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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

Od września około 600 
dzieci w wieku 

4 lat, mieszkających 
w Wejherowie, będzie mieć 

ustawowo zapewnioną 
opiekę przedszkolną. 

Co to oznacza dla rodziców 
i dla miasta? Dla rodziców 
– że za 5 godzin codziennej 
opieki nie będą płacić, zaś 
za każdą godzinę powyżej 

tych 5 godzin zapłacą 
maksymalnie jedną 

złotówkę. Dla samorządu 
wiąże się to z koniecznością 

zorganizowania 
i s� nansowania tego 

zadania oświatowego. 
I właśnie decyzja w tej 

sprawie zapadła podczas 
czwartkowej, nadzwyczajnej 

sesji Rady Miasta 
Wejherowa. 

Więcej str. 3

1,4 MLN ZŁOTYCH
NA PRZEDSZKOLAKI

WEJHEROWO | Dziś, w pierwszy piątek Wielkiego Postu 
(20 lutego) rozpoczynają się Drogi Krzyżowe. Franciszka-
nie z Wejherowa odprawiać je będą o godzinie 8:30, 16:00 
i 18:30. 

Na Drogę Krzyżową na Kalwarii Wejherowskiej wierni 
wyruszą o godz. 16:00 z Sanktuarium Maryjnego przy ul. 
Reformatów. Wcześniej o godz. 15:00 odbędzie się msza 
święta i uczczenie Relikwii Krzyża św. Przed mszą świętą 
o godz. 14:40 wierni śpiewać będą „Godzinki ku czci Męki 
Pańskiej”.

W każdy piątek, po zakończeniu Drogi Krzyżowej na 
parkingu przy ul. Harcerskiej MZK podstawiać będzie 
autobusy niskopodłogowe. Autobus z oznakowaniem linii 
nr 2, który będzie jechał trasą do „Szpitala” oraz autobus z 
oznakowaniem linii nr 3, który będzie jechał trasą do pętli 
„Odrębna”. Odjazd autobusów nastąpi po zajęciu miejsc 
przez pasażerów. Zachęca się do korzystania z przewozu w 
szczególności osoby starsze, niepełnosprawne oraz matki 
z małymi dziećmi. (DD)

Droga krzyżowa 
na Kalwarii
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Podczas nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta Wejherowa radni 
jednogłośnie uchwalili regulamin 
konkursu ofert i wyboru ofert na 
zapewnienie możliwości korzy-
stania z wychowania przedszkol-
nego w placówkach niepublicz-
nych. 

- Zmiany są wprowadzane w 
związku ze zmianą przepisów w 
ustawie o systemie oświaty – tłu-
maczy Dorota Popiołek, dyrek-

tor Miejskiego Zespołu Obsługi 
Placówek Oświatowych w Wej-
herowie. - Zadaniem gminy jest 
zapewnienie opieki przedszkol-
nej dla dzieci z poszczególnych 
roczników. W bieżącym roku 
szkolnym gmina musiała za-
pewnić opiekę 5-latkom, ale już 
od września tego roku będą to 
4-latki. Tych dzieci obecnie jest 
obecnie około 600, a my dyspo-
nujemy przedszkolem publicz-
nym, w którym jesteśmy w stanie 
zabezpieczyć około 200 miejsc. 
Nie wiemy jeszcze, jak będzie 

przebiegała rekrutacja i ile tych 
miejsc trzeba będzie zabezpie-
czyć. Projekt uchwały daje więc 
możliwość panu prezydentowi 
przeprowadzenie konkursu ofert 
i zawiera regulamin przeprowa-
dzenia tego konkursu. 

W pierwszej kolejności będą 
brane przedszkola publiczne, a 
następnie inne formy wychowa-
nia przedszkolnego. Wyłonione 
w konkursie podmioty będą re-
alizowały to zadanie w razie po-
wstania takiej potrzeby. 

Dyskusja na temat projektu 

uchwały nie była długa. - Ile do-
towanych z budżetu niepublicz-
nych przedszkoli i punktów ofe-
rujących opiekę przedszkolną jest 
obecnie w Wejherowie? - dopy-
tywał Jacek Gafka, radny miasta 
(Platforma Obywatelska). - I jaka 
kwota ma być przeznaczona na 
realizację tych zadań?

- Wszystkie placówki oświa-
towe, zarejestrowane w naszym 
mieście, otrzymują dotację celo-
wą – wyjaśnia Bogdan Tokłowicz, 
przewodniczący RM i główny 
specjalista do spraw rozwoju 

oświaty. - Dzisiejsza uchwała ma 
być wprowadzona po to, aby w 
przypadku braku miejsc dla dzieci 
w wieku 4 lat, umożliwić realiza-
cję ustawy. I jeśli dane przedszko-
le czy punkt przedszkolny będzie 
realizowało to zadanie publiczne, 
będzie musiało otrzymać od nas 
100 proc. dotacji. Będzie wów-
czas działało na zasadzie przed-
szkola publicznego, czyli będzie 
musiało wykonać wszystkie za-
dania przedszkola publicznego. 
Np. za 5 godzin opieki dziennie 
rodzic nie płaci, a za każdą go-

Rodzice 4-latków zapłacą mniej za przedszkole
WEJHEROWO | Obecnie wszystkie dzieci 5-letnie ustawowo mają zapewnioną opiekę przedszkolną. Obowiązek realizacji tego 
zadania spoczywa na barkach samorządów. Od września bieżącego roku dotyczyć będzie to również dzieci w wieku 4 lat. 

dzinę więcej płaci tylko złotówkę. 
Konsekwencją tego jest dodatko-
wy koszt dla miasta Wejherowa. 
Przypomnę tylko, że od września 
przyszłego roku będzie trzeba za-
pewnić taką opiekę 3-latkom. I te 
środki obciążają budżet miasta, 
ponieważ dotacja celowa jest co 
roku niewystarczająca. 

Jak poinformowała dyrektor Po-
piołek w Wejherowie jest jedno 
przedszkole publiczne (gminne), 
10 przedszkoli niepublicznych, 
15 innych punktów przedszkol-
nych oraz 3 punkty przy szko-
łach. Od 2017 roku praktycznie 
wszystkie dzieci w wieku od 3 do 
5 lat będą korzystać z edukacji 
przedszkolnej. 

WEJHEROWO | Pozostało 
zaledwie półtora tygodnia 
na składanie wniosków w 
ramach pierwszego wejhe-
rowskiego Budżetu Oby-
watelskiego. Jak informują 
wejherowscy urzędnicy 
zainteresowanie Budżetem 
Obywatelskim jest spore, 
wielu mieszkańców telefo-
nuje i prosi o szczegółowe 
informacje. O ile sama idea 
budżetu obywatelskiego jest 
prosta, o tyle procedura jego 
przeprowadzania wymaga 
jednak spełnienia kilku pod-
stawowych założeń. 

Pierwsza edycja Budżetu 
Obywatelskiego w Wejhe-
rowie to pilotażowy projekt, 
który ma na celu sprawdze-
nie, czy budżet obywatel-
ski zyska zainteresowanie 
mieszkańców. 

Składając projekt należy 
jednak pamiętać, że rozpa-
trywane będą te propozycje 
projektów, które zostaną 
dokładnie opisane w formu-
larzu wniosku, podana zo-
stanie szacunkowa wartość 
i lokalizacja. Wszystko po 
to, aby było wiadomo, co ma 
być zrealizowane, jakie jest 
oczekiwane mieszkańców. 

Formularz wniosku wraz 
z załącznikami jest dostęp-
ny na stronie internetowej 
wejherowo.pl i w Urzędzie 
Miejskim. Warto podkreślić, 
że zgłoszony projekt wymaga 
poparcia potwierdzonego 
podpisem przez co najmniej 
50. mieszkańców mających 
ukończone 16 lat. (raf)

Zgłoś swój 
pomysł
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W czasie mojego ubiegło ty-
godniowego strajku, zamiast 
pisać felieton polatałem so-
bie nad miastem. Wszy-
scy strajkują, to i ja 
mogę, prawda? 
Muszę tyl-
ko pocieszyć 
Wielkiego Re-
daktora, że żad-
nych związków 
zawodowych w 
redakcji nie za-
łożę. Myślałem, że 
galeria handlowa 
na osiedlu Srebr-
na  już stoi. A tu 
nic. Za to stoi 
bilbord z zapew-
nieniem, że w drugim kwartale 
2015 roku będzie tam można 
robić zakupy. Jeśli myślicie, 
że się zmartwiłem, to akurat 
wprost przeciwnie. Już dawno 
pisałem na łamach EPW, że 
pomysł prezia, aby postawić w 
centrum miasta galerię handlo-
wą, był pomysłem szatańskim. 
Centrum miasta umiera. Ludzie 
nie chcą tu mieszkać. Uciekają 
gdzieś do osiedli developer-
skich na skraju miasta, budują 
domy w gminie Wejherowo. 
Handel na reprezentacyjnej uli-
cy Sobieskiego goni resztkami 
sił. W takiej to sytuacji zmie-
niano plan zagospodarowania 
tylko po to, aby wygonić reszt-
ki obywateli z centrum. Od 
ponad dwudziestu lat planowa-
no, aby na osiedlu Srebrna po-
wstało nowe centrum miasta. 
Mogłyby tam zaistnieć nowe 
ulice, domy, place, parkingi. To 
byłaby prawdziwa rewitaliza-
cja śródmieścia. Nie, na złość 
cioci prezio postanowił odmro-
zić sobie uszy. Co się stało, że 

plan budowy galerii nie jest 
realizowany? Może banki nie 

chcą fi nansować tej budowy? 
Może moda na budowę ga-

lerii już przemija? Może 
przykład „trupa” w ga-

lerii rumskiej działa 
na wyobraźnię de-

velopera? Może 
dotarło do gło-

wy prezia, że 
samochody 
ostatecznie 

zablokują i 
tak już trudnodo-

stępne centrum 
miasta? Może 
nowe żądania 
developera, aby 

kolejny raz zmienić plan zago-
spodarowania pod jego potrze-
by, spotkał się ze sprzeciwem 
konserwatora zabytków? Tak 
czy inaczej błoto na osiedlu 
Srebrna ma się dobrze. Zwra-
cam się z prośbą do nowych 
i starych radnych miejskich – 
zapytajcie prezia co jest grane z 
tym błotem? Co tak naprawdę 
dzieje się z tą planowaną inwe-
stycją? Może należy od nowa 
zająć się koncepcją zagospo-
darowania tego terenu, jeśli to 
jeszcze w ogóle jest możliwe? 
Cywilizowany świat zachodni 
powoli odchodzi od budowy 
galerii handlowych. Handel 
wraca do centrów miast, ale w 
formie tradycyjnych sklepów i 
sklepików. Wracają też do cen-
trów miast mieszkańcy. Dla-
czego nie miałoby tak się stać 
w Wejherowie? Tego życzę 
państwu i sobie.
Jakub W. 
Archiwalne felietony Jakuba 
W. można znaleźć na stronie: 
http://gwe24.pl/

Drugi kwartał
WEJHEROWO | W niedzie-
lę 22 lutego o godz. 12:00 
zostanie odprawiona msza 
św. za zmarłego Jakuba 
Wejhera i jego rodzinę w 
358 rocznicę śmierci oraz 
o błogosławieństwo boże 
dla miasta. Uroczystości 
z udziałem władz miasta, 
przedstawicieli Zrzeszenia 
Kaszubsko–Pomorskiego 
i pocztów sztandarowych 
rozpoczną się modlitwą i 
złożeniem kwiatów w kryp-
cie rodziny Wejherów.

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezes Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego oddziału 
w Wejherowie Henryk 
Kanczkowski oraz gwardian 
klasztoru franciszkanów o. 
Daniel Szustak zapraszają 
mieszkańców na obcho-
dy 358 rocznicy śmierci 
założyciela miasta Jakuba 
Wejhera, które odbędą 
się 22 lutego 2015 roku w 
Wejherowie. W programie 
uroczystości o godz. 11:45 
zbiórka pocztów sztandaro-
wych na placu klasztornym, 
o 11:50  składanie kwiatów 
przez delegacje w krypcie 
klasztornej, o 12:00 msza 
święta w kościele św. Anny. 
Następnie o godz. 12:50 
przejście delegacji na plac 
Jakuba Wejhera, o 13:10  
przemówienie prezydenta 
miasta Wejherowa, o 13:20 
składanie kwiatów przed 
pomnikiem Jakuba Wejhera 
i o godz. 13:30 zakończenie 
uroczystości. (DD)

358 rocznica 
śmierci Wejhera
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Od 2002 roku w Wejhero-
wie funkcjonuje Fundacja 
„Uśmiech Dziecka”. Od po-
czątku głównym celem orga-
nizacji była rehabilitacja dzieci 
i młodzieży cierpiących z po-
wodu różnego stopnia niepeł-
nosprawności. Fundacja, za-
czynająca od wsparcia dla 30 
dzieci, dziś pomaga już blisko 
800 podopiecznym. W struk-
turach fundacji funkcjonuje 
obecnie Niepubliczne Przed-
szkole Specjalne „Uśmiech 
Dziecka” oraz NZOZ Ośro-
dek Wczesnej Interwencji dla 
Dzieci i Młodzieży.

W programie realizowanym 
przez Przedszkole Specjalne, 
obok pracy indywidualnej 
i grupowej prowadzone są 
również zajęcia z hipoterapii, 
dogoterapii i hydroterapii. W 
tejże placówce po niespełna 2 
latach funkcjonowania uru-
chomiono też zajęcia stymula-
cji pracy mózgu EEGBioffeed-
back. Nowością, prowadzoną 
od niecałego roku, są zajęcia 
z Arteterapii. Jest to jedna z 
form usprawniania osób nie-

Budujemy Dzienne Centrum Rehabilitacji

pełnosprawnych, zakładająca 
terapię przez sztukę.

Dzięki wsparciu miasta Wej-
herowa, Starostwa Powiatowego, 
Urzędu Marszałkowskiego oraz 

współpracy z PFRON, Fundacja 
jest samowystarczalna w zakre-
sie codziennego działania. Od 
początku roku 2013 rozpoczę-
liśmy kolejny ambitny projekt 

- budowę Dziennego Centrum 
Rehabilitacji dla młodzieży i 
dorosłych z obszaru powiatu 
wejherowskiego. Celem tego 
projektu jest objęcie opieką nie-

pełnosprawnych dzieci w wieku 
szkolnym oraz wieloprofilowa 
rehabilitacja osób (także doro-
słych) z uszkodzeniami cen-
tralnego układu nerwowego. 

Potrzebny jest jednak remont 
pomieszczeń do prowadzenia 
terapii i rehabilitacji, co wiąże 
się z koniecznością pozyskania 
środków finansowych. Niepeł-
nosprawność jest nieuleczalna, 
nasi podopieczni nadal potrze-
bują wsparcia po osiągnięciu 
wieku szkolnego, a my możemy 
poprawić komfort ich życia. 

Dzienne Centrum Rehabi-
litacji powstanie w pomiesz-
czeniach stanowiących garaże 
po byłym pogotowiu, przy ulicy 
Chopina 15. Termin remontu i 
otwarcia obiektu jest jednak za-
leżny od wsparcia mieszkańców 
i lokalnego biznesu. Serdecznie 
prosimy Państwa o wsparcie na-
szej inicjatywy poprzez przeka-
zanie 1% podatku dochodowe-
go na rzecz niepełnosprawnych 
dzieci i dorosłych z Wejherowa 
i okolic. Przy wypełnianiu te-
gorocznego PIT-u wpiszcie 
numer KRS Fundacji „Uśmiech 
Dziecka”: 0000098397, więcej 
informacji o naszej działalności 
zamieszczamy na stronie inter-
netowej www.usmiechdziecka.
org.pl. 

SZEMUD | Zbliża się 
ku końcowi ogłoszony 
konkurs meldunkowy pod 
hasłem „dokonując mel-
dunku pomagasz sobie”. 
Organizatorzy z zado-
woleniem stwierdzili, że 
konkurs cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród 
mieszkańców gminy, co 
oznacza, że świadomość 
społeczna jest coraz więk-
sza. Porównując ilość osób, 
które dokonały meldunku 
z 2013 rokiem, to wzrost 
aż o 44 proc!

Zgodnie z regulaminem 
organizator przeprowa-
dzi publiczne losowanie 
nagród spośród osób speł-
niających kryteria uczest-
nictwa w konkursie. Dla 
przypomnienia wszystkie 

osoby, które dokonały za-
meldowania na pobyt stały 
lub złożyły druk ZAP 3 do 
Urzędu Skarbowego (do-
tyczący miejsca zamiesz-
kania) przedstawiając 
kopię złożonego druku w 
urzędzie do dnia 26 lutego 
2015 roku.

Losowanie odbędzie się 
2 marca o godz. 16,30 w 
Sali narad ( budynek B) 
Wszystkich zaintereso-
wanych, którzy spełnili 
warunki uczestnictwa, 
organizatorzy serdecznie 
zapraszają. Przewidziano 
nagrodę I i II stopnia.
(opr. raf)RUMIA | Stacja Kultura, 

czyli główna siedziba Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
Rumi (mieszcząca się w bu-
dynku niedawno zmoder-
nizowanego i przebudowa-
nego dworca PKP) została 
nominowana w Plebiscycie 
Polskie Wnętrze 2014 w ka-
tegorii Wnętrza Publiczne. 
Organizatorem plebiscytu, 
już po raz siódmy, jest Gru-
pa Sztuka Architektury. 

To spore wyróżnienie dla 
tego obiektu oraz promo-
cja dla miasta. Kto zosta-
nie zwycięzcą plebiscytu 
– zadecydują internauci w 
głosowaniu. Głosowanie w 
Plebiscycie Polska Archi-

tektura XXL potrwa do 5 
marca 2015 roku. 

W tegorocznym plebiscy-
cie o głosy walczy blisko 
100 kandydatów! Realiza-
cje podzielone są na trzy 
główne kategorie: kubatu-
ra, wnętrza i krajobraz. Ich 
prezentacje zebrane w spe-
cjalnych formularzach ple-
biscytowych znaleźć można 
na stronach głównych wor-
tali należących do Grupy 
Sztuka Architektury.

Rumska Stacja Kultury 
startuje w kategorii wnętrz. 
Głosować można, wchodząc 
na stronę internetową www.
sztuka-wnetrza.pl (głosy 
oddać można w połowie 

Konkurs meldunkowy 
coraz popularniejszy

Stacja Kultura nominowana w plebiscycie

Stacja Kultura jest ewenementem na skalę ogólnopolską 
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pierwszej strony w zakładce 
„wnętrza publiczne”):

Patronem medialnym gło-
sowania jest telewizja TVP 

Kultura, a współpracę re-
dakcyjną podjęło radio RMF 
Classic.
(raf )
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POWIAT WEJHEROWSKI
www.powiat.wejherowo.pl

OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski
I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11d  ust. 5 ustawy 

z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2013 r.   
poz. 1409z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  

Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

-  w dniu 28.01.2015r., na wniosek Prezydenta Miasta Wejhero-
wa z dnia 27.01.2015r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie  
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  

polegającej na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ
/pod nazwą - „Budowa powiązania drogowego łączącego 

ulicę Sienkiewicza z ulicą Sobieskiego”/  
  NA TERENIE GMINY MIASTA WEJHEROWA

- w obr. 15 na działkach nr ewidencyjny: 99/10, 99/11, 98/1 
(powstała z podział dz. nr 98), 97, 110/9, 108/2, 105/5 (powstała 

z podział dz. nr 105/2),
oraz na czasowe zajęcie terenu objętego obowiązkiem przebudo-

wy istniejącej infrastruktury technicznej i drogowej związanych 
z realizacją inwestycji:

- w  obr. 15 na działkach  nr ewidencyjny: 100/2, 104, 94/3, 94/5, 
98/2 (powstała z podział dz. nr 98), 105/6 (powstała z podział 

dz. nr 105/2)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, 
właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz wła-
ścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  
o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczą-
cych przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia 
się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żą-
dań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zo-
stanie podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty do-
konania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się 
w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownic-
twa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 218 w poniedziałki, 

środy i piątki  w godzinach 9-14 (tel. 58-572-94-38).   
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie 
stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 

dnia publicznego ogłoszenia. 

STAROSTWO  POWIATOWE 
W  WEJHEROWIE

Starosta Wejherowski
ogłosił  nabór  na   wolne  stanowiska  urzędnicze

w  Wydziale Architektury i Budownictwa

Na stronie internetowej BIP (www.bip.powiat.wejherowo.pl) 
zakładka ogłoszenia/ogłoszenia o naborze w drodze konkursu 
oraz na tablicy  informacyjnej  Starostwa  Powiatowego  w  Wej-
herowie  przy ul. 3-go Maja 4,  znajduje  się  pełna  treść  ogło-
szenia  o  naborze,  w   tym szczegółowe   wymagania   związane   

ze   stanowiskiem,  na   które  prowadzony  jest   nabór.

Dotacje przyznawane są nieprzerwa-
nie od 2002 roku, dzięki czemu udało 
się zrealizować już ponad pół tysiąca 
projektów. 

W roku bieżącym liczba ta wzrośnie 
o kolejne 92 przez co wsparcie powiatu 
wejherowskiego dla organizacji poza-
rządowych od początku przyznawania 
dotacji przekroczy sumę miliona zło-
tych. Współpraca Powiatu Wejherow-
skiego z organizacjami pozarządowymi 
jest jednym z najistotniejszych zadań, 
co dostrzegalnie wpływa na integrację 
i prawdziwy rozwój mieszkańców po-
wiatu.

W tym roku dotacje przeznaczone 
są na realizację zadań zleconych przez 
powiat m.in. z zakresu sportu, ochrony 
zdrowia, wsparcia osób niepełnospraw-
nych, oświaty, kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i turystyki, a także wy-
poczynku dzieci i młodzieży. Celem 
jest zwiększanie aktywności społecznej 
mieszkańców powiatu, działania na 
rzecz integracji europejskiej, przeciw-
działanie patologiom społecznym, zak-
tywizowanie działalności kulturalnej 
oraz sportowo-rekreacyjnej.

Szczegółowe informacje dostępne na 
stronie internetowej powiatu.

Utworzony przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich za-
jął I miejsce pod względem ilości udzielonych konsultacji 
elektronicznych oraz wysokie III miejsce (ustępując jedynie 
punktom gdańskim!) pod względem wszystkich udzielonych 
informacji. 

Głównym zadaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich w Wejherowie jest udzielanie kom-
pleksowych informacji organizacjom pozarządowym i oso-
bom prywatnym, na temat możliwości pozyskania środków 
z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
dla powiatu puckiego, wejherowskiego oraz kartuskiego.

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wciąż można podziwiać wystawę fotogra� i „Miłość 
wśród zwierząt” autorstwa członków Nadmorskiej Grupy Fotogra� cznej. Wystawa przedstawia bliskie relacje pomiędzy zwierzętami. 
Autorami zdjęć są entuzjaści fotogra� i, chcący wspólnie rozwijać i doskonalić swoje umiejętności związa-
ne z fotogra� ą. Jednym z głównych celów Grupy jest pokazanie piękna okolic powiatów wejherowskiego i puckiego. 
Wystawę „Miłość wśród zwierząt” można zwiedzać do 21 marca br.

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

wraz z Instytutem Kaszubskim
serdecznie zapraszają na

promocję książki Hanny Makurat
pt. „Interferencjowé przejinaczi 

w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub”
- pierwszej kaszubskojęzycznej pracy doktorskiej.

Wydarzenie odbędzie się w piątek, 20 lutego 2015 r., 
o godz. 18.00

w siedzibie Muzeum, przy ul. Zamkowej 2a w Wejherowie. 

Powiat wspiera 
organizacje pozarządowe
Zarząd Powiatu Wejherowskiego przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych 
na 2015 rok. Tego rodzaju wsparcie otrzymało 71 organizacji w ramach 92 projektów 
na łączą kwotę 160 tys. zł. Wszystko to w ramach działań na rzecz mieszkańców 
powiatu wejherowskiego.

Wejherowskie Starostwo 
w czołówce rankingu

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie
Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
e-mail: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie udziela 
konsultacji na etapie przygotowania wniosków o przyznanie dotacji 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wystawa fotografi i “Miłość wśród zwierząt”

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

serdecznie zaprasza na 

XLIII koncert z cyklu 
„Spotkania z muzyką Kaszub”

pt.

KAMISZCZI
Program wieczoru wypełnią kaszubskie piosenki arty-

styczne autorstwa Renaty Gleinert, Jerze go Łyska, Marka 
Kuleszy, Krzysztofa Zająca, Witosławy Frankowskiej, An-
drzeja Wawrykowa, Antoniego Peplińskiego, Pawła Rusz-
kowskiego powstałe do słów Aleksandra Majkowskiego, 
Jana Karnowskiego, ks. Leona Heykego, Jana Piepki, Jana 

Rompskiego, Jerzego Stachurskiego.
Utwory te zabrzmią w wykonaniu i aranżacji Pawła Rusz-

kowskiego – młodego artysty
z Kościerzyny, laureata wielu znaczących konkursów pio-

senki poetyckiej w Polsce.

Koncert odbędzie się 
w sobotę 28 lutego 2015 r. 

o godz. 18.00 

w siedzibie Muzeum, 
przy ul. Zamkowej 2a w Wejherowie. 

Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski:
Organizacje pozarządowe w sposób szcze-

gólny przyczyniają się do budowy więzi ze 
społeczeństwem. Tego rodzaju współpraca 
przyczynia się do podniesienia jakości usług 
publicznych oraz integrację mieszkańców 
powiatu. Organizacje stają się nie tylko wy-
konawcami zadań, lecz także ich inicjatora-
mi i uczestnikami projektowania regulacji co 
wpływa na urzeczywistnienie się prawdziwego 
partnerstwa. Współpraca powinna być istotna 
w kontaktach i pracach z organizacjami poza-
rządowymi, które są bezpośrednimi przedsta-
wicielami naszych mieszkańców i taką dobrą 
współpracę chciałabym realizować. 
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Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

prof. zw. dra hab. Marka Latoszka
założyciela Katedry Socjologii

w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie

Pogrążonej w bólu 
rodzinie oraz bliskim zmarłego, 
wyrazy szczerego współczucia

w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego składa

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

prof. dra hab. Jerzego Sampa
Zasłużonego dla literatury kaszubsko-pomorskiej,

byłego Członka Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,

Pogrążonej w bólu
rodzinie oraz bliskim zmarłego, 
wyrazy szczerego współczucia

w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego składa

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

prof. zw. dra hab. Marka Latoszka

MOTORYZACJA | W ponie-
działek 23 lutego w salonach 
Toyota Walder Chwaszczyno 
i Rumia startuje wyjątkowy 
tydzień – Tydzień Hybrydo-
wy. Jest to niezwykła okazja, 
aby poznać wszystkie mode-
le Toyoty z napędem hybry-
dowym – począwszy od naj-
mniejszego Yarisa, poprzez 
dynamicznego Aurisa, aż 
po kultowego Priusa i jego 
większego brata Priusa Plus. 
Na Pomorzu zagości także 
w pełni elektryczny Prius 
Plug-In. W trakcie całego 
tygodnia Klienci będą mieli 
możliwość siąść za kółkiem 

wszystkich samochodów 
Toyoty z napędem hybrydo-
wym.

Dlaczego hybryda? To na-
pęd nie tylko innowacyjny, 
ale także niezwykle oszczęd-
ny i ekologiczny. Jazda hy-
brydą to czysta przyjemność 
– auta są dynamiczne i bar-
dzo komfortowe.

Pełną gamę hybrydowych 
Toyot będzie można zoba-
czyć także 25 lutego o go-
dzinie 18.00. na Ergo Arenie 
w trakcie meczu PGE Atom 
Trefl Sopot – MKS Banimex 
Dąbrowa Górnicza. Toyota 
Walder przygotowuje spe-
cjalną ekspozycję oraz wiele 
atrakcji, m.in. konkurs, w 
którym będzie można wy-

Hybrydowy Tydzień w Toyota Walder

Fo
t. 

To
yo

ta

grać weekend w towarzystwie 
hybrydowej Toyoty.

Hybrydowy Tydzień w To-
yota Walder to idealna okazja 
do zapoznania się z korzyścia-
mi płynącymi z użytkowania 
samochodu z napędem hy-
brydowym. Tylko teraz czeka 
na Państwa niepowtarzalna 
oferta – „Hybryda tańsza od 
benzyny!”. Hybrydowa Toyo-
ta Auris z wyprzedaży rocznika 
2014 jest tańsza od wersji ben-
zynowej i diesla z 2015 roku. 
Rabaty sięgają nawet 16 tys. zł.  
W ofercie wyprzedaży rocznika 
2014 upusty sięgają od 10 do 16 
tys. zł, dzięki czemu hybrydowy 
Auris okazuje się tańszy od po-
równywalnych wersji benzyno-
wych i diesla.Hybrydowy Tydzień rozpoczyna się już w najbliższy poniedziałek



W dniu 30 stycznia 2015r. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. 
z o.o. podpisał kolejną Umowę Operacyjną Pożyczka Globalna 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – Menadże-
rem Funduszu Powierniczego JEREMIE w województwie po-
morskim. Dzięki podpisanej umowie z uwolnionego ze spłat ka-
pitału z wcześniejszej umowy Fundusz pozyskał kwotę 5,22 mln 
zł na wsparcie kolejnych mikro i małych firm na terenie woje-
wództwa pomorskiego. Zwiększając pozyskaną kwotę o środki 
własne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. możli-
we będzie wsparcie pomorskich przedsiębiorców kwotą 5,7 mln 
zł. 
Pożyczki udzielane są firmom na bardzo korzystnych warun-
kach tj. bez prowizji za udzielenie pożyczki i z niskim oprocen-

towaniem wynoszącym 2,0 % w skali roku na okres 5 lat. Mak-
symalna kwota pożyczki wynosi 250 tysięcy złotych.
Charakterystyczne dla Projektu JEREMIE jest to, że środki z po-
życzki muszą służyć inwestycjom w firmie przyczyniającym się 
do wzrostu jej majątku i rozwoju.

Wsparcie 
dla przedsiębiorców
Pomorski Fundusz Pożyczkowy pozyskał kolejne środki z Inicjatywy JEREMIE dla wsparcia 
mikro i małych przedsiębiorstw na Pomorzu.



OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 lutego 2015 roku
w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Rad Osiedli Miasta Wejherowa 

zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r. 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) i w związku z Uchwałą Nr VIk/IV/42/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku – Miejska Komisja Wyborcza 
podaje do publicznej wiadomości informację o obwodach głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rad Osiedli oraz 
terminie wyłożenia spisu wyborców.

§ 1.
Datę wyborów do Rad Osiedli wyznacza się na dzień 15 marca 2015 roku.

§ 2.
Tworzy się następujące obwody głosowania:

Nazwa Osiedla
Numer obwodu

Ulice Siedziba 
Obwodowej Komisji Wyborczej

Przemysłowa 1 Budowlanych, Gulgowskiego, Heyki, Karnowskiego, Krasińskiego, Lelewela, Mo-
stowa, Nad Kanałem, Niska, Okrężna, Podmiejska, Przemysłowa, Rogali, Tartacz-
na;

Świetlica Zakładu Energetycznego
ul. Przemysłowa 18
tel. 694 658 926

Przemysłowa 2 Broniewskiego, Derdowskiego, Dolna, Graniczna, Jana z Kolna, Jasna, Kolejowa, 
Kołłątaja, Majkowskiego, Nanicka, - bez numerów 4,6,8,12,14,16 – bloki, Narutowi-
cza, Ofiar Piaśnicy, Pułaskiego, Słoneczna, Słowackiego, Traugutta, Żeromskiego;

Przedszkole Samorządowe Nr 2
ul. Derdowskiego 1
tel. 58 672 17 91

Śmiechowo 
Północ 3

Asnyka, Baczyńskiego, Brzechwy, Fenikowskiego, Grottgera, Konopnickiej, Le-
śmiana, Maszopów, Mokwy, Morska, Necla, Norwida, Rybacka, Skargi, Staffa, Stef-
czyka, Szczukowskiej, Szyprów, Tuwima,

Zespół Szkół Nr 2
ul. Gdańska 30
tel. 58 738 63 50

Śmiechowo 
Północ 4

Bema, Bolduana, Ceynowy, Czarnieckiego, Czeladnicza, Chmielewskiego, Drzeżdżona, 
Gdańska, Gryfa Pomorskiego, Hufca Harcerzy Gdańskich, Jaśminowa, Mestwina, I Morskie-
go Pułku Strzelców, Obrońców Kępy Oksywskiej, Obrońców Poczty Gdańskiej, Ogrodowa, 
Orzeszkowej, Patoka, Pokoju, Reja, Rzemieślnicza, Świętopełka, Trepczyka, Waśkowskiego;

Zespół Szkół Nr 2
ul. Gdańska 30
tel. 58 738 63 50

Śmiechowo 
Południe 5

Boczna, Brzozowa, Cicha, Judyckiego – numery parzyste od 2 do 16, Kamienna, Kaspro-
wicza, Krasickiego, Leśna, 12 Marca – od nr 147 do 202 (bez numerów 183, 183A, 185, 186, 
187, 187A, 189, 191, 191A, 193, 195, 197, 199, 201), Matejki, Myśliwska, Nowa, Obrońców 
Westerplatte, Odrębna, Ofiar Grudnia 1970, Osiedle Staszica – blok nr 4, Paderewskiego, 
Pogodna, Polna, Południowa, Poprzeczna,  Płk. Dąbka, Roszczynialskiego, Sędzickiego, 
Sikorskiego – od nr 3 do 32, Skibniewskiej, Środkowa, Torowa, Wąska, Wschodnia,

Zespół Szkół Nr 1
ul. Śmiechowska 36
tel. 58 672 10 73

Śmiechowo 
Południe 6

Gniewowska, Krótka, Krzyżowa, Podgórna, Sikorskiego od nr 34 do 172, Śmie-
chowska, Wniebowstąpienia – numery nieparzyste od 1 do 23, Wysoka;

Zespół Szkół Nr 1
ul. Śmiechowska 36,
tel. 58 672 10 73

Sucharskiego 7 Kotłowskiego, Krofeya, Łęgowskiego, Modra, Mostnika, Rogaczewskiego, Słowiń-
ców, Spokojna, Sucharskiego, Szczęśliwa, Urocza, Wejherowska, Zielna, Złota.

Siedziba Zarządu Osiedla 
Sucharskiego, ul. Krofeya 34

Głosowanie odbędzie się w dniu 15 marca 2015 roku w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w godzinach od 08.00 do 20.00.

§ 3.
Spis wyborców udostępniony będzie od dnia 27 lutego 2015 roku w dni robocze w godz. 07.30-15.30 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie – pokój nr 04. 

§ 4.
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, przy ul. 12 Marca 195, pokój nr 109 /I piętro/, 
tel. 58 677-71-87.

Sekretarz                                                                                                                       Przewodniczący                                                                                                  
Miejskiej Komisji Wyborczej                                                                                   Miejskiej Komisji Wyborczej
Alicja Włodarczyk                       Henryk Jarosz
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GM. WEJHEROWO | Już po 
raz 7 w hali widowiskowo – spor-
towej w Bolszewie na turnieju z 
okazji 95 Rocznicy Zaślubin Pol-
ski z Morzem spotkały się druży-
ny piłkarskie oldbojów z naszego 
regionu. Tradycyjnie, na piłkar-
skim boisku, uczcili to historycz-
ne wydarzenie.

Zawody, jak co roku, odbywają 
się pod patronatem Wiceministra 
Rolnictwa posła Kazimierza Ploc-
ke oraz Wójta Gminy Wejherowo 
Henryka Skwarło. Tym razem do 
turnieju przystąpiło 6 zespołów. 
Zawody rozgrywano systemem 
„każdy z każdym”. Rozegrano w 
sumie 15 meczów. Ostatecznie 
pierwsze miejsce z kompletem 
punktów zajęła drużyna Sycho-
wianka z Gminy Luzino. Drugie 
miejsce zajął zespół MKS Włady-
sławowo. Gospodarze turnieju, 
reprezentacja Gminy.

Wejherowo, uplasowali się na 
trzecim miejscu, czwarta była 
reprezentacja Gminy Puck, piąte 
miejsce zajęli oldboje z Gniewi-
na, natomiast szósta była druga 
drużyna z Gminy Wejherowo - 
Amator Gościcino. Najlepszym 
strzelcem turnieju, strzelającym 9 
bramek, został Zbigniew Lengie-
wicz z Władysławowa, natomiast 
najlepszym bramkarzem został 
Krzysztof Szałas z Sychowa.

Nagrody ufundowane przez  
Wiceministra Rolnictwa posła 
Kazimierza Plocke, Wójta Gmi-
ny Wejherowo Henryka Skwarło, 
firmy: Inter Grąd, Mark Metal, 
Wojmar, wręczyli Wójt Gminy 
Wejherowo Henryk Skwarło oraz 
radny i organizator imprezy Woj-
ciech Kuziel. Zawody sędziował 
radny Gminy Wejherowo Roman 
Stanisławczyk.
Wojciech Kuziel

Turniej z okazji Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem

Po raz pierwszy w turnieju udział wzięła drużyna oldbojów z Gniewina

Rok 2014 to także czas zmian 
personalnych. Od połowy roku 
prowadzeniem finansów koła 
zajął się Paweł Zieleniak. Po 
okresie próbnym został powo-
łany na funkcję skarbnika koła. 

W siedzibie koła przepro-
wadzono remont związany z 
dociepleniem przez mieszkań-
ców wspólnoty mieszkaniowej 
stropów piwnic. Wymalowane 
zostały ściany, sufity oraz od-
świeżono pomieszczenia so-
cjalne. Po remoncie prezes i wi-
ceprezes Koła oraz członkowie 
Zenon Robakowski, Marian 
Brauer dokonali cudu, ponie-
waż w bardzo krótkim czasie 
doprowadzili siedzibę koła do 
porządku.  

Koło obecnie z rzesza  815 
członków.  Warto nadmienić, 
że w roku 2014 starosta wej-
herowski udzielił na likwidację 
dzikich wysypisk, walkę z kłu-
sownictwem oraz doposażenie 
SSR działającej w wejherow-
skim kole dotację finansową w 
wysokości 5 tys. zł.

Ochrona wód i przyrody
Społeczna Straż Rybacka wej-

herowskiego Koła składa się 
z 12 strażników i jednej straż-
niczki. 

W 2014 roku SSR przepro-
wadziła 47 kontroli, w tym 8 
kontroli wspólnie z funkcjona-
riuszami policji. Skontrolowa-
no łącznie 539 wędkujących, 

Wędkarze chronią środowisko i edukują
WEJHEROWO | Członkowie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 80 Wejherowo Miasto podsumowali 2014 
rok. Ilość podejmowanych działań i inicjatyw jest imponująca. Wędkarze zajmowali się m.in. zarybianiem, sprząta-
niem, ochroną wód, edukacją młodzieży i wieloma innymi sprawami. 

i wymiarów ochronnych ryb oraz 
wiodących metod połowowych. 
Szkolenie prowadzili instruktorzy 
PZW w składzie: Krystian Gą-
siorowski, Paweł Migel i Mariusz 
Baliszewski. Kolejną inicjatywą 
była organizacja zawodów węd-
karskich z okazji Dnia Dziecka na 
kanale rzeki Redy w miejscowości 
Orle. 

Członkowie Koła przeprowa-
dzili też akcję sprzątania terenów 
leśnych przylegających do kanału 
rzeki Redy wspólnie z wychowan-
kami Szkoły Podstawowej w Orlu. 
Podczas akcji zebrano łącznie 
około 250 kg śmieci. 

Działalność sportowa
W roku 2014 wędkarze Koła 

nr 80 Wejherowo-Miasto mogli 
uczestniczyć w 10 imprezach, w 
których udział wzięło ogółem 
227 osób, w tym 53 juniorów. 
Zorganizowano cztery zawody o 
Mistrzostwo Koła w dyscyplinie 
spławikowej, morskiej z kutra, 
muchowej, oraz spinningowej. 
Dodatkowo zorganizowano za-
wody towarzyskie takie jak: noc-
ne spławikowo-gruntowe zawody 
o Puchar Prezydenta oraz Wójta 
Wejherowa, spławikowe zawody 
z okazji Dnia Dziecka, wyjazdo-
we spławikowo-gruntowe zawo-
dy nad jeziorem w Chmielnie,  
muchowe zawody z cyklu  GP 
Okręgu Gdańskiego o „Puchar 
Ziemi Wejherowskiej” oraz 
ogólnopolskie zawody mucho-
we „Puchar Ziem Północnych”. 
Zwycięzcy zostali uhonorowani 
pucharami oraz nagrodami, a 
suma punktów zdobyta w po-
szczególnych zawodach wyłoniła 
Wędkarzy Roku 2014 Koła nr 80 
Wejherowo-Miasto. Zostali nimi: 
kategorii seniorów Wincenty 
Polakowski, kategorii juniorów 
Kacper Podwojski. 

niestety nie wszyscy uczciwie 
podchodzą do tego wspaniałego 
sportu... Nałożono 9 mandatów 
karnych na łączną sumę 2,7 tys. 
zł, skierowano 16 spraw do or-
ganów ścigania, sporządzono 9 
meldunków do PZW w Gdańsku 
i udzielono 48 pouczeń. W wyni-
ku kontroli ujawniono 5 przele-
wających się zbiorników na nie-
czystości ciekłe w bezpośrednim 
sąsiedztwie wód, które po inter-
wencji SSR zostały opróżnione. 
Skierowano jeden wniosek do 
Sądu Rejonowego w Wejherowie 
o ukaranie wędkarza próbującego 
wręczyć łapówkę strażnikom. 

- Dzięki wieloletnim nękaniem 
naszych władz pismami oraz 
dokumentacją fotograficzną do-
prowadzono do odebrania jazu 
„Ulgi” małym elektrowniom 
wodnym, który przeszedł pod 
opiekę RZGW – mówi Mariusz 
Baliszewski. - Teraz dzięki sta-

łemu monitorowaniu drożności 
jazu stan wody w starorzeczu 
znacznie się podniósł.

Działania SSR nie ograniczały 
się tylko do kontroli, strażnicy 
przeprowadzili 13 akcji sprząta-
nia wód, podczas których zebra-
no 191 worków (120-litrowych) 
śmieci. 

Zarybienia
W wyniku, zarybień do wód 

trafiło 100 kg karasia, 80 kg lina, 
50 kg karpia, 300 kg pstrąga po-
tokowego oraz 270 tyś. narybku 
pstrąga i troci. W akcjach zary-
bień czynnie uczestniczyli człon-
kowie naszego koła i członkowie 
SSR. I tak np. zarybiono jezioro 
Orle węgorzem, zaś do ,,Starej 
Redy,, trafił wylęg troci wędrow-
nej. 

Dzięki staraniom i zabiegom 
prezesa koła nr 80 Wejherowo 
Miasto u ichtiologa PZW Gdańsk 

koła mogli przeżyć niezapomnia-
ne chwile. Warto nadmienić, 
że w Komisji ds. zarybień przy 
ZOPZW w Gdańsku 2 członków 
zarządu, są nimi Piotr Gliwiński i 
Adam Elwart.

Dzięki staraniom prezesa Koła 
i w/w kolegów powstał tzw.,,ma-
tecznik” na Redzie - na odcinku 
od starorzecza Redy do mostu na 
ul. Chopina oraz wprowadzono 
całkowity zakaz połowu na staro-
rzeczu Redy. 

Edukacja młodzieży
W wyniku kilkuletniej współ-

pracy pomiędzy dyrektorem 
gimnazjum Zbigniewem Lipką w 
roku 2014 powstała szkółka mło-
dzieżowa. W ub. roku szkolenie 
rozpoczęło dziesięcioro uczniów, 
a ukończyło ośmiu. Program 
szkolenia obejmował przede 
wszystkim bezpieczne zachowa-
nie nad wodą, znajomość okresów 

do rzeki Redy trafiły ryby łososio-
wate ponadwymiarowe, dzięki 
którym w miesiącach letnio – 
jesiennych wędkarze z naszego 
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Akcja charytatywna w cukier-
ni E.M. Wenta odbyła się trzeci 
rok z rzędu. Założenie jest pro-
ste – 5 proc. z każdego sprzeda-
nego w Tłusty Czwartek pączka 
właściciele cukierni przekazują 
na cele charytatywne. Pieniądze 
trafiają do dzieci, podopiecz-
nych miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Co roku 
wybierana jest rodzina, która 
na konkretny cel otrzymuje 
pomoc. Dwa lata temu w ten 
sposób uzbierano 1,1 tys. zł, w 
zeszłym roku było to 1,5 tys. zł, 
zaś w tym roku – kwota wzrosła 
do 2 tys. zł. 

- Jestem pod wrażeniem tego-
rocznej akcji – podsumowuje 
Elżbieta Wenta, właścicielka 
cukierni E.M. Wenta w Wej-
herowie. - Klienci, którzy nas 
odwiedzili, zaskoczyli nas – nie 
spodziewałam się, że aż tak 
wiele osób i tak chętnie włączy 
się w akcję. Pobiliśmy rekord, 
jeśli chodzi o sprzedaż pącz-
ków – wejherowianie kupili 
ich aż 7800, a oprócz tego dużo 
pączków kaszubskich, które 
sprzedawane są na wagę, a nie 
na sztuki. Przez cały dzień sklep 
był pełen klientów, którzy cze-
kali w długiej kolejce. Oprócz 
zwykłego pączka z nadzieniem 
różanym królowały też pączki 
kaszubskie, o których wspo-
mniałam. To nowość, która się 

przyjęła, będą więc u nas już 
na stałe w sprzedaży. Jestem 
bardzo wdzięczna wszystkim, 
którzy nas odwiedzili i kupili 
pączki. Dzięki temu widzę sens 
mojej pracy i widzę, że warto 
pomagać. Cieszę się, że Marysia 
pojedzie na te wakacje. 

Zebrane 2 tys. zł to o 500 zł 
więcej, niż uzbierano podczas 
zeszłorocznej akcji „Super 
Pączki pomagają dzieciom”. 

- To świetny wynik – uważa 
Elżbieta Wenta. - Nie ukrywam, 
że dołożyliśmy z mężem część 
kwoty tak, aby Marysia otrzy-
mała pełną kwotę na wyjazd. 

Zarówna Marysia, jak i jej 
mama, są wdzięczne wszystkim, 
którzy przyczynili się do zebra-
nia potrzebnych pieniędzy. 

Pączki pomogły, Marysia wyjedzie 
na turnus rehabilitacyjny
2 tys. złotych Elżbieta Wenta, właścicielka wejherowskiej cukierni E.M. Wenta, przekazała mamie 12-letniej Marysi. 
Pieniądze zbierane były na opłacenie wyjazdu dziewczynki na specjalne kolonie rehabilitacyjne. To wynik tegorocznej 
akcji „Super Pączki pomagają dzieciom”. 

- Dziękuję za zorganizowanie 
tej akcji, za wybranie Marysi, 
i oczywiście za to, że tyle osób 
chciało się włączyć w akcję i 
kupić tak dużą ilość pączków – 

mówi mama Marysi. - To dużo 
pieniędzy, które na pewno nam 
pomogą. Kolonie, na które córka 
będzie mogła wyjechać, odby-
wają się w sierpniu w Jastrzębiej 

Górze. To jej pierwsze kolonie 
rehabilitacyjne i myślę, że nie 
ostatnie. 

Mama Marysi była zaskoczona, 
gdy odebrała telefon z Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
z informacją, że jej córka może 
otrzymać pomoc finansową od 
właścicieli cukierni E.M. Wenta. 

- Dosłownie kilka dni wcześniej 
rozmawiałam z pracownikami 
MOPS i pytałam, czy jest jaka-
kolwiek możliwość otrzymania 
dofinansowania do wyjazdu dla 
córki – opowiada. - Usłyszałam 
wówczas, że niestety nie. A póź-
niej spotkała nas taka niespo-
dzianka... 

Marysia w przyszłości chce po-
magać innym. Marzy o tym, aby 
zostać pielęgniarką. 

- To ogromna radość móc po-
magać dzieciom – mówi Elżbieta 
Wenta. - Dlatego chcę, aby Super 
Pączki pomagały dzieciom co 
roku, dopóki tylko starczy mi sił, 
aby taką akcję organizować. 
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MATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczowy, 
wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrz-
ne, prawe, z futryną, zbrojone z 
wizjerem, komplet kluczy, cena: 400 
zł, tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, białe, 

rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, 
tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, szaliki, 
buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki z II 
Wojny Światowej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od ręki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejherowie, 
działka 1202 m2, cztery garaże, 
murowane, pilnie sprzedam, tel. 
501 549 579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM mieszkanie 2 - poko-
jowe 47 metrów na os kaszubskim 
w Wejherowie za 150000 zł. Tel. 
514-689-930

SPRZEDAM działkę 7600 m2, me-
dia przy drodze i 5000 m2 Łówcz. 
Tel. 782-167-653

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprzedam, 
prąd i woda, ul. Dębowa 13, Kąpino, 
gm. Wejherowo, tel. 605 420 694

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 465 tys. zł, tel. 
502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 km do 
Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 502 
686 196

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ Garaż w Sopocie 
dolnym w szeregu garaży, róg 
Kazimierza Wielkiego a Książąt 
Pomorskich, 400 zł za miesiąc Tel. 
668 149 015 

Wynajmę nowe mieszkanie dla stu-
dentów 71 metrów, 3 pokoje dla 4 
osób. Są meble, duży taras. Osiedle 
ul leszczynowa, ładna dzielnica. Tel. 
791-999-193

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

KUPIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

FIAT Panda Wan, silnik 1.1, 2004 
rok, 89 tys, salon, bezwypadkowy, 
zadbany, cena 8400 zł. Tel. 695-
230-080

SPRZEDAM Golfa 4, 1.4 benzyna, 
16V, cena 7000 zł. Tel. 669-649-942

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta. Tel. 789-345-593

INNE

EDUKACJA

KOREPETYCJE z języka polskiego, 
Karwiny. Tel: 534-111-120

ANGIELSKI, Rumia. Tel: 604-393-
732

LEKCJE dodatkowe z � zyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-

ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 1000 zł, 
505-56-70-34 

INNE

POTRZEBUJĘ pilnie wirówkę do 
prania z okolic Kartuz może ma ktoś 
już nie potrzebną, tel. 669-205-938

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto i 
okolice KS.EL, tel. 515 151 370

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 310 
311

TOWARZYSKIE

SINGEL 34 lat szuka Pani 35-54 
lat, samotnej sponsorki, dyskrecja, 
schadzki Gdańsk, tel. 728-185-466

SAMOTNY w związku 50 lat 
zapozna mila Panią z Kartuz w zbli-
żonym wieku, tel. 511-416-251

SAMOTNY spragniony wrażeń 
pozna Panią do 40 lat z Kartuz i 
okolic, tel. 726-222-686 

ZWIERZĘTA

ODDAM fajnego psa kundelka w 
dobre ręce, Rumia, tel. 881-237-164

RÓŻNE

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki na 3-4 lata cena 50 zł stan 
bardzo dobry, Wejherowo, tel. 
798-020-532

BURSZTYN kupię. Tel: 532-110-190

SPRZEDAM pilę tarczową 3 kw 
silnik, samorobna z kółkami do 
przemieszczania, cena 600 zł, tel. 
695-230-080

SPRZEDAM silniki 
4.5kw.1.5kw.1.1kw. oraz przekład-
nie ślimakową i łuparkę do drzewa 
z silnikiem 5.5 kw. Tel. 601-638-877

SPRZEDAM maszynę do szycia 
niemiecka voll-zick-zack, sprawna, 
cena 120 zł. Tel. 504-872-359

LODÓWKA Elektrolux, żelazko 
Tefal, chodnik, dywan, stół-ława, 
szybkowar, ekspres do kawy. Tel. 
885-557-151

DREWNO kominkowe i do co, tak-
że gałęziówka, sprzedam, możliwy 
transport gratis. Tel. 606-522-604

POMOC mam 5- cioro dzieci. Po-
trzebuję ubrań,środków czystości 
oraz artykułów szkolnych. Z góry 
dziękuje. Tel. 788-245-594

SPRZEDAM meble kuchenne ze 
zlewozmywakiem, telewizor duży, 
cena 100 zł. Tel. 501-534-260

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - 
prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem 
i kompletem kluczy, wraz z futryną, 
cena 650 zł, tel. 600 702 048 
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WEJHEROWO | Za nami Mi-
strzostwa Polski w kickboxin-
gu wersji kick-light juniorów i 
seniorów. W tej najważniejszej 
imprezie początku roku w kick-
boxingu, nie mogło zabraknąć 
reprezentantów Wejherowa i 
Wejherowskiego Stowarzysze-
nia Sportowego. Klub Rafała 
Karcza wystawił na te zawody 
4 juniorów: Błażej Mach w 
kat. do 63 kg (miał 19 rywali w 
swojej wadze), Maciej Zielonka 
i Mikołaj Herzberg w kat. do 
69 kg (oprócz nich jeszcze 17 
rywali) i Szymon Sroka w kat. 
powyżej 94 kg (5 zawodników 
w tej wadze). 

Niestety sobota nie była 
szczęśliwa dla zawodników z 
Wejherowa, którzy przegrali 
swoje walki w eliminacjach po 
zaciętych bojach. Za to w nie-
dzielę, klasą błysnął najcięższy 
przedstawiciel kickboxingu z 
Wejherowa, Szymon Sroka, 
który w pięknym stylu, podczas 
heroicznej wręcz walki, zdołał 
dostać się do finału Mistrzostw 
Polski, wygrywając stosunkiem 
2:1. Niestety ostra i zacięta wal-
ka półfinałowa do ostatku sił 
obu zawodników (rywalem 
Szymona był Klaudiusz Pek, 
zawodnik gospodarzy Rebelii 
Kartuzy), przekupiona została 
dość poważną kontuzją ko-
ści piszczelowej Szymona, w 
związku z tym mieszkaniec 
Gowina podjął wspólnie z tre-
nerem Karczem decyzję o od-
daniu finałowej walki.

- Wszyscy zawodnicy zwró-
cili na siebie uwagę walką do 
końca – relacjonuje trener Ra-
fał Karcz. - Stoczyli wyrównane 

Szymon Sroka Wicemistrzem 
Polski w kickboxingu
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walki, jednak trzech z nich nie 
zdołało, mimo dobrego przygo-
towania, zwyciężyć swoich walk 
eliminacyjnych. W niedzielę 
na placu boju pozostał Szymon 
Sroka, który już mimo kontuzji 
doznanej w trakcie walki, zdołał 
wygrać i dostać się do finału MP. 
Była to dość dramatyczna walka, 
którą jednak wygrał Szymon, 
dzięki trafnym wskazówkom 
również trenera Klubu Semira-
mida Pułtusk, doświadczonego 
trenera Czarka Rzepnickiego, 
który wspierał nas w Kartuzach. 
Formuła walki kick-light (walka 
ciągła, gdzie dozwolone są kop-
nięcia na uda w lekkim kontak-
cie) nie jest naszą specjalnością i 

moi zawodnicy wolą walczyć w 
pointfightingu oraz light contact. 
Dlatego też srebro Szymona na-
leży zaliczyć do sporego sukcesu 
naszego klubu i kadry trener-
skiej. 

Najbliższe poważne starty 
Wejherowskiego Stowarzysze-
nia Sportowego to m.in. otwar-
ty Puchar Słowacji jeszcze w 
lutym, później Puchar Europy 
w kickboxingu w Krynicy Zdrój 
oraz imprezy rangi Mistrzostw 
Polski juniorów i kadetów po-
intfighting oraz light contact. 
Zawody w Kartuzach stały na 
niezwykle wysokim poziomie 
sportowym oraz organizacyj-
nym. (raf)

Szymon Sroka (z lewej) i trener Rafał Karcz

Nadal „L” jak luty. Dziś 
złożę życzenia urodzinowe 
reprezentacyjnym piłkarzom, 
urodzonym właśnie w tym 
miesiącu oraz wspomnę tych, 
którzy już odeszli. Pozostanę 
jednak przy tych, których 
nazwiska też zaczynają się 
także na literę „L”. 28. lutego 68. 
urodziny obchodzić będzie, wg 
mnie najlepszy polski piłkarz w 
historii, czyli napastnik Wło-
dzimierz Lubański. Ci, którzy 
nie oglądali go na boisku, niech 
żałują. Wychowanek Piasta Gli-
wice, niemal całą swoją karierę 
związał z wielkim Górnikiem 
Zabrze. Po wyjeździe za granicę 
grał głównie w belgijskim KSC 
Lokeren. Miał pecha, że urodził 
się za wcześnie. Jest bowiem z 
pokolenia tych którzy święcili 
triumfy, gdy polscy piłkarze nie 
mogli legalnie grać w zawo-
dowych klubach za granicą. 
Z tego powodu nie założył 
koszulki Realu Madryt. Szkoda. 
Nadal czekamy na tego Polaka, 
który będzie regularnie grał w 
drużynie Królewskich. Może to 
będzie kiedyś inny zawodnik 
na literę „L”? Oby. Wracając do 
Lubańskiego należy napisać, 
że rozegrał w reprezentacji  
75 meczów i strzelił 48 goli w 
latach 1963 – 1980. Kto jeszcze 
urodził się w lutym? Marek 
Leśniak – 29. lutego 1964r. 
(napastnik, 20 meczów, 10 
goli), Karol Linetty – 2. lutego 
1995r. (pomocnik, 5 meczów, 1 
gol), Jan Luxenburg – 12. lutego 
1905r. (napastnik, 1 mecz, 0 
goli). 100 lat dla Włodzimierza 
Lubańskiego i Marka Leśniaka. 
Karolowi Linetty życzę, aby grał 
w reprezentacji jak najdłużej i 
odnosił same sukcesy. Po Janie 
Luxenburgu niech pozostanie 
wdzięczna pamięć.
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Rozegrane gry kontrolne:
-  KP Starogard Gdański (mecz wyjazdowy) 1:1
-  Okocimski Brzesko (zgrupowanie w Cetniewie) 2:2
-  Gedania Gdańsk (zgrupowanie w Cetniewie) 2:2
-  Pogoń Lębork (mecz wyjazdowy) - wygrana 3:1
-  Concordia Elbląg (mecz wyjazdowy) - wygrana 3:0
- GKS 1962 Jastrzębie (Gniewino) - porażka 1:3
- Gryf Słupsk (mecz wyjazdowy) - wygrana 4:1
- Wikęd/GOSRiT Luzino (Gniewino) 3:3
Wygrane/remisy/porażki: 3-4-1
Gole strzelone: 19
Gole stracone: 13
Strzelcy: 4 - Wicki, Rzepa, 3 - Ilanz, 2 - Gicewicz, Kostuch, 
Skwiercz, 1 - Brzuzy, Szymański.
Plan sparingów na kolejne tygodnie:
21.02 (sobota) - Arka II Gdynia (Gdynia)
28.02  (sobota) - Arka Gdynia (Gdynia)
Opr. KH

Najpierw Gryf Wejherowo 
wygrał wyjazdową konfronta-
cję z imiennikiem ze Słupska, 
aplikując miejscowym cztery 
gole i tracąc jedną bramkę. 
Dominacja żółto-czarnych ani 
przez moment nie podlegała 
dyskusji. W środę rozegrano 
natomiast mecz, który pierwot-
nie nie był ujęty w planach przy-
gotowawczych wejherowskiego 
zespołu. Po drugiej stronie ba-
rykady stanęli gracze Wikędu/
GOSRiT Luzino W związku z 
kontuzjami trener Tomasz Ko-
twica nie mógł skorzystać na 
gniewińskim boisku z Przemy-
sława Kostucha, Adriana Rop-
pla, Krzysztofa Pestilenza oraz 
Piotra Kołca. Najpoważniejsza 
dolegliwość dopadła tego ostat-
niego, bowiem naderwane zo-
stały mięśnie skośne brzucha i 
wygląda na to, że czeka go oko-
ło trzytygodniowa absencja.W 
początkowej fazie meczu Mi-
chał Skwiercz z powodzeniem 
wykonał rzut karny i piłkarze 
WKS-u schodzili na przerwę w 
korzystniejszej sytuacji. Kolejny 
gol dla Gryfa to wykończenie 
akcji przez Sylwestra Ilanza, 
który miał przed sobą pustą 
bramkę po podaniu Patryka 
Milera. Prowadzenie (3:2) za-
pewnił znów Ilanz. Wejhe-
rowski napastnik wykorzystał 
błąd luzińskiej defensywy i bez 

ROZMOWA | Z cyklu „4 
pytania do...” - Krzysztof Wicki, 
napastnik Gryfa Wejherowo, 
autor czterech bramek w me-
czach kontrolnych.

Krzysztof Handke: Jak ocenia 
pan dotychczasowe sparingi? 
Wydaje się, że raz jest lepiej, 
innym razem trochę gorzej. 
Wiadomo jednak, że same 
wyniki to bez wątpienia sprawa 
drugorzędna.

Krzysztof Wicki: Sparingi 
to nie liga, trener dużo rotuje 
składem, a większość gra po 45 
minut i to czas na sprawdzanie 
ustawień. W środę testowali-
śmy właśnie nowe ustawienie 
i zobaczymy, czy będzie wyko-
rzystane w rozgrywkach ligo-
wych. Wiadomo też, że każdy 
chce się pokazać z jak najlepszej 
strony w tym czasie. Co do 
boiska w Gniewinie, to jest ono 
małe i nie idzie nam tam.

Wydaje się, że najpoważniej-
szy test czeka was 28 lutego, 
kiedy zmierzycie się z Arka 
Gdynią. To będzie taka wery� -
kacja przed ligą?

- Przypuszczam, że będziemy 
grać na sztucznej murawie 

Narodowego Stadionu Rugby. 
Choć to nienaturalne boisko, 
to jednak duże i to jest atut. 
Uważam, że przyjdzie nam się 
zmierzyć z dobrym przeciw-
nikiem z I ligi tuż przed roz-
poczęciem rundy wiosennej. 

Zdobył Pan w dotychczaso-
wych sparingach cztery gole. 
Będzie trudno przenieść to na 
grunt ligowy?

- Nie wiem, to na pewno nie 
jest najważniejsze. Znacznie 
istotniejsze są zwycięstwa 
drużyny. Czy ja strzelę, czy 
kolega, czy ja podam - to 
wszystko to sprawy drugo-
rzędne. Kluczowe jest to, 
żebyśmy utrzymali prowadze-
nie w tabeli.

 W trwającym jeszcze okien-
ku przybyło kilku nowych 
piłkarzy, choć niektórzy z nich 
znali już realia gry na Wzgó-
rzu Wolności. Szybko się 
wkomponowali w drużynę?

- Myślę, że ogólnie tak. Jeśli 
chodzi o młodzieżowców, to 
doszło kilku nowych, stąd 
można się spodziewać, że 
nastąpi większa rywalizacja 
pomiędzy nimi.

„Sparingi to czas na 
sprawdzanie ustawień”

Bilans sparingowy Gryfa

Piłkarze ze Wzgórza Wolności zostaną o� cjalnie zaprezentowani kibicom za tydzień - w piątek 27 
lutego w klubie Olimp. Wydarzenie odbędzie się o 19:00.

Dokładnym miejscem spotkania z kibicami ma być kawiarnia Cafe Olimp, znajdująca się na pią-
tym piętrze. Podczas prezentacji przewidziano między możliwość porozmawiania z zawodnikami, 
którzy w niedługiej przyszłości będą walczyć w rundzie wiosennej na trzecioligowych boiskach.

Prezentacja Gryfa przed wiosną 27 lutego

Osiem prób przed ligą 
odbytych - zostały dwie
SPARINGI | Wejherowscy piłkarze zaliczyli w ostatnim czasie 
efektowne zwycięstwo i remis w pojedynkach z czwartoligowcami.

problemów umieścił futbolówkę 
bramce strzeżonej przez golkipe-
ra Wikędu/GOSRiT. 

Starzy znajomi
Warto podkreślić, że w barwach 

środowego rywala wejherowian 
wystąpiło wielu zawodników 
grających kiedyś na Wzgórzu 
Wolności - tj. Król, Pliński, Wi-
con, Bank, Miszka, Zając, Biało-
brodzki. Jedynie przechodzący 
rehabilitację Politowski nie mógł 
zagrać. Wystąpiło również dwóch 
piłkarzy związanych z miastem 
Jakuba Wejhera - strzelec dwóch 
bramek Krystian Opłatkowski, 
jak również Michał Dąbrowski. 
Był to ósmy sparing gry� tów 
podczas trwających przygotowań 
do rundy rewanżowej. Czekają 
ich jeszcze dwa mecze - z Arką II 
Gdynia (21.02) oraz z pierwszym 
zespołem gdynian prowadzonym 
przez eks-trenera Gryfa - Grze-
gorza Nicińskiego (28.02).

Gryf Słupsk - Gryf Wejherowo 
1:4 (0:2)
Bramki: Krzysztof Rzepa x2, Ma-
ciej Szymański, Przemysław Ko-
stuch (rzut karny)
Skład Gryfa przeciwko słupszcza-
nom: Ferra - Skwiercz, Kostuch, 
Osłowski, Cysewski - Gicewicz, 
Czoska, Szymański, Wiśniewski 
- Wicki, Rzepa
Zagrali też: Duda, Kowalski, Go-
dula, Ilanz, Miler, Kenner, Brzuzy.
Wikęd/GOSRiT Luzino - Gryf 
Wejherowo 3:3 (0:1)
Bramki: Michał Skwiercz (rzut 
karny), Sylwester Ilanz x2
Skład Gryf przeciwko luzinia-
nom: W.Ferra (A.Duda) - K.Go-
dula (M.Fierka), S.Kowalski 
(M.Osłowski), M.Skwiercz, 
M.Wiśniewski (K.Cysewski) - 
G.Gicewicz (P.Miler), K.Wicki 
(R.Sirocki), P.Czoska, P.Brzuzy 
(M.Kenner) - K.Rzepa (S.Ilanz).
Krzysztof Handke
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