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Ukazuje się od 2011 roku

gabriela Lisius
ponownie starostą

Gabriela Lisius będzie pełnić funkcję starosty wejherow-
skiego w kolejnej kadencji samorządu, o czym zdecydowała 
w poniedziałek 19.11, podczas pierwszej sesji, Rada Powiatu.

Gabriela Lisius, spra-
wująca funkcję starosty 
w poprzedniej kaden-
cji, jest liderem ugrupo-
wania Wspólny Powiat, 
który w wyborach samo-
rządowych do Rady Po-
wiatu Wejherowskiego 
zdobył najwięcej, bo 12 
mandatów.

Podczas pierwszej w 
tej kadencji sesji radni  
powiatowi złożyli uroczy-
ste ślubowanie, a następ-
nie w tajnym głosowaniu 
wybrali przewodni-
czącego Rady Powiatu 
Wejherowskiego i jego 
zastępców. Przewodni-
czącym Rady Powia-
tu został Józef Reszke 
z Koalicji Obywatelskiej. 
Funkcję wiceprzewodni-
czących Rady Powiatu 
powierzono Genowefie 
Słowi oraz Bogdanowi 
Tokłowiczowi. Wybra-
no także wicestarostę, 
którym został Jacek 
Thiel i członków Zarzą-
du Powiatu.          

 Str. 2

Pierwsza sesja 
w ratuszu

Podczas sesji rozpoczynającej VIII kadencję Rady Miasta 
Wejherowa radni złożyli ślubowanie i wybrali radnego Jac-
ka Gafkę na przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa, a 
Wojciecha Kozłowskiego na wiceprzewodniczącego. Ponad-
to radni ustalili składy dziewięciu komisji Rady Miasta oraz 
wyłonili ich przewodniczących.

Przed sesją dziesięciu radnych Klubu Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo 
i trzech Klubu Koalicji Obywatelskiej Ponad Podziałami (na zdjęciu) zawarło 
Porozumienie Koalicyjne, które podpisali przewodniczący obu klubów Woj-
ciech Kozłowski i Jacek Gafka. 

13-osobowa koalicja będzie tworzyła większość w 21-osobowej radzie i ściśle 
współpracowała z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem. 

Pełen tekst prezentujemy na stronie 3.
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Tuż po ogłoszeniu wyników głosowania, gratulacje staroście Gabrieli Lisius 
składa wicestarosta wejherowski Jacek Thiel.               Fot. Starostwo Powiatowe

Obrady rozpoczął rad-
ny senior - Bogdan To-
kłowicz. Zanim doszło do 
głosowania, nowi radni ode-
brali nominacje oraz złożyli 
ślubowanie. Wszyscy wy-
brani podczas niedawnych 
wyborów samorządowych 
radni powiatowi byli obec-
ni na inauguracyjnej sesji. 

Przypomnijmy, że w wyni-
ku wyborów w samorzą-dzie 
powiatowym znalazło się 29 
radnych: 12 reprezentan-
tów ugrupowania Wspólny 
Powiat, 9 radnych Koalicji 
Obywatelskiej i 8 radnych 
Prawa i Sprawiedliwości. 

W tajnym głosowa-
niu radni zdecydowali, że 
przewodniczącym Rady 
Powiatu Wejherowskiego 
w VI kadencji będzie Jó-
zef Reszke (KO, otrzymał 
23 głosy). Kontrkandydat 
na to stanowisko, zgłoszo-
ny przez Prawo i Sprawie-
dliwość - radny Krzysztof 
Bober uzyskał 6 głosów. 

Funkcję wiceprzewod-
niczących Rady Powiatu 
powierzono Genowefie 
Słowi (PiS, zgłoszona przez 
Wspólny Powiat, 18 głosów) 

Podczas pierwszej w tej kadencji sesji Rady Powiatu Wejherow-
skiego, która odbyła się w poniedziałek 19 listopada w Starostwie, za-
padły ważne decyzje. Radni wybrali Zarząd Powiatu Wejherowskiego 
oraz przewodniczącego Rady Powiatu i wiceprzewodniczących.

oraz wybranemu jednogło-
śnie Bogdanowi Tokło-
wiczowi (Wspólny Powiat, 
29 głosów).

Na starostę wejherow-
skiego VI kadencji ponow-
nie wybrano Gabrielę 
Lisius, lidera Wspólnego 
Powiatu. Gabriela Lisius 
uzyskała 24 głosy.

Wicestarostą powiatu 
wejherowskiego został Ja-
cek Thiel (Wspólny Po-

ważne decyzje radnych na pierwszej sesji

gabriela Lisius jest
ponownie starostą

wiat), który otrzymał 25 
głosów. Członkami Zarzą-
du Powiatu wybrano: Lu-
dwika Zegzułę (PiS, klub 
Wspólny Powiat), Jolantę 
Król (KO) oraz Kazimie-
rza Bistronia (Wspólny 
Powiat).

Kolejna sesja Rady Po-
wiatu Wejherowskiego, na 
której ustalony zostanie 
skład komisji Rady odbędzie 
się 30 listopada br.

Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego 
Józef Reszke i wiceprzewodniczący: Genowefa Sło-
wi i Bogdan Tokłowicz.                         Fot. Starostwo

Projekt budowy placu 
zabaw znalazł się wśród 
propozycji Wejherowskie-
go Budżetu Obywatelskie-
go 2017 r., ale nie otrzymał 
wystarczającej liczby głosów 
mieszkańców. Ponieważ te-
ren rekreacyjny w tym miej-
scu jest bardzo potrzebny i 
oczekiwany, prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hilde-
brandt zdecydował się na 
realizację tej inwestycji z 
miejskiego budżetu. 

- Na wniosek mieszkań-
ców pobliskiego osiedla, 
udało nam się wygospo-
darować teren, na którym 
wybudowaliśmy rodzinny 
plac zabaw - mówi Krzysz-
tof Hildebrandt. - Powsta-
ło tu miejsce dla wszystkich 
mieszkańców, bez względu 
na wiek. Ten teren ma kilka 
stref - aktywną, czyli siłow-
nię na świeżym powietrzu, 
wypoczynkową - z ławkami 
i stolikiem do gry w szachy i 
warcaby oraz plac zabaw dla 
młodszych. 

Inwestycja kosztowała 
miasto ponad 172 tys. zł, 
a wykonawcą był Zakład 
Usług Komunalnych w 
Wejherowie.  

- Plac zabaw jest ogro-
dzony, zagospodarowany 
zielenią oraz wyposażony w 
elementy małej architektury 
- mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa. - Miasto zdobyło na ten 
cel dofinansowanie - 50 tys. 
zł z Ministerstwa Sportu i 
turystyki w ramach progra-
mu Otwarte Strefy Aktywno-
ści (OSA).

Jak podkreśla Bartło-
miej Czyżewski, radny 
Wejherowa poprzedniej ka-
dencji i inicjator tej inwesty-
cji, budowa placu zabaw była 
konsultowana z mieszkańca-
mi pobliskiego osiedla. 

- Dziękuję panu Prezy-
dentowi, a przede wszyst-
kim mieszkańcom, którzy 
przyczynili się do powstania 
placu - mówi Bartłomiej Czy-
żewski. - Powstało wspania-
łe miejsce.

Dla mieszkańców w każdym wieku

Rodzinny plac zabaw

Na placu zabaw znajdują się urządzenia fitness: surfer 
i biegacz, wioślarz oraz orbitrek. Dzieci mogą korzystać z 
pomostów, zjeżdżalni i huśtawek. Jest także zadaszona 
wieżyczka, piaskownica oraz lokomotywa. 

Na placu zamontowano kwadrat wielofunkcyjny składa-
jący się ze ścianki wspinaczkowej, zestawu drążków, ścianki 
linowej, liny wspinaczkowej i drążków do akrobacji. Można tu 
będzie także zagrać w szachy i warcaby oraz w kółko i krzyżyk. 

Zamontowano także ławki, ławostół oraz kosze na śmie-
ci. Utwardzono i zagospodarowano także przyległy teren. 

Przy ul. Iwaszkiewicza powstał teren do zabawy i 
rekreacji dla małych i dorosłych mieszkańców.

Fot. Leszek Spigarski

Przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie powstał rodzinny plac za-
baw. Znajdują się tam urządzenia do zabawy dla dzieci, siłownia na 
świeżym powietrzu oraz ławki i stolik do gry w szachy i warcaby. 
Inwestycja kosztowała miasto ponad 172 tys. zł.
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Wojciech Kozłowski, 
Przewodniczący Klubu 

Ruchu Społecznego Wolę 
Wejherowo

- Dlaczego to robimy? Otóż 
po wyborach żadne z ugrupo-
wań nie ma samodzielnej więk-
szości. Żeby w sposób sprawny, 
skuteczny pchać nasze miejskie 
sprawy do przodu, jest rzeczą 
naturalną zawarcie porozumie-
nia, zawarcie koalicji. Myślę, że 
będzie ona stabilna i przewidy-
walna, będzie dostatecznie sil-
na, aby we współpracy z Panem 
Prezydentem miasto się nadal 
szybko rozwijało i żebyśmy za-
spokajali potrzeby mieszkań-
ców. To jest podstawowy cel. 
Czujemy się odpowiedzialni 
za miasto i nie chcemy ugrzę-
znąć w jakiś sporach, kłótniach 
z innymi ugrupowaniami. Zna-
my historię z innych samorzą-
dów, nawet nieodległych, to jest 
zła droga, nie idźmy tą drogą. 
Chcemy iść inną drogą. Dro-
gą normalnej konstruktywnej 
współpracy. 

w Radzie Miasta zawarto Porozumienie koalicyjne

Będziemy wspólnie zmieniali 
wejherowo, które nas łączy

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa
- Z wielkim uznaniem przyjmuję fakt zawarcia koalicji pomiędzy Klubami Radnych 

Ruch Społecznego Wolę Wejherowo i Koalicji Obywatelskiej Ponad Podziałami, z któ-
rą będę ściśle współpracował. Biorąc pod uwagę różne spory, które miały miejsce w 
przeszłości, jak i nawet wyborcze podziały, zawarcie dziś pisemnego Porozumienia Ko-
alicyjnego - pierwszy raz w historii naszego samorządu - jest naprawdę dowodem odpo-
wiedzialności za losy miasta, gdyż żaden klub w radzie nie ma samodzielnej większości. 

Dziękuję radnym za zaangażowanie. Porozumienie to bardzo dobra wiadomość dla 
Mieszkańców. Myślę też, że wchodzimy w nowy, wyższy etap współpracy na przyszłość. 
Cieszę się, że będziemy wspólnie zmieniali Wejherowo, które nas łączy.

Gratuluję nowo wybranym: Przewodniczącemu Rady Miasta - Jackowi Gafka oraz 
Wiceprzewodniczącemu Wojciechowi Kozłowskiemu, jak również przewodniczącym po-
szczególnych komisji rady. Zapewniam, że jestem otwarty na współpracę ze wszystkimi 
radnymi, do czego zachęcam.

Jacek Gafka, 
Przewodniczący Klubu 

Koalicji Obywatelskiej Po-
nad Podziałami

 - Uważamy, że to co staje 
się dzisiaj i to, co rozpoczyna 
de facto tę współpracę, tę VIII 
kadencję, jest równoznaczne z 
zerwaniem pewnego mitu opo-
zycyjności, który został wykre-
owany przez niektórych ludzi w 
Wejherowie 20 lat temu. 

Po drugie, co jest bardzo 
istotne z punktu widzenia funk-
cjonowania samorządu miej-
skiego, to jest realna współpraca 
dla miasta i to jest nowa jakość 
i nowa wartość, której do tej po-
ry nie było jeżeli chodzi o tego 
typu inicjatywy i za tym idzie 
komfort pracy zarówno jako 
radnych, szefów klubów, prezy-
denta - jako kierownika urzę-
du, ale też przede wszystkim 
dla mieszkańców, bo mamy tę 
gwarancję, to większe prawdo-
podobieństwo, że miasto może 
rozwijać się jeszcze szybciej.

Leśne stawy zostały pogłębione, a rowy odpływowe w 
obrębie zbiorników leśnych na Potoku Pętkowickim - wy-
profilowane.

Potok Pętkowicki jest jednym z największych dopływów 
rzeki Cedron. Ze względu na znaczny spadek Cedronu ma 
on charakter typowego potoku górskiego o wartkim nur-
cie. Zdarzało się, że w okresie wzmożonych opadów Potok 
Pętkowicki tworzył rozlewiska zwłaszcza w dolnych rejo-
nach Wejherowa, m.in. w okolicach Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Sobieskiego. 

Modernizacja zbiorników retencyjnych, które będą 
przetrzymywać wody opadowe, ma zmniejszyć  ryzyko 
zalewania i podtapiania ulic w Wejherowie.

- W ramach inwestycji  oczyszczono dno stawów z namu-
łów, odnowiono rów odpływowy, wzmocniono brzegi zbior-
ników oraz wymieniono elementy sterowania położeniem 
zastawy - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Koszt realizacji inwestycji to 98 tys. zł.

Dwa zbiorniki leśne na Potoku Pętkowic-
kim zostały wyremontowane przez wejhe-
rowski Urząd Miejski. Zbiorniki służą do 
okresowego przetrzymywania nadmiaru wód 
w czasie intensywnych opadów deszczów.

Remont dwóch zbiorników

Mniejsze ryzyko 
podtopień

Od 1 grudnia e-ZLA będą jedyną dopuszczalną formą 
wystawiania zwolnień lekarskich. w ramach przygoto-
wań do tej zmiany Inspektorat ZuS w wejherowie orga-
nizuje w przyszłym tygodniu dwa szkolenia. jedno dla 
asystentów medycznych, drugie dla pracodawców. 

Asystent medyczny to osoba wykonującą zawód medyczny lub 
czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
np. pielęgniarka, ratownik medyczny bądź sekretarka medyczna, 
upoważniona przez lekarza do wystawienia e-zwolnienia w jego 
imieniu. Lekarz decyduje o zwolnieniu, a asystent wprowadza da-
ne do elektronicznego systemu i samodzielnie je podpisuje. 

Dane asystentów znajdą się w Rejestrze Asystentów Medycz-
nych. Następnie będą przekazywane do ZUS w celu weryfikacji, 
czy asystent posiada profil na PUE ZUS, który jest niezbędny do 
wystawienia e-zwolnienia. 

Szkolenie dla asystentów medycznych odbędzie się 28 listo-
pada. Podczas szkolenia specjaliści z ZUS zaprezentują profil PUE. A 
także opowiedzą w jaki sposób wystawić elektroniczne zwolnienie 
lekarskie i jakie są formy jego podpisania. 

Pracodawców i przedstawicieli biur rachunkowych wejhe-
rowski ZuS zaprasza 30 listopada. Zapoznają się oni z wynika-
jącymi z przepisów terminami oraz  schematem obiegu e-ZLA i 
jego obsługą przez płatnika.

Oba szkolenia rozpoczną się o godzinie 9.00  i potrwają ok. 
2 godziny. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: ewa.dzie-
nisz@zus.pl bądź telefonicznie pod numerem: 58 572-97-17.

Szkolenie w ZuS

Dołącz do nas na:
facebook.com/Pulswejherowa
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 Okres jesienno-zimowy 
to najtrudniejszy czas dla 
osób bezdomnych, starszych, 
samotnych, znajdujących się 
w trudnej sytuacji bytowej i 
zdrowotnej oraz dla wszyst-
kich, którzy w tym okresie 
wymagają wsparcia i pomocy 
ze strony służb społecznych. 
Zimą szczególnie osoby bez-
domne są narażone na wiele 
niebezpieczeństw związa-
nych z wychłodzeniem, od-
mrożeniem, a w rezultacie z 
utratą zdrowia lub życia.

Nie bądźmy obojętni na 
los drugiego człowieka - 
każdą informację o osobach 
starszych, samotnych, bez-
domnych, których nie zna-
my, a wydaje nam się, że 
potrzebują pomocy przeka-
żemy odpowiednim służbom.

- Miejskie służby i insty-
tucje pomocowe opracowały 
procedurę udzielania po-
mocy osobom bezdomnym 
- mówi Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. - We 
wspólne działania zaanga-

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Bernarda Hinza
wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Wejherowie

działacza Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

gorącego orędownika krajoznawstwa, bardzo dobrego organizatora, mentora dla wielu 
w sprawach ruchu kaszubsko-pomorskiego.

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

 Bogusław Suwara 
Sekretarz Miasta Wejherowa 

       Krzysztof  Hildebrandt
   Prezydent Miasta Wejherowa      
    wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

W poniedziałek około godz. 6 na drodze 
krajowej nr 6 w Gościcinie, kierowca for-
da, najprawdopodobniej na pasach dla pie-
szych potrącił idącą przez ulicę 78-letnią 
kobietę. Mimo pomocy służb ratunkowych 
i medycznych i prowadzonej reanimacji, w 
wyniku poważnych obrażeń kobieta zmarła 
na miejscu wypadku. 

Potrącenie w gościcinie

Tragiczny 
wypadek

Okres jesienno-zimowy jest natrudniejszy

Pomóc bezdomnym
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie odbyło 

się spotkanie służb i instytucji pomagających osobom bezdomnym. 
Przedstawiciele MOPS, Policji i Straży Miejskiej omawiali działa-
nia zmierzające do zapewnienia odpowiednich warunków życia 
bezdomnym w okresie zimowym.

żowały się Straż Miejska, 
Komenda Powiatowej Poli-
cji w Wejherowie, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
wejherowski szpital, a także 
Zgromadzenie Sióstr Alber-
tynek Posługujących Ubo-
gim mieszczące się przy ul. 
Kopernika w Wejherowie. 
Dla osób bezdomnych przy-
gotowane są miejsca w noc-
legowniach i schroniskach w 
Gdyni i Gdańsku, a także po-
mieszczenia, gdzie mogą się 
umyć i spożyć ciepły posiłek. 

Pomoc dla osób bezdom-
nych świadczy MOPS w 
Wejherowie, a po godzinach 
pracy tej placówki, bezdom-
ni otrzymają skierowanie do 
Schroniska dla Osób Bez-
domnych w Gdyni, wraz z 
biletem na przejazd jedno-

razowy SKM na trasie Wej-
herowo - Gdynia Główna, w 
siedzibie Straży Miejskiej w 
Wejherowie.

- Od lat udzielamy po-
mocy osobom bezdomnym 
przebywającym na terenie 
Wejherowa - mówi Robert 
Kozłowski, zastępca dy-
rektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wej-
herowie. - Pracownicy socjal-
ni, policjanci oraz strażnicy 
miejscy będą systematycznie 
odwiedzać miejsca, w któ-
rych mogą przebywać oso-
by bezdomne m.in. altanki 
działkach, kanały i węzły 
ciepłownicze, klatki schodo-
we czy pustostany. Każdej 
napotkanej osobie bezdom-
nej będą proponować miejsce 
w schronisku. 

        Widziałeś bezdomnego potrzebującego pomocy? 
    Nie przechodź obojętnie! Informacje można zgłaszać do:
   Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wejherowie, 
                                  tel.  58  677 79 60
   Straży Miejskiej w wejherowie, całodobowy telefon 
                       dyżurny  58  677 70 40

RIR.6721.5.2018.KMa                  Łęczyce, dnia 22.11.2018r.

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Łęczyce

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu obrębu geod. Kaczkowo, gmina Łęczyce   

oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na śro-
dowisko do wymienionego dokumentu

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Łęczyce uchwały nr LV/43/2018 z dnia 4 czerwca2018  r., zmienionej Uchwałą Nr LX/69/2018 z 
dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego KACZKOWO, gmina Łęczyce 
w granicach określonych w załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski do projektu planu  miejscowego należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy 

Łęczyce ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce - w terminie do 13.12. 2018 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-

miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) zawiadamiam o 
przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Plan ma na celu wskazanie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zabudowy i zagospodarowa-
nia, zgodnie z obowiązującym dokumentem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Łęczyce, w związku z regulacjami ustawy o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych i ograniczeniami w sytuowaniu budynków mieszkalnych albo budynków 
o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa. Zakres ustaleń planu zgod-
nie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.     

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o 
którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w Urzędzie i na 
adres Urzędu Gminy Łęczyce ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce lub e-mail: sekretariat@leczyce.pl,  
w terminie do 13.12.2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia jest uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce. Wnioski 
złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

       Wójt Gminy Łęczyce
           Piotr Wittbrodt

O G Ł O S Z E N I E

Policyjne rozpoznanie 
w tej sprawie prowadzili 
policjanci z wydziału ru-
chu drogowego oraz tech-
nik kryminalistyki, a także 
biegły specjalista z zakresu 
rekonstrukcji wypadków 
drogowych oraz biegły le-
karz medycyny sądowej. 

Policjanci zabezpieczyli 
samochód, dowód rejestra-
cyjny oraz zatrzymali kie-
rowcy prawo jazdy. Droga 

była zablokowana, a ru-
chem wahadłowym kie-
rowali policjanci i Straż 
Pożarna. Policjanci ustalili 
świadków wypadku.  

Śledczy pod nadzorem 
prokuratora szczegółowo 
wyjaśniają okoliczności wy-
padku.

 Inni świadkowie tego 
tragicznego wypadku pro-
szeni są o kontakt na nr tel. 
58 672 97 53 lub 50.

Na drodze krajowej nr 
6 na wysokości Kębłowa w 
gminie Luzino, kierujący 
autobusem szkolnym wypeł-
nionym dziećmi, najprawdo-
podobniej jechał nieuważnie, 
zagapił się, nie zachował 
bezpiecznej odległości od po-
jazdu jadącego przed nim i 
najechał na tył samochodu 
osobowego opel. 

Wypadek drogowy wy-
darzył się we wtorek około 
godz. 14. Kierująca autem 
osobowym kobieta zosta-
ła odwieziona do szpitala w 
Wejherowie. Na szczęście 
dzieciom nic się nie stało. 

Szczegółowy przebieg 
zdarzenia wyjaśniają teraz 
funkcjonariusze z wejherow-
skiego Komendy Powiatowej.

Nieuwaga?

Autobus
wjechał
w opla
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wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w wejherowie

Na uroczystość przy-
byli pracownicy socjalni, 
przedstawiciele domów po-
mocy społecznej, ośrod-
ków terapeutycznych i 
szkolno-wychowawczych 
w powiecie wejherowskim, 
przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych, a także 
przedstawiciele władz sa-
morządowych powiatu, mia-
sta Redy i gminy Szemud. 

- To już trzecie obchody 
Dnia pracownika Socjalne-
go w naszym powiecie, po 
Wejherowie i Lini zorgani-
zowane z Redzie - powie-
działa Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. - Pla-
cówki, które państwo repre-
zentujecie na dzisiejszym 
spotkaniu pomagają po-
trzebującym mieszkańców. 
Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie, domy pomocy 
społecznej, gminne ośrodki 
pomocy społecznej, placów-
ki szkolno-wychowawcze 
współpracują ze sobą, udzie-
lając kompleksowej pomocy. 
Wasza trudna praca wyma-
ga dużo cierpliwości, empa-
tii, serdecznego podejścia do 
podopiecznych. Życzę Pań-
stwu dużo radości, a satys-
fakcję niech przyniesie wam 
uśmiech i zadowolenie tych, 
którym pomagacie i opieku-
jecie się.  Wszystkim dzię-
kuję bardzo i cieszę się, ze 
możemy być dzisiaj razem.

Pracownicy socjalni ode-
brali nagrody z rąk starosty 
wejherowskiego Gabrieli 
Lisius oraz członka Zarzą-
du Jacka Thiela. 

Podziękowania i kwiaty 
otrzymali dyrektorzy pla-
cówek, a gospodarze uro-
czystości: burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński i 
przewodniczący Rady Mia-
sta - Kazimierz Okrój zo-
stali uhonorowani przez 
Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Wejhero-
wie. Wyróżnienia w postaci 
„Drzewek Wdzięczności”,  

Dzień Pracownika Socjalnego w Redzie

Podziękowania i nagrody
Podczas powiatowych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, zorganizowanego 

w tym roku w Redzie, przedstawicielom szeroko pojętej opieki społecznej i pomocy 
przekazano podziękowania za ich trudną pracę i służbę mieszkańcom.

m.in. za działania na rzecz 
niepełnosprawnych miesz-
kańców i za działalność 
charytatywną - wręczyli im: 
starosta Gabriela Lisius, 
przewodniczący Rady Po-
wiatu Wejherowskiego Ry-
szard Czarnecki, radna 
powiatowa Łucja Słowi-
kowska i radny Ludwik 
Zegzuła.  

Dla wszystkich pięknie 
zaśpiewała Zosia Tartas, 
utalentowana uczennica, 
mieszkanka Redy.

Strategia na konferencji

Tydzień
przedsięborczości

Leszek Glaza, prezes działającej od roku Powiato-
wej Rady Przedsiębiorczości wskazał cele przygotowania 
strategii. Ma ona m.in. sugerować samorządowcom, jakie 
działania będą służyć biznesowi. Badania przeprowadził 
i wyniki przedstawił zespół naukowców Wyższej Szkoły 
Administracji i Biznesu  im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, 
który opracował „Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości w 
Powiecie Wejherowskim w latach 2018-2028”.

Podczas konferencji w Starostwie Powiatowym w Wejhe-
rowie omówiono to opracowanie. Naukowcy z Gdyni na cze-
le z prof. WSAiB dr hab. Tomaszem Kawką przedstawili 
m.in. genezę inicjatywy stworzenia strategii przedsiębior-
czości oraz metodologię badawczą, a także wnioski.

Jak powiedział rektor WSAiB, dr Tomasz Białas, stra-
tegia to platforma dialogu przedsiębiorców z włodarzami 
miast i gmin, rodzaj mapy i drogowskazu, pokazującego 
konieczne kierunki działań.

Starosta Gabriela Lisius poinformowała zebranych, 
czemu służy i jak będzie wyglądał tegoroczny Powiatowy 
Tydzień Przedsiębiorczości, skierowany głównie do mło-
dzieży szkół ponadpodstawowych z powiatu wejherowskie-
go. Zaplanowano m.in. wykłady, warsztaty tematyczne, 
spotkania z przedsiębiorcami, a także konkursy, wizyty 
studyjne i edukacyjne w trójmiejskich uczelniach, inkuba-
torach przedsiębiorczości, a także organizacjach i instytu-
cjach wspierających rozwój biznesu.

Podczas konferencji, inaugurującej Po-
wiatowy Tydzień Przedsiębiorczości, po-
łączonej z Konwentem Samorządowym 
Powiatu Wejherowskiego zaprezentowano 
wyniki badań, służących do opracowania 
strategii rozwoju przedsiębiorczości na te-
renie powiatu wejherowskiego.

Powiatowy Tydzień Przedsiębiorczości to coroczne wy-
darzenie, wpisujące się swoim charakterem w obchody 
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, które odbywa 
się na całym świecie w połowie listopada. 

W ramach Konwentu Samorządowego w konferencji 
uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz Wejherowa, 
powiatu wejherowskiego i gminy Linia.
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AKTUALNOŚCI

Temat przewodni  „różne 
smaki świata”, prowokował 
do ukazania różnych odcie-
ni i znaczenia słowa „smak”. 
Jak się okazało, przewa-
żał smak gorzki. Młodzież 
podejmowała tematy trud-
ne: skomplikowane relacje 
międzyludzkie, destruktyw-
ny wpływ cyberprzestrzeni, 
choroby psychiczne, zawiro-
wania historyczne Polaków, 
skutki odrzucenia. Na tle 
tych propozycji wyróżnił się 
zespół „BIS” z Gdyni, który 
zaprezentował spektakl  „Co 
się zdarzyło w schronisku 
pod skałą?” oparty na opo-
wiadaniu A. Awdiejewa oraz 
Teatr Zamkowa 2 z Bytowa 
(spektakl „Książę i Róża”).  

Jury w składzie: Elżbie-
ta Lisowska-Kopeć (ak-
torka, animatorka, reżyser), 
Magdalena Smalara (ak-
torka, wokalistka), Michał 
Pabian (dramaturg) wysoko 
postawiło poprzeczkę wyma-
gań i nagrodziło tylko cztery 
spektakle. 

Nagrodę Główną (sta-
tuetka Pegaza i 3 tys. zł.) 
otrzymał gdyński „BIS”. 
Nagroda w wysokości 2,5 
tys.  przypadła Teatrowi 
Nieskromnemu z Olszty-
na, a Teatr Zamkowa 2 
otrzymał wyróżnienie (1 tys. 
zł). Wyróżnienie aktorskie 

XIII Ogólnopolski Przegląd Małych  Form Teatralnych 

Słodko-gorzki smak „Luterka”
Zakończyły się zmagania konkursowe amatorskich zespołów teatralnych i monodrami-

stów, biorących udział w XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Małych  Form Teatralnych im. 
Adama Luterka w Wejherowie.  Aktorzy przybyli z Elbląga, Olsztyna, Torunia, Bydgosz-
czy, Gdyni, Chojnic, Brodnicy, Słupska, Gniewina, Darżlubia i Krokowej. W konkursie nie 
zabrakło też gospodarzy.

otrzymała  Viktoria Szo-
pińska (Chojnice). 

Nagrody ufundowane 
przez Starostwo Powiato-
we, Stowarzyszenie Absol-
wentów i Radę Rodziców I 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Jana III Sobie-
skiego wręczali przedstawi-
ciele fundatorów.

Dodajmy, że podczas roz-
poczęcia festiwalu licznie 
zgromadzoną publiczność 
przywitali aktorzy  Teatru 
„Prawie Lucki” przekonu-
jąc, że „Na Luterku wszyst-
ko zdarzyć się może”  i że ten 
przegląd będzie miał różne 
„smaki, smaczki, smacząt-
ka”. Uroczystego otwarcia 
dokonali: starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa Arkadiusz Krasz-
kiewicz oraz Jolanta 
Rożyńska - dyrektor Wej-
herowskiego Centrum Kul-
tury i  Katarzyna Bojke 
- dyrektor I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Jana III 
Sobieskiego w Wejherowie  
(obie instytucje są organiza-
torami przeglądu). 

Kolejne święto „teatralnie 
zakręconych ludzi”, którzy 
być może zachcą powrócić 
do nas za rok, zakończyło się 
wspólnym zdjęciem. 

- To taki szczególny mo-

ment dla nas, organizatorów 
- mówią wspólnym głosem 
dyrektor WCK  Jolanta Ro-
żyńska i Edyta Łysakow-
ska-Sobiczewska. - Kiedy 

uczestnicy przeglądu stoją 
na scenie wraz z jurorami, 
instruktorami, zaproszony-
mi gośćmi, wszyscy jesteśmy 
teatralną jednością.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa oraz w galerii na www.pulswejherowa.pl                                 Fot. Leszek Spigarski

Szkolenia i konkursy 

Bezpieczna praca
w rolnictwie

W listopadzie br. w województwie pomorskim odbywają 
się szkolenia dla rolników z zakresu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w 
razie wypadku ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń z 
zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Porozumienie w 
sprawie organizacji i przeprowadzenia szkoleń podpisali: dy-
rektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddzia-
łu Regionalnego w Gdańsku Jarosław Pergoł i dyrektor 
Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa Karol Narloch.

Uczestnicy szkolenia poznają skuteczne sposoby elimi-
nowania lub ograniczenia zagrożeń związanych z pracą na 
gospodarstwie rolnym, a także przejdą ćwiczenia z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, z wykorzysta-
niem fantomów i sprzętu szkoleniowego. 

Natomiast 7 listopada br. dyrektor Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Gdańsku 
Jarosław Pergoł i dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Lubaniu Andrzej Dolny (obaj na zdję-
ciu poniżej) podpisali porozumienie w sprawie organizacji i 
przeprowadzenia XIX Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie 
i Higienie Pracy w Rolnictwie oraz Olimpiady Młodych Pro-
ducentów Rolnych na etapie powiatowym i wojewódzkim. 

Etapy powiatowe obu olimpiad odbyły się 15 listopada w 
każdym powiecie województwa. Wojewódzki etap  XIX Olim-
piady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnic-
twie odbędzie się 6 grudnia w Słupsku, a Olimpiady Młodych 
Producentów Rolnych 12 grudnia w Lubaniu. Celem tego 
porozumienia jest wyłonienie lokalnych liderów, stosujących 
zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym i wskaza-
nie ich jako przykład do naśladowania. Laureaci  konkursów 
będą w swoim środowisku prezentować skuteczne sposoby 
eliminowania lub ograniczenia zagrożeń związanych z pracą 
w gospodarstwie rolnym. Działania te mają doprowadzić do 
zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie oraz podniosą 
wiedzę na temat zasad bezpiecznej pracy rolniczej. 

W listopadzie i grudniu rolnicy z woje-
wództwa pomorskiego mogą poszerzyć i 
sprawdzić wiedzę na temat  bezpiecznej 
pracy w gospodarstwie rolnym.

Jurorzy i organizatorzy (od lewej): Elżbieta Lisowska-
-Kopeć, Michał Pabian, Magdalena Smalara, Edyta 
Łysakowska-Sobiczewska i Monika Płomień.                  

Fot. Leszek Spigarski

Dołącz do nas na:
facebook.com/Pulswejherowa
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Tego samego dnia odbył 
się plener malarski Stowa-
rzyszenia Artystów Plasty-
ków „Pasja” zatytułowany 
„Niepodległa w dźwiękach 
i obrazach”. Obrazy można 
było kupić podczas licytacji, 
a dochód przeznaczony został 
na rzecz Europejskiego Cen-
trum Edukacji Kulturalnej 
Osób z Niepełnosprawnością.

Uczestnicy Festiwalu 
Muzycznego mogli wysłu-
chać wykładu prof. dr hab. 
Marka Rocławskiego o 
narodowym charakterze 
twórczości Fryderyka Cho-
pina , a także recitalu cho-
pinowskiego w wykonaniu 

Niepodległa wielu wymiarów

koncert polski
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 

Wejherowie w ramach Festiwalu Muzycznego „Niepodległa wie-
lu wymiarów” z „Koncertem polskim” wystąpili uczniowie Szkoły 
Muzycznej II st. im. F. Chopina w Gdańsku. Był też wykład i licy-
tacja obrazów.

Piotra Pawlaka. 
Wśród uczestników kon-

certu i wykładu w Muzeum 
byli m.in. Dorota Muża-
-Szlas, dyrektor Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Wej-
herowie oraz Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta  Wejherowa.

W ramach Festiwalu Mu-
zycznego „Niepodległa Wie-
lu Wymiarów” 11 Listopada 
w kościele św. Stanisława 
Kostki w pieśni patriotycz-
ne zaśpiewał Chór Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I st. 
im. F. Chopina w Wejhero-
wie pod dyrekcją Ewy Ro-
cławskiej. 

Przypomnijmy, że dyrek-
torem festiwalu jest Błażej 
Musiałczyk, a patronat 
Honorowy nad Festiwalem 
zorganizowanym przez Sto-
warzyszenie Młodych Arty-
stów Ziemi Wejherowskiej 
objął Jarosław Sellin se-
kretarz stanu w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Współorganizatorami 
koncertu są m.in. Urząd 
Miejski Wejherowo, Staro-
stwo Powiatowe, Wejherow-
skie Centrum Kultury oraz 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie.

Na konkurs, inspirowa-
ny cytatem Alberta Camusa 
„Aby wypełnić ludzkie serce, 
wystarczy walka prowadzą-
ca ku szczytom”, wpłynęło 55 
prac z całego Pomorza.

Literacką rywalizację 
co roku organizuje Miej-
ska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie. W siedzibie 
tej placówki laureatów kon-
kursu i gości przywitała jej 
dyrektor - Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek.

Przed ogłoszeniem wy-
ników w każdej kategorii 
fragmenty nagrodzonych 
utworów recytowali człon-
kowie Grupy Teatralnej 
„Errata”, działającej przy bi-
bliotece. Poza tym Tomasz 
Fopke przy akompania-
mencie Aleksandry Janus 
zaśpiewał nową piosenkę o 
Wejherowie pt. „Gdzie tak 
pięknie szumią drzewa”, 
która powstała ze wspólnej 
inicjatywy konkursowej bi-
blioteki i wejherowskiego 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej. Słowa piosenki napi-
sał wejherowianin Henryk 
Połchowski, zaś muzykę - 
Izabela Bliźniewska z Bo-
rowa koło Kartuz. 

W kategorii młodzieży do lat 19 pierwszą nagrodę zdo-
była Paulina Melcer z Wejherowa. Drugie miejsce otrzymał 
utwór Adama Terlikowskiego z Jantara, a trzecie miejsce 
zajęła praca Oliwii Lejman z Wejherowa. Nagrody rzeczowe 
wręczyła starosta Wejherowski gabriela Lisius, zapraszając 
przy tym młodzież do przyszłorocznej edycji konkursu.

W kategorii dorosłych, w zakresie poezji pierwszą na-
grodę zdobył Piotr Nowak z Gdańska. Drugą nagrodę 
otrzymała Magdalena kubiak z Wicka, a trzecią nagrodę 
- Przemysław krajewski z Gdańska. 

W kategorii dorosłych w zakresie prozy pierwszą nagrodę 
przyznano Sebastianowi Imielskiemu z Rumi. Drugą na-
grodę otrzymał krzysztof Szkurłatowski z Wejherowa, a 
trzecią - Sebastian Cieślikowski z Redy.

W obu tych kategoriach nagrody lauretaom wręczali: pre-
zydent Wejherowa krzysztof hildebrandt i zastępca prezy-
denta Arkadiusz kraszkiewicz.

XIII Wejherowski Konkurs Literacki „Powiew Weny” został 
rozstrzygnięty i uroczyście zakończony. Nagrody laureatom 
wręczyli ich fundatorzy: prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt i starosta wejherowski Gabriela Lisius.

Po raz trzynasty w bibliotece

konkurs Powiew weny

wyniki konkursu

Na zdjęciach laueraci w poszczególnych kategoriach 
oraz osoby wręczające nagrody.

więcej zdjęć na: facebook.
com/Pulswejherowa

6 grudnia (czwar-
tek) o godz. 10.00 od-
będą się Mikołajki w 
Bibliotece. 

W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Wejherowie 
zaprezentowany zosta-
nie spektakl „Nadchodzące 
święta każdy zapamięta” w 
wykonaniu Teatru Maska z 
Krakowa. Wstęp wolny. 

Grupy zorganizowa-
ne obowiązują wcześniej-
sze zapisy w Wypożyczalni 
dla Dzieci i Młodzieży. Ilość 
miejsc ograniczona. Decydu-
je kolejność zgłoszeń.

Mikołajki
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Stulecie niepodległej Polski uczciły wszystkie gminy powiatu wejherowskiego

Biegi, marsze, koncerty i wspólne śpiewanie
Mieszkańcy powiatu w różnych miejscowościach uczestni-

czyli w uroczystych  mszach świętych, marszach i paradach, 
a także wspólnym śpiewaniu hymnu polskiego i pieśni pa-

triotycznych. Były także koncerty oraz imprezy sportowo-
-rekreacyjne, takie jak Bieg Patriotów w Łęczycach, Bieg 
Niepodległości w Gniewinie czy turniej Baśki Szabla Nie-

podległości w Szemudzie. Wszędzie było pięknie i patrio-
tycznie, a mieszkańcy chętnie razem świętowali wyjątkowy 
dzień 11 Listopada. 

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości świętowano uroczyście i tłumnie we wszystkich gminach powiatu wejherowskiego.

W Bolszewie mieszkańcy gminy Wejherowo świętowali 10 listopada, m.in. w Artparku.              Fot. Leszek Spigarski więcej zdjęć na:   facebook.com/Pulswejherowa

więcej zdjęć na:   facebook.com/Pulswejherowa

- Jubileusz stulecia od-
zyskania niepodległości 
pobudza nas do wdzięcz-
ności wszystkim pokole-
niom Polaków, którzy nie 
tracili ducha w czasie za-
borów i wywalczyli Polsce 
niepodległość, kierowani 
wielką miłością do Ojczy-
zny oraz przywiązania do 
tradycji narodowych i wia-
ry katolickiej - powiedział 
prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - 
Dzisiaj cieszmy się z wol-
nej Ojczyzny. To od nas i 
naszego zaangażowania 
zależy wielkość i znaczenie 
Polski na arenie światowej. 
Wierzę, że Wy młodzi Po-
lacy, swoim zaangażowa-

Tradycyjnie już, w Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie 
odbyła się powiatowo-miejska akademia z okazji Święta Nie-
podległości z udziałem władz Wejherowa i powiatu wejherow-
skiego.  W tym roku okazja do świętowania była szczególna ze 
względu na 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

niem w naukę sprawicie, 
że Polska będzie krajem 
silnym, krajem mądrych, 
dobrych i uczciwych ludzi, 
po prostu Polaków, kocha-
jących i szanujących swoją 
Ojczyznę. Dzisiaj jest świę-
to naszej wolnej Polski. 
Kochajmy ją, jest nasza - 
wolna i piękna. 

- W czasach pokoju swój 
patriotyzm możemy zama-
nifestować inaczej np. na-
uką i pracą, a także swoją 
postawą - powiedziała 
Beata Dampc, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 5. 
- Święto niepodległości, to 
wielkie święto radości. Po-
winniśmy być z niego dum-
ni i powinniśmy być dumni, 
że jesteśmy Polakami. 

Wspaniałą część arty-
styczną przygotowali ucznio-
wie SP nr 5 oraz orkiestra 
Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Wejherowie 
pod batutą Tomasza Win-
czewskiego.

uczniowie, nauczyciele i ich goście

uczcili wolną Polskę
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

więcej zdjęć na:   facebook.com/Pulswejherowa

wejherowianie świętowali razem!

Tłumy na rynku 
i na paradzie

Po zrobieniu wspólnej fo-
tografii, którą prezentujemy 
na str. 8-9, ulicami mia-
sta przeszła biało-czerwo-
na parada z udziałem m.in. 
młodzieży szkolnej, przed-
stawicieli władz miasta i 
powiatu, wielu organizacji, 
wojska i innych służb mun-
durowych. Nie brakowało ro-
dzin z dziećmi.

Na koniec wszyscy wzięli 
udział w imprezie w parku, 

śpiewając pieśni patriotycz-
ne i oglądając pojazdy woj-
skowe i strażackie.

- Cieszę się, że możemy 
uczestniczyć w tym wspania-
łym święcie radości. Żyjemy 
w wolnej i niepodległej Pol-
sce, ale o wartości takie jak 
wolność, pokój i niepodle-
głość wszyscy musimy dbać, 
ucząc się i pracując - mówiła 
starosta Gabriela Lisius.

- Możemy być szczęśliwi z 

Tysiące mieszkańców Wejherowa świętowało 100. rocznicę od-
zyskania niepodległości przez Polskę. Po uroczystej mszy św. w 
kościele św. Trójcy całe rodziny, młodzież i seniorzy spotkali się 
na placu Jakuba Wejhera po to, aby wspólnie z przedstawicielami 
władz miasta i powiatu znakomicie odśpiewać hymn Polski. 

wolnej i niepodległej Polski. 
Mamy się czym pochwalić, 
przede wszystkim efektami 
naszej pracy. Polacy są uta-
lentowani, mają wiele pomy-
słów naukowych i twórczych. 
Możemy być dumni, że świę-
tujemy stulecie odzyskania 
niepodległości w naszej pięk-
nej Ojczyźnie - powiedział 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt, dziękując miesz-
kańcom za liczne przybycie.

V Maraton Pieśni 
Patriotycznej zorgani-
zowany 11 listopada br. 
przez Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie i Fundację 
im. Ks. Prof. Włodzimie-
rza Sedlaka pod ho-
norowym patronatem 
Sekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 
Jarosława Sellina trwał 
kilka godzin.

Cieszący się olbrzy-
mim zainteresowaniem 
Maraton zgromadził w 
czterech salach muzeum 
około 200 osób! 

Śpiewającym akompa-
niowali: elżbieta Lieder 
- fortepian, Ryszard Bory-
sionek - akordeon i Piotr 
Bukowski - skrzypce, a 
całość prowadził dyrektor 
muzeum Tomasz Fopke.

Projekt „Maraton Pie-
śni Patriotycznej” został 
zrealizowany przy wspar-
ciu finansowym Powiatu 
Wejherowskiego, Miasta 
Wejherowa, Fundacji Ks. 
prof. W. Sedlaka oraz środ-
ków Stowarzyszenia Miło-
śników Muzyki i Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie.

Maraton
w Muzeum
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EDUKCJA I KULTURA

Podczas tygodniowej paź-
dziernikowej wizyty liceali-
ści z Wejherowa brali udział 
we wspólnych zajęciach lek-
cyjnych oraz warsztatach 
integracyjnych. Ponadto, 
uczestnicy poznawali kultu-
rę i życie codzienne Włochów 
oraz zwiedzali Weronę, We-
necję i miasteczka nad ma-
lowniczym jeziorem Garda.

Uczniowie podziwia-
li bogatą włoską kulturę, 
wspaniałe zabytki i piekną, 
śródziemnomorską roślin-
ność. Młodzież poszerzyła 
swój warsztat językowy oraz 
zdobyła doświadczenie i wie-
dzę poprzez inną formę nauki 
poza murami szkoły. Ponadto 
była to wspaniała okazja do 
zdobycia nowych przyjaciół.

Pobyt w Weronie był dla 

Grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego  im. Króla Jana 
III Sobieskiego po raz kolejny uczestniczyła w wymianie międzysz-
kolnej z Liceo Scientifico Girolamo Fracastoro w Weronie.

Międzyszkolna wymiana

,,Sobieski” w weronie

licealistów niezapomnia-
nym przeżyciem. Teraz 
młodzież z radością i nie-
cierpliwością oczekuje na 
rewizytę młodzieży z Włoch 
wiosną 2019 roku.

Koordynatorami wymia-
ny były: Agnieszka Knu-
rek - nauczycielka języka 
angielskiego i Beata Lenz 
- nauczycielka wychowania 
fizycznego I LO.  

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
 udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej, 
posiadają bazę adresową, pomogą w 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.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail:  planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich 
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich 

działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel.  58  572 94 52,   58  572 94 54 

działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 
w województwie pomorskim.

PuNkT INFORMACjI euROPejSkIej

O G Ł O S Z E N I E

Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie i Wejhe-
rowska Wspólnota Pokoleń 
- Muzeum Solidarności, w 
ramach projektu „Solidar-
ność dla Niepodległości”, 
zorganizowali na cykl spo-

Ciekawe spotkanie młodzieży i dorosłych uczestników odbyło się 9 
listopada w siedzibie stowarzyszenia Wejherowska Wspólnota Pokoleń. 
Przewodnimi tematami prelekcji, konkursu i rozmów były historia Pol-
ski, patriotyzm i bohaterstwo Polaków. 

tkań z okazji setnej rocznicy 
odzyskania Niepodległości. 

Jedno z nich odbyło się 
9 listopada w siedzibie 
Wspólnoty Pokoleń. Prze-
prowadzono tam konkurs 
dla młodzieży i dorosłych 
uczestników, zaprezen-

towano filmy i prelekcje. 
Jedną  z nich, połączoną 
z prezentacją filmów wy-
głosiła dyrektor Muzuem 
Piaśnickiego w Wejherowie 
- Teresa Patsidis. 

Odbył się także koncert 
pieśni patriotycznych. 

Spotkanie pokoleń

Solidarność
dla niepodległości

Uczestnicy wystąpili w 
dwóch kategoriach wie-
kowych, a ich prezentacje 
oceniało jury w składzie : 
Ewelina Magdziarczyk-
-Plebanek (dyrektor MBP, 
kulturoznawca, krytyk te-
atralny), Iwona Klein 
(polonistka, bibliotekarz), 
Jakub Szumilas (aktor 
amatorskich grup teatral-
nych w Wejherowie). Jak 
zgodnie podkreślali jurorzy, 
poziom recytacji, zwłaszcza 
w grupie starszej, był bar-
dzo wysoki. 

W kategorii klas 4-6 SP 
nagrody otrzymali (na zdję-
ciu z jurorami): I miejsce 
Marta Pranga (SP nr 5 w 
Wejherowie, II miejsce Ju-
lia Darga (SP nr 10 w Ru-
mi), III  Kornelia Garstka 

Młodzi recytatorzy  w Miejskiej Bibliotece

w hołdzie Niepodległej
37 uczniów szkół podstawowych z powiatu wejherowskiego re-

cytowało utwory patriotyczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Wejherowie. 14 listopada odbyła się tam kolejna edycja konkur-
su „Strofy o Ojczyźnie”.  W roku setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, wzruszające interpretacje młodych recyta-
torów, stały się wyjątkowym hołdem artystycznym.

(SP w Górze), wyróżnienie - 
Kacper Komorowski (SP 
nr 5 w Redzie)

W kategorii klas 7-8 SP i 
gimnazjum lauretami zosta-
li: I miejsce Oliwia Plichta 

(SP Bolszewo), II miejsce ex 
aequo Kinga Maksymiuk 
(SP nr 9 w Wejherowie) i 
Michał Bach (SP nr 10 w 
Rumi), III Weronika Przy-
chodzeń (SP nr 10 w Rumi).
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KULTURA

Na scenie Filharmonii 
Kaszubskiej, w spektaklu 
„12 opowiesci na dobre cza-
sy”  wystąpiło ponad 100 
artystów, którzy  w poru-
szający sposób opowiedzieli 
o czasach międzywojnia wi-
dzianych oczyma wejherow-
skiego dziecka. 

W galerii Filharmonii 
można podziwiać wystawę 
„Oblicza niepodległej”. To 
wystawa z elementami au-
diowizualnymi przedsta-

Wejherowskie Centrum Kultury uczciło setną rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodległości, prezentując spektakl 
teatralno-muzyczny „12 opowieści na dobre czasy”. W galerii 
Filharmonii otwarto wystawę „Oblicza niepodległej”.

w wejherowskim Centrum kultury

Spektakl i wystawa

wiająca niezwykły okres 
dwudziestolecia międzywo-
jennego w Wejherowie, ze 
szczególnym naciskiem na 
postać niezwykle charyzma-
tycznego, wybitnego burmi-
strza - Teodora Bolduana. 

Mieszkańcy spacerujący 
po Placu Jakuba Wejhera 
od kilku tygodni mogą na-
tknąć się na sylwetki osób 
zasłużonych przy odbudo-
wie państwowości po odzy-
skaniu niepodległości przez 

Polskę. Każda z tych posta-
ci opatrzona została specjal-
nym kodem, który należy 
sczytać telefonem komórko-
wym. Dzięki temu poznamy 
historię tej postaci oraz cie-
kawostki biograficzne.

Wydarzenia zostały zre-
alizowane w ramach projek-
tu „Oblicza Niepodległej”, 
dofinansowanego ze środ-
ków Programu Wielolet-
niego Niepodległa na lata 
2017-2022. 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Chwaszczynie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku serdecznie zapraszają 
na promocję teki haftu kaszubskiego „Szkoły gdańskiej” autorstwa Anny Konkel (1923-2008).

Spotkania promocyjne odbędą się 27 listopada 2018 r. 
(wtorek) o godz. 18.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Zam-
kowej 2a wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa prezen-
tująca wzory haftu szkoły gdańskiej wykonane przez Klub 
Hafciarski „Tulpa” z Wejherowa oraz 7 br. (piątek) o godz. 
18.00 w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, przy 
ul. Korzennej 33/35.  Wstęp wolny. 

Promocja w wejherowie i w gdańsku

Teka haftu kaszubskiego

Podczas otwarcia kon-
kursu zastępca prezyden-
ta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz podkreślił, 
że konkurs inspirowany 
100-leciem odzyskania nie-
podległości przez Polskę zo-
stał celowo zorganizowany 
w budynku dawnego Gim-
nazjum, który „pamięta” 
lata tworzenia państwowo-
ści polskiej po 123 latach 
zaborów. Ten budynek jest 
świadkiem historii Wejhe-
rowa.

Uczestników powitała dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
nr 9 Olga Tomaszewska 
oraz organizatorka konkur-
su Aleksandra Janus. 

Nagrody i dyplomy dla 
wykonawców wręczyli: za-
stępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz i 
dyrektor Państwowej Szko-

wyniki konkursu
Soliści klasy I-III:  1 miejsce - Oliwia Nastały (SP Bolszewo), 

2 - Alicja Jarząbek (SP 9 Wejherowo), 3 ex aequo - Kornelia 
Krajnowska (SP 5 Wejherowo) i Samira Gołąbek (SP 8 Wejhe-
rowo), wyróżnienie - Patrycja Dyderska (SP 9 Wejherowo)

Duety klasy I- III: 1 - Iga Żuchlińska i Alicja Maciejewska 
(SP 9 Wejherowo). Wyróżnienie: Jan Garstka i Michalina Kał-
duńska (SP Gościcino)

Soliści, klasy IV-VI: 1 miejsce - Zofia Tartas (SP 2 Reda), 
2 - Szymon Rek (SP 9 Wejherowo), 3 - Aniela Witkowska (SP 
11 Wejherowo), wyróżnienie - Oliwia Boińska (SP 5 Wejhero-
wo), Lena Uzdrowska (SP 8 Wejherowo), Anna Albecka (SP 9 
Wejherowo)

Duety klasy IV-VI: 1 miejsce - Natan Wałdowski i Ma-
ciej Opara (SP 8 Wejherowo), 2 - Martyna Karda i Małgorzata 
Grunwald (SP 2 Reda), 3 - Wiktoria Dopka i Magdalena Grze-
byk (SP 9 Wejherowo), wyróżnienie - Aurelia Skrzyńska i Jowi-
ta Konkol (SP Bolszewo) oraz Amelia Sobocińska i Antonina 
Milewczyk (SP 11 Wejherowo)

Soliści klasy VII-VIII: 1 miejsce - Mikołaj Krüger (SP nr 2 
Reda), 2 - Maja Werczyńska (SP nr 8 Wejherowo), 3 - Zuzanna 
Orłowska (SP nr 9 Wejherowo)

Duety klasy VII - VIII: 2 miejsce ex aequo - Martyna Szyj-
kowska i Emilia Kamińska (SP 9 Wejherowo) oraz Martyna 
Piesiak i Kaja Przybysz (SP 2 Reda), 3 - Laura Czerwionka i Do-
minika Minorowicz (SP 5 Wejherowo).

Dzieci i młodzież z Wejherowa, Redy i Bolszewa wzięły udział 
w I Międzyszkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznej pod patro-
natem Prezydenta Miasta Wejherowa, który odbył się w Szkole 
Podstawowej nr 9, w starym budynku przy ul. Sobieskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Projekt 
realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego/Zarządu Głównego, Muzeum 
PiMK-P w Wejherowie oraz ze środków własnych Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału w Chwaszczynie.

konkurs w Szkole Podstawowej nr 9

Pieśni patriotyczne
w wykonaniu uczniów

ły Muzycznej I stopnia w 
Wejherowie Dorota Mu-
ża-Szlas. Podziękowania 
otrzymali również nauczy-
ciele, którzy przygotowali 
młodych wykonawców do 
konkursu. 

Podczas XXXVIII Ogól-
nopolskiego Konkursu 
Chórów A Cappella Dzieci 
i Młodzieży w  Bydgoszczy 
Chór Szkoły Podstawowej 
nr 9 pod dyrekcją Aleksan-
dry janus zdobył II nagro-
dę, czyli Srebrny Kamerton.

Sukces chóru

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

Aby osiągnąć kolejny 
sukces szczypiorniści z Wej-
herowa mocno pracowali 
na treningach, ćwicząc nad 
szybkością i wytrzymało-
ścią. Ciężkie treningi miały 
niestety przełożenie na wy-
stęp. Początek gry to nie-
mrawa gra wejherowian. 
Rozgrywanie piłki odbywało 
się w żółwim tempie, a cel-
ność rzutów pozostawiała 

Piłka ręczna: Tytani wygrywają mecze
Szczypiorniści Tytanów Wejherowo, po raz kolejny nie zawiedli swoich kibiców i we własnej hali, przy pełnych trybu-

nach, pokonali zespół Latocha Agropom Gniew 38:24. 

wiele do życzenia. W szes-
nastej minucie było już 9:7 
dla rywali. 

Po kilku uwagach trenera 
Tytanów, gra diametralnie 
się zmieniła. To oni zaczęli 
wieść prym w spotkaniu i w 
kolejnych dziesięciu minu-
tach zdobyli dziewięć bra-
mek, tracąc zaledwie jedną. 
W drugiej części goście opa-
dli z sił, a gospodarzye po-

większali przewagę. W 41 
minucie wynik brzmiał już 
26:14. Ostatecznie wygrali 
mecz różnicą czternastu bra-
mek (38:24) i zdobyli kolejne 
trzy punkty. 

Po dziewięciu kolejkach, 
Tytani zajmują fotel wiceli-
dera II ligi. Wiele może się 
jednak zmieć, bo do Wejhe-
rowa przyjeżdża na najbliż-
sze spotkanie lider, zespół 

SKPR Usar Kwidzyn.  
Tytani Wejherowo (bram-

ki): Warmbier (10), Jur-
kiewicz (9), Bartoś (7), 
Grabowski (5),  Koss (2), 
Jankowski (2), Miszczak (2), 
Pitucha (1), Szreder, Wicon, 
Papke, Nowosad, Zwolakie-
wicz, Cholcha.

- Spodziewałem się, że to 
będzie trudny mecz, co było 
widać na początku. Byliśmy 

nieco zmęczeni, bo treningi 
w tym tygodniu były bardzo 
intensywne. Miejmy nadzie-
je, że w następnym meczu 
odzyskamy nieco świeżości 
i gra będzie wyglądała le-
piej i bardziej dynamicznie. 
Przeciwnik na początku grał 
konsekwentnie poprawnie, 
dzięki temu gra była bar-
dziej wyrównana – ocenił 
trener Piotr Rembowicz. 

Fot. Leszek Spigarski

- Zobaczymy pokazy ta-
neczne, występ muzyczny 
oraz walkę rycerzy. Najważ-
niejsze jednak będą walki 
bokserskie i możemy liczyć 
na bardzo wysoki poziom. 
W ringu zobaczymy wie-
lu medalistów Mistrzostw 
Polski co gwarantuje duże 
emocje. Zpalanowano też 
pojedynki najmłodszych 
adeptów pięściarstwa oraz 
oldbojów - mówi Wojciech 
Wasiakowski, prezes klubu 
Gryf Wejherowo.

Wszystko to 7 grudnia 
o godz. 18.00 w hali przy 
„Elektryku” przy Strzelec-
kiej 7. Bilety na imprezę 
kosztują 20 zł.

Boxing Show

walki 
na ringu

Już 7 grudnia od-
będzie się druga edy-
cja Wejherowskiego 
Boxing Show. Impre-
za ma się stać świę-
tem boksu w Grodzie 
Wejhera, bo jej pierw-
sza edycja okazała się 
sukcesem. 

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa
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SPORT

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

   Wtorek          8.00-9.00
  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731 00 85 06

O G Ł O S Z E N I E

Redaktor naczelna: 
Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502,   e-mail: 
redakcja@pulswejherowa.pl

Wydawca: INFO-PRZekAZ  
z siedzibą w Rumi 

Adres korespondencyjny:
84-200 wejherowo,  
ul. Polna 3/41  
(w siedzibie firmy  „ARTEX”)

Spotkanie z dziennikarzem 
- tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy 
w terenie):    606 101 502

Druk:  express Media 
             w Bydgoszczy 
Nakład: 10000 egzemplarzy                           
ISSN: 2083-5671

Redakcja nie odpowiada za treść 
nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 

do skracania i redagowania 
nadesłanych tekstów.

O G Ł O S Z E N I E

Współpraca:  Leszek Spigarski
Na boisku w Rybniku gospodarze otworzyli wynik w 

23. min., gdy po faulu w polu karnym wykorzystali rzut 
karny. W drugiej połowie wejherowianie ruszyli do odro-
bienia straty. W 58. min. mogła paść kolejna bramka dla 
gospodarzy, ale zawodnik Rowu spudłował. W 60. min. 
zawodnik gospodarzy wylądował w karetce ratunkowej po 
starciu z K. Włodyką. 

Po dłuższej przerwie spowodowanej interwencją służb 
ratunkowych, wejherowianie zdobyli wyrównanie. Po do-
środkowaniu w pole karne, piłka spadła pod nogi O. Si-
korskiego, a ten pokonał bramkarza gospodarzy. Zarówno 
Gryf, jak i ROW, potrzebują punktów, żeby oddalić się od 
strefy spadkowej, więc ten remis nikogo nie satysfakcjo-
nuje. Nasza drużyna jest na 12 miejscu w tabeli

Gryf Wejherowo: Leleń - Brzuzy, Kołc, Wicki, Machol (Go-
erke) - Ryk (Bury), Koziara (Sikorski), Włodyka, Chwastek 
- Rogalski, Czychowski.

Piłka nożna. gryf remisuje

karetka w akcji
W 19. kolejce II ligi, Gryf Wejherowo zremi-

sował z ROW 1964 Rybnik 1:1.

W klasyfikacji drużyno-
wej wejherowski START 
z dorobkiem 24. punk-
tów zajął pierwszą lokatę. 
„Start” wystąpił w składzie: 
Krzysztof Jurkiewicz, Ma-
rek Uziałko, Tadeusz Pa-
nek, Adam Hebel i grający 
trener Zygmunt Wielecki.

Mistrzostwa Polski tzw. 
rozegrano systemem szwaj-
carskim przy użyciu pro-
gramu Chess Arbiter 2016 
w oparciu o listę  rankingo-
wą zawodników FIDE. Za-

Szachy błyskawiczne i szybkie

START Mistrzem Polski 
W Gorzowie Wlkp. rozegrano Otwarte Mistrzostwa Polski Osób Niepeł-

nosprawnych w Szachach Błyskawicznych i Szybkich, w których sukces 
odniosła drużyna ISS START Wejherowo.

grało 69 zawodników.
W Mistrzostwach Polski 

w Szachach Błyskawicz-
nych wejherowianie zajęli 
wysokie lokaty. Indywidu-
alnie pierwsze miejsce zajął  
Zygmunt Wielecki, a drugie 
Krzysztof Jurkiewicz. Dzie-
siąty był Tadeusz Panek, a 
trzynasty Marek Uziałko. 

Drużynowo (do klasyfi-
kacji drużynowej zaliczono 
trzech najlepszych zawodni-
ków) zwyciężył ISS START 
Wejherowo, przed GZSN 

START Gorzów Wlkp. i UKS 
Szach Wolsztyn. W tzw. Sza-
chach Szybkich drugą loka-
tę zajął Zygmunt Wielecki , 
szósty był Krzysztof Jurkie-
wicz, jedenasty Tadeusz Pa-
nek, dziewiętnasty Marek 
Uziałko, a 27. Adam Hebel.

Wyjazd ekipy wejherow-
skich szachistów sfinan-
sował Pomorski Związek 
Organizacji Sportu Niepeł-
nosprawnych w Gdańsku ze 
środków Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.  

w Luzinie rozegrano zawody w Biegu na Orientację „Puchar 
Luzina - zima 2018”.  Była to ostatnia w tym roku runda Pucharu.

W Mistrzostwach Gminy złoty medal zdobył Piotr Wójtowicz, 
srebrny - Adam Miler, a brązowy Dominika Kankowska. W punkta-
cji końcowej w poszczególnych kategoriach najlepsi byli: Dominika 
Kankowska, Alicja Toruńczak, Justyna Kankowska i Karolina Pipka 
(wszystkie z Luzina), Dorian Chejda (Bolszewo), Agata Pupiec (Ru-
mia), Leon Dampz (Luzino), Piotr Wójtowicz (Strzebielino), Edward 
Czabański (Gdynia) i Agnieszka Pilarczyk-Pupiec (Rumia).  

Biegi na orientację
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wTBS sp. z o.o.   wejherowo,  ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26   e-mail:  biuro@wtbs.wejher.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/

 
 
 

 

ADMINISTRATOR
NIeRuChOMOŚCI

wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

AKTUALNOŚCI

Firma motoryzacyjna poszukuje 

dyspozycyjnego 
i kreatywnego kierowcy 

pomocy drogowej, 
prawo jazdy kat. B lub C, praca 
na terenie wejherowa i gdyni. 

kontakt:  600-326-517

O G Ł O S Z E N I E

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

dla kierowców zawodowych

Szkoła nauki jazdy
Arkadiusz 
Żukowski

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

Najbliższe kursy kat. B rozpoczną się  
22 listopada i 6 grudnia 2018 r.

R E K L A M A

Ogólnopolskie Pogotowie 
dla Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie „Niebieska Linia” prowa-
dzone przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie „Nie-
bieska Linia” na zlecenie 
Państwowej Agencji Roz-

Pomoc dla ofiar i członków ich rodzin

Niebieska linia
- warto zadzwonić

Wszyscy, którzy w swoich rodzinach doświadczają przemocy 
lub są jej świadkami, mogą, a nawet powinni zadzwonić na „Nie-
bieską Linię” pod numer telefonu:  800 12 00 02

wiązywania Problemów Al-
koholowych pomaga osobom 
doznającym przemocy, jej 
świadkom oraz osobom po-
szukującym informacji na 
temat zjawiska przemocy w 
rodzinie i sposobów jej prze-
ciwdziałania.  

Przy bezpłatnym, cało-
dobowym  telefonie dyżu-
ry pełnią konsultanci ds. 
przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie - głównie psy-
chologowie i pedagodzy oraz 
prawnicy na wydzielonych 
dyżurach prawnych. 

Jesienno-zimowa zbiór-
ka ubrań dla osób bez-
domnych, samotnych i 
potrzebujących pomocy 
materialno-rzeczowej or-
ganizowana jest w Wej-
herowie przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Wejherowie. 

Ciepłe ubrania i buty 
zbierane są w budynku 
MOPS przy ulicy Kuso-
cińskiego 17 obecnie, ale 
także  przez cały rok. 

Szpital Specjalistycz-
ny w Wejherowie także 
zgłasza zapotrzebowania 
na rożne ubrania dla osób 
bezdomnych, które bardzo 
często i w różnym stanie, 
trafiają z ulicy do tej pla-
cówki medycznej. 

Dostarczane ubrania po-
winny być wyprane, czy-
ste oraz znajdować się w 
dobrym stanie. W dobrym 
stanie do użytkowania, po-
winno być także obuwie.

Zbiórka
w MOPS

Ciepłe
ubrania
i buty


