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Ukazuje się od 2011 roku

Zasłużeni dla powiatu

Od lewej siedzą: ks. Alfons Formela z Bożegopola, Zygmunt Pałasz z Wejherowa, Krzysztof Brzozowski z 
Rumi, Bronisław Bertrandt z Luzina i Henryk Borski z Wejherowa. Wszyscy otrzymali Medale „Za zasłu-
gi dla Powiatu Wejherowskiego”. Za nimi stoją przedstawiciele władz powiatowych oraz władz gminy 
Łęczyce, którzy gratulowali nagrodzonemu księdzu proboszczowi z Bożegopola Wielkiego.

Podczas Gali Kultury Powiatu Wejherowskiego wręczono medale „Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”, 
nagrody „Remusa” i „Bursztynowego Gryfa” oraz Złotą Odznakę „Za opiekę nad zabytkami”.               Str. 9

Zabójstwo
Prezydent Krzysztof 

Hildebrandt oficjal-
nie powołał Arkadiu-
sza Kraszkiewicza na 
stanowisko pierwsze-
go zastępcy prezydenta 
Wejherowa ds. społecz-
nych i ekonomicznych.    

A. Kraszkiewicz posia-
da odpowiednie wykształ-
cenie i doświadczenie w 
pracy w Urzędzie.    Str. 3                         

Nowy zastępca
prezydenta

Mieszkańcy 
wybrali 
projekty Bo

Trzecia edycja Wejherowskiego Budżetu Obywa-
telskiego rozstrzygnięta! Głosowanie zakończyło się 
2 października br., a wczoraj (11 października) pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt uroczy-
ście ogłosił wyniki głosowania mieszkańców miasta. 

Na projekty Budżety Obywatelskiego głosowało 
prawie 9,5 tys. wejherowian. Frekwencja wyniosła 
tym samym ok. 25 procent uprawnionych do głoso-
wania mieszkańców.

Spośród 22 projektów poddanych pod głosowanie, 
zrealizowanych zostanie aż 11 zadań.   Które projek-
ty wygrały rywalizację? Informujemy o tym na str. 3.

Tragedia rozegrała się w budynku komunalnym przy 
ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie. Od ciosów kijem, nożem 
i duszenia zginęła młoda kobieta, matka dwójki dzieci. 
Jej zmasakrowane ciało znaleźli w mieszkaniu policjanci, 
którzy tego samego dnia zatrzymali męża ofiary, podej-
rzanego o okrutne morderstwo.                                                      str. 2

W Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie 1 
października uruchomiono Oddział Kardiochirur-
gii, wykonujący operacje serca u dorosłych. Ponadto 
na Oddziale Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej 
szpitala rozpoczęła działalność pracownia hemodyna-
miczna.                             Str. 7

Kardiochirurgia
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STRAŻ MIEJSKA

AKTUALNOŚCI

Zgłoszenie o awantu-
rze, wrzaskach i płaczu 
dzieci, a potem nagłej ci-
szy odebrali, prawdopodob-
nie od sąsiadów, policjanci 
z Wejherowa. Po wejściu 
do mieszkania zobaczy-
li młodą kobietę w kałuży 
krwi. Nie dawała żadnych 
oznak życia. Wokół pano-

wał bałagan, a porozrzu-
cane dziecęce ubrania i 
zabawki świadczyły o tym, 
że wszystko widziały dzieci. 

Policjanci rozpoczęli po-
szukiwanie sprawcy mor-
du, na którego wytypowano 
męża. Mężczyzna po zabój-
stwie zawiózł dzieci do bab-
ci, a sam uciekł. Policjanci 

Spotkanie odbędzie 
się 10 października w go-
dzinach od 9.00 do 15.00 
w sali konferencyjnej 
Wejherowskiego Cen-
trum Kultury przy  ul. 
Sobieskiego 255. 

Można będzie posłuchać 
i porozmawiać osobiście ze 
specjalistami z Centrum 
Integracja Gdynia (prawni-
kiem, psychologiem, specjali-
stą ds. niepełnosprawności), 
zajmującymi się na co dzień 
aktywizacją zawodową osób 
z niepełnosprawnością. Bę-
dzie też możliwość kontaktu 

PANU
Mirosławowi Odynieckiemu

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

SYNA MATEUSZA
składają

    Bogdan Tokłowicz 
   Przewodniczący

  Rady Miasta 
 Wejherowa

    Krzysztof Hildebrandt 
  Prezydent Miasta

Wejherowa
 wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Zabił żonę ze szczególnym okrucieństwem

tragedia na Iwaszkiewicza
Najpierw uderzył żonę kijem, potem dźgał nożem, a na końcu dusił. Prawdopodob-

nie tak zginęła 30-letnia mieszkanka domu komunalnego przy ul. Iwaszkiewicza. W 
bestialski sposób zabił ją 35-letni mąż.

rozstawili patrole zmotory-
zowane z bronią palną i kol-
czatkami drogowymi. 

Podejrzany został zła-
pany w okolicach Pucka. 
Po przesłuchaniu 35-letni 
Grzegorz G. usłyszał za-
rzut popełnienia zabójstwa, 
do którego się przyznał. 
Mężczyzna złożył obszerne 

wyjaśnienia. Powodem be-
stialskiego zabójstwa miał 
być konflikt małżeński. 

Sąd zdecydował, że naj-
bliższe trzy miesiące męż-
czyzna spędzi w areszcie. 
Śledczy zadecydują również 
o zmianie kwalifikacji czy-
nu na zabójstwo ze szcze-
gólnym okrucieństwem.

osoby niepełnosprawne na rynku pracy 

Prewencja wypadkowa
Prawo, organizacja stanowiska pracy, a także wypadki i zagro-

żenia. To tylko część z tematów, które poruszane będą podczas 
bezpłatnego seminarium „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy 
– prewencja wypadkowa” organizowanego przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

ze specjalistą z PFRON, zaj-
mującym się dofinansowa-
niami wynagrodzeń takich 
pracowników. 

Seminarium przeznaczo-
ne jest zarówno dla osób                                                                              
z niepełnosprawnościami 
poszukujących  pracy, jak 
i dla pracodawców oraz 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych. Poza ro-
lą informacyjną pełni ono 
funkcję łączenia środowi-
ska, wymiany doświadczeń 
i kontaktów. 

W dobrej atmosferze, 
przy filiżance kawy, warto 

rozwiać wątpliwości i po-
szerzyć wiedzę o najnowsze 
rozwiązania. 

Udział w seminarium jest 
bezpłatny, jednak ze wzglę-
du na ograniczoną ilość 
miejsc dobrze jest wcześniej 
potwierdzić swoje przyby-
cie pod adresem mailowym 
gdynia@integracja.org 

Budynek jest dostosowa-
ne do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnością ruchową.

W zgłoszeniu należy rów-
nież zaznaczyć ew. potrzebę 
tłumaczenia seminarium na 
Polski Język Migowy.

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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W Choczewie w centrum wsi, koło Urzędu 
Gminy, w nocy z niedzieli na poniedziałek do-
szło do tragicznego wypadku. Zginął mężczyzna 
potrącony przez kierującego ładą nivą. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 62-letni kierowca łady 
potrącił pieszego, który leżał na jezdni. Kierowca łady był 
trzeźwy.   Na miejscu wypadku Zespół Ratownictwa Medycz-
nego stwierdził zgon mężczyzny. Zamknięto główną drogę, 
zapewniono objazd, a przeprowadzili czynności dochodzenio-
wo-śledcze. Po ich zakończeniu, uniesiono pojazd przy użyciu 
narzędzi hydraulicznych oraz wyciągnięto zwłoki mężczy-
zny, a łada została załadowana na lawetę pomocy drogowej.

Policja szuka świadków zdarzenia, osób które wi-
działy bądź przejeżdżały wtedy przez centrum Choczewa. 
Są one proszone o kontakt z policjantem prowadzącym 
sprawę, tel. 58 672 97 53. 

Śmierć na drodze

Policjanci z zespołu dw. z 
przestępczością gospodarczą 
ustalili tożsamość mężczy-
zny i kobiety, którzy w ostat-
nim czasie, na podstawie 
nieprawdziwych oświadczeń 
o zatrudnieniu i wysokości 
otrzymywanych zarobków, 
wyłudzili pożyczki w wyso-
kości ponad 3000 złotych. 
39-latek oraz 47-latka nie 
wywiązywali się potem z 
zawartych umów o pożycz-
kę. Teraz usłyszą zarzuty za 
złożenie fałszywego oświad-
czenia i oszustwa, za co grozi 
kara pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do 8 lat.

wyłudzali
pożyczki

oszuści
złapani

jesienne porządki
Straż Miejska przypomina właścicielom nieruchomości o 

obowiązku sprzątania przyległych do ich nieruchomości chod-
ników z błota, liści, śniegu i innych zanieczyszczeń. Obowiązek 
ten wynika wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz wydanego na jej podstawie regulaminu o utrzy-
maniu czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa. 

Za niewywiązywanie się z tego obowiązku właściciel nieru-
chomości może otrzymać mandat karny w kwocie  100 złotych. 
Jeśli ktoś będzie się uchylać od obowiązku utrzymywania czysto-
ści i porządku, grozi mu kara grzywny. Co więcej, właściciela nie-
ruchomości obciąża także odpowiedzialność cywilna za skutki 
wypadków spowodowanych brakiem dbałości o chodnik. 

sprzątajmy po psach
Ostatnio trzech właścicieli czworonogów odmówiło zapłaty 

mandatu za niesprzątanie po swoich psach oraz wyprowadza-
nie bez smyczy. Sprawy znajdą swój finał w Sądzie Rejonowym 
w Wejherowie. Zgodnie zobowiązującymi przepisami psy w 
miejscach publicznych powinny być wyprowadzane na smy-
czy, a te które w kłębie mają ponad 40 cm, także w kagańcu. 
Psy powyżej drugiego miesiąca życia powinny być szczepione 
przeciwko wściekliźnie. Właściciel ma obowiązek sprzątać po 
psie odchody i płacić należny za niego miastu podatek. 

Wejherowska Straż Miejska nasili kontrole w zakresie wywią-
zywania się właścicieli czworonogów a takich obowiązków. 

Plaga złomiarzy
Straż Miejska w Wejherowie prowadzi czynności wyjaśniające 

w sprawie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego pochodzącego z gospodarstw domowych przez oso-
bę do tego nieuprawnioną. Odpowiedzialności karnej podlega 
również ten, który nieuprawnionej osobie np. złomiarzowi taki 
sprzęt przekazał. 

Ostatnio pięć starych lodówek pojawiło się przy budynku na 
ul. Zamkowej. Właściciel twierdzi, że lodówki stanowią jego wła-
sność. Zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym, stare zużyte sprzęty gospodarstwa 
domowego nie powinny trafiać do złomiarzy, ale trafiać do uty-
lizacji. Ma to ukrócić szkodliwe, amatorskie rozkręcanie lodówek 
w garażach, wypalanie z nich plastiku a potem i sprzedawanie 
ich na części w punktach skupu złomu. 

Wszystko wskazuje na to, że sprawa znów znajdzie swój finał 
w wejherowskim sądzie. 
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AKTUALNOŚCI

Wyniki głosowania ogło-
szono 11 października pod-
czas finału trzeciej edycji  
Budżetu Obywatelskiego w 
Filharmonii Kaszubskiej. 
Ostatecznie wykonana zo-
stanie aż połowa z 22 pro-
jektów poddanych pod 
głosowanie. 

Dodajmy, że w Wejhe-
rowie frekwencja podczas 
głosowania była wysoka i 
wyniosła ok. 25 procent. 
Dla porównania w Gdyni 
było to ok.  15 procent, a w 
Gdańsku - ok. 11. 

Mieszkańcy miasta wy-
bierali spośród 22 projek-
tów - 17 inwestycyjnych 
i 5 nieinwestycyjnych. W 
pierwszej grupie najwięk-
sze poparcie uzyskała bu-
dowa obiektów sportowych 
i rekreacyjnych oraz świe-
tlicy osiedlowej.

Wśród projektów niein-
westycyjnych uczestnicy 
głosowania wybrali organi-
zację imprez lub działalność 
kulturalną, służącą zarów-

Na projekty tegorocznego Wejherowskiego Budżetu Obywa-
telskiego głosowało dokładnie 9461 mieszkańców miasta, którzy 
oddali 15 787 głosów. Przypomnijmy, że każdy mógł oddać dwa 
głosy- jeden na projekt inwestycyjny, a drugi na nieinwestycyjny. 

trzeci wejherowski Budżet obywatelski

Mieszkańcy wybrali
projekty do realizacji

- Kolejna edycja sprawiła, 
że wszyscy jesteśmy bogatsi 
w doświadczenia, autorzy pro-
jektów złożyli dopracowane i 
interesujące projekty, a miesz-
kańcy byli bardzo zaangażo-
wani. Nie można mówić w tym 
przypadku o przegranych. 

Bardzo dziękuję wszyst-
kim wejherowianom, którzy 
licznie oddali swoje głosy i 
zdecydowali o kolejnych in-
westycjach czy wydarzeniach 
realizowanych w mieście. 
Wejherowianie po raz kolej-
ny pokazali, że chcą aktywnie 
uczestniczyć w zarządzaniu 
budżetem miejskim i mają na 

no dzieciom i młodzieży, jak 
i dorosłym mieszkańcom 
Wejherowa, w tym aktyw-
nym seniorom.

W tym roku Wejherowo 

1. Boisko „jedenastka” - etap I  (200 tys. zł) - 2152 głosów
2. Świetlica osiedlowa z zapleczem gospodarczo-sportowym na Placu Zabaw i Rekreacji im. 
     R. Jakubka w Wejherowie (199,7 tys. zł) - 1439 głosów
3. siłownia zewnętrzna ze stołami do ping ponga przy SP nr 9 (67,7 tys. zł) -1166 głosów
4. Centrum sportu tytani - etap II (198,9 tys. zł) - 808 głosów
5. Budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem działki ZS nr 1 
     przy ul. Śmiechowskiej 36 (144,2 tys. zł) - 716 głosów
6. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego 
     -  etap II (200 tys. zł) - 606 głosów

Zwycięskie projekty inwestycyjne (w nawiasie szacunkowa wartość projektu):

Zwycięskie projekty nieinwestycyjne (w nawiasie szac. wartość projektu):

1. witaj szkoło na sportowo (10 tys. zł) - 1877 głosów
2. Koncert gwiazdy na open Air hip hop Festival 2018 - (10 tys. zł) - 1276 głosów
3. teatr seniorów z pasją mieszkańcom Wejherowa - (10 tys. zł) - 1140 głosów
4. spichlerz sztuki 2018 „Wszechświat Wejherowo” - wydarzenie kulturalne - (10 tys. zł) 
    - 663 głosy
5. otwarte Biegi Przełajowe - IV Memoriał im. Macieja Kanteckiego (6 tys. zł) - 616 głosów

Powody tej decyzji 
Krzysztof Hildebrandt 
wyjaśnił na konferencji 
prasowej w ratuszu.

- Jednymi z najważniej-
szych zagadnień w funk-
cjonowaniu samorządu są 
sprawy finansowe, coraz 
większą rolę w zarządzaniu 
miastem odgrywają także 
organizacje i stowarzyszenia 
pozarządowe - przypomniał 
prezydent Wejherowa. -  Pan 
Arkadiusz Kraszkiewicz ma 
ogromną wiedzę i doświad-
czenie w dziedzinie ekonomii, 
finansów oraz księgowości. 
Przez wiele lat zajmował się 
wejherowskim budżetem i 
sprawami finansów, a poza 
tym posiada wrażliwość spo-
łeczną. Te umiejętności będą 
bardzo pomocne w pracy za-
stępcy prezydenta - powie-
dział prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, któ-
re wręczył akt powołania na 
nowe stanowisko Arkadiu-
szowi Kraszkiewiczowi.

Pierwszy zastępca pre-
zydenta Wejherowa pracuje 
w wejherowskim Urzędzie 
Miejskim od 2003 roku. W 
Wydziale Finansowym UM 
był referentem, podinspek-
torem, inspektorem i za-

Arkadiusz Kraszkiewicz objął stanowisko

Nowy zastępca 
prezydenta

O tej nominacji pisaliśmy przed miesiącem, ale niedawno pre-
zydent Krzysztof Hildebrandt oficjalnie powołał Arkadiusza 
Kraszkiewicza na stanowisko pierwszego zastępcy prezydenta 
Wejherowa ds. społecznych i ekonomicznych.

Imponujące wykształcenie
Arkadiusz Kraszkiewicz jest wejherowianinem, absol-

wentem Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie oraz I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w 
Wejherowie. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Admini-
stracji na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
rachunkowość i finanse na Uniwersytecie Gdańskim, za-
rządzanie oświatą oraz negocjacje i mediacje na Uniwer-
sytecie Warszawskim. 

stępcą kierownika. Od 2009 
r. pełnił funkcję skarbnika 
miasta Wejherowa, będąc 
najmłodszym skarbnikiem 
miasta w województwie po-
morskim i jednym z naj-
młodszych Polsce.

W trakcie pracy w Urzę-
dzie Miejskim, Arkadiusz 

Kraszkiewicz podnosił kwa-
lifikacje zawodowe, biorąc 
udział w licznych konferen-
cjach i szkoleniach z zakresu 
finansów publicznych. Po-
siada uprawnienia do zasia-
dania w radach nadzorczych 
spółek Skarbu Państwa. Jest 
członkiem Komisji Finansów 
Związku Miast Polskich. 

Co ciekawe, mimo wie-
lu obowiązków A. Krasz-
kiewicz znajdywał czas na 
działalność społeczną. Był 
członkiem i prezesem Chó-
ru Mieszanego Cantores 
Veiherovienses oraz współ-
założycielem i członkiem 
Wejherowskiego Chóru Mie-
szanego Camerata Musicale.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt wręczył nominację 
Arkadiuszowi Karszkiewiczowi i pogratulował swoje-
mu pierwszemu zastępcy objęcia nowego stanowiska.

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, 
nazywany Dniem Nauczyciela. 

Wszystkim nauczycielom powiatu wejherowskiego 
życzymy zdrowia i satysfakcji z pracy zawodowej, 

a relację z uroczystości z tej okazji opublikujemy w kolejnym
 „Pulsie Wejherowa”.

włączyło się do Metropoli-
talnego Budżetu Obywa-
telskiego, realizowanego w 
tym samym czasie w Trój-
mieście oraz jego okolicach. 

Prezydent wejherowa 
Krzysztof hildebrandt

to pomysły. Wielką warto-
ścią jest wspólne działanie, 
samorządu i obywateli, na 
rzecz Wejherowa. I to jest 
nasz wspólny sukces!
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SPORT I REKREACJA

Obok hali powstały pomieszczenia do ćwiczeń i rehabili-
tacji, siłownia, szatnie oraz winda. Budynek w całości został 
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będzie 
on pełnić funkcję przyszkolnej sali gimnastycznej z możli-
wością organizacji imprez zewnętrznych.

Inwestycja kosztowała prawie 6,4 mln zł, z czego ponad 
4 mln pochodziło ze środków Urzędu Marszałkowskiego a 2 
mln zł z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

Od początku obecnej ka- 
dencji, czyli od 2015 r. mia- 
sto przeznaczyło na sport  
niebagatelną kwotę prawie  
10 mln zł. Środki te trafiły  
m.in. do klubów i stowarzy- 
szeń prowadzących działal- 
ność sportowo-rekreacyjną.  
Przeznaczone były także na  
promocję przez sport a przede 
wszystkim na  inwestycje.  

Dotacjami zostały objęte 
różne dyscypliny sportowe 
m.in. piłka nożna, unihokej, 
piłka ręczna, siatkówka, ko-
szykówka, lekkoatletyka, 
boks, sporty walki, kickbo-
xing, karate, nordic walking, 
tenis ziemny, tenis stołowy. 

Pieniądze na boks
Ostatnio dofinansowanie 

otrzymał Wejherowski Klub 
Bokserski „Gryf Wejhero-
wo” . Umowę na przekazanie 
klubowi kwoty 3 tys. zł na 
sportową promocję miasta 
podpisali: Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa i  Wojciech 
Wasiakowski, prezes WKB 
Gryf Wejherowo. 

Podczas spotkania w wej-
herowskim ratuszu Beata 
Rutkiewicz podkresliła, że 
jest to kolejna dotacja przy-
znana klubowi w tym roku. 
Wejherowski Klub Bokser-
ski Gryf Wejherowo otrzy-

mał w 2017 r. łącznie 29 
tys. zł. Spośród 26. klubów 
sportowych, otrzymujących 
dotację z miasta, ten klub 
znajduje się na czwartej po-
zycji pod względem wielko-
ści udzielonych w tym roku 
dotacji. 

- Mam nadzieję, że klub, 
który odnosi sukcesy spor-
towe, dobrze spożytkuje tę 
kwotę - powiedziała zastepca 
prezydenta B. Rutkiewicz. 

Obiekty dla 
mieszkańców
Dla mieszkańców Wejhe-

rowa sport stanowi jedną z 
form rekreacji, która rozwija 
się w oparciu o miejską ba-
zę sportowo-rekreacyjną, w 
tym wielofunkcyjne boiska 
sportowe, siłownie plenero-
we oraz sztuczne lodowisko 
i krytą pływalnię. Obiekty 
te otwarte są dla wszystkich 
wejherowian.

- Dokładam starań, aby 
dostępność obiektów sporto-
wych i warunki sprzyjające 
rekreacji w Wejherowie była 
coraz lepsza, dlatego miasto 
wciąż buduje nowe, ogólno-
dostępne obiekty i moderni-
zuje istniejące  - podkreśla  
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. 

Mieszkańcy Wejherowa 
w 2017 roku otrzymali do 

wsparcie dla klubów, nowe obiekty dla mieszkańców

Miliony na sport
W 2017 roku miasto Wejherowo wspiera rozwój kultury fizycznej i sportu, przezna-

czając na ten cel prawie 2,5 mln zł. Pieniądze przeznaczono na dotacje dla 26 klubów  
i stowarzyszeń, w których trenuje ok. 2 tysiące osób oraz promocję sportową, a także 
na inwestycje, czyli budowę lub rozbudowę kolejnych obiektów sportowych.

dyspozycji wielofunkcyjny 
obiekt sportowy przy Szko-
le Podstawowej nr 8, który 
zimą pełni funkcję zadaszo-
nego lodowiska, a w sezonie 
wiosenno-letnio-jesiennym 
jest wykorzystywany do gry 
w koszykówkę i siatkówkę.  

Inwestycje 
sportowe
W Wejherowie realizo-

wane są kolejne inwestycje 
sportowe. Przy ul. Kocha-
nowskiego powstaje „Cen-
trum Sportu Tytani” z 
bieżnią oraz boiskami do 
piłki ręcznej, koszykówki i 
piłki plażowej. Obok  wej-

herowskiej „ósemki” trwa 
budowa boiska wielofunk-
cyjnego „Aktywna Nanicka: 
tenis-siatka-kosz”, a przy ul. 
Sikorskiego rozpoczęła się 
budowa boiska piłkarskie-
go „Na Wazie”. Na terenie 
za hotelem „Bliza” zagospo-
darowywany jest teren re-
kreacyjno-sportowy, gdzie 
powstanie m.in. plac parkur. 

Następne dwie inwestycje 
są w trakcie projektowania. 
Na ul. Kalwaryjskiej powsta-
nie hala kortów tenisowych, 
a przy Szkole Podstawowej 
nr 5  na Śmiechowie - sala 
gimnastyczna.

Na terenie rekreacyjnym za hotelem „Bliza” są już bo-
iska, ale powstanie tam również plac parkur.

Trwa kolejny etap rewitalizacji Parku Miejskiego im. Aleksandra Majkowskiego 
w Wejherowie. Efektem prac będzie oczyszczony staw, nowe ścieżki, automatyczna 
toaleta, rozbudowana siłownia, zmodernizowany kanał. Park czekają znów spore 
zmiany, dzięki którym będzie jeszcze bardziej atrakcyjny dla wszystkich wejherowian.  

Rewitalizacja Parku Miejskiego

Będzie jeszcze piękniej

- Dzięki systematycznej rewita-
lizacji park jest urokliwym i wręcz 
magicznym miejscem dla miesz-
kańców oraz turystów - mówi pre-
zydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. – Staramy się wciąż 
go modernizować i rozbudowywać, 
aby był jeszcze piękniejszy. Chcemy, 
aby każdy dobrze się tu czuł. 

Kolejny etap rewitalizacji obej-
mie modernizację stawu, który zo-
stanie oczyszczony, a jego ściany 
wzmocnione. Zastosowana zostanie 
także nowa technologia do oczysz-
czania stawu oraz wyremontowane 
zostaną murki oporowe, dzielące 
kanał środkowy od stawu. W ra-
mach inwestycji wykonane zostaną 

ścieżki - wzdłuż kanału środkowe-
go, poprzez most na rzece Cedron, 
(także wyremontowany), w stronę 
kaplicy nad Cedronem.

Przy placu zabaw powstanie au-
tomatyczna toaleta. Rozbudowana 
zostanie siłownia fitness. W parku 
zamontowany zostanie kolejny ele-
ment monitoringu. Główny staw będzie oczyszczony, a jego ściany wzmocnione. 

Nowa hala
Przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie wybu-
dowano nową halę sportową, którą niedaw-
no uroczyście oddano do użytku. 
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Powiat Wejherowski rozpoczął realizację projektów związanych z poprawą warunków kształcenia zawodowego. Za-
kres prac obejmuje budowę nowej oraz modernizację istniejącej już infrastruktury szkolnej przeznaczonej do kształce-
nia praktycznego, doposażenie istniejących pracowni i wyposażenie nowych warsztatów zawodowych.

- W ramach projek-
tu wzmocnienia potencjału 
szkolnictwa zawodowego w 
Powiecie Wejherowskim, w 
trzech powiatowych szkołach 
ponadgimnazjalnych na te-
renie Wejherowa oraz jednej 
w Rumi trwają intensywne 
prace budowlane - mówi sta-
rosta wejherowski Gabriela 
Lisius. - Największy zakres 
robót realizowany jest w Ze-
spole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 4 im. Jakuba 
Wejhera w Wejherowie, po-
nieważ w tej placówce re-
alizowane są dwa zadania. 
Powstają tam nowe pracow-
nie zawodowe w ramach pro-
jektu podniesienia jakości 
kształcenia zawodowego oraz 
budowana jest pełnowymia-
rowa hala sportowa.

Projekt rozbudowy w ZSP 
nr 4 w Wejherowie jest dwu-
etapowy. W czerwcu ruszyły 
prace przy budowie pełno-
wymiarowej hali sportowej, 
która będzie najnowocze-
śniejszym obiektem tego typu 
w mieście oraz realizowana 
jest budowa kompleksu sze-
ściu pracowni zawodowych.

W hali sportowej o po-
wierzchni 2261,74 m2 znaj-
dzie się pełnowymiarowe 
boisko do piłki ręcznej, try-
buna na blisko 300 osób, po-
mieszczenia magazynowe, 
techniczne, sala fitness, siłow-
nia, węzły sanitarne i szatnie. 

Obiekt będzie przystoso-
wany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Warto 
wspomnieć, że Powiat Wej-
herowski otrzymał dofi-
nansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki z Progra-
mu rozwoju szkolnej infra-
struktury sportowej - edycja 
2017 w kwocie blisko 3,2 mln 
zł na budowę tego obiektu.

– To największa inwesty-
cja powiatowa realizowana 
obecnie w mieście Wejhero-
wo, której  całkowity koszt 
zamknie się kwotą około 
13,5 mln zł, w tym hala bę-
dzie kosztować ok. 8,5 mln 
zł. Dlatego bardzo się cie-
szymy, że otrzymaliśmy dofi-
nansowanie z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki - zazna-
cza starosta Gabriela Lisius.

W ZSP nr 4 w Wejherowie 
powstaje także kompleks sze-
ściu pracowni zawodowych. 
Nowe warsztaty, które znaj-
dą się w powiatowej placówce 
wesprą branżę motoryzacyj-
ną. Praktyczną naukę za-
wodu uczniowie będą mogli 
zdobywać w pracowni elek-
troniki i automatyki, monta-
żu i eksploatacji podzespołów 
samochodowych oraz maszyn 
i urządzeń czy montażu i ob-
sługi peryferyjnych instalacji 
samochodowych. Koszt zada-
nia to blisko 5 mln zł.

W Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Wej-
herowie ruszyła rozbudowa 
szkoły o siedem pracowni za-
wodowych, która wesprze ta-
kie branże jak: energetyka, 
ekoenergetyka, elektronika 
i ICT. W ciągu dwóch lat na 
miejscu dawnej „świniarni” 
powstaną nowoczesne pra-
cownie, które posłużą uczniom 
do praktycznej nauki zawodu. 
W obiekcie znajdą się m.in. 
pracownie: maszyn i napę-
dów elektrycznych, urządzeń 
dźwigowych, obróbki ręcznej, 
lutowania i spawania, energe-
tyki źródeł odnawialnych czy 
montażu i pomiarów instala-
cji elektrycznych. Wartość za-
dania to 3,2 mln zł.

W ramach przedsięwzię-
cia strategicznego również w 
Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 3 w Wej-
herowie ruszyła budowa 
jednego piętra wraz z klatką 
schodową. W dobudowanych 
pomieszczeniach powstanie 
pracownia symulacji nowo-
czesnych usług hotelarsko-tu-
rysyczno-kelnerskich, usług 
informatycznych w hotelar-
stwie, turystyce i gastrono-
mii, planowania żywienia i 
produkcji gastronomicznej 
oraz komunikacji w języku 
obcym zawodowym. Koszt 
projektu to 2,5 mln zł.

Prace budowlane reali-
zowane są także w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Rumi, gdzie 
powstanie pięć nowych pra-

cowni zawodowych wraz z 
łącznikiem. 

Przyszli uczniowie bran-
ży transportowej i logistycz-
nej będą mieli do dyspozycji 
pracownie zintegrowanych 
procesów logistycznych i 
spedycyjnych, gospodar-
ki materiałowej i środków 
transportu, symulacji nowo-
czesnych usług biznesowych, 
logistyki, gospodarki mate-
riałowej i środków transpor-
tu oraz komunikacji w języku 
obcym zawodowym. Wartość 
zadania to blisko 3,3 mln zł.

Ponadto niedługo rozpocz-
ną się prace w Powiatowym 
Zespole Szkół Policeal-
nych w Wejherowie, gdzie 
ropoczi się budowa pawilonu 

Powiat wejherowski buduje halę sportową i pracownie zawodowe

Lepsze warunki kształcenia zawodowego

Rozbudowa czterech zespołów szkół ponadgimnazjal-
nych realizowana jest w ramach projektu: „Zintegrowany 
rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherow-
skim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury 
publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ra-
mach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci 
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej 
potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, w 
ramach Działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jednocześnie dwuetapowa rozbudowa Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, w części doty-
czącej „Budowy hali sportowej z zapleczem i trybuną” re-
alizowana jest przy dofinansowaniu ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Spor-
towej – Edycja 2017.

4 października 2017 r. uroczyście podpisano i wmurowano Akty Erekcyjne rozbudowy czterech zespołów 
szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Wejherowski. 

Na górnych zdjęciach: uroczystość w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (po lewej) 
oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.             

Na dolnych zdjęciach podpisanie i wmurowanie Aktu Erekcyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 3 w Wejherowie (po lewej) oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi.

korekcyjno-rehabilitacyjne-
go z zapleczem sanitarno-so-
cjalnym i klatką schodową. 
Dobiegają końca procedury 
przetargowe.

W powiatowych placów-
kach ponadgimnazjalnych 
realizowane są duże za-
dania infrastrukturalne. 
Większość z nich zakończy 
się w przyszłym roku i nie-
wątpliwie przyczyni się do 
podniesienia jakości kształ-
cenia zawodowego w powie-
cie wejherowskim. 

Powstająca hala sporto-
wa zapewni uczniom lepsze 
warunki do ćwiczeń i zajęć 
rozwijających ich umiejęt-
ności w różnych dziedzi-
nach sportowych.

Fot. Starostwo w Wejherowie
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Goszcząca na obradach 
Danuta Makowska, Regio-
nalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Gdańsku, od-
powiadała na pytania samo-
rządowców dotyczące m.in. 
realizacji inwestycji drogo-
wych i wymogów środowi-
skowych im stawianych.

Oprócz tego, starosta 
powiatu wejherowskiego 
Gabriela Lisius przedsta-
wiła wnioski wypracowane 
na posiedzeniu Powiato-
wego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, dotyczącego 
sierpniowej nawałnicy na 
Pomorzu. Wyrządziła ona 
poważne szkody na tere-
nie gminy Linia oraz gmi-
ny Łęczyce. 

Podczas konwentu sta-

Program festiwalu, w 
którym uczestniczyło ok. 
800 uczestników z całego 
kraju, obejmował również 
pokazy filmów, slajdów, fo-
tografii z podróży po świe-
cie, a także liczne imprezy 
plenerowe, takie jak rajd na 
orientację i spływ kajakowy 
rzeką Redą. 

Coroczna „Wanoga” jest in-
spiracją do pogłębiania wiedzy 
krajoznawczej i rozbudzenia 
zainteresowań podróżami. 
Podczas trzydniowej impre-
zy zaprezentowano wszyst-
kie kontynenty, różne regiony 
świata i różne formy aktyw-
ności. To impreza dla wszyst-
kich żądnych dalekich podróży 
i niezwykłych przygód.

Ciekawe spotkania z podróżnikami, eksplorerami i dziennikarzami 
podróżniczymi, a także alpinistami, grotołazami czy żeglarzami były 
największą atrakcją VI Festiwalu Przygody „Wanoga”, który odbył się 
w miniony weekend w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. To naj-
większa tego typu impreza odbywająca się jesienią w północnej Polsce. 

Wśród uczestników uro-
czystości nie zabrakło par-
lamentarzystów (m.in. 
posłowie Anna Fotyga, 
Dorota Arciszewska-
-Mielewczyk, Kazimierz 
Plocke, Janusz Śniadek), 

W Sanktuarium Błogosławionej Męczennicy Alicji Kotowskiej 
i Towarzyszy w Lesie Piaśnickim 1 października przypomniano 
i oddano hołd ofiarom zbrodni niemieckiej w latach 1939-1940. 
Jak co roku, wzruszająca, religijno-patriotyczna uroczystość 
zgromadziła wielu mieszkańców Wejherowa, Kaszub i Pomorza. 

Podczas festiwalu „Wanoga” w holu Filharmonii można 
było oglądać ciekawą wystawę fotografii o afrykań-
skich albinosach.

samorządowców, przed-
stawicieli organizacji spo-
łecznych i szkół, a także 
przedstawicieli rodzin osób 
zamordowanych w Piaśnicy. 

Zgromadzeni  wysłucha-
li prezentacji  w wykonaniu 

uczniów Szkoły Podstawowej 
w Bolszewie oraz wystąpie-
nia okolicznościowe go go-
spodarza uroczystości, wójta 
Henryka Skwarło, który 
odczytał również list Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy, 
skierowany do uczestników 
uroczystości.

- Składam hołd ofiarom 
tej zbrodni i dziękuje pań-
stwu, że pielęgnujecie pamięć 
o naszych rodakach. Jestem 
przekonany, że oddawanie 
czci tym, którzy do końca po-
zostali wierni Rzeczypospoli-
tej jest także bardzo ważne 
dla nas współczesnych, dla 
umacniania patriotycznego 
ducha i etosu wolnej Polski - 
napisał m.in. Andrzej Duda.

Po apelu pamięci, który 
poprowadził kpt. Arkadiusz 
Szulborski kompania woj-
skowa oddała trzykrotną 
salwę  honorową. Na znak 
pokoju w przestrzeń nad la-
sami piaśnickimi zostały wy-
puszczone gołębie. Delegacje 
uczestniczące w uroczystości 
złożyły kwiaty na schodach 
Sanktuarium Piaśnickiego. 

Mszę św. koncelebro-
wał ks. prałat Edmund 
Skalski - dziekan dekana-
tu Gdynia, który w asyście 
wejherowskich kapłanów 
poświęcił nowe pomniki na 
masowych grobach wokół 
Kaplicy Piaśnickiej. Ho-
milię wygłosił ks. prałat 
Daniel Nowak, kustosz 
Sanktuarium Piaśnickiego.

Organizatorem uroczy-
stości był Wójt Gminy Wejhe-
rowo oraz proboszcz Parafii 
Chrystusa Króla w Wejhero-
wie przy współudziale Pre-
zydenta Miasta Wejherowa, 
Wójta Gminy Krokowa, 
Stowarzyszenia „Rodzina 
Piaśnicka”, 18 Wojskowe-
go Oddziału Gospodarczego 
oraz Batalionu Dowodzenia 
Marynarki Wojennej. 

Religijno-patriotyczna uroczystość

hołd ofiarom 
zbrodni w Piaśnicy

Fot. Zygmunt Pałasz

Konwent samorządowy

Inwestycje a ochrona 
środowiska 

Kolejny Konwent Samorządowy Powiatu Wejherowskiego, ob-
radujący w Starostwie, skupił się na ochronie środowiska, a do-
kładnie na dostosowaniu inwestycji do wymogów związanych z tą 
ważną dziedziną. 

rosta poinformowała przed-
stawicieli gmin powiatu 
wejherowskiego, że od 1 
stycznia 2018 r. zostanie 
wznowione działanie Powia-

towego Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego z siedzibą 
w budynku Komendy Po-
wiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Wejherowie.

Festiwal Przygody w Filharmonii

wanoga po raz szósty
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Dzięki wspomnianej pra-
cowni można przeprowadzać 
zabiegi z zakresu kardio-
logii inwazyjnej, przede 
wszystkim koronarografie i 
angioplastyki wieńcowe.

 Na Oddziale Kardiochi-
rurgii na chorych czeka 10 
łóżek, a także 4 łóżka poope-
racyjne oraz 2 stanowiska do 
intensywnej terapii. Tym-
czasowo oddział znajduje się 
na II piętrze szpitala w Wej-
herowie, w miejscu dawnej 
chirurgii dziecięcej.  Doce-
lowo Oddział Kardiochirur-
gii, m.in. z nowoczesną salą 
operacyjną, znajdzie swoje 
miejsce w specjalnie dobu-
dowanej części szpitala.

- Wkrótce rozpoczynamy 
prace budowlane - mówi dr 
Andrzej Zieleniewski, wi-
ceprezes Szpitali Pomorskich 
sp. z o.o., do którego należy 
Szpital Specjalistyczny w 
Wejherowie. - Cieszymy się, 
że to właśnie nasz szpital jest 
miejscem powstania nowej, 
drugiej w naszym regionie 
kardiochirurgii, zwłaszcza, 
że w naszej placówce działa 
prężny oddział kardiologii, 
który będzie współpracował 
z nowym oddziałem. 

operacje serca w wejherowskim szpitalu 

Kardiochirurgia 
i kardiologia inwazyjna

W Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie uruchomiono Oddział Kardiochirurgii, gdzie 
wykonywane będą operacje serca u dorosłych. Od 1 października br. oddział przyjmuje 
pierwszych pacjentów. Ponadto, dzięki kontraktowi z Narodowego Funduszu Zdrowia, w 
tym samym dniu na Oddziale Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej szpitala rozpoczęła 
działalność zabiegowa pracownia hemodynamiczna.

Oddział Kardiochirurgii z 
pewnością przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa 
pacjentów z północnych ob-
szarów województwa po-
morskiego, choć będą mogli 
z niego korzystać również 
pacjenci z innych rejonów 
województwa i spoza regio-
nu. Na nowym oddziale są 
doświadczeni specjaliści w 
dziedzinie kardiochirurgii, 
kardioanestezjolodzy, per-
fuzjoniści, kardiolodzy oraz 
zespół pielęgniarek.

- Na początku zespół bę-
dzie wykonywał zabiegi ope-
racyjne głównie w takich 
schorzeniach, jak choroba 
wieńcowa i jej powikłania, 
nowotwory serca czy choroby 
osierdzia - mówi dr Krzysz-
tof Jarmoszewicz, ordyna-
tor oddziału Kardiochirurgii 
w szpitalu w Wejherowie. - 
Będziemy również wykony-
wać zabiegi wieńcowe, zwane 
bypasami, przeprowadzane 
metodami małoinwazyjnymi. 

W przyszłości zespół planu-

je poszerzyć zakres wykony-
wanych świadczeń o zabiegi 
wysokospecjalistyczne. 

Pracownia hemodyna-
miczna w wejherowskim 
szpitalu jest czynna przez 
całą dobę, świadcząc usłu-
gi z zakresu kardiologii in-
wazyjnej, w tym przede 
wszystkim koronarografie i 
angioplastyki wieńcowe. 

- Pracownia służy wszyst-
kim pacjentom, wymaga-
jącym tego typu pomocy, 
zwłaszcza mieszkańcom po-
wiatu wejherowskiego, puc-
kiego i lęborskiego - mówi 
dr hab. Marek Szołkie-
wicz, ordynator Oddziału 
Kardiologii i Angiologii In-
terwencyjnej w szpitalu w 
Wejherowie. - Jej pracę za-
bezpiecza wysoce wykwali-
fikowany personel.

 Pracownia, której pod-
stawowym elementem wy-
posażenia jest stacjonarny 
angiograf cyfrowy, pozwala 
nie tylko na diagnostykę i le-
czenie interwencyjne wszyst-
kich pacjentów z zawałem 
serca, ale także w określo-
nych przypadkach na lecze-
nie pacjentów z chorobami 
naczyń obwodowych.

Od 1 października do 30 listopada br. pomoc medycz-
na wykonywana będzie jak do tej pory w Falck Medy-
cyna przy ul. Gdańskiej 47. Numer telefonu do opieki 
nocnej to 58 672 78 44. 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w 
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane od po-
niedziałku do piątku od godz. 18 do 8 rano dnia następnego 
oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie 
nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdro-
wia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, 
gdzie mieszka, i do którego lekarza lub pielęgniarki pod-
stawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. 

Dyżurujący lekarz udziela porad w warunkach ambu-
latoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie 
uzasadnionych) oraz telefonicznie. 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne 
i w święta można skorzystać w razie: nagłego zachoro-
wania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma 
objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub 
istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe 
lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej 
poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie 
przychodni może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. 

Zmiany od grudnia 2017 r.

Leczenie 
nocą i w święta

Od 1 grudnia br. nocna i świąteczna opie-
ka chorych prowadzona będzie w Szpita-
lu Specjalistycznym w Wejherowie przy ul. 
Jagalskiego 10. 

Gmina Linia otrzymała dotację celową w wysokości 30 
tys. zł na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skut-
ków nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu br.

Umowę podpisali: starosta wejherowski Gabriela Li-
sius, członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel oraz wójt Gmi-
ny Linia Bogusława Engelbrecht (wszyscy troje na zdjęciu 
powyżej). Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Gminie Linia podjęła Rada Powiatu Wejherowskiego we 
wrześniu br.

od samorządu powiatowego

Pomoc dla Lini

Związek Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich przy-
znał wyróżnienie projektowi „Rewitalizacja przestrzeni 
publicznej poprzez zagospodarowanie centrum wsi 
Luzino”. Centrum Luzina wyróżniono w kategorii „Prze-
strzeń publiczna w zieleni podczas XII edycji konkursu na 
najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, or-
ganizowanego we współpracy ze Związkiem Miast Polskich.

W jury konkursu, poza władzami Towarzystwa, zasia-
dali przedstawiciele instytucji rządowych, organizacji sa-
morządowych i pozarządowych. W sumie nagrodzonych i 
wyróżnionych zostało 9 przestrzeni publicznych na 21 zgło-
szonych projektów z całej Polski.

Luzino docenione przez polskich urbanistów

wyróżnienie dla centrum wsi
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WYDARZENIA

PZPOW w Wejherowie 
utworzono we wrześniu 
2007 r. poprzez połącze-
nie placówek oświatowych 
z Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego. Jednostka or-
ganizacyjna powiatu od 10 
lat z sukcesami zajmuje się 
kształceniem i edukacją 
młodzieży w dziedzinach 
szeroko pojętej kultury i 
sportu. Prowadzi ciekawe 
zajęcia w różnych kołach i 
sekcjach sportowych.

Dyrektorem placówki 

PZPow działa od 10 lat

wejherowska kuźnia talentów

Przedstawiciele władz samorządowych oraz pracownicy Starostwa w 
Nowym Sączu zwiedzili Wejherowo z jego zabytkami i Filharmonią Ka-
szubską, a także nadmorską gminę Choczewo z latarnią Stilo i gminę  
Gniewino z parkiem rekreacyjnym „Kaszubskie Oko”. Wzięli też udział w 
uroczystej Gali z okazji XIII Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego. 

Podczas wcześniejszej, sierpniowej wizyty w Nowym Sączu starosta wej-
herowski Gabriela Lisius oraz starosta nowosądecki Marek Pławiak 
podpisali porozumienie. Oba powiaty zadeklarowały wolę współpracy dla 
rozwoju regionów, głównie na rzecz wzajemnej promocji kultury regional-
nej i atrakcyjności turystycznej. 

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-
-Wychowawczych w Wejherowie świętował 
10-lecie działalności. Z tej okazji podczas ju-
bileuszowej Gali w auli ZSP nr 1 wyróżniono 
młodzież oraz absolwentów PZPOW. 

od początku jest Andrzej 
Byczkowski, a jego zastęp-
cą ds. kultury jest Mario-
la Błaszczuk. Działem ds. 
sportu zajmuje się Bartło-
miej Woźniak.

W Gali uczestniczyła sta-
rosta Gabriela Lisius, wi-
cestarosta Witold Reclaf, 
przewodniczący Rady Powia-
tu Wejherowskiego Ryszard 
Czarnecki, członek Zarzą-
du Powiatu Wojciech Ry-
bakowski, dyrektorzy szkół 
i inni goście oraz młodzież.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Delegacja powiatu nowosądeckiego z wizytą w powiecie wejherowskim

współpraca samorządów z południa i północy
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie gościła 

delegacja z powiatu nowosądeckiego, której przewo-
dził starosta Marek Pławiak. Goście z południa Polski 
przyjechali pod koniec września na zaproszenie sta-
rosty wejherowskiego z rewizytą. Przedstawiciele po-
wiatu wejherowskiego gościli w sierpniu br. w Nowym 
Sączu i na Ziemi Sądeckiej.

„Onira” opowiada o lu-
dziach, którzy nie widzą, nie 
słyszą i nie mówią o niektó-
rych problemach przez co 
żyją w swoistym koszmarze 
życia codziennego.  Widowi-
sko z elementami pantomimy 
i animowaniem lalki, powstało 
pod kierunkiem profesjonal-
nych instruktorów warszta-
towych, a wyreżyserował je 
Karol Formela.

Spektakl został przygo-
towany przez Wejherowskie 
Centrum Kultury dzięki dofi-
nansowaniu ze środków Na-
rodowego Centrum Kultury w 
ramach projektu „My - otwar-
ci na teatr”. Zadanie realizo-
wane było w partnerstwie z 
Ośrodkiem Szkolno-Wycho-
wawczym dla Niesłyszących i 
Słabosłyszących.

Niezwykły 
spektakl

onira
Niecodzienny spek-

takl „onira” zaprezen-
towano w Filharmonii 
Kaszubskiej. w rolę ak-
torów oraz tancerzy 
wcielili się młodzi lu-
dzie z ośrodka szkolno-
-wychowawczego nr 2 
dla Niesłyszących i sła-
bosłyszących im. jana 
siestrzyńskiego w wej-
herowie. 
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Państwowe odznaczenie „Za opiekę nad zabytkami”, 
przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego otrzymał ksiądz prałat Zygfryd Leżański, za rewita-
lizację XVIII-wiecznego kościoła św. Wawrzyńca w Luzinie. 

Medale „Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”, jako 
wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za wkład w dzie-
ło rozwoju i promocji powiatu otrzymali: 

- rzemieślnik i społecznik z Wejherowa Henryk Borski 
m.in. za wspieranie dzieła budowy kościoła pw. Chrystusa 
Króla i bł. siostry Alicji Kotowskiej, 

- rzemieślnik z Luzina Bronisław Bertrand, założy-
ciel rodzinnej firmy produkującej okna na cały świat, do-
broczyńca, aktywny działacz Powiatowego Cechu Rzemiosł

- wokalista i dyrygent z Rumi Krzysztof Brzozowski
- ks. Alfons Formela, proboszcz parafii św. Piotra Apo-

stoła w Bożympolu Wielkim, odprawiający msze św. w ję-
zyku kaszubskim, opiekun Duszpasterstwa  Kaszubów na 
terenie gminy Łęczyce i Lęborka, działacz społeczny, 

- Zygmunt Pałasz - fotograf, dokumentalista życia spo-
łeczno-politycznego i wydarzeń kulturalnych w Wejherowie 
i Małym Trójmieście Kaszubskim, artysta malarz. 

Ponadto wręczono Nagrodę Remusa za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej dwóm utalentowanym 
muzykom. Nagrodę otrzymali: dyrygent Dawid Runtz i 
pianista Artur Sychowski.

Nagrodę Starosty Wejherowskiego „Bursztynowy Gryf” 
otrzymał lekarz onkolog dr. n med. Krzysztof Adamo-
wicz, pracującego w Wojewódzkim Centrum Onkologii w 
Gdańsku oraz w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. 
Nagrodę przyznano za pracę zawodową na rzecz miesz-
kańców powiatu, za życzliwość, empatię, budowanie do-
brych relacji z pacjentami oraz działalność społeczną w 
zakresie profilaktyki zdrowotnej.

W Gali z okazji XIII Dni Kultury Powiatu Wejherow-
skiego w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Wejherowie wzięli udział m.in.: parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz samorządowych, radni, dyrekto-
rzy placówek oświatowych, społecznych i kulturalnych, 
przedstawiciele służb mundurowych. Obecni też byli go-
ście z powiatu nowosądeckiego (o wizycie tej delegacji 
piszemy na sąsiedniej stronie), którzy przywieźli ze sobą 
znakomity Zespół Regionalny Lipniczanie z Lipnicy (na 
zdjęciu poniżej). Uroczystość uświetniły również występy 
dziecięcego zespołu „Kaszebsko Rodzezna” z Lini.

Po raz trzynasty w Wejherowie odbyła się uroczysta Gala Kultury Powiatu Wejherow-
skiego, podczas której uhonorowano osoby, przyczyniające się do upowszechniania 
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu. Podczas uroczystości wręczono 
medale „Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”, nagrody „Remusa” i „Bursztynowe-
go Gryfa” oraz Złotą Odznakę „Za opiekę nad zabytkami”.

Księża, rzemieślnicy, muzycy, lekarz i artysta plastyk

Zasłużeni dla powiatu

Ks. Zygryd Leżański ze starostą Gabrielą Lisius i 
przewodniczącym Rady Powiatu Wejherowskiego Ry-
szardem Czarneckim, a także przewodniczącym Rady 
Gminy Luzino - Bartłomiejem Formelą.

Zasłużony dla Powiatu Wejherowskiego Henryk Borski 
ze starostą i przewodniczącym Rady Powiatu.

Zasłużony dla Powiatu Bronisław Bertrand.

Ks. Alfons Formela z Bożegopola, a w tle wój Łęczyc 
Piotr Wittbrodt i zastępca wójta Bożena Pruchniewska.

Dr n. med. Krzysztof Adamowicz i starosta Gabriela Lisius.

Dawid Runtz i Artur Sychowski (siedzą) w towarzystwie 
Jacka Thiela, Gabrieli Lisius i Witolda Reclafa.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

wiadomości ze starostwa Powiatowego
w wejherowie 
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AKTYWNI SENIORZY

Nowy rok akademicki na wutw YMCA

Będą ciekawe zajęcia

1. wacław harasim – za swobodę wykonania wokalnego
2. stanisław Kiedrowicz – za umiejętność łączenia śpie-
wu z graniem na skrzypcach
3. Marian Musiatowicz – za osobowość sceniczną
4. Zespół: Brunon szpica z rodziną (na zdjęciu u góry) 
– za grupowe muzykowanie przy wtórze harmonii
5. Kgw Bolszewo – za śpiew w języku kaszubskim
6. grupa wsparcia „Żyj godnie” – za radość wspólnego 
muzykowania
7. grupa „harmonia” – za prawdziwie męskie muzyko-
wanie 
8. Zespół „Brokat” – za rodzinną pasję muzyczną

Panie i panowie seniorzy 
chcą poszerzać wiedzę, roz-
wijać się, dbać o kondycję i 
zdrowie, a szeroka tematy-
ka i forma zajęć na WUTW 
z pewnością w tym pomoże. 
Dodatkowym „bonusem” jest 
przebywanie w miłym i in-
teresującym towarzystwie 

IV Zlot Turystów Seniorów  pod hasłem „Wejherowska Jesień 2017”, rozpoczął 
się przed Komendą Powiatową Policji w Wejherowie, ale odbywał się w Luzinie, gdzie tu-
ryści seniorzy spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Pro Bono Luzino, zwiedzi-
li Muzeum Kaszubskie, Gminną Bibliotekę Publiczną im. Leona Roppla oraz Arboretum 
Nadleśnictwa Strzebielino. 

Zlot zorganizowała Sekcja Turystyki Pieszej Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku YMCA oraz Koło PTTK w Wejherowie. Imprezę wsparło finansowo Starostwo Po-
wiatowe w Wejherowie. 

Przegląd został zorgani-
zowany przez Muzeum oraz 
Stowarzyszenie Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych 
i Seniorów „Żyj godnie” w 
Wejherowie. Wystąpili so-
liści oraz zespoły, prezentu-
jąc po dwa lub trzy utwory. 
Wszyscy byli  życzliwie 
przyjęci przez publiczność 
oraz jurorów: Zofię Ka-
mińską, Tomasza Fopke 
i Ryszarda Borysionka. 

Wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody, ale naj-
ważniejsza była dobra za-
bawa, radość ze wspólnego 
śpiewania i atmosfera, któ-
rej pozazdrościć może nie-
jedna impreza kulturalna. 

- Ogromnie się cieszę, że 
to wydarzenie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem 

Wspaniała atmosfera towarzyszyła niedzielnemu spotkaniu w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Wykonawcy i 
widzowie bawili się znakomicie, śpiewając razem znane pieśni i pio-
senki. Tak wyglądał I Przegląd Pieśni Seniora w Wejherowie.

Dużo śpiewu, muzyki i dużo radości!

Przegląd Pieśni seniora
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku YMCA rozpoczął 

kolejny, dwunasty już rok akademicki. Inauguracja odbyła się 
w sali Wyższej Szkoły Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w 
Wejherowie, która 3 października „pękała w szwach”. 

więcej zdjęć na:   facebook.com/Pulswejherowa

koleżanek i kolegów z uczel-
ni. Słuchacze liczą na cieka-
we zajęcia i z pewnością się 
nie zawiodą, a my życzymy 
wszystkim powodzenia!

Podczas inauguracji ro-
ku akademickiego seniorom 
towarzyszyli goście, m.in. 
starosta Gabriela Lisius, 

członek Zarządu Powiatu 
Jacek Thiel i zastępca pre-
zydenta Wejherowa Arka-
diusz Kraszkiewicz. 

Spotkanie uświetnił wy-
stęp uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Fryderyka Chopina w 
Wejherowie. 

- mówi Jacek Drewa, po-
mysłodawca przeglądu, wi-
ceprezes Stowarzyszenia 
„Żyj Godnie”. - Muzyka sta-
nowi nieprzebrane źródło 
bogatych wartości kształ-

cących i wychowawczych, 
a zespoły amatorskie są 
jednym z najbardziej wia-
rygodnych sprawdzianów 
poziomu kultury muzycz-
nej społeczeństwa. 

więcej zdjęć na:   facebook.com/Pulswejherowa

wędrowanie, zwiedzanie i biesiada

Zlot turystów seniorów

Nagrody otrzymali: 
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O G Ł O S Z E N I E 
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KULTURA, REKREACJA

Gościem specjalnym był 
doktor nauk historycznych, 
docent Uniwersytetu Tech-
nicznego w Łucku na Ukra-
inie - Mykhaiło Kostiuk, 
inicjator wydania książki 
wejherowianina, zatytuło-
wanej „W szponach dwu-
głowego orła”. Tadeusz 
Staniewski urodził się na 
Wołyniu, był pedagogiem i 
organizatorem edukacji w 
okresie międzywojennym.

Zaproszona została rów-
nież Anastazja Kłuszyn 
tłumaczka języka ukraiń-
skiego, studentka Wydziału 
Filologii i Dziennikarstwa 
Wschodnioeropejskiego Uni-
wersytetu w Łucku. 

Podczas spotkania wystą-
pił  Żeński Chór Gaudeamus 
pod batutą Marka Rogal-
skiego. Uczestnicy obejrzeli 
też inscenizację w wykonaniu 
aktorów Teatru „Pod Sową” 

z WUTW, działającego przy 
Powiatowej Bibliotece. Przed-
stawienie ukazało fragment z 
życia T. Staniewskiego. 

Henryk Kanczkowski 
członek Zarządu Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w 
Wejherowie, podziękował za 
wspaniałą inicjatywę. 

Na zakończenie Maykha-
iło Kostiuk zagrał na gitarze 
i zaśpiewał kilka znanych 
utworów. 

W rajdzie wzięli udział samorządowcy ze Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, Urzędu Gminy w Lini oraz 
z Urzędu Gminy w Łęczycach. 

Rajd rozpoczął i zakończył się w Bożympolu Małym. 
Uczestnicy przejechali rowerami piękną 15-kilometro-
wą trasę „Szlakiem Pstrąga Tęczowego”, przebiegającą 
wśród malowniczych paraszyńskich krajobrazów. 

Po powrocie wszyscy zostali zaproszenie na poczęstu-
nek - pysznego pstrąga z grilla, a po krótkim odpoczyn-
ku odbyły się gry i zabawy integracyjne. Każdy zespół 
otrzymał pamiątkowe medale, dyplomy i koszulki.

Organizatorem imprezy była Gminna Instytucja 
Kultury i Biblioteka w Łęczycach, która zamierza za-
prosić samorządowców na kolejny rajd za rok.

w gminie Łęczyce

Pierwszy Rajd
samorządowców

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 Piśmien-
nictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w 
wejherowie wraz  z urzę-
dem gminy Linia  i gmin-
nym Domem Kultury w 
Lini zapraszają na be-
nefis  Edmunda szymi-
kowskiego mistrza haftu 
kaszubskiego, regionali-
sty i animatora kultury, z 
okazji 65-lecia jego pracy 
twórczej.

Benefis odbędzie się 28 paź-
dziernika br.  o godz. 18.00  w 
siedzibie Muzeum  przy ul. Zam-
kowej 2a. 

W programie: występ chóru 
„Pięciolinia” z Lini pod dyrekcją 
Jana Szulca, rozmowa z jubila-
tem podsumowująca jego do-
robek artystyczny i zawodowy, 
promocja autorskiej teki haftu 
kaszubskiego Jubilata. 

Wstęp wolny.
Wydarzeniu towarzyszyć bę-

dzie wystawa poświęcona twór-
czości Franciszki Majkowskiej w 
ramach obchodów 50-tej rocz-
nicy śmierci hafciarki. Zbiory na 
ekspozycję użyczyli: Muzeum 
Kaszubski Park Etnograficz-
ny we Wdzydzach Kiszewskich 
oraz Muzeum Kaszubskie im. 
Franciszka Tredera w Kartuzach.

Na terenie Gminy Łęczyce  22 września 
br. odbył się I Rajd Samorządowców Powia-
tu Wejherowskiego. Najważniejszym założe-
niem imprezy o charakterze rekreacyjnym, 
była fantastyczna zabawa i integracja.

Klub Miłośników Wej-
herowa był organizatorem 
prelekcji w Powiatowej 
Bibliotece. Interesujący 
temat „147 lat kolei w Wej-
herowie” zaprezentował 
Marcin Gniech, jeden z 
członków Klubu. 

Na zdjęciu:  autor prelek-
cji (w środku) w towarzy-
stwie dyrektor biblioteki 
Barbary Gusman i preze-
sa Klubu Miłośników Wej-
herowa - Pawła Formeli.

E. szymikowski
tworzy od 65 lat

Mistrz 
haftu

„w szponach dwugłowego orła”

Promocja książki
t. staniewskiego

Pierwsza w Polsce promocja wspomnień wejherowianina Tade-
usza Staniewskiego, zainicjowana przez Alinę Iskierką-Bałkę, od-
była się Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. 

Ciekawa prelekcja w bibliotece

147 lat kolei w wejherowie
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       Łęczyce, dnia 12.10.2017r.

                                           ogŁosZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm. ) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 
1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce następującej uchwały: 

     1) Uchwała nr XLII/68/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 4 września 2017r. w sprawie 
         przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
         dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chmieleniec, gm. Łęczyce 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 
Łęczyce, lub na adres e-mail sekretariat@leczyce.pl , w nieprzekraczalnym terminie do 3.11.2017r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa 
w ustawie z dnia  18 września 2001r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  
                                      Wójt Gminy Łęczyce

                             Piotr Wittbrodt

O G Ł O S Z E N I E

       Łęczyce, dnia 12.10.2017r.

                                           ogŁosZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm. ) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 
1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce następującej uchwały: 

     1) Uchwała nr XLI/58/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie 
        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
        dla fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeżno Lęborskie, gm. Łęczyce 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 
Łęczyce, lub na adres e-mail sekretariat@leczyce.pl , w nieprzekraczalnym terminie do 3.11.2017r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa 
w ustawie z dnia  18 września 2001r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  
                                      Wójt Gminy Łęczyce

                             Piotr Wittbrodt

Jedno ze spotkań było do-
datkowo cenne, bowiem doty-
czyło książki, która znalazła 
się na liście lektur w klasach 
I-III. „Sposób na Elfa”, to 
opowiadanie Marcina Pa-
łasza, której autor poświę-
cił najwięcej uwagi podczas 
spotkania. Nic dziwnego - 
dzieci same domagały się 
historyjek o Elfie, który jest 
prawdziwym pupilem auto-
ra. Dorota Combrzyńska-
-Nogala, autorka książek z 
serii „Wojny dorosłych. Hi-
storie dzieci” : „Syberyjskie 
przygody Chmurki” i „Bez-
senność Jutki”, dużo miejsca 
poświęciła historii. 

Dzieci miały okazję po-
znać tło historyczne książek, 
a na prezentacji multimedial-
nej podziwiały krajobrazy 
Syberii oraz zamieszkują-
ce ją zwierzęta. W spotka-
niach udział wzięło około 
120 uczniów wejherowskich 
szkół nr 5, 6, 8, 11 oraz Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej.

Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie zaprasza na 
wystawę „Nuty Refor-
macji”. Okazją do ukaza-
nia historii i spuścizny 
Reformacji jest przypa-
dająca w tym roku 500. 
rocznica wystąpienia 
Marcina Lutra.

Na wystawie ukazano 
rozmaite nurty Reformacji 
europejskiej, jednak szcze-
gólne miejsce zajmują ruchy 
ewangelickie na Pomorzu i 
Kaszubach. 

Ziemia wejherowska, 
przez wieki zamieszkana 
również przez luteran, była 
tyglem wyznaniowym i kul-
turowym, o czym również 
opowiada wystawa.

Nieodłącznym elemen-
tem świata protestanckie-
go jest muzyka. dlatego też 
wyeksponowano wątki życia 
muzycznego ewangelików, 
ich kancjonały, modlitewni-
ki, pieśni.

Kuratorem wystawy jest 
Piotr Schmandt.

Wystawa jest czynna do 
24 października 2017 r.

KULTURA
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

spotkania z autorami
W ramach 10. Pomorskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelni-

kami „Z książką na walizkach” w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Wejherowie gościli: Marcin Pałasz oraz Dorota Combrzyńska-
-Nogala. W tej samej placówce odbyło się spotkanie z twórcami 
niezwykłego komiksu, opowiadającego o chorobie nowotworowej.

Projektowi  towarzyszył 
konkurs plastyczny. Dzieci 
uczestniczące w spotkaniu 
czytały wcześniej wytypowa-
ną książkę i na tej podsta-
wie wykonywały ilustracje. 
W trakcie spotkania au-
tor wybierał trzy najlepsze, 
za które dzieci otrzymały 
upominki książkowe. Pra-
ce zwycięzców przeszły do 
dalszej rywalizacji na szcze-
blu wojewódzkim. Głównym 
organizatorem konkursu i 
fundatorem nagród było Wy-
dawnictwo Literatura.

 *  *  *
„Tylko spokojnie” - może 

usłyszeć osoba chora od lu-
dzi, którzy nie wiedzą jak za-
reagować, choć chcą dobrze. 
To jedno ze zdań, które obok 
„Wszystko będzie dobrze!”, 
czy  „Głowa do góry” może 
wyprowadzić z równowagi 
tych, którzy stanęli w ob-
liczu prawdziwej tragedii. 
„Tylko spokojnie” to także 
tytuł wyjątkowego komiksu 

autorstwa Anny Ostrow-
skiej-Warzechy i Bartka 
Glazy (vel. Henryk), który 
dotyka tych trudnych emocji. 
Powieść graficzna powstała 
na podstawie historii Anny 
i Marka Warzechów. Choć 
Marek już odszedł, komiks 
przywołuje jego postać i po-
zwala dotknąć tematu choro-
by nowotworowej w sposób 
daleki od stereotypu. Twór-
cy komiksu opowiadali o tej 
nietypowej publikacji pod-
czas spotkania z młodzieżą 
w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej.

Autorzy opowiadali nie 
tylko o pracy nad komiksem, 
czy o postaci Marka. Spotka-
nie przebiegło w bardzo przy-
jaznej i twórczej atmosferze. 
Na zakończenie autorzy do-
konali wpisu do bibliotecz-
nej kroniki oraz podpisali 
egzemplarze komiksu „Tyl-
ko spokojnie”, które znaleźć 
można w Wypożyczalni dla 
Dorosłych.

wystawa 
Nuty 
Reformacji
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Gospodarze zagrali bardzo dobrze. Nie ustępowali na par-
kiecie mocnym tczewianom, tym bardziej, że goście wzmoc-
nili się w  trakcie przygotowań do rozgrywek. Pierwsza 
połowa zakończyła się remisem 15:15. 

W drugiej połowie Sambor zaczął grać skuteczniej i wy-
walczył nieznaczną przewagę bramkową. Ta przewaga wy-
starczyła im do końca pojedynku.

Piłka ręczna 

tytani przegrali 
Pierwszej porażki doznali szczypiorniści 

Tytanów. Zagrali bardzo dobrze, ale Sam-
bor okazał się lepszy o trzy trafienia. Piłka-
rze ręczni z Wejherowa przegrali z Samborem 
Tczew 25 do 28.

Obydwa gole zdobył K. Opłatkowski. W 8. min. zagrał do 
niego  wychowanek GOSRiT Luzino, M. Pietrucha, a w 16. 
min. otrzymał podanie od D. Mienika. Wikęd przez pozostałe 
minuty meczu kontrolował grę i wynik, jednak goście w 85. 
min. zdobyli gola kontaktowego, Na szczęście dla luzinian 
kolejne bramki już nie padły i Wikęd zainkasował komplet 
punktów. W sobotę 14 października do Luzina przyjeżdża li-
der IV ligi, Grom Nowy Staw. Początek meczu o godz. 15.00.

Luzinianki staran-
nie przygotowywały się do 
pierwszego w historii klu-
bu występu na tym szczeblu 
rozgrywek. Mecz rozpoczął 
się od zwycięstwa Magdy i 
Katarzyny Płotka. Następ-
nie wygrała Małgorzata Fi-
dala, a Iwona Gadomska po 

Wikęd Luzino pokonał na własnym stadionie 
drugą drużynę pierwszoligowego Drutexu By-
tovia Bytów 2:1. Jest to już siódme ligowe zwy-
cięstwo luzinian.

Piłka nożna. IV liga

Zwycięstwo

Klasyfikacja końcowa juniorek i juniorów
1- Katarzyna Płotka - KTS-K GOSRiT Luzino - awans l GPP
2 - Magda Płotka - KTS-K GOSRiT Luzino - awans I GPP 
4 - Przemysław Dosz - KTS-K GOSRiT Luzino.

Występujące w II lidze kujawsko-pomorskiej tenisistki stołowe KTS-K GOSRiT Luzino rozpoczę-
ły rozgrywki ligowe od zwycięstwa nad drużyną GKTS Gdańsk 8:3. 

tenis stołowy. II liga kujawsko-pomorska

Luzinianie nadal w czołówce

zaciętym pojedynku uległa 
2:3. Punkty zdobyły: Kata-
rzyna Płotka - 2,5, Magda 
Płotka - 2,5, Małgorzata Fi-
dala – 2, Iwona Gadomska – 
1, Małgorzata Mika.

W Gdańsku, na pierw-
szym Wojewódzkim Turnieju 
Kwalifikacyjnym Juniorów i 

Juniorek w Tenisie Stoło-
wym rewelacyjnie spisały 
się obie zawodniczki KTS-
-K GOSRiT Luzino Katarzy-
na i Magda Płotka, zajmując 

pierwsze i drugie miejsce da-
jące awans do I Grand Prix 
Polski Juniorek i Juniorów, 
który zostanie rozegrany w 
Brzegu Dolnym. 

Zwycięska ekipa obroniła tytuł wywalczony w roku ubie-
głym. Szkoła broni także brązowego medalu zdobytego w 
zeszłorocznych finałach wojewódzkich. W rywalizacji wzięło 
udział ponad 20 zawodników z powiatu wejherowskiego. Na 
zakończenie zawodów zespoły zostały nagrodzone puchara-
mi, medalami oraz dyplomami. 

Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placó-
wek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie oraz Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.

szachy

Mistrzostwa
Powiatu

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w 
Wejherowie odbyły się  Mistrzostwa Powiatu 
Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Szachach Drużynowych, które wygrała druży-
na ZSP nr 3 w Wejherowie. 

wyniki zawodów:  
I miejsce  -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejhe-

rowie (Klaudia Sikora, Krzysztof Itrich, Kacper Kobierzyński, Da-
mian Kwidziński, opiekun drużyny Magdalena Kubicz) - 15,5 pkt.

II miejsce -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wej-
herowie - 15,5 pkt.

III miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wej-
herowie - 11,5 pkt

IV miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wej-
herowie - 9,5 pkt

V miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Ru-
mi - 5,0 pkt

VI miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie - 3  
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wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
Komunalnych

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

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

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

 
godziny pracy

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

   
godziny przyjęć 

interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje 

interesantów 
po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu w 
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek   16.00-17.00
      Czwartek   14.00-15.00

   
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNK

tel. 731 00 85 06

Początek turnieju jest 
zawsze najważniejszy, dla-
tego nasza drużyna przy-
stąpiła do rozgrywek bardzo 
skoncentrowana i wygrała 
cztery pierwsze mecze. W 
ostatnim meczu grupowym 
z Zieloną Górą padł remis, a 
reprezentacja powiatu wej-
herowskiego zajęła drugie 
miejsce w grupie. 

W ćwierćfinale nasi pił-
karze trafili na Gminę 
Nadarzyn, którą pokonali 
3:1, dostając się do półfina-
łu rozgrywek. 

W półfinale wejherowia-
nie przegrali z miastem No-
wy Sącz 0:1. Niestety także 
w meczu o trzecie miejsce 
przegrali z drużyną z Zielo-
nej Góry 1:4. 

Tym samym zespół z 
powiatu wejherowskiego 
uplasował się na czwartym 
miejscu w turnieju. 

Tytuł Mistrza Polski Sa-
morządowców 2017 w pił-
ce nożnej zdobyła drużyna 
Miasta Nowy Sącz.

Piłka nożna. turniej samorządowy

Czwarta drużyna w Polsce
Wspólna reprezentacja powiatu wejherowskiego złożona z pracowników samorządo-

wych zajęła bardzo dobre czwarte miejsce w IX Mistrzostwach Polski Samorządowców w 
piłce nożnej, które w Zakopanem. Nasza drużyna wystąpiła w kategorii „Oldboy 35 plus”.

KOMUNIKAT 
Uwaga zmiana !!! Uwaga zmiana !!! 

 

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.  
uprzejmie informuje, że od dnia 

17 do 23.10.2017 roku 

linia nr 6  

w związku z budową ronda i zamknięciem 
przejazdu przez skrzyżowanie 

Ofiar Piaśnicy i Lelewela,  
będzie jeździła na skróconej trasie 

z pominięciem odcinka 
po ulicach Rogali, Granicznej i Przemysłowej.  

Na czas budowy przystanki początkowy i 
końcowy będą na ul. Nadrzecznej. 

W związku z utrudnieniami prosimy pasażerów 
o uwzględnienie zmian w podróżach.  

Przepraszamy za zakłócenia w kursowaniu 
autobusów. 

 
 

Szczegółowe informacje: www.mzkwejherowo.pl         
Dyspozytor MZK tel. 58 572 29 33 

Czytaj nas 
również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

W drużynie zagrali: Sławomir Walczewski - kapitan, Maciej Syska, Marcin 
Piekut, Cezary Lewandowski, Remigiusz Sarbak, Sebastian Bojaruniec, Ar-
kadiusz Pendowski, Damian Reszke, Szczepan Kass, Marek Głowienke, Hen-
ryk Teclaf, Zenon Hinca.  Koordynatorem wyjazdu był Bartłomiej Woźniak.

O G Ł O S Z E N I E
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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/

ZAPROSZENIE

 
 
 

 

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

REKLAMY 
I

ogŁosZENIA
w  PuLsIE 

wEjhERowA

redakcja@pulswejherowa.pl

606  101 502

Tradycja mobilnych restau-
racji narodziła się w USA, ale 
obecnie znana jest już na ca-
łym świecie. Dania w food 
truckach przygotowywane są 
ze świeżych, starannie dobra-
nych składników, zgodnie z 
ideą „slow foodu”.  Każdy fo-
od truck wyróżnia się orygi-
nalnym pomysłem i często 
zaskakującymi smakami. 

Do Redy przyjedzie około 
15 restauracji na kółkach. 
Uczestnicy będą mogli po-
smakować węgierskiego 
langosza, belgijskich fry-
tek, soczystych burgerów, 
indyjskich pierożków samo-
sa, francuskich naleśników, 
kanapek z marynowanymi, 
długo pieczonymi mięsami 
oraz wiele więcej. Nie za-
braknie również deserów, 
w tym hiszpańskich churros 
czy owoców w czekoladzie.

Organizatorzy Festiwalu 
zapewnią gościom miejsce 
do konsumpcji oraz muzykę. 
Na wypadek niepogody na 
terenie wydarzenia stanie 
duży namiot, w którym bę-
dzie można się schronić. 

Wstęp bezpłatny.

Po raz pierwszy w Redzie

Festiwal smaków Food truck
W dniach 21 i 22 października na parkingu przy Aquaparku w Redzie 

ustawią się food trucki, które przyjadą z całej Polski. Zaserwują dania in-
spirowane smakami i kulturami różnych regionów, krajów i kontynentów. 

Termin:  21-22 października 2017
sobota w godz. 12.00-21.00, 

niedziela w godz. 12.00-20.00
Parking przy Aquapark Reda, ul. Morska 5. 

Informacje na  fanpage’u: 
https://www.facebook.com/events/1723043264668128. 

Zawsze szybko, tanio, na czas!

GRYF - TAXI  Wejherowo

(58) 6 - 727 - 727
www.gryftaxi.pl

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

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz 
Żukowski

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

Najbliższy kurs kat. B rozpocznie się  
 23 październikia 2017 r.,
a kolejne 9 i 23 listopada

R E K L A M A

organizujemy:
- urodzinki dla dzieci
- animacje
- warsztaty artystyczne 
dla dzieci i dorosłych

Kontakt: 

Aleksandra hazuka 

660 707 316, ola@hazuka.pl

gminny Klub sportowy 
w Luzinie - sekcja Bno, Po-
wiatowy Zespół Placówek 
oświatowo-wychowawczych 
w wejherowie oraz gosRit 
Luzino zapraszają 14 paź-
dziernika br. (sobota) na 
zawody III runda „Pucharu 
Luzina 2017” (sprint). 

Biegi będą rozegrane w ka-
tegoriach: K: 10; 12; 14; 16; 18; 
20; 21; 35/40; 45/50; 55+

M: 10; 12; 14; 16; 18; 20; 21; 
35/40, 45/50; 55/60; 65/70; 75+.

Wpisowe: dla kat. 10, 12, 14, 
16 (5 zł), dla kat. 18, 20, 21, 35+ 
(10 zł), a dla mieszkańców gmi-
ny Luzino bez opłaty startowej.

Mapa: „Stadion Luzino” 
PZBnO-03-87-1141/POM. Ak-
tualność jesień 2003, skala 
1:5000, E=2,5 m. 

Centrum zawodów będzie w 
Hali Widowiskowo-Sportowej 
przy ul. Mickiewicza. Sekretariat 
zawodów czynny w centrum za-
wodów od godz. 10.00. 

Zgłoszenia preferowany są 
poprzez e-mail na adres:

wieslaw.szmidtka@wp.pl 
lub bezpośrednio w centrum 

zawodów przed startem. 
Start o godz. 11.00 (start i 

meta w okolicach centrum za-
wodów). 

Biegi na 
orientację

w Luzinie


