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i powiatu wejherowskiego

Dla
dzieci
Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia
Specjalnego w Wejherowie podpisała umowę
z wykonawcą prac na
przebudowę
budynku
szkolno-przedszkolnego.
Chodzi o adaptację zabytkowego obiektu przy
ul. Sobieskiego w Wejherowie, będącego dawniej
siedzibą m.in. Wojskowej
Komisji Uzupełnień. Powstanie tam pierwsze w
powiecie przedszkole dla
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Str. 5

Radosne Święto
Niepodległości

ISSN: 2083-5671

Darmowe
przejazdy
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezydenta Wejherowa   Krzysztofa Hildebrandta, od 1 stycznia 2018 r.
uczniowie wejherowskich szkół podstawowych będą za darmo jeździli autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji. To
pierwsza taka inicjatywa w całej aglomeStr. 3
racji.

Będzie sala
przy „piątce”
W przyszłym roku rozpocznie się budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Śmiechowie. Szczegóły inwestycji i planowanego obiektu
przedstawił rodzicom zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz podczas spotkania w szkole.
Str. 4

Piękna
Wieś
Sołectwo Świetlino w
gminie Łęczyce oraz gospodarstwo Ewy i Gustawa Fiedorkiewiczów z
Rybna (gmina Gniewino)
zostały wyróżnione w finale 24. edycji wojewódzkiego Konkursu ,,Piękna
Wieś Pomorska 2017’’.
Uroczysta gala odbyła
się w Gdańsku. Str. 10

Ukazuje się od 2011 roku

11 Listopada będziemy świętować 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Wejherowie oraz w gminach powiatu wejherowskiego zaplanowano
uroczyste i pełne atrakcji obchody Święta Niepodległości. Władze samorządowe zapraszają całe rodziny na parady, wieczornice czy śpiewanie pieśni patriotycznych.
W kościołach odprawione zostaną uroczyste msze święte w intencji Ojczyzny.
W Wejherowie zaplanowano m.in. przemarsz ulicami miasta oraz wspólne zdjęcie
uczestników świeta, na które zapraszają: starosta wejherowski Gabriela Lisius
i prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Oboje zachęcają do wspólnego
manifestowania patriotyzmu, radości i dumy z wolnej Ojczyzny.
      Szczegóły na str. 8-9
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AKTUALNOŚCI
Policjanci pomogli nieprzytomnej kobiecie

Ratownicy w mundurach
Policjanci wydziału ruchu drogowego wejherowskiej komendy zauważyli na chodniku nieprzytomną kobietę. Mundurowi nadzorowali stan zdrowia 63-latki do przyjazdu
załogi pogotowia ratunkowego.
warunki
atmosferyczne,
policjanci okryli kobietę folią, która zmniejsza utratę
ciepła. Podali także poszkodowanej tlen oraz ułożyli ją
w bezpiecznej pozycji. Następnie czekając na przy-

Asp. Michał Maćkowiak oraz sierż. Mariusz
Michalski z wejherowskiej
drogówki na miejscu rozpoczęli czynności ratownicze
oraz powiadomili dyżurnego. Z uwagi na bardzo złe

jazd karetki pogotowia,
obserwowali jej funkcje życiowe. Karetka przewiozła
kobietę do szpitala.
Fachowe zachowanie się
policjantów nie dziwi tym
bardziej, że jeden z nich -

asp. Michał Maćkowiak jest
policyjnym ratownikiem.
W 2016 r. w Wojewódzkich
Zawodach Par Ratowników
Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zajął
on pierwsze miejsce.

Kurs samoobrony dla pań

STRAŻ MIEJSKA Ósma edycja
zakończona
Wraki trzeba usunąć

SM w Wejherowie wzywa właścicieli niesprawnych
technicznie
samochodów
tzw. wraków i nielegalnie postawionych platform reklamowych do ich usuwania.
Takie pojazdy stoją obecnie na ulicach: Fenikowskiego,
Necla, Chopina i na parkingu
przy ul. Roszczynialskiego. W
tym ostatnim przypadku pojazd marki Żuk z wyciekiem
oleju służy jako podręczny
magazyn do handlu.
Natomiast przy ul. Chopina nieużytkowany pojazd
służy jako reklama. W sprawie
tych pojazdów prowadzone
są czynności wyjaśniające.
Pojazdy są nieużytkowane,
co potwierdzają również
zgłoszenia od mieszkańców
kierowane do Straży Miej-

Z POLICJI
Po akcji „Znicz 2017”

W czasie akcji„Znicz”, prowadzonej podczas święta Wszystkich Świętych i w sąsiednich dniach, policjanci zatrzymali
prawa jazdy kilku kierowcom, w tym pięciu za przekroczenie dozwolonej prędkości. Kontrolowane miejsca wskazali
mieszkańcy na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Nie zabrakło też nieodpowiedzialnych kierowców, którzy wsiedli do swoich aut po wypiciu alkoholu. Policjanci zatrzymali trzech nietrzeźwych kierujących. Dwóch 22-letnich
kierowców oraz 29-latek zostali zatrzymani w Wejherowie,
41-latek w Bieszkowicach oraz 30-latek w Szemudzie. Kierowcy zostali ukarani mandatami, 10 punktami karnymi, utracili
także prawa jazdy na okres 3 miesięcy.
Policjanci nadzorujący ruch pieszych sprawdzali, czy piesi
są wyposażeni w elementy odblaskowe poza terenem zabudowanym po zmierzchu. Policjanci z Wejherowa przy wejherowskim cmentarzu rozdawali elementy odblaskowe pieszym
(zdjęcie poniżej), zachęcając jednocześnie do ich codziennego
użytkowania. Podczas krótkich rozmów z przechodniami tłumaczyli, jak ważne jest wyposażenie w takie odblaski.

Zakończyła się ósma edycja bezpłatnego
kursu samoobrony dla kobiet. Kurs był tradycyjnie organizowany przez Straż Miejską
w Wejherowie oraz Prezydenta Miasta.

skiej. Natomiast na niektórych
gruntach miejskich i powiatu
wejherowskiego głównie przy
drodze krajowej nr 6 właściciel
firmy reklamowej z sąsiedniego miasta ustawił platformy
reklamowe na przyczepkach
samochodowych. Straż Miejska wystąpiła do zarządców
tych terenów o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie bezumownego
korzystania z gruntu.

Podczas oficjalnego spotkania z prezydentem Wejherowa
Krzysztofem  Hildebrandtem, 25 uczestniczek (kurs
ukończyło 29 pań) odebrało
certyfikaty ukończenia kursu.
Szef Straży Miejskiej Zenon Hinca zapoznał panie
z aspektami teoretycznymi, dotyczącymi obrony
koniecznej oraz środków
przymusu bezpośredniego,
które można nabyć w celu
ochrony własnego zdrowia i
życia bez zezwolenia.
Łącznie na zajęcia zapisały się aż 43 kobiety, ale
aby zaliczyć kurs samoobro-

ny, należało być obecnym
na przynajmniej 12 spotkaniach, z zaplanowanych 16.
Dodatkowo szkolenie wzbogacono o kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
Tradycyjnie ten temat prowadzony był przez ratownika
medycznego i radnego Miasta Wejherowa, Tomasza
Grotha. Zajęcia praktyczne
z samoobrony prowadził mł.
spec. Rafał Karcz. Dzięki życzliwości i gościnności
Piotra Litwina, dyrektora
SP nr 6, zajęcia odbywały się
w szkole przy ul. Śmiechowskiej w Wejherowie.

W służbie historii

Komenda Główna Policji oraz Instytut Pamięci Narodowej
zapraszają uczniów policyjnych klas mundurowych do udziału w drugiej edycji konkursu „Policjanci w służbie historii”.
Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących i techników, gdzie przedmioty nauczania rozszerzone
są o przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji czyli tzw.
klas policyjnych. Zgłoszenie przez rejestrację do dnia 20 listopada 2017 r. (na platformie internetowej).

KONDOLENCJE

PANU
MICHAŁOWI KOSIŃSKIEMU
Radcy Prawnemu
w Urzędzie Miejskim w Wejherowie
łącząc się bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają
Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta
Wejherowa
wraz ze współpracownikami

2

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

Słowa szczerego żalu i głębokiego współczucia

Michałowi Kosińskiemu
z powodu śmierci TEŚCIOWEJ
składają
Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa,
Dyrektorzy oraz pracownicy
placówek oświatowych w Wejherowie
Nie ma słów, które ukoją ból,
ale nasze myśli są z Tobą,
niech przyniosą wsparcie i poczucie,
że nie jesteś sam w tak bolesnej chwili...

Wyrazy głębokiego współczucia
dla naszej koleżanki

Małgorzaty Mańdziuk-Kosińskiej
oraz
szczere słowa wsparcia w trudnych chwilach
po śmierci Mamy

Składają
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy WTBS Sp. z o.o.
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AKTUALNOŚCI
Sesja Rady Miasta Wejherowa

Bezpłatne przejazdy autobusami MZK
dla uczniów szkół podstawowych
W miniony wtorek obradowali radni miejscy. Zmienili budżet miasta, zwiększyli dofinansowanie dla mieszkańców wymieniających
stare piece na ekologiczne źródła ciepła, uchwalili Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przyjęli  Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 oraz Program współpracy na rok 2018 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi, ale najważniejszą uchwałą była ta, dotyczącą darmowych przejazdów autobusami wejherowskiego MZK dla
uczniów szkół podstawowych.
Wszystkie uchwały przyjęte na wniosek prezydenta
miasta Krzysztofa Hildebrandta poprzedziła dyskusja w komisjach. Zmiany
budżetu dotyczyły m.in.
zwiększenia (o 100 tys. zł)
środków na wykonanie nawierzchni z płyt drogowych
na terenie miasta, na remonty budynków komunalnych (o 40 tys. zł), naprawę
dachu Szkoły Podstawowej
nr 6 (70 tys. zł), czyszczenie kanalizacji deszczowej i
usuwania skutków zalewania (o 70 tys. zł).

Z korzyścią
dla mieszkańców
W połowie bieżącego roku
prezydenta Krzysztof Hildebrandt zapowiedział, że od
1 stycznia 2018 r. uczniowie
wejherowskich szkół podstawowych będą za darmo
jeździli autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji. I słowa dotrzymał.
Na ostatniej sesji radni
przyjęli stosowną uchwałę. W okresie każdego roku
szkolnego od 1 września do
30 czerwca uczniowie wejherowskich szkół podsta-

wowych będą uprawieni do
bezpłatnych
przejazdów,
we wszystkie dni tygodnie,
przez cały dzień.
W wakacje uczniowie
uprawieni są do 50-procentowej zniżki w opłatach za
przejazdy. Przejazdy będą
odbywał się na podstawie
karty elektronicznej MZK
i ważnej legitymacji szkolonej. Karty elektroniczne
można otrzymać w MZK,
osobiście lub składając wniosek za pośrednictwem internetu. W szkołach zostanie
przeprowadzona odpowied-

Podziękowanie za pracę
na rzecz miasta i mieszkańców
Wieloletni samorządowiec, były radny, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
oraz zastępca prezydenta Wejherowa - Piotr Bochiński odszedł na emeryturę. Z tego powodu podczas wtorkowej sesji Rady Miasta odbierał podziękowania za 23 lata
pracy na rzecz miasta i mieszkańców.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt w uznaniu za wkład w rozwój Wejherowa i długoletnią
pracę w samorządzie miejskim wręczył swemu byłemu zastępcy Medal Róży.
Pan Piotr, który był szczerze zaskoczony takim pożegnaniem, przyjmował kwiaty i życzenia
nie tylko od prezydenta i jego współpracowników, ale także od przewodniczącego Rady Miasta Bogdana Tokłowicza i jego zastępców (na zdjęciu). Odchodzącemu wiceprezydentowi
Wejherowa, który zajmował się m.in. oświatą dziękowali też dyrektorzy wejherowskich szkół.

nia akcja informacyjna.
Powyższe
uprawnienia dotyczyć będą również
uczniów szkół podstawowych w Redzie i Luzinie korzystających z sieci MZK, na
podstawie porozumień międzygminnych. Do porozumienia na przystąpiła gmina
wiejska Wejherowo, na terenie której również funkcjonują linie autobusowe MZK.
Jedyni w metropolii
Wejherowo,
podobnie
jak Reda i Luzino w zakresie sieci MZK, jest jedynym
miejscem w aglomeracji nad
Zatoką Gdańską, w którym
uczniowie będą jeździli autobusami za darmo.
W Gdańsku i Gdyni pojawiały się podobne postulaty
mieszkańców, ale nie zostały
uwzględnione. Władze Wejherowa doszły do wniosku,
że bezpłatne przejazdy dla
uczniów mają nie tylko wielka wartość społeczną, ale
również ekologiczną, przyczynią się do zmniejszenia
ruchu samochodowego i zanieczyszczenia powietrza.
Wkrótce wybory
Ostania sesja była kolejną, na której w sporach i dyskusjach czuło się atmosferę
nadchodzących wyborów samorządowych, planowanych
na listopad 2018 r. W takim
duchu toczyła się dyskusja,

W wejherowskich autobusach uczniowie szkół podstawowych będą jeździć bezpłatnie.

dotycząca budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 (ten temat
prezentujemy na stronie 4).
Ponadto niektórzy radni
próbowali robić sobie kampanię wyborczą na niezadowoleniu części mieszkańców
z ul. Norwida. Oczekują oni
od miasta zmiany planu zagospodarowania terenu nad
rzeką Redą w sposób umożliwiający im podział i zabudowę działek budynkami
mieszkalnymi. W gruncie
rzeczy problem polega na
tym, czy (lub ewentualnie
w jakim zakresie) dopuścić
zabudowę mieszkaniową na
terenach zagrożonych powodzią i jednocześnie stanowią-

cych zieloną strefę, ważną
pod wzgledem ekologicznym
Właściciele prywatnych terenów mają oczywiście swoje
racje, ale nowe budownictwo
może w razie powodzi przynieść tragedię.
Poza tym bezpowrotnie
zostanie zniszczona część istniejącej tam obecnie zieleni i
charakter tego terenu. Ekologia i ochrona środowiska
są bardzo ważne. Sprawa
jest trudna, racje przeciwstawne, więc zapewne jej
rozwiązanie jeszcze trochę
potrwa.
Dodajmy, że punkt sesji
„Zapytania i wnioski” był
miejscami przedwyborczym
koncertem życzeń.

II Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen

FORCECON 2017

W sobotę, 16 grudnia br. Wejherowo gościć będzie po raz drugi rycerzy Jedi, szturmowców i
innych przybyszy z odległej galaktyki oraz wszystkich fanów serii „Gwiezdne wojny”. Podczas II
Zlotu Fanów Gwiezdnych Wojen, w kinie WCK odbędą się projekcje filmu „Ostatni Jedi”, najnowszego epizodu sagi STAR WARS.
Impreza rozpocznie się na rynku, przed pomnikiem Jakuba Wejhera, który tego dnia będzie wystylizowany na postać Lorda Vadera.
Więcej w kolejnym „Pulsie Wejherowa”, 23.11.br.
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AKTUALNOŚCI
Przy Szkole Podstawowej nr 5 powstanie nowa sala gimnastyczna

Budowa rozpocznie się w przyszłym roku
Prezydent Wejherowa dotrzymał słowa. W przyszłym roku rozpocznie się budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
nr 5 w Śmiechowie. Szczegóły inwestycji i planowanego obiektu przedstawił rodzicom zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz podczas spotkania w szkole. Będzie to największa sala gimnastyczna w mieście, porównywalna wielkością do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6.
- Plan budowy sali gimnastycznej przy „piątce” powstał
kilka lat temu. Prezydent
Krzysztof Hildebrandt zabiegał o umieszczenie inwestycji
w planie finansowym miasta, gdyż tak dużych zadań
nie umieszcza się w budżecie z roku na rok. Inwestycję
należy „dopasować” do innych realizowanych i planowanych zadań, np. budowy
węzła „Zryw” w Śmiechowie
oraz możliwości finansowych
miasta, aby zwyczajnie nie
zabrakło pieniędzy.
- Przygotowanie inwestycji od pomysłu do momentu
wbicia przysłowiowej łopaty
zajmuje nawet kilka lat - wyjaśnia Arkadiusz Kraszkiewicz. - Spotykamy się
z mieszkańcami, aby przedstawić informacje z pierwszej
ręki, prawdziwe i rzetelne.
Temu służą również publikacje np. na stronie internetowej miasta. Tym bardziej,
że pojawiają się wypowiedzi
różnych
zaangażowanych
politycznie działaczy, szcze-

gólnie w internecie, które
zawierają stwierdzenia nieprawdziwe czy wręcz będące
manipulacjami. Stwierdzam
jednoznacznie, że wszystkie
sprawy związane z budową sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 5 idą
w bardzo dobrym kierunku,
z korzyścią dla mieszkańców
Śmiechowa.
W 2016 roku prezydent
Krzysztof Hildebrandt podjął decyzje o budowie sali i zabezpieczył pierwsze
środki na ten cel oraz zlecił
wykonanie dokumentacji
technicznej tego obiektu.
Obecnie trwają jeszcze końcowe prace nad projektem,
które mają być zakończone
do końca 2017 roku. Następnie zostanie ogłoszony
przetarg na budowę sali
gimnastycznej.
Inwestycja potrwa 1,5 roku: rozpocznie się w 2018 roku, a zakończy w roku 2019.
Arkadiusz Kraszkiewicz
wyjaśnił, że zabezpieczone
obecnie pieniądze to tylko

pierwszy krok w stronę gromadzenia środków na realizację tego przedsięwzięcia.
W 2018 roku planowane
sjest dofinansowanie ze
źródeł zewnętrznych, pochodzących z Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Montaż
finansowy na realizację tego obiektu jest tak pomyślany, aby ostania płatność
nastąpiła w 2020 roku.
Po powstaniu sali gimnastycznej
zagospodarowany zostanie teren wokół

szkoły. Wcześniej nie można było tego wykonać, gdyż
teren przy szkole potrzebny
będzie czasowo na plac budowy (gromadzenie materiałów budowlanych i sprzętu),
co doprowadziłby do zniszczenia zagospodarowania.
W spotkaniu z rodzicami uczestniczyła dyrektor szkoły Beata Dampc,
współpracująca z miastem
przy pracach koncepcyjnych, oraz sekretarz miasta
Bogusław Suwara.

Jak będzie wyglądała sala gimnastyczna?
Arkadiusz Kraszkiewicz
przedstawił projekt planowanej sali gimnastycznej.
Płyta boiskowa będzie
miała powierzchnię około 1200 metrów kwadratowych (44,5m x 27 m).
Pozwoli to rozgrywać mecze
na pełnowymiarowym boisku zarówno piłki ręcznej,

koszykówki i siatkówki, a także badmintona. Znajdzie się w
niej też ścianka wspinaczkowa
o wysokości 7 metrów.
W sali gimnastycznej będzie mogło ćwiczyć naraz 50
uczniów z możliwością podziału sali na dwie niezależne
połowy, dla dwóch grup po
25 uczniów.

Minibusy zamiast autobusów na linii nr 6

Zamknięta ulica i objazdy
Trwa inwestycja drogowa w rejonie ul. Ofiar
Piaśnicy w Wejherowie, realizowana przez władze miasta wspólnie z samorządem powiatowym
oraz z PEWIK w Gdyni. W związku z budową ronda i zamknięciem przejazdu przez skrzyżowanie
w ul. Ofiar Piaśnicy i Lelewela inaczej kursują
autobusy komunikacji miejskiej linii nr 6.
W związku z tym Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. informuje, że w związku z ponowną koniecznością zamknięcia przejazdu przez skrzyżowanie ul. Ofiar
Piaśnicy w dniach od 2 do 14 listopada 2017 roku linia
nr 6  kursuje objazdem: z ul. Granicznej przejazd ul.
Jasną, ul. Ofiar Piaśnicy, ul. Zygmunta Krasińskiego
i dalej bez zmian.
Linia będzie obsługiwana minibusem. Przystanki na ul.
Lelewela na czas objazdu będą nieczynne.
W związku z utrudnieniami MZK prosi pasażerów o
uwzględnienie zmian w podróżach i przeprasza za mogące
wystąpić zakłócenia w kursowaniu autobusów.
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Tak wygląda obecnie ulica Lelewela u zbiegu z ul. Ofiar
Piaśnicy. W głębi powstaje jedno z dwóch rond.

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

Obiekt będzie posiadał odpowiednie zaplecze m.in. pomieszczenia magazynowe na
sprzęt sportowy, osobne szatnie dla dziewcząt i chłopców,
toalety oraz niezależne wejście zewnętrzne, umożliwiające wchodzenie do obiektu
przy zamkniętej szkole.
Widownia
zaplanowana

jest na 200 osób. Przewidziane jest także miejsce dla
osoby niepełnosprawnej na
wózku inwalidzkim.
Na zewnątrz zaplanowana jest droga przeciwpożarowa o nawierzchni
asfaltowej pomyślana alternatywnie jako ścieżka do
jazdy na rolkach.

Szkolenie w ZUS
10 listopada oraz 17 listopada 2017 r. w Inspektoracie ZUS w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 294 odbędą
się bezpłatne szkolenia dla płatników składek na temat:
e-Składka - nowy wymiar rozliczeń. Każde szkolenie w
formie prezentacji multimedialnej rozpocznie się o 9.00.
Związane jest oni ze zmianami w opłacaniu składek, które
wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r. Przedsiębiorcy otrzymają
wówczas jeden indywidualny rachunek bankowy, na który będą
wpłacać składki jedną wpłatą. Trzy lub cztery przelewy zastąpi
jeden. To oszczędność czasu i niższe koszty obsługi płatności.
Program szkolenia obejmuje: zasady opłacania składek do 31
grudnia 2017 r., zasady opłacania składek od 1 stycznia 2018 r.,
informacje o Numerze Rachunku Składkowego, zasady podziału wpłaty na ubezpieczenia i fundusze, zasady rozliczania wpłaty na poszczególne ubezpieczenia oraz fundusze.
Zostaną także przestawione korzyści wynikające z wdrożenia tej zmiany. Eksperci odpowiedzą także na wszelkie pytania.
Chęć uczestnictwa można zgłaszać elektronicznie:
aleksandra.nadolska@zus.pl
lub malgorzata.wisniewska04@zus.pl
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WYDARZENIA
To będzie brakujący element edukacyjnej układanki

Budynek dla przedszkola
W Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie podpisano umowę na
przebudowę budynku szkolno-przedszkolnego. Chodzi o adaptację zabytkowego budynku przy ul. Sobieskiego w Wejherowie, będącego dawniej siedzibą Wojskowej Komisji
Uzupełnień, a ostatnio m.in. Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Powstanie tam pierwsze w powiecie przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Sesja Rady Powiatu

Medal
dla weterana
Głównym tematem październikowych
obrad Rady Powiatu Wejherowskiego była
oświata, jednak na początku sesji wręczono Medal weteranowi walk w 1939 roku.
Zanim radni rozpoczeli obrady, w ich obecności
odbyła się uroczystość wręczenia kapitanowi rezerwy
Aleksandrowi Pawelcowi medalu „Za zasługi dla
Powiatu Wejherowskiego”.
Wyróżniono w ten sposób
żołnierza I Morskiego Pułku Strzelców w Wejherowie, który po przejściu na
emeryturę całkowicie poświęcił się spotkaniom z
młodzieżą i przypominaniu kampanii wrześniowej
1939 roku. Oprócz tych lekcji historii, kpt. A. Pawelec aktywnie uczestniczy w
uroczystościach innych wydarzeniach, mimo sędziwego wieku.
Medal wręczyła starosta
Gabriela Lisius oraz przewodniczący Rady Powiatu
Wejherowskiego Ryszard
Czarnecki.

Podczas obrad radni
wysłuchali
sprawozdania
członka Zarządu Powiatu Wojciecha Rybakowskiego na temat działań
oświatowych
zrealizowanych w powiecie wejherowskim w ubiegłym roku
szkolnym oraz informacji o
osiągniętych w tym okresie
wynikach egzaminów maturalnych i dotyczących kwalifikacji zawodowych.
Podczas obrad radni przyjęli pakiet uchwał dotyczących m.in. przekształcenia
zasadniczych szkół zawodowych w Branżowe Szkoły I
Stopnia, co jest związane z
reformą systemu oświaty.
Ponadto radni przyjęli
uchwałę w sprawie zmian
w budżecie na 2017 r. oraz
w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata
2017-2022.

- Inwestując w kolejny
budynek poszerzamy ofertę
kształcenia specjalnego dla
dzieci w tym ośrodku, a więc
obejmujemy kształceniem i
wychowaniem teraz dzieci
najmłodsze - powiedziała
starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius.
Wartość inwestycji wynosi ponad 3,3 mln zł.
Warto dodać, ze Powiat
Wejherowski
pozyskał
środki zewnętrzne na termomodernizację tego budynku z Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w
ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych
w kwocie 1,3 mln zł.
Jeżeli wszystko pójdzie
zgodnie z harmonogramem
to już 1 września 2018 roku dzieci rozpoczną naukę w
nowym budynku.
Prace w budynku dawnego WKU już się rozpoczęły. Ten zabytkowy obiekt
zostanie
przystosowany
do potrzeb małych dzieci,
uczęszczających do przedszkola. Placówka ta funkcjonuje od 1 września br., ale
na razie w murach PZKS.
Jak podkreśla Małgorzata Woźniak, dyrek-

Umowę podpisali: starosta wejherowski Gabriela Lisius, dyrektor PZKS w
Małgorzata Woźniak oraz właściciel firmy WOJ-MAR Mariusz Gustowski wykonawca modernizacji, w obecności członka Zarządu Powiatu Wojciecha
Rybakowskiego i przewodniczącego Rady Rodziców.

tor PZKS w Wejherowie,
przedszkole jest brakującym wcześniej elementem
edukacji
niepełnosprawnych dzieci, które dotąd
trafiały do innych placówek. Teraz Powiatowy
Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie zapewni im kompleksową
ofertę kształcenia, od wieku przedszkolnego aż do
szkoły zawodowej.
- Cieszę się, że doszło do
podpisania umowy, a budynek, który od dawna częściowo stał pusty, będzie
wykorzystywany - dodaje
starosta Gabriela Lisius.

Prace remontowo-budowlane w przyszłym przedszkolu już się rozpoczęły.

Ruch wahadłowy w Gowinie
W Gowinie przy głównej drodze (ul. Wejherowska) od tygodnia trwa budowa kolektora sanitarnego, odprowadzającego wody deszczowe w tej miejscowości. W związku z tym
są utrudnienia w ruchu.
Na okres około dwóch tygodni (prace rozpoczęłay się 3 listopada) na drodze powiatowej wprowadzona zostanie zmieniona
organizacja ruchu (ul. Wejherowska). Samochody będą tam przejeżdżały w ruchu wahadłowym. Należy zachować ostrożność.

Dzieci z przedszkola oraz uczniowie Szkoły Podstawowej PZKS wystąpiły przed gośćmi podczas uroczystego spotkania w sprawie podpisania umowy z wykonawcą modernizacji budynku.
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SŁUŻBA ZDROWIA
Zmiany w wejherowskim szpitalu tematem Komisji Zdrowia

Inwestycje, nowe oddziały
i niedostatek pielęgniarek

Jak funkcjonuje wejherowski szpital w ramach struktury „Szpitale Pomorskie”? Czy
placówka zyskała czy straciła na konsolidacji? Czy słuszne są obawy niektórych lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów o pojawienie się nowych trudności, związanych z reorganizacją i zmianami? Takie i inne pytania zadawali radni powiatowi wiceprezesowi
Zarządu Spółki z o.o. Szpitale Pomorskie i dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w
Wejherowie, Andrzejowi Zieleniewskiemu podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Rady Powiatu Wejherowskiego.
Jak wyjaśniła na początku spotkania w Starostwie
przewodnicząca wspomnianej Komisji, Łucja Słowikowska, w rozmowach z
lekarzami i innymi pracownikami wejherowskiej
kliniki usłyszała krytyczne zdania, dotyczące funkcjonowania po zmianach
organizacyjnych. Niektórzy twierdzą, że połączenie
czterech szpitali (dwóch
gdyńskich, szpitala zakaźnego w Gdańsku i placówki
w Wejherowie) nie wyszło
na dobre cieszącemu się dobrą opinią i sukcesami szpitalowi w Wejherowie.
- Jestem zatroskana sytuacją w wejherowskim
szpitalu, dlatego zaprosiłam na posiedzenie komisji
jego dyrektora - powiedziała
Łucja Słowikowska,
dziękując prezesowi A. Zieleniewskiemu za przybycie.

TRZECI POZIOM

Poproszony o wyjaśnienie, dlaczego szpital wszedł
w nową strukturę organizacyjną, Andrzej Zieleniewski przypomniał, że
wprowadzona ustawowo w
tym roku sieć szpitali, mających zapewnione kontrakty z Narodowym Funduszem
Zdrowia, sklasyfikowała placówki medyczne na trzech
poziomach. Począwszy od
tych, leczących i opiekujących się chorymi na podstawowym poziomie, przez
szpitale specjalistyczne, po
placówki wojewódzkie. Wejherowski szpital znalazł się
na drugim poziomie.
- Już wtedy aspirowaliśmy do tego, aby być na najwyższym trzecim poziomie,
który mogliśmy osiągnąć
po konsolidacji - powiedział

6

dyrektor szpitala. - Dzięki
temu mamy większe możliwości na rozwój, większe
szanse na inwestycje, które już realizujemy, możemy
też rozszerzyć naszą ofertę
wobec pacjentów. Konsorcjum czterech szpitali pod
jednym zarządem podlega
marszałkowi województwa
pomorskiego.

KARDIOCHIRURGIA
I KARDIOLOGIA

Prezes Zieleniewski przypomniał, że od 1 października br. w wejherowskim
szpitalu funkcjonuje nowy
Oddział
Kardiochirurgii,
współpracujący z Oddziałem
Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, który wzbogacił się o dodatkową pracownię
zabiegową. Odpowiadając na
pytanie przewodniczącej Komisji Zdrowia, dyrektor szpitala poinformował, że Oddział
Kardiochirurgii
wykonuje bardzo potrzebne zabiegi
m.in. wszczepianie bypassów.
Tymczasowo znajduje się
on na II piętrze szpitala, w
miejscu dawnej chirurgii
dziecięcej (przeniesionej na
razie do budynku Pediatrii).
Docelowo nowoczesna Kardiochirurgia, dysponująca w
przyszłości m.in. nowoczesną salą operacyjną, znajdzie swoje miejsce w nowej,
dobudowanej części szpitala.
- Co stało się z oddziałem Pomorskiego Centrum
Kardiologicznego w wejherowskim szpitalu (po
modernizacji
nazwanym
Kaszubskim Centrum Chorób Serca i Naczyń - przyp.
red.) ? Podobno szpital zerwał umowę z tą placówką stwierdziła przewodnicząca
Łucja Słowikowska.
- Rzeczywiście Centrum
Kardiologiczne otrzymało od

nas wypowiedzenie dzierżawy lokalu, ale potem to wypowiedzenie wycofaliśmy.
Przyczyną likwidacji tej placówki w naszym szpitalu jest
fakt, że nie otrzymała ona
kontraktu z NFZ na świadczenie opieki zdrowotnej
- wyjaśnił prezes Zieleniewski. - Na szczęście pacjenci z chorobami serca mają
zapewnioną opiekę na Oddziale Kardiologii. Ponadto
mamy zgodę na zabiegi kardiochirurgiczne i na rehabilitację kardiologiczną.

ZMIANY
I INWESTYCJE
Jak podkreślił A. Zieleniewski, decyzje o utworzeniu kardiologii w Wejherowie
zapadły we wrześniu, więc
było mało czasu na przygotowanie pomieszczeń dla tego oddziału. W związku z
dużymi zmianami, szpital
wypowiedział umowę stacji
krwiodawstwa (o jej przeniesieniu do nowej siedziby przy
ul. Kaszubskiej 10 pisaliśmy
w poprzednim wydaniu „Pulsu”), której pomieszczenia zajęło szpitalne laboratorium.
W jego dawnych wnętrzach
powstają gabinety zabiegowe kardiochirurgii.
Informując o zmianach,
dyrektor
wejherowskiego
szpitala mówił też o ważnej i kosztownej inwestycji
- rozpoczętej już budowie
nowego bloku operacyjnego.
Ten bardzo potrzebny nowoczesny obiekt kosztować będzie około 100 mln zł. Jak
zaznaczył A. Zieleniewski
powstanie nowego bloku z
siedmioma sala operacyjnymi i innymi gabinetami,
to widoczna korzyść konsolidacji szpitala w ramach
Szpitali Pomorskich.

NOCNA OPIEKA

Podczas posiedzenia powiatowej Komisji Zdrowia
pytano dyrektora szpitala
o funkcjonowanie systemu
ratownictwa, w tym o obecność lekarza interwencyjnego na oddziale ratunkowym
(dyrektor zapewnił, że taki
lekarz jest na miejscu, co
potwierdziła niedawna kontrola NFZ), a także o sposób
świadczenia nocnej opieki
chorych. Nowe przepisy scedowały te świadczenia medyczne właśnie na szpitale.
Jak poinformował prezes
Zieleniewski, opieka nocna nadal pozostaje w gestii
pogotowia Falck Medycyna, na podstawie umowy ze
szpitalem. Do 30 listopada br. nocna i świąteczna
opieka medyczna będzie
funkcjonowała - tak jak dotychczas - przy ul. Gdańskiej
47 na Śmiechowie, ale od 1
grudnia 2017 r. będzie zlokalizowana w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie
przy ul. Jagalskiego 10, w
pomieszczeniach po byłej poradni chorób płuc.
Kolejnym tematem, poruszonym na spotkaniu w Starostwie były warunki pracy i
płacy pracowników Szpitala
Specjalistycznego im. F. Ceynowy. Na pytanie, czy zyskali
oni czy stracili po konsolidacji, prezes Zieleniewski odpowiedział, że z tym może być
różnie. Każdy z czterech połączonych szpitali miał swój regulamin, swój system pracy
i premiowania pracowników,
a od czerwca br. te zasady
zostały ujednolicone. Na wynagrodzenie lekarzy i pielęgniarek składają się różne
elementy. Mogło się zdarzyć,
że w niektórych aspektach
sytuacja uległa poprawie, w

Kontrowersje i obawy
Łucja Słowikowska

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Rady Powiatu
- Konsolidacja kilku
szpitali wywołuje kontrowersje i obawy o sytuację
wejherowskiego szpitala, a dokładnie o sytuację
pacjentów i pracowników.
Docierają do mnie niepokojące głosy. Niektóre
efekty zmian nie satysfakcjonują
pracowników
szpitala. Dlatego zależało
mi na wyjaśnieniach wiceprezesa spółki Szpitale
Pomorskie, w której skład
wchodzi Szpital Specjalistyczny w Wejherowie.
Jako samorząd powiatowy nie mamy wpływu
na funkcjonowanie szpitala, podlegającego sa-

innych pogorszyła się.

BRAKUJE
PIELĘGNIAREK

Na pytanie o sytuację
kadrową szpitala, wiceprezes Szpitali Pomorskich
mówił o dotkliwym braku
pielęgniarek.
- Największym problemem jest obecnie zbyt mała
liczba pielęgniarek i położnych - powiedział Andrzej
Zieleniewski. - W Gdańsku
ten problem prawie nie istnieje, ze względu na funkcjonującą tam uczelnię,
kształcącą m.in. pielęgniarki. W szpitalach w Gdyni
oraz w Wejherowie mamy
prawdziwy dramat.
Problem pogłębia fakt, że
zgodnie z przepisami unijnymi każda pielęgniarka musi
mieć wyższe wykształcenie,
najlepiej dyplom magistra,
a przynajmniej licencjat.
Bardzo brakuje również położnych, co może skutkować
ograniczeniem przyjmowania pacjentek.
Uczestniczący w spotkaniu członkowie komisji, w
większości lekarze podkreślali, że niedostatek pielęgniarek odczuwalny jest
również w przychodniach.
Podczas
dyskusji
radni
stwierdzili, że warto zabiegać o utworzenie w Wejherowie wydziału lub filii szkoły
wyższej, kształcącej pielę-

morządowi województwa
pomorskiego, ale staramy
się wspierać tę placówkę w trosce o pacjentów
- mieszkańców powiatu
wejherowskiego.

gniarki w naszym mieście.
Stworzyłoby to szansę na
pozyskanie nowych kadr
dla wejherowskiego szpitala. Prezes placówki podziękował za zainteresowanie
tematem i prosił o wsparcie
samorządu w tej sprawie.
Już po posiedzeniu komisji dowiedzieliśmy się od
starosty
wejherowskiego
Gabrieli Lisius, że w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole
Wyższej w Wejherowie utworzono kiedyś wydział pielęgniarski, ale niestety, nabór
był nieskuteczny z powodu
zbyt małej liczby chętnych.
Na koniec doktor Andrzej
Zieleniewski poinformował
radnych o funkcjonowaniu od
niedawna przy szpitalu około
200 płatnych miejsc parkingowych, co ma uporządkować problem i zapewnić
pacjentom oraz ich rodzinom
miejsca postojowe. Bezpłatne pozostają parkingi położone na niższym tarasie, nieco
dalej od wejścia do szpitala i
na oddział ratunkowy.
W spotkaniu, obok przewodniczącej Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i
Prorodzinnej Łucji Słowikowskiej, uczestniczyli jej
członkowie: Barbara Wilczyńska (wiceprzewodnicząca), Ewa Daleka, Piotr
Pelcer, Wiesław Szczygieł
i Jacek Thiel.
AK.
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AKTUALNOŚCI
Jubileusz w ZSP nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskigo

20 lat temu szkoła otrzymała patrona
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie świętował
20. rocznicę nadania placówce imienia ks. Edmunda Roszczynialskiego. 20 lat temu szkoła nie tylko otrzymała patrona i sztandar.
W tym samym 1997 roku odbyła się tam również pierwsza matura.
Szkoła powstała w 1971
roku przy ul. Dworcowej jako
zasadnicza szkoła zawodowa. W 1993 r. w tej placówce uruchomiono kształcenie
na poziomie szkoły średniej,
najpierw liceum zawodowe i
liceum handlowe. W 2013 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przeniesiono
do obecnej siedziby przy ul.
Budowlanych.
W ubiegły piątek, 3 listopada odbyła się tam uroczystość
z okazji 20-lecia nadania
szkole imienia ks. Edmunda
Roszczynialskiego. Wzięli w
nim udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych,
radni, dyrektorzy placówek
oświatowo-wychowawczych,
nauczyciele oraz młodzież.
Starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius podkreśliła znaczenie patrona
dla szkoły.
- Wokół tej postaci buduje się tradycje, wprowadza
uczniów w świat wartości.
Wasza placówka z dumą
nosi imię wielkiego działacza społecznego, duszpasterza, propagatora kultury
kaszubskiej i patrioty - powiedziała Gabriela Lisius,
życząc
nauczycielom
i

uczniom sukcesów, satysfakcji oraz pielęgnowania
pięknych tradycji placówki.
Ks. dziekan Daniel Nowak uhonorował społeczność
szkolną
Medalem
Piaśnicy, ponieważ ks. Edmund Roszczynialski, podobnie jak ofiary niemieckiej
zbrodni w Piaśnicy, został
zamordowany przez hitlerowców na początku II wojny światowej. Stało się to w
Cewicach pod Lęborkiem.
Medal trafił do rąk dyrektora ZSP nr 3 w Wejherowie,

Wojciecha Rogockiego.
Szkoła nie tylko pielęgnuje historię i tradycję,
ale też dba o przyszłość i coraz lepsze warunki nauki.
Trwa rozbudowa placówki o
kolejne piętro, gdzie znajdą
się pracownie zawodowe.
Przy okazji świętowania jubileuszu otwarto uroczyście
nową klatkę schodową z winą dla niepełnosprawnych.
Uroczystość w szkole poprzedziła msza św. w
kościele Trójcy Świętej w
Wejherowie.
Fot. Starostwo w Wejherowie

Wolontariusze zaangażowali się w remont świetlicy w szpitalu

Pacjenci czują się jak w domu

Powstała dzięki wolontariuszom. Kilkunastometrowa świetlica wraz z łazienką zyskały nowy
wygląd. Nie przypomina sali chorych tylko pokój w domu. Pacjenci Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie będą mogli w niej odpocząć, porozmawiać,
obejrzeć telewizję.
Podczas niedanego otwarcia świetlicy nie
zabrakło wolontariuszy i sponsorów, którzy
zaangażowali się w generalny remont świetlicy i łazienki oraz zakup niezbędnych materiałów oraz mebli.
Pomysł remontu pomieszczenia świetlicy w ramach wolontariatu szpitalnego zrodził się w 2016 r. Projekt wnętrza wykonała
pracownia projektowa Decoretti - Agata Jachimowicz. W sierpniu 2017 r. przystąpiono do prac remontowych i wyposażenia w
meble. W projekt zaangażowali się: Firma

AB OVO-Jerzy Łuczak, Marek Truszkowski, Adolf Rusak, Marcin Kobiałko, a także
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Galton - Piotr Goździewski, Marion Spółka z
o.o., Michał i Wojciech Doering z firmy „Doering Meble”, a także Katarzyna Wyszecka,
Basia Wodzińska i Martyna Doring.
Wolontariat działa w szpitalu w Wejherowie od października 2015 r. Wtedy w
Urzędzie Marszałkowskim przystąpiono
do programu, dzięki któremu wolontariusze, wspomagający pracę personelu w co-

dziennej opiece nad chorymi w pomorskich
szpitalach, znacząco wpływają nie tylko na
jakość opieki, ale także na doskonalenie wizerunku zpitala lub innej placówki.
Inicjatorkami działań wolontariatu
w szpitalu w Wejherowie są: dyrektor
ds. pielęgniarstwa Beata Wieczorek-Wójcik oraz Urszula Czacharowska
- koordynator wolontariatu. Wśród wolontariuszy są uczniowie, studenci, zwykli ludzie, chcący pomóc przebywającym
w szpitalu pacjentom.
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WYDARZENIA
Gminy przygotowały ciekawy program obchodów Święta Niepodległości

Uroczystości i wspólna zabawa
Msze święte za Ojczyznę, śpiewanie pieśni patriotycznych, uroczyste parady, imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe - wiele ciekawych propozycji obchodów Święta
Niepodległości przygotowały władze samorządowe, instytucje kultury, szkoły i organizacje w powiecie wejherowskim. Uroczystości z okazji święta 11 Listopada odbędą
się m.in. we wszystkich gminach wiejskich powiatu. Oto szczegóły.
Gmina Wejherowo
Gminne obchody Święta Niepodległości w Gminie Wejherowo poprzedzi piątkowa (10 listopada) debata młodzieżowa
na temat: „Polacy korzystają czy odrzucają wartości marszałka Józefa Piłsudskiego? Blaski i cienie polskiej demokracji w latach 1918-2017.”.
11 listopada zaplanowano Gminny Marsz Niepodległości.
O godz. 11.00 mieszkańcy gminy Wejherowo spotkają się na
parkingu przy kościele w Bolszewie, skąd nastąpi przemarsz
do Orla. Tam, w kościele parafialnym o godz. 12.00 zostanie
odprawiona msza św. za Ojczyznę. Po mszy św. odbędzie się
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z chórem Gaudeamus i Orkiestrą Dętą Gminy Wejherowo. Dla uczestników
przewidziano poczęstunek w postaci wojskowej grochówki.
Gmina Luzino
W Luzinie 11 listopada o godz. 10.00 w kościele Św. Wawrzyńca zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny oraz koncert kwartetu smyczkowego.
Po mszy św. zaplanowano przemarsz na cmentarz parafialny w Luzinie pod mogiłę „Stutthowiaków”. Tam uczestnicy wysłuchają okolicznościowych przemówień, następnie
odbędzie się Apel Poległych, salwa honorowa oraz złożenie
wiązanek kwiatów.
Gmina Gniewino
Obchody Święta Niepodległości w Gniewinie rozpoczną
się 10 listopada o godz. 18.00 w sali kinowej. Odbędzie się
tam koncert Agnieszki Skawińskiej pt. „Może jestem”, rozstrzygnięcie konkursu wiedzy pn. „Ojcowie Polski Niepodległej” oraz wernisaż wystawy „Prezydent Ignacy Mościcki
w Nadolu”.
11 Listopada w kościele św. Augustyna w Nadolu odprawiona zostanie uroczysta msza św. za Ojczyznę. Zaplanowano także występ zespołu „Nadolanie” oraz złożenie wiązanek
kwiatów pod pomnikiem w Nadolu.
W niedzielę 12 listopada w hali sportowej w Gniewinie
odbędzie się Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej Halowej z
okazji Święta Niepodległości.

Gmina Łęczyce
I Bieg Patriotów w Gminie Łęczyce odbędzie 12 listopada
w godz. 10-15.00 dla uczczenia Święta Niepodległości. W biegu mogą uczestniczyć wszystkie chętne osoby, które w dniu
zawodów mają ukończone 18 lat lub osoby niepełnoletnie, za
okazaniem pozwolenia od rodziców.
Bieg odbędzie się w dwóch kategoriach: bieg na 5km oraz
marsz Nordic Walking również na trasie 5km. Miejscem
zbiórki będzie teren przy bibliotece gminnej w Łęczycach,
obok Szkoły Podstawowej. Organizatorem lokalnym biegu
na terenie gminy Łęczyce jest Gminna Instytucja Kultury i
Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie.
O godz. 10.00 rozpocznie się wydawanie pakietów startowych, O godz. 11.55 przewidziano przygotowanie do startu, a
o godz. 12.00 nastąpi start marszu Nordic Walking. Godzinę
później, ok.13.00 zaplanowano start biegu na 5 km. Zakończenie imprezy przewidziano na godz. 15.00.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę www.elektronicznezapisy.pl do 10 listopada 2017r. do godz. 20.00 lub po
wcześniejszym osiągnięciu limitu uczestników. Limit zgłoszonych osób: 100.
Opłatę startową w wysokości 20 zł należy uiścić przelewem najpóźniej do dnia biegu. Szczegóły i regulamin
znajduje się na stronie: http://gik-leczyce.pl/images/PDF/regulamin_bieg_patriotow.pdf
Gmina Choczewo
11 Listopada o godz. 11.00 przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy Gminy Choczewo złożą kwiaty pod
pomnikiem w miejscowości Żelazno.
W Święto Niepodległości zostanie odprawiona msza św. w
intencji Ojczyzny. Uroczysta liturgia rozpocznie się o godz.
12.00 w kosciele parafialnym w Choczewie.
Po mszy św. nastąpi przemarsz na teren obiektów sportowych. W barwnej paradzie udział wezmą m.in. harcerze i
strażacy, jeźdźcy na koniach, bryczki.
Od godz. 13.00 zaplanowano wspólną zabawę, z konkursami, muzyką (słuchanie pieśni patriotycznych), pokazem
broni i ciepłym posiłkiem dla każdego uczestnika.

Gmina Linia
Świętowanie w Gminie Linia rozpocznie się jeszcze dzisiaj, 9 listopada o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w
Strzepczu, gdzie odbędzie się Wieczornica z okazji z okazji
Święta Niepodległości.
Uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona zostanie następnego dnia, 10 listopada o godz. 9.00 w kościele
parafialnym w Lini. Po mszy zostaną złożone wiązanki kwiatów pod pomnikiem w tej wsi.
Gmina Szemud 
W Szemudzie, w Szkole Podstawowej 9 listopada odbędzie
się debata „Razem dla Niepodległej” oraz rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego, a 10 listopada w hali sportowo-widowiskowej w Bojanie zaplanowano Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej.
11 Listopada o godz. 11.00 w kościele parafialnym św.
Mikołaja w Szemudzie zostanie odprawiona uroczysta msza
św. w intencji Ojczyzny.
Na terenie gminy Szemud zaplanowano także Sztafetę
dla Niepodległej oraz imprezę pn. „Śpiewamy dla Niepodległej” – śpiewanie pieśni patriotycznych z Chórem Dekanalnym im. Jana Pawła II z Kielna (hala w Szemudzie).
Elementem obchodów święta będzie również Turniej w
Baśkę „Szabla Niepodległości” (hala w Szemudzie).
26 listopada w kościele w Szemudzie odbędzie się Koncert
dla Niepodległej „Msza de Notre-Dame de Sion” .
Święto Niepodległości uroczyście będą obchodzić także
mieszkańcy miast Rumia i Reda, które są poza zasiegiem
ukazywania się naszej gazety.

99 lat temu Polska odzyskała wolność i niepodległość
Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone
jest 11 listopada dla upamiętnienia
odzyskania
przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach
zaborów (1795–1918).
Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia
1937, a po drugiej wojnie
światowej zniesione usta-
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wą Krajowej Rady Narodowej
22 lipca 1945. Przywrócono je
w okresie transformacji systemowej w 1989.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór
daty 11 listopada wiąże się
zarówno z ważnymi wydarzeniami w kraju, jak i z ostatecznym zakończeniem I wojny

światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne właśnie
11 listopada 1918.
Dzień wcześniej z więzienia w Magdeburgu powrócił
do Warszawy Józef Piłsudski.
11 listopada Rada Regencyjna przekazała zwierzchnią
władzę nad wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Po pertraktacjach

Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać
się z Królestwa Polskiego (w
ciągu 7 dni ewakuowano ok.
55 tys. żołnierzy niemieckich).
12 listopada Rada Regencyjna powierza Józefowi
Piłsudskiemu misję utworzenia Rządu Narodowego.
Tego dnia Piłsudski zostaje

Naczelnym Wodzem. 14 listopada nastąpiło rozwiązanie się Rady Regencyjnej i
przekazanie zwierzchnictwa
nad państwem Józefowi Piłsudskiemu.
W tych dniach naród polski
uświadomił sobie odzyskanie
niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął cały kraj.

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Jubileusz Edmunda Szymikowskiego

Nie tylko hafty

Edmund Szymikowski, emerytowany dyrektor Gminnego Domu
Kultury w Lini obchodził 65-lecie pracy twórczej. Utalentowany jubilat jest znanym hafciarzem, co wśród mężczyzn jest rzadką pasją.
Okazuje się jednak, że swoimi zainteresowaniami i aktywnością
pan Edmund mógłby obdzielić kilka osób.  Jubileuszowa uroczystość odbyła się 28 października br. w Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Podczas gali w Urzędzie Marszałkowskim: w środku Iwona Konkol - sołtys Świetlina, a obok Bożena Pruchniewska - zastępca wójta gminy Łęczyce. Na zdjęciu również m.in. starosta Gabriela Lisius oraz marszałek Mieczysław Struk.

						

Fot. Starostwo w Wejherowie

W konkursie „Piękna Wieś Pomorska”

Świetlino wyróżnione
Sołectwo Świetlino w gminie Łęczyce oraz gospodarstwo Ewy
i Gustawa Fiedorkiewiczów z Rybna (gmina Gniewino) zostały
wyróżnione w finale 24. edycji wojewódzkiego Konkursu ,,Piękna Wieś Pomorska 2017’’. Uroczysta gala odbyła się w Gdańsku.
Nagrodę, gratulacje i życzenia dla sołectwa Świetlino odebrała Iwona Konkol
- sołtys najpiękniejszej wsi
powiatu wejherowskiego w
2017 roku i jednej z najpiękniejszych na Pomozru.
- Życzę dalszych sukcesów, dynamicznego rozwoju
sołectwa oraz niestrudzonego realizowania kolejnych
zamierzeń. Niech następne
lata będą wypełnione społeczną akceptacją oraz stanowią źródło motywacji do

dalszej pracy - powiedziała Gabriela Lisius, starosta
powiatu wejherowskiego.
Podziękowania oraz słowa uznania starosta skierowała także do państwa
Fiedorkowiczów,
którzy
otrzymali wyróżnienia w
kategorii ,,Zagroda’’.
- Należą się Państwu
ogromne gratulacje za codzienny trud i zaangażowanie w dbałość o porządek i
estetykę przestrzenną swojej zagrody, a także i wi-

W powiecie wejherowskim
Wieś Świetlino w gminie Łęczyce wygrała tegoproczny powiatowy eta konkursu „Piekna Wieś”. Drugie miejsce zajęło
Chynowie w gminie Gniewino, a trzecie ex aequo- Lubiatowo w gminie Choczewo oraz Częstkowo w gminie Szemud.
W kategoii najładniejsze zagrody pierwsze miejsce zajęło gospodarstwo E. G. Fiedorkiewiczów w gminie Gniewino.
Na drugim miejscu uplasowali się państwo A. G. Kloka ze
Zbychowa w gminie Wejherowo, a na trzecim - państwo H.W
Hebel ze Strzebielina, gmina Łęczyce.
Przypomijmy, że w ubiegłym roku pierwsze miejsce w konkursie powiatowym i wyróżnienie w wojewódzkim finale zdobyła wieś Strzepcz w gminie Linia,a w kategorii zagroda te same
wyniki osiągnął Wojciech Ellwart z Miłoszewa w gminie Linia.
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zerunek wsi Rybno. Życzę
dalszych sukcesów - stwierdziła starosta.
Z obojga wyróżnionych
lauretaów dumne są także
władze samorządowe obu
gmin: Łęczyc i Gniewina.
Coroczny
Konkurs
„Piękna Wieś Pomorska”
jest jednym z wielu działań
samorządu
województwa
pomorskiego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Konkurs wpływa na estetykę pomorskich wsi i gospodarstw, a także przyczynia
się do aktywizacji społeczności lokalnych na rzecz poprawy wizerunku swojego
miejsca zamieszkania.
Do tegorocznego etapu
wojewódzkiego
Konkursu
zgłoszono 13 wsi i 13 zagród,
spośród których Komisja
Konkursowa wybrała najciekawsze przykłady integracji
i aktywizacji społeczności
wiejskich oraz wykorzystania lokalnych walorów naturalnych i kulturowych dla
rozwoju i poprawy estetyki
miejscowości.

Wśród wielu gości znaleźli się m.in.: starosta
Gabriela Lisius, senator Kazimierz Kleina,
członek Zarządu Powiatu
Wejherowskiego
Jacek
Thiel i radny powiatu Kazimierz Bistroń.
Nie mogło zabraknąć
wójta Lini Bogusławy Engelbrecht i przewodniczącego Rady Gminy Czesława
Hinza, a także dyrektora
Gminnego Domu Kultury
Jana Trofimowicza.
Na sali zasiadła rodzina
jubilata oraz liczne grono
hafciarek z całego województwa i działacze kaszubscy.
Wszystkich
przywitał
dyrektor muzeum Tomasz
Fopke, a potem pięknie zaśpiewał Chór „Pięciolinia” z
Lini. Po koncercie Edmund
Szymikowski opowiedział
o swoich licznych zainteresowaniach i zajęciach, czyli o malowaniu na szkle i
hafciarstwie, ale także o
działalności muzycznej (był
założycielem zespołu muzycznego w Lini, koncertującego przez ponad 20 lat)
oraz o florystyce.
Pan Edmund to aktywny społecznik, organizator
licznych konkursów i wydarzeń w gminie Linia i
wreszcie
fotograf-dokumentalista Lini i okolicy.
Przez lata stworzył także kilkanaście grubych
kronik z wydarzeń kulturalnych, rocznicowych, rekreacyjnych, religijnych i
sportowych.
Goście gratulowali jubilatowi dorobku, były życzenia i bukiety kwiatów, było
także gromkie sto lat.
Poza pięknym jubileuszem Edmunda Szymikowskiego był to też wieczór
promocji haftu oraz dorobku kulturalnego GDK i
Gminy Linia.

Rozmowę z jubilatem przeprowadziła Benita Grzenkowicz-Ropela - kustosz muzeum.

Zdjęcia pochodzą strony Gminnego Domu Kultury w Lini.

W 2016 roku w rodzinnej miejscowości E. Szymikowskiego odnalazły się jego pierwsze prace plastyczne, które
powstały w 1952 roku a były to m.in. malunki kwiatów kaszubskich na szkle i pierwsze hafty szkoły żukowskiej. W tym
roku wydano tekę haftu kaszubskiego inspirowaną wzorami Edmunda Szymikowskiego, opartymi na haftach szkoły
żukowskiej.
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AKTUALNOŚCI
Kwiaty i znicze na mogiłach zasłużonych

Szacunek i uznanie

Wyróżnienia
dla seniorów

Pamięć i modlitwa
Tradycyjnie w przeddzień święta Wszystkich Świętych, przedstawiciele władz
miasta, kombatanci, żołnierze i młodzież
złożyli kwiaty na grobach zasłużonych na
starym cmentarzu przy ul. 3 Maja.

Przedstawiciele oddziału Polskiego
Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Wejherowie 20 października br.
świętowali Europejski Dzień Seniora.

Kwiaty i zapalone znicze postawiono na kwaterze
żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców oraz kwaterze
więźniów obozu Stutthof. W ten sposób uhonorowano
tych, którzy oddali życie za Ojczyznę w czasie II wojny
światowej.
Jak powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, na Wejherowskich Powązkach znajduje się
wiele grobów osób zasłużonych dla Wejherowa. Trzeba
o nich pamiętać i oddawać im hołd.
Prezydent wraz ze współpracownikami odwiedzili także grób księdza prałata Edmunda Roszczynialskiego, który zginął tragicznie z rąk hitlerowców.
W uroczystości składania kwiatów uczestniczyli również m.in. zastępcy prezydenta Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz, przewodniczący Rady Miasta
Wejherowa Bogdan Tokłowicz, przewodniczący Rady
Kombatantów i Osób Represjonowanych Stanisław Harasiuk i inni.
Modlitwę w intencji zmarłych odmówił na starym
cmentarzu ks. prałat Tadeusz Reszka.
        Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

W Miejskim Parku i w ogrodzie przy ul. Nadrzecznej

Działkowcy świętowali

Z okazji 120-lecia Ogrodów Działkowych w Polsce 4 listopada w Wejherowie świętowali
działkowicze z wejherowskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych: Obchody z udziałem
prezydenta Wejherowa i starosty powiatu wejherowskiego rozpoczęły się w Parku Miejskim, a kontynuowano je w świetlicy ROD im. F. Ceynowy przy ul. Nadrzecznej.
Z inicjatywy Kolegium
Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Wejherowie w Parku Miejskim im.
A. Majkowskiego posadzono
drzewko - trzymetrowy cyprys nutkajski.
W nasadzeniu, uczestniczyli
m.in.
prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, starosta wejherowski Gabriela Lisius,
przedstawiciel Zarządu Okręgu POD Czesław Smoczyński i prezesi wejherowskich
Rodzinnych Ogrodów Działkowych: Rafał Bożek, Kazimierz Miotk, Jadwiga
Lewandowska i Ryszard
Bielec. Drzewko zakupione
przez miasto poświęcił ks.
dziekan Daniel Nowak.
- Ważne uroczystości staramy się upamiętnić na dłu-

gie lata, a drzewo nie tylko
upamiętnia, ale jest też
symbolem życia i natury.
To wspaniała inicjatywa z
okazji obchodów jubileuszu
ogrodów, ale także z racji
promowania przyrody i ekologii - powiedział prezydent
Krzysztof Hildebrandt.
Prezes Kolegium Rodzinnych Ogrodów Działkowych w
Wejherowie Ryszard Bielec
podziękował
prezydentowi
za przychylność władz miasta dla inicjatywy uczczenia
120-lecia ogrodów w Polsce.
Z myślą o przyszłych pokoleniach został sporządzony pamiątkowy dokument,
który podpisali wszyscy prezesi ogrodów, a także prezydent Wejherowa i starosta
powiatu
wejherowskiego.
Dokument w zalakowanej

Przewodniczący Zarządu
Rejonowego PZREiI w Wejherowie Wacław Potrykus powiedział, że Dzień
Seniora to święto ludzi,
którym z racji wieku należy się szacunek i uznanie.
W wejherowskim Oddziale PZREiI zrzeszonych jest
około 1500 seniorów, dla
których organizujemy imprezy, warsztaty, szkolenia, kursy i wycieczki. To
pozwala starszym ludziom
nadal rozwijać zainteresowania, generować aktywność i przeżywać drugą
młodość.
Podczas uroczystości Złotą Odznaką Honorową za
długoletnią pracę w Sądzie
Koleżeńskim PZREiW przy
Zarządzie Wojewódzkim w
Gdańsku został wyróżniony
Jan Ambroziak (na zdjęciu
obok). Odznaczenie wręczył
sekretarz Zarządu Rejonowego w Gdańsku Norbert
Wieszczyk.
Zarząd Rejonowy PZREiI
w Wejherowie wyróżnił listami dziękczynnymi ośmioro
najstarszych seniorów.

Gratulacje i życzenia seniorom złożyli m.in. starosta wejherowski Gabriela
Lisius, w imieniu prezydenta Wejherowa - sekretarz miasta Bogusław
Suwara i przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Bogdan Tokłowicz oraz
Małgorzata Bernacka zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wejherowie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele seniorów z
kół w Wejherowie, Luzinie,
Gniewinie,
Strzebielinie,
Bożympolu i Choczewie.

Początek kolejnej kadencji

Kombatanci

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego wejherowskiego oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
wybrano nowe władze. Prezesem Zarządu Powiatowego został wybrany ponownie Henryk
Kwiatkowski.
Tuż przed posadzeniem cyprysa w parku przygotowano  
pamiatkowy dokument.                        Fot. Urząd Miejski

butelce został zakopany przy
drzewku.
Podczas
jubileuszowego spotkania, które odbyło

się w świetlicy ROD im. F.
Ceynowy, na terenie ogrodu
również posadzono drzewko,
tym razem dąb.

Składając sprawozdanie z minionej kadencji prezes
Henryk Kwiatkowski poinformował, że oddział zrzesza
t 150 członków. Uczestniczący w zebraniu wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego i prezes Zarządu Miejskiego ZKRP
i BWP w Gdyni kmdr por. w st. spocz. Jerzy Popiel odznaczył Krystynę Laskowską i Norbertynę Żukowską
odznaką „Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP”.
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AKTUALNOŚCI
Jak listopad to „Luterek”

Strażacy udzielają pomocy przedmedycznej

Młode teatry
OSP Wejherowo górą
na scenie Filharmonii
Zbliża się kolejna edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych
Form Teatralnych im. Adama Luterka. W dniach 16-18 listopada
w Filharmonii Kaszubskiej spotkają się młodzi entuzjaści teatru z
całej Polski. Już po raz dwunasty Wejherowo gościć będzie uzdolnionych początkujących aktorów.
O prestiżową nagrodę główną, czyli
„Pegaza” walczyć będą zespoły teatralne i
monodramiści m.in. z: Tarnowa, Torunia,
Poznania, Białej Podlaskiej czy Słupska.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji
Przeglądu będzie utwór Kabaretu Starszych
Panów, „Rodzina, ach Rodzina”. Uczestnicy
przygotują spektakl, który opowie o rodzinie, w jakiej przyszło im żyć, o sposobie jej
postrzegania, o roli, jaką gra w tym współczesnym teatrze świata. Można sięgnąć po
teksty prześmiewcze, dramatyczne, fantastyczne znanych lub nieznanych autorów
albo pokusić się o napisanie własnego, oryginalnego scenariusza.
W zeszłej edycji format Przeglądu uległ
zmianom. Od tej pory podczas kolejnych
edycji odbywać się będą warsztaty ćwiczące różne umiejętności. W tym roku ponownie organizatorzy stawiają na ćwiczenie
głosu i wykorzystanie zdolności wokalno-aktorskich.
Eksperci wykażą, że „Śpiewać każdy
może, trochę lepiej lub trochę gorzej” i
nieważne, jaki będzie efekt, skoro „nie o
to chodzi, jak co komu wychodzi”. Organizatorzy mają nadzieję, że taka zmiana
przekona uczestników do spędzenia trzech
dni w otwartym na ludzi kochających teatr
grodzie Wejhera.
Honorowy patronat nad XII Przeglądem
Małych Form Teatralnych objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław
Struk, Starosta Powiatu Wejherowskiego

Zwycięska drużyna OSP Wejherowo.

Fot. Starostwo Powiatowe.

Rekreacja i poznawanie
Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie i Wejherowskie Towarzystwo Cyklistów od kilku lat z powodzeniem zapraszają dzieci,
młodzież i całe rodziny na rajdy rowerowe.
Gabriela Lisius oraz Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
Regulamin oraz szczegółowe informacje
dtyczące XII OPMFT im. Adama Luterka
można znaleźć na stronie Wejherowskiego
Centrum Kultury pod adresem: wck.org.pl

Sukces biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie znalazła się
wśród laureatów konkursu „Przerwa na wspólne czytanie” organizowanego przez producenta Kinder Mlecznej Kanapki i Wydawnictwo Znak.
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W różnych punktach
Wejherowa przygotowano
inscenizacje
(pozoracje),
bedące zarazem zadaniami
dla rywalizujących strażaków ochotników. Wszyscy
musieli również napisać
test wiedzy na temat pomocy przedmedycznej.
Do zawodów przystąpiło
10 drużyn. Główną nagrodę
w wysokości 2 500 zł zdobyła drużyna OSP Wejherowo.
Drugie miejsce i 2 tys.
zł zdobyła OSP Bolszewo,
a trzecie (nagroda 1500 zł) OSP Choczewo. Miejsce IV
(1000 zł) zajęła OSP Zelewo,
a V (650 zł) - OSP Strzepcz.

Rodzinne Rajdy Rowerowe

Książki w nagrodę

Wejherowska biblioteka
zajęła 15. miejsce spośród
blisko tysiąca placówek w
całym kraju, zdobywając 46
838 głosów.
Nie byłoby tego sukcesu,
gdyby nie ogromne zaan-

W Wejherowie odbyły się I Powiatowe Mistrzostwa z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla jednostek OSP i innych stowarzyszeń,  z powiatu wejherowskiego. Organizatorem i gospodarzem
zawodów była Gabriela Lisius, starosta powiatu wejherowskiego.

gażowanie całej społeczności lokalnej: czytelników,
przedstawicieli wielu stowarzyszeń, szkół i innych
instytucji, za które Biblioteka gorąco dziękuje.
Dzięki temu zaangażo-

waniu i wytrwałości w głosowaniu, do Wypożyczalni
dla Dzieci i Młodzieży trafi
niebawem zestaw 250 książek dla dzieci wraz z pufami
do wspólnego czytania.
Gratulujemy!

Dzięki
zaangażowaniu
organizatorów i wsparciu finansowemu Gminy Wejherowo wspólna podróż połączona
jest z odkrywaniem zakątków Ziemi Wejherowskiej.
- Rodzinne Rajdy Rowerowe to nie tylko walory
rekreacyjne i sportowe. Dokładamy starań, aby trasy
wiodły przez ciekawe krajobrazowo i historycznie
tereny. W ten sposób łączymy aktywny wypoczynek z
przyjemną nauką o regionie
- mówi Piotr Syrocki prezes OSP Kniewo.
Jak podkreślają organizatorzy, nauka bezpiecznego przemieszczania się
na dwóch kółkach i wyrobienie u uczestników odpowiednich nawyków, to
jedno z założeń towarzyszących rajdom. Miejsca docelowe rajdów są związane z
corocznymi wydarzeniami
kulturalno-społecznymi re-

gionu. W tym roku obrano
takie kierunki rajdów jak
np. Góra, Nadole, Warszkowo czy Lasy Piaśnickie.
- Zainteresowanie i frekwencja na rajdach jest dla
nas miłym zaskoczeniem.
To przekonuje nas, że nasze
działania są potrzebne lokalnej społeczności - tłumaczy naczelnik OSP Kniewo
Grzegorz Maszota.

Podsumowanie tegorocznych rajdów odbyło się w
październiku i było doskonałą okazją do złożenia podziękowań
najmłodszym,
najstarszym, a także najwytrwalszym uczestnikom
rowerowych wypraw. Rozmawiano też o kierunkach
tras przyszłorocznych wycieczek. Chętnych nie brakuje.
Michalina Rumpca

Letnie wyprawy rowerowe wspominano w październiku. Zostały wspomnienia i zdjęcia.       Fot. Alicja Kuhn
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SPORT
Piłka ręczna. Tytani Wejherowo

Puchar Polski w kickboxingu

Dwa ostatnie spotkania szczypiorniści Tytanów Wejherowo wygrali. Na wyjeździe pokonali Szczypiorniaka Olsztyn 21:26, a ostatnio we własnej hali wygrali z AZS UMK Toruń 29:24.

Ponad 200 zawodników z Polski i z Czech rywalizowało  o Otwarty Puchar Polski w kickboxingu - Grand Prix w formule pointfighting. Zuzanna Kalbarczyk sięgnęła po podwójny Puchar Polski
w gronie kadetek starszych. Puchar Polski powędrował także do
Pauliny Stenki.

Niepotrzebne nerwy
Pojedynek w Olsztynie był
bardzo ciężki, bo Tytani mieli problemy z dotarciem na
miejsce. Na drodze panowały
bardzo złe warunki atmosferyczne, dlatego w pierwszych
minutach z trudem „wchodzili” w grę. Od 12. minuty
zaczęli grać już składniej, a
w drugiej części przez większość czasu kontrolowali grę,

dzięki dobrej grze w obronie
i świetnej postawie bramkarza Damiana Nowosada.
W meczu z AZS UMK
Toruń na własnym parkiecie przez cały mecz prawie
wszystko układało się po
myśli Tytanów. Po przerwie był to już prawdziwy
popis wejherowian, którzy w 42. minucie prowa-

dzili 20-9. Trener mógł na
parkiet wpuścić zmienników, którzy rzadziej grają
w meczach ligowych. Niestety to nie był odpowiedni
moment i w grę wdarło się
sporo nerwowości. Goście
szybko zmniejszyli przewagę bramkową, którą jednak
„starzy” Tytani utrzymali
do końca spotkania.

Piłka nożna. IV liga

Skuteczny Wikęd
Piłkarze Wikędu Luzino zajmują czwartą lokatę w IV lidze piłki
nożnej, bo w ostatnim meczu rozgromili na wyjeździe w Lęborku
Pogoń 0:4. O zwycięstwie zdecydowali wprowadzeni w drugiej połowie spotkania Semak, Fierka i Maszota.
Po upokarzającej przegranej na własnym boisku z
liderem rozgrywek Gromem
Nowy Staw 0:4, luzinianie
chcieli zatrzeć nieprzyjemne
wspomnienia sprzed tygodnia, ale nie było im łatwo.
Początek meczu nie zapowiadał wysokiego zwycięstwa, bo to gospodarze grali

lepiej. Końcówka pierwszej
połowy należała do luzinian. Na drugą połowę bardziej zmobilizowani wyszli
zawodnicy z Lęborka, którzy kilkakrotnie zagrozili
bramce Prangi. Od 70. min.
zmienił się obraz gry, bo boisko weszli Semak, Maszota,
Fierka oraz junior Śmielak.

Ich wejście przyniosło zdecydowana przewagę. Wikęd
szybko strzelił trzy gole. Wynik spotkania ustalił kolejny
rezerwowy, Maszota.
Kolejne spotkanie z Aniołami Garczegorze Wikęd
rozegra na własnym stadionie, w sobotę 11 listopada o
godz. 14.00.

OGŁOSZENIE

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
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

Złota Zuzanna i Paulina
W turnieju uczestniczyła
żeńska reprezentacja Wejherowskiego Stowarzyszenia
Sportowego oraz KTS-K GOSRiT Luzino: Paulina Stenka,
Zuzia Kalbarczyk, Małgosia Nastały i Julia Kwidzińska. Aż 4 walki jednego dnia
stoczyła Zuzia Kalbarczyk i
wygrała wszystkie. Srebro
powędrowało do Małgosi Nastały, a Julia Kwidzińska
ostatecznie uplasowała się
na 3 miejscu.
Dodatkowo Zuzanna Kalbarczyk odebrała puchar
dla najlepszej zawodniczki
wśród kadetek starszych.

Żeńska reprezentacja Wejherowskiego Stowarzyszenia
Sportowego oraz KTS-K GOSRiT Luzino wraz z trenerem, Rafałem Karczem.

Piłka nożna. WKS Gryf

Czerwona porażka
Piłkarze Gryfa pojechali do Bełchatowa i przegrali z GKS-em
1:0. Mecz kończyli w ósemkę, bo zawodnicy „wylecieli” z boiska
za czerwone kartki.
Wcześniej, też na wyjeździe wejherowianie zremisowali 1:1 z MKS Kluczbork.
Gospodarze pierwsi strzelili gola z rzutu karnego. Tak
bardzo cieszyli się z gola, że
parę minut później stracili
bramkę po strzale Trąbki.
Po przerwie znowu padła bramka dla Kluczborka, ale Okuniewicz strzelił
gola na wyrównanie. Mecz
był bardzo wyrównany, ale

zbyt ostry, bo zawodnicy
obydwu drużyn otrzymali
czerwone kartki.
Na kolejnym wyjeździe
piłkarze Gryfa Wejherowo
zmierzyli się z GKS Bełchatów. Już na początku
Kamiński „wyleciał” z boiska, bo dostał czerwoną
kartkę. Potem trwała walka o zachowanie chociażby
remisu. Jednak w 60. minucie wejherowianie stra-

cili gola. Potem było jeszcze
gorzej, bo kolejne czerwone
kartki zbierali inni gryfici,
w tym bramkarz.
Sędzia pokazał zawodnikom obydwu drużyn ogółem 14 kartek.
Gryf: Ferra. Kamiński,
Nadolski, Ptak, Trąbka,
Wicon, Goerke, Kołc, Regliński, Gabor (Gierszewski), Okuniewicz.

REKLAMA

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.
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SPORT
Szachy. ISS START Wejherowo

Luzino wyróżnione na Gali w Warszawie

W niemieckim Dreźnie odbyły się III Mistrzostwa Świata Osób Niepełnosprawnych w Szachach. Zawodnicy z iss start wejherowo, reprezentujący Polskę zdobyli tytuł wicemistrzów świata.

Nauczyciel z Luzina - Stanisław Kąkol został wyróżniony podczas uroczystej Gali Sportowej w Warszawie. Wyróżniono też
Szkołę Podstawową w Luzinie oraz gminę.

W zawodach wystartowało 71 szachistów z 12 krajów,
reprezentujących 3 kontynenty. Reprezentacja Polski
w ramach Federacji IPCA
(schorzenie aparatu ruchu)
wystąpiła w składzie: Zygmunt Wielecki, Krzysztof
Jurkiewicz i Marek Uziałko - wszyscy z ISS „START”
Wejherowo oraz Andrzej Kozicz - „START” Gorzów Wlk.
W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęli
Rosjanie, a drugie reprezentacja Polski. Trzecie miejsce
zajęli Niemcy.

W siedzibie Polskiego
Komitetu Olimpijskiego w
Warszawie, Klub Sportowa Polska wyróżnił ponad
140 osób i podmiotów, działających na rzecz rozwoju
infrastruktury
sportowej
i krzewienia sportu wśród
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych.
Wśród wyróżnionych tytułem „Pasjonat Sportowej
Polski” znalazł się Stanisław
Kąkol z Luzina, nauczyciel
w SP Luzino, wieloletni trener sekcji LA GKS Luzino,
inicjator i organizator licznych imprez sportowych,
wychowawca kilku pokoleń
sportowców, w tym Marty
Kąkol - wielokrotnej medalistki Mistrzostw Polski w
rzucie oszczepem.
Nagrodzeni
odebrali
nagrody z rąk wybitnych
sportowców - olimpijczyków i osób ze środowiska
kultury. Gośćmi honorowymi Gali była „królowa”
polskiej lekkoatletyki Ire-

Międzynarodowy sukces Sportowa gmina
W klasyfikacji indywidualnej złoty medal zdobył
Raphael Zimmer (Niemcy) 5,5 pkt, srebrny medal - Andrei Obodchuk (Rosja) - 5
pkt., natomiast brązowy medal zdobył Zygmunt Wielecki (Polska) - 5 pkt.
Zygmunt Wielecki jest
również trenerem wejherowskich zawodników.
Polskich szachistów niepełnosprawnych wspierali
i finansowali: Ministerstwo
Sportu i Turystyki
oraz
Polski Związek Szachowy w
Warszawie.

Brązowy medalista Zygmunt Wielecki.

Drużynowi mistrzowie Polski
W Otwartych Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Szachach
w Gościmiu wzięło udział 60 zawodników. START Wejherowo został podwójnym Drużynowym Mistrzem Polski  Niepełnosprawnych w szachach.
Wejherowski ISS START
wystąpił w składzie: Zygmunt Wielecki, Krzysztof
Jurkiewicz,Jan Kiedrowicz,
Marek Uziełko, Tadeusz
Panek i Adam Hebel.
OGŁOSZENIE
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W klasyfikacji drużynowej, zarówno w szachach
błyskawicznych, jak i w szachach szybkich, drużyna z
START-u Wejherowo zajęła
pierwsze miejsce, zdobywa-

jąc tytuł drużynowego mistrza Polski.
W kategoriach indywidualnych pierwsze miejsca
zdobyli: Jan Kiedrowicz i
Krzysztof Jurkiewicz.

Od lewej: wyróżniony Stanisław Kąkol, wójt Jarosław
Wejher i Piotr Klecha - dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie.

na Szewińska oraz Andrzej
Supron, Przemysław Babiarz i Rafał Brzozowski.
Pan Stanisław został wyróżniony za wkład w rozwój
sportu, w tym sportu szkolnego. Szkoła Podstawowa w
Luzinie została Mistrzem
Polski Szkół Wiejskich w

Piłce Nożnej.
W Polskim Komitecie
Olimpijskim odbyła się również 8. edycja konkursu
Sportowa Gmina. Wyróżnienia „SPORTOWA POLSKA”
trafiło do Gminy Luzino, na
ręce wójta Luzina Jarosława
Wejera.
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Futsal

Tenis stołowy

Piłka nożna

Unihokej chłopców

W Luzinie po raz pierwszy odbył się Turniej
Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Luzino Bartłomieja Formeli. W zawodach wzięło udział 28 zawodników.

W turnieju drużyn
chłopców i dziewcząt
U-12,   reprezentujące GOSRiT Luzino
2005/2006: „grupaKębłowo” i dziewczęta
GOSRiT Luzino U-12/
Szkoła Podstawowa
w Luzinie awansowały do finałów wojewódzkich.

Powiatowe
Igrzyska

Nocne
granie

W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Chłopców. Zwycięzcą
turnieju została drużyna z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kostkowie.

Dużymi
krokami
zbliża się nocny turniej piłki nożnej na
Luzińskiej hali „Futsal by night”.

Dwa turnieje
Zawody zdominowali zawodnicy luzińskiej sekcji tenisa
stołowego, którzy pięciokrotnie stanęli na podium.
W kategorii open kobiet zwyciężyła Katarzyna Płotka
przed Magdą Płotką i Małgorzatą Fidalą. Zawodniczki występują na co dzień w drugoligowej drużynie kobiet KTS-K
GOSRiT Luzino. W kategorii open mężczyzn zwyciężył Przemysław Dosz, a trzeci był Marek Rybaczek.
Puchary, nagrody rzeczowe i upominki wręczył przewodniczący Rady Gminy Luzino. Na zakończenie Bartłomiej
Formela rozegrał mecz ze zwyciężczynią turnieju Katarzyną Płotką, który oczywiście przegrał.
Z kolei w Sierakowicach rozegrano drugi Kaszubski Turniej Tenisa Stołowego im. Bronisława Lisa. Pierwsze miejsce
w kategorii seniorek zajęła Magda Płotka przed Katarzyną
Płotką. Miejsce trzecie zdobyła Alicja Jaskuła. W silnie obsadzonej kategorii seniorów 3 miejsce zajął zawodnik KTS-K
GOSRiT Luzino Marek Rybaczek.

Uczestnicy Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Luzino.
OGŁOSZENIE

U-12

Zespoły wzięły udział w
turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” na
szczeblu powiatowym, które
były eliminacją do kwietniowego turnieju wojewódzkiego. Tym samym piłkarki
GOSRiT Luzino U-12 reprezentować będą nasz powiat
na Turnieju w Gdyni.
Trenerem obydwu drużyn
był Maks Graczyk.
GOSRiT Luzino U-12
dziewczęta: Samuela Landowska (bramkarka), Wiktoria Babińska, Marta
Gelinska,
Wiktoria Domańska, Zuzanna Dąbkowska, Michalina Dąbkowska,
Honorata Kankowska, Daria Hinc.

Zawodnicy z Kostkowa po emocjonującym meczu finałowym pokonali chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi
dopiero po serii rzutów karnych. Zwyciężcy zgarli w skladzie:
Paweł Dudko, Kacper Grzywacz, Tomasz Jędrzeczyk, Patryk
Kurpet, Wiktor Lesnau, Maciej Pełkowski, Jakub Pieniążk,
Cyprian Schroder, Karol Skoczke, Dawid Styn. Opiekunami
drużyny są Marcin Piekut i Jacek Stawiasz
W rywalizacji wzięło udział ponad 70 zawodników z powiatu wejherowskiego. Na zakończenie zawodów zespoły
zostały nagrodzone statuetkami, medalami i dyplomami,
a organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz Zespół
Szkół nr 1 w Wejherowie

Zawody zostaną rozegrane w sobotę 25 listopada.
Podczas turnieju rywalizować będzie 10 zespołów, bo
ilość miejsc jest ograniczona.
Turniej
organizowany
jest przez Piotra Jasielskiego i Rafała Freitag.
Więcej informacji pod nr
tel: 794 700 154,
lub pod adresem email:
p.jasielski@gosrit.luzino.pl
ogłoszenie

Wyniki zawodów
I miejsce - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kostkowie
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Luzinie
IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Łęczycach
V miejsce - Szkoła Podstawowa w Bolszewie
VI miejsce - Szkoła Podstawowa nr 6 w Wejherowie
VII miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie

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
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AKTUALNOŚCI
Pory roku w obiektywie

REKLAMA

Jesienny park przyciąga kolorami

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz
Żukowski
Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Najbliższy kurs kat. B rozpoczyna się
9 listopada 2017 r.
a kolejny 23 listopada

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

Fot. Anna  Kuczmarska
Spacery i innego rodzaju aktywności ruchowe mają swój urok także jesienią. Zwłaszcza, jeśli jest to spacer po
wejherowskim Parku Miejskim i szczególnie, gdy pogoda dopisuje tak, jak w ostatnią niedzielę 5 listopoda.
								 Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Dołącz do nas na: facebook.com/PulsWejherowa

Adres korespondencyjny redakcji:
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
Wydawca: INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi
Druk: Express Media w Bydgoszczy
Nakład: 10 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
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OGŁOSZENIE

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Administrator
nieruchomoŚci
Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości
20 lat doświadczeń

Zapraszamy do współpracy
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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/

