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Ukazuje się od 2011 roku

wkrótce Zlot Fanów
gwiezdnych wojen

Szykuje się kolejna
inwestycja drogowa

Pamiątkowa 
fotografia

Na scenie Filharmo-
nii Kaszubskiej w cią-
gu dwóch dni wystąpiły 
teatry amatorskie z ca-
łej Polski. Mottem 12. 
Ogólnopolskiego Prze-
glądu Małych Form 
Teatralnych im. A. Lu-
terka  była Rodzina.

Nowy Klub w Radzie Miasta nazywa się „Dla Wej-
herowian”. Czy zrzeszeni w nim radni nie chcą bu-
dowy ulic i węzłów drogowych?                       Str. 6

11 Listopada, mimo niesprzyjającej aury, wejhe-
rowianie świętowali rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości (fotoreportaż na str. 7). Uczestnicy 
uroczystości znaleźli się na pamiątkowej fotografii, 
którą prezentujemy na „rozkładówce”.           Str. 8-9

Nowy klub 
radnych

Drzewka 
wdzięczności

Po raz trzeci osobom, pracującym na rzecz ludzi 
potrzebujących pomocy, osób niepełnosprawnych, a 
także na rzecz dzieci i rodzin, przyznano „Drzewka 
wdzięczności”. Wyróżnienia wręczono podczas ob-
chodów Dnia Pracownika Socjalnego w Lini.    Str. 6

Str. 3  

Budowa węzłów  dro-
gowych Działki, Śmiecho-
wo (Zryw) i Wejherowo 
(Kwiatowa) oraz przebu-
dowa ulicy Ofiar Piaśni-
cy nie wyczerpują listy 
dużych inwestycji drogo-
wych w Wejherowie.

Urząd Miejski planuje 
już kolejne zadanie, po-
legającą na przebudowie 
ul. Inwalidów Wojen-
nych wraz z budową ron-
da na skrzyżowaniu tej 
drogi z ulicą Sobieskiego, 
a także przebudową ulic 
na Osiedlu Przyjaźni. 

16 listopada przed-
stawiciele władz miasta 
spotkali się w tej sprawie 
z mieszkańcami Wejhe-
rowa.                    Str. 3

Nagrodę główną otrzy-
mał Szymon Szczęch 
za spektakl „bluMqu”. 
Nagrody aktorskie 
otrzymali: Agata Wicka 
za spektakl „To dla cie-
bie, mamo” oraz Błażej 
Tachasiuk za spektakl 
„Kazanie XXI”.

Pierwszą nagrodę zdo-
była grupa „Myśl-Nick” 
za spektakl „Wszystko o 
mojej matce”, drugą  otrzy-
mały dwie grupy teatral-
ne: „Wieko od trumny” 
(spektakl „Szczęśliwe wy-
darzenie”) oraz „Alche-
mia” (spektakl „Drzwi”).

Organizatorami ko-
lejnego interesującego 
przeglądu amatorskich 
teatrów było Wejherow-
skie Centrum Kultury 
oraz I Liceum Ogólno-
kształcące im. Króla Ja-
na III Sobieskiego w 
Wejherowie. 

Przegląd teatralny zakończony
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Od połowy paździer-
nika Straż Miejska w Wej-
herowie przeprowadziła 
liczenie osób bezdom-
nych. Obecnie na terenie 
miasta przebywa dziewię-
ciu bezdomnych, w tym 
licząca 80 lat mieszkanka 
gminy Wejherowo. Z ze-
znań kobiety wynika, że 
została ona wyrzucona z 
domu i wymeldowana. 

Najmłodszy bezdomny 
ma 41 lat. Najdłużej, bo od 
13 lat w przepuście kolejo-
wym pod torami przeby-
wa mieszkaniec Rumi. Stąd 
wychodzi do pracy doryw-
czej i nie jest zainteresowa-
ny pomocą ze strony służb 
opiekuńczych. Ten męż-
czyzna nie wyraża również 
zgody na pobyt w schroni-
sku dla bezdomnych. 

STRAŻ MIEJSKABędą kary dla kierowców

Zastawiają drogi
pożarowe

Straż Miejska coraz częściej jest zawiadamia-
na o zastawianiu dróg pożarowych samocho-
dami. Najczęściej zdarza się to na osiedlowych 
uliczkach, pomiędzy blokami. 

Do 17 listopada Straż Miejska, każdej nocy dokonywała 
przeglądu oświetlenia na terenie Wejherowa. Strażnicy skon-
trolowali 217 ulic oraz 2575 punktów świetlnych, na których 
zamontowane są lampy uliczne. W 49. przypadkach stwierdzo-
no awarie w oświetleniu czyli lampy zamontowane na słupach 
oświetleniowych nie paliły się. 

Funkcjonariusze zwracali też uwagę na niewystarczające 
doświetlenie miejsc przejść dla pieszych. Informacje o nie-
prawidłowościach przekazane zostały do spółki Energia, która 
zgodnie z umową zgłoszone awarie musi usunąć w ciągu 7 dni. 

Sprawy dotyczące doświetlenia miejsc przejścia dla pie-
szych, przekazano do realizacji zarządcom dróg. 

Oświetlenie uliczne ma duży wpływ na bezpieczeństwo, 
szczególnie w porze wieczorowo-nocnej. Stąd zasadnym było 
przeprowadzenie kontroli miasta pod tym kątem.

kontrola ulicznego oświetlenia

Osoba bezdomna może 
zgłosić się do MOPS, gdzie 
otrzyma pomoc w godzi-
nach pracy ośrodka. Poza 
godzinami pracy MOPS bez-
domni powinni zgłaszać się 
do Straży Miejskiej, gdzie 
otrzymają skierowanie do 
Schroniska dla Osób Bez-
domnych w Gdyni wraz z 
biletem na przejazd SKM 
na trasie Wejherowo-Gdy-
nia Główna. 

Takie ustalenia zapadły 
na naradzie z udziałem wice-
prezydenta Wejherowa Ar-
kadiusza Kraszkiewicza 
oraz przedstawicieli służb 
miejskich w siedzibie Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wejherowie. We 
wspólne działania zaanga-
żowały się: Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej,  Straż 
Miejska, Komenda Powia-
towej Policji w Wejherowie, 

Jak co roku jesienią, wejherowscy strażnicy miejscy docierają do bezdomnych i ofe-
rują im pomoc przed zbliżającą się zimą. Zajmuje się tym także Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Wejherowie, gdzie ustalono procedurę udzielania wsparcia osobom 
bezdomnym, przebywającym na terenie naszego miasta. 

wejherowski szpital, a także 
świetlica prowadzona przez 
Siostry Albertynki przy ul. 
Kopernika w Wejherowie. 

- Zbliża się okres, kie-
dy ludzie bezdomni mogą 
być narażeni na przemar-
znięcie. Dlatego przygoto-
wane są dla nich miejsca 
w noclegowniach w Gdy-
ni i Gdańsku, a także po-
mieszczenia, gdzie mogą się 
umyć i spożyć ciepły posi-
łek - informuje Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa.

- Pomoc polega nie tylko 
na zapewnieniu im schro-
niska, odzieży i posiłku, ale 
także na wsparciu w wyj-
ściu z bezdomności, motywo-
wania do podjęcia leczenia 
odwykowego, pomocy w zna-
lezieniu pracy - mówi An-
na Kosmalska, dyrektor 
MOPS w Wejherowie.

 Pracownicy socjalni, po-
licjanci oraz strażnicy miej-
scy będą systematycznie 
odwiedzać miejsca, w któ-
rych mogą przebywać oso-
by bezdomne m.in. altanki 
na ogródkach działkowych, 
kanały i węzły ciepłownicze, 
klatki schodowe czy pusto-
stany. Każdej osobie bez-
domnej będą proponować 
miejsce w schronisku. 

MOPS, Straż Miejska, policja i inne instytucje 

Bezdomni potrzebują pomocy 

Informacje na temat 
bezdomnych  można 
zgłaszać do: Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wejherowie,  

tel. 58 677 79 60
Straży Miejskiej w 

Wejherowie -  całodobo-
wy telefon dyżurny:

58 677 70 40.

Pijani i wulgarni
Późnym wieczorem Straż Miejska otrzymała zgłoszenie, że 

przed sklepem Netto na ul. Kwiatowej nietrzeźwi mężczyźni 
w sposób natarczywy wyłudzają pieniądze od klientów. Na 
dodatek byli pijani i zachowywali się głośno i wulgarnie. 

Na miejscu zatrzymano 47-letniego mieszkańca gminy 
Wejherowo. Sprawca po wykonaniu badań lekarskich trafił 
do policyjnej izby zatrzymań celem wytrzeźwienia. Za swo-
je zachowania odpowie teraz przed wejherowskim sądem. 

Takie zdarzenie miało miejsce 16 listopada w godzinach 
wieczornych. Na ul. Kochanowskiego kilkanaście pojazdów 
stało przed wejściami do klatek schodowych pomimo, że 
znaki drogowe informują o zakazie takiego parkowania. 
Gdyby wieczorem lub w nocy doszło do interwencji Straży 
Pożarnej lub innych służb ratunkowych, ratownicy mieliby 
problem z dotarciem do poszkodowanych. Tym razem skoń-
czyło się na pouczeniach, jednak Straż Miejska nasili kon-
trole takich miejsc. Przy kolejnych takich interwencjach 
posypią się kary.

Przepisy prawa  nakazują właścicielom, zarządcom, za-
pewnienie dojść i dojazdów z drogi publicznej do budynków 
i urządzeń. Dlatego na wielu drogach dojazdowych do bu-
dynków wysokich, ustanowiono drogi pożarowe. O takiej 
drodze informują znaki drogowe. Na drodze pożarowej za-
brania się: m.in. parkowania pojazdów, ustawiania reklam, 
ławek, kwietników, lokalizacji pryzm śniegu. Zabrania się 
też wstawiania pachołków lub słupków ograniczających 
wjazd pojazdów. 

Kryminalni z Wejherowa zatrzymali mężczyznę podejrza-
nego o szereg włamań do domów jednorodzinnych. Mężczy-
zna był poszukiwany listem gończym. 45-latek włamywał się 
także do samochodów na terenie miasta, skąd ukradł nawi-
gację samochodową i inne przedmioty oraz próbował ukraść 
samochód.  Mężczyzna trafił do Aresztu Śledczego w Wejhe-
rowie  i usłyszał łącznie cztery zarzuty. Za kradzież z włama-
niem grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Z POLICJI
ujęli włamywacza

    Nastolatka napadała na dzieci
W Redzie, w październiku br. 17-letnia dziewczyna ukra-

dła telefon 10-letniej dziewczynce, którą uderzyła w twarz. 
W innym miejscu próbowała okraść 11-latkę, za którą szła ze 
szkoły, a w jej domu na klatce schodowej zażądała telefonu 
oraz pieniędzy. Napastniczka wyrwała dziecku plecak i ude-
rzyła je w twarz, po czym uciekła z miejsca zdarzenia. Praw-
dopodobnie kradzieży dokonywała także w Redzie i w Rumi. 

17-latka została zatrzymana przez policję. Za kradzież roz-
bójniczą grozi jej kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Od 1 stycznia 2018 r., 
około 1,6 mln mikroprzed-
siębiorców - podatników 
Vat będzie miało obowiązek 
comiesięcznego przesyłania 
ewidencji podatkowych z za-
kresu podatku Vat w formie 
plików JPK VAT.  Również 
od 1 stycznia 2018 r. wszyst-
kich podatników VAT obej-
mie obowiązek prowadzenia 
ewidencji Vat, w formie 
elektronicznej przy użyciu 
programów komputerowych 
oraz obowiązek składania 
deklaracji w zakresie po-
datku Vat, wyłącznie drogą 
elektroniczną.

Instruktażowe spotkania 
odbyły się już w Urzędzie 
Skarbowym w Wejherowie 
7, 14 i 21 listopada i cie-
szyły się dużym zaintere-
sowaniem przedsiębiorców. 

Podatnikom przedstawiono 
prezentacje multimedialne 
dotyczące JPK, m.in. zawie-
rające szczegółową instruk-
cję postępowania w zakresie 
przygotowania i przesyłania 
plików JPK. Był również 
czas na zadawanie pytań, 
wyjaśnianie poszczególnych 
kwestii itd. Ostatnie listo-
padowe spotkanie 28 listo-
pada 2017 r. rozpocznie się 
o godz.10.00, w Sali Konfe-
rencyjnej na I piętrze. 

Urząd Skarbowy w Wej-
herowie (ul. Sobieskiego 
346) prosi wszystkich zain-
teresowanych o zgłaszanie 
udziału w spotkaniu pod 
numerem telefonu: 

58 736 38 69. 
Dodatkowe informacje 

można także uzyskać pod 
nr tel.: 58 736 38 69. 

w urzędzie Skarbowym

wtorki z jPk
Jeszcze tylko we wtorek 28 listopada br., 

w  Urzędzie Skarbowym w Wejherowie od-
będzie się kolejne i już ostatnie instrukta-
żowe spotkanie dla podatników, dotyczące 
obowiązków w zakresie Jednolitego Pliku 
Kontrolnego (JPK).

Potrącenie dziecka
Na osiedlu Sucharskiego we wtorek rano 61-letni kierowca 

volkswagena golfa na przejściu dla pieszych potrącił 9-letnią 
dziewczynkę. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcy prawo jaz-
dy. Dziewczynka została przewieziona do szpitala. 
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II Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen FOR-
CECON 2017 tradycyjnie rozpocznie się 
na wejherowskim rynku przed pomnikiem 
Jakuba Wejhera, który tego dnia będzie 
wystylizowany na postać Lorda Vadera. 

Po powitaniu gości Zlotu i odegra-
niu Hymnu Imperium, uroczysta parada 
uczestników wyruszy do Wejherowskiego 
Centrum Kultury, gdzie na uczestników 
czeka wiele atrakcji - wykłady, wystawy 
modeli oraz liczne konkursy. 

Przygotowana zostanie również Stre-
fa Gier - planszowych i komputerowych, 
a także Strefa Malucha, z atrakcjami dla 

Podczas Zlotu zaplanowano trzy pro-
jekcje najnowszej części sagi Star Wars.
    Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi 2D 
dubbing - godz. 13:30 i 17:00
  Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi 3D 
napisy - godzina 20:30

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 
Zlotu, w kinie Wejherowskiego Centrum Kultury odbędą się projekcje filmu „Ostatni Jedi”, naj-
nowszego epizodu sagi STAR WARS. Udział w Zlocie jest bezpłatny! 

II Zlot Fanów gwiezdnych wojen FORCeCON 2017

16 grudnia w wejherowie

najmłodszych. Na stoiskach kupić będzie 
można książki, komiksy, stroje oraz różno-
rodne gadżety.  

Udział w Zlocie wezmą grupy rekon-
strukcyjne z całej Polski, ze szczególnym 
udziałem „Polish Garrison Pomeranian 
Squad - 501ST Legion”.

Wzorem ubiegłego roku, organizatorzy 
wraz z przedstawicielami grup rekonstruk-
cyjnych odwiedzą chore dzieci przebywają-
ce w wejherowskim szpitalu. 

Mali pacjenci spotkają się z bohate-
rami Gwiezdnych Wojen oraz otrzyma-
ją przygotowane na tę okazje upominki.

Organizatorami Zlotu FORCECON 
2017 jest Fundacja „Pro turris”, Miasto 
Wejherowo oraz Wejherowskie Cen-
trum Kultury - Filharmonia Kaszubska.

Przebudowa ul. Inwalidów wojennych i ulic na Osiedlu Przyjaźni oraz budowa ronda

Szykuje się kolejna inwestycja drogowa 

- Projektowanie tej inwe-
stycji rozpoczęło się w roku 
2016 od opracowania kon-
cepcji układu drogowego 
ulic Inwalidów Wojennych, 
Sobieskiego, Przyjaźni in-
formuje Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa.

Najpierw koncepcja
Koncepcję trzeba było 

zmienić na końcowym eta-
pie jej wykonania ze wzglę-
du na inwestycję Starostwa 
Powiatowego. Przy ZSP nr 4 
(Samochodówka), u zbiegu 
ulic Inwalidów Wojennych i 
Sobieskiego powstaje pełno-
wymiarowa hala sportowa. 
Zarówno dla mieszkańców 
osiedla, jak i przyszłych 
użytkownikom sali, Urząd  
Miejski zaplanował budowę 
maksymalnej liczby miejsc 
parkingowych wzdłuż ulic.

Infrastruktura 
podziemna
Jednocześnie z praca-

mi nad koncepcją przystą-
piono do prac w terenie. 
Wycięto drzewa, których 
korzenie wrastały w kana-

Wejherowo przygotowuje się do realizacji kolejnej dużej inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie ul. Inwalidów Wojennych 
wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego i przebudową ulic wokół Blizy na Osiedlu Przyjaźni. Ta kompleksowa in-
westycja w powiązaniu z Węzłem Wejherowo (Kwiatowa), spowoduje dalsze usprawnienia w ruchu w naszym mieście. 16 listopada 
przedstawiciele władz miasta spotkali się w tej sprawie z mieszkańcami Wejherowa.

lizację deszczową. Poprawi-
ło to spływ wód opadowych, 
ale nie rozwiązało całkowi-
cie problemu. Z uwagi na 
skomplikowany układ od-
prowadzenia kanalizacji 
deszczowej na teren nale-
żący do PKP, należy zapro-
jektować inne rozwiązanie. 
W ramach modernizacji 
ul. Inwalidów Wojennych, 
zostanie wybudowana in-
frastruktura podziemna 
m.in. kanalizacja deszczo-
wa, energetyczna, nowa 
nawierzchnia, chodniki i 
miejsca postojowe.

Terminy realizacji
Nie można rozpocząć 

szerszych prac na ul. Inwa-
lidów Wojennych do czasu 
zakończenia budowy Węzła 
Wejherowo, bo zamknięcie 
drogi spowodowałoby para-
liż komunikacyjny w tej czę-
ści miasta. Dotyczy to także 
skrzyżowania z ul. Sobie-
skiego. Dokumentacja tech-
niczna inwestycji powstanie 
do połowy 2019 r., ale roboty 
budowlane rozpoczną się na 
przełomie lat 2019-2020.

Spotkanie 
z mieszkańcami
16 listopada br. przed-

stawiciele władz miasta 
spotkali się z mieszkańca-
mi w sprawie przebudowy 
ul. Inwalidów Wojennych. 
Mieszkańcy, którzy zostali 
poinformowani o planowa-
nych przedsięwzięciach, py-
tali o zakres prac oraz o czas 
realizacji inwestycji. 

Przy okazji spotkania, 
wejherowianie poruszali 
również doraźne problemy, 
takie jak zastawianie wjaz-
dów na prywatne posesje 
przez samochody uczniów 
ZSP nr 4 czy dziury i wyboje 
na chodniku na ul. Inwalidów 
Wojennych. Nierówności te 
bardzo utrudniają porusza-
nie się ulicą, zwłaszcza star-
szym mieszkańcom.

Przedstawiciele władz 
miasta obiecali podjęcie 
rozmów z dyrekcją szko-
ły odnośnie przestrzegania 
przepisów drogowych przez 
uczniów. Również wejhe-
rowska Straż Miejska po-
stara się pomóc rozwiązać 

problem poprzez kontrole 
na tym terenie. 

Zastępca prezydenta Be-
ata Rutkiewicz poinformo-
wała mieszkańców, że w 
ramach doraźnych działań, 
do czasu wykonania kom-

pleksowej inwestycji, na tej 
ulicy przełożony zostanie 
chodnik. Do modernizacji 
chodnika wykorzystane zo-
staną płyty chodnikowe, od-
zyskane z innych inwestycji 
drogowych w mieście.

- Szanujemy opinie i słu-
chamy mieszkańców - pod-
kreśla zastępca prezydenta 
Beata Rutkiewicz. - Potrze-
by wszystkich mieszkańców 
mają znaczenie i będą reali-
zowane.

Na tym skrzyżowaniu w przyszłości powstanie rondo.)
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wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w wejherowie

Powiatowo-gminny Dzień Pracownika Socjalnego w Lini

wręczono „Drzewka wdzięczności”

Bogusława engelbrecht
-  Wójt Gminy Linia , od 1990 

roku zawodowo związana z pra-
cą na rzecz drugiego człowieka.  
W latach 1991-2006  pracowała 
w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Lini jako pracow-
nik socjalny. W pracy wójta kie-
ruje się maksymą „najważniejszy 
jest człowiek”. Podejmuje wiele 
działań i inicjatyw mających na 
celu polepszenie jakości życia 
mieszkańców.  Udziela się spo-
łecznie, działając m.in.  w stowa-
rzyszeniach lokalnych.  Od 2011 
r. zaangażowana jest w pracę 
zespołu charytatywnego na te-
renie Gminy Linia. W bieżącym  
roku zainicjowała wszechstron-
ną pomoc poszkodowanym w 
wyniku nawałnicy rodzinom. 

Podczas obchodów Powiatowo-Gminnego 
Dnia Pracownika Socjalnego, które odbyły 
się 20 listopada br. w Lini podziękowano 
nie tylko pracownikom socjalnym, ale też 
innym osobom, które pracują dla ludzi po-
trzebujących opieki i pomocy. 

Życzenia i podziękowania przekazała 
wszystkim Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius, wręczając listy gratulacyjne i kwiaty. 

Odbyła się także trzecia edycja Gali wyróż-
nień „Drzewko wdzięczności”. To wyróżnie-
nie otrzymało w tym roku sześć osób, które 
prezentujemy pod wspólnym zdjęciem.

jakub Cyrankowski 
- SSR Przewodniczący III Wy-

działu Rodzinnego i Nieletnich 
Sądu Rejonowego w Wejhe-
rowie. Jako Sędzia rozpoznaje 
m.in. sprawy z zakresu prawa ro-
dzinnego i opiekuńczego, spra-
wy nieletnich , sprawy osób 
uzależnionych od alkoholu oraz 
od środków odurzających i psy-
chotropowych. J. Cyrankowski 
jest osobą otwartą na współpra-
cę z instytucjami pracującymi 
na rzecz dobra dziecka i rodzi-
ny. Nawiązuje kontakty z rodzi-
nami zastępczymi, udzielając im 
wsparcia i pomocy prawnej. Z 
inicjatywy Sędziego Cyrankow-
skiego opracowano „Powiato-
we procedury umieszczania 
dzieci w pieczy zastępczej”. 

krystyna Dominiczak  
- dyrektor Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku, która od kilkudziesię-
ciu lat bezinteresownie poma-
ga najbardziej potrzebującym 
wsparcia mieszkańcom Pomo-
rza, przede wszystkim dzieciom 
i osobom niepełnosprawnym. 
Jest założycielką Gdańskie-
go Stowarzyszenia Inwalidów 
Narządu Ruchu „Solidarność” 
i inicjatorką założenia Punktu 
Informacyjnego dla Osób Nie-
pełnosprawnych i ich rodzin, 
działającego do dziś. Skutecz-
nie zaangażowała się w prace 
nad projektem ustawy o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych. 

- Pomysłodawcą i organizatorem przyznawania wyróż-
nień pn. „Drzewko wdzięczności” jest Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wejherowie - informuje jacek Thiel, 
przewodniczący Kapituły wyróżnień i Członek Zarządu Po-
wiatu Wejherowskiego. 

Celem wyróżnienia jest uhonorowanie instytucji, orga-
nizacji czy osób fizycznych, najbardziej zaangażowanych 
w działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, 
dziecka i rodziny oraz promocji i rozwoju rodzicielstwa za-
stępczego na terenie powiatu wejherowskiego.

Wyróżnienie przyznawane jest w czterech kategoriach: 
za działalność na rzecz osób chorych i  niepełnosprawnych, 
za działalność na rzecz dziecka i rodziny, za działalność na 
rzecz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego oraz za 
całokształt działalności w zakresie pomocy społecznej w 
okresie minimum 15 lat.

Po raz pierwszy wyróżnienia przyznano w roku 2015. 

„Drzewko wdzięczności”
2015 r.:
gabriela Lisius - Starosta 

Wejherowski - za całokształt 
działalności

prof. edmund wittbrodt - 
za całokształt działalności

Specjalny Ośrodek Szko-
lono-wychowawczy Nr 1 w 
Wejherowie - za działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych

warsztaty Terapii Zajęcio-
wej w Rumi - za działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych

Zofia kusterska - Prezes 
Stowarzyszenia Dla Rodziny - 
za działalność na rzecz dziec-
ka i rodziny

ewa kwidzińska-Bielska 
- prowadząca pogotowie ro-
dzinne - za promocję  i rozwój 
rodzicielstwa zastępczego

2016 r.:
krzysztof hildebrandt - 

Prezydent Miasta Wejherowa - 
za całokształt działalności

ewa grzenkowska - Sędzia 
Sądu Rejonowego - za działal-
ność na rzecz dziecka i rodziny

Marcin Ledke - za działal-
ność na rzecz osób niepełno-
sprawnych

Zgromadzenie Sióstr Mi-
łosierdzia Św. wincentego a 
Paulo za działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych

oraz za promocję  i rozwój 
rodzicielstwa zastępczego:

Róża Plenkiewicz 
Roman górecki 
Mirosław Chrapkowski 
- wszyscy troje prowadzący 

rodzinne domy  dziecka

wcześniej wyróżnienia otrzymali:

ewa koszałka - kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lini, która z du-
żym zaangażowaniem realizuje 
projekty współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej m.in. 
„Aktywizacja społeczno-zawo-
dowa bezrobotnych kobiet w 
gminie Linia”.  Dzięki nim bezro-
botne kobiety mogły podnieść 
swoje kwalifikacje i znaleźć za-
trudnienie. Bardzo dobrze or-
ganizuje wsparcie osobom 
starszym i niepełnosprawnym, 
a w bieżącym roku  zorganizo-
wała natychmiastową i wszech-
stronną  pomoc rodzinom 
poszkodowanym w wyniku na-
wałnicy. Jest osobą życzliwą, z 
dużą empatią i otwartą w rela-
cjach międzyludzkich.   

Dzień Pracownika Socjal-
nego to polskie święto obcho-
dzone 21 listopada na mocy 
ustawy o pomocy społecznej 
z dnia 29 listopada 1990 r. 

Mieszkańcom powia-
tu wejherowskiego pomocy 
społecznej udzielają insty-
tucje  prowadzone przez sa-
morządy gminne i samorząd 
powiatowy oraz organizacje 
pozarządowe i kościelne. Są 
to m.in. 10 gminnych i miej-
skich ośrodków pomocy spo-
łecznej, powiatowe centrum 
pomocy rodzinie, 3 domy 
pomocy społecznej, w tym 2 
prowadzone przez powiat a 1 
działający na podstawie zle-
cenia zadania, 6 placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, 
w tym 1 prowadzona przez 
powiat i 5 na podstawie zlece-
nia zadania, 4 warsztaty te-
rapii zajęciowej prowadzone 

przez fundacje i dotowane ze 
środków PFRON i Powiatu 
Wejherowskiego, 1 środowi-
skowy dom samopomocy na 
podstawie zlecenia zadania 
przez Powiat. 

W instytucjach pomocy 
społecznej w powiecie za-
trudnionych jest ok. 120 
pracowników socjalnych, 
22 asystentów rodziny 
i 11 koordynatorów ro-
dzinnej pieczy zastępczej 
oraz specjaliści różnych 
specjalności - pedagodzy, 
psycholodzy, rehabilitanci, 
pielęgniarki, terapeuci itp. 

- Dzięki ich zaangażo-
waniu i niełatwej pracy 
wsparcie otrzymują rodzi-
ny, znajdujące się w sytuacji 
kryzysowej, osoby starsze i 
niepełnosprawne - powie-
działa Starosta Gabriela 
Lisius, składając życzenia.

ewa Myć-Szopińska 
- dyrektor Ogniska Wycho-

wawczego w Rumi. Inicjatorka 
powołania Stowarzyszenia na 
rzecz dzieci i rodzin zagrożo-
nych   „Spinacz”, walczącego o 
poprawę  warunków życia dzie-
ci i młodzieży oraz rodzin ob-
jętych opieką Ogniska, a także 
wychowanków opuszczających 
placówkę oraz dzieci  w sytuacji 
kryzysowej. Na szczególną uwa-
gę zasługują działania zmierza-
jące do odbudowywania relacji 
i więzi z rodzinami biologicz-
nymi. Dzięki zaangażowaniu E. 
Myć-Szopińskiej w placówce w 
Rumi przeprowadzono rozbu-
dowę i remont, podwyższając 
standard i warunki mieszkalne 
wychowanków. 

więcej zdjęć z gali Dnia Pracownika Socjalnego na:  
         www.facebook.com/powiatwejherowski

ewa Zarębińska-Szczodra 
– dyrektor Gminnego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w 
Wejherowie, inicjatorka pro-
jektów i programów na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu 
zawodowemu, społecznemu, 
ochrony rodzin przed przemo-
cą i podnoszenia kompetencji 
opiekuńczo-wychowawczych 
oraz  wsparcia seniorów i osób 
niepełnosprawnych. 

Od  2011 w Ośrodku realizowa-
no 3 edycje projektu „Droga do 
celu” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej. Jego 
celem było zwiększenie aktyw-
ności zawodowej i społecznej 
oraz zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu w rodzinach. 
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WYDARZENIA

W okresie 13-19 listopada 
br. w Polsce i na całym świe-
cie odbywa się szereg imprez 
promujących przedsiębior-
czość w ramach obchodów 
Światowego Tygodnia Przed-
siębiorczości. Tak jak w roku 
ubiegłym Starostwo Powiato-
we w Wejherowie przyłączy-
ło się do tej inicjatywy, stając 
się jej oficjalnym parterem. 
W ramach Powiatowego Ty-
godnia Przedsiębiorczości 
zorganizowano spotkania, 
warsztaty i konkursy, skiero-
wane głownie do młodzieży. 
Wspólnie z partnerami ze-
wnętrznymi: organizacjami 
przedsiębiorców i pracodaw-
ców, instytucjami państwo-
wymi i samorządowymi, 
uczelniami wyższymi, firma-
mi oraz instytucjami wspie-
rania biznesu przygotowano 
atrakcyjny program.

- Naszą aktywność sku-
piamy przede wszystkim na 
młodych ludziach, którzy la-
da moment wejdą na rynek 
pracy jako pracownicy albo 
osoby, które założą własne 
firmy - mówi Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius. 
- Dlatego wydarzenia Tygo-
dnia Przedsiębiorczości kie-
rujemy głównie do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, 
którzy mają możliwość bez-

pośredniego kontaktu i 
rozmowy z lokalnymi przed-
siębiorcami. Chcemy w ten 
sposób obudzić w młodych 
ludziach potencjał przedsię-
biorczości i zachęcić ich do 
brania swojej przyszłości we 
własne ręce.

Podczas zajęć młodzież 
dowiedziała się m.in. jak za-

Powiatowy Tydzień Przedsiębiorczości

Z myślą o młodzieży
Wykłady, warsztaty tematyczne, spotkania z przedsiębiorcami, 

to tylko niektóre wydarzenia przygotowane dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych z terenu powiatu wejherowskiego w ramach 
Powiatowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Zainaugurowała go 
konferencja samorządowców i przedsiębiorców w Starostwie.

łożyć i skutecznie rozwijać 
własną działalność gospodar-
czą, skąd pozyskać pieniądze 
na jej założenie i jak spraw-
nie poruszać się na rynku 
aby odnieść sukces. Można 
było rozwinąć i ukształtować 
swoje umiejętności mena-
dżerskie, a także zweryfiko-
wać pomysły biznesowe.    

Tydzień Przedsiębiorczości zainaugurowano 13 listopada podczas Konwentu 
Samorządowego w Starostwie w Wejherowie, z udziałem starosty, prezydenta, 
burmistrzów i wójtów gmin powiatu wejherowskiego.

Wśród partnerów akcji znaleźli się m.in. : Regionalna Izba 
Przedsiębiorców Norda, Pracodawcy Pomorza, Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy Powiatowy Urząd 
Pracy, Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie, Wyż-
sza Szkoła Bankowa z Gdyni, Punkty Pośrednictwa Pracy OHP, 
Straż Graniczna, Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości, Pomor-
ski Park Naukowo Technologiczny, Wyższa Szkoła Administracji 
i Biznesu w Gdyni, Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych 
w Gdyni, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wejherowie. 

Fot. Starostwo

Fot. Starostwo

Prace remontowe w Kiel-
nie obejmowały m.in. bu-
dowę nawierzchni zatok 
autobusowych, a także bu-
dowę chodnika oraz zjazdu 
na ul. Słonecznej z kostki 
betonowej. Od strony skarpy 
dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa przechodniom ustawio-
no balustradę. Wycięto też 
drzewa, kolidujące z ruchem 
na ulicy drzew i posadzo-
no nowe, nieco dalej. Poza 
tym uregulowano i umocnio-

Zatoki autobusowe, chodnik, nawierzchnia

Remonty dróg
powiatowych

Zakończono dwa zadania drogowe w gminie Szemud, realizo-
wane przez Samorząd Powiatowy. W Kielnie, na ulicy Słonecznej 
(droga powiatowa) zbudowano zatoki autobusowe.  Zmodernizo-
wano też drogę między miejscowościami Będargowo i Szopy.

no skarpę za pomocą koszy 
stalowo-kamiennych (tzw. 
gabionów, dodatkowo obsie-
wając ją trawą. Całe zadanie 
kosztowało 290 tys. zł. 

Prace realizowała od 18 
września br. do 12 paździer-
nika br. firma „G.M.M.” 
Marzena Gaffka.

Oddano również do użyt-
ku wyremontowaną drogę 
powiatową o długości 1,2 km 
na odcinku Szopy - Będargo-
wo. Koszt inwestycji wyniósł 

521 tys. zł. Zakres robót bu-
dowlanych, realizowanych 
od 11 września do 7 listopa-
da br., obejmował wyrówna-
nie nawierzchni, wykonanie 
warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego, odtworzenie 
istniejących rowów łącznie 
z wycięciem krzewów i od-
rostów, ścinkę poboczy oraz 
uzupełnienie kruszywem.

Generalnym wykonawcą 
prac była firma budowlano-
-drogowa MTM SA. z Gdyni.

W tegorocznym rozdaniu pieniędzy z Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
na Pomorzu dofinansowaniem w wysokości po-
nad 43 mln zł objęto 23 inwestycje. Ich łączna 
wartość wyniosła natomiast ponad 100 mln zł. 

Powiat wejherowski prawdopodobnie otrzy-
ma pieniądze na: rozbudowę drogi powiatowej 
Łebieńska Huta-Będargowo na odcinku Będaro-
wo-Kolonia (ok. 1,7 km) oraz przebudowę odcinka 
drogi powiatowej - ul. Przemysłowej w Wejhero-
wie wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Pieniądze trafią do gmin:  Linia - na re-
mont odcinka drogi gminnej przez miejsco-
wość Kętrzyno;  Szemud - na rozbudowę ul. 
Warszawskiej w Bojanie wraz z infrastrukturą 

Będą pieniądze na drogi

towarzyszącą (droga Bojano-Gdynia Wiczlino);  
Łęczyce - na remont nawierzchni, zjazdów i 
chodników na ul. Szkolnej w Bożympolu Wiel-
kim; Luzino - na przebudowę ul. Okólnej wraz z 
budową kanalizacji deszczowej i sieci teletech-
nicznej oraz do gminy  wejherowo - na przebu-
dowę drogi w Kąpinie jako nowego połączenia 
Wejherowo-Krokowa oraz Wejherowo-Celbowo. 

Miasto wejherowo ma szanse na dofinan-
sowanie przebudowy ulicy Nadrzecznej w Wej-
herowie, od ul. Nanickiej do Chopina wraz z 
przebudową skrzyżowania z ul. Chopina. 

Dotacje na budowę ulic otrzymają także mia-
sta Reda i Rumia.  

władze województwa pomorskiego opublikowały wstępną listę rankingową dróg powia-
towych oraz gminnych, na których modernizację samorządy najprawdopodobniej otrzyma-
ją dofinansowanie. Ostateczna lista opublikowana zostanie do 30 listopada. 

Odbiór inwestycji drogowej w Kielnie. Fot. Starostwo
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AKTUALNOŚCI

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Bolesława Borka
nauczyciela, pisarza oraz badacza Kaszub, 

nagrodzonego medalem
„Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
            składają:

         Przewodniczący Rady                 Starosta Wejherowski
       Powiatu Wejherowskiego                     Gabriela Lisius
          Ryszard Czarnecki              wraz z Zarządem Powiatu
            wraz z radnymi                 i współpracownikami      

       Łęczyce, dnia 23.11.2017r.

OgŁOSZeNIe
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu działek 38/1, 38/2 i 39 w obrębie geodezyjnym Łówcz Górny, gmina Łę-
czyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.11.2017 r. do 22.12.2017 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 20.12.2017 w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy o godz. 15.00.

 Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 
2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, do Wójta Gminy Łęczyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 05.01.2018 r.

                   wójt gminy Łęczyce
                         Piotr wittbrodt

Radni, którzy tworzą 
nowe ugrupowanie, rów-
nocześnie są członkami 
stowarzyszenia o tej samej 
nazwie. Wcześniej działali 
w innych ugrupowaniach, 
radna Teresa Skowroń-
ska w „Wolę Wejherowo”, 
Arkadiusz Szczygieł 
i Mateusz Schmidt w 
PO, zaś radny Grzegorz 
Skowroński startował z 
listy PiSu. Wszyscy odeszli 
(lub wręcz niektórzy zosta-
li usunięci) z innych ugru-
powań ze względu na brak 
umiejętności współpracy z 
resztą swoich kolegów. 

Podczas konferencji pra-
sowej radni przedstawili 
cele swojej działalności w 
nowym klubie i stowarzy-
szeniu. Stwierdzili m.in. że 
głównymi priorytetami bę-
dą wsparcie budownictwa 
komunalnego i organizacji 
pozarządowych, zwiększe-
nie funduszy na walkę z 
zanieczyszczeniem powie-
trza oraz zrównoważone 
finansowanie inwestycji z 
budżetu miasta. 

O G Ł O S Z E N I E

Na konferencji zaprezentowali swój program

Nowy klub w Radzie Miasta
W zeszłym tygodniu czworo wejherowskich radnych: Grzegorz Skowroński, Teresa 

Skowrońska, Arkadiusz Szczygieł i Mateusz Schmidt poinformowało, że utworzyli nowy 
klub w Radzie Miasta Wejherowa pod nazwą „Dla Wejherowian”. 

Co z budową dróg?
Należy zwrócić uwagę na 

fakt, że wśród przedstawio-
nych priorytetów radnych 
Grzegorza Skowrońskiego, 
Teresy Skowrońskiej, Arka-
diusza Szczygła i Mateusza 
Schmidta nie ma ... budo-
wy ulic w Wejherowie oraz 
węzłów drogowych, czy-
li bezkolizyjnych połączeń 
północnej i południowej czę-
ści miasta! Ani słowem o 
tym nie wspomnieli. Radni 
ci mówią natomiast, że ich 
priorytetem jest zrównowa-
żone finansowanie inwesty-
cji z budżetu miasta. 

Jak chcą to finansowa-
nie zrównoważyć, skoro bu-
dżet jest zdominowany przez 
inwestycje drogowe, które 
pochłaniają zdecydowanie 
najwięcej pieniędzy? Ow-
szem, można zabrać pienią-
dze na dokończenie Węzła 
Śmiechowo (Zryw) czy Wej-
herowo (Kwiatowa) z tune-
lami. Można też zaprzestać 
budowy ulic czy chodników w 
Śmiechowie, Os. Sucharskie-
go, w dzielnicy Przemysłowa 

i innych. To na pewno zrów-
noważy budżet. Wychodzi 
więc na to, że Stowarzysze-
nie „Dla Wejherowian” nie 
chce budować nowych ulic, 
modernizować istniejących, 
remontować chodników, nie 
mówiąc o dokończeniu wę-
złów drogowych.  

W naszej ocenie takie pla-

ny i hasła Stowarzyszenia  
„Dla Wejherowian” wskazu-
ją na nierozumienie występu-
jących realnych problemów i 
potrzeb mieszkańców, czyli 
nas, wejherowian właśnie. 
Jak ocenią je mieszkańcy? 
Czy to zdyskwalifikuje nowe 
ugrupowanie? Zobaczymy.           

  Redakcja

Od lewej: Teresa Skowrońska, Wojciech Wasiakowski 
- członek Stowarzyszenia „Dla Wejherowian, Grzegorz 
Skowroński, Arkadiusz Szczygieł i Mateusz Schmidt. 
Czy oni nie chcą budowy ulic i węzłów drogowych w 
Wejherowie?

Jak informuje sekretarz 
miasta Wejherowa Bogu-
sław Suwara, w ramach 
współpracy między gmina-
mi powiatu wejherowskie-
go miasto przystąpiło do 
projektu RPO dotyczące-
go pozyskania środków na 
bezpieczeństwo w powiecie. 
Chodzi o zakup niezbędne-
go sprzętu dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

Andrzej Fedoruk, szef 
Inspektoratu Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kry-
zysowego   podkreśla, że 
liderem projektu współfi-
nansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego jest 
Urząd Gminy Gniewino, a 
uczestniczą w nim gminy 
powiatu wejherowskiego, w 
tym miasto Wejherowo. 

Na realizację projektu 
przeznaczono kwotę ponad 
3 mln zł brutto. Umowę pod-
pisano z marsząłkiem woje-
wództwa pomorskiego

- To bardzo korzystna 
umowa, gdyż 85 procent  
kosztów zakupu sprzętu po-
krywa Unia Europejska, a 
tylko 15 procent beneficjent 
- mówi sekretarz B. Suwara. 
W ramach projektu miasto 
Wejherowo, a konkretnie 
OSP Wejherowo otrzyma w 
przyszłym roku sprzęt ra-
towniczy o wartości 120 873 
zł. Będą to m.in.: samocho-
dowy radiotelefon cyfrowy, 
radiotelefony cyfrowe prze-
nośne, motopompa szlamo-
wa do wody brudnej, wał 
przeciwpowodziowy (zapo-
ra) PCV oraz agregat prą-
dotwórczy.  

„Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycz-
nego wyposażenia w celu zwalczania klęsk 
żywiołowych dla jednostek ratowniczych po-
wiatu wejherowskiego” - to nazwa projektu 
oraz temat spotkania przedstawicieli gmin 
w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Bezpieczny powiat

Sprzęt dla OSP 
wejherowo

K O N D O L E N C J E 

W związku z budową ronda i zamknięciem przejazdu przez skrzyżowanie w ul. Ofiar Pia-
śnicy i Lelewela, do 30 listopada 2017 r. zamknięty będzie fragment drogi wojewódzkiej 
na ul. Ofiar Piaśnicy - na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Karnowskiego. 

Zamknięta będzie także ul. Lelewela i graniczna na odcinku od ul. Jasnej do ul. Niskiej. 
Ruch samochodowy będzie odbywał się wyznaczonymi objazdami.
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więcej zdjęć na:   facebook.com/Pulswejherowa

WYDARZENIA

Wprawdzie uroczysta 
msza św. w intencji Ojczyzny 
w kościele Trójcy Świętej, 
sprawowana przez księdza 
proboszcza nieco się przedłu-
żyła, przez co wspólne spo-
tkanie na rynku odbyło się 
później, ale tradycji stała się 
zadość.  Taką tradycją jest od 
kilku lat wspólna fotografia 
wejherowian, wykonana 11 
Listopada przed ratuszem. 

„Puls Wejherowa” - rów-
nież tradycyjnie - prezentuje 
zdjęcie uczestników uroczy-
stości na „rozkładówce”, czy-
li na kolejnych stronach.

To było wspaniałe, radosne święto, mimo  
deszczu i chłodu. Tym większe uznanie na-
leży się mieszkańcom Wejherowa, którzy 
nie wystraszyli się brzydkiej pogody i wzię-
li udział w uroczystościach z okazji Święta 
Niepodległości.

Potem była biało-czerwo-
na parada ulicami miasta, 
śpiewanie pieśni patriotycz-
nych w parku, a wcześniej 
świąteczny marsz Nordic 
Walking.

Wieczorem w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej odbył 
się IV Maraton Pieśni Pa-
triotycznej w Pałacu, z licz-
nym udziałem mieszkańców.

Podobne uroczystości i 
imprezy z okazji Święta Nie-
podległości odbyły się w wie-
lu miejscowościach powiatu 
wejherowskiego.

wejherowianie świętowali 11 Listopada
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WYDARZENIA

uczestnicy Święta Niepodległości w wejherowie - 11 Listopada 2017
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WYDARZENIA

uczestnicy Święta Niepodległości w wejherowie - 11 Listopada 2017
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AKTUALNOŚCI

 Na lokalnym rynku, 
świadcząc kompleksowe 
usługi motoryzacyjne, fir-
ma istnieje już od roku 
1984. Przełomem w dzia-
łalności zakładu był rok 
2000 i przeniesienie części 
usługowej z Gościcina do 
Wejherowa. Tak oto ma-
ły warsztat rzemieślniczy 
przekształcił się w znaczą-
cy podmiot gospodarczy w 
Wejherowie. 

Obecnie firma świad-
czy usługi motoryzacyjne 
w zakresie blacharstwa, 
lakiernictwa, mechaniki 
i wulkanizacji oraz usłu-
gi holownicze - assistance, 
a jako partner firm ubez-
pieczeniowych zajmuje się 
profesjonalną likwidacją 
szkód komunikacyjnych.   

W roku 2013 firma roz-
szerzyła swoją działalność 
o usługi hotelowo-restau-
racyjne  w Lisewskim Dwo-
rze w gminie Gniewino. 
Obiekt ten został przywró-
cony do dawnej świetności 
ściśle pod nadzorem  wo-
jewódzkiego konserwatora 
zabytków. Obecnie, oprócz 
usług restauracyjno-hote-
lowych na bardzo wysokim 
poziomie, świadczy usłu-
gi cateringowe, organizuje 
koncerty i spotkania oko-
licznościowe. 

SZUH Auto Ośrodek 
Szkoleniowy M. Brudnie-
wicz to firma rodzinna, w 
prowadzenie której zaan-
gażowany jest zarówno jej 
właściciel Mariusz Brud-
niewicz, jak i jego cór-
ka Aleksandra oraz syn 
Grzegorz. Ich wspólna 

21 października br. w Filharmonii Bał-
tyckiej w Gdańsku odbyła się uroczystość 
wręczenia Pomorskiej Nagrody Rzemio-
sła. Nominację do tej nagrody w katego-
rii „Firma Wielopokoleniowa” otrzymała 
wejherowska firma SZUH Auto Ośrodek 
Szkoleniowy M. Brudniewicz. 

Pomorska Nagroda

Nominacja dla 
wejherowskiej 
firmy rodzinnej

praca tworzy wyjątkowy 
klimat, służący rozwojowi 
oraz prawidłowemu funk-
cjonowaniu zakładu. 

Jak mówi M. Brudnie-
wicz - ważne jest, by mło-
de pokolenie korzystało z 
doświadczenia starszych, 
ale niezwykle istotne jest 
też to, by starsi korzysta-
li z wiedzy, pomysłów i 
inicjatyw młodszego po-
kolenia. Przedsiębiorca 
podkreśla także, że wize-
runek firmy, jej działa-
nie oraz troska o rozwój 
ma istotny wpływ na ob-
raz miasta, na jego wize-
runek i pozytywny odbiór 
przez mieszkańców oraz 
gości, odwiedzających na-
sze miasto. 

Takie pokoleniowe za-
leżności dające wzajemne 
korzyści i służące prawi-
dłowemu rozwojowi firmy 
dostrzegła komisja konkur-
sowa, nominując zakład do 
nagrody w kategorii „Fir-
ma Wielopokoleniowa”.

Gratulujemy!

Mariusz Brudniewicz, 
właściciel wyróżnionej 
firmy z Wejherowa.

Dla pacjentów szpitala w wejherowie

Tomograf komputerowy 
i sprzęt do rehabilitacji

W Pracowni Tomografii Komputerowej szpitala w Wejherowie uruchomiono 64-rzędo-
wy aparat TK do wirtualnej symulacji o parametrach, umożliwiających badania 4D. Z ko-
lei do zakładu Rehabilitacji w szpitalu trafił nowoczesny sprzęt.

Tomograf SOMATOM 
Perspective firmy Siemens 
służy do wykonywania naj-
bardziej zaawansowanych 
badań diagnostycznych me-
todą wielowarstwowej to-
mografii komputerowej. To 
specjalistyczne urządzenie 
kosztowało ponad 3 mln zł 
i zostało w całości sfinanso-
wany ze środków własnych 
spółki „Szpitale Pomorskie”. 

- Głównym atutem apa-
ratu jest doskonała jakość 
obrazowania szczegółów 
anatomicznych. Dzięki te-
mu będziemy mogli sta-
wiać bardziej precyzyjne 

Nowy tomograf komputerowy służy do wykonywania 
najbardziej zaawansowanych badań diagnostycznych.                
                                                  Fot. Starostwo w Wejherowie

Starosta G. Lisius w rozmowie z kierownikiem Zakładu 
Rehabilitacji, doktor Joanną Machowiak.

diagnozy - mówi Andrzej 
Zieleniewski, wiceprezes 
Zarządu „Szpitali Pomor-
skich”. - Oprócz dokładności 
nowy tomograf jest też bar-
dzo bezpieczny. Badania są 
przeprowadzane przy użyciu 
możliwie najmniejszej daw-
ki promieniowania, bez strat 
dla jakości pozyskanego ob-
razu. Wszystkie użyte algo-
rytmy powodują skrócenie 
czasu badania, skan długości 
50 cm zajmuje jedynie 5.21 
sekundy.

Oprócz nowego tomografu 
komputerowego, w szpitalu 
w Wejherowie działa jeszcze 

jeden tomograf, zakupiony 
przez szpital w roku 2005. 

- Nowy tomograf, to nie 
tylko nowe pomieszczenie 
do badań, ale także całe za-
plecze, nowa jakość w obsłu-
dze pacjenta, a także nowa 
jakość obrazowania i reje-
stracji. To wszystko powin-
no poprawić komfort obsługi 
pacjenta - podkreśla doktor 
Tomasz Damaszke, kierow-
nik Pracowni Tomografii 
Komputerowej.  

Szpital Specjalistyczny 
im. F. Ceynowy w Wejhero-
wie zakupił cenny sprzęt do 
rehabilitacji, dzięki dotacji 
Powiatu Wejherowskiego w 
wysokości 50 tys. zł. 

- Od wielu lat nasza współ-

praca z władzami powiatu 
wejherowskiego układa się 
wzorowo. To już kolejna do-
tacja, dzięki której możemy 
zwiększyć jakość i komfort 
leczenia naszych pacjentów 
- mówi prezes Andrzej Zie-
leniewski.

Dzięki przekazaniu środ-
ków finansowych szpital w 
Wejherowie wzbogacił się o 
aparat do bezobsługowych 
ultradźwięków Enraf No-
nis Sonopuls, lampę Sollux , 
dwa stoły do masażu SR-3E 
hybryda, wannę do kąpieli 
wirowej kręgosłupa i koń-
czyn dolnych , system do ćwi-
czeń w odciążeniu, wirówka 
do masażu kończyn górnych 
oraz krzesło do masażu.

Szkolenie w formie prezentacji multimedialnej rozpocz-
nie się o 9.00. w siedzibie Inspektoratu przy ul. Sobieskiego 
294.  Jest ono związane z wchodzącymi w życie od 1 stycznia 
2018 r. zmianami w opłacaniu składek. 

Przedsiębiorcy otrzymają jeden własny rachunek banko-
wy, na który będą wpłacać składki jedną wpłatą. Trzy lub 
cztery przelewy zastąpi jeden. To oszczędność czasu i niższe 
koszty obsługi płatności.

24 listopada 2017 r. Inspektorat ZUS w Wejherowie organizuje się bezpłatne szkolenie dla 
płatników składek. Omówiony będzie temat: e-Składka - nowy wymiar rozliczeń.

Program szkolenia w tym zakresie obejmuje zasady opła-
cania składek do 31 grudnia 2017 r. i od 1 stycznia 2018 r., 
informacje o Numerze Rachunku Składkowego, zasady po-
działu wpłaty na ubezpieczenia i fundusze, zasady rozlicza-
nia wpłaty na poszczególne ubezpieczenia oraz fundusze. 

 Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są elektronicz-
nie: aleksandra.nadolska@zus.pl lub malgorzata.wi-
sniewska04@zus.pl

Szkolenie w Inspektoracie ZuS

e-Składka - nowy wymiar rozliczeń
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JUBILEUSZE

 Plastyków spod szyldu 
ZKP mile zaskoczyła du-
ża frekwencja gości, którzy 
wypełnili trzy sale Pała-
cu Przebendowskich i Key-
serlingków. Zaproszenie na 
uroczystość przyjęli m.in.: 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius, członek Za-
rządu Powiatu Wojciech 
Rybakowski, zastępca 
prezydenta Wejherowa Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, se-
kretarz miasta Bogusław 

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie otwarto wystawę malarstwa z okazji 10-lecia działalności Stowa-
rzyszenia Plastyków im. Stefana Lewińskiego, działającego w ramach 
wejherowskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 

Stowarzyszenie im. Stefana Lewińskiego

Malują od 10 lat

Suwara, prezes ZKP O/Wej-
herowo Mirosław Gaffka, a 
także członkowie zaprzyjaź-
nionych organizacji plasty-
ków z Rumi, Redy, Lęborka, 
Gniewina oraz Koleczkowa. 

Honorowym gościem ju-
bileuszowego spotkania była 
żona patrona Stowarzysze-
nia - Ewa Lewińska, wraz 
z rodziną. 

Prezes  wejherowskiego 
partu ZKP Mirosław Gaff-
ka wręczył czwórce malarzy: 

Teresie Uzdrowskiej, Eu-
genii Marmułowskiej, Ja-
dwidze Piotrowicz oraz 
Tadeuszowi Trockiemu 
pamiątkowe statuetki za ak-
tywną działalność. 

Akcentem muzycznym 
tej uroczystości był koncert 
aktorki scen muzycznych 
Agnieszki Babicz. 

Obrazy członków Stowa-
rzyszenia można oglądać 
na wystawie w Pałacu do 
końca grudnia br.

- Jest Pan znanym i ce-
nionym artystą. Wachlarz 
Pańskiej działalności ar-
tystycznej jest przebogaty 

50-lecie działalności artystycznej świętował razem z rodziną i 
przyjaciółmi wejherowski twórca Andrzej Arendt. Podczas uro-
czystości w Muzeum PiMK-P prezydent  Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt wyróżnił zasłużonego artystę Medalem Róży.

Nagrodzony twórca Andrzej Arendt

Medal Róży na 50-lecie

Jest w tym niewątpliwa za-
sługa Pańskich zdolności, 
ale też i osobowości Pani 
Otylii Szczukowskiej, która 
ukształtowała dalszą drogę 
artystyczną i to tak moc-
no, że do dziś pozostał Pan 
wierny zasadom swojej mi-
strzyni i mentorki. Mimo, 
iż ukończył Pan Wyższą 
Szkołę Sztuk Plastycz-
nych w Gdańsku, nazywa 
się Pan twórcą ludowym. 
Czuje się Pan wolny arty-
stycznie, nie podporząd-
kowany kanonom sztuki i 
regułom narzucanym przez 
nurty artystyczne – powie-
dział prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
wręczając Medal Róży An-
drzejowi Arendtowi. 

Dorobek artysty zilustro-
wał ciekawy film nakręcony 
na zlecenie Muzeum PiMK-
-P przez Daniela Zaputo-
wicza. Gratulacje artyście 
z okazji jubileuszu złożyli 
m.in. starosta wejherowski 
Gabriela Lisius, prezes 
Oddziału ZKP Mirosław 
Gaffka, gwardian Klasz-
toru OO. Franciszkanów o. 
Daniel Szustak, dyrektor 
WCK Jolanta Rożyńska, 
dyrektor Muzeum PiMK-P 
Tomasz Fopke i inni.

Jubileuszową wystawę 
rzeźb, grafik i innych prac 
plastycznych A. Arendta, 
można oglądać  w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie.

Jak podkreśliła Zofia Kusterska, nie by-
łaby w stanie działać bez pomocy wielu ludzi 
wrażliwych na krzywdę dziecka. Wsparcia 
stowarzyszeniu udzielają zwłaszcza władze 
samorządowe, sponsorzy, darczyńcy i wo-
lontariusze. - W imieniu moich podopiecz-
nych dziękuję za tę bezinteresowną pomoc 
- powiedziała Zofia Kusterska, wymieniając 
wiele osób wspierających stowarzyszenie.

- 25 lat temu Zofia Kusterska posta-
nowiła stworzyć dom rodzinny dla dzieci, 
którym brakowało ciepła rodzinnego. Stwo-
rzyła miejsce, gdzie mogły spokojnie odra-
biać lekcje i przyjemnie spędzać czas wolny 
z rówieśnikami, gdzie czuły się bezpiecznie 
- stwierdził prezydent Krzysztof Hilde-
brandt, dodając że szefowa stowarzyszenia 
potrafiła skupić wokół siebie osoby z podob-
ną pasją i powołaniem społecznym oraz zna-
leźć lokum na tego typu placówkę.

Jubileusz uświetnili swoim występami: 
Kalina Kusterska - 10-letnia wnuczka Z. 
Kusterskiej oraz znakomity duet z Gdań-
ska - Maciej Gromek i Marek Czernes.

Było wiele życzeń, gratulacji i podzięko-
wań, a także urodzinowy tort.

Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny

wszystko dla dzieci
Jubileusz 25-lecia istnienia świętowało Stowarzyszenie Przy-

jaciół Rodziny, prowadzone przez Zofię Kusterską. Życzenia z 
oakzji jubileuszu składali pani Zofii m.in. starosta Gabriela Li-
sius praz prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 

Fot. Starostwo i UM

Po raz drugi Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie zorganizował konkurs pt. „Święty Jan Paweł 
II - Idźmy naprzód z nadzieją”.

konkurs dla dzieci i młodzieży

Idźmy naprzód z nadzieją

Uroczyste podsumowa-
nie, na którym wręczono 
dyplomy i nagrody rzeczo-
we dla 35 laureatów odbyło 
się w Muzeum PiMK-P.

Mariola Błaszczuk - 
wicedyrektor PZPOW przy-
gotowała dla laureatów 
zagadki. Ochotnicy odpo-
wiadali m.in. na takie py-
tania jak: Jak na imię miał 
Jan Paweł II?, Kiedy odby-
ła się pierwsza pielgrzymka 
Ojca Świętego do ojczyzny? 

Za poprawne odpowie-
dzi dzieci otrzymały drob-
ne upominki.
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KULTURA

W konkursie wzięło udział 
41 uczniów szkół z powiatu 
wejherowskiego. W katego-
rii klas IV-VI szkół podsta-
wowych pierwsze miejsce 
zdobył Piotr Więckowski 
ze Szkoły Sióstr Zmartwych-
wstanek w Wejherowie, dru-
gie miejsce zajęła Klaudia 
Prorok z Redy, a trzecie 

miejsce Nikodem Bladow-
ski z Łebna (wszyscy na zdję-
ciach poniżej). Wyróżnienia 
otrzymali:  Tomasz Block 
z Nowego Dworu Wejhe-
rowskiego i Andrzej Bur-
chardt z Łebieńskiej Huty.

W kategorii starszych 
klas pierwsze miejsce zdo-
była Emilia Hładuniuk z 

Wernisaż stał się oka-
zją do oficjalnego otwarcia 
nowej sali spotkań, która 
dzięki pomocy zastępcy pre-
zydenta Arkadiusza Krasz-
kiewicza została utworzona 
w bibliotece, po połączeniu 
pomieszczenia po dawnej bi-
bliotece pedagogicznej i gabi-
netu dyrektora biblioteki.   

Symbolicznego przecięcia 
wstęgi i otwarcia sali doko-
nały panie: dyrektor biblio-
teki Danuta Balcerowicz, 
prezes SAP „Pasja” Longina 
Wysocka oraz wiceprezes 
Aleksandra Mazurkie-
wicz-Tiesler (na zdjęciu).

Licznych gości, w tym oso-
by zaangażowane w projekt, 
powitała dyrektor luzińskiej 
biblioteki, Maria Krośnic-
ka. Roman Drzeżdżon z 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie, podsu-
mował sobótkowy projekt, 
czyli warsztaty literacko-
-muzyczne, nagranie filmu 
i sobótkowych pieśni oraz 
wydanie książki, m.in. ze 
scenariuszem widowiska 
„Sobótka” Pawła Szefki. 

Głównym punktem pro-
gramu był pokaz filmu Ewe-
liny Karczewskiej i Piotra 
Zatonia. W filmie, nagranym 
na podstawie scenariusza, 
który powstał pod kierun-
kiem Jaromira Szroedera 
wystąpili aktorzy Regional-
nego Teatru Dramatyczne-
go z Luzina oraz mieszkańcy 
gminy Luzino. Uczestnicy 
spotkania otrzymali książkę 
wraz z płytą z filmem i  na-
graniami sobótkowych pie-
śni. 

Książka oraz film będą 
bezpłatnie przekazywane in-
stytucjom kultury, szkołom, 
regionalistom oraz instruk-

torom teatralnym na Kaszu-
bach.  Projekt „Hej, Sobótka, 
Sobótka…” realizowany był 
od czerwca do listopada 2017 
r. przez Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie 
przy współudziale Muzeum 

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

„Pasja” w bibliotece
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie otwarto wystawę Sto-

warzyszenia Artystów Plastyków „Pasja” pt. „Jaki piękny jest świat VII”

Gimnazjum Salezjańskiego, 
drugie - Oliwia Plichta z 
SP w Bolszewie, a trzecie ex 
aequo - Karolina Górniak 
z SP 4 w Redzie i Paulina 
Syldatk z SP w Strzepczu. 
Wyróżnienie otrzymał Ja-
kub Sobczak z Rumi.

Więcej zdjęć na: facebo-
ok.com/PulsWejherowa

 W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbył się Konkurs 
Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” z okazji Święta Niepodległości.

Zachodniokaszubskiego w 
Bytowie oraz Regionalne-
go Teatru Dramatycznego 
w Luzinie. Organizatorzy 
dziękują wszelkim osobom 
oraz instytucjom za pomoc i 
zaangażowanie w realizacji 
sobótkowego projektu.     Rd

Listopadowa promocja sobótkowa

warsztaty, film i książka

Strofy o Ojczyźnie

Hola ho, hola ho! - dźwięki jednej z pieśni sobótkowych oznajmiły 
rozpoczęcie spotkania podsumowującego projekt „Hej, Sobótka, So-
bótka…”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury oraz Po-
wiat Wejherowski. Odbyło się ono 7 listopada br. w Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. L. Roppla w Luzinie.

Fot. Urząd Miejski

Miejska Biblioteka Publiczna w wejherowie przy ul. kaszubskiej 14  organi-
zuje Dzień Seniora w bibliotece, który odbędzie się w piątek 24 listopada. 

 Dzień Seniora w bibliotece 

Impreza rozpocznie się o godzinie 10.00 
występem wiesławy Szypelt z grupą arty-
styczną ZOKO. Po koncercie, do godziny 13.00, 
seniorzy będą mogli odwiedzić stanowiska bi-
blioteczne, na których każdy znajdzie coś dla 
siebie. Pojawi się słodki poczęstunek, specjal-
nie dobrane gry planszowe, warsztaty malar-
skie, prezentacja oferty bibliotecznej (w tym 
audiobooków i książek z dużą czcionką), czy 

projekcja kampanii społecznych, dotyczących 
wieku dojrzałego. 

Współorganizatorem Dnia Seniora jest Po-
wiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wej-
herowie, dzięki któremu pojawią się także 
punkty medyczno-kosmetyczne : masaż i ko-
smetyka dłoni. 

Piątkowa akcja ma charakter otwarty, nie 
obowiązują na nią wcześniejsze zapisy.
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W ośrodku przy ul. Chopi-
na 15 (była stacja pogotowia 
ratunkowego), pod opieką 
specjalistów znajduje się 
1100 dzieci z Wejherowa i in-
nych miejscowości powiatu 
wejherowskiego, puckiego, 
lęborskiego i innych.  Spe-
cjaliści medycyny konsultu-
ją dzieci i są koordynatorami 
wieloprofilowej   rehabilita-
cji ruchowej, a także zajęć z 
dziedziny psychologii, neu-
rologopedii czy pedagogiki 
specjalnej. Terapia  dzie-
ci  wzbogacana jest  nowo-
czesnymi metodami. Dzieci 
niemówiące mają szansę na 
komunikację za pomocą al-
ternatywnych metod wspie-
rania rozwoju mowy.

Ośrodek  Wczesnej Inter-
wencji swoją działalnością 
wspiera rodziców w proce-
sie rehabilitacji, proponując 
bezpłatną rehabilitację  w 
ramach NFZ oraz konsulta-
cje u specjalistów. Ku rado-
ści rodziców i pracowników 
placówki, kontrakt z NFZ 
został wznowiony, więc po 
przerwie można już rejestro-
wać dzieci na kolejne zajęcia 
rehabilitacyjne (kontakt pod 
nr tel.: 58 572 78 99).

- Cieszymy się dobrą opi-
nią i zaufaniem rodziców, z 
czego jesteśmy dumni. Naj-
bardziej cieszy nas uśmiech 
na twarzach naszych małych 

Ośrodek wczesnej Interwencji i Rehabilitacji 

Od ośmiu lat pomaga 
dzieciom i młodzieży

pacjentów - mówi Iwona Za-
krzewska z Zarządu Fun-
dacji „Uśmiech Dziecka”, 
która w tym roku obchodziła 
15-lecie działalności. - Oferta 
przychodni pozwala wspól-
nie z placówkami edukacyj-
nymi realizować  zalecenia, 
zawarte w orzeczeniach o 
kształceniu specjalnym, o 
wspomaganiu rozwoju i in-
ne. Bardzo dużo dzieci to 
uczniowie szkół, którzy 
przychodzą na zajęcia w go-
dzinach popołudniowych lub 
przed  rozpoczęciem nauki w 
szkole. Dlatego nasz ośrodek 
działa do godziny 19.00.

Placówka współpracuje z 
Niepublicznym Przedszko-
lem Specjalnym, działają-
cym w tym samym budynku 
oraz z Ośrodkiem Diagnozy 
i Terapii  dla Dzieci  z zabu-
rzeniami rozwojowymi. Po-
maga nie tylko dzieciom, ale  
również organizuje wsparcie 
dla rodziców w trudnym i 
długim procesie rehabilita-
cji. Organizowane są szko-
lenia zarówno dla rodziców, 
jak i dla pracowników, na 
przykład na temat metod 
wspierających rozwój mowy, 
czy karmienia dziecka z za-
burzeniami rozwojowymi. 

W ciągu ośmiu lat dzia-
łalności, dzięki wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Fundacja mogła wyremon-

tować i wyposażyć Ośro-
dek w nowoczesny sprzęt. 
Dlatego z okazji kolejnej 
rocznicy rozpoczęcia dzia-
łalności,  Zarząd Fundacji 
składa serdeczne podzięko-
wanie Urzędowi Marszał-
kowskiemu oraz Urzędowi 
Miasta Wejherowa, wspie-

W ubiegłym roku dzięki ofiarności uczestników udało się 
zebrać ponad  600 kg żywności oraz ponad 100 kartek z ży-
czeniami. Również w tym roku paczki pojadą na Kresy do 
Kombatantów AK, do ich najbliższych oraz do najbiedniej-
szych polskich rodzin. Wspólnym mianownikiem jest pol-
skość, a żadna ofiarowana paczka nie zostanie zmarnowana. 

Nasi Rodacy na wschodzie na co dzień borykają się z trud-
ną sytuacją materialną i często z samotnością, dlatego już od 
2010 roku z inicjatywy organizowane są zbiórki żywności dla 
nich. W Wejherowie zbiórkę organizuje koordynator Stowa-
rzyszenia Traugutt -  Rozalia Mucha. W tę charytatywną 
akcję zaangażowała się m.in. Szkoła Podstawowa nr 8, której 
uczniowie stworzą kartki z życzeniami.

Mieszkańcy powiatu wejherowskiego mogą przy-
nosić żywność do Hotelu Marmułowski w Wejhero-
wie (ul. 12 Marca 2017), codziennie w godz. 7.00-22.00, 
do 2 grudnia br. 

Najbardziej potrzebne są produkty z długim terminem 
przydatności, np. olej, kawa, herbata, cukier, mąka, maka-
ron, konserwy, nie zapomnijmy o opłatku i kartce bożona-
rodzeniowej z życzeniami. Staramy się unikać żywności w 
słoikach, gdyż szkło tłucze się w transporcie. Pierwszy trans-
port z darami wyruszy województwa z pomorskiego na Litwę 
jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

Informacje i relacje z wyjazdów można uzyskać na stro-
nach Stowarzyszeń: Odra-Niemen, Traugutt z dopiskiem 
Rodacy Bohaterom oraz na YouTube i facebooku - Rozalia 
Mucha (tel.514 822 550).

Zbiórka darów do 2 grudnia

Dla rodaków
Po raz trzeci mieszkańcy Wejherowa i 

okolic miasta mogą wziąć udział w zbiórce 
paczek świątecznych  w ramach akcji „Ro-
dacy Bohaterom”. 

POMOC

Wolontariusze podczas jednej z ubiegłorocznych wizyt 
u Polaków na Kresach. Weteran pokazuje polskiego 
orła, którego wizerunek ma na swojej posesji.

Dokładnie 8 lat temu, w listopadzie 2009 roku w Wejherowie otwarto Ośrodek Wcze-
snej Interwencji i Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży. Specjalistyczna placówka, pro-
wadzona przez Fundację „Uśmiech Dziecka”, jest trzecim co do wielkości (po Gdańsku 
i Gdyni) ośrodkiem na Pomorzu, który wspiera dzieci od pierwszych tygodni życia do 
osiągnięcia pełnoletności.

rającemu działalność pla-
cówki. Podziękowania płyną 
również dla wszystkich pra-
cowników Ośrodka Wczesnej 
Interwencji oraz Niepublicz-
nego Przedszkola Specjalne-
go ,,Uśmiech Dziecka ‘’ za  
dobroć, uśmiech i służbę dla 
dobra dziecka.                     AK.

Iwona Zakrzewska z Fundacji „Uśmiech Dziecka” w 
kolorowej poczekalni ośrodka.

W Muzuem Pismiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie 30 listopada o godz. 18.00 odbędzie 
się promocja nowej książki pisarza z Luzina. włodzimierz 
Zaczek, który opowie o swojej książce „Kaszubi”, zaprasza 
serdecznie wszystkich zainteresowanych czytelników.

„kaszubi” w Muzeum
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M.Płotka w finale pokonała Emilię Zdrojewską (Koczek 
Sopot) 3:2. Na tych samych zawodach Katarzyna Płotka i 
Przemysław Dosz zajęli piąte miejsca. 

Z kolei w meczu drugiej ligi tenisa stołowego kobiet, po-
między KTS-K GOSRiT Luzino i MRKS II Gdańsk, zwycię-
żyła drużyna z Luzina 8:2. Gospodarze wystąpili w składzie: 
M. Płotka, I. Gadomska, M. Fidala, K. Płotka i M. Mika. 

judo

Sukces 
A. Syski

O G Ł O S Z E N I E

Agata wywalczyła także 
brązowy medal Pucharu Pol-
ski w jednym z największych 
turniejów judo w Polsce - Ju-
do Baltic Cup - Gdynia 2017. 
W pierwszym tygodniu listo-
pada wejherowianka starto-
wała w Słowenii na jednym 
z najmocniejszych turniejów 
judo na świecie w katego-
riach młodzieżowych Koroś-
ka Judo Open, gdzie walcząc 
ze starszymi zawodniczkami 
zajeła bardzo dobre 7 miej-
sce w kat. wagowej -44 kg.

Na koniec października A. 
Syska zdobyła złoty medal w 
organizowanych przez WKS 
Flota Gdynia Mistrzostwach 
Pomorza Młodzików w judo.

Przed wejherowską za-
wodniczką zostały ostatnie 
starty w tym roku w Druży-
nowych Mistrzostwach Pol-
ski Województw w Judo, 
w Warszawie, gdzie Agata 
będzie reprezentować na-
sze województwo w druży-
nie młodziczek i juniorek 
młodszych.

Agata Syska (AZS-
-AWFiS Gdańsk), tre-
nująca w UKS Team 
Dragon Wejherowo 
wywalczyła złoty me-
dal w kat. wagowej -48 
kg podczas 27 Turnieju 
im. Antoniego Reitera, 
wygrywając wszystkie 
walki przed czasem. 

Od początku pojedynku wejherowianie zagrali skutecz-
nie w obronie i celnie trafiali w ataku. Szybko wypracowa-
na przewaga i koncentracja przez całe spotkanie, przyniosło 
wejherowianom sukces. Tytani kontrolowali przebieg me-
czu, a w drugiej części powoli, ale skutecznie powiększali 
przewagę bramkową. Najwięcej bramek dla Tytanów zdo-
byli: Jurkiewicz - 6, Bartoś - 5 i Warmbier – 5. 

W najbliższą sobotę (25 listopada) Tytani zmierzą się we 
własnej hali sportowej z liderem rozgrywek ligowych SMS 
Gdańsk. Mecz rozpocznie się o godz.17. Serdecznie zaprasza-
my na mecz i do gorącego dopingowania.

Kickboxerzy Wejherowskiego Stowarzyszenia Sporto-
wego i KTS-K GOSRiT Luzino wywalczyli 5 tytułów mi-
strzowskich podczas Mistrzostw Województwa Pomorskiego 
w kickboxingu w Kartuzach. Tytuły mistrzów zdobyli: Zu-
zanna Kalbarczyk - kick light (Luzino), Paulina Stenka - 
pointfighting oraz kick light (Luzino), Julia Kwidzińska 
-pointfighting (Luzino), Filip Stark - pointfighting (Luzino) 
i Nikola Siecińska - pointfighting (Wejherowo).

Piłka ręczna. Tytani

Znów wygrali
Kolejny, czwarty mecz z rzędu wygrali szczy-

piorniści Tytani Wejherowo. Tym razem na 
wyjeździe zwyciężyli z trzecią drużyną II ligi 
– MKS Brodnica 23:32. 

kickboxing: Mistrzowie

Tenis stołowy

Magda najlepsza
 Sukcesem zakończył się start Magdy Płotki w 

drugim wojewódzkim turnieju kwalifikacyjnym 
juniorek i juniorów w tenisie stołowym. Zawod-
niczka z Luzina zajęła pierwsze miejsce.

Magda Płotka.

Piłka nożna. IV liga

Przegrana przed przerwą
Na zakończenie jesiennej 

tury rozgrywek IV ligi roze-
grano derby powiatu wejhe-
rowskiego, w których Stolem 
Gniewino wygrał z Wikędem 
Luzino 2:0. Wcześniej luzinia-
nie zremisowali bezbramkowo 
z Aniołami Garczegorze.

Z Aniołami luzinianie zagrali 
przyzwoicie, niestety tragicznie 
zła pogoda, brutalność w grze i 
kartki, fatalna skuteczność i dziu-
rawa obrona pozwoliła tylko na 
obronienie remisu. Natomiast 
w Gniewinie gospodarze oka-
zali się skuteczniejsi, bo zagrali 

spokojniej, rozważniej i z pomy-
słem. Wikęd Luzino znajduje się 
na szóstej pozycji w tabeli.

Wikęd Luzino: Pranga - Budziń-
ski (Kenner), Kowalski, Kożyczkow-
ski, Bank, Fierka (Semak), Mienik, 
Pietrucha, Rutkowski (Kwaśnik), 
Opłatkowski, Tobiaski (Maszota). 

Agata Suska wygrywała 
wszystkie walki przed 
czasem.
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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

Na hali gOSRiT w Lu-
zinie odbyły się Mistrzo-
stwa Pomorza LZS Dryżyn 
Sołeckich w halowej Piłce 
Nożnej. Najlepsza oka-
zała się drużyna Luzina, 
która na co dzień gra w 
gdańskiej klasie B i jest 
liderem w swojej grupie. 

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

W Ogólnopolskich Zawodach Boccia w miejscowości 
Ostrów-Mausz bardzo dobrze zaprezentowali się repre-
zentanci Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego 
START Wejherowo. 

Zespół w składzie: Gabriela Andrzejewska - kapitan, 
Anna Konik oraz Helena Szpunar zajęli drugie miejsce. 
Trenerem drużyny jest Waldemar Konik.

Natomiast w zawodach boccia w Szczecinie ta sama 
drużyna ISS „START” zajęła czwartą lokatę. 

W zawodach zwycięży-
ła męska i żeńska drużyna 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 4 w Wejherowie. 
Obydwie drużyny pokonały 
reprezentacje z Pucka. 

W zespole ZSP nr 4 zagrali: 
Damian Borkowski, Mateusz 
Fetta, Dawid Galik, Tomasz Je-
żowski, Kacper Krause, Miko-
łaj Lademann, Marco Pałasz, 
Kacper Podajewski, Maciej 
Potrykus, Radosław Sałata, 
Bartosz Styn, Paweł Wenta. 
Opiekunowie drużyny - Ma-
ciej Syska oraz Adam Duda.

Żeńską drużynę ZSP nr  4 w 
Wejherowie tworzą:  Wiktoria 
Dampc, Kamila Domarus, Ka-
rolina Drewa, Julia Kaczma-
rek, Marta Kandziora, Milena 
Kosznik, Klaudia Langa, Mar-
cela Majewska, Julia Myszk, 
Angelika Stencel. 

Opiekunem drużyny jest 
Beata Zaustowska.

unihokej
Licealiada

Kompromitująca pierwsza 
część rozgrywek ligowych za-
kończyła się ostatnim miej-
scem w tabeli, a pierwsze 
spotkanie drugiej, wiosen-
nej tury rozgrywek rozegra-
ne awansem zakończyło się 
też przegraną. Pomimo, że 
Gryf zagrał tak sobie, to go-
ście grając także nie najlepiej 
strzelili gola w drugiej poło-
wie i wyjechali z kompletem 
punktów. Dopiero po utracie 
bramki wejherowianie rzucili 

Piłka nożna. gryf wejherowo 

jest coraz gorzej
Po serii klęsk piłkarze Gryfa Wejherowo na 

własnym boisku doznali kolejnej. W niedzielę 
przegrali z zespołem Stali Stalowa Wola 0:1. 

Boccia niepełnosprawnych

Sukcesy Startu

się do ataków. Zdominowali 
pole gry, ale byli nieskutecz-
ni i szczęście odwróciło się od 
nich. Słabszemu i wiatr w 
oczy wieje. 

W przedostatnim meczu 
na Wzgórzu Wolności gryfici 
zostali pokonani przez Błę-
kitnych Stargard Szczeciń-
ski 0:3, a wszystkie bramki 
padły w drugiej połowie. 

Za tydzień Gryf zagra z li-
derem II ligi - GKS 1962 Ja-
strzębie Zdrój.

w hali ZSP nr 2 w wej-
herowie odbyły się pół-
finały wojewódzkiej 
Licealiady w unihokeju 
Chłopców i Dziewcząt. Fi-
nał odbędzie się w gdyni 
29 i 30 listopada.

Futsal. Zawody w Rumi

Dominacja 
wejherowian

W ZSP nr 1 w Rumi odbyły się Mistrzostwa Po-
wiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Futsalu Chłopców. Zwyciężyła ekipa ZSP  
nr 2 w Wejherowie. Drugie miejsce zajęli gospo-
darze, a trzecie - ZSP nr 4 w Wejherowie.

Zwycięska drużyna (na zdjęciu) zagrała w składzie: Karol 
Baranowski, Oskar Formella, Mikołaj Jakubowski, Fabian 
Kątny, Maciej Koszałka, Szymon Krauze, Dominik Rietz, 
Szymon Maciołek, Bartosz Nuemuller, Ksawery Solarczyk. 
Opiekun drużyny - Tomasz Kotwica.

W rywalizacji wzięło udział ponad 90 zawodników z powia-
tu wejherowskiego. Organizatorami zawodów byli: Powiatowy 
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie 
oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi.

Luzino 

LZS 

W finale współgospodarze 
pokonali - po zaciętej walce 
zespół z Łęczyc, a w meczu o 
trzecie miejsce Wierzchucino 
okazało się lepsze od  Char-
browa. 

Łącznie w turnieju zagrało 
niemal 100 zawodników, któ-
rzy dopiero co zeszli z B-klaso-
wych i A-klasowych boisk. 
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AKTUALNOŚCI

Dla naszych Czytelników mamy trzy podwójne zapro-
szenia na dowolny seans filmowy w Multikinie w Rumi 
(galeria Rumia).  Zwycięzcy będą mogli wybrać się do kina 
w dniach od poniedziałku do czwartku włącznie, z wyłącze-
niem imprez specjalnych.

W aktualnym repertuarze Multikina w Rumi znalazł się 
przedświąteczny hit, polska komedia romantyczna  „Listy do 
M. 3” z gwiazdorską obsadą.

Oto pytanie konkursowe:   
w jakim przebraniu w kolejnych częściach „Li-

stów do M.” występuje postać, grana przez Toma-
sza karolaka?

Odpowiedź proszę przesłać razem z imieniem i nazwi-
skiem na adres:  redakcja@pulswejherowa.pl,  do soboty 
25 listopada  br.  do godz. 20.00. 

W temacie prosimy napisać:  Bilety do Multikina.  

Do wylosowanych osób odpiszemy w sobotę wieczorem.

konkurs filmowy

Bilety do Multikina

SkuTeCZNA RekLAMA 
w  PuLSIe 

wejheROwA
606  101 502

redakcja@pulswejherowa.pl

Dołącz do nas na: facebook.com/Pulswejherowa


