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Misterium na Kalwarii Srebrny Laur
dla szpitala

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie otrzymał
Srebrny Laur Jakości w XXI edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości w kategorii Organizacje Publiczne. Dwie wejherowskie pielęgniarki zostały wyróżnione
za opracowanie elektronicznego systemu dokumentacji
pielęgniarskiej.
Str. 2

Przedwyborczy
klimat na sesji
Podczas wtorkowej sesji (27 marca br.) radni dokonali istotnej zmiany budżetu miasta oraz przyjęli wiele
ważnych uchwał. Jednak dyskusję zdominowały tematy
przedwyborcze, jak Program Mieszkanie Plus czy walka
z zanieczyszczeniem powietrza. Wybory samorządowe
odbędą się w październiku-listopadzie br., ale już czuć
wyraźnie ich klimat.
			
Str. 2

W minioną niedzielę na Kalwarii Wejherowskiej dzięki Misternikom Kaszubskim wierni oglądali i przeżywali Misterium Męki Pańskiej, które odbędzie się również w Wielki Piątek o godz. 10.
Str. 4
REKLAMA

Naszym Czytelnikom
życzymy pogodnych, rodzinnych
Świąt Wielkanocnych,
niosących nadzieję i radość,
a także dobrego odpoczynku.
Redakcja

Więcej
na inwestycje
Rada Powiatu Wejherowskiego przeznaczyła dodatkowe środki m.in. na inwestycje drogowe, pomoc dla
szpitala oraz rozbudowę LO nr 1 im. Książąt Pomorskich w Rumi.
Str. 6

Tylko do wtorku 3 kwietnia można składać projekty do IV Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. 			
Str. 16
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AKTUALNOŚCI
Gratulacje od prezydenta

Sesja Rady Miasta Wejherowa

Srebrny Laur Przedwyborczy klimat
dla szpitala
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
w Wejherowie otrzymał Srebrny Laur Jakości w XXI edycji Konkursu o Pomorską
Nagrodę Jakości w kategorii Organizacje
Publiczne. Dwie wejherowskie pielęgniarki zostały wyróżnione za opracowanie
elektronicznego systemu dokumentacji
pielęgniarskiej.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podczas spotkania w ratuszu podziękował i pogralutował Jolancie Sobierańskiej-Grędzie, prezes Zarządu Szpitali
Pomorskich i Andrzejowi Zieleniewskiemu, wiceprezesowi Zarządu Szpitali (na zdjęciu powyżej).
- Nagroda jest dowodem na to, że zarządzający szpitalem postawili na wysoką jakość usług i nowoczesne zarządzanie jakością, co jest niezwykle istotne w przypadku
świadczenia specjalistycznych usług medycznych i dostosowania ich do potrzeb pacjentów i wymagań prawnych
- powiedział Krzysztof Hildebrandt.
Prezydent Wejherowa i zastępca prezydenta Arkadiusz
Kraszkiewicz wręczyli podziękowania Małgorzacie Hir,
pielęgniarce Oddziału Chorób Płuc Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie oraz Magdalenie Dykas-Rogalewskiej, pielęgniarce Oddziału Neurologii, które opracowały
elektroniczny system dokumentacji pielęgniarskiej. Program ten zostanie wprowadzony (jako program pilotażowy) w kilkunastu placówkach medycznych w całej Polsce.
- Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do nas z prośbą o
wykorzystanie tego systemu w innych szpitalach - podkreśliła prezes Jolanta Sobierańska-Gręda.
- Cieszę się, że wejherowski szpital został dostrzeżony i nagrodzony Srebrnym Laurem Jakości w kategorii
„Organizacje Publiczne” - powiedział Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Szpitali Pomorskich. - Szczególnie dumny
jestem z pań pielęgniarek, których praca została uznana
za innowacyjną, a stworzony przez nie system staje się
wzorcem do jego powielania na terenie innych placówek.
Podczas spotkania w ratuszu, podziękowania i gratulacje otrzymały także: Beata Wieczorek-Wójcik, dyrektor
ds. pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie oraz Aleksandra Nieżurawska, pełnomocnikowi
Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.
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Podczas wtorkowej sesji (27 marca br.) radni dokonali istotnej zmiany budżetu miasta
oraz przyjęli wiele ważnych uchwał. Jednak dyskusję zdominowały tematy przedwyborcze, jak Program Mieszkanie Plus czy walka z zanieczyszczeniem powietrza. Wybory samorządowe odbędą się w październiku-listopadzie br., ale już czuć wyraźnie ich klimat.
Najważniejsza
była
uchwała budżetowa, o której piszemy na sąsiedniej
stronie 3.

Renowacja zabytków
i pomoc dla szpitala

Podczas sesji radni zadecydowali m.in. o przyznaniu
dotacji na renowację wejherowskich zabytków. Dotacje
na ten cel otrzymają: Klasztor Franciszkanów, Dom
Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla
Dzieci przy ul. Św. Jacka 14,
wspólnota mieszkaniowa ul.
12 Marca 179, ul. Wniebowstąpienia 1, 1a, 3 i 3a.
Zdecydowano też o udzieleniu pomocy finansowej
wejherowskiemu szpitalowi
na zakup aparatu USG dla
Oddziału Chirurgii i Onkologii oraz Powiatowi Wejherowskiemu na modernizację
ul. Rybackiej (rozbudowa o
tzw. prawoskręt).
Radni przyznali również
dotację na zmianę systemu
ogrzewania na ekologiczny
wspólnocie mieszkaniowej
ul. 12 Marca 179, ul. Wniebowstąpienia 1, 1a, 3 i 3a.

Plany, nieruchomości
i okręgi wyborcze

Ponadto przyjęto Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi, a także przystąpiono do zmiany planów
zagospodarowania
przestrzennego w trzech miejscach w Wejherowie (rejon ul.
Łęgowskiego, ul. Tartacznej-Podmiejskiej i ul. Wałowej).
Rada Miasta wyraziła zgodę na zakup nieruchomości przez miasto i
udzielenie bonifikaty przy
sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.
Zbliżające się wybory samorządowe widoczne były
nie tylko w przyjętej uchwale o ustaleniu okręgów
wyborczych (wrócono do
okręgów z wyborów z roku
2010, z niewielkimi zmiana-

mi), ale przede wszystkim w
uchwałach proponowanych
przez radnych o bardzo propagandowym charakterze.

Program
Mieszkanie Plus

Projekt uchwały złożony
przez radnych ze Stowarzyszenia „Dla Wejherowian”
(A. Szczygieł, T. Skowrońska, G. Skowroński, M.
Schmidt) przewidywał przystąpienie Wejherowa do
rządowego Program Mieszkanie Plus. Okazało się
jednak, że miasto nie ma
obecnie działek, na których
można wybudować budynki z tego programu. Wnioskodawcy dobrze tego nie
sprawdzili, nie przygotowali
należycie uchwały, gdyż była ona niewykonalna.
Aby ratować sytuację i
umożliwić realizację programu w przyszłości, radny Wojciech Kozłowski z
Ruchu Społecznego „Wolę
Wejherowo” zaproponował
poprawkę, aby przyjąć realizację Programu Plus, ale pod
warunkiem zabezpieczania
odpowiednich gruntów na
ten cel, czyli jak pojawią się
odpowiednie działki (np. w
wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego). Dopiero po przyjęciu tej
poprawki, radni jednogłośnie poparli uchwałę.
Radni długo dyskutowali
o szansach na realizację programu. Jak informują media, z powodu wysokich cen
w budownictwie, rząd nie
jest w stanie zaproponować
konkurencyjnych czynszów
w mieszkaniach Programu
Mieszkanie Plus i pierwotna
koncepcja programu okazuje
się coraz mniej realna.
Czynsze mogą być zbliżone do cen rynkowych, mówi się o 10 czy nawet 20
zł za metr kwadratowy, co
oznacza dla 50-metrowego
mieszkania czynsz na poziomie 500 do 1000 zł. Kogo

będzie na to stać? Obecnie
Rada Mieszkalnictwa przy
Prezesie Rady Ministrów
pracuje nad rozwiązaniem
tego problemu.

Walka ze smogiem

Jest to obecnie bardzo modny, ale też polityczny temat,
będący elementem kampanii
wyborczej. Projekt uchwały
zaproponowany przez radnych ze Stowarzyszenia „Dla
Wejherowian” w sprawie
utworzenia miejskiego programu ograniczenia niskiej
emisji i zanieczyszczenia powietrza w Wejherowie, zawierał wiele błędów i braków
formalnych.
Szczegółowa
opinia prawna przygotowana przez radcę prawnego
wskazała na liczne uwagi,
zastrzeżenia i wątpliwości prawne dotyczące zarówno zakresu jak i treści
uchwały, co w konsekwencji
uniemożliwiło radcy prawnemu pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.
Radni nie mogą podejmować uchwał nie posiadających opinii radcy prawnego,
uchwał co do których istnieją poważne zastrzeżenia co
do jej zgodności z prawem.
Podczas dyskusji zwrócono też uwagę, że ten projekt generalnie przewiduje
udzielania dotacji z budżetu miasta na to, na co miasto już dotacji udziela ze
środków zewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu
„Czyste powietrze Pomorza” (w latach 2016, 2017
i wkrótce uruchomione dofinansowanie w roku 2018).
Chodzi oczywiście o wymianę starych pieców na
ogrzewanie
ekologiczne.
Skutkiem uchwały w zaproponowanym kształcie byłoby
zastąpienie pieniędzy zewnętrznych pieniędzmi z bu-

dżetu miasta. Taka sytuacja
jest niedopuszczalna, jest
to rozrzutne wydatkowanie
środków własnych. Należy
wpierw pozyskiwać i wydatkować środki zewnętrzne,
jeśli są takie możliwości, a
przecież są, i dopiero potem
wydatkować środki własne
z budżetu. Zaproponowana
uchwała takiego mechanizmu nie przewidywała.
Ponadto były też inne istotne zastrzeżenia do
uchwały. Projekt był tak
słaby, że wnioskodawcy ze
Stowarzyszenia „Dla Wejherowian” sami zaproponowali
jego zdjęcie z porządku obrad, co radni przyjęli jednogłośnie. Do tematu wrócimy
w kolejnym numerze Pulsu.

Propaganda
czy coś więcej?

Radni ze Stowarzyszenia „Dla Wejherowian” próbowali też „odgrzać” swój
projekt uchwały z września
2017, przewidujący budowę
basenu wspólnie z powiatem
przy ul. Kalwaryjskiej, w
miejscu tzw. starego basenu.
Radni zdecydowali o zdjęciu
tej uchwały z porządku obrad. Ponownie nieprzygotowana przez wnioskodawców
uchwała została „wrzucona
jak granat” jedynie po to,
aby zablokować realizację
w tym miejscu obiektu rekreacyjno-rehabilitacyjnego
pod nazwą „Wodne Ogrody”, który proponuje prezydent miasta.
Obserwując
działania
Stowarzyszenia „Dla Wejherowian”, które sprowadzają się do zgłaszania
nieprzygotowanych i niewykonalnych
projektów
uchwał, trudno nie dojść
do przekonania, że ma to
wyłącznie charakter propagandowy, po to aby zaistnieć przed wyborami, a
nie po to, aby coś realnie
zrobić dla mieszkańców
Wejherowa.
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AKTUALNOŚCI
Prawie 50 mln zł na infrastrukturę miasta

Za wysokie standardy i nowe technologie

Rada Miasta Wejherowa na wtorkowej sesji (27 marca br.) dokonała znaczącej zmiany budżetu Wejherowa na rok 2018. Tegoroczne wydatki miasta wzrosną o prawie 11 procent, co jest w głównej
mierze związane z rozliczeniem środków z ubiegłego roku. Ponadto
radni zmienili Wieloletnią Prognozę Finansową miasta.
Zaproponowana przez prezydenta Wejherowa Krzysztof Hildebrandta zmiana budżetu i WPF oznacza przede wszystkim zwiększenie wydatków na inwestycje.

Podczas IV Europejskiego Kongresu Jakości w Łodzi, prezes
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Janusz Różalski odebrał kolejną prestiżową nagrodę dla firmy - diamentową
statuetkę w programie „Jakość Roku 2017”. Gdyńskie przedsiębiorstwo potwierdziło, że stosując wysokie standardy jakościowe
i dbając o ciągłe doskonalenie i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zasłużenie od wielu lat znajduje się w
czołówce najlepszych firm ciepłowniczych w kraju.

Certyfikat jakości
Rekordowe
inwestycje i rozwój dla gdyńskiego OPEC

- Po dokonanej zmianie
budżetu, wydatki na wszelkiego rodzaju inwestycje w
2018 roku wyniosą 48,4 mln
zł. Prawie 50 mln zł w ciągu jednego roku na rozwój
infrastruktury Wejherowa
jest kwotą absolutnie rekordową w historii naszego
samorządu - mówi prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt. - Warto podkreślić, że tylko niespełna
15 procent tej kwoty będzie
pochodziło z kredytów. Inwestycje finansujemy ze
środków własnych, również z
oszczędności z roku ubiegłego, oraz pozyskanych dotacji
ze środków zewnętrznych.
Poziom zadłużenia miasta pozostaje na względnie
niskim poziomie - dodaje prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt. - Na co wydajemy te pieniądze? Przede
wszystkim na budowę dróg,
w tym zwłaszcza bezkolizyjnych węzłów drogowych

łączących północną i południową część miasta. Drogi
stanowią aż 3/4 wszystkich
wydatków na inwestycje. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę cały tegoroczny budżet
miasta, to prawie co siódma
złotówka spożytkowana zostanie na drogi. Ponadto w
Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta zabezpieczyliśmy na tej sesji 10 mln zł
na budowę tunelu pod drogą
krajową nr 6 w ramach Węzła Śmiechowo (Zryw) w latach 2020-2021. Natomiast
tunel pod torami kolejowymi na tym węźle sfinansuje
kolej zgodnie z porozumiem,
które wynegocjowałem z
PKP PLK SA. Od kolei zależy też termin realizacji całej inwestycji. Chcę wyraźnie
podkreślić, że drogi i bezkolizyjne węzły drogowe są i pozostaną moim priorytetem.
W tegorocznym budżecie inwestycyjnym ważne
miejsce zajmują wydatki na

Najważniejsze zmiany budżetu miasta na rok
2018 przyjęte na ostatniej sesji:
• Wydatki na inwestycje i remonty dróg wzrosną o prawie 9 mln zł.
• 457 tys. zł stanowią dotacje na remonty wejherowskich
zabytków.
• 400 tys. zł zostało przeznaczonych dodatkowo na budowę nowych placów zabaw dla dzieci.
• Wydatki na wymianę starych kopcących pieców na ekologiczne źródła ogrzewania wzrosną o 477 tys. zł, do kwoty
ponad 2,1 mln zł - największej w historii. W tej kwocie ponad
700 tys. zł stanowią dotacje dla mieszkańców udzielane z budżetu miasta na wymianę pieców.
• Wydatki bieżące: zwiększono m.in. o ponad 2 mln zł dotację na działalność Wejherowskiego Centrum Kultury, o ponad
1,8 mln zł wynagrodzenia nauczycieli, o 1,3 mln zł środki na
przedszkola i o 400 tys. zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Wejherowa w Domach Pomocy Społecznej.

mieszkaniówkę, na wymianę
starych pieców na ekologiczne źródła ogrzewania oraz
na sport i rekreację, w tym
na projekty Wejherowskiego
Budżetu Obywatelskiego.
- Uważam, że wydatki w
naszym budżecie są bardzo
dobrze dobrane i korzystne
dla wszystkich mieszkańców
Wejherowa, w pełni uzasadnione i potrzebne - podsumowuje prezydent Wejherowa.
Zmianę budżetu, którą zaoponował prezydent
Krzysztof Hildebrandt radni przyjęli jednogłośnie, zaś
Wieloletnią Prognozę Finansową znaczną większością głosów (16 za, 4 osoby
się wstrzymały od głosu, nikt
nie był przeciw).

Program Promocji Jakości Promocji w Polskich
Przedsiębiorstwach po raz
12. zorganizowała Fundacja
Qualitas, która jest jedynym
członkiem z Polski uznanej,
międzynarodowej organizacji European Orgnization
For Quality oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000. Partnerami Fundacji są Kaizen
Institute oraz Quality Austria-Polska.
Przy wyborze laureatów
decydującym kryterium były wysokie standardy w misji
przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie pracowników
firmy w stałe podnoszenie
jakości. OPEC przystąpił do
programu, ponieważ w ciągu swej 57-letniej działalności firma nieustannie dbała

o jakość świadczonych usług
w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła na terenie
Gdyni, Rumi, Sopotu i Wejherowa oraz produkcji ciepła
i energii elektrycznej w kogeneracji.
Na ten tytuł przedsiębiorstwo pracowało latami.
Diamentowe
wyróżnienie
uzyskują po weryfikacji podmioty, które wcześniej co
najmniej 3 razy otrzymały
Certyfikat Jakość Roku.
Nadrzędny cel strategiczny, jaki stawia sobie
OPEC to ekologiczny rozwój, bezpieczny, społecznie
akceptowany,
spełniający
europejskie standardy życia.
Dzięki konsekwentnie realizowanej misji przedsiębiorstwo buduje trwałe relacje

z klientami i kontrahentami oraz wzmacnia zaufanie
społeczne. Firma staje się
synonimem bezpieczeństwa,
jakie daje pewność i niezawodność dostaw ciepła.

Statuetka Wejhera Będzie remont nawierzchni
Zamknięta ulica
dla A. Pawelca
Rada Miasta Wejherowa jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu
Statuetki Jakuba Wejhera
za szczególne zasługi dla
Wejherowa najstarszemu
polskiemu żołnierzowi.
Kapitan
Aleksander
Pawelec, który w tym roku skończy 103 lata, jest
uczestnikiem wielu uroczystości w Wejherowie i okolicy, a także licznych spotkań
z młodzieżą szkolną. Przekazuje jej nie tylko wiedzę
historyczną, ale też wartości patriotyczne.
Kombatant II wojny
światowej, żołnierz Lądowej
Obrony Wybrzeża, we wrze-

w Śmiechowie

Od 3 kwietnia br. wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu związana z poprawą bezpieczeństwa na ul. Gryfa Pomorskiego. Zamknięta
dla ruchu zostanie ulica Gryfa Pomorskiego na
odcinku od ul. Patoka (nowego ronda) do osiedla
Dzięcielskiego.

śniu 1939 roku walczył w
szeregach I Morskiego Pułku Strzelców w Wejherowie,
a pod koniec wojny był żołnierzem Armii Krajowej.

Zmiany są spowodowane koniecznością przeprowadzenia
remontu nawierzchni jezdni o chodnika w ul. Gryfa Pomorskiego na odcinku od ul. Patoka do ul. Dzięcielskiego.
Urząd Miejski prosi o zachowanie szczególnej ostrożności
w rejonie ul. Gryfa Pomorskiego i stosowanie się do oznakowania pionowego.
- Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia podczas prowadzenia prac budowlanych w tym rejonie, jednak są one nieuniknione - czytamy w komunikacie
na stronie Urzędu Miasta. - Liczymy na wyrozumiałość - budujemy dla nas mieszkańców!
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WIELKI TYDZIEŃ
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Ceremonie Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego
W Niedzielę Palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień,
w Wejherowie uroczyście i tradycyjnie świętowano wjazd
Chrystusa do Jerozolimy. Inscenizację tego wydarzenia,
przygotowali Misternicy Kaszubscy pod kierunkiem Wojciecha Rybakowskiego. Słowo do wiernych wygłosił i palmy poświęcił ks. prałat Tadeusz Reszka, który razem z
mieszkańcami przeszedł w barwnym pochodzie od Bramy
Oliwskiej do kościoła Trójcy Świętej. Na czele maszerowała
znakomita Orkiestra Fermata.
ŻYCZENIA
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W niedzielne popołudnie tłumy wiernych uczestniczyły
w Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii. Droga krzyżowa
odprawiona przez kustosza Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego o. Daniela Szustaka, połączona z inscenizacją Pasji
(niezawodni Misternicy Kaszubscy ze świetnym Arturem
Szymerowskim w roli Chrystusa) pozwoliła w szczególny
sposób przeżywać mękę i śmierć Pana Jezusa.
Dzisiaj, w Wielki Czwartek rozpoczyna się Triduum Paschalne. W Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym o godz. 16.00

odbędzie się Misterium Męki Pańskiej - Droga Pojmania
(początek w kościele św. Anny, kontynuacja na Kalwarii),
natomiast jutro, w Wielki Piątek o godz. 10.00 powtórnie
odbędzie się Misterium Męki Pańskiej - początek przy kaplicy Piłata. Droga Krzyżowa na Kalwarii i w kościele odbędzie się także popołudniu. Początek ceremonii o godz.
15.00 w kościele klasztornym.
W tych dniach we wszystkich kościołach sprawowana
będzie liturgia, związana z Triduum Paschalnym.
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AKTUALNOŚCI
Rekreacja, edukacja, zabawa i pomoc

W czerwcu pobiegną Superbohaterowie
Trwają przygotowania do III Edycji Biegu Superbohaterów, który odbędzie się 3 czerwca 2018 r. w Parku Majkowskiego w Wejherowie. W tym roku bieg dedykowany jest 9-letniej Patrycji Bieszke.
Dziewczynka potrzebuje chodzika, który pomoże jej w utrzymaniu
stabilnej pozycji ciała. Koszt zakupu sprzętu to 29 tys. zł.
Tę rekreacyjną, a zarazem charytatywną imprezę
organizuje klub Małe Trójmiasto Biega, ale w przygotowanie
wydarzenia
włączyło się Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
Właśnie w Starostwie odbyła się konferencja, dotycząca szczegółów tegorocznego
Biegu Superbohaterów.
Bieg odbędzie się w wejherowskim Parku Miejskim, w niedzielę 3 czerwca.
Zapewne podobnie jak w
poprzednich latach, będzie
świetną zabawą dla całych
rodzin. Tym bardziej, że
uczestnicy przebierają się
w kostiumy ulubionych bohaterów z filmów, komiksów

czy książek. Każdy uczestnik decyduje o długości dystansu, jaki przebiegnie.
Pętla będzie miała około 1,4
km, a będzie można pokonać
od jednej do pięciu petli. Dla
najmłodszych przygotowano 300-metrową trasę.
- Superbohaterowie nie
mogą zapomnieć o ludziach
potrzebujących pomocy, dlatego dochód ze sprzedaży
pakietów startowych zostanie przeznaczony na zakup
sprzętu dla chorej Patrycji
- mówi Michalina Romańska. - W tym biegu nie chodzi
o rywalizację, ale o rekreację,
dobrą zabawę i pomoc.
- Ubiegłoroczne Biegi
Superbohaterów cieszyły

się ogromnym zainteresowaniem, wszyscy doskonale się bawili i prezentowali
pomysłowe przebrania - mówi Jacek Thiel z Zarządu
Powiatu Wejherowskiego.
- Dzieci mają duża frajdę,
m.in. dzięki medalom dla
każdego uczestnika.
- To wspaniała inicjatywa i okazja do przyjemnego i zdrowego spędzenia
czasu, do zrobienia czegoś dla siebie i dla innych
- podkreśliła starosta Gabriela Lisius. - Bieg ma
m.in. wymiar edukacyjny,
ponieważ najmłodsi uczestnicy uczą się wrażliwości
na potrzeby drugiego człowieka. To również promo-

Na zdjęciu, w towarzystwie starosty Gabrieli Lisius, organizatorzy biegu (od lewej):
Sebastian Mitroszonek, Michalina Romańska, Jacek Thiel i Damian Lewiński.

cja aktywności na świeżym
powietrzu. Wydarzenie ma
wiele pozytywnych aspektów, więc zachęcam mieszkańców powiatu do udziału
w tym biegu.

Organizatorzy (Małe Trójmiasto Biega) dziękują sponsorom i instytucjom wspierającym, takim jak Starostwo
Powiatowe i Urząd Miejski w Wejherowie, ale nadal szukają osób i firm, które mogą pomóc w zorganizowaniu
imprezy. Potrzebują także wolontariuszy.

ŻYCZENIA
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Dodatkowe środki na inwestycje Bizneswoman
z Gościcina
16 marca br. w Starostwie w Wejherowie obradowała Rada Powiatu Wejherowskiego,
która przeznaczyła dodatkowe środki m.in. na inwestycje drogowe, pomoc dla szpitala,
czy rozbudowę LO nr 1 im. Książąt Pomorskich w Rumi

Na ostatniej sesji radni
wysłuchali sprawozdań z
działalności Policji, Straży
Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Urzędu Pracy i
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz sprawozdania z efektów pracy

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Rada Powiatu Wejherowskiego podjęła szereg uchwał,
m.in. przyjmując Powiatowy
Program Działań na Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych
na lata 2018-2021. Zdecydowano o zmianach w tego-

rocznym budżecie powiatu
wejherowskiego oraz o zmianie uchwały Rady Powiatu w
sprawie pomocy finansowej
dla miasta Wejherowa na realizację zadania „Przebudowa ulicy Nadrzecznej wraz z
przebudową skrzyżowania z
ul. Chopina na skrzyżowanie

o ruchu okrężnym”. Powiat
przeznaczył na tę inwestycje dodatkowy 1 milion zł.
Poza tym samorząd powiatowy
udzieli pomocy
finansowej Miastu na zadania, związane z doświetleniem przejść dla pieszych.
Radni Powiatu Wejherowskiego zdecydowali o
przyznaniu dotacji w wysokości 150 tysięcy złotych dla
Specjalistycznego Szpitala
w Wejherowie. Pieniądze zostaną przekazane na zakup
sprzętu medycznego dla oddziałów pediatrii, chirurgii
dziecięcej i urologii.
Kolejne uchwały dotyczyły m.in. pomocy finansowej dla poszczególnych
gmin powiatu wejherowskiego na realizację zadań
z zakresu kultury i sportu.
Radni podjęli ważną decyzję o rozbudowie Zespołu
Szkół nr 1 im. Książąt Pomorskiech w Rumi (I LO).

Katarzyna Kolmetz, właścicielka firmy
Polipack z Gościcina została Bizneswoman Roku 2017 w IX edycji ogólnopolskiego konkursu.
Nowoczesna firma specjalizuje się w produkcji wysokiej
jakości opakowań z tworzyw sztucznych, sukcesywnie zdobywając kolejne rynki w branży kosmetycznej, farmaceutycznej, spożywczej i suplementów diety.
Gratulacje pani Katarzynie w siedzibie firmy złożyła starosta wejherowski Gabriela Lisius oraz etatowy członek
Zarządu Powiatu Jacek Thiel.

220 tys. zł dla organizacji pozarządowych z powiatu
Powiatowe
Centrum otwarte Na kulturę, sport, rehabilitację
W Wejherowie otwarto całodobowe Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego. Powiat Wejherowski jest drugim
w województwie pomorskim samorządem, w którym funkcjonuje taka jednostka z siedzibą w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.
Zadaniem PCZK jest nadzór nad systemem wykrywania
i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania ludności, współpraca z podmiotami prowadzącymi monitoring
środowiska i akcje ratownicze oraz humanitarne.
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W Starostwie w Wejherowie podpisano umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych (na zdjęciu poniżej kilkoro spośród nich), które otrzymały dotacje na działalność
na rzecz mieszkańców powiatu wejherowskiego.
Podmioty
prowadzące
działalność pożytku publicznego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań
publicznych, w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu
Wejherowskiego na 2018 r.
W tym roku na ten cel
przeznaczono 220 tys. zł z
budżetu powiatu wejherowskiego. Wsparcie otrzymały 94 przedsięwzięcia, m.in.
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki i ochroną
dóbr kultury oraz działania
na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, promowania aktywności
oraz integracji.
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SUKCESY
Marek Połchowski laureatem KOLOSA

Grenlandzka podróż
W Gdyni dobiegły końca XX jubileuszowe Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów zwieńczone wręczeniem
tradycyjnych „Kolosów” - nagród za najwybitniejsze osiągnięcia
podróżnicze. W kategorii „Podróże” nagrodę Kolosy za eksplorację trudnodostępnych rejonów Grenlandii otrzymali Norbert Pokorski z gm. Ustka i pochodzący z Wejherowa Marek Połchowski.

Po lewej: Edmund Szczesiak (z kwiatami) w towarzystwie prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, jego zastępcy Arkadiusza Kraszkiewicza i dyrektor biblioteki
Danuty Balcerowicz. Po prawej: dyrektor biblioteki D. Balcerowicz z laureatem
wyróżnienia: Tomaszem Meringiem.

Konkurs Gryf Literacki 2017 rozstrzygnięty

Śladami Remusa

Laureatem nagrody Gryf Literacki 2017 przyznaną przez Kapitułę Konkursu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie
został Edmund Szczesiak za książkę pt. „Drogą Do Nieba. Śladami Remusa”. Statuetkę Gryfa Literackiego oraz nagrodę pieniężną
wręczył laureatowi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
Kapituła Konkursu Gryf
Literacki 2017 przyznała
również dwa wyróżnienia.
Wyróżnienie i nagrodę Starosty Wejherowskiego za
książkę w języku kaszubskim pt. „Rómka & Tómka przecywiónka” (felietony
wybrane) otrzymali
Tomasz Fopke i Roman
Drzeżdżon. Wyróżnienie i
nagrodę Wójta Gminy Wejherowo za książkę pt. „Las
Piaśnicki” - fabularyzowany
komiks historyczny otrzymał Tomasz Mering.

Prezydent
Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt gratulując laureatom powiedział, że cieszy go szeroko
podejmowana przez wielu
autorów kultura i historia
Kaszub, a także coraz większa liczna książek w języku
kaszubskim.
- Książka „Życie i przygody Remusa” A. Majkowskiego jest dla mnie inspiracją.
W mojej książce podążam
śladami tego bohatera - powiedział redaktro Edmund
Szczesiak, autor wielu repor-

taży. - Pierwszą częscią cyklu
byłaksiązka „Mała odyseja”,
drugą jest nagrodzona właśnie „Drogą do nieba”, a trzecia dopiero powstaje.
Podczas
uroczystego
zakończenia
konkursu,
fragmenty
nagrodzonych
utworów odczytali członkowie grupy teatralnej „Errata”. Laudację na temat
laureata wygłosił Andrzej
Busler, autor publikacji
„Reporter: zawód i pasja. 50
lat pracy twórczej Edmunda
Szczesiaka”.

W sobotę 10 marca w
gdyńskiej Arenie Norbert i
Marek zaprezentowali relację z wyprawy pt. „Grenlandzka podróż w czasie”.
Zimą 2017 roku, w połowie
lutego, Norbert Pokorski z
Markiem
Połchowskim
wyruszyli z najdalej na północ wysuniętego miasta
Grenlandii - Qaanaaq. Pierwotnie zamierzali przejść po
zamarzniętym morzu w stronę Kanady. Jednak huraganowy wiatr zupełnie połamał
lód i musieli zmienić plany,
udając się na północ przez lądolód grenlandzki. Przed wyruszeniem zaprzyjaźnili się z
Inuitami i wysłuchali ich rad.
Wędrując przez lądolód
polarnicy ciągnęli po 3 sanie
z ładunkiem ok. 200 kg na
osobę. Wspięcie na płaskowyż mierzący 1300 m npm.
zajęło im 2 tygodnie, a pokonanie trasy w obie strony
ponad 2 miesiące. Po drodze
walczyli z burzami śnieżnymi i temperaturami ok. minus 45-50 st. C. Spotykali
też zwierzęta m.in. woły piż-

Marek Połchowski w trakcie wyprawy.
Fot. Norbert Pokorski

mowe, niedźwiedzie polarne, białe wilki, lisy i zające.
Docierając nad zatokę Kane
Basin dokonali pierwszego
polskiego trawersu lądolodu
w północnej Grenladii.
Po dotarciu do osady Siorapaluk, Marek w maju wrócił do Polski, a Norbert, już
w pojedynkę, wrócił do Qaanaaq, gdzie przez niemal
3 miesiące uczył się języka
i kultury Inuitów oraz zgłębiał tajniki sztuki przetrwania w Arktyce. W połowie
lipca wypłynął samotnie ka-

Pieniądze dla Hospicjum

Edukacja

Miejska Biblioteka Giełda
ofert
pomaga chorym
Prawie 5 tysięcy zł trafiło na konto Hospicjum
Domowego p.w. św. Judy Tadeusza w Wejherowie ze sprzedaży biletów na spektakl charytatywny „Na wodzie”, zorganizowany przez
wejherowską bibliotekę.

Od lewej: Jacek Thiel, członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego, wyróżnieni w
konkursie - Tomasz Fopke i Roman Drzeżdżon, Danuta Balcerowicz i Iwona Blok
z MBP oraz Wojciech Rybakowski, członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego.

jakiem na północ, by przez
miesiąc szukać śladów słynnej wyprawy Knuda Rasmussena „Thule II”.
Marek Połchowski, obecnie mieszkaniec Gdyni,
uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 8 w Wejherowie
(laureat Olimpiady Geograficznej - pod kierunkiem śp.
Ireny Papke, pasjonatki polarnictwa) oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Jana
III Sobieskiego. Absolwent
Wydziału
Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego.

Spektakl charytatywny został wystawiony w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w lutym br. Scenariusz widowiska powstał w oparciu o film Marka Piwowskiego „Rejs”.
- W imieniu wolontariuszy hospicjum, a zwłaszcza ich
podopiecznych, dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do tego sukcesu - mówi Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, która spektakl wyreżyserowała. - Na konto Hospicjum
Domowego p.w. św. Judy Tadeusza w Wejherowie trafiło 4
958,88 zł. Dziękuję przede wszystkim aktorom, widzom, za
wspólną zabawę. Przyświecał nam cel nadrzędny, jakim jest
finansowe wsparcie Hospicjum w Wejherowie.

w Redzie

Wzorem lat ubiegłych w
Redzie odbędzie się giełda
ofert edukacyjnych powiatu
wejherowskiego. Organizatorzy zapraszają młodzież
gimnazjalną oraz zainteresowanych rodziców 28 marca br. w godzinach 10.00
-14.00 do Powiatowego
Zespołu Szkół w Redzie
przy ul. Łąkowej 36/38.
Szczegółowych informacji udziela Ewa Macek po nr
tel. 668 845 213.
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POWIAT
Był pierwszy w powiecie?

Bocian
nie zawiódł

12 marca około godz. 15 do gniazda na posesji państwa Pobłockich w Kniewie przyleciał bocian. Pojawił się, jak co roku,
bardzo wcześnie, prawdopodobnie jako pierwszy tej wiosny
bocian w powiecie wejherowskim.
Fot. Piotr Syrocki

Łęczyce

Warsztaty
kulinarne
Zdrowa
dieta
i
umiejętność
wykorzystywania w kuchni
produktów - tego będzie można nauczyć
się podczas warsztatów w Łęczycach.

Gmina Gniewino. Międzyszkolny konkurs

Palmy wielkanocne

W Gniewinie odbyła się XVIII Edycja Międzyszkolnego Konkursu na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. Zwieńczeniem tej
przedświątecznej rywalizacji była prezentacja 20 przepięknych
palm w Niedzielę Palmową, podczas mszy św. w kościele św. Józefa Rzemieślnika oraz ogłoszenie wyników konkursu przez ks.
proboszcza Mariana Miotka (członka komisji konkursowej).

5 kwietnia br. o godz.
12.30 w Urzędzie Gminy Łęczyce (ul. Długa 49) odbędą
się warsztaty dietetyczne,
kulinarne,
niemarnowania żywności. UG zaprasza
wszystkie osoby objęte programem PO PŻ. Udział w
kursie jest bezpłatny.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.

ŻYCZENIE

Jak podkreślają organizatorki, Joanna Lewicka
i Sabina Domaros - nauczycielki Samorządowego
Zespołu Szkół w Gniewinie
oraz Danuta Afeltowicz
-Machalińska - nauczycielka Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie,
coroczny konkurs ma za zadanie kształtowanie więzi

z polską tradycją ludową i
rozwijanie twórczej inwencji u uczniów. Efektem ich
zdolności, wysiłku i poświęcenia są palmy przypominające dzieła sztuki.
39-osobowa komisja przyznała dwa pierwsze miejsca:
klasie 3 a z SP w Gniewinie
(wych. Danuta Górkowska) oraz klasie 0 c SP w

Kostkowie (wych. Izabela Kiełtyka.). Drugie miejsce zajęła palma klasy 2b z
Kostkowa, a miejsce trzecie
ex aequo klasy 0 a z Kostkowa i klasa IV a z Gniewina.
Wyróżnienia otrzymały
klasy: I a i II a z SP w Gniewinie, III a z Gimnazjum w
Gniewinie oraz VI b z SP w
Gniewinie.

OGŁOSZENIE

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Łęczyce
spokojnych, pełnych wiary, nadziei i miłości
Radosnych Świąt Wielkanocnych.
Żeby ten wyjątkowy czas upłynął w radosnej, rodzinnej atmosferze,
wypełnionej spotkaniami w gronie najbliższych.
Niech przyniesie radość ze wspólnego dzielenia się czasem
oraz wytchnienie od codzienności.
Szczególna atmosfera tych dni niech napełni Państwa nowymi siłami
w realizacji zamierzeń i celów.
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Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce

Wójt Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Piotr Wittbrodt

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
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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POWIAT
Dzień Jedności Kaszubów w Luzinie

Nowy sztandar ZK-P
i Honorowy Obywatel
17 marca 2018 r. w Luzinie świętowano Dzień Jedności Kaszubów, podczas którego nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru luzińskiemu oddziałowi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz decyzją radnych Gminy Luzino - nadanie tytułu Honorowego Obywatela
Gminy Luzino ks. Leszkowi Kryży.
Uroczystości rozpoczęły
się mszą świętą, w której
udział wzięli m.in. członkowie i sympatycy Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego z
prezesem Zarządu Głównego
Edmundem Wittbrodtem
na czele, starosta wejherowski Gabriela Lisius, radni powiatu wejherowskiego,
wójt gminy Luzino Jarosław Wejer i radni gminy.
Na zakończenie mszy
św. poświęcono nowy sztandar ZK-P, ktory udało się
kupić m.in. dzięki prowadzonej przez Zrzeszenie
zbiórce. Darczyńcy własnoręcznie umieścili pamiątkowe imienne „gwoździe” na
drzewcu sztandaru.
Po mszy świętej nastąpił
przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji do Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. Podczas uroczystości w
szkole nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Lu-

zino ks. Leszkowi Kryży,
urodzonemu w Luznie.
Ksiądz Kryża jest członkiem Zrzeszenia Kaszubsko
Pomorskiego oddział Luzino,
a także prezesem warszawskiego oddziału ZK-P. Współpracuje z Senatem, Sejmem
RP a także z Kancelarią Prezydenta. W 2009 r. został
odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu
za krzewienie polskości na
Węgrzech i wkład w zachowanie tożsamości mieszkających tam Polaków. W 2017
roku ks. L. Kryża został odznaczony przez Prezydenta
RP Andrzeja Dudę Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na
rzecz polskich społeczności
wokół parafii rzymsko-katolickich w Europie Środkowej
i Wschodniej, za opiekę nad
polskimi repatriantami.

Uroczystość w Luzinie

W ośrodku w Rumi

Jest już winda!
Podopieczni Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rumi wreszcie mogą korzystać z windy. Odetchnęły z ulgą nauczycielki,
terapeutki i pracownicy placówki, którzy do
niedawna musieli wnosić niepełnosprawne
dzieci i młodzież na pierwsze piętro.

Ks. Leszek Kryża i nowy sztandar ZK-P w Luzinie.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Pozostali Honorowi Obywatele Gminy Luzino:

prof. Gerard Labuda (1996 r.), ks. prałat Henryk Szydłowski (2000 r.), ks. Dionizy Borysiewicz (2002 r.),
Anna Baranowska (2003 r.), ks. Jan Perszon (2003 r.),
Mariusz Kaliszewski (2004 r.).

Uruchomienie
dźwigu
osobowego to wielkie święto dla placówki, ponieważ
winda w znaczący sposób
usprawni funkcjonowanie
ośrodka. Pieniądze na realizację inwestycji przekazał
samorząd Powiatu Wejherowskiego, a także Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
W uroczystym spotkaniu z okazji uruchomienia i
poświęcenia windy uczest-

niczyła zarówno starosta wejherowski Gabriela Lisius,
jak i dyrektor pomorskiego
oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Dariusz Majorek.
Odbyła się również promocja książki „Odmienione
przez los” Marleny Konkol,
pedagoga i byłej dyrektor
ośrodka. Książka pokazuje
życie w ORW oczami nauczycieli i rodziców.

ŻYCZENIA

Profesor Labuda
patronem szkoły
Szkoła Podstawowa nr 2 w Luzinie otrzymała
imię Prof. Gerarda Labudy.
Uroczystość otworzył dyrektor szkoły Kazimierz Bistroń, a
przewodniczący Rady Gminy Luzino Bartłomiej Formela odczytał treść uchwały o nadaniu Szkole Podstawowej nr 2 imienia
Profesora Gerarda Labudy.
Postać patrona przybliżył film dokumentalny oraz wykład
prof. Józefa Borzyszkowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego.
- To wielki dzień dla społeczności szkoły i całej gminy, bo Profesor Gerard Labuda, tutaj się wychowywał, chodził do szkoły, a
po śmierci - zgodnie z jego wolą, spoczął na luzińskim cmentarzu
- powiedział wójt Jarosław Wejer.
Gratulacje i życzenia dla dyrekcji szkoły, kadry pedagogicznej
i całej społecznośći szkolnej złożyli m.in. starosta wejherowski
Gabriela Lisius oraz zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz.
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WYDARZENIA

Fot. Starostwo w Wejherowie

Dwie wystawy na inaugurację

Rzemieślnicy uczcili św. Józefa

17 marca zainaugurowała swoją działalność Wejherowska
Wspólnota Pokoleń. W siedzibie przy pl. Jakuba Wejhera 11(wejście od ul. A. Mickiewicza) zaprezentowano dwie wystawy patriotyczne, poświęcone księdzu Jerzemu Popiełuszce oraz strajkowi
w stoczni gdyńskiej.

19 marca, z okazji święta św. Józefa rzemieślnicy uczcili swojego patrona. Organizatorem uroczystości był Powiatowy Cech Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców
w Wejherowie.

Wspólnota Pokoleń
Prowadząc akcje i kampanie społeczne, a także
działalność kulturalną i
edukacyjna nowe Stowarzyszenie ma służyć m.in.
młodzieży w poznaniu najnowszej historii miasta, regionu i kraju.
Na inaugurację przybyło
kilkadziesiąt osób, a wśród
nich m.in. poseł Małgorzata Zwiercan, wicestarosta
wejherowski Witold Reclaf,
zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, wiceprzewodniczący

Rady Miasta Marcin Drewa, członek Zarządu Powiatu Wojtek Rybakowski
oraz ks. dziekan Daniel Nowak, który poświęcił lokal.
To potrzebne i wyróżniejące się spośród innych stowarzyszenie powstało dzięki
zaangażowaniu wielu osób,
zwłaszcza Zygmunta Pałasza, Edwarda Formeli,
Henryka Zalasińskiego,
Jana Wojewskego, Mieczysława
Selina,
Jana
Zębko,
Tadeusza
Buraczewskiego, Henry-

ka Mierzejewskiego oraz
Zenona Wysockiego.
- Zapraszamy do zwiedzania wystaw w naszej siedzibie. Zachęcamy także do
przekazywania
pamiątek,
materiałów i eksponatów o
znaczeniu historycznym - mówi Zygmunt Pałasz, prezes
Stowarzyszenia Wejherowska Wspólnota Pokoleń.

Tradycyjnie i uroczyście
Zgodnie z tradycją rzemieślnicy i ich goście, a także uczniowie Niepublicznej
Szkoły Rzemiosła przeszli
przez miasto w pochodzie.
Przy dźwiękach orkiestry
dętej uczestnicy uroczystosci przemaszerował ulicami
spod siedziby Cechu przy ul.
Hallera na Skwer im. Jana
Pawła II, gdzie delegacje organizacji
rzemieślniczych

i kupieckich z Wejherowa
i okolicznych miast, złożyły kwiaty pod obeliskiem
Ojca Świętego Jana Pawła
II. Cześć Papieżowi oddali również samozrądowcy z
Wejherowa i powiatu wejherowskiego.
Wśród uczestników obecni
byli m.in. prezes Powiatowego Cechu Rzemiosł Brunon
Gajewski, podstarszy Ry-

Wystawa w Bolszewie

Owady i motyle
W Bibliotece i Centrum Kultury w Bolszewie odbyła się wystawa owadów z kolekcji mieszkańca
Bolszewa, Marcina Skulskiego. Wystawę zorganizowało Stowarzyszenie ”Nasze Bolszewo”.
Uczestnicy spotkania poznali niespotykaną pasję pana Marcina kolekcjonera owadów i motyli. W swojej kolekcji Marcin Skulski posiada ponad dwa tysiące gatunków chrząszczy, motyli, ważek, oraz wiele
innych ciekawych gatunków owadów z całego świata.
Spotkanie otworzył przedstawiciel Biblioteki i Centrum Kultury w
Bolszewie Bartłomiej Wiszowaty.W imieniu prezesa Stowarzyszenia „Nasze Bolszewo” Marka Klasa gości powitał wiceprezes Leszek
Lejk. Wśród gości znaleźli się m.in. przewodniczący Rady Powiatu pana Ryszard Czarnecki, wicestarosta powiatu Witold Reclaf oraz
członek Zarządu Powiatu Wojciech Rybakowski.
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szard Pionk, członek Zarządu Cechu Piotr Waga,
starosta Gabriela Lisius,
zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz oraz
przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz.
Wszyscy wzięli udział w
mszy św. w intencji środowiska rzemieślniczego, odprawionej przez ks. prałata
Tadeusza Reszkę.
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EDUKACJA, POMOC
Przedszkole Specjalne „Uśmiech Dziecka”

Ósme urodziny

Kolejne, tym razem ósme urodziny Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Fundacji „Uśmiech dziecka” świętowali 15 marca
pracownicy, rodzice i dzieci, a także goście z Urzędu Miejskiego
w Wejherowie.
Podczas
jubileuszowej
uroczystości w programie artystycznym wystąpiły przedszkolaki, wspierane przez
nauczycieli i terapeutów.
Gratulacje i życzenia pracownikom placówki, dzieciom
i rodzicom złożył zastępca
prezydenta Wejherowa - Arkadiusz Kraszkiewicz. Za
efektywną pracę z dziećmi
pracownikom przedszkola
dziękował prezes Fundacji
„Uśmiech Dziecka” doktor
Marek Kużel.
Placówka przy ul. Chopina 15 w Wejherowie rozpoczęła działalność 15 marca
2010 roku i funkcjonuje w ramach powołanego kilka miesięcy wcześniej Ośrodka
Wczesnej Interwencji. Jest
to trzeci co do wielkości (po
Gdańsku i Gdyni) ośrodek
na Pomorzu, wspierający
dzieci od pierwszych tygodni życia do osiągnięcia pełnoletności. Przedszkole jest
jedną z nielicznych na Pomorzu placówką specjalistyczną, prowadzącą intensywną
edukację i wieloprofilową
rehabilitację dzieci w wieku
od 2,5 do 8 lat. Wykorzystując najnowsze metody terapeutyczne i korzystając z
nowoczesnego sprzętu, Niepubliczne Przedszkole Specjalne Fundacji „Uśmiech
Dziecka” może pochwalić się
dobrymi wynikami w terapii,
zarówno w zakresie uspraw-

Uczestnicy obchodów Dnia Autyzmu w Wejherowie w 2016 roku.

12 kwietnia będzie niebiesko

Dzień Autyzmu
Zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz zwiedzał przedszkole z prezesem Fundacji M.
Kużelem oraz dyrektor placówki, I. Zakrzewską.

niania dzieci, jak i edukacji.
Przedszkole przeznaczone
jest dla dzieci z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera,
dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, afazją, niepełnosprawnością intelektualną
oraz niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
Obecnie do przedszkola
uczęszcza 40 małych podopiecznych z Wejherowa i
całego powiatu wejherowskiego, ale potrzeby w tym
zakresie są większe. Dlatego
dyrekcja przedszkola i zarząd
Fundacji „Uśmiech Dziecka”,
która tę placówkę powołała,
myślą o rozszerzeniu działalności oraz oferty.
- W tym roku planuje-

my otwarcie nowej sali integracji sensorycznej, która
pozwoli stymulować wszystkie zmysły - informuje Iwona Zakrzewska, dyrektor
przedszkola. - Powstanie też
nowoczesna sala do komunikacji alternatywnej.
Jak podkreśla dyrektor
I. Zakrzewska, na sukces
placówki wpływa przede
wszystkim wykwalifikowana kadra, dobra współpraca z rodzicami nowoczesne
gabinety do rehabilitacji,
skuteczne metody terapii i
edukacji. Placówka od tego
roku prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Nabór do przedszkola na
rok szkolny 2018/2019 trwa.

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, ustanowionego przez ONZ na 2 kwietnia Wejherowskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Autyzmem zaprasza na obchody w Wejherowie, zaplanowane 12 kwietnia br.
Wydarzenie pod patronatem Prezydenta Miasta
Wejherowa i Starosty Powiatu Wejherowskiego, zorganizowane we współpracy
z Powiatowym Zespołem
Kształcenia
Specjalnego
i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie rozpocznie się o
godz.11.00 na skwerze Reginy Osowickiej, skąd uczestnicy przejdą na Plac Jakuba
Wejhera. Prowadzić ich będzie Orkiestra Dęta Gminy
Wejherowo. Kolorem autyzmu jest niebieski więc nie
zabraknie balonów i strojów
w tym kolorze.
Na rynku rozstrzygnięty
zostanie konkurs plastyczny
„Razem dla autyzmu”, poza
tym zaplanowano występ
artystyczny dzieci z PZKS
oraz Orkiestry Vita Activa,

wystąpią też młodzi artyści.
Przygotowano pokaz grupy
ratowników z PCK.
Na placu Jakuba Wejhera pojawią się namioty konsultacyjno-informacyjne
dla wszystkich zainteresowanych tematyką autyzmu
z przedstawicielami z PZKS,
MOPS, PCPR, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
Centrum Integracji Społecznej. Towarzyszyć będą
nam kluby sportowe: Gryf
Wejherowski, Tytani, Klub
Karate Wejherowo, Kick-

Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem ma siedzibę przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie.
Telefony kontaktowe: prezes Arkadiusz Raguza - 512 491
171, wiceprezes Beata Roszman - 660 592 835,
e-mail: autyzm.wejherowo@wp.pl

Potrzebni
wolontariusze
Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym „Barka” w Wejherowie poszukuje
wolontariuszy.

Więcej zdjęć w Galerii na www.pulswejherowa.pl

-boxing R.Karcz oraz Klub
Apollo z Mateuszem Ostaszewskim. Pod ratuszem
odbędzie się pokaz pojazdów
wojskowych, wozów Straży Pożarnej, a także pokaz
umundurowania Policji. nA
Stoiska zapraszają Klub Integracji Społecznej „Śródmieście” oraz Koła Gospodyń
Wiejskich z Bolszewa i z Kębłowa. Szkoła tańca zaprosi
wszystkich do wspólnej zumby, a na zakończenie, ok.
godz. 17.00 odbędzie się koncert zespołu White Room.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje pod nr tel. 58 672 66
92 lub osobiście podczas dyżuru członków Stowarzyszenia
w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Hallera
1 w Wejherowie, w każdy wtorek w godz. 10.00-13.00.

Archiwalne
wydania
„Pulsu
Wejherowa”
dostępne są
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

11

29 marca 2018

www.pulswejherowa.pl

EDUKACJA
Konkurs, integracja, zabawa

Powitanie Wiosny
,,Powitanie Wiosny na Kaszubach” to nazwa wydarzenia, zorganizowanego przez Fundację Zdrowia ESCO. W Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie spotkały się osoby niepełnosprawne (głównie dzieci i młodzież) z 10 ośrodków m.in. z Wejherowa, Rumi, Redy i Białogóry.
Obok rozstrzygnięcia konkursów w kilku dyscyplinach
(m.in. kaszubski wiersz, kaszubska potrawa, praca plastyczna) celem spotkania
była zabawa i integracja środowiska, a także promocja
regionalnej kultury. Uczestnicy obejrzeli prezentacje
artystyczne m.in. w języku
kaszubskim, a komisja oceniała zarówno występy jak
i konkursowe prace. Laureatom wręczono nagrody.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz
Kraszkiewicz, naczelnik
Wydziału Kultury Starostwa
Piotr Serocki. dyrektor
muzeum Tomasz Fopke,
dyrektor PZPOW Andrzej
Byczkowski.

W Szkole Podstawowej nr 6

Dzień Profilaktyki
W Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie odbył się Dzień Profilaktyki pod hasłem: „Dobre i bezpieczne życie przypada w udziale tym, którzy
nieustannie się o nie starają” (Lew Tołstoj).

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Warsztaty muzyczne
Ciekawe warsztaty muzyczne dla podopiecznych Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Autyzmem oraz dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i
Słabosłyszących prowadzili Bartek Chylewski i Piotr Wyrwaszewski, tworzący grupę
Technolodzy Procesu.
Pierwsza część warsztatów to był krótki, nastrojowy koncert, a w drugiej części dzieci mogły
zagrać na wielu instrumentach etnicznych z wielu zakątków świata.
Uczestnicy warsztatów wspaniale odnaleźli się
wśród egzotycznych instrumentów, spontanicznie
wydobywając dźwięki każdego z nich.
Wszyscy odbyli ciekawą podróż muzyczną.

Swoje stanowiska zaprezentowały: Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Straż Miejska w Wejherowie, Straż
Graniczna we Władysławowie, 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie, Falck Medycyna w Wejherowie.
Młodzież miała dużo frajdy, a przy okazji dowiedziała się wiele na temat bezpieczeństwa.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Sukcesy młodych tancerzy
Klub Taneczny „Świat Tańca”z Wejherowa prowadzony przez
Joannę i Jacka Bernaśkiewicz uczestniczył w Choceniu w wielkiej rywalizacji najlepszych szkół tańca z Polski.
Konkurs stał na najwyższym poziomie i emocje sięgnęły zenitu!
Nasze zespoły zrobiły ogromne wrażenie na jurorach. W kategorii do lat 8
trzecie miejsce zajęła formacja KIDS, a szóste grupa MINI. Indywidualnie 4
miejsce zajęła Martyna Kiedrowska, a piąte - Natalia Kobiela.
W kat. do lat 11 w półfinale znalazła się formacja CHILDREN. Szóste miejsce
zajęła Martyna Reska. W kat. 12-15 lat trzecie miejsce zajęła grupa JUNIORS
1, a w półfinale znalazła się formacja JUNIORS 2.
Najwiekszy sukces na tym turnieju udało się osiagnąć w kategorii powyżej lat 16. Reprezentująca wejherowski Świat Tańca Weronika Lachs zajęła
pierwsze miejsce! Gratulujemy.

OGŁOSZENIA

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,
że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4 oraz na stronach
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejherowo.pl, www.
uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono na okres 21 dni wykaz nr III/2018, dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w gminach: Wejherowo i Gmina Miasta
Rumia stanowiące własność Skarbu Państwa.
Wykaz wywieszono w dniu 26 marca 2018 r.

12

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,
że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejherowo.pl, zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr I/P/2018, dotyczący nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Wejherowskiego, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny i
sprzedaży
Wykaz wywieszono w dniu 26 marca 2018 r.
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KULTURA
Znakomita „Srebrna Nitka”

Zagrali na rzecz hospicjum
W auli Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w
Wejherowie zaprezentowano kabaretowy spektakl charytatywny
pt. „Ona i On na przestrzeni dziejów” w wykonaniu grupy teatralnej „Srebrna Nitka” WUTW YMCA. Rozbawieni do łez widzowie
nagradzali aktorów gromkimi brawami.
Widowisko,
składające się z zabawnych scenek
dostarczyło widzom wiele
radości i co chwilę nagradzane było salwami śmiechu i oklaskami. Głównym
tematem
przedstawienia
były relacje damsko-męskie z różnych epok, ukazane dowcipnie przez autorkę

scenariusza, a zarazem reżyserkę - Kingę Krajkowską. Do sukcesu spektaklu
przyzczynili się w równiej
mierze aktorzy z grupy teatralnej „Srebrna Nitka”
którzy znakomicie zagrali
swoje role.
Wszyscy aktorzy otrzymali dyplomy, kwiaty i po-

dziękowania od Teresy
Dzięcielskiej, szefowej Hospicjum Domowego pw. Tadeusza Judy.
Jak informuje Krystyna
Laskowska
koordynator
WUTW YMCA, dochód z biletów wyniół 2346 zł i taką
własnie sumę przekazano na
potrzeby hospicjum.

To największy, około 3-metrowy obraz Longiny Wysockiej oraz autorka, którą sfotografowaliśmy podczas przygotowania wystawy.

Dwie wystawy w Muzuem

Morskie klimaty L. Wysockiej
i fotografie A. Wyszeckiego
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie, obok stałej ekspozycji, można oglądać dwie stałe wystawy wejherowskich artystów.
23 marca w Muzeum odbył się wernisaż wystawy
malarskiej Longiny Wysockiej, znanej wejherowskiej artystki, inicjatorki
powstania i wieloletniej
prezes Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Pasja”
w Wejherowie. Stowarzyszenie właśnie przygotowuje się do świętowania

20-lecia działalności.
Przepiękne obrazy o tematyce morskiej, a także inne, ukazujące piekno
przyrody, wyrażają emocje
i uczucia malarki.
Niezwykle emocjonalny i
uczuciowy był również koncert skrzypcowy Michała
Cieśluka, który uświetnił
wernisaż.

W tym samym muzeum,
w poniedziałek 26 marca
otwarto wystawę Artura
Wyszeckiego, zatytułowaną „Różni fotografowie
ta sama modelka - fotografie, które dzieli jedna druga wieku”.
Obie ekspozycje można
oglądać w godzinach otwarcia placówki.

Świąteczny spacer po Kawarii
Przewodnik turystyczny Renata Makiła
zaprasza na 10. świąteczny i zarazem wiosenny spacer po Kalwarii Wejherowskiej.
Spacer, połączony ze zwiedzaniem od-

będzie się 2 kwietnia, w poniedziałek Wielkanocny. Przewidywany czas spaceru to 2,5
godziny.
Zbiórka przy ratuszu o godz. 17. 00.

KONDOLENCJE

Panu
Piotrowi Waga

Członkowi Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie
oraz
Prezesowi WKS Gryf Wejherowo
łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Panu
Sylwestrowi Maszota
Wiceprezesowi WKS Gryf Wejherowo
łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki

Matki
składają
Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa

składają
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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sport
Siłowanie na ręce

Kickboxing

Piłka nożna

Wejherowianin Daniel Szymkiewicz, specjalizujący się w dyscyplinie sportów siłowych armwrestlingu, wywalczył dwa brązowe
medale w XVIII Mistrzostwach Polski w Siłowaniu na Ręce, rozgrywanych w Cieszynie (w
konkurencji master men right 90 kg i w master men left 90 kg).

W Mistrzostwach Polski w kickboxingu juniorów
i seniorów w formule kick-light podopieczne trenera R. Karcza - Zuzia Kalbarczyk i Paulina Stenka z
Kębłowa, wywalczyły tytuły Mistrzyń Polski 2018
juniorek. Podopieczni Rafała Karcza przywieźli też
medale z Mistrzostw Litwy w Wisaginii.

Piłkarze Gryfa Wejherowo wybrali się do
Poznania aby powalczyć o punkty z Wartą Poznań. Niespodziewanie pokonali pretendenta
do pierwszej ligi.

Brązowe medale Mistrzynie Polski Gryf wygrał

Daniel
Szymkiewicz
mieszka w Wejherowie od
8 lat. Armwrestlingiem
zajmuje się od 15 lat. Jest
medalistą zawodów międzynarodowych, ogólnopolskich
i regionalnych.
Na co dzień D. Szymkiewicz jest trenerem w klubie
Złoty Tur Gdynia.
- Poziom Mistrzostw Polski jak zawsze był bardzo
wysoki i wymagał stuprocentowego przygotowania.
Było ciężko, ale praca i pot
wylany na treningach zaowocował i udało się zdobyć
kolejne medale - powiedział
po zakończeniu zawodów D.
Szymkiewicz, a my gratulujemy kolejnego sukcesu!

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
OGŁOSZENIE
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W Mistrzostwach Polski na starcie stanęło ponad 330 zawodników z 71 polskich klubów kickboxingu. Z. Kalbarczyk zwyciężyła w
kategorii do 65 kg, a P. Stenka w kat. do 70 kg juniorek. Paulina Stenka obroniła tytuł sprzed roku, natomiast dla Zuzanny był to wspaniały debiut w kategorii juniorek na Mistrzostwach Polski. Karolina
Barska wywalczyła brązowy medal w kat. do 60 kg juniorek.
Na Międzynarodowych Mistrzostwach Litwy w Wisaginii, Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe oraz GOSRiT Luzino wystawiło wspólną reprezentację (zdjęcie poniżej), która wywalczyła 3
medale, w tym 2 złote. Międzynarodową Mistrzynią Litwy została
Nikola Siecińska z Rybna (kat. kadetek starszych do 50 kg). Zuzanna
Kalbarczyk wywalczyła złoto wśród juniorek do 65 kg. Adam Wróbel (WSS, Luzino) zdobył brązowy medal w kat. do 79 kg seniorów.

Gol strzelony w 64. minucie dał szczęśliwe zakończenie
pojedynku i awans na 15 miejsce w tabeli. Jak tak dalej pójdzie wejherowianie opuszczą strefę spadkową i utrzymają
się w II lidze. Oby tak się stało!
Gryfici rozegrali dotąd dwa 2 mecze i zdobyli 4 punkty.
Kolejny mecz Gryf rozegra na Wzgórzu Wolności, 31 marca o godz. 14.00 z Wisłą Puławy.
Gryf: Leleń - Kamiński, Wicki, Sobociński, Goerke, Brzuzy, Wojowski (Wicon), Nadolski, Kołc, Ciarkowski, Czychowski (Gabor).

Piłka ręczna. Tytani

Gromią przeciwników
Tytani Wejherowo odnieśli pewne zwycięstwo
nad Szczypiorniakiem Olsztyn. Rozgromili ekipę z Warmii 34:18.
Na własnym parkiecie tylko w pierwszej połowie gospodarze i gościa prowadzili w miarę wyrównany pojedynek.
Tytani szybko odrabiali straty. Do przerwy było 13:9 dla
gospodarzy.
Druga połowa to „gra do jednej bramki” i Tytani kontrolowali grę i strzelali kolejne bramki.
Tytani: Bartoś, Grabowski, Jankowski, Jurkiewicz, Kierat, Koss, Kudełka, Nowosad, Przymanowski, Sałata, Szreder, Turek, Warmbier, Wicki, Wicon, Zwolakiewicz.
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SPORT
Tenis stołowy

Luzino zagra w barażach
Od zwycięstwa do
zwycięstwa kroczą
czwartoligowi
tenisiści stołowi GOSRiT Luzino.

W XI kolejce spotkań drużyna nie dała żadnych szans
gościom ze Straszna, zwyciężając 10:0. W poprzedniej
kolejce spotkań na wyjeździe pokonali rezerwy AZS

AWFiS Gdańsk 10:5. Tym
samym, jak powiedział prowadzący drużynę Waldemar
Płotka, luzinianie zapewnili
sobie udział gry w barażach
o III ligę tenisa stołowego.

OGŁOSZENIE

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl
Godziny pracy
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów
po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu w
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek 16.00-17.00
Wtorek
8.00-9.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06

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

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/
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