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Najszlachetniejszy 
zawód i pasja

-  Zawód nauczyciela nazywano kiedyś „najszlachetniejszym z zawodów”. Tymczasem nauczanie nie powin-
no być jedynie zawodem - to musi być pasja, powołanie wymagające szczególnych przymiotów umysłu i serca 
oraz starannego przygotowania  - powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podczas miej-
skiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzień Nauczyciela świętowano w Szkole Podstawowej 
nr 11, gdzie dla pedagogów i pozostałych pracowników wejherowskich szkół pięknie zaśpiewali uczniowie.

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w tym roku w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w 
Rumi.                          Str. 2 i 4

Fot. Urząd Miejski
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- Tutaj zawsze najważ-
niejszy był uczeń, duszą 
- nauczyciel, wsparciem 
- rodzic, a dumą - absol-
went. Dzięki temu mury tej 
szkoły opuściło wielu absol-
wentów, którzy dziś służą 
zdobytą wiedzą rozwojowi 
naszego miasta - powiedział 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. - Składam po-
dziękowania nauczycielom, 
którzy prowadzili uczniów 
do sukcesów, wychowywali, 
wpajali właściwe wartości, 
wpływali na rozwój szkoły 
i jej pozytywny wizerunek. 
Dziękuję pracownikom ad-
ministracji i obsługi. Ży-
czę Dyrekcji i społeczności 
szkolnej, aby kolejne lata by-
ły kontynuacją dotychczaso-
wych osiągnięć i sukcesów.

Od początku istnienia 
„Szóstka” mogła się chwalić 
sukcesami w konkursach, 
olimpiadach i zawodach 
sportowych. 

O ciekawostkach zwią-
zanych z działalnością 
„Szóstki” opowiedziała  
polonistka Mirosława 
Mormol, autorka jubile-
uszowego wydawnictwa pt. 
„Dzieje jednego budynku”.

Gratulacje z okazji jubi-
leuszu szkoły złożyli goście: 
starosta powiatu wejherow-

70 lat szkoły podstawowej nr 6

dzieje jednego budynku
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Wejhero-

wie obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia. W szkolnej hali spor-
towej odbyła się uroczystość, podczas której wielu nauczycieli 
i pracowników szkoły otrzymało wyróżnienia, podziękowania, 
pamiątkowe medale i upominki.

skiego Gabriela Lisius, 
przedstawiciel Pomorskiego 
Kuratora Oświaty Stani-
sława Potrykus, dowód-
ca Batalionu Dowodzenia 
MW kmdr por. Paweł Mi-
chowski (absolwent SP 6), 
dyrektorzy wejherowskich 
instytucji, a także byli dy-
rektorzy szkoły m.in. Ma-
rzena Misztal, Eugenia 
Drawz oraz Maria Kasz-
telan-Janczewska - córka 
kpt. Antoniego Kasztelana.

- W ostatnich latach zmie-
niło się otoczenie szkoły, 
przybyły m.in. nowe boiska, 

siłownie zewnętrzne i wiaty 
rowerowe. Szkoła posiada 
też nowoczesne pracownie 
komputerowe - powiedział  
zastępca prezydenta miasta 
Arkadiusz Kraszkiewicz 
(absolwent SP 6).

W pięknej części arty-
stycznej wystąpiły dzie-
ci z „Szóstki”, a program 
przygotowały nauczycielki: 
Jolanta Arendt, Aleksan-
dra Ucińska-Makowska, 
Joanna Rompca, Alek-
sandra Lis, Agnieszka 
Ziembakowska i Elżbie-
ta Szost-Majerowska. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wy-
różnił dyrektora SP nr 6 - Piotra Litwina „Meda-
lem Róży”.

- Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej dziękuję wszyst-
kim pracownikom oświa-
ty za codzienną, ale jakże 
piękną i pożyteczną pracę 
dydaktyczną, wychowawczą 
i opiekuńczą, za ogromny 
trud, a jednocześnie wielki 
entuzjazm i pasję w kreowa-
niu dobrej oświaty - powie-
dział prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. - Zawód na-
uczyciela nazywano kiedyś 
„najszlachetniejszym z za-
wodów”. Tymczasem na-
uczanie nie powinno być 
jedynie zawodem - to musi 
być pasja, powołanie wyma-
gające szczególnych przy-
miotów umysłu i serca oraz 
starannego przygotowania. 
Każdy nauczyciel i wycho-
wawca winien być przeko-
nany o swojej niezwykle 
szlachetnej i ważnej społecz-
nie misji wychowania mło-
dego pokolenia.

Oświata i edukacja w 
Wejherowie jest bardzo do-
brze oceniana i nagradzana. 
Jej wysoki poziom to efek-
ty wspólnych działań samo-
rządu miasta, dyrektorów 
szkół, nauczycieli i wszyst-
kich pracowników oświaty. 

dzień edukacji Narodowej 2021

podziękowania 
dla nauczycieli

W Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie, prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt, złożył podziękowania nauczycielom wejherow-
skich szkół i przedszkoli, pracownikom administracji i obsługi 
oraz wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego. Okazją 
do uroczstego spotkania był był Dzień Edukacji Narodowej. 

Efekty tych działań zosta-
ły uhonorowane nagrodami 
w X edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu i Programu Cer-
tyfikacji Gmin, Powiatów i 
Samorządnych Województw 
„Samorządowy Lider Eduka-
cji” czterema nagrodami „Sa-
morządowy Lider Edukacji”, 
Wyróżnienie Nadzwyczajne 

„Primus”, Certyfikat Edu-
kacyjnej Doskonałości dla 
Szkoły Podstawowej nr 8 
oraz Medal Edukacyjny „Sa-
morządowiec 30-lecia”.

Życzenia nauczycielom 
przekazał także Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta ds. ekonomicz-
nych i społecznych.

Stopnie awansu zawodowego otrzymali: agata jasiń-
ska-krajnowska, Martyna piotrowska i paweł  sobczyń-
ski - SP 5, agata palach - SP 6, Beata klawikowska - SP 
9, oriana Miotk - ZSPnr 2, grzegorz Behrendt, dorota 
Cyplik, anna konieczna, angelika weichbrodt - SP 11, 
katarzyna toruńczak-pienszke - Przedszkole nr 2.

Nagrody otrzymali: wioleta podolska - dyrektor SP nr 
11, anna tarnowska - zastępca dyrektora SP nr 11, ane-
ta dziechciowska, Wanda  kubiaczyk, Beata grynho-
lewska oraz anita krystkiewicz - nauczycielki SP nr 11, 
Monika Borowczak - zastępca dyrektora SP nr 5, sylwia 
szydłowska, halina ogrodowska - nauczycielki SP nr 5, 
Bożena doering-stęchły, Barbara prądzyńska, izabe-
la Nikielska-towgin - nauczycielki  SP nr 6, Mirosława 
skrzypkowska, Beata Biniek, agata walczewska, hanna 
podsiedzik, Ramona sosnowska, klaudia koss - nauczy-
cielki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2,  wojciech ku-
rowski - zastępca dyrektora SP nr 9, halina groth, tomasz 
pawlikowski, jolanta sępioł - nauczyciele SP nr 9 oraz 
Beata Żur - nauczyciel Przedszkola Samorządowego nr 2.

Fot. Urząd Miejski

Fot. Urząd Miejski
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- Panie Przewodniczą-
cy, właśnie kończy się 
trzeci rok pracy samo-
rządowej w bieżącej ka-
dencji. Jaki to był czas 
dla Wejherowa?

- Ostatnie trzy lata współ-
pracy koalicyjnych Klubów 
Radnych Wolę Wejherowo 
i Platformy Obywatelskiej 
w Radzie Miasta, przy sys-
tematycznej współpracy z 
prezydentem Krzysztofem 
Hildebrandtem, to czas 
dalszego zrównoważonego 
rozwoju Wejherowa. Nie 
traciliśmy czasu na jałowe 
kłótnie i bezowocne prze-
pychanki. Dzięki wysiłkom 
prezydenta, umożliwiają-
cym pozyskiwanie środków 
zewnętrznych oraz wspar-
ciu znacznej większości rad-
nych w tym bardzo trudnym 
czasie dla samorządów, uda-
ło się nie tylko zabezpieczyć 
właściwe funkcjonowanie 
naszego miasta, ale także 
całkiem pokaźną kwotę wy-
gospodarować na inwestycje 
miejskie. Dzisiaj ciężko wy-
obrazić sobie funkcjonowa-
nie Wejherowa bez węzła 
integracyjnego „Kwiatowa”, 
wyremontowanych ulic, no-
wego parkingu przy szpita-
lu, inwestycji związanych 

wejherowo jest najważniejsze
Z JAcKiEM GAfKą, przewodniczącym Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej 

w Radzie Miasta Wejherowa rozmawia Anna Kuczmarska.

z rewitalizacją śródmie-
ścia, parku Cedron - cieka-
wej przestrzeni w centrum 
miasta, wielu inwestycji 
z budżetu obywatelskiego 
czy sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 5 na 
Śmiechowie. 

Wsłuchujemy się na 
bieżąco w głos i potrzeby 
mieszkańców i staramy się 
utrzymywać z nimi ścisły 
kontakt, co jest również obo-
wiązkiem radnych.

- Jakich inwestycji 
i działań możemy spo-
dziewać się w efekcie 
Państwa współpracy do 
końca bieżącej kadencji?

- Przy obecnej i pro-
gnozowanej w najbliższej 
przyszłości kondycji finan-
sowej samorządów w Pol-
sce największą bolączką 
jest spadek dochodów, któ-
re pozwalałyby na szerszą 
realizację przedsięwzięć 
i znaczny wzrost kosz-
tów niezależnych od nas 
jak np. oświaty. Na pewno 
kontynuowane będą rozpo-
częte zadania  - te większe, 
jak „Wodne Ogrody”, któ-
re były wskazywane przez 
mieszkańców w badaniach 
społecznych przed rewitali-
zacją, jak również pozostałe 

działania rewitalizacyjne. 
Ich efekty widoczne będą 
gołym okiem już niedługo 
np. w Parku Kaszubskim, 
na ul. Kopernika i w oko-
licy. Ponadto mieszańcy 
skorzystają m.in. na reali-
zowanych ze środków ze-
wnętrznych połączeniach 
drogowych: w zachodniej 
części miasta od ul. Strze-
leckiej do ul. Sobieckie-
go oraz w północnej części 
Śmiechowa - ul. Necla i 
Gryfa Pomorskiego. 

Nie zapomnimy o mniej-
szych działaniach, jak 
kontynuacja budżetu oby-
watelskiego, remonty i 
utwardzanie ulic czy też 
bieżących zadaniach – m.in. 
wsparciu dla organizacji i 
stowarzyszeń prężnie dzia-
łających w naszym mieście. 
W klimacie współpracy w 
Radzie Miasta podejmo-
wanie decyzji jest bardziej 
skuteczne i efektywne, 
zwłaszcza gdy zdajemy so-
bie sprawę, że jeszcze sporo 
pracy przed nami, a czasy 

coraz trudniejsze.
- A jak skomentowałby 

Pan sytuację polityczną?
- Cieszy mnie fakt współ-

pracy radnych Platformy 
Obywatelskiej z ugrupowa-
niem Prezydenta Miasta, 
ponieważ z tego wynikają 
dla mieszkańców wymier-
ne korzyści, które wymieni-
łem. To są konkrety. Dlatego 
uważam, że kwestie typo-
wo polityczne powinny od 
samorządu trzymać się jak 
najdalej. One powodowały, 
że kilka czy kilkanaście lat 
wcześniej tej współpracy 
brakowało. 

Dzisiaj widać gołym 
okiem efekty naszych 
wspólnej pracy w coraz pięk-
niejszym mieście. Jestem od 
wielu lat związany w Plat-
formą Obywatelską, ale nie 
interesują mnie partyjne 
rozgrywki, a rzeczywista 
praca i współpraca na rzecz 
naszego miasta. To Wejhe-
rowo jest najważniejsze!

- Dziękuję za rozmowę.

Podczas uroczystości 2 października br. studentów, 
wykładowców i wszystkich zgromadzonych powitał rek-
tor KPSW prof. dr hab. Marcin Pliński. Tradycyjnie 
podczas inauguracji roku akademickiego nowi studenci 
złożyli ślubowanie.

Wykład inauguracyjny „Epidemia XXI wieku. Niewy-
dolność serca” wygłosił rektor Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego prof. dr hab. Marcin Gruchała, który zade-
klarował współpracę z KPSW.

Gratulacje i życzenia dla społeczności akademickiej 
w Wejherowie z okazji inauguracji roku akademickiego 
oraz 18 lat istnienia uczelni przekazali m.in. starosta wej-
herowski Gabriela Lisius oraz Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta miasta - w imieniu prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta.

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie ma 
bogatą ofertę kształcenia na studiach licencjackich, magi-
sterskich oraz studiach podyplomowych.

Uroczyście rozpoczęto kolejny rok aka-
demicki w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole 
Wyższej w Wejherowie.

w kaszubsko-pomorskiej
szkole wyższej 

inauguracja 

Z tej okazji odsłonięto uroczyście tablicę z nazwą oraz 
odegrano i odśpiewano „Hymn Strzelców”, jako Hymn 
Bractw Kurkowych., podkreślając znaczenie Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w historii i rozwoju Wejherowa. 
Niedaleko miejsca, w którym znajduje się rondo na obrze-
żach miasta była kiedyś strzelnica braci kurkowych, która 
stała się również ważnym ośrodkiem kultury w naszym 
mieście. Bractwo chciałoby odbudować tę strzelnicę, aby 
to miejsce ponownie odżyło.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz 
miasta i powiatu, a także delegacje i poczty sztandarowe 
bractw kurkowych z województwa pomorskiego i przed-
stawiciele służb mundurowych.

Nowe rondo kurkowego
Bractwa strzeleckiego 

Wystrzał w kurkowej armaty obwieścił, 
że nowe rondo w ciągu ul. Strzeleckiej 
otrzymało nazwę Rondo Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego w Wejherowie. 
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Podczas uroczystości starosta wejherowski nagrodziła 
33 nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowa-
dzonych przez Powiat Wejherowski. Wyróżnienia zostały 
przyznane za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycz-
no-wychowawczej.

- Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony 14 październi-
ka na pamiątkę powstania Komisji Edukacji Narodowej, 
przypomina nam o wielkiej wartości, jaką jest edukacja 
oraz o szczególnym posłannictwie i roli społecznej Tych, 
którzy tę wartość urzeczywistniają codzienną pracą. Dzię-
kuję Państwu za trud wkładany w rozwój, wychowanie i 
kształcenie młodego pokolenia, za przewodnictwo w dro-
dze do zdobywania wiedzy, codzienny wysiłek, cierpliwość 
oraz wsparcie w poznawaniu świata - mówiła Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.

Jak wspomniała starosta, w nowym roku szkolnym w 
placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych 
przez powiat uczy 803 nauczycieli, zatrudnionych jest 57 
pracowników administracji oraz 182 pracowników obsługi.

W trakcie wydarzenia nastąpiło także uroczyste otwar-
cie Centrum Rozwoju Osobistego tzw. „Rozwojowni”, które 
zostało zaaranżowane w miejscu starej biblioteki. Odbywać 
się tu będą warsztaty rozwoju osobistego, które mają po-
móc w nauce kreatywności i nieszablonowego rozwiązywa-
nia problemów oraz w dalszej ścieżce edukacyjnej uczniów 
PZS nr 1 w Rumi.

powiatowy dzień edukacji Narodowej

podziękowania dla nauczycieli
Tegoroczne obchody odbyły się w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi. Wydarzenie 

było okazją do złożenia podziękowań i życzeń nauczycielom i pracownikom oświaty za 
trud wkładany w rozwój, wychowanie i kształcenie młodego pokolenia. 

Fot. Starostwo w Wejherowie

Spotkanie było okazją do złożenia gratulacji, życzeń 
oraz podziękowań za wieloletnią i pełną pasji pracę bi-
bliotekarską, aktywny udział w życiu kulturalnym nasze-
go regionu oraz popularyzację kaszubszczyzny.

 Pani Maria Krośnicka jest animatorką, organiza-
torką bądź współorganizatorką szeregu wydarzeń kul-
turalnych odbywających się na terenie gminy i powiatu 
wejherowskiego. Systematycznie aranżuje i prowadzi li-
terackie spotkania autorskie, promuje książki i czynnie 
włącza się w akcję Narodowego Czytania. Od lat związana 
jest także z luzińskim oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego. Jest również autorką bądź współautorką 
wielu artykułów i publikacji książkowych.

- Oddana swojej pracy zawodowej i ludziom. Od 50 lat 
propaguje czytelnictwo, zachęca do czytania, rozbudza mi-
łość do książek oraz buduje szeroko pojętą kulturę czytel-
niczą. Poprzez swoją działalność zawodową, kulturalną i 
społeczną w znaczący sposób przyczynia się do promowania 
naszego regionu i upowszechniania języka kaszubskiego – 
powiedział podczas uroczystości wicestarosta Jacek Thiel.

jubileusz Marii krośnickiej

pół wieku 
aktywności 
zawodowej 

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w 
Wejherowie odbył się Jubileusz 50-lecia 
pracy zawodowej Marii Krośnickiej - dy-
rektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. 
Leona Roppla w Luzinie.

Środki z pFRoN-u na nową windę
W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących 
w Wejherowie w przyszłym roku poja-
wi się nowa winda. Na ten cel powiat 
wejherowski pozyskał dofinansowanie 
z Państwowego funduszy Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w wysokości 
150 tys. zł. 

Nowa winda powstanie w budynku internatu dziewcząt 
i wczesnego wspomagania rozwoju. 

- Skutecznie pozyskujemy środki finansowe z PFRON-u 
na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym 
likwidację barier architektonicznych w naszych placówkach  
- podkreśla starosta wejherowski Gabriela Lisius.

Warto przypomnieć, że niedawno została oddana do 
użytku winda m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Wejherowie.

Fot. Starostwo w Wejherowie
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Wejherowskie LO to 
najstarsza szkoła śred-
nia na terenie powiatu 
wejherowskiego, która 
w przyszłym roku świę-
tować będzie 165-lecie 
istnienia. W tej chwili pla-
cówka musi korzystać z 
dodatkowych pomieszczeń 
w Kaszubsko-Pomorskiej 
Szkole Wyższej, ponieważ 
uczniowie się nie miesz-
czą. Dzięki rozbudowie, 
przebudowie i nadbudowie 
powstaną m.in. nowoczesne 
pracownie – matematycz-
na, biologiczna, fizyczna, 
informatyczna, językowa 
oraz laboratorium che-
miczne, a także winda. 
Placówka zyska także no-
wą elewację, a teren wokół 
szkoły zostanie zagospo-
darowany. Po rozbudowie 
powierzchnia użytkowa 
szkoły zostanie zwiększo-
na o blisko 800 m2.

– Po wzmocnieniu szkol-
nictwa branżowego i tech-
nicznego na terenie powiatu 
przyszedł czas na wsparcie 
szkolnictwa ogólnokształ-
cącego. Chcemy, aby absol-
wenci mając tak doskonałe 
warunki do nauki starali 
się o indeksy na najlep-
szych uczelniach, czego im 
z całego serca życzę – mówi 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Szacunkowy koszt inwe-
stycji to około 6 mln zł, z 
czego 3 mln zł pokryje do-
finansowanie z rządowego 
Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. 

– To bardzo doniosłe wy-
darzenie w historii naszej 
szkoły, które oznacza pe-
wien nowy etap. Kilka lat 
temu szkoła została rozbu-

wmurowanie aktu erekcyjnego 
pod rozbudowę liceum

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie, w skład którego wchodzi i Liceum 
Ogólnokształcące im. Króla Jana iii Sobieskiego, odbyło się uroczyste podpisanie 
i wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę placówki. 

Prace przy rozbudowie postępują zgodnie z harmonogramem. Oddanie inwe-
stycji zaplanowane jest na 1 września 2022 r.

dowana o aulę, a teraz o no-
woczesne sale dydaktyczne. 
Powstaną także pomiesz-
czenia administracyjne, po-
mocnicze oraz nowy pokój 
nauczycielski – podkreśla 
Dyrektor PZS nr 1 w Wejhe-
rowie Katarzyna Bojke.

więcej informacji na: 
https://powiatwejherowski.pl

oraz 
www.facebook.com/powiatwejherowski

Wyróżnienie zostało wręczone podczas Regionalnych 
Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się 
w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wyda-
rzenie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Pomorskiego.

– Książnica pełniąc funkcję centrum kultury regio-
nalnej łączy działalność edukacyjną i naukową z tury-
styczną, co przyczynia się do upowszechniania wiedzy 
i informacji na temat dziedzictwa kulturowego Kaszub 
oraz do wzrostu atrakcyjności turystycznej Pomorza – 
podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Warto przypomnieć, że wcześniej Książnica prof. Ge-
rarda Labudy została nagrodzona w konkursie - Sybilla 
Wydarzenie Muzealne Roku 2020 oraz w XXV Jubile-
uszowej edycji konkursu „Modernizacja Roku & Budowa 
XXI w.” w kategorii „nowoczesne biblioteki - sanktuaria 
kultury”. 

Pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu „Pulsu Wej-
herowa”.

książnica 
z wyróżnieniem 
turystycznym

Książnica prof. Gerarda Labudy, obiekt 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej, otrzymała wyróżnienie 
w kategorii - inwestycja w turystyce. To 
kolejna nagroda, jaką w ostatnim czasie 
otrzymała placówka.
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Prezydent wręczył tak-
że małżonkom kwiaty oraz 
upominki rzeczowe.

- Jesteście Państwo dla 
nas wzorem, jak przeżyć pół 
wieku w zgodzie i miłości. 
Harmonia w długoletnich 
związkach często przekłada 
się na szczęśliwy ogół społe-
czeństwa. Myślę, że pozytyw-
ne nastawienie człowieka do 

Medale, gratulacje i życzenia dla złotych jubilatów

przeżyli razem pół wieku 

Medale Róży otrzymali:

elżbieta i Marian Cieklińscy, urszula i henryk 
groth, Maria i jerzy Lekner, gabriela i piotr sma-
gowscy, Leokadia i jerzy potrykus, helena i krzysz-
tof Ruchalscy oraz Maria i tadeusz sipurzyńscy.

Siedem par małżeńskich z Wejherowa, obchodzących Złote Gody otrzymało Medale 
Róży za długoletnie pożycie małżeńskie. Przyznane przez Prezydenta RP medale w wej-
herowskim Pałacu wręczył Jubilatom Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 

życia, ale i do trudności, po-
zwala mu łatwiej przez nie 
przejść. To powoduje, że jest 
bardziej szczęśliwy. Życzę 
Państwu kolejnych dni, mie-
sięcy i lat pełnych szczęścia, 
radości, uśmiechu, jak rów-
nież tego, abyście cieszyli się 
życiem w każdym jego mo-
mencie - powiedział Krzysz-
tof Hildebrandt.

Uroczystość poprowa-
dził Grzegorz Gaszta, 
kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego, a umilił ją swo-
im występem wokalista 
Krzysztof Kreft.

iV Rodzinny przegląd pieśni seniora
W niedzielę w Pałacu w Wejherowie odbył się iV Rodzinny 

Przegląd Pieśni Seniora.  Spotkanie przebiegało w sympatycz-
nej, rodzinnej atmosferze. Było okazją do dobrej zabawy i inte-
gracji seniorów.

- Jestem pod ogromnym 
wrażeniem i podziwem dla 
każdego z wykonawców - 
mówi Jacek Drewa, po-

mysłodawca przeglądu, 
wiceprezes stowarzyszenia 
„Żyj Godnie”. - To niezwykle 
głębokie przeżycie estetycz-

ne ale także rozrywkowe. 
Każdy z uczestników włożył 
serce w wykonanie swojego 
repertuaru. Słuchaliśmy 
piosenek i pieśni o różnej 
tematyce, od biesiadnych, 
rozrywkowych, kaszubskich 
po pieśni kościelne czy utwo-
ry klasyczne przełożone na 
język polski oraz kaszub-
ski. Zespoły zadbały o cho-
reografię swojego występu 
oraz kostiumy. Uczestnicy 
często przebierali się w jed-
nakowe stroje, podkreśla-
jąc swoje zaangażowanie 
oraz profesjonalne podej-
ście do przeglądu. Bardzo 

się cieszę, że mogliśmy po-
przez to wydarzenie jedno-
czyć grupy senioralne oraz 
osoby niepełnosprawne we 
wspólnym śpiewie i zaba-
wie. Serdecznie zapraszam 
na kolejną edycję Przeglądu 
już za rok.

Organizatorami kolejnej 
edycji Przeglądu byli: 

Stowarzyszenie Wspar-
cia Osób Niepełnospraw-
nych i Seniorów „Żyj 
Godnie” oraz Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej.

Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli: starosta 
wejherowski Gabriela Li-
sius, sekretarz Rady Mini-
strów w  Kancelarii Premiera  
Małgorzata Zwiercan 
oraz doradca Prezydenta RP 
- Marcin Drewa.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowaFot. Leszek Spigarski

Przygotowano różne konkurencje związane z ziemniaka-
mi, m.in. rzut ziemniakiem do celu, najwyższa obierka, sla-
lom z ziemniakiem na łyżce, a także konkurs wiedzy o Unii 
Europejskiej, bo rewitalizacja wejherowskiego Śródmieścia 
prowadzona jest przez władze miasta dzięki środkom fi-
nansowym z UE. Animator społeczny izabela Wyborska 
z KIS „Śródmieście” podkreśla, że na organizowane przez 
klub imprezy przychodzą zarówno stali uczestnicy spotkań, 
jak i zaprzyjaźnione szkoły i przedszkola, które wiedzą że 
z KIS-em zawsze można się dobrze zabawić.

Przebiegiem spotkania kierowała sprawnie i zabawnie 
pani Kasia z firmy Intro-Dans. Nie zawiedli wierni przyja-
ciele z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie, którzy 
swoją obecnością uświetniają każdy festyn.

Kolejne spotkanie w formie balu dla dzieci zaplanowane 
jest na grudzień bieżącego roku.

pełen atrakcji dzień 
upieczonego ziemniaka

Festyn w parku
Klub integracji Społecznej „Śródmieście” 

zorganizował przy małej scenie w Parku 
Miejskim w Wejherowie imprezę integra-
cyjną dla mieszkańców pod nazwą „Dzień 
upieczonego ziemniaka”.
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Dla młodzieży przygotowano Escape Ro-
om na motywach „Alicji w krainie czarów”. 
Aby wykonać zadanie, trzeba było wykazać 
się m.in. znajomością książki. Z tej zabawy 
najczęściej korzystały grupy czytelników i 
rodzice z dziećmi. Ciekawym pomysłem by-
ła biblioteczna półka-apteczka z książka-
mi na różne okazje. Wypisywano specjalne 
recepty dla czytelników z okazji Nocy Bi-
bliotek. Na wzmocnienie wyobraźni przy-
gotowano zagadki i grę on-line. 

W Zakątku Wyobraźni wyemitowano 
filmy, m.in. „Człowiek w czerni”. Odbył się 
także maraton pisania listów do autorów i 
autorek oraz nietypowy wernisaż, podczas 
którego artyści Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków „Pasja” wręczyli namalowane 
przez siebie portrety wybranym osobom z 
życia publicznego. Z kolei podczas spotka-
nia z autorem Adam Hebel opowiadał o 
swojej książce „Droga wolnych ludzi” oraz 
o literaturze fantastycznej. Tło muzyczne 
stworzył bard Marcin Kryży.

- Podczas Nocy Bibliotek staraliśmy 
się przypominać, że biblioteka jest dla 
wszystkich i każdy może w niej znaleźć coś 
dla siebie. Przygotowaliśmy naszą ofertę 
tak, aby mogły z niej skorzystać osoby w 
różnym wieku i o różnych zainteresowa-
niach - mówi dyrektor biblioteki Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek.

w Miejskiej Bibliotece publicznej

Noc z niespodziankami
Tegoroczna Noc Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Wejherowie przebiegała pod hasłem „czytanie wzmacnia”. Wejhe-
rowscy bibliotekarze starali się udowodnić, że czytanie wzmacnia 
wiedzę, rozwija talent, intuicję, a przede wszystkim wyobraźnię.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Niezwykła wystawa w gok do 12 listopada

picasso w Luzinie

W 1937 r. jeden z pa-
ryskich marszandów Am-
broise Vollard zamówił u 
Picassa tekę grafik - akwa-
fort. Powstało 5 zestawów 
zatytułowanych „Suita Vol-
larda”. Na wystawie może-
my zobaczyć niektóre prace 
z tej teki. Technika linorytu 
reprezentowana jest przez 
prace wykonane w latach 
60., nawiązujące do moty-
wów bachanalii czy korridy. 
Szczególnego smaku kolek-
cji dodają staloryty z 1969 
roku, poświęcone tematyce 
erotycznej. Frywolne, nieco 
żartobliwe, są kwintesencją 
natury artysty.

W 1959 roku Picasso 
wykonał grafiki  z okazji 
80-lecia wieży Eiffla. Na 
wystawie eksponowane są 
odbitki oryginalnych ma-
tryc z tej teki, przeniesione 
na płyty cynkowe. Ozdobą 
wystawy są wielkoforma-

Grafiki z oryginalnych matryc jednego z najwybitniejszych 
współczesnych artystów - Pablo Picasso, sygnowane jego auto-
grafem, można oglądać w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie.

Fot. Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie

   W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagroże-
niem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w spra-
wie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861) 
Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania wykonuje większość za-
dań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

    Aktualne informacje na temat funkcjonowania 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

dostępne są na stronach internetowych 
www.wejherowo.pl oraz www.bip.wejherowo.pl 

oraz pod numerem tel. 58 677-70-00 (Kancelaria Ogólna). 
               

     Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób 
elektroniczny za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Pu-
blicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Dziękujemy za zrozumienie

URZąD MiEJSKi W WEJHEROWiE 
iNfORMUJE

O G Ł O S Z E N I E

towe litografie barwne, po-
chodzące z kolekcji Mariny 
Picasso, wnuczki malarza. 
Kolejny cykl graficzny Woj-
na i Pokój z 1954 roku jest 
reprezentowany w formie 
barwnych litografii. Wy-
stawę dopełnia czarno-
-biała fotografia i autograf 
artysty.

Komisarzem wystawy 
jest Grażyna Malak, a 
sponsorem - przewodniczą-
cy Rady Programowej przy 
dyrektorze GOK Luzino, 
Tomasz Kafel.

Ekspozycję w sali 
głównej GOK w Luzinie 
można oglądać do 12 li-
stopada br.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie poinformowała o przedłużeniu terminu nad-
syłania prac na konkurs literacki „Powiew Weny” do 27 października 2021 r. 

Zostało zatem kilka dni na przesłanie zestawu wierszy lub opowiadania na wejherowski 
konkurs literacki. Uwaga - decyduje data wpływu prac do organizatora.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na LXVIII 
koncert z cyklu „spotkania z muzyką kaszub” pt.  „Regionalne i współczesne”. Koncert z 
udziałem młodych znakomitych artystów odbędzie się w najbliższą sobotę 23 października 
o godz. 18.00 w Muzeum przy ul. Zamkowej 2 a.
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W pierwszych latach powojennych nakłady na ciepłow-
nictwo były znikome, ale intensywny rozwój budownictwa 
w dynamicznie rozwijającej się Gdyni zmusił miasto do 
budowy nowych kotłowni.  W roku 1961 Prezydium Rady 
Narodowej w Gdyni powołało  Miejskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki cieplnej. Pierwsza siedziba MPGC 
znajdowała się w kompleksie baraków przy al. Zjednocze-
nia 17, w samym sercu Gdyni.

Miejska spółka ciepłownicza opeC kończy 60 lat
Lata 60-te, początki

W lipcu 1961 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło działal-
ność i przejęło do eksploatacji od Miejskiego Zarządu Bu-
dynków Mieszkalnych 95 istniejących kotłowni.

W roku 1963 oddano pierwsze ciepło do Śródmie-
ścia Gdyni z Ec 2 i tym samym Gdynia jako trzecie 
miasto w Polsce, po Warszawie i Krakowie, otrzy-
mała ciepło ze skojarzonego źródła. 

Od tego momentu nastał nowy etap uciepłownienia 
miasta, polegający na stopniowej likwidacji lokalnych ko-
tłowni osiedlowych i zamienianiu ich na węzły cieplne.

Tak budowano pierwsze sieci osiedlowe

Od  roku 1966  Miejskim Przedsiębiorstwem Gospo-
darki cieplnej (powyżej pierwsze logo firmy) kierował 
inż. Jan Rogiński, urodzony na Syberii, syn budowni-
czego Kolei Transsyberyjskiej.

Podczas jego czteroletniej kadencji w 1969 roku ode-
brano najnowocześniejszą w tamtym czasie kotłownię La 
Monte`a na Witominie (zdjęcie poniżej)

-  Kiedy rozpocząłem pracę w MPGC przedsiębiorstwo 
miało już 9 lat  – wspomina Tomasz Kuplicki, dyrektor 
MPGC/OPEC w latach 1970-1991 - W tym pierwszym eta-
pie mieliśmy dużo lokalnych kotłowni i ogrzewaliśmy tylko 
budynki należące do miasta. Zaczęliśmy stopniowo likwido-
wać te uciążliwe kotłownie i wprowadzać system scentrali-
zowany. To były zupełnie inne czasy – trafiali do nas ludzie 
z nakazu, albo z więzienia, a brak fachowości w obsłudze 
urządzeń skutkował dużą awaryjnością. O ciepłownikach 
mówiło się wówczas żartobliwie „zawsze brudny, ale nie za-
wsze trzeźwy”. Trudno się temu dziwić, gdyż ciepłownictwo 
polegało na eksploatacji indywidualnych kotłowni węglowo 
– koksowych i podłączaniu ich do sieci – dodaje Kuplicki

Lata 70-te i 80-te, 
epoka załatwiania

W środku Tomasz Kuplicki, dyrektor MPGC

Kolejne lata to sukcesywna budowa nowych sieci i pod-
łączanie kolejnych dzielnic. 

Układanie ciepłociągu

Kolejnym ważnym 
krokiem w historii przed-
siębiorstwa stało się w 
1974 r. przekształcenie 
MPGC w OPEC, czyli 
Okręgowe Przedsię-
biorstwo Energetyki 
cieplnej. 

Przedsiębiorstwo wy-
szło poza granice Gdy-
ni, osiągając stopniowo 
największy zasięg tery-
torialny (Gdynia, powiat 
lęborski, pucki, wejhe-
rowski, Kartuzy, Koście-
rzyna, Sopot)

Zbiegło się to także z 
budową nowej siedziby w 
Gdyni Grabówku (zdjęcie 
obok).

W latach 1974 i 1975 w zasobach spółki znalazły się Cie-
płownia Nanice w Wejherowie i Ciepłownia Brodwino 
w Sopocie.

Wejherowska ciepłownia w Nanicach powstała w la-
tach siedemdziesiątych
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Miejska spółka ciepłownicza opeC kończy 60 lat
Niewątpliwie wyzwaniem dla OPEC była Zima stulecia 

na przełomie 1978/79 roku

W latach 80-tych firma realizowała koncepcję rozwoju 
scentralizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło i włą-
czyła do miejskiej sieci ciepłowniczej Rumię Janowo. 

Była to również dekada. wynalazczości, patentów, 
współzawodnictwa, konkursów ogólnopolskich i nagród 
ministra gospodarki.

- Technika stanowiła podwaliny systemu, który później 
rozwijałem i wprowadzałem na wzór rozwiązań europej-
skich - mówi Aleksander Wellenger, Prezes OPEC w 
latach 1991-2012. - Czasy się zmieniały, konieczna stała 
się redukcja etatów - z 1600 do 500 - i zwiększenie wy-
dajności pracy. Dzięki kontaktom w instytucjach europej-
skich i światowych, mogliśmy pozyskiwać fundusze na 
modernizację techniczną. Wielomilionowy kredyt z Ban-
ku Światowego i EkoFunduszu dały nam duży impuls do 
rozwoju w zakresie postępu technicznego i logistycznego. 
Nasi pracownicy masowo wyjeżdżali do krajów europej-
skich, głównie do Danii, gdzie uczyli się nowych rozwiązań 
technologicznych, języka i organizacji pracy.

W 1992 Bank Światowy przyznał OPEC 25 mln USD 
kredytu na modernizację sieci, dzięki czemu stworzony 
został nowoczesny system ciepłowniczy.

Lata 90-te, nowoczesność 
w polskim ciepłownictwie

Budowa sieci w technologii preizolowanej

W latach 1993-1997 przedsiębiorstwo organizowało Międzynarodowe 
seminaria „Nowoczesność w Polskim Ciepłownictwie.

W 1993 – OPEC został aktywnym członkiem Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Producentów i Dystrybutorów Ciepła „UNICHAL” w Zurichu.

Po prawej: kotłownia 
gazowa w Sopocie

Dzięki środkom w 1999 z  EkoFunduszu nastąpiła „Mo-
dernizacja systemu ciepłowniczego w Wejherowie za po-
nad  9 mln zł.

W roku 2004 firmie przyznano Certyfikat ISO 
Kierunek rozwoju firmy kontynuuje od 2012 r. następca 

p. Wellengera – p. Janusz Różalski. Od czasu zarządzania 
firmą z intensywnie pozyskuje fundusze zewnętrzne na roz-
budowę i modernizację systemu ciepłowniczego.

XXi wiek, rozwój 
i wyzwania przyszłości

W roku 2013 został zrealizowany niezwykle ważny dla 
mieszkańców Wejherowa projekt, dotyczący budowy ko-
generacji.

Kolejny istotny pro-
jekt  zrealizowany w latach 
2012-2015 to „Termomoder-
nizacja sieci ciepłowniczej 
na terenie miast Gdynia i 
Rumia”, obejmujący moder-
nizację sieci kanałowych i 
napowietrznych o łącznej 
długości ponad 30 km.

Obecnie przedsiębiorstwo realizuje kolejne 8 projektów 
dofinansowanych przez Unię Europejską:

- Spółka nieustannie inwestuje w rozwiązania poprawia-
jące  niezawodność pracy sieci - mówi Janusz Różalski 
Prezes OPEC i dodaje: - Pozyskane środki przeznaczamy na 
modernizację i rozbudowę sieci, a w szczególności na in-
westycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców oraz 
zwiększenie niezawodności i redukcję strat ciepła w sieci.

W roku 1998 prezes URE 
udzielił firmie koncesji na 
prowadzenie działalności 
w zakresie wytwarzania, 
przesyłania i dystrybucji 
ciepła oraz obrotu ciepłem.

W 1999 nastąpiło za-
kończenie misji Banku 
Światowego, a Sopot po mo-
dernizacjach OPEC odzy-
skał statut kurortu.

Budowa wysokosprawnej sieci ciepłowniczej w Gdyni
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Henryk Kanczkowski był radnym od 1994 r., a w Radzie 
Miasta Wejherowa sprawował wiele funkcji, m.in. przez 
ostatnie 23 lata kierował Komisją Rady Miasta zajmu-
jącą się inwestycjami, sprawami komunalnymi i ochroną 
środowiska. W latach 1994-1998 był również Członkiem 
Zarządu Miasta Wejherowa. Pracując na rzecz miesz-
kańców kierował się dobrem, poczuciem estetyki, ładu 
i porządku. Popierał wszelkie inicjatywy, które mogły 
poprawić jakość życia mieszkańców i wizerunek naszego 
miasta. Otwarty na drugiego człowieka, nigdy nie odmó-
wił pomocy. Był także wrażliwy na krzywdę zwierząt. 
Działał na rzecz poprawy losu bezdomnych zwierząt.

Absolwent Politechniki Gdańskiej, specjalista radio-
komunikacji. Był pionierem telewizji lokalnej w Wej-
herowie, w 1991 r. zorganizował w Wejherowie system 
pierwszej Telewizji Kablowej. Kolejnym krokiem było 
uruchomienie pierwszego w naszym mieście telewizyj-
nego programu lokalnego.

Henryk Kanczkowski przez wiele lat swojego zawodo-
wego życia poświecił młodzieży, prowadząc kształcenie 
praktyczne w swoim zakładzie radiowo-telewizyjnym. 
Wielokrotnie podkreślał, że inwestycja w młodzież to 
gwarancja rozwoju miasta. 

Rodowity wejherowianin. Znany z zaangażowania w 
sprawy Kaszub i Pomorza, a także krzewienie kultury 
kaszubskiej. Aktywnie działał w wejherowskim oddzia-
le Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a w latach 2010-
2016 był prezesem tej organizacji.

Jego działalność na rzecz kultury, Kaszub i Pomorza 
została wielokrotnie doceniona i nagrodzona. Prezydent 
Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt nagrodził go 
Medalem Miasta Wejherowa, Medalem Róży i Statuetką  
Jakuba Wejhera.

Henryk Kanczkowski był znany z elegancji, optymi-
zmu i poczucia humoru. Nawet podczas choroby nie pod-
dawał się i dzielnie walczył do końca.

16 października br. zmarł HENRyK   
KANcZKOWSKi (1939-2021) - wieloletni 
radny Miasta Wejherowa, działacz społecz-
ny, którego hasłem było:  „Najważniejsi są 
mieszkańcy”.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Śp. Henryka Kanczkowskiego
Radnego Miasta Wejherowa 

Przewodniczącego Komisji Spraw Komunalnych

Przez wiele lat poświęcał się pracy na rzecz Wejherowa i jego mieszkańców.
W latach 1977 – 1994 prowadził kształcenie praktyczne uczniów 

w zakładzie radiowo-telewizyjnym, za co otrzymał srebrną i złotą odznakę rzemiosła.
Był przewodniczącym branżowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku 
oraz założycielem Telewizji Kablowej Wejherowo.

W latach 1993 – 1998 piastował stanowisko Wiceprezesa, a od 2010 do 2016 roku Prezesa 
wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

 
Za zasługi dla miasta oraz działalność na rzecz ochrony 
i utrwalania dziedzictwa kulturowego Kaszub i Pomorza 
wyróżniony Medalem Miasta Wejherowa w 2010 roku, 

Medalem Róży w 2013 roku i Repliką Statuetki Jakuba Wejhera w 2017 roku.  

Żegnamy działacza społecznego, oddanego sprawom miasta, kulturze kaszubskiej
i służbie drugiemu człowiekowi.

Odszedł od nas człowiek o wspaniałym sercu, 
pełen wrażliwości i życzliwości, empatyczny i serdeczny,

kolega i przyjaciel.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Łączymy się w bólu z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego
i składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa

Jacek Gafka

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze wpółpracownikami

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta 

Wejherowa

Beata Rutkiewicz
Zastępca Prezydenta 

Wejherowa

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta

Wejherowa

,,Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”
    ks. Jan Twardowski 

Z powodu śmierci

Henryka Kanczkowskiego

Radnego Miasta Wejherowa (1994-2021),
wieloletniego Przewodniczącego Komisji Spraw Komunalnych Rady Miasta,

Członka Zarządu Miasta Wejherowa w latach 1994-1998,

pełnego pasji samorządowca, człowieka otwartego, naszego Przyjaciela…

Rodzinie oraz Bliskim
szczere wyrazy współczucia 

składają

pożegnania

odszedł henryk
kanczkowski

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Wejherowa

Wojciech Kozłowski

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Wejherowa

Leszek Szczypior

wraz z Radnymi Miasta Wejherowa
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„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność”. 

Emily Dickinson

Panu 
Dariuszowi Schmidtke

współwłaścicielowi Telewizji Kablowej Chopin
 wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy 

z powodu śmierci

S Y N A

składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

k O N d O l E N c j E

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
 bo miłość to nieśmiertelność”

   Emily Dickinson

PANU
DARIUSZOWI SCHMIDTKE 

Współwłaścicielowi Telewizji Kablowej Chopin
oraz 

JEGO MAŁŻONCE

wyrazy głębokiego współczucia, słowa otuchy i wsparcia,
które choć na chwilę

niech dają ukojenie w trudnych dniach po śmierci 

SYNA MARCINA

Jacek Gafka
Przewodniczący

Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

składają

k O N d O l E N c j E

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”. 
Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Jerzego Zielonki
Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego w latach 1999-2002, 

Przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” 
w kadencji 2011-2015.

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke 
wraz z Radnymi

k O N d O l E N c j EZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Jerzego Zielonki 
Przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów 

NSZZ „Solidarność” w kadencji 2011-2015 
oraz

Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego w latach 1999-2002. 

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

składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

AKTUALNOŚCI

w czasie weekendu policjanci zatrzymali aż sied-
miu nietrzeźwych kierowców. 

16.10. br. już o godz. 1 w nocy 34-letni kierowca hondy ude-
rzył w latarnię oświetleniową oraz sygnalizator świetlny. Męż-
czyzna miał w organizmie prawie 3,5 promila alkoholu. Z kolei 
zatrzymany o godz. 17 38-letni kierowca citroena miał ponad 
2 promile alkoholu w organizmie. 

O północy z soboty na niedzielę 33-latek kierujący chevro-
letem uderzył autem w przydrożne drzewo. Badanie wykaza-
ło ponad 2 promile alkoholu w organizmie. O godz. 10 w Rumi 
35-latek z Gdyni jechał saabem i miał promil alkoholu w organi-
zmie. Po południu w niedzielę gość z Łodzi jechał w Redzie „na-
ładowany” ponad promilem alkoholu, a w Rumi 48-letnia dama 
była pod znacznym wpływem alkoholu, bo miała ponad 2 pro-
mile alkoholu. Po godz. 21 w Wejherowie 49-letni kierowca fiata  
miał w organizmie ponad 1,5 promila. 

wciąż dużo pijanych kierowców
Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 218 z ulicą Par-

kową w Kąpinie, 63-letni kierowca jadąc kią sportage praw-
dopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu ulicą Ofiar 
Piaśnicy 21-letniemu kierowcy volkswagena, w wyniku cze-
go doszło do zderzenia. Kierowcy byli trzeźwi. 

Policjanci z Zespołu Wykroczeń Komendy Powiatowej Po-
licji w Wejherowie wyjaśniają teraz szczegóły tego zderzenia.

zderzyły się auta
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WYDARZENIA

Łącząc się w bólu z Rodziną i Bliskimi,

Wójtowi Gminy Wejherowo, 
Przemysławowi Kiedrowskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

B R A T A

składają

Sekretarz Gminy Wejherowo
Małgorzata Niemirska-Thiel
wraz ze współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Gminy Wejherowo

Hubert Toma
wraz z Radnymi

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
ks. J. Twardowski

Panu 
Przemysławowi Kiedrowskiemu

Wójtowi Gminy Wejherowo
najszczersze wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci

B R A T A

składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

k O N d O l E N c j E

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke 
wraz z Radnymi

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
Ks. J. Twardowski

PANU
PRZEMYSŁAWOWI KIEDROWSKIEMU

Wójtowi Gminy Wejherowo

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

B R A T A
 

składają:

Jacek Gafka
Przewodniczący

Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

Ciekawą lekcję historii 
poprowadzili: Henryk Ja-
rosz i Edward formela, 
działacze  stowarzyszenia. 
Młodzież z zaintereso-
waniem słuchała historii 
strajku w Stoczni Gdyń-
skiej im. Komuny Pary-
skiej w sierpniu 1980 roku. 

Uczniowie klasy 3 - specjalność technik 
spedytor z Powiatowego Zespołu Szkół  nr 
3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w 
Wejherowie wraz z wychowawcą Magda-
leną Pobłocką-Zwara odwiedzili Muzeum 
Solidarności w siedzibie Stowarzyszenia 
Wejherowska Wspólnota Pokoleń. 

uczniowie poznają współczesną historię

wspólnota pokoleń

Nekrologi i kondolencje w „pulsie wejherowa”  606 101 502

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci”. 

Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Henryka Kanczkowskiego
Radnego Rady Miasta Wejherowa od 1994 r., 

byłego Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Wejherowie,
przedsiębiorcy, społecznika i propagatora kultury kaszubskiej

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają:

k O N d O l E N c j E

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke 
wraz z Radnymi

Uczniowie mogli obejrzeć i 
wręcz dotknąć eksponatów 
z tego okresu. 

W  Domu św. Jana Paw-
ła II przy parafii Trójcy Św. 
młodzież obejrzała wysta-
wę poświęconą Prymasowi 
Tysiąclecia - kard. Stefa-
nowi Wyszyńskiemu, a w 
Ratuszu zwiedzili bardzo 
ciekawą salę historyczną, 
opowiadającą o międzywo-
jennym Wejherowie. 
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O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

SPORT

W ramach Mistrzostw Powiatu Wejherowskiego w Badmintonie w hali 
sportowej w Bolszewie rozgrywane były Igrzyska Dzieci (klasy VI i młod-
si) i Igrzysk Młodzieży Szkolnej (klasy VII i VIII), a w hali Sportowej PZS 
nr 2 w Wejherowie rywalizowała młodzież w Powiatowej Licealiadzie. 

Mistrzowie awansowali do półfinałów wojewódzkich. 

Mistrzostwa powiatu w badmintonie
W Igrzyskach Dzieci I miejsce (dziewczęta) zajęła SP w Orlu, a wśród 

chłopców - SP Bolszewo. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej najlepsze 
były dziewczęta z SP 10 w Rumi oraz chłopcy z SP Orle. 

W Licealiadzie I miejsce (dziewczęta) zajął PZS 4 Wejherowo oraz 
(chłopcy) PZS 1 Rumia. 

Na starcie turnieju o Pu-
char Wójta Luzina stanęło 
22 zawodników. Po blisko 
czterogodzinnej rywalizacji 
wyłoniono zwycięzcę, któ-
rym okazał się Krzysztof 
Konkel, wygrywając w fi-
nale z Magdą Płotka. 

W meczu o trzecie miejsce 
Marek Rybaczek pokonał 
Grzegorza Kościuka.

Czwartkowe turnieje od-
bywają się na sali sportowej 
GOSRiT, a ich organizato-
rem jest Waldemar Płotka.

ping pong

turniej 
w Luzinie

Już niebawem rozpocznie 
się cykl kolejnych rozgrywek 
Ogólnopolskich Turniejów 
Kaszub Cup, rozgrywane 
tradycyjnie w Hali Widowi-
skowo-Sportowej GOSRiT 
im. Marszałka Macieja Pła-
żyńskiego w Luzinie.

Więcej na fb: https://www.
facebook.com/kaszubcup

piłka nożna
kaszub Cup
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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 wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
07.00-08.00 oraz 16.00-17.00
  
  zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wzNk

tel. 731-008-506

Organizatorzy przygotowali 9 konkurencji pożarniczych, 
m.in. ubieranie się w strój strażacki na czas, bieganie z ga-
śnicami, bieganie z wężem ssawnym, układanie manekina 
na desce ortopedycznej i wiele innych. 

W spartakiadzie wzięła udział Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z luzińskiej jednostki, którą reprezentowało 
18 druhów z „młodzieżówki” oraz goście z Łebna, Zelewa, 
Kielna, Częstkowa, Milwina, Szemuda, Linii, Łęczyc, Bo-
żegopola Wielkiego, Strzepcza, Kaczkowa, Lewina/Strzep-
cza, Rozłazina, Redy i Kostkowa.

powiatowa spartakiada

Młodzieżowe 
drużyny
pożarnicze

18 drużyn z powiatu wejherowskiego 
rywalizowało podczas  Powiatowej Spar-
takiady „Zlot młodzieżowych drużyn po-
żarniczych 2021” w Luzinie.

Zawodnicy mieli do wyboru cztery dystanse: 63 km, 43 
km, 25 km i 12 km. Na dwóch najkrótszych dystansach do-
datkowo odbyła się rywalizacja w Nordic Walking. 

Trasy na terenie Nadleśnictwa Strzebielino oferowały 
liczne wzniesienia, strome podbiegi, piaszczyste i stro-
me zbiegi, mostki na rzece Łebie czy wiadukt kolejowy 
Karczemki. 

Najdłuższy 63 km dystans wygrali: Małgorzata Pazda-
-Pozorska (5 open) i  Dariusz Rudnicki. Na 43 km wygra-
li: Agnieszka Baranowska i Paweł Tomeczkowski. 25 km 
najszybciej pokonali: Karola Pawełczak i Przemysław Gi-
żyński, a najkrótszy 12-kilometrowy dystans: Zuzanna La-
tańska i Cezary Wronka. 

pomerania trail 
po raz trzeci

Przy pięknej, słonecznej aurze odbyła się 
trzecia edycja zawodów w biegach anglosa-
skich Pomerania Trail 2021. Na starcie w Bar-
łominie w gminie Luzino stawiło się ponad 700 
biegaczy i piechurów. 

O G Ł O S Z E N I E 
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE 

o wy łożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzelęcino, gmina Łęczyce, 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXI/102/2020 z dnia 15 grudnia 2020 
r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
obrębu geodezyjnego Strzelęcino, gmina Łęczyce, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w 
dniach od 28.10.2021 r. do 18.11.2021 r.  w  Urzędzie Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, w dni 
robocze w godz. od 9.00 do 15.00 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Łęczyce: www.bip.leczyce.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.10.2021 r. w Urzędzie Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 
Łęczyce, o godz. 10:00. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
02.12.2021 r. 
Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Łęczyce,  
ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podawczej 
Urzędu Gminy Łęczyce na platformie ePUAP2. 
 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) w związku z prowadzonym 
postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia 
projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy 
tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do 
tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w 
projektu planu, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie 
pisemnej do Wójta Gminy Łęczyce na adres Urząd Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, ustnie do 
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@leczyce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
02.12.2021 r. 
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.  
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Łęczyce w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich 
składania. 

Wójt Gminy Łęczyce  
Piotr Wittbrodt 

 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1, z 
późn. zm.) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łęczyce z siedzibą w Łęczycach przy ul. Długiej 
49, 84-218 Łęczyce reprezentowany przez Wójta Gminy Łęczyce, adres kontaktowy e-mail: sekretariat@leczyce.pl. Administrator Danych 
zgodnie z art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych podopiecznych danych osobowych, a także korzystania z przysługujących 
Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy Łęczyce; e-mail: 
iodo@leczyce.pl lub pisemnie na adres Urząd Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 
Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www. samorzad.gov.pl/web/gmina-
leczyce w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Administratora. 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W 
związku z przetwarzaniem przez wójta (…) danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania 
aktów planistycznych, (…), prawo, o którym mowa w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (…), przysługuje, jeżeli nie 
wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. 
 

24 drużyny rywalizowały 
na czterech trasach: zielo-
nej, niebieskiej, czerwonej i 
czarne. Trasa zielona teore-
tycznie najłatwiejsza, zgro-
madziła 30 zawodników. 
Najszybsza z kompletem 
punktów była drużyna „Mar-
dy Bum”, a dalej sołectwo 
Brzeźno Lęborskie, Strze-
bielino oraz przedszkolaki 
i Dzięcielec. Trasa niebie-

harpuś w Świetlinie

prawie 100 uczestników
Harpuś - rekreacyjna impreza na orientację była rozgrywana w Świe-

tlinie w gminie Łęczyce. Na starcie stanęło prawie 100 uczestników.

ska, na której wystartowało 
28 zawodników i zawodni-
czek, była najlepsza dla eki-
py „Leo Team”, a dalej byli 
„Krejzole”, „Trolle”, „Grabu-
sie - Harpusie”, „Zborowscy” 
„Kamerki” oraz „Kompas”.

Na trasę czerwoną wybie-
gło 15 zawodników, a zwy-
ciężyli „Rozozinka” przed 
„NaRa”, Świetliki” i „Pata-
taje”. Najtrudniejszą trasę 

czarną najszybciej pokonał 
Łukasz Kiełtyka ze Świetli-
na przed „Czyżyki 1”, „Zeb”, 
„Nawczanki”, „Kaczkowo”.

Na mecie uczestnicy 
otrzymali dyplomy i upo-
minki ufundowane przez 
Pomorski Klub Orientacji 
Harpagan oraz Gminną In-
stytucję Kultury i Bibliote-
kę w Łęczycach z siedzibą w 
Strzebielinie.

O G Ł O S Z E N I E

SPORT I REKREACjA
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Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

adMiNistRatoR
NieRuChoMoŚCi

O G Ł O S Z E N I E

Wójt przywitał jubilatów 
i złożył gratulacje oraz ser-
deczne życzenia zdrowia, 
sił i cierpliwości, bo to ona,  
jest konieczna na osiągnię-
cie długoletniego stażu. 
Jak podkreślił, Złote Gody 
to nie tylko uroczystość ro-
dzinna, to także święto dla 

złote gody w gminie wejherowo

gratulacje i życzenia dla jubilatów
Liczne grono jubilatów z Gminy Wejherowo zgromadziło się w „Rajskiej Górze”, aby 

świętować 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Na zaproszenie Wójta Gminy Wej-
herowo Przemysława Kiedrowskiego przybyły 22 pary, które w ubiegłym roku obchodziły 
ten wspaniały jubileusz.

całej społeczności. Dlatego 
władze samorządowe, po-
stanowiły szczególnie uho-
norować te pary.

- Jest to fundament na-
szego samorządu, są to 
mieszkańcy, którzy przed 
pięćdziesięciu laty zakłada-
jąc swoje rodziny, budowa-

li jednocześnie naszą gminę. 
Niejednokrotnie małżeństwa 
te przez całe swoje życie 
związane są z gminą Wejhe-
rowo - zaznaczył wójt Prze-
mysław Kiedrowski.

Kulminacyjnym momen-
tem było wręczenie medali 
Prezydenta RP za długolet-

nie pożycie małżeńskie. Każ-
da z par otrzymała także z 
rąk wójta oraz sekretarz 
gminy Wejherowo - Małgo-
rzaty Niemirskiej-Thiel, 
kwiaty, upominki oraz listy 
gratulacyjne. W uroczysto-
ści wzięli udział także radni 
Gminy Wejherowo. 

6 listopada br. obędzie się rajd rowerowy śladami kapła-
nów pomordowanych w 1939 roku w Lasach Piaśnickich. 
Start we Władysławowie, zakończenie w Piaśnicy. Na rajd 
zapraszają organizatorzy Michał Kowalski - radny Po-
wiatu Puckiego, Piotr Dettlaff - radny Gminy Władysła-
wowo, Sławomir idkowiak - radny Gminy Puck. 

Szczegóły wkrótce m.in. na facebooku organizatorów.
Honorowy Patronat nad rajdem objął wicepremier, mi-

nister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr 
Gliński.

Rowerowy 
Rajd piaśnicki

15 października br. grupa turystyczna „Wej-
herowskie trampy” zdobyła najwyższe wzgó-
rze Wejherowa o wysokości 149,7 m n.p.m. 
nadając mu nazwę „Wzgórze krajoznawców”. 

Nazwę wybrano w wyniku głosowania po burzliwej dys-
kusji na szczycie.  Pomysłodawcami wydarzenia i przewod-
nikami na trasie byli Mieczysław Wojecki, wykładowca 
geografii, wolontariusz w Stowarzyszeniu WUTW i Dariusz 
Dębski, przewodniczący Pomorskiej Komisji Krajoznawczej 
PTTK. 45-osobową grupę seniorów, w tym turystów z Gdyni, 
prowadziły i dbały o ich bezpieczeństwo wolontariuszki tu-
rystyki pieszej SWUTW - Alicja Orszulak i Jolanta Cze-
czótka oraz przewodnik PTTK Renata Makiła.

Trasa na wzniesienie wynosiła 8 km, od Parku Miej-
skiego czerwonym szlakiem w kierunku na Młynki, a samo 
wzniesienie znajduje się mniej więcej na wysokości cmen-
tarza w Śmiechowie.          A.Orszulak

wzgórze 
krajoznawców


