
 NR 20 (280)
27 PAŹDZIERNIKA

2022

I  PowIAtu  wEjhERowsKIEgo

KoLEjNE
 wYDANIE:

10 LIstoPADA
2022

ISSN: 2083-5671

Ukazuje się od 2011 roku

silna marka 
wejherowskiej 
oświaty                     str. 3

Puchar Recyklingu 
dla ZuK wejherowo
        str. 2

Nowe skrzydło I Lo
oficjalnie otwarte 
na jubileusz szkoły
                                      str. 5

Blisko 600 tysięcy zł 
na wsparcie osób 
niepełnosprawnych
                                                                             str. 4

Interaktywny 
monitor w szkole
w gościcinie           str. 7

wejherowo europejską 
stolicą Nordic walking

Ponad 200 zawodników z Polski, Czech, Ukrainy, Austrii, Litwy i Słowenii rywalizowało w wejherowskich 
lasach w półmaratonie Nordic Walking. Wejherowo było gospodarzem finałów Pucharu Polski i Pucharu 
Europy oraz Mistrzostw Europy w tej dyscyplinie. Tym samym nasze miasto przez jeden dzień było euro-
pejską stolicą nordic walking, a trasę oceniono jako jedną z najatrakcyjniejszych w Europie.

–  Jesteśmy dumni, że tak prestiżowa impreza sportowa odbyła się  w naszym mieście – stwierdził Arka-
diusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, który wziął udział w zawodach i wywalczył brązowy 
medal w swojej kategorii wiekowej.              Str. 6

Fot. Leszek Spigarski
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Puchar, podczas uroczy-
stej Gali 26. Międzynarodo-
wego Kongresu ENVICON, 
odebrał Andrzej Gorczyc-
ki, prezes Zakładu Usług 
Komunalnych w Wejhe-
rowie. Puchar Recyklingu 
to wyjątkowa inicjatywa, 
bowiem oprócz docenienia 
podmiotów, które w sposób 
szczególny wyróżniły się w 
tym aspekcie, ma również 
olbrzymi walor edukacyjny. 

W ramach konkursu or-
ganizowane są m.in. spo-
tkania, debaty branżowe i 
konferencje. Mnogość różno-
rodnych działań wpływa na 
pozytywną zmianę świado-

Kolejna nagroda dla ZuK

Puchar Recyklingu
Wejherowski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zdobył Pu-

char Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. ZUK nagrodzono m.in. za uruchomienie Eko-
fabryki, czyli za odnowienie ponad 100-letniego obiektu na tere-
nie dawnych zakładów drzewnych w Wejherowie.

mości ekologicznej Polaków. 
W Konkursie nagradzane są 
najbardziej efektywne sys-
temy selektywnej zbiórki 
odpadów, działania zmierza-
jące do ograniczenia ilości 
odpadów, a także ciekawa 
i skuteczna edukacja eko-
logiczna. Ekofabryka to za-
równo nowoczesny PSZOK, 
biuro obsługi mieszkańca, 
jak i centrum edukacji eko-
logicznej. W budynku Eko-
fabryki mieszczą się sala 
sprzedażowa, sale konferen-
cyjne, biblioteka z odzysku, 
strefa upcyklingu i recyklin-
gu oraz wewnętrzna ścieżka 
edukacyjna. ZUK w Wejhe-

rowie zainicjował też wiele 
akcji zwiększających świa-
domość ekologiczną miesz-
kańców, takich jak konkurs 
„Pokochaj segregację”, kam-
pania „Nie wyrzucaj, na-
praw, odnów” czy też Dzień 
bez Toreb Foliowych.

– Cieszę się niezmiernie 
z tego prestiżowego wyróż-
nienia, które świadczy o 
docenieniu przez kapitu-
łę naszego zaangażowania 
w gospodarkę odpadami i 
całościowego podejścia do 
ochrony środowiska – po-
wiedział Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent 
Wejherowa.

Projekt Uchwały Rady 
Miasta Wejherowa w spra-
wie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji Gminy Miasta 
Wejherowa wraz z ogłosze-
niem o konsultacjach za-
mieszczono w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gmi-
ny Miasta Wejherowa: 
https://bip.wejherowo.pl/ 

oraz na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w 
Wejherowie: 

www.wejherowo.pl
Gminny Program Rewi-

gminny Program Rewitalizacji

Konsultacje społeczne
Gmina Miasta Wejherowa przystąpiło do opracowania Gminnego Pro-

gramu Rewitalizacji. Od 25 października do 24 listopada br. zostaną 
przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta 
Wejherowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji Gminy Miasta Wejherowa. To pierwszy krok do powstania 
tego ważnego dokumentu w celu kontynuowania procesu rewitalizacji 
miasta Wejherowa po roku 2022.

talizacji (GPR) jest pod-
stawowym dokumentem, 
umożliwiającym prowadze-
nie kompleksowych dzia-
łań rewitalizacyjnych na 
wyznaczonym obszarze 
przy współudziale lokalnej 
społeczności. Fundamen-
tem Gminnego Programu 
Rewitalizacji jest szczegó-
łowa diagnoza obszaru re-
witalizacji, która ukazuje 
występujące na nim nega-
tywne zjawiska społeczne, 
gospodarcze i przestrzen-
no-funkcjonalne.

Konsultacje projektu 
Uchwały Rady Miasta Wej-
herowa w sprawie wyznacze-
nia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji mają 
na celu zapewnienie udziału 
mieszkańców w przygotowa-
niu dokumentów dotyczą-
cych procesu rewitalizacji 
oraz wymianę wiedzy, infor-
macji, poznanie uwag i opi-
nii dotyczących propozycji 
granic i sposobu wyznacze-
nia obszaru zdegradowane-
go i obszaru rewitalizacji w 
Wejherowie.

Bank słoików na targowisku

KLIMAtyczny regał
Na wejherowskim targowisku przy ul. Rzeźnickiej zorganizo-

wano pierwszy w mieście Bank słoików. Ustawiono tam samoob-
sługowy regał do wymiany słoików. Jest to kolejna ekologiczna 
propozycja Ekofabryki, a akcja prowadzona jest w ramach cyklu 
„KLIMATycznie w Wejherowie”.

Bank słoików to zbudowa-
ny z materiałów z odzysku 
regał, do którego mieszkań-
cy mogą przynosić słoiki, jak 
i zabierać je z regału do do-
mu na własne potrzeby. Sło-
iki nie powinny trafiać do 
kosza i zamiast wyrzucać 
nadmiar słoików lub kupo-
wać nowe, warto przynieść 
je do „Banku słoików”, a z 
pewnością znajdą się osoby, 
które chętnie je przyjmą.

– Już od jakiegoś czasu 
staramy się zachęcić miesz-
kańców do zmiany stylu ży-
cia na bardziej ekologiczny, 
zgodnie z którym człowiek 
stara się generować jak naj-
mniej odpadów, a tym sa-
mym nie zanieczyszczać 
środowiska – wyjaśnia Be-
ata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. 
rozwoju miasta. – Jak wi-
dzimy taka kultura niewy-

rzucania i niemarnowania 
przyjmuje się w Wejhero-
wie. Powstają kolejne miej-
sca, w których możemy 
zostawić niepotrzebne nam 
rzeczy, by ktoś miał szansę 
wykorzystać je ponownie. W 
ten sposób każdy z nas, nie-
wielkim kosztem, może żyć 
bardziej ekologicznie i za-
dbać o planetę. 

Przypomnijmy, że na 
wejherowskim cmentarzu 
komunalnym stoi już regał 
ze zniczami do ponownego 
użytku. Pracownicy Ekofa-
bryki przekazują mieszkań-
com woreczki do warzyw i 
owoców uszyte z firanek, 
które otrzymali od miesz-
kańców. Zainicjowali także 
akcję przekazywania do po-
nownego użytku doniczek 
po sadzonkach, a wiosną 
w ramach akcji „Przygar-
nij bratka” rozdawali rośli-

ny z miejskich klombów w 
związku z wymianą roślin-
ności na letnią. W mieście 
organizowane są z sukce-
sami pchle targi – przez 
WZNK i radnego miejskie-
go Leszka Szczypiora na 
Osiedlu Przyjaźni i „Wej-
herowskie Klamoty” przy 
współorganizacji wejhe-
rowskiej Ekofabryki.

Źródło: www.facebook.com/ekofabrykawejherowo

wszystkie materiały zamieszczane 
w„Pulsie wejherowa” 

można przeczytać na stronie internetowej:
www.pulswejherowa.pl

gdzie zamieszczamy m.in. archiwalne wydania
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Wejherowska „Piątka” 
zdobyła Certyfikat Eduka-
cyjnej Doskonałości 2022. 
To już druga wejherowska 
szkoła (po SP nr 8), która 
została włączona do grona 
wyróżniających się placó-
wek oświatowych, prezen-
tujących najwyższą jakość 
edukacji, z nowoczesnym 
modelem zarządzania oraz 
znaczącymi sukcesami w 
kształceniu dzieci i mło-
dzieży, ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów 
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych.

Na uroczystości w  SP 
nr 5 prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt,  
złożył podziękowania 
wszystkim pracownikom 
wejherowskich szkół.  

–  Dziękuję za Waszą pra-
cę i za sukcesy uczniów, które 
są efektem Waszego zaan-
gażowania. W ostatnich la-
tach szkolnych zmagaliście 
się Państwo z trudami na-
uki zdalnej w okresie pan-
demii i edukacją uczniów, 
którzy przybyli do Wejhe-
rowa z objętej wojną Ukra-
iny. Jednakże ze wszystkimi 
wyzwaniami poradziliście 
sobie Państwo znakomi-
cie  – powiedział prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt. –  Wasza siła 
i pasja nauczania, są nie-
zmiernie ważne, w obecnych 
warunkach niepewności 
funkcjonowania samorzą-
dów w aspekcie organizacyj-
nym i finansowym. Z okazji 
dzisiejszego święta wyra-
żam swoją wdzięczność za 
Państwa zaangażowanie, 
codzienny trud, rzetelność i 
oddanie z jakim realizujecie 
powierzone obowiązki. Dzię-
kuję za przygotowywanie 
młodego pokolenia wejhe-
rowian do dalszej edukacji 
i udanego startu w dorosłą 
przyszłość. 

Życzenia przekazał także 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta ds. eko-
nomicznych i społecznych:

– Z okazji Dnia Eduka-

•  Beata Dampc - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5,
• Danuta Czernewska - dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 2,
• Bogusława Polak-Dyszewska - wicedyrektor, nauczy-
ciel logopedii Szkoły Podstawowej nr 5,
• gracjana Miszka - nauczyciel biologii  Szkoły Podsta-
wowej nr  5,
• Izabela Karwowska - nauczyciel języka polskiego 
Szkoły Podstawowej  nr  5,
• Dorota Chodubska - nauczyciel geografii i przyrody 
• Patrycja szwół - nauczyciel języka niemieckiego i hi-
storii Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  nr 2,
• Dominika Dąbrowska - nauczyciel geografii i przyro-
dy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2,
• hanna gruba - nauczyciel, edukacji wczesnoszkolnej 
Zespole Szkolno-Przedszkolnego nr 2,
• Alina Kacprzak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
Szkoły Podstawowej nr  6,
• Ewelina Polak - nauczyciel języka niemieckiego Szko-
ły Podstawowej nr  6,
• Agnieszka Ziębakowska - nauczyciel edukacji wcze-
snoszkolnej Szkoły Podstawowej nr  6,
• Monika szeląg - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
i logopedii Szkoły Podstawowej nr 9, 
• Katarzyna Konopińska-Karbownik - nauczyciel wy-
chowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 9,
• Aleksandra Rohde - nauczyciel historii i informatyki 
Szkoły Podstawowej nr 9,
• Paulina Romińska - wicedyrektor, nauczyciel historii  
Szkoły Podstawowej nr 11,
• Katarzyna Budnik - nauczyciel edukacji wczesnosz-
kolnej i informatyki Szkoły Podstawowej nr 11,
• Magdalena Lassmann - nauczyciel biologii Szkoły 
Podstawowej nr 11,
• Piotr wojciechowski - nauczyciel wychowania fizycz-
nego Szkoły Podstawowej nr 11,
• Klaudia Młynik - nauczyciel wychowania przedszkol-
nego Przedszkola Samorządowego nr 2.  

Ośmioro nauczycieli, dla których organem prowadzą-
cym jest Miasto Wejherowo pomyślnie zdało egzamin 
na stopień nauczyciela mianowanego. 
• Aleksandra Ciskowska  - psycholog szkolny, nauczy-
ciel wspomagający Szkoły Podstawowej nr 5,
• Dorota Płotka - nauczyciel  języka angielskiego i tera-
peuta pedagogiczny Szkoły Podstawowej nr 5,
• Arkadiusz Bechta - nauczyciel wspomagający Szkoły 
Podstawowej nr 6,
• Agata Radziak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
Szkoły Podstawowej nr 6,
• Katarzyna Karczewska - pedagog szkolny Szkoły Pod-
stawowej nr 11,
• Magdalena Lassmann - nauczyciel biologii Szkoły 
Podstawowej nr 11,
• Monika Lidzbarska - nauczyciel języka polskiego 
Szkoły Podstawowej nr 11,
• weronika Musiał - nauczyciel matematyki Szkoły Pod-
stawowej nr 11.

uroczystości Dnia Edukacji Narodowej

Święto wejherowskiej oświaty
Samorząd miasta Wejherowa oraz nauczyciele i pracownicy oświaty świętowali Dzień 

Edukacji Narodowej. Nagrody Prezydenta Wejherowa oraz akty nadania stopnia awan-
su zawodowego nauczycielom wręczono podczas miejskich obchodów w Szkole Pod-
stawowej nr 5 w Wejherowie.

cji Narodowej wszystkim, 
którzy na co dzień tworzą 
silną markę wejherowskiej 
edukacji, dziękuję za co-
dzienną, lecz jakże piękną 
i pożyteczną pracę dydak-
tyczną, wychowawczą i 
opiekuńczą - powiedział A. 
Kraszkiewicz. –  Ucząc i 
wychowując młode pokole-
nie decydujecie o perspek-

tywach rozwoju naszego 
miasta. Życzę, by Wasza 
praca przynosiła jak naj-
więcej satysfakcji. Żebyście 
Państwo każdego ranka 
znajdowali siły, by wspie-
rać młodych ludzi w ich po-
szukiwaniach i cieszyć się z 
ich odkryć.

Tradycyjnie w Dniu Edu-
kacji Narodowej w Wej-

Fot. Urząd Miejski

w wejherowskiej oświacie pracuje 625 osób: 
454 nauczycieli i 171 pracowników administracji 
i obsługi. 

herowie nie zapomniano o 
nauczycielach, którzy zgi-
neli w czasie wojny. Przed-
stawicele władz miasta 
wspólnie z delegacją na-
uczycieli złożyli kwiaty 
przed pomnikiem „Pamię-
ci nauczycieli powiatu wej-
herowskiego” poległych w 
czasie działań wojennych i 
w miejscach kaźni hitlerow-
skiej w latach 1939-1945. 
Tablica z nazwiskami po-
ległych nauczycieli znajdu-
je się przy budynku Szkoły 
Podstawowej nr 9, przy ul. 
Sobieskiego (przy rondzie 
Św. Leona Wielkiego). 

NAgRoDY PREZYDENtA 
wEjhERowA  otRZYMALI:

NAuCZYCIELE MIANowANI:
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AKTUALNOŚCI

Odznaczenie wręczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław 
Czarnek podczas uroczystości, która odbyła się w przededniu 
Święta Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie, które jest docenieniem 
pracy na rzecz rozwoju edukacji na terenie powiatu wejherowskie-
go – powiedziała starosta wejherowski Gabriela Lisius.

Medal Komisji Edukacji Narodowej to polskie odznaczenie re-
sortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowa-
nia przez Ministra Edukacji i Nauki. Medalowi patronuje Komisja 
Edukacji Narodowej – pierwszy w Polsce i Europie centralny or-
gan władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 
1773 r. na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.

Za pracę na rzecz oświaty 

Medal KEN dla starosty
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius została 

uhonorowana „Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej” za szczególne zasługi dla oświaty i wy-
chowania.

• Powiatowy Zespół Kształcenia specjalnego w wej-
herowie na projekt pn.  „Przebudowa budynku Internatu 
Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie z monta-
żem dźwigu osobowego” – 132 660,15 zł.
• Dom Pomocy społecznej w wejherowie przy ul. 

Przebendowskiego 1 na projekt pn. „Zakup samochodu 
osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewo-
zu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich” – 
120 000 zł.
• Dom Pomocy społecznej w strzebielinku na projekt 

pn.  „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przy-
stosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na 
wózkach inwalidzkich”  – 120 000 zł.
•Powiatowy Zespół szkół nr 2 im. hipolita Rosz-

czynialskiego w Rumi na projekt pn. Dostawa i montaż 
platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych dla bu-
dynku PZS nr 2 w Rumi” – 18 210,15 zł.
• Zgromadzenie sióstr Miłosierdzia św. wincentego 

a Paulo w wejherowie na projekt pn. „Zakup samochodu 
typu mikrobus z możliwością przewozu osób niepełno-
sprawnych, w tym 2-3 osoby na wózkach inwalidzkich na 
potrzeby Domu Pomocy Społecznej, ul. Św. Jacka 14 w Wej-
herowie – 120 000 zł.
• Caritas Archidiecezji gdańskiej na projekt pn. „Mo-

dernizacja infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Rumi” – 76 949, 07 zł.
 • gmina Miasta wejherowo na projekt pn. „Równe za-

sady” na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy w Wejherowie 
– 3 804,50 zł.
Łączna kwota dofinansowania wyniosła 591 623, 77 zł.

Blisko 600 tys. zł na wsparcie osób niepełnosprawnych

Na mikrobusy, windę i remont 

Pieniądze pozyskane 
przez Powiat Wejherowski 
z „Programu wyrównywa-
nia różnic między regiona-
mi III” w wysokości blisko 
600 tys. zł trafiły do siedmiu 
placówek, w tym czterech 
powiatowych. Stosowne 
umowy z przedstawicielami 
instytucji podpisali starosta 
wejherowski Gabriela Li-
sius oraz wicestarosta Ja-
cek Thiel.

– To kolejne projekty ma-
jące na celu pełne uczestnic-
two w życiu społecznym osób 
z niepełnosprawnościami. 
Dzięki pozyskanym środkom 
zlikwidowane zostaną m.in. 
bariery transportowe i ar-
chitektoniczne, poprzez za-
kup specjalnych pojazdów, 
montaż dźwigu osobowego 
czy platformy schodowej. W 

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się podpisanie umów na dofinan-
sowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
zakupu m.in. mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, 
windy oraz remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

ten sposób systematycznie 
poprawia się  dostępność 
osób z zaburzeniami ruchu 
i problemami w porusza-
niu się w placówkach edu-
kacyjnych, domach pomocy 
społecznej czy urzędach na 
terenie powiatu – wyjaśnia 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius.

Celem programu „Wy-
równywanie Różnic Mię-
dzy Regionami” jest 
wyrównywanie szans oraz 
zwiększenie dostępu osób 
niepełnosprawnych do re-
habilitacji zawodowej i spo-
łecznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób za-
mieszkujących regiony sła-
biej rozwinięte gospodarczo 
i społecznie, poprzez m.in. 
likwidację barier architekto-
nicznych i  transportowych. 

jednostki, które otrzymały dofinansowanie z „Pro-
gramu wyrównywania różnic między regionami III”:

Fot. Starostwo w Wejherowie

Debata w Bolszewie

Pomorskie Forum 
Inicjatyw 
Pozarządowych

Fot. Starostwo w Wejherowie

W Hotelu Victoria w Bolszewie w dniach 
20-22 października odbyło się Pomorskie 
Forum Inicjatyw Pozarządowych. Uczest-
niczyli w nim m.in. przedstawiciele Staro-
stwa w Wejherowie. 

Wicestarosta wejherowski Jacek Thiel wziął udział 
w debacie, inaugurującej spotkanie działaczy pomorskich 
organizacji pozarządowych, liderów animacji społecznej 
oraz przedstawicieli samorządów i środowisk bizneso-
wych. Tematyka prelekcji, dyskusji i warsztatów kon-
centrowała się wokół działań społecznych, realizowanych 
przy wsparciu i zaangażowaniu trzech sektorów: pozarzą-
dowego, samorządowego oraz biznesowego.

Organizatorem Forum jest Pomorska Sieć Centrów Or-
ganizacji Pozarządowych.
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wiadomości ze starostwa Powiatowego 
w wejherowie

Gala Jubileuszowa, odby-
wająca się w Święto Eduka-
cji Narodowej, była okazją 
do uhonorowania osób za-
służonych dla oświaty Me-
dalami Komisji Edukacji 
Narodowej, Nagrodami Sta-
rosty Wejherowskiego oraz 
Dyrektora Szkoły. 

– Z okazji obchodów Po-
wiatowego Dnia Komisji 
Edukacji Narodowej skła-
dam wszystkim Państwu – 
nauczycielom, pedagogom, 
psychologom, wychowaw-
com, instruktorom, dorad-
com edukacyjno-zawodowym 
oraz pracownikom admi-
nistracji i obsługi wyrazy 
uznania i najserdeczniejsze 
podziękowania za codzien-
ny wysiłek i zaangażowanie 
wkładane w wykonywanie 
odpowiedzialnej pracy zwią-
zanej z edukacją i wycho-
waniem młodego pokolenia 
– powiedziała podczas Gali 
Jubileuszowej Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius.

Podczas święta oficjal-
nie oddano do użytku nowe 
skrzydło szkoły z nadbu-
dowaną kondygnacją, w 
którym znalazły się m.in. 
nowoczesne pracownie - ma-
tematyczna, biologiczna, 
fizyczna, informatyczna, 
językowa, laboratorium 
chemiczne, a także winda. 
Placówka zyskała także no-
wą elewację. Koszt inwesty-
cji wyniósł ponad 9 mln zł, 
z czego 3 mln zł pozyskano 
z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych oraz 90 
tys. zł z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na 
dźwig osobowy.

– 14 października 2022 r. 
zapisuje się na trwałe w an-
nałach Powiatowego Zespo-
łu Szkół nr 1 w Wejherowie 
faktem uroczystego otwarcia 
zmodernizowanego i rozbu-
dowanego budynku, który 
zyskuje nowoczesne na mia-
rę XXI w. oblicze. Jestem 

I Lo w wejherowie ma już 165 lat
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, któ-

re wchodzi w skład Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejhe-
rowie, obchodziło jubileusz 165-lecia istnienia. Wydarzenie było 
okazją do przypomnienia bogatej historii szkoły, złożenia ży-
czeń i gratulacji, a przede wszystkim przekazania podziękowań 
wszystkim tym, którzy tworzyli, rozwijali i wspierali szkołę na 
przestrzeni tych lat. 

pewna, że nowe w pełni wy-
posażone gabinety przedmio-
towe oraz zmodernizowana, 
przyjazna i atrakcyjna prze-
strzeń Liceum „Sobieskiego” 
przyczyni się do osiągania 
kolejnych sukcesów eduka-
cyjnych i wychowawczych. 
Inwestycja ta wpisuje się w 
ciąg zadań remontowo-in-
westycyjnych realizowanych 
przez Powiat Wejherowski w 
placówkach edukacyjnych, 
których celem jest stała tro-
ska Zarządu Powiatu Wej-
herowskiego o rozwój bazy 
dydaktycznej, zapewnienie 
jak najlepszych warunków 
nauki i pracy oraz wysoki 
poziom edukacji – powie-
działa podczas uroczystości 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius. 

I Liceum Ogólnokształcą-
ce w Wejherowie to najstar-
sza placówka edukacyjna 
na terenie powiatu, która 
na trwałe wpisała się w hi-
storię miasta Wejherowa. 
Szkoła może poszczycić się 
bogatym dorobkiem, liczny-
mi osiągnięciami dydaktycz-
no-wychowawczymi oraz 
wieloma wybitnymi absol-
wentami. I LO ukończyli 
m.in. ks. Edmund Rosz-
czynialski, prof. Gerard 
Labuda - wybitny historyk, 

Franciszek Grucza - pi-
sarz i działacz kaszubski, dr 
Antoni Liedtke - historyk 
sztuki, dr Alojzy Jagalski 
- chirurg i długoletni dyrek-
tor wejherowskiego szpitala 
oraz Maciej Miecznikow-
ski - artysta muzyk.

– Nowe wyzwania orga-
nizacyjne spowodowane re-
formą ustroju szkolnego, 
wybuch pandemii w 2020 
r. i wielomiesięczne naucza-
nia zdalne zmobilizowały 
całą społeczność szkolną i 
nie zatrzymały rozwoju Li-
ceum. Od lat utrzymujemy 
najwyższą jakość edukacji i 
wychowania. Od 2019 r. w 
szkole funkcjonują oddziały 
dwujęzyczne z językiem an-
gielskim. Dzięki Akredyta-
cji Erasmus+ otrzymanej w 
2020 r. i projektom europej-
skim z udziałem uczniów i 
nauczycieli, z powodzeniem 
kontynuujemy współpracę 
międzynarodową  na sze-
roką skalę. Na przestrzeni 
ostatnich pięciu lat znacząco 
wzrosła liczba kandydatów 
wybierających „Sobieskie-
go”. Nasi uczniowie odnoszą 
także liczne sukcesy w kon-
kursach na arenie krajowej 
i międzynarodowej – mówiła 
dyrektor PZS nr 1 w Wejhe-
rowie Katarzyna Bojke.

Placówka została założona 15 października 1857 r. ja-
ko czteroklasowe gimnazjum i na początku mieściła się w 
opustoszałych budynkach poklasztornych. W 1861 r. prze-
kształcono ją w pełne gimnazjum klasyczne z nauką języ-
ka łacińskiego, greckiego i hebrajskiego. 24 września 1866 
r. szkoła przeniosła się do nowo wybudowanej siedziby na 
rogu ulic Sobieskiego i Sienkiewicza (obecna Szkoła nr 4). 
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Liceum pełniło 
funkcję kuźni kadry inteligencji dla odradzającego się Pań-
stwa Polskiego. 1 września 1920 r. pierwszym dyrektorem 
Polakiem został Andrzej Wyka. W 1922 r. placówce nadano 
nazwę Państwowego Gimnazjum i Liceum im Króla Jana III 
Sobieskiego. W 1953 r. siedzibę szkoły przeniesiono do no-
wego budynku przy ulicy Śmiechowskiej 20 (obecna Szkoła 
Podstawowa nr 6).  W obecnym miejscu, w budynku przy 
ulicy Bukowej 1, Liceum mieści się od 7 listopada 1965 r.
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WYDARZENIA

Jedną z najpiękniejszych 
tras w Europie maszerowa-
li z kijkami wszyscy chętni, 
bez względu na umiejęt-
ności, wiek, płeć i kondy-
cję. Wejherowo przez jeden 
dzień było „europejską sto-
licą nordic walking”. Miło-
śnicy chodzenia zmierzyli 
się z trzema dystansami: 5 
km w finale Pucharu Polski, 
10 km w finale Pucharu Pol-
ski i finale Pucharu Europy 
oraz 21 km w Mistrzostwach 
Europy w półmaratonie. 

W opinii sędziów Nordic 
Walking, którzy wyznacza-
li trasę, lokalizacja zawo-
dów została zaliczona do 
najlepszych i najatrakcyj-
niejszych w Europie.

–  Trasa zawodów by-
ła niezwykle urozmaicona, 
zaskakująca w opiniach 
zawodników, którzy spo-
dziewali się trasy płaskiej, 
tymczasem tutaj nad Bał-
tykiem mamy trasę z licz-
nymi wzniesieniami. Przy 
tym malownicza, prze-
piękna i doskonała, jeżeli 
chodzi o podłoże – ocenił 

Fot. Leszek Spigarskiwięcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Puchar Nordic walking w wejherowie

200 wspaniałych
Wejherowo było gospodarzem finałów Pucharu Polski i Pucharu 

Europy oraz Mistrzostw Europy w półmaratonie Nordic Walking. 
W zawodach wzięło udział ponad 200 zawodników z Polski, Czech, 
Ukrainy, Austrii, Litwy i Słowenii.

Olgierd Bojke, prezes 
Polskiej Federacji Nordic 
Walkig. –  Cieszę się, że 
Wejherowo jest otwarte na 
tę dyscyplinę. Wielu miesz-
kańców chodzi z kijami 
rekreacyjnie, dla zdrowia 
i także sportowo. Najważ-
niejszy jest sukces, który 
odnosimy z samym sobą. 
Dla jednych jest to zdoby-
cie mistrzowskich tytułów, 
dla innych przejście całej 
trasy i pokonanie własnych 
słabości. Dziękuję władzom 
za wsparcie tych zawodów.

Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. ekonomicz-
nych i społecznych, wziął 
udział w zawodach i w Pu-
charze Polski na dystansie 
5 km, na którym wywalczył 
brązowy medal w swojej 
kategorii wiekowej.

–  Jesteśmy dumni, że tak 
prestiżowa impreza sporto-
wa odbyła się  w naszym 
mieście oraz to, że nasze le-
śne trasy zostały docenio-
ne i wysoko ocenione przez 
sędziów nordic walking –  

stwierdził Arkadiusz Krasz-
kiewicz. –  Nordic walking 
jest coraz bardziej popu-
larną dyscypliną w Wej-
herowie, wspaniałe tereny 
sprzyjają uprawianiu tej 
dyscypliny. Trasy są wyma-
gające, ale niezwykle ma-
lownicze. Uprawiam nordic 
walking i doceniam wspa-
niałe trasy, które mamy na 
wyciągnięcie ręki. Mamy 
też wspaniałą grupę osób, z 
którymi spotykamy się, tre-
nujemy, spędzamy czas i po-
prawiamy swoje wyniki. 

Organizatorem Pucharu 
była Polska Federacja Nor-
dic Walking i Urząd Miej-
ski w Wejherowie. 

–  Trasa była piękna, uro-
kliwa, urozmaicona, ideal-
nie przygotowana - mówi 
Adam Kuźmicz, który wy-
grał ME w półmaratonie. 
–  Chodzę od 6 lat, profesjo-
nalnie zacząłem trenować 
dwa lata temu pod okiem 
Asi Piotrowskiej. Pierwszy 
raz wziąłem udział w pół-
maratonie i jestem bardzo 
zadowolony z wyniku.

Wyniki zawodów znajdują się na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/event/7066/strona.html
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AKTUALNOŚCI
Materiał informacyjny Gminy Wejherowo

Powiat Wejherowski ofi-
cjalnie oddał kolejne w tym 
roku zadania związane z 
infrastrukturą drogową. 

odbiór dróg powiatowych w gminie Linia

Ponad pięć kilometrów
nowej infrastruktury

Zakończyły się przebudowy i remonty na drogach powiatowych 
realizowane na terenie gminy Linia, dzięki którym zwiększy się 
bezpieczeństwo kierowców i pieszych. W ramach inwestycji wy-
remontowano ponad 5 kilometrów dróg na odcinku Linia – Za-
krzewo i Linia – Niepoczołowice.

– Łączny koszt zadań dro-
gowych zakończonych w gmi-
nie Linia wyniósł 7,2 mln zł. 
Środki na ten cel pochodzą z 
budżetu Powiatu Wejherow-
skiego i gminy Linia. Dzięki 
przeprowadzonym pracom 
remontowym zwiększy się 
bezpieczeństwo uczestników 
na drogach powiatowych – 
mówi starosta wejherowski 
Gabriela Lisius.

Zakres realizowanych 
robót na odcinku Linia 
- Zakrzewo i Linia - Nie-
poczołowice obejmował 
m.in. roboty rozbiórko-
we, frezowanie istniejącej 
nawierzchni, wykonanie 
warstwy wyrównawczej 
i ścieralnej, uzupełnie-
nie poboczy kruszywem, 
wykonanie zjazdów oraz 
oznakowania pionowego i 
poziomego.

– W ramach zadań wy-
remontowano łącznie 5,4 
km dróg powiatowych w 
miejscowościach Linia, Za-
krzewo i Niepoczołowice. 

Ponadto wybudowaliśmy 
chodniki o łącznej długo-
ści ponad 1,6 km wraz z 
odwodnieniem – mówi wi-
cestarosta Jacek Thiel. 
– Każdego roku systema-
tycznie przy współpracy z 
gminami przeprowadzamy 
remonty na drogach powia-
towych, co przyczynia się 
do poprawy bezpieczeństwa 
wszystkich użytkowników 
dróg, zarówno kierowców 
jak i pieszych.

Nowe inwestycje zna-
cząco wpłyną na poprawę 
bezpieczeństwa i komfor-
tu jazdy mieszkańców oko-
licznych miejscowości oraz 
użytkowników korzystają-
cych z tych dróg.

W wydarzeniu wzięli 
udział m.in. starosta wej-
herowski Gabriela Li-
sius, wicestarosta Jacek 
Thiel, członek Zarządu 
Powiatu Kazimierz Bi-
stroń, wójt Gminy Linia 
Bogusława Engelbrecht 
oraz gminni radni.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Z tej okazji w szkole w 
Gościcinie odbyła się uro-
czystość przekazania mo-
nitora interaktywnego, 
który będzie wykorzysty-
wany między innymi w 
czasie lekcji dotyczących 
przeciwdziałania skutkom 
zmian klimatu. 

Program „Klimat w 
szkołach metropolii” re-
alizowany w 40 szkołach 
podstawowych i ponad-
podstawowych w metropo-
lii trójmiejskiej. Na jego 
realizację przeznaczono 
3 mln zł dofinansowania 
z Programu Środowisko, 
Energia i Zmiany Klimatu, 
finansowanego ze środków 
norweskiego Mechanizmu 
Finansowego Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego 
oraz budżetu państwa. Za 
te pieniądze nie tylko za-
kupiony został sprzęt mul-
timedialny dla szkół, ale 
też wybudowane zostaną  
m.in. ogrody deszczowe, 
ściany zieleni, przeszkole-
ni zostaną nauczyciele, do-
starczone sadzonki i sprzęt 
do nasadzeń. Placówki te 
otrzymają monitory in-

Program edukacyjny w sP w gościcinie

Klimat w szkołach 
Program „Klimat w szkołach metropolii” to największy projekt 

edukacyjny w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. 
Projekt realizowany jest w dwóch placówkach na terenie Gminy 
Wejherowo: w Szkole Podstawowej w Gościcinie oraz Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Bolszewie. 

teraktywne lub laptopy 
z projektorami, o łącznej 
wartości prawie 300 tys. zł.

Jak podkreślił dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Go-
ścicinie, Arkadiusz Mali-
nowski, tego typu pomoce 
są niezwykle użyteczne w 
procesie edukacji i spraw-
dzają się w miejscowej pla-
cówce od wielu lat. Wiosną 
na terenie tej szkoły zosta-
nie wybudowana także zie-
lona ściana.

W uroczystości przekaza-
nia sprzętu w gościcińskiej 

szkole udział wzięli: wójt 
gminy Wejherowo Prze-
mysław Kiedrowski, peł-
nomocnik prezesa zarządu 
Obszaru Metropolitalne-
go Emilian Stańczyszyn 
oraz dyrektorzy i koordyna-
torzy z placówek biorących 
udział w projekcie z terenu 
powiatu wejherowskiego. 

Na zakończenie ucznio-
wie miejscowej szkoły 
przeprowadzili krótką pre-
zentację możliwości jakie 
daje nowo pozyskana tabli-
ca w prowadzeniu zajęć.

Nauczyciele gminy wejherowo nagrodzeni
Podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, na uroczystej gali nauczycie-

lom wręczone zostały Nagrody Wójta Gminy Wejherowo. 

Tegorocznymi laure-
atami zostali: Katarzyna 
Paczoska, Bożena Brzu-
zy, Arkadiusz Malinow-
ski, Leszek Grabarczyk, 
Krystyna Gelo, Anna 
Sulik-Wysiecka, Violet-
ta Wiśniewska, Teresa 
Pranczk, Marzena Jó-
skowska, Patrycja Ku-
nath-Lehmann, Justyna 
Hennig-Królek, Urszula 
Knut. Nagrodzeni odebrali 
również serdeczne gratula-
cje i życzenia zawodowych 
sukcesów oraz dumy z osią-
gnięć swoich wychowanków.
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KULTURA

Program koncertu poświęcony będzie nieżyjącym już twórcom, których utwory roz-
brzmiewały podczas 20 lat trwania cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub”, takich jak: 
MariaBoszke, Renata Gleinert, Henryk Jabłoński, Stanisław Janta, Wacław Kirkowski, 
Gerard Konkel, Antoni Pepliński, Marian Selin, Jan Trepczyk, Tadeusz Tylewski do słów 
Hieronima Derdowskiego, Aleksandra Janty, Jacka Kasprowego, Aleksandra Labudy, 
Alojzego Nagla, Jana Piepki i Kazimierza Sopucha.

Wykonawcami będą: Monika Białogłowy - sopran, Julia Nowikowska - mezzoso-
pran, Bartosz Wasiluk - kontratenor i baryton, Tomasz Fopke - baryton (gościnnie), 
Jakub Klemensiewicz - klarnet i saksofon, Cezary Paciorek - akordeon i fortepian, 
Witosława Frankowska - fortepian i słowo o muzyce. 

Koncert dofinansowano ze środków przyznanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz Powiat Wejherowski.

Sympozjum Sztuki to 
przede wszystkim okazja 
do wymiany doświadczeń 
artystycznych. Jak mówi 
Longina Wysocka, pre-
zes Stowarzyszenia Arty-
stów Plastyków „Pasja”, 
sympozjum przybrało cha-
rakter pleneru, a więc poza 
spotkaniami, miniwykła-
dami i budowaniem relacji 
wewnątrz środowiska ar-
tystycznego, stało się tłem 
dla regularnej, intensywnej 
pracy, której efektem była 
wystawa na plaży.

–  Spędzaliśmy czas na 
wspólnym malowaniu, po-
znawaliśmy historię mia-
sta naszych gospodarzy, ale 
także dzieliliśmy się opo-
wieściami ze swoich krajów 
- mówi Longina Wysocka. – 
Z Turcji przywiozłam same 
pozytywne wspomnienia i 
bardzo dziękuję przyjacio-
łom za zaproszenie i nieza-
pomniane chwile.

Organizatorami i gospoda-
rzami byli Derya Avci, Kenan 
Sahir i Bosko Durickovic.

Marian Mokwa był jed-
nym z najbardziej rozpo-
znawalnych marynistów 
XX-wiecznej Polski. W swo-
jej twórczości koncentrował 
się na promocji wybrzeża 
oraz społeczności Kaszu-
bów, mało znanej w Pol-
sce początków XX w. Chcąc 
przybliżyć i upowszech-
nić wiedzę na temat pol-
skiej marynistyki XX wieku 
poprzez postać Mariana 

Wejherowianka Longina Wysocka reprezentowała Polskę na 
VII Międzynarodowym Sympozjum Sztuki w Turcji. Znalazła się 
tym samym pośród kilkunastu artystów z  Bośnii, Serbii, Kosowa, 
Albanii, Macedonii, Włoch, Niemiec, Dubaju i Turcji, zaproszo-
nych na to międzynarodowe wydarzenie.

wystawa dzieł Mariana Mokwy 

w stronę nadmorskiej 
tożsamości

Jeszcze tylko przez kilka dni będzie można obejrzeć interesującą 
wystawę dzieł Mariana Mokwy, zrealizowaną w ramach projektu 
„Śladami Mariana Mokwy. W stronę nadmorskiej tożsamości”.  Pra-
ce znanego marynisty od dwóch tygodni można oglądać w Galerii 
Wejherowskiego Centrum Kultury (Filharmonia Kaszubska).

w międzynarodowym gronie

wejherowianka 
na sympozjum w turcji 

spotkania z muzyką Kaszub

wspominanie twórców
Jutro, 28 października w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-

sko-Pomorskiej w Wejherowie odbędzie się LXXII koncert z cyklu „Spo-
tkania z muzyką Kaszub” pt. WSPOMINK. Koncert rozpocznie się w 
pałacu o godz. 18.00.

Mokwy, Wejherowskie Cen-
trum Kultury zrealizowało 
projekt edukacyjno-anima-
cyjny „Śladami Mariana 
Mokwy. W stronę nadmor-
skiej tożsamości”.  WCK 
uzyskało dofinansowanie ze 
środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w 
ramach programu Edukacja 
Kulturalna.

Prace Mariana Mo-
kwy pozyskano z prywat-

nej kolekcji oraz instytucji 
publicznych. Wystawie to-
warzyszy ekspozycja prac 
młodych twórców, stano-
wiąca efekt działań eduka-
cyjnych, realizowanych w 
ramach wspomnianego pro-
jektu, dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury - państwo-
wego funduszu celowego.

Na wernisażu obecny był prawnuk Mariana Mokwy z rodziną.
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KULTURA I EDUKACJA
Rodzinny Przegląd Pieśni seniora 

Zaśpiewali po raz piąty

Jesienny rodzinny wciąż cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem uczest-
ników. Nie inaczej było w tym roku. Wy-
darzenie zgromadziło kilkudziesięciu 
uczestników, którzy zaprezentowali się 
w dowolnym repertuarze. Jest to okazja 
do zaprezentowania swoich często ukry-
tych talentów, bez współzawodnictwa, 
przyznawanych miejsc oraz nagród, ale z 
pięknym upominkiem w postaci „Anioła 
wdzięczności” wykonanego przez uczest-
ników terapii zajęciowej pod kierunkiem 
Franciszka Sychowskiego. Każdy z 
uczestników otrzymał również wyjątko-
wy kalendarz  piątej edycji przeglądu 
wraz  z podziękowaniem i pamiątkowym 
zdjęciem. Był również słodki poczęstunek 
w  postaci kaszubskich rogalików,  przy-
gotowanych przez panie Marysię i Mag-
dę. Nie zabrakło chwil wzruszeń oraz łez 
wdzięczności i radości z udziału w prze-
glądzie. Wszyscy rozeszli się z uśmie-
chem, nucąc zasłyszane piosenki. 

–  Jestem pod ogromnym wrażeniem 
występu każdego z wykonawców –  mówi 
Jacek Drewa, pomysłodawca przeglą-
du, wiceprezes Stowarzyszenia Wspar-
cia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów 
„Żyj Godnie”. – To było głębokie przeży-
cie estetyczne, ale także dobra rozrywka. 
Każdy z uczestników włożył serce w swój 
występ. Słuchaliśmy piosenek i pieśni o 
różnej tematyce. Zespoły zadbały o cho-
reografię oraz stroje. Bardzo się cieszę, 
że możemy jednoczyć grupy senioralne 
oraz osoby niepełnosprawne w wspólnym 
śpiewie i zabawie. Serdeczne zapraszam 
do kolejne edycji przeglądu już za rok! 

Fot. Leszek Spigarski

V Rodzinny Przegląd Pieśni Seniora przyciągnął do wejherow-
skiego pałacu duże grono śpiewających i muzykujących osób. 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Sto-
warzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj 
godnie” w Wejherowie zaprosili do udziału w festiwalu całe rodzi-
ny oraz zespoły, a wszystko pod hasłem: „Łączymy pokolenia!”.

Na scenie wystąpili:  stanisław Kiedro-
wicz – śpiew, skrzypce, stanisław Dampc 
– śpiew, ukulele, gitara, grzegorz górski 
– śpiew, harmonijka ustna, fletnia, grze-
chotki, Edward Zmarzły – solista, śpiew, 
akordeon, witold Klahs i Marian Musia-
towicz - duet, śpiew, gitara, harmonijka 
ustna, urszula Posanska i stanisław ja-
sinowski „Jandoran” - duet, śpiew, gitara, 
Zespół „sami swoi” z Domu Pomocy Spo-
łecznej z Wejherowa, Zespół „wele wetka” 
z Gdyni, Zespół „Ależ Babki” z Gdyni, Klub 
seniora Północ, Zespół „gdyńska Bryza” - 
Trio oraz Zespoł „Bim Bam” z Gdyni.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Zastępca prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz wyraził 
uznanie dla laureatów za 
wykonanie pięknych prac, 
doskonale oddających 
ideę konkursu. Pogratu-
lował także nauczycielom 
i rodzicom uczniów. 

Na konkurs wpłynęły 
33 prace w grupach wieko-
wych: klasy 0-3 (14 prac) 
oraz klasy 4-8 (19 prac). 
Komisja konkursowa w 
składzie: Monika Płomin 
z Wejherowskiego Centrum 
Kultury (przewodnicząca), 
Karol Formela (WCK) 
i Antonina Łuczyńska 
(UM) wzięła pod uwagę 
m.in. spełnienie wymogów 
regulaminowych, realizację 
tematu konkursu, oryginal-
ność, pomysłowość, estety-
kę i charakter promocyjny 
nadesłanych prac. 

W grupie klas 0-III 
pierwsze miejsce zdobyła 
Liliana Labuda (SP 5). 
Drugie miejsce zajęła Ju-
lia Lemke (SP 11), a trze-
cie Karolina Rzeppa (SP 
5 ). Wyróżnienie trafiło do 
Weroniki Lis (SP 11).

W ratuszu ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Lepsze 
połączenia - zeroemisyjna komunikacja miejska w Wejherowie”, 
zorganizowanego przez prezydenta miasta Wejherowa z okazji 
Europejskiego Tygodnia Mobilności oraz w ramach akcji „KLI-
MATycznie w Wejherowie”.

W grupie klas IV-VIII 
pierwsze miejsce zdobył 
Piotr Kuczyński (SP 6), 
drugie Magdalena Bień-
kowska (SP 5), a trzecie 
Milena Szymerowska 
(SP 6). Wyróżnienie otrzy-
mała Laura Krysztofik 
(SP 6).

Nagrody ufundowa-
ne przez prezydenta 
miasta Wejherowa wrę-

czyli: zastępca prezyden-
ta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz i skarbnik 
miasta Anna Lewandow-
ska. 

Po wręczeniu nagród 
laureaci konkursu z rodzi-
cami zwiedzili sale historii 
miasta w ratuszu, po któ-
rych oprowadzała Izabela 
Barzowska z Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie.

Zeroemisyjna komunikacja na obrazkach

KLIMAtycznie 
w wejherowie

Fot. Urząd Miejski

Uczestnicy konkursu plastycznego i ich rodzice z 
zainteresowaniem zwiedzali sale historyczne wej-
herowskiego ratusza.
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OPEC na bieżąco dba o stabilne działanie całego systemu, aby przez cały rok zapewnić 
nieprzerwaną dostawę ciepła i w tzw. sezonie grzewczym uniknąć zdarzeń awaryjnych.  

Dbając o ciągłość dostaw ciepła przedsiębiorstwo z odpowiednim wyprzedzeniem pod-
jęło działania związane z przygotowaniem do zimy. Odpowiednio wczesne zakontrak-
towanie opału i stały kontakt z dostawcami spowodowały, że OPEC ma zabezpieczone 
zapasy węgla do końca roku. Obecnie trwają rozmowy nad zakontraktowaniem zapasów 
do końca sezonu grzewczego. Odbiorcy nie powinni obawiać się zimnych kaloryferów. 

Kaloryfery ciepłe przez całą zimę
Ponad 50 procent mieszkańców Wejherowa otrzymuje ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC. Przed-

siębiorstwo dostarcza ciepło, które pochodzi z własnych źródeł – ciepłowni węglowej i elektrociepłowni 
gazowej. Latem dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody realizowana jest przede wszystkim w oparciu o 
silnik gazowy. Nad prawidłową pracą wejherowskiego systemu czuwa ponad 40-osobowa załoga.

Działania strategiczne
Na początku października br. w siedzibie OPEC podpisano umowę na wyko-

nanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla nowej kotłowni olejowo-gazo-
wej w Wejherowie. Wykonawcą programu będzie firma Antea Polska S.A., jedna 
z wiodących firm rynku inżynieryjnego i konsultingowego, mająca w swojej 
ofercie usługi w obszarze energetyki, gazu, gospodarki wodnej, ochrony śro-
dowiska oraz adaptacji do zmian klimatu.

Znaczenie umowy dla mieszkańców Wejherowa podkreśla 
Prezes OPEC Wojciech Folejewski:
–  Podpisana umowa na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przy-

szłej, nowej kotłowni olejowo- gazowej w Wejherowie jest symbolicznym początkiem 
realizacji nowej strategii OPEC, która zakłada m.in. zieloną transformację źródeł 
ciepła dla klientów spółki, tu w szczególności dla mieszkańców Wejherowa. Stanowi 
to potwierdzenie zamiaru przyspieszonego odejścia od miału węglowego, jako pod-
stawowego dziś surowca energetycznego w regionie, w stronę znacznie czystszej, na 
początek energii gazowo- olejowej, docelowo w stronę pozbawionej śladu węglowego 
energii OZE. Nasz partner, firma Antea Polska S.A. już w trakcie 1,5 m-ca wypracuje 
koncepcyjny dokument wyjściowy, który pozwoli wkrótce ogłosić przetarg i wyłonić 
wykonawcę przyszłej, nowoczesnej kotłowni w Wejherowie.

Ciepło systemowe jest w Polsce jednym z pewniejszych rozwiązań. Inne metody ogrze-
wania, np. przydomowe kotły, są stopniowo eliminowane. Ceny węgla dla odbiorców in-
dywidualnych szybko rosną – w ciągu roku zwiększyły się 3-krotnie. Ceny gazu również 
wzrosły wielokrotnie. Tymczasem ceny ciepła systemowego są pod nadzorem Urzędu 
Regulacji Energetyki, a takiego bezpieczeństwa nie daje żadna inna forma tworzenia i 
dostarczania ciepła w Polsce. Ma to ogromne znaczenie w niestabilnych obecnie czasach.

Ciekawostka: 
Na terenie ZEC Wejherowo OPEC od kilku lat opiekuje się pasieką, składającą się z 

4 uli. Tegoroczne zbiory wynoszą 78 kg. 
Co ciekawe, w czasie zimy pszczoły tworzą tzw. kłąb zimowy, w którym robotnice cięż-

ko pracują, by utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz ula. Wynosi ona ok. 18-20 
stopni. W najcieplejszym miejscu tej struktury przebywa królowa.

Materiał informacyjny OPEC Spółka z o.o.
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AKTUALNOŚCI

20 października rozpoczęła się ogólnopolska 
kampania „twoje światła - Nasze bezpieczeń-
stwo”, która potrwa do 15 grudnia. Akcja ma na 
celu zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia 
związane z nieprawidłowym oświetleniem po-
jazdów - zwłaszcza jesienią. w działania zaan-
gażowali się też wejherowscy policjanci ruchu 
drogowego, którzy będą kontrolowali oświetle-
nie zewnętrzne pojazdów. 

Ogólnopolskie „dni otwarte” na stacjach kontroli po-
jazdów, funkcjonujących pod patronatem Instytutu Trans-
portu Samochodowego, zrzeszonych w Polskiej Izbie 
Stacji Kontroli Pojazdów, należących do Polskiego Związ-
ku Motorowego, jak też na innych stacjach, które zgłosiły 
chęć uczestnictwa w kampanii odbędą się: 5 listopada, 
19 listopada oraz 3 grudnia br.

Bezpłatnie wyregulować oświetlenie pojazdu można 
na następujących stacjach kontroli pojazdów w powiecie 
wejherowskim :

• Mechanika Blacharstwo i Lakiernictwo OSKP Luzi-
no, ul. Ofiar Stuthofu 45 A, tel. 58 678 18 30, sobota 07:00-
16:00

• Fenski Auto – Ekspert PSKP Luzino, ul. Żołnierzy Nie-
złomnych 4, tel. 530 849 909, sobota 08:00-14:00

• Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Luzino, ul. 
Przyleśna 32, tel. 58 678 18 30, sobota 08:00-16:00

• Mechanika Pojadowa- Diagnostyka Strzebielino, ul. 
Wejherowska 6, tel. 517 712 828, sobota 08:00-15:00

• Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Rumia, ul. Grun-
waldzka 33, tel.58 671 11 11, sobota 07:00-16:00

• Mański Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Rumia, 
ul. Grunwaldzka 86, tel.  58 572 45 25, sobota 08:00-14:00

• Stacja Kontroli Pojazdów ASAR Rumia, ul. Szkutni-
ków 1, tel. 662 033 826, sobota 08:00-13:00

• Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Auto Serwis La-
buda Rumia, ul. Żołnierzy i Dywizji Wojska Polskiego 118, 
tel. 606 934 726, sobota 08:00-14:00

• Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Rumia u. Ko-
synierów 80d/20, tel. 797-601-888, sobota 08:00- 14:00

• Stacja Kontroli Pojazdów Szemud, ul. Wejherowska 
65, tel. 58 676 05 92, sobota 08:00-15:00

• Centrum Obsługi Pojazdów „FRED” Bojano, ul. Wy-
bickiego 48, tel. 58 676 20 20, sobota 08:00-14:00

• MOTO – MEJZA  Kielno, ul. Oliwska 95A, tel. 600 600 
246, sobota 08:00-14:00

• ASAR Import – Export Reda, ul. Obwodowa 105, tel. 
517 086 985 , sobota 08:00-13:00

• TomTrans Truck Service Reda, ul. Wejherowska 61, 
tel. 502 667 676

Także aplikacja Yanosik „doprowadzi” jej użytkowników 
do najbliższej stacji kontroli wspierającej przedsięwzięcie. 

wydarzenia kulturalne w gminie Łęczyce

Bieg, koncert i zajęcia dla dzieci
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka gminy Łęczyce z siedzibą w Strzebielinie 

przygotowała kolejne propozycje wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych dla dorosłych 
mieszkańców gminy, a także dla dzieci.

5 listopada odbędzie się coroczne wydarzenie sporto-
wo-rekreacyjne, związane z nadchodzącym Świętem Nie-
podległości. V Bieg Patriotów w gminie Łęczyce na 
dystansie 5 kilometrów odbędzie się w Rozłazinie. 5-ki-
lometrową trasę przyjdą też miłośnicy Nordic Walking. 

Start zaplanowano o godz. 10.00 i 10.15, ale biuro za-
wodów będzie czynne od godz. 9.00

   *  *  *
18 listopada GIKiB zaprasza na Magiczną Operę, przy-

gotowaną specjalnie dla dorosłych czytelników bibliotek. 
Koncert odbędzie się w świetlicy w Kisewie, ale zapisy na 
wyjazd tam autokarem prowadzone są we wszystkich bi-
bliotekach gminnych. Ilość miejsc ograniczona. 

   *  *  *
Dzieci mogą korzystać z zajęć w świetlicach wiejskich. 

We wtorki i czwartki w godz. 13.00-15.00 na nowe zajęcia 
animacyjne zaprasza świetlica w Dzięcielcu. Po prze-
rwie ponownie otwarto świetlicę w Kisewie, która już 
wznawia swoją działalność. 

Akcja:   twoje światła 
- nasze bezpieczeństwo 

REKLAMuj sIĘ 
w  PuLsIE wEjhERowA

606  101 502,  redakcja@pulswejherowa.pl
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KOMUNIKAT 
dotyczący organizacji pracy 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
 

 
SKŁADANIE PISM: 
Kancelaria podawcza znajduje się na parterze Magistratu przy ul. 12 Marca 195 (tel. 58 677-70-00, e-mail: 
miasto@wejherowo.pl) - czynna w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. 
Pisma przyjmowane są przez pracowników bezpośrednio w punktach obsługi, na wniosek będą wydawane 
potwierdzenia złożenia pisma. 
Zachęca się Mieszkańców do składania wniosków/pism za pośrednictwem platformy ePUAP 
(ePUAP: /6119kdkwc7/skrytka). 
 
   

OBSŁUGA INTERESANTÓW: 
Przyjmowanie interesantów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Wykaz 
telefonów: www.wejherowo.pl/kontakt.html. 
 

 
Magistrat 

ul. 12 Marca 195 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o kierowanie się do 
Kancelarii Ogólnej znajdującej się na parterze (obsługa klientów odbywa się na parterze 
w wyznaczonych stanowiskach obsługi). 

Ratusz 
Pl. Jakuba Wejhera 8 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o korzystanie 
z wejścia do Straży Miejskiej w Wejherowie. 

 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Już od najbliższej soboty, 29 października uruchomione zostaną dwie dodatkowe linie:   
B i D, a w świąteczny wtorek 1 listopada będzie można skorzystać z czterech dodatkowych 
linii na wejherowski cmentarz w Śmiechowie: A, B, C i D. 

* Dodatkowe linie już od 29 października
* 1 listopada aż cztery linie autobusowe

Autobusem MZK
na cmentarz

władze wejherowa oraz MZK wejherowo zachęcają wszystkich 
mieszkańców miasta do korzystania z usług komunikacji miejskiej 
podczas dojazdów na cmentarz w najbliższych dniach, a zwłaszcza 
we wszystkich Świętych 1 listopada br. w autobusach miejskich bę-
dzie obowiązywać taryfa MZK wejherowo i metropolitalna MZKZg. 

Komunikacja miejska
w okresie Wszystkich
Świętych 2022
Cmentarze Śmiechowski i Komunalny w Wejherowie

29.10 – 31.10 (sobota, niedziela, poniedziałek)

Od godziny 8:30 uruchomione zostają linie cmentarne:

Trasa:
OS. FENIKOWSKIEGO » Gryfa Pomorskiego » Śmiechowo Ogrodowa » Gdańska n/ż » Patoka » 
» Chmielewskiego » Konopnickiej » Necla » Rybacka » CMENTARZ
Powrót: CMENTARZ » Rybacka » Necla » Konopnickiej » Chmielewskiego » Stefczyka » Dzięcielskiego »
Gryfa Pomorskiego – Kościół n/ż » OS. FENIKOWSKIEGO 

co 60 minut

Trasa:
KARNOWSKIEGO » Gulgowskiego » Graniczna » Lelewela n/ż (tylko w kierunku Cmentarza) » Ofiar 
Piaśnicy n/ż » Chopina » Kochanowskiego SKM Nanice » Pomorska » Prusa – Szkoła » Necla » 
» Rybacka » CMENTARZ
Powrót tą samą trasą.

Trasa:
WEJHEROWO DWORZEC PKP » Sobieskiego – GS » Mickiewicza – Ratusz » Reformatów » 
» Wniebowstąpienia » CMENTARZ
Powrót: CMENTARZ » Wniebowstąpienia » Rzeźnicka SKM Nanice » Świętego Jana » Sobieskiego – GS 
» WEJHEROWO DWORZEC PKP

Trasa:
POMORSKA » Prusa – Szkoła » Necla » Rybacka » CMENTARZ
Powrót: CMENTARZ » Rybacka 01 (zatoka przy DK 6) » POMORSKA

co 80 minut

co 15 minut

co 20 minut

Linia        będzie obsługiwana autobusami przegubowymi.

1.11 (wtorek)

Od godziny 8:30 uruchomione zostają linie        i        oraz dodatkowo linie:

Linia        będzie obsługiwana autobusami przegubowymi.

www.mzkwejherowo.pl 58 572 29 33

Obowiązuje taryfa 
MZK Wejherowo i MZKZG

Z powodu przebudowy ulic Necla i Gryfa Pomorskiego 
linia funkcjonuje na zmienionej trasie.

Obsługa komunikacyjna cmentarzy:
Śmiechowskiego i Komunalnego w Wejherowie
w okresie 29.10.2022 r. - 01.11.2022 r.

Cmentarz 01

początkowy dla linii:

Cmentarz 02

końcowy dla linii:

Odrębna 01

Odrębna 02

Leśna 01

Leśna 02

Centrum

os. Sucharskiego
os. Sikorskiego

ewentualnie
przejście piesze
z przystanku Leśna:
około 370 m

29.10 - 31.10 (sobota, niedziela, poniedziałek)
uruchomione zostają dodatkowe linie:

Wejherowo os. Fenikowskiego ↔ Wejherowo Cmentarz

Wejherowo Karnowskiego ↔ Wejherowo Cmentarz

1.11 (wtorek)
uruchomione zostają dodatkowe linie:

Wejherowo Dworzec PKP ↔ Wejherowo Cmentarz

Wejherowo Karnowskiego ↔ Wejherowo Cmentarz

Wejherowo Pomorska ↔ Wejherowo Cmentarz

Opracowano na podstawie www.openstreetmap.org oraz danych własnych.
Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA

ul
. L

eś
na

ul. Sikorskiego

ul. Roszczynialskiego

Wejherowo os. Fenikowskiego ↔ Wejherowo Cmentarz
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Przy bardzo trudnych warun-
kach atmosferycznych tytuł mi-
strzowski na tych zawodach 
wywalczyła mieszkanka Gowina - 
Kinga Tomaszewska. 

Przypomnijmy, że zawodniczka 
prowadzona przez Dariusza To-
maszewskiego ze Studia Zdrowy 
Kręgosłup wywalczyła w tym roku 
tytuł Mistrzyni Świata Masters z 
St Johann in Tyrol w Austrii , tytuł 
wicemistrzowski w Mistrzostwach 
Świata w jeździe na czas oraz kolej-
ne tytuły na arenie krajowej. 

W sumie to już dziewiąty tytuł 
Mistrzyni Polski pani Kingi. 

Gratulujemy i życzymy sukce-
sów w nowym sezonie. 

W piątej kolejce spotkań I Ligi Kobiet, teni-
sistki stołowe GOSRiT Energa Mar-Bruk ZRB 
Luzino pokonały KS Dobry Wiązar Dąbcze 7:3. 

Kluczem do zwycięstwa była świetna gra Maji Garbino 
i Magdy Płotka, które zdobyły komplet punktów. 

Ewa Krakowiak i Nuriyi Zhaludok „dołożyły” do wy-
granej po punkcie. Kolejnym rywalem drużyny GOSRiT 
Energa Mar-Bruk ZRB będzie zespół MRKS Gdańsk. 

Luzinianki zajmują trzecie miejsce w tabeli rozgrywek 
ligowych.

Kolarska Mistrzyni Polski z gowina

Kinga tomaszewska
najszybsza w górach

Na zakończenie sezonu 
kolarskiego na początku 
października w Szklar-
skiej Porębie odbyły się 
Górskie Szosowe Mistrzo-
stwa Polski Masters. Wiel-
ki sukces odniosła tam 
zawodniczka z powiatu 
wejherowskiego.

Kinga Tomaszewska.

tenis stołowy

Cenne zwycięstwo 
luzinianek

Piłka ręczna

tytani 
przegrali

Nasza drużyna słabo 
wypadła w pierwszej poło-
wie meczu, w której Sokół 
strzelił siedem bramek wię-
cej. To był także efekt zbyt 
wielu kar nałożonych na za-
wodników z Wejherowa. 

W drugiej odsłonie Tyta-
ni już zdecydowanie lepiej, 
spokojniej i skuteczniej za-
grali z gospodarzami, ale 
spora przewaga bramkowa 
Sokoła wystarczyła na od-
niesienie zwycięstwa. 

Sokół został liderem I li-
gi, a Tytani zajmują siódmą 
pozycję.

Kolejne spotkanie Tyta-
ni rozegrają przed własną 
publicznością - 29 paździer-
nika o 18:00 w hali „Samo-
chodówki”. Zmierzą się z 
zawodnikami MKS Gru-
dziądz.

Tytani Wejhero-
wo niespodziewanie 
przegrali w Koście-
rzynie pojedynek z 
Sokołem Porcelaną 
Lubiana 35:31. 
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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

O G Ł O S Z E N I E

W pojedynku z Wierzycą, 
wejherowianie zostali zmu-
szeni do dużego wysiłku, 
ale poradzili sobie strzela-
jąc jedną bramkę więcej. 
Gole dla Gryfa zdobyli: P. 
Baranowski i M. Leske. 

Natomiast w Słupsku 
grając przy pustych try-
bunach (kara dla słupsz-
czan), wejherowianie nie 
mieli problemów z od-
niesieniem zwycięstwa. 
Prowadzili otwartą ale 
spokojną grę i zdobyli dwie 
bramki, które strzelili: J. 
Goyke i B. Iwański.

Piłka nożna

gryf 
wygrał
dwa razy

Piłkarze Gryfa 
Wejherowo grają 
zaskakująco sku-
tecznie. Wygrali z 
Wierzycą Pelplin 
1:2, a w Słupsku po-
konali Gryfa 0:2.

Wejherowskie zawodniczki trenowane przez Rudolfa 
Simenaka i Marię Pieper odniosły duży sukces w zawo-
dach, w których udział wzięło ponad 400 zawodników z 31 
klubów Polski, Niemiec i Ukrainy. 

Bardzo dobre, bo piąte miejsce zdobyła trzecia wejhe-
rowska zawodniczka - Maja Wenta. Klubowi trenerzy 
twierdzą, że systematyczne wyjazdy na turnieje pokazują 
dobre osiągnięcia dziewcząt. 

Młodzi karatecy rywalizowali dzięki dotacji otrzymanej 
m.in. z Urzędu Miasta Wejherowa.

Wśród uczestników, wystąpiła reprezentacja luzińskich 
kickboxerów, a wśród sędziów były mistrzynie: Zuzanna 
Kalbarczyk, Żaneta i Paulina Stenka. Za organizację od-
powiadali: Tomasz Biernacki i Rafał Karcz. Impreza or-
ganizowana była przez Pomorski Związek Kickboxingu we 
współpracy z WSS Wejherowo, GOSRiT Luzino i Pomorskim 
LZS.  Zawody zostały dofinansowane przez Samorząd Woje-
wództwa Pomorskiego, Powiat Wejherowski, gminę Luzino, 
Pomorski LZS oraz GOSRiT Luzino.

Kickboxing w Luzinie

200 zawodników
Mistrzostwa Województwa Pomorskie-

go, Puchar Polski LZS i turniej o puchar 
Starosty Powiatu Wejherowskiego zorga-
nizowano w Luzinie. Walczyło 200 zawod-
ników z 17 klubów. W klasyfikacji Pucharu 
Polski drużyn LZS zwyciężył klub WSS 
Wejherowo.

Karate. Zawody w Świeciu

srebro i brąz 
dla wejherowianek

Zawodniczki Stowarzyszenia Sportów 
Walki SHOTOKAN i Lekkiej Atletyki z Wej-
herowa wzięły udział w XI edycji zawodów 
Karate WKF - YAMABUSHI CUP w Świeciu. 
Srebrny medal wywalczyła Marta Pranga, a 
brązowy Agata Ziemann.

Trwa zacięta walka o zwycięstwo w tegorocznej Luziń-
skiej Lidze Sołeckiej LZS. Niespodziewanie fotel lidera 
stracił LZS Suchocki Zelewo, przegrywając w Kochanowie 
zea Spartą 2:3. Na pierwsze miejsce awansowało LZS Mil-
wino, które pokonało Kębłowo 6:1. Trzecią lokatę dzierży 
LZS Błyskawica Luzino. Do zakończenia rozgrywek pozo-
stały jeszcze dwa spotkania. Najwięcej emocji będzie w Mil-
winie, gdzie miejscowi zagrają z Zelewem. Mecz decydować 
będzie o tym kto zostanie mistrzem gminy. Do rozegrania 
zostało jeszcze spotkanie Kochanowo - Kębłowo.

Luzino. Liga sołecka
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wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
Ponad 25 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ADMINIstRAtoR
NIERuChoMoŚCI

O G Ł O S Z E N I E

Okres jesienno-zimowy 
to najtrudniejszy czas dla 
osób bezdomnych. Na te-
renie miasta przebywa ok. 
65 osób bezdomnych korzy-
stających z różnego rodza-
ju pomocy.

–  Już od wielu lat, 
miejskie służby i instytu-
cje pomocowe działają w 
oparciu o opracowane pro-
cedury udzielania pomocy 
osobom bezdomnym – mó-
wi Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. społecznych 
i ekonomicznych. – We 
wspólne działania zaanga-
żowały się Straż Miejska, 
Komenda Powiatowej Po-
licji w Wejherowie, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, wejherowski szpital, a 
także Zgromadzenie Sióstr 
Albertynek Posługujących 
Ubogim mieszczące się przy 
ul. Kopernika w Wejhero-
wie. Dla osób bezdomnych 

Miasto i MoPs przygotowani do działania

jak pomóc zimą
osobom bezdomnym 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie w trakcie 
spotkania wejherowskich służb i instytucji pomagających osobom 
bezdomnym omówiono planowane działania, które są potrzebne w 
nadchodzącym okresie zimowym.

przygotowane są miejsca w 
noclegowniach i schroni-
skach w Gdyni, Gdańsku, 
Wielu, Chojnicach i innych 
miejscowościach.

Gdzie uzyskać pomoc:
Pomoc dla osób bez-

domnych świadczy Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Wejherowie, a po 
godzinach pracy MOPS, 
bezdomni otrzymają skie-
rowanie do Schroniska dla 
Osób Bezdomnych w Gdyni 
wraz z biletem na przejazd 
jednorazowy SKM na trasie 
Wejherowo - Gdynia Głów-
na, w siedzibie Straży Miej-
skiej w Wejherowie.

Każdą informację o osobach starszych, samotnych, 
bezdomnych, których nie znamy, a wydaje nam się, że 
potrzebują pomocy przekażmy odpowiednim służbom. 
Informacje można zgłaszać do:

• Miejskiego ośrodka Pomocy społecznej w Wejhe-
rowie, tel. 58 677 79 90

• straży Miejskiej w wejherowie, całodobowy tele-
fon dyżurny 58 677 70 40

Najbliższe miejsca noclegowe znajdują się w Gdyni:
• Schronisko dla Osób Bezdomnych Uzależnionych od 

Alkoholu Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o. 
terenowy w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 28, tel. 58 781 68 
47, 782 961 969 

• Punkt Interwencyjny Noclegu w Gdyni przy ul. Janka 
Wiśniewskiego 24, tel. 58 776 20 01.

W miony wtorek wejhe-
rowskim ratuszu umowę 
darowizny podpisali: Ewa 
Dębowska - prezydent 
Lions Club Gdańsk Amber 
oraz prezydent Wejherowa 
Krzysztof  Hildebrandt. 
W podpisaniu umowy uczest-
niczyła dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
Anna Kosmalska oraz Mi-
rosława Szczęsna z Lions 
Club Wejherowo.

Zadania wynikające z 
umowy na rzecz uchodź-
ców wojennych z Ukrainy 
będzie realizował Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Wejherowie. Za środ-
ki zadeklarowane w umowie 
przez Lions Club pracowni-
cy MOPS kupią niezbędne 
rzeczy i przekażą je uchodź-
com z Ukrainy na terenie 
Wejherowa. W ramach żyw-
ności będzie to m.in. kasza, 
konserwy, mleko, kawa, 
herbata, ryż, cukier, mąka, 
makaron, olej, warzywa i 
owoce, a w ramach środków 

Na rzecz uchodźców z ukrainy

160 tys. zł od Lions Club
Do około 500 uchodźców wojennych z Ukrainy, przebywają-

cych na terenie Wejherowa trafi żywność oraz środki higieny 
osobistej o wartości 160 tys. zł. Będzie to możliwe dzięki umowie 
zawartej pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Lions 
Club a prezydentem Wejherowa.

higieny osobistej np. szam-
pon, mydło, żel pod prysz-
nic, proszki do prania, itp.

Zastępca prezydenta 
miasta Arkadiusz Krasz-
kiewicz, któremu podlega 
MOPS informuje, że na tere-
nie miasta Wejherowo zare-
jestrowany jest pobyt 1 286 
osób z Ukrainy, w tym 630 
dzieci. Pomoc Ośrodka od sa-
mego początku opierała się 
na wsparciu w zakresie po-
szukiwania zakwaterowania 
oraz pomocy rzeczowej. Wraz 
z rozwojem sytuacji migra-

cyjnej rozszerzane były pa-
kiety pomocowe, począwszy 
od wsparcia w ramach pracy 
socjalnej, pomocy psycholo-
gicznej, instytucjonalnej, po 
pomoc finansową.

– Uchodźcy z Ukrainy na 
terenie naszego miasta mo-
gą liczyć na nasze wsparcie. 
Dokładamy wszelkiej sta-
ranności, aby zagwaranto-
wać naszym „gościom” jak 
najlepsze warunki do samo-
dzielnego życia w naszym 
kraju – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz.


