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Ukazuje się od 2011 roku

powstanie kolejne miejsce
wypoczynku i rekreacji

W Wejherowie powstanie kolejne zielone miej-
sce odpoczynku, relaksu dla dorosłych i zabawy 
dla najmłodszych mieszkańców miasta. Pod koniec 
przyszłego roku zakończy się rewitaliacja Parku Ka-
szubskiego między ulicami Sobieskiego i Strzelecką. 
Plan zagospodarowania przewiduje także upamięt-
nienie historii. Park zostanie na nowo zagospodaro-
wany w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa”, na który miasto zdobyło unijne dofi-
nansowanie.     Str. 4

Plan rewitalizacji Parku Kaszubskiego (Źródło: 
Urząd Miejski), obok park - stan obecny.

Fot. Leszek Spigarski

Blisko 200 osób wzięło udział w XXV Jubile-
uszowym Wojewódzkim Konkursie Haftu Ka-
szubskiego, który odbył się w Lini. Łącznie na 
konkurs wpłynęło 435 prac ukazujących piękno 
haftu kaszubskiego.    Str. 5

jubileuszowy 
konkurs haftu

Po raz pierwszy w Szpitalu Specjalistycznym 
w Wejherowie podjęto się leczenia udaru niedo-
krwiennego mózgu metodą trombektomii mecha-
nicznej. Dotychczas w województwie pomorskim 
taki zabieg był wykonywany tylko w Uniwersytec-
kim Centrum Klinicznym w Gdańsku.           Str. 7

pierwszy 
taki zabieg

Wybudują 
boisko 

Na Osiedlu Sucharskiego rozpoczyna się budowa 
ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej, realizo-
wanego w ramach Wejherowskiego Budżetu Oby-
watelskiego za kwotę 496 tys zł. Prezydent miasta 
Krzysztof Hildebrandt podpisał umowę z wyko-
nawcą - Agnieszką Kaszubą, prezesem firmy EL-
SIK sp. z o.o.          Str. 3
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Miasto Wejherowo zachę-
cało m.in. kierowców, aby na 
kilka dni odstawili swoje sa-
mochody i skorzystali z al-
ternatywnych, ekologicznych 
środków transportu, a mło-
dzież do częstszego chodzenia 
pieszo i używania roweru ja-

Ze względu na wielkość, a przez to 
wyjątkowość terenu pomiędzy ulicami  
Wschodnią i Sikorskiego - tzw. boisko 
„na Wazie”, celem władz Wejherowa 
jest budowa w tym miejscu kompleksu 
sportowego z prawdziwego zdarzenia. 
Ambitne zadanie realizacji pełnowy-
miarowego boiska do piłki nożnej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą to koszt 
ponad 8 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie budowy 
nowego boiska „na Wazie” został przez 
Urząd Miejski złożony w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki w marcu 2018 roku 
w ramach programu „Sportowa Pol-
ska”. W tym samym czasie złożyliśmy 
również wniosek na dofinansowanie 
budowy hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 5. Niestety, pomimo 
wielu monitów z naszej strony przez 
wiele miesięcy nie otrzymaliśmy infor-
macji dotyczących rozstrzygnięcia kon-
kursu. Ostatecznie, w drugiej połowie 
2019 roku ministerstwo odesłało nam 
dokumenty. Wobec braku dofinanso-
wania władze Miasta musiały pod-
jąć decyzję, co do dalszych kroków. Ze 
względu na ograniczenia budżetowe i 
realizację w tamtym czasie innych du-
żych projektów inwestycyjnych, takich 
jak choćby Węzeł Kwiatowa, wybrano 
do realizacji obiekt szkolny - budowę 
hali sportowej przy SP5, która koszto-
wała ponad 10 mln zł. 

Obecna sytuacja finansowa samo-
rządów, w tym Wejherowa jest znacz-
nie trudniejsza niż jeszcze 2-3 lata 
temu. Jak wiadomo samorządy bo-

Co z boiskiem „na Wazie”?

koronakryzys każe czekać 
na realizację ambitnych planów

Otrzymaliśmy od mieszkańca Dzielnicy Śmiechowo-Południe spostrzeżenia i pytania o 
dalsze losy budowy boiska „na Wazie”:  „Proszę w imieniu mieszkańców poruszyć ten temat i 
zapytać Urząd  Miejski czy podejmuje jakiekolwiek działania w kierunku ukończenia budowy 
tego boiska? Czy ktoś poszukuje dodatkowych źródeł  finansowania?” Poniżej publikujemy 
odpowiedź Beaty Rutkiewicz, zastępcy prezydenta Wejherowa w tej sprawie: 

rykają się z kryzysem finansowym 
wywołanym pandemią koronawiru-
sa, m.in. spadkiem wpływów z po-
datków. Wielkim problemem dla 
budżetu miasta jest nadal niedofi-
nansowanie oświaty z budżetu pań-
stwa i brak rekompensaty skutków 
zmian w ustawie o podatku PIT. Dla 
przykładu, tylko w 2020 roku Wej-
herowo dołoży do oświaty ze swojego 
budżetu kwotę co najmniej 35 mln 
zł, mimo że powinniśmy otrzymać te 
pieniądze od rządu. To więcej, niż 
kosztowałyby cztery takie boiska jak 
„na Wazie”! 

tydzień bez samochodu w Wejherowie
Od 16 do 22 września Wejherowo uczestniczyło w kampanii „Europejski Tydzień Zrównoważo-

nego Transportu”. Kulminacją kampanii zachęcającej do poruszania się pieszo lub ekologicznymi 
środkami komunikacji i komunikacją publiczną był Europejski Dzień bez Samochodu. 

ko formy podróżowania. 
Ze względu na trwającą 

epidemię koronawirusa, te-
goroczne działania eduka-
cyjne i promocyjne odbywały 
się w ograniczonym zakresie. 
Urząd Miejski w Wejhero-
wie prowadził facebookową 

zabawę z nagrodami. Każdy 
uczestnik mógł zrobić zdjęcie 
uwieczniające na nim siebie 
i środek transportu inny niż 
samochód: rower, pieszo, 
pociąg, rolki, autobus, itp. 
Autorzy trzech najlepszych 
zdjęć zostaną nagrodzeni. 

22 września na terenie 
Wejherowa właściciele sa-
mochodów na podstawie 
okazanego dowodu rejestra-
cyjnego mogli jeździć ko-
munikacją miejską MZK za 
darmo (podobnie jak pocią-
gami SKM ).

Plan sytuacyjny projektowanego boiska z zapleczem

W obecnej sytuacji finansowej Mia-
sto realizuje wyłącznie projekty, które 
otrzymały dofinansowanie zewnętrzne 
oraz z Wejherowskiego Budżetu Oby-
watelskiego o mniejszej wartości. Do-
finansowania na budowę boiska „na 
Wazie” aktywnie poszukuje zarówno 
Urząd,  jak i zaangażowany od same-
go początku w ten temat Radny Rafał 
Szlas – Przewodniczący Komisji Zdro-
wia, Sportu i Rekreacji Rady Miasta. 

Niezmiennie celem władz Wej-
herowa pozostaje budowa boiska z 
zapleczem w dzielnicy Śmiechowo-
-Południe.

koneser whisky
Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie 

będąc na urlopie zatrzymał 24-latka, który zamierzał ulot-
nić się ze sklepu, nie płacąc za dwie butelki whisky. Poli-
cjant widząc złodzieja wychodzącego za linię kas zatrzymał 
go i przytrzymał do czasu przyjazdu policjantów. Kradzione 
produkty odzyskano, a 24-latek został ukarany mandatem 
karnym.

Czołowe zderzenie 
Trzy osoby zostały poważnie ranne i trafiły do szpitala w 

wyniku czołowego zderzenia dwóch „osobówek” w Łętowie 
w gminie Choczewo. Wypadek zdarzył się rankiem w ostatni 
poniedziałek. 

Droga z Choczewa do Wejherowa została całkowicie 
zablokowana, a na miejscu działali strażacy-ratownicy, 
policjanci oraz ratownicy dwóch karetek pogotowia ratun-
kowego. 

Narkotyki
Policjanci z Wejherowa zatrzymali 18-latka w związku z 

posiadaniem 50 gramów narkotyków, a policjanci z Komisa-
riatu Policji w Szemudzie zatrzymali 35-latka z narkotykami, 
który był jeszcze poszukiwany do odbycia kary dwóch i pół 
miesiąca pozbawienia wolności. 

Teraz najbliższe dwa i pół miesiąca spędzi w areszcie 
śledczym. Za posiadanie narkotyków obydwu grozi kara 
nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

ostrożnie z manewrami
W Kębłowie na drodze krajowej nr 6 doszło do bardzo 

groźnego wypadku. Policjanci ustalili, że podczas wyko-
nywanego manewru zawracania 67-letni kierowca volvo 
wykonał go tak nieprawidłowo, że w auto uderzył 28-letni 
motocyklista. W wyniku odniesionych obrażeń został prze-
wieziony do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi. Funkcjonariu-
sze zatrzymali prawo jazdy kierowcy volvo. 

Z POLICJI

Uczniowie klas 4-8 objęci zostali nauką zdalną. Uczniowie 
z klas 1-3, oddziałów przedszkolnych oraz korzystających ze 
świetlicy uczęszczają do szkoły w normalnym trybie.

Jak poinformowała Olga Tomaszewska, dyrektor SP 
nr 9, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego, 
którym jest Miasto Wejherowo, Powiatowy Inspektor Sani-
tarny wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w trybie stacjonar-
nym na okres kwarantanny dla klas 4-8. 

CoVID-19 
Zakażenia 
w szkole nr 9

U dwojga uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 
w Wejherowie stwierdzono zakażenie korona-
wirusem. Decyzją Sanepidu uczniowie dwóch 
klas i 24 nauczycieli, mających bezpośredni 
kontakt z zarażonymi dziećmi, objętych zosta-
ło kwarantanną do 28 września. 
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MIASTO

To już czwarta inwe-
stycja, obok boiska wielo-
funkcyjnego, placu zabaw i 
świetlicy osiedlowej, która 
będzie tworzyć Plac Zabaw 
i Rekreacji im. Ryszarda 
Jakubka w Wejherowie. 
Wartość projektu przekro-
czyła kwotę przewidywaną 
w ramach Budżetu Obywa-
telskiego, ale ten projekt 
kończy realizację komplek-
sowego  zagospodarowania 
tego terenu zgodnie z doku-
mentacją projektową wyko-
naną w 2017 roku. 

Trzeba podkreślić stara-
nia Rady Osiedla Suchar-
skiego, w szczególności jej 

W tej sprawie w ratuszu 
odbyło się kolejne spotka-
nie dotyczące przygotowań 
do tej inwestycji. W spotka-
niu z Beatą Rutkiewicz, 
zastępcą prezydenta ds. 
Rozwoju Miasta uczestni-
czyli m.in. radni z dzielnicy 
Śmiechowo, którzy zabiega-
li o realizację tej inwesty-
cji: Jacek Gafka, Henryk 
Kanczkowski, Mariusz 
Łupina i Tomir Ponka. 
Radni zadeklarowali swoją 
pomoc podczas prac m.in. w 
kontaktach z mieszkańca-
mi. Wszyscy proszą uczest-
ników ruchu o zachowanie 
szczególnej ostrożności w 
miejscu prowadzonych ro-
bót. Inwestycję będzie 
prowadzić firma budowla-
no-drogowa MTM S.A. 

Po rozbiórce istniejącej 
nawierzchni na ul. Nec-
la, prowadzone będą prace 
związane z budową kanali-
zacji deszczowej. Na odcin-
ku ul. Necla od ronda z 
ul. Chmielewskiego do 
ul. Staffa, zostanie wpro-
wadzone zwężenie jezd-
ni do połowy szerokości 
i ruch wahadłowy obec-
ną lewą połową jezdni. 
Na pozostałym odcinku ul. 
Necla projektowana kanali-
zacja deszczowa przebiega 
na lewej połowie istniejącej 
jezdni, dlatego stosownie do 

Wkrótce rozpocznie się modernizacja
ulicy Necla i gryfa pomorskiego 

Będą zmiany 
w organizacji ruchu 

Już wkrótce, z chwilą rozpoczęcia prac budowlanych związanych 
z budową ul. Gryfa Pomorskiego i Necla, nastąpią utrudnienia w 
ruchu. Roboty będą prowadzone etapami, tak, aby komunikacja w 
tym rejonie odbywała się sprawnie. Najpierw jednak na teren in-
westycji wkroczą archeolodzy.

potrzebna wyrozumiałość i cierpliwość
Kompleksowa przebudowa tych ulic i uzbrojenia pod-

ziemnego oraz przepustów pod ulicami będzie powodowała 
znaczne utrudnienia dla ruchu pieszego i samochodowego. 
Urząd Miejski i firma budowlano-drogowa MTM S.A liczą na 
wyrozumiałość oraz dołożą wszelkich starań, aby zminimali-
zować utrudnienia podczas prowadzenia prac budowlanych 
w tym rejonie, jednak są one nieuniknione. 

Wykonawca będzie informował z wyprzedzeniem o 
planowanych zmianach w organizacji ruchu i niedogod-
nościach z dojazdem do posesji. 

kosztowna inwestycja
Zakończenie przebudowy, która ma kosztować ponad 

10,9 mln zł, zaplanowano na 2023 r. Władze miasta pozy-
skały na inwestycję 4,3 mln zł dofinansowania z rządowe-
go środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W kosztach realizacji zadania kwotą 1,8 mln zł partycypu-
je również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Gdyni, które zapłaci za wykonaną sieć wodociągową i 
kanalizację sanitarną. Natomiast Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ze środków własnych wyko-
na przebudowę sieci ciepłowniczej na ul. Gryfa Pomorskiego.

jej przebiegu zostanie wpro-
wadzone zawężenie jezdni 
przeznaczonej dla ruchu.

Roboty budowlane mu-
szą zostać poprzedzone ba-
daniami archeologicznymi 
na ul. Necla, od ul. Trep-
czyka do ul. Patoka oraz 
na ul. Gryfa Pomorskiego, 
od ul. Dzięcielskiego do ul. 
Orzeszkowej. Ich rozpoczę-
cie będzie możliwe po wyda-

niu zgody Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 
na prowadzenie badań ar-
cheologicznych, dlatego nie 
wiadomo w tej chwili jakie 
roboty budowlane jeszcze w 
tym roku wykona MTM S.A. 
Nie wiadomo, ile czasu będą 
trwały, czy archeolodzy na-
trafią na cenne znaleziska 
i, czy aura jesienno-zimowa 
nie utrudni badań.

Wejherowski Budżet obywatelski

Wybudują boisko 
na os. sucharskiego

Fot. Urząd Miejski

Na Os. Sucharskiego, przy ul. Mostnika rozpoczyna się budowa 
ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej, realizowanego w ramach 
Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego za kwotę 496 tys zł. W 
Ratuszu prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt podpisał umowę 
z wykonawcą - Agnieszką Kaszubą, prezesem firmy ELSIK sp. z o.o.

przewodniczącej - Iwony 
Musiał, która zabiegała o 
inwestycję w tym właśnie 
kształcie, bez konieczności 
zmniejszania powierzchni 
boiska. Biorąc pod uwa-
gę wszystkie te argumen-
ty, prezydent Wejherowa, 
podjął decyzję o zwiększa-
niu finansowania i budo-
wie boiska.

-  Cieszę się, że przecho-
dzimy do realizacji kolej-
nego projektu z Budżetu 
Obywatelskiego - mówi pre-
zydent Krzysztof Hilde-
brandt. - Tworzymy w tym 
miejscu kolejną przestrzeń 
sportową. Z pewnością każ-

dy znajdzie tu coś dla sie-
bie. Jest już do dyspozycji 
mieszkańców plac zabaw 
dla najmłodszych, siłownia 
zewnętrzna, boisko do ko-
szykówki, a także świetlica 
osiedlowa, w której organi-
zowane są różnego rodzaju 
spotkania. Mam nadzieję, 
że mieszkańcy osiedla będą 
zadowoleni z kolejnego bo-
iska i chętnie będą korzy-
stać z tego obiektu.

Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejhero-
wa dodaje, że boisko do piłki 
nożnej będzie uzupełnie-
niem sportowo-rekreacyjnej 
bazy osiedla Sucharskie-
go. Po zakończeniu budowy 
zgodnie z projektem Bu-
dżetu Obywatelskiego, au-
torstwa Dariusza Krefta, 
obiekt będzie ogólnodostęp-
ny dla wszystkich miesz-
kańców. Powstanie boisko 
o powierzchni ok. 1,8 tys. 
metrów, o nawierzchni ze 
sztucznej trawy. Poza tym 
zamontowane zostaną pił-
kochwyty i bramki. 

Teren będzie oświetlony 
i ogrodzony.

Dzieci mogą przejechać się 
na jednej z bajkowych posta-
ci, samochodziku lub zasiąść w 
ozdobnej gondolce, a wszyst-
ko przy towarzyszeniu muzyki, 
która rozbrzmiewa, gdy karuze-

karuzela dla najmłodszych
la się kręci. Karuzela jest czynna 
codziennie od 11 do 19 godziny. 
Dzieci niepełnosprawne mogą 
korzystać z niej bezpłatnie. 

Nieopodal karuzeli znajdu-
je się siłownia zewnętrzna oraz 

duży plac zabaw z piaskowni-
cą, drabinkami, zjeżdżalnią i 
wygodnymi ławeczkami. 

Warto również przejść się 
po parku - zielonej oazie w 
centrum miasta.

Nową atrakcją dla najmłodszych w wejherowskim parku jest kolorowa 
karuzela wenecka z bajkowymi postaciami. 

Fot. Leszek Spigarski
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W parku wkrótce roz-
poczną się prace w ramach 
projektu „Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa”, 
na który miasto zdobyło 
unijne dofinansowanie. W 
ubiegłym tygodniu prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt 
podpisał umowę z wyko-
nawcą robót - firmą Produk-
cja i Eksploatacja Kruszywa 
„Formella” S.C. Mariusza 
Formelli. Koszt inwestycji 
to prawie 3 mln zł.

- Główną ideą powstania 
takiego miejsca w śródmie-
ściu Wejherowa było utwo-
rzenie zielonej enklawy do 
odpoczynku dla mieszkań-
ców całego miasta - wyjaśnia 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - 
Jest to specyficzne miejsce 
w naszym mieście, mające 

Rewitalizacja parku kaszubskiego zakończy się pod koniec przyszłego roku 

Zielone miejsce w śródmieściu Wejherowa
W grodzie Wejhera powstanie kolejne atrakcyjne miejsce od-

poczynku, relaksu i zabawy dla mieszkańców. Za 3 mln zł z do-
finansowaniem unijnym zmodernizowany zostanie park między 
ulicami Sobieskiego i Strzelecką. Plan zagospodarowania przewi-
duje także upamiętnienie historii tego miejsca.

Urząd Miejski wspólnie z Politechniką Gdańską zorgani-
zował konkurs dla studentów architektury na najciekawszą 
koncepcję zagospodarowania parku, a na podstawie naj-
lepszych prac powstał projekt Parku Kaszubskiego. 

Pierwsze miejsce zajęła praca wykonana przez Ma-
rię Raszkiewicz, julitę smoter, joannę szulfer i Nata-
lię szwajkowską. Koncepcja była bardzo dobra i prawie 
wszystkie elementy z tej pracy wykorzystano w realizowa-
nym właśnie projekcie.  Drugą nagrodę otrzymał projekt 
wykonany przez konstancję olszewską, karolinę Micha-
lak, Magdalenę prusik i Mateusza Robaka.

Opiekunem konkursu ze strony Politechniki Gdańskiej 
była dr hab.  Anna górka z Wydziału Architektury

charakter historyczny. Park 
powstał na terenie dawnego 
cmentarza ewangelickiego 
oraz cmentarza z okresu II 
wojny światowej. Park Ka-
szubski ma być z założenia 
terenem wielofunkcyjnym, a 
jego wielkość i położenie po-
zwali na wprowadzenie róż-
nych form aktywności oraz 
odpoczynku, w pełni wy-
korzystując jego potencjał. 
Mam nadzieję, że wszystkim 
przypadnie on do gustu.

Zadowolenia z rozpocz-
nynajacej się inwestycji nie 
kryją wejherowscy radni, 
którzy zabiegali o jej reali-
zację: Tomasz Groth, Ju-
styna Ostrowska, Rafał 
Szlas, Leszek Szczypior 
i Ryszard Kandzora.

- Już dziś zapraszamy 
do nowego parku rodziny 

z dziećmi, seniorów i mło-
dzież – mówi radny Tomasz 
Groth. - Takie miejsca są 
potrzebne mieszkańcom i 
cieszymy się, że nasze sta-
rania przyniosły efekty.

- Ważne, że powstają in-
westycje na miarę potrzeb 
mieszkańców, z których 
wszyscy będą mogli korzy-
stać - dodaje radna Justy-
na Ostrowska. .

- Miasto kompleksowo 
podeszło do zagospodaro-
wania tego terenu. Przy 
planowaniu konkretnych 
wzięto pod uwagę m.in. 
głos  mieszkańców, którzy 
mogli wyrazić swoje opi-
nie podczas konsultacji 
społecznych - mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. 

Fragmenty koncepcji rewitalizacji parku, przygoto-
wanych przez studentów w ramach konkursu.

konkurs dla studentów pg
strefa wejściowa do parku znajdować się będzie w pół-

nocnej części parku. Będzie się tam znajdował duży pla-
cyk przylegający do ciągu pieszego wzdłuż ul. Sobieskiego. 
Znajdą się tam siedziska oraz miejsce dla pojazdów gastro-
nomii mobilnej tzw. foodtrucki. Dla ich potrzeb będą tu 
znajdowały się przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne oraz 
elektroenergetyczne. 

strefę relaksu w praku stanowić będą okrągłe placy-
ki z ustawionymi na nich leżankami i siedziskami. Wokół 
placyków o nawierzchni mineralnej posadzone będą gru-
py roślin. W centralnie położonej strefie spotkań ustawione 
zostaną ławki, leżanki drewniane z dodatkową funkcją sie-
dzisk oraz spójne stylistycznie kosze i donice. 

strefę zabaw stanowić będzie plac zabaw o bezpiecz-
nej nawierzchni w formie pola piaskowego. Znajdą się tu 
m.in. zestaw sprawnościowy, zestaw huśtawek, linarium i 
huśtawka bocianie gniazdo. 

Wzdłuż zachodniej granicy parku przy alejce i w sąsiedz-
twie terenu nadleśnictwa znajdą się huśtawki dla dorosłych 
i dzieci. 

Utworzona zostanie strefa pamięci. 
Wszystkie strefy parku połaczą elementy małej archi-

tektury – spójne dla całego założenia oraz kolorystyka na-
sadzeń. W północnej części forma nasadzeń inspirowana 
będzie wzorem haftu kaszubskiego z barwami - niebieską, 
żółtą i czerwoną, uzupełnionymi  zielenią, w środkowej czę-
ści nasadzenia będą miały przewagę koloru białego, nato-
miast dominującą barwą w południowej części będzie kolor 
fioletowy. 

Cały teren będzie oświetlony i objęty monitoringiem.

Relaks, zabawa, pamieć

To miejsce ma potencjał, ale wymaga nowego zago-
spodarowania. Fot. Leszek Spigarski
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Wiadomości ze starostwa powiatowego 
w Wejherowie

 Gmina Linia otrzyma-
ła dofinansowanie na reali-
zację inwestycji związanej 
z przebudową budynku 
administracyjnego urzę-
du i przystosowaniem go 
do potrzeb osób niepełno-

Udało się pozyskać środki z Państwowego Funduszy Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w Powiecie 
Wejherowskim.

sprawnych. Fundacja Anny 
Dymnej otrzymała dofinan-
sowanie do zakupu busa do 
przewozu osób niepełno-
sprawnych. Samochód wy-
korzystywany będzie przez 
Warsztaty Terapii Zajęcio-

wej w Lubiatowie.
Caritas Archidiecezji 

Gdańskiej otrzymał dofi-
nansowanie na moderni-
zację budynku w Rumi, w 
którym znajdują się Warsz-
taty Terapii Zajęciowej.

Inwestycje i zakupy
ze środków pFRoN

Od ponad dwóch dekad 
Gminny Dom Kultury w Lini 
organizuje konkurs, którego 
celem jest m.in. upowszech-
nianie wartości i atrakcyj-
ności różnych szkół haftu 
kaszubskiego, aktywizowa-
nie środowiska twórczego 
zajmującego się haftem oraz 
pozyskiwanie nowych twór-
ców i młodych talentów. 

W konkursie udział wzię-
li hafciarze, uczniowie szkół 
podstawowych oraz mło-
dzież z wielu miast i wsi 
województwa pomorskiego. 

jubileuszowy konkurs 
haftu kaszubskiego 

Blisko 200 osób wzięło udział w XXV Jubileuszowym Woje-
wódzkim Konkursie Haftu Kaszubskiego, który odbył się w Li-
ni. Łącznie na konkurs wpłynęło 435 prac ukazujących piękno 
haftu kaszubskiego.

Komisja konkursowa oce-
niając prace zwracała uwagę 
na: zgodność z ornamentyką 
poszczególnych szkół ha-
ftu kaszubskiego, właści-
wą kolorystykę elementów 
wzorów, oryginalność kom-
pozycji i poziom techniczne-
go wykonania.

– Gratuluję wszystkim 
nagrodzonym i wyróżnio-
nym osobom – mówił Wi-
cestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel. – Bardzo się 
cieszę, że konkurs rozwija 
się i cieszy się coraz więk-

szą popularnością, szczegól-
nie wśród młodych ludzi. To 
ważne, aby podtrzymywać i 
pielęgnować tradycje kultury 
kaszubskiej, szczególnie tej 
żywej, funkcjonującej dzięki 
jej naturalnemu i ciągłemu 
przekazywaniu z pokolenia 
na pokolenie. 

Wśród nagrodzonych 
znalazły się m.in. osoby z 
powiatu wejherowskiego: 
Teresa Dembkowska, 
Teresa Domnik, Wanda 
Mironkiewicz, Ludwika 
Wesserling, Mirosława 
Dargacz oraz Małgorzata 
Szmidtka.

Pierwszy konkurs odbył 
się w 1996 r. z inicjatywy Ed-
munda Szymikowskiego 
(na zdjęciu obok z prawej 
strony), ówczesnego dyrek-
tora Domu Kultury w Lini. 
Podczas wydarzenia podzię-
kowano byłemu dyrektoro-
wi i animatorowi kultury 
regionalnej za wieloletni 
udział w organizacji kon-
kursu.

Warto dodać, że konkurs 
został dofinansowany przez 
Powiat Wejherowski, w ra-
mach powiatowego kalenda-
rza imprez.



6

www.pulswejherowa.pl24 września 2020

WYDARZENIA

Podczas mszy św. został 
pożegnany odchodzący na 
emeryturę dyrektor Aresz-
tu Śledczego w Wejherowie, 
ppłk Maciej Uchman. 

Podziękowania i życze-
nia odchodzącemu dyrek-
torowi, a także - z okazji 
jubileuszu - wszystkim 
funkcjonariuszom i pra-
cownikom cywilnym Aresz-
tu Śledczego w Wejherowie 
przekazali przedstawiciele 
lokalnego samorządu, płk 
Andrzej Tesarewicz - dy-
rektor okręgowego Służ-
by Więziennej w Gdańsku 
oraz dyrektorzy instytucji, 
związkowcy oraz przed-
stawiciele służb mundu-
rowych. Delegacja kadry 
zawodowej i pracowników 
jednostki wręczyła swoje-
mu byłemu szefowi na pa-
miątkę szablę z dedykacją.

Zastępca prezydenta 
Wjherowa - Arkadiusz 
Kraszkiewicz wręczył 
płk. Maciejowi Uchmano-
wi przyznaną przez Prezy-
denta Miasta Wejherowa 
- Statuetkę Jakuba Wejhe-
ra (zdjęcie poniżej). 

Podziękowania i gra-
tulacje odchodzącemu na 
emeryturę dyrektorowi zło-
żyli również starosta wej-

herowski Gabriela Lisius 
i wicestarosta Jacek Thiel 
(zdjęcie obok). 

Ppłk Maciej Uchman 
przekazał sztandar jed-
nostki nowemu dyrekto-
rowi Aresztu Śledczego, 
którym - do czasu oficjal-
nego powołania, jest do-
tychczasowy zastępca mjr 
Ireneusz Łepkowski 
(zdjęcie powyżej).

Fot. Starostwo w Wejherowie

Uroczyście obchodzono  100-lecie służby wejherowskiej Jednostki Penitencjarnej dla 
Rzeczypospolitej Polski, Z tej okazji, a także z okazji 5-lecia poświęcenia sztandaru w  
kościele pw. Trójcy Świętej w Wejherowie odprawiono uroczystą mszę św. pod przewod-
nictwem ks. Adama Jabłońskiego - naczelnego kapelana więziennictwa. 

uroczystość w kolegiacie

jubileusz jednostki 
penitencjarnej

Obecnie w Areszcie Śledczym w Wejherowie przeby-
wają tymczasowo aresztowani, pozostający do dyspozycji 
Prokuratury Rejonowej w Gdyni i Wejherowie, Wojskowej 
Prokuratury Garnizonowej w Gdyni oraz Sądu Rejonowego 
w Gdyni i Wejherowie, jak również skazani i ukarani wzy-
wani do udziału w czynnościach procesowych przez wyżej 
wymienione organy. 

W jednostce funkcjonuje również oddział typu półotwar-
tego dla recydywistów penitencjarnych, oddział zamknięty 
dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po 
raz pierwszy oraz Oddział Tymczasowego Zakwaterowania 
Skazanych w Zwartowie. W areszcie może przebywać 396 
osób, natomiast w OTZS w Zwartowie są 32 miejsca.

Fot. Urząd Miejski

Zostały one zaprojektowane z okazji Światowego Dnia 
Wiedzy o Autyzmie przez rodziców z Wejherowskiego Sto-
warzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem.

- Chodziło nam o czytelne i ciekawe przekazanie najważ-
niejszych informacji na temat autyzmu oraz pracy naszego 
stowarzyszenia. Liczba osób z diagnozą spektrum autyzmu 
znacznie wzrasta i analogicznie powinna wzrastać świado-
mość na temat autyzmu - mówi Arkadiusz Raguza - prezes 
Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Auty-
zmem. - Planowana konferencja na ten temat nie odbyła się 
ze względu pandemię. Inicjatywa Wejherowskiego Stowarzy-
szenia na rzecz Osób z Autyzmem została zrealizowana dzię-
ki przychylności prezydenta Miasta Wejherowa oraz zastępcy 
prezydenta Wejherowa pana Arkadiusza Kraszkiewicza, któ-
rego gościliśmy na naszej ekspozycji. Wsparcie techniczne 
zapewniła dyrekcja oraz współpracownicy Muzeum Piaśnic-
kiego w Wejherowie, a także Straż Miejska, za co dziękujemy.

Dodatkowo Stowarzyszenie informuje, że działająca pra-
wie rok (od października 2019 r.) poradnia stomatologicz-
na dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Miejskim św. 
Wincentego a Paulo w Gdyni przyjmuje pacjentów również 
dorosłych m.in ze spektrum autyzmu czy podopiecznych z 
niepełnosprawnością różnych placówek środowiskowych. 

W dniach od 11 - 21 września br. na pla-
cu Jakuba Wejhera  można było  zobaczyć 
tablice, na których znalazły się ważne in-
formacje na temat autyzmu oraz diagno-
zowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. 

tablice na rynku

Wiedzieć więcej
o autyźmie

Gminne Biuro Spisowe w Wejherowie informuje, 
że na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Wejhe-
rowie przy ul. 12 Marca 195 do 30 listopada 2020 r. 
wydzielono bezpłatne stanowisko komputerowe do 
samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Można z niego skorzystać po wcześniejszym umówieniu 
się pod nr tel. 58 677-71-34 (pon.- pt. 7.30-15.30) lub +48 
666-178-961 (pon.- pt. 15.30-20.00). Stanowisko do przepro-
wadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolne-
go jest dostępne w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.30-15.30).

spis rolny



7

redakcja@pulswejherowa.pl 24 września 2020

Fot. Leszek Spigarski

ZDROWIE

Pod koniec sierpnia w 
szpitalu w Wejherowie wy-
konano pierwszy zabieg 
trombektomii u chorej z 
licznymi chorobami interni-
stycznymi (astma, sztuczna 
mechaniczna zastawka ser-
ca, zapalenie płuc) i zabu-
rzeniami krzepnięcia krwi. 
Podjęcie decyzji o zastoso-
waniu instrumentalnej for-
my usunięcia skrzepliny z 
tętnicy było jedyną możliwo-
ścią pomocy chorej.

 - Udar niedokrwienny 
mózgu jest chorobą polega-
jącą na zamknięciu naczynia 
tętniczego w mózgu, powodu-
jąc powstanie obszaru niedo-
krwienia. Objawia się m.in.: 
niedowładami kończyn, za-
burzeniami: mowy, równo-
wagi, czucia czy widzenia. 
Najnowszymi metodami le-
czenia „świeżego” udaru 
niedokrwiennego jest trom-
boliza i trombektomia – mó-
wi dr Alicja Mączkowiak, 
ordynator Oddziału Neuro-
logii z Oddziałem Udarowym 
Szpitala Specjalistycznego w 
Wejherowie.

 Tromboliza polega na 
podaniu dożylnie leku 

pacjentka z udarem niedokrwiennym mózgu uratowana 

pierwszy taki zabieg w Wejherowie
Po raz pierwszy w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie podjęto się leczenia udaru niedokrwiennego mózgu metodą trom-

bektomii mechanicznej. Do placówki trafiła pacjentka, pani Marianna, której jedyną szansą na uratowanie życia było szybkie za-
stosowanie tej metody leczenia. Dotychczas w województwie pomorskim trombektomia mechaniczna była wykonywana tylko w 
Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

przeciwkrzepliwego w ce-
lu rozpuszczenia skrzepliny 
zamykającej światło naczy-
nia tętniczego mózgu. Za-
bieg ten musi się odbyć nie 
później niż 4,5 godz. od wy-
stąpienia objawów. Trom-
bektomia to najnowsza 
metoda leczenia udaru nie-
dokrwiennego mózgu. Pole-
ga ona na instrumentalnym 
usunięciu skrzepliny z za-
mkniętego przez nią dużego 
naczynia tętniczego mózgo-
wia. Zabieg można wykonać 
w ciągu 6 godzin od momen-
tu wystąpienia pierwszych 
objawów neurologicznych.

 - Trombektomia najczę-
ściej poprzedzana jest za-
biegiem trombolizy. Jeśli 
skrzeplina jest bardzo du-
ża, a zabieg trombolizy nie 
daje efektu to chorego moż-
na kwalifikować do zabie-
gu trombektomii - dodaje dr 
Mączkowiak.

 - Istnieje grupa pacjentów, 
która ze względu na zaburze-
nia krzepnięcia krwi nie mo-
że być poddana trombolizie. 
Wówczas jedyną możliwo-
ścią udrożnienia naczynia 
tętniczego jest trombektomia 

mechaniczna. I taką meto-
dą właśnie leczyliśmy naszą 
pacjentkę - mówi dr Artur 
Dziadkiewicz, specjalista 
neurolog z wejherowskiego 
szpitala. - Po zabiegu chora, 
która trafiła do naszej pla-
cówki w bardzo złym stanie: 
w badaniu neurologicznym 
miała znacznego stopnia 
niedowład prawych kończyn 
z zaburzeniami mowy, od-
zyskała zarówno sprawność 
prawej ręki i nogi, jak i ustą-
piły zaburzenia mowy.

 - Mamy świadomość, że 
w leczeniu chorych dotknię-
tych udarem, najważniejszy 
jest czas, którego w przy-
padku tej pacjentki nie by-
ło. Nasz interdyscyplinarny 
zespół podjął się leczenia i 
pokazał, że takie zabiegi są 
możliwe w szpitalu w Wej-
herowie. Mam nadzieję, że 
ta nowoczesna metoda lecze-
nia udaru niedokrwienne-
go mózgu będzie stosowana 
w naszym szpitalu częściej. 
Tym samym zwiększą się 
szanse powrotu pacjentów 
do zdrowia – mówi Andrzej 
Zieleniewski, wiceprezes 
Szpitali Pomorskich.

Przed wejherowskim Szpitalem Specjalistycznym im. F. Ceynowy na zdję-
ciu od lewej stoją: dr Artur Dziadkiewicz - lekarz neurolog, pani Marianna 
- pacjentka oddziału, dr Alicja Mączkowiak - ordynator Oddziału Neurologii 
z Oddziałem Udarowym oraz Andrzej Zieleniewski – wiceprezes Szpitali Po-
morskich.

Wartość robót budowla-
nych podpisywanej umowy 
to 94,65 mln zł. Wartość 
całego projektu włącznie z 
wyposażeniem w wysoko-
specjalistyczną aparaturę 
medyczną to 130,43 mln zł, 
z czego środki samorządu 
województwa pomorskiego 
to 60,18 mln zł, dofinanso-

wanie unijne RPO WP wy-
nosi 66,15 mln zł, zaś wkład 
własny spółki to 4,1 mln zł. 
Wykonawcą inwestycji bę-
dzie firma Budimex S.A.

Będzie to możliwe dzięki 
dofinansowaniu unijnemu 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na 

Przy Szpitalu Specjalistycznym Wejherowie powstaje nowy obiekt 
szpitalny. Znajdzie się w nim Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Na-
czyń (Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej oraz Oddział 
Kardiochirurgii), nowoczesny Blok Operacyjny, a także Zakład Pato-
morfologii, Centralna Sterylizatornia oraz Zakład Serologii Transfu-
zjologicznej (Bank Krwi).

lata 2014-2020, środkom 
samorządu województwa 
pomorskiego do projektu pn. 
„Poprawa jakości i dostęp-
ności w diagnostyce i tera-
pii chorób cywilizacyjnych 
poprzez rozbudowę Szpitala 
Specjalistycznego w Wejhe-
rowie” oraz środkom wła-
snym spółki.

Rosną mury nowego obiektu

Rozbudowa szpitala

Budowa, która rozpoczęła się wiosną tego roku prowadzona jest w szybkim 
tempie, co można zaobserwować na tyłach szpitala w Wejherowie.
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Dołącz do nas na: facebook.com/pulsWejherowa

KULTURA

W ramach festynu „Rodzinne z bajkami zGRYwanie” finansowa-
nego z Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, Miejska Biblio-
teka Publiczna zaprasza dzieci w wieku 4-12 lat na bajkową sesję 
zdjęciową. 

Szczegóły i zapisy w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży 58 -677-65-75. Licz-
ba miejsc jest ograniczona.

Rodzinne z bajkami zgRYwanie

sesja zdjęciowa
dla najmłodszych

Waldemar Musik miesz-
ka w Kielcach, ale jest absol-
wentem szkoły plastycznej 
w Gdyni-Orłowie (fotogra-
fia), a także kieleckiego Li-
ceum Plastycznego (rzeźba). 
Pracował m.in. przy odbu-
dowie Zamku Królewskiego 
w Warszawie (1978-1980), 
w Operze Narodowej w Bu-
dapeszcie i Pałacu Sansso-
uci w Poczdamie. Brał też 
udział w międzynarodowych 
wystawach zbiorowych.

Artysta po raz pierw-
szy przyjechał do Wejhero-
wa i jest mile zaskoczony 
miastem, Filharmonią Ka-
szubską oraz serdecznym 
przyjęciem przez pracowni-
ków Wejherowskiego Cen-
trum Kultury.

- Wejherowska filharmo-
nia to przepiękny obiekt, a 
galeria spodobała mi się od 
razu i wiedziałem, że moje 
rzeźby dobrze tutaj zagrają 
– mówi Waldemar Musik. 

W galerii Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie do końca 
września br. można obejrzeć interesującą wystawę rzeźb w ka-
mieniu Waldemara Musika. 

Wystawa w Filharmonii

kamienne rzeźby
Waldemara Musika

- Tak się składa, że ja swoje 
rzeźby poleruję i światło za-
stane bardzo ładnie na nich 
się układa. 

Waldemar Musik Jest 
laureatem wielu nagród. 
Rzeźba Waldemara Musi-
ka została zakwalifikowana 
na wystawę do Królewskiej 
Akademii w Londynie. 

Fot. Urząd Miejski

W dniach 3-4 października

uroczystość
św. Franciszka

W dniach 3-4 października w Wejherowie zaplanowano uroczysto-
ści ku czci św. Franciszka z Asyżu. Ojcowie Franciszkanie zaprasza-
ją do modlitwy, a także na wydarzenia, zorgaznoizowane współnie 
z Teatrem Ognia i Wejherowskim Centrum Kultury.

W sobotę 3 paździer-
nika o godz. 18.00 w ko-
ściele klasztornym Matki 
Bożej Uzdrowienia Cho-
rych i św. Anny w Wejhero-
wie odbędzie się uroczysta 
msza św., a po niej Nabo-
żeństwo  Transitus - przej-
ścia św. Franciszka do 
Domu Ojca.

W niedzielę 4 paździer-
nika o godz. 16.00 na pla-
cu Jakuba Wejhera przed 
Fontanną św. Franciszka 
zaplanowano wspólną mo-
dlitwę o ochronę stworze-
nia oraz błogosławienstwo 
zwierząt domowych.

W kościele św. An-
ny o odz. 18.30 odbędzie 

się modlitwa różańcowa, a 
o godz. 19.00 - uroczysta 
msza święta.

W niedzielny wieczór, 
o godz. 20 na placu jaku-
ba Wejhera wsytawiony 
zostanie spektakl uliczny 
„Alicja”, zaprezentowany 
przez młodzież z francisz-
kańskiego Teatru Ognia. 
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TOMASZA MUSZYŃSKIEGO
Emerytowanego Pracownika Urzędu Miejskiego w Wejherowie

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składa

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

PANI BOGUSŁAWIE ENGELBRECHT
 

Wójt Gminy Linia 

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie 

w trudnych dniach po śmierci 

O J C A

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

składa

Panu
Adamowi Elwartowi

Prezesowi Koła PZW nr 80 Wejherowo Miasto

wyrazy szczerego żalu i współczucia 
z powodu śmierci

S Y N A
składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

kondolencje i nekrologi w pulsie Wejherowa: 606 101 502

K O N D O L E N C J E

PANU
ADAMOWI ELWARTOWI

Prezesowi Koła PZW nr 80 Wejherowo Miasto 

łącząc się w bólu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

S Y N A

 

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

składa

Pani 
Bogusławie Engelbrecht

Wójtowi Gminy Linia
najszczersze wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci

O J C A
składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef  Reszke 
wraz z Radnymi

25 stycznia 1945 roku ko-
ło godz. 4 rano przy siarczy-
stym mrozie i w głębokim 
śniegu, niemieccy opraw-
cy pędzili wygłodniałych, 
wynędzniałych, chorych i 
osłabionych bez jedzenia i 
picia więźniów niemieckie-
go obozu koncentracyjnego 

upamiętniono ofiary Marszu Śmierci

Niemieccy okupanci 
zgotowali im straszny los

W niedzielę na cmentarzu Ofiar Marszu Śmierci w Rybnie (gmina Gniewino) odbyły się 
uroczystości upamiętniające ofiary Marszu Śmierci, czyli lądowej ewakuacji więźniów 
z niemieckiego obozu zagłady KL Stutthof. Odprawiono nabożeństwo w intencji ofiar 
marszu, odegrano Hymn Państwowy i złożono kwiaty.

Stutthoff. Ta katorżnicza 
droga kończyła się dla wie-
lu śmiercią w trakcie mar-
szu i w Rybnie. 

Prawdopodobnie w Mar-
szu Śmierci, który dotarł 
do Rybna brało udział po-
nad 1000 osób. W drogę „ku 
śmierci” w okolice Lęborka 

wyruszyło po 25 stycznia, 
ogółem 7 grup i prawdo-
podobnie ponad 11 tysię-
cy więźniów. Szacuje się, 
że we wszystkich ewaku-
acjach więźniów z KL Stut-
thoff zginęło około 25 tys. 
ludzi. Ofiar byłoby więcej, 
gdyby nie lokalna kaszub-

ska ludność, która pomaga-
ła więźniom. 

Marsz wiódł przez Mi-
koszewo, Cedry Wielkie, 
Pruszcz Gdański, Straszyn, 
Łapino, Kolbudy, Niestępo-
wo, Żukowo, Przodkowo, 
Pomieczyno, Luzino, Godę-
towo do Lęborka. 

płatnicy, których nadpłaty lub wpłaty pokryły składki ob-
jęte zwolnieniem, od 20 września mogą odzyskać pieniądze 
lub  przeznaczyć je na poczet przyszłych składek. 

To efekt rekomendowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych zmiany przepisów. Dzięki nowelizacji płatnicy, którzy złożyli 
wnioski o zwolnienie ze składek, ale jednocześnie opłacili je za mie-
siące objęte wnioskiem, albo nadpłata na ich koncie automatycz-
nie zaliczyła się na poczet składek, uzyskają pełne zwolnienie. ZUS 
przeprowadza całe postępowanie z urzędu. Zakład o wszystkim 
poinformuje płatników na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), 
a osoby, nie korzystające z e-urzędu otrzymają informację pocztą. 

Odmiennie wygląda kwestia ubiegania się o zwrot nadpłaco-
nych środków. Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem zwrotu 
przywróconych przez ZUS nadpłaconych składek na swój rachu-
nek bankowy muszą pamiętać o złożeniu wniosku. W przeciwnym 
razie nadpłacone środki zostaną automatycznie zaliczone na po-
czet przyszłych należności. Wniosek można złożyć na druku ZUS-
-EZS-P. Najszybciej można to zrobić za pośrednictwem PUE. 

Zus wyrównuje 
nadpłaty
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Kulminacją dwudnio-
wych uroczystości 12 i 13 
września była niedzielna 
suma odpustowa pod prze-
wodnictwem O. Hieroni-
ma Stypy OFM, Rektora 
Wyższego Seminarium Du-
chownego we Wronkach. 
Zgodnie z wieloletnią tra-
dycją, podczas mszy św. 
nastąpiło zawierzenie 
szkół Matce Bożej Wejhe-
rowskiej, Patronce Powia-
tu Wejherowskiego.

W uroczystościach od-
pustowych uczestniczyli 
przedstawiciele władz samo-
rządowych powiatu i miasta 
Wejherowa. 

odpust podwyższenia krzyża Świętego

uczniowie i nauczyciele
modlili się na kalwarii

Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego, czyli tzw. Odpust Szkol-
ny zgromadził na Kalwarii Wejherowskiej uczniów i nauczycieli, 
którzy kilka dni wcześniej rozpoczęli nowy rok szkolny. 

Fot. Starostwo w Wejherowie

Jest to dodatkowe połącze-
nie Luzina z Gdynią, a dokład-
nie jest to wydłużenie trasy 
przejazdu składu z Tczewa do 
Gdyni Chyloni. Dodatkowo 

Dodatkowy pociąg do Luzina
Mieszkańcy Luzina i wielu innych wiejskich miejscowości mogą mieć powód do 

zadowolenia. od 14 września br. właśnie do Luzina uruchomiono dodatkowe połą-
czenie kolejowe. 

uruchomiono połączenie z Lu-
zina do Gdyni Głównej z od-
jazdem o godz. 15:26. Warto 
zapoznać się ze szczegółową 
informacją na ten temat na 

stronie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomor-
skiego albo też ze zmianami 
w rozkładzie jazdy pociągów 
lokalnych.

Kolejne drogi na tere-
nie powiatu wejherowskie-
go zostały zmodernizowane 
dzięki rządowym środkom. 

- Roboty drogowe pro-
wadzone były na odcinku 
Szemud - Kamień i Kielno 
- Karczemki - mówi staro-
sta wejherowski Gabriela 
Lisius. - Całkowity koszt 
zadań wyniósł 4 mln zł, z 
czego połowę stanowiło do-
finansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

W oficjalnym oddaniu 
dróg udział wzięli m.in. wi-
cewojewoda pomorski Ma-
riusz Łuczyk, starosta 
wejherowski Gabriela Li-
sius, wicestarosta Jacek 
Thiel, wójt gminy Szemud 
Ryszard Kalkowski, prze-
wodnicząca Rady Gminy 
Szemud Aleksandra Perz 
oraz zaproszeni goście. 

W ramach prac na 
900-metrowym odcinku 
drogi Szemud - Kamień po-
wstał nowy chodnik, oświe-
tlenie, zatoki autobusowe 
oraz dwie wiaty przystanko-
we. Przebudowano również 
skrzyżowanie, doświetlono 
przejścia dla pieszych oraz 
wykonano oznakowanie 
pionowe i poziome. 

Inwestycje drogowe w gminie szemud 

Nowa nawierzchnia 
chodniki, wiaty

Zakończyły się prace przy rozbudowie dróg powiatowych i 
gminnych w gminie Szemud realizowanych z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Równolegle zakończone 
zostały roboty drogowe na 
odcinku Kielno – Karczemki.

- Na ponad 2-kilometro-
wym odcinku wymieniona 
została nawierzchnia, po-
wstał chodnik, zatoki auto-
busowe i wiaty przystankowe 
- mówi wicestarosta Jacek 
Thiel. - Ponadto powstały 
wyspy kanalizujące ruch, 
doświetlono przejścia dla 
pieszych oraz wykonano po-
bocze. Przebudowano rów-
nież skrzyżowanie.

Warto dodać, że w Gmi-
nie Szemud zakończyła się 
także inwestycja gmin-
na, która realizowana by-
ła dzięki dofinansowaniu 
z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Chodzi o ulicę 
Osiedlową, ks. Stawickiego 
i Świętopełka Wielkiego w 
Szemudzie.

Nowe inwestycje zna-
cząco wpłyną na bezpie-
czeństwo użytkowników 
korzystających z tych dróg.

Fot. Starostwo w Wejherowie
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Bohaterami progra-
mów, prezentowanych w 
internecie będą ludzi, któ-
rych chcieliby bliżej poznać 
mieszkańcy Łęczyc, Boże-
gopola, Strzebielina, Rozła-
zina i innych miejscowości 
Gminy Łęczyce. 

Pierwsza rozmowa zosta-
ła już nagrana, a specjalnym 

Nowy projekt gIkiB w Łęczycach

#RozmawiaMY
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach rusza z 

nowym projektem #RozmawiaMY, który powstaje w świeżo przy-
gotowanym studio w siedzibie Instytucji w Strzebielinie. Wkrótce 
mieszkańcy gminy i nie tylko, będą mogli wysłuchać i zobaczyć 
rozmowy z lokalnymi samorządowcami, ludźmi kultury i sportu 
oraz przedstawicielami innych środowisk.

gościem, który otworzył au-
torski cykl #RozmawiaMY 
został Wójt Gminy Łęczy-
ce - Piotr Wittbrodt (na 
zdjęciu powyżej). W ponad 
godzinnej rozmowie pan 
wójt opowiedział o sytuacji 
w gminie, planach na przy-
szłość, trudnościach jakie 
wynikają z pandemii koro-

nawirusa i odpowiedział na 
pytania internautów. 

O tym gdzie i kiedy moż-
na będzie obejrzeć tę i inne 
rozmowy, GIKiB Łęczy-
ce informować będzie na 
bieżąco na swoim profilu 
Facebook oraz stronie in-
ternetowej 

www.gik-leczyce.pl

Korzystając z aplikacji Endomondo lub in-
nych (Nike+, Strava Cycling, Groud Miles), na-
leży przesłać na adres mailowy organizatora 
kontakt@gik-leczyce.pl. raport z wykonane-
go zadania. Każdy kilometr jest ważny i może 
przesądzić o wygranej. 

Organizatorem konkursu Mistrzowie kilo-
metrów jest Gminna Instytucja Kultury i Bi-
blioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie, 
która na koniec wspólnej zabawy ogłosi trzy naj-
bardziej aktywne sołectwa (w trzech kategoria) 
oraz najbardziej aktywnych uczestników. 

Konkurs będzie trwał do 30 listopada br., a 
ogłoszenie wyników zaplanowano  4 grudnia 
2020 roku. Szczegóły na: www.gik-leczyce.pl

Mistrzowie kilometrów
Każdy mieszkaniec gminy Łęczyce 

i każde sołectwo może wziąć udział w 
tym konkursie, w kategoriach: bieg, jaz-
da na rowerze, marsz nordic walking.

Ekstremalny Rajd na Orientację „Harpagan” to największa im-
preza na orientację w Polsce. Dwa razy w roku, wiosną i jesienią 
gromadzi ponad 1200 uczestników, a jej baza jest zawsze zlokali-
zowana w woj. pomorskim. Najbliższy Harpagan odbędzie się w 
Porzeczu (Gmina Łęczyce) w dniach 16-18 października 2020 r. 

harpagan w gminie Łęczyce

Rajd ekstremalny

Uczestnicy rajdu prze-
mierzają swoje trasy ko-
rzystając z otrzymanych na 
starcie kolorowych map, na 
których zaznaczone są tzw. 
punkty kontrolne. Ich cha-
rakterystyka jest bardzo 
zróżnicowana: mogą to być 
zarówno elementy topogra-
ficzne (skrzyżowanie, je-
zioro), jak i krajoznawcze 
(pomniki przyrody punkty 
widokowe). 

Uczestnicy mają do wy-
boru jedną z 5 tras pie-
szych, trzy trasy rowerowe 
oraz trasę mieszaną. Zapisy 
trwają od 11 września, a na 
każdej z tras obowiązują li-
mity uczestników.

Patronat honorowy obję-
li: Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław 
Struk oraz Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwo-
wych.

Więcej informacji i zapisy: http://www.harpagan.pl/rajd/
Strona FB wydarzenia: https://www.facebook.com/harpagan
https://www.facebook.com/events/935168240180240

Oprócz treningów dla 
dzieci, młodziezy i dorosłych, 
zorganizowano również bez-
płatne zajęcia sportowo-
-rekreacyjne z technikami 

kickboxing dla dzieci i młodzieży

Maximus zaprasza
Klub Sportowy „Maximus” prowadzi zapisy dla dzieci i młodzieży do 

Wejherowskiej Sekcji Kickboxingu. Zajęcia, które są okazją do nauki 
technik samoobrony, odbywają się w Szkole Podstawowej nr 8 (ul. Na-
nicka 22) w salce na basenie pływackim. Kontakt na nr tel. 501 191 908.

kick-boxingu, boksu i samo-
obrony dla dzieci od 6 do 12 
lat z Wejherowa. Szkolenie, 
jak i zajęcia sportowo-rekre-
acyjne dzieci i młodzieży, 

dofinansowane są z budżetu 
Gminy Miasta Wejherowa 
w ramach dotacji udziela-
nych organizacjom pozarzą-
dowym.
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Fot. Leszek Spigarski

szëmiała leszczëna w ogrodzie przy pałacu

plenerowy koncert

Śpiewacy wystąpili w 
oknach pałacu. Wydarze-
nie miało miejsce w parku 
przy Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie. 
Publiczność wysłuchała 
pieśni kaszubskich, w któ-
rych szczególną rolę odgry-
wają drzewa. 

Wystąpili: Monika Bia-
łogłowy - sopran, Nikolina 
Gąsior - sopran, Alicja Sul-
kowska - alt, Radosław 
Blonka - baryton, Jan Sta-
ruch - skrzypce, Ryszard 
Borysionek - akordeon, 
Witosława Frankowska 
– fortepian, opr. muzyczne.

Piękna muzyka, piękna pogoda i piękne otoczenie - tak można opisać 
plenerowy koncert z cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub” pt. Szëmiała 
leszczëna.  Można by go nazwać również „koncertem w oknie”.

Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

Ciekawe obiekty, obrazy, instalacje, fo-
tografie i rysunki można oglądać do 6 paź-
dziernika. 

Spichlerz Sztuki Wejherowo działa od 
2012 roku w postaci corocznych interdy-
scyplinarnych spotkań artystów-przyjaciół 
z różnych dziedzin sztuki.  Tegoroczną 8. 
edycję przygotowali: Marta Papierowska 
i Artur Wyszecki (na zdjęciu obok) przy 
wsparciu wielu artystów. Swoje dzieła za-
prezentowało 20 artystów: Alina Zając, Ar-
tur Wyszecki, Anna Baranowska, Anna 
Maria Brandys, Bogna Klaman, Czesław 
Podleśny, Dobrochna Walicka, Elvin Fla-
mingo, Jacek Michałowski, Katarzyna 
Michałowska, Marta Papierowska, Mar-
ta Duda, Natalia Ostrowska, Paweł Młod-
kowski, Piotr Tarnowski, Tomek Sikora, 
Tytus Grodzicki i Zbyszek Gorlak.

Wystawa „przepływ informacji”

spichlerz sztuki w parku

Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

W parku obok Pałacu w Wejherowie otwarto niezwykłą wystawę 
sztuki współczesnej pt. „Przepływ informacji”. Organizatorami wy-
darzenia są: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
oraz Spichlerz Sztuki Wejherowo. 
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O G Ł O S Z E N I E

Na własnym boisku wy-
starczył błąd w obronie i 
goście strzelili zwycięską 
bramkę w ok. 80 minucie 
meczu. Przez kolejne 10 mi-
nut nie pozwolili wejhero-
wianom na wyrównanie. 

Natomiast w Szczecinie 

Podopieczni trenera Pio-
tra Rembowicza rozpoczęli 
dobrze i skutecznie. Z upły-
wem czasu gdańszczanie 
uporządkowali grę na par-
kiecie i zaczęli punktować 
przyjezdnych. Bardzo szyb-
ko doprowadzili do wyrów-
nania, a na koniec pierwszej 
części wyprowadzili zespół 

Na starcie stanęło 216 
zawodników z Polski na 
dwóch trasach: „Mini” - 28 
km oraz „Maxi” - 56 km. 
Zastępca prezydenta Wej-
herowa Arkadiusz Krasz-
kiewicz życzył im wielu 
wrażeń na trasie wyścigu i 
jak najlepszych rezultatów. 
Start i meta wyścigu zloka-

Wejherowska Akade-
mia Piłki Nożnej Błękitni 
Wejherowo prowadzi na-
bór do sekcji piłki nożnej w 
rocznikach 2017, 2016, 2015 
(numer telefonu do trenera 
nr 600 244 072) oraz nabór 
w rocznikach 2014, 2013, 
2012, 2011 (telefon do tre-
nera 502 560 648).

piłka ręczna. tytani

Rozpoczęli od przegranej
Ruszył kolejny sezon szczypiorniaka na pierwszoligowym pozio-

mie. Na początek piłkarze Tytanów Wejherowo przegrali w Gdańsku 
z SMS ZPRP 33:27.

piłka nożna 

gryf bez sukcesu
Piłkarze Gryfa Wejherowo na Wzgórzu Wol-

ności ulegli Gwardii Koszalin, a w Szczecinie 
skompromitowali się w pojedynku ze Świtem. 

na prowadzenie 17:10. 
W drugiej połowie gdańsz-

czanie kontrolowali grę na 
boisku, a wejherowianie nie 
mieli szansy na odrobienie 
straty bramkowej.

Tytani Wejherowo: No-
wosad, Jurkiewicz, Gra-
bowski, Wicon, Bartoś, 
Koss, Warmbier, Przyma-

nowski, Wejher, Sałata M., 
Sałata R., Wicki, Rompa, 
Pitucha, Sikora, Cholcha.

W najbliższą sobotę, 26 
września, o godz. 17 Tyta-
ni zagrają w hali sportowej 
PZS nr 4 w Wejherowie z 
KPR Elbląg. 

nastąpiła pełna kompromi-
tacja wejherowian. Piłkarze 
Świtu w pierwszej połowie 
bez problemów strzelili dwa 
gole, a w drugiej „dobili” 
gryfitów trzema i rozgromi-
li wejherowską ekipę aż 5:0.

piłka nożna
Błękitni 
zapraszają 

Wejherowo garmin MtB series

Ścigali się „górale”
 W sobotę 19 września na terenach leśnych w Wejherowie roze-

grano siódmą edycję wyścigu z cyklu Garmin MTB Series - ama-
torów kolarstwa górskiego. 

lizowano na ul. C. Norwida. 
Na trasie „Mini” w wy-

ścigu Open pierwsze miej-
sce zajął Arek Petka (KK 
Lew Lębork - kat. M18), 
drugie Filip Potrykus (Klif 
Team Chłapowo - kat. 
M18), a trzecie Łukasz 
Kwaśniewski (lukaszcy-
kling.com -kat. M30).

Na trasie „Maxi” w wy-
ścigu Open pierwsze miej-
sce zajął Piotr Rzeszutek 
(KK Lew Lębork - kat. 
M18), drugie Paweł Gołę-
bicki (Damen - Torus Team 
- kat. M3), a trzecie Maciej 
Kluszczyński (ABC SURF 
TEAM RS:X TEAM PO-
LAND - M18).

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa
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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
    16.00-17.00

  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNk

tel. 731-008-506

     W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 
697) Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania wykonuje większość 
zadań 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 nr tel.  58 677-70-00 (Kancelaria Ogólna).

               
Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób 

elektroniczny za pośrednictwem  Elektronicznej Platformy Usług 
Publicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej:

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

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

 Kursy kat.  AM, A1,  A2,  A,  B oraz szkolenia okresowe 
i kwalifikacje wstępne dla kierowców zawodowych

Szkoła nauki jazdy Arkadiusz 
Żukowski

             Wejherowo,  ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)
58 677 31 56,   504 843 980,    www.artex-wejherowo.pl

R E K L A M A

Armwrestling, czyli si-
łowanie na rękę, zdobywa 
coraz większe uznanie i za-
interesowanie miłośników 
sportów siłowych. W tej 
widowiskowej dyscyplinie 
Daniel Szymkiewicz (pra-
cownik Działu Ochrony w 
Areszcie Śledczym w Wej-
herowie) jest zdobywcą licz-
nych medali i pucharów, a 
także reprezentantem Polski 
na międzynarodowych are-
nach sportowych. Armwre-
stlingiem zajmuje od blisko 
20 lat. Prywatnie jest także 
trenerem w klubie armwre-
stlingu Złoty Tur Gdynia. W  
2020 roku do długiej listy 
sportowych osiągnięć, dodał  
brązowy medal Dieppe Ifa 
World CUP - Masters MEN 
RIGHT 95 kg.

Z okazji 100-lecia służby 

Armwrestling

puchar Świata
dla D. szymkiewicza 

Starszy sierżant Daniel Szymkiewicz - funk-
cjonariusz wejherowskiego Aresztu Śled-
czego, został brązowym medalistą zawodów 
Pucharu Świata w armwrestlingu, które od-
były się we Francji.

wejherowskiej Jednostki Pe-
nitencjarnej dla Rzeczypo-
spolitej Polskiej (patrz str. 
6) podziękowanie za osią-
gnięcia sportowe st. sierż. 
D. Szymkiewiczowi wręczył 
dyrektor okręgowy Służby 
Więziennej płk Andrzej Te-
sarewicz. 
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tel. 58 672 47 26   e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/

 
 
 

 

Wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

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

Autobusem MZk
na uroczystości w piaśnicy

W następną niedzielę 4 października w Sanktuarium w Piaśnicy odbęda się coroczne uroczystości, 
upamiętniające i oddające hołd ofiarom zbrodni niemieckiej w latach 1939-1940. W Lesie Piasnickim 
zamordowano około 12 tysięcy osób, w tym większość mieszkańcow Pomorza i powiatu wejherow-
skiego. Na tę uroczystość będzie można, jak co roku, bezpłatnie dojechać autobusami MZK.

Na grafikach, przekazanych nam przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z oo. w Wejherowie, zawarto informacje na 
temat pięciu kursów specjalnej linii autobusowej oznaczonej literą P. Autobusy odjeżdżające z równych przystanków w mie-
ście, m.in. przy dworcu PKP oraz przy stacji SKM Nanice, zawiozą pasażerów na mszę św. w Piaśnicy. Przejazd jest bez-
płatny, ponieważ koszty zostaną pokryte ze środków Miasta Wejherowa, z inicjatywy prezydenta Krzysztofa Hildebrandta.


