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wejherowianie szczepią się
przeciwko Covid-19

Uruchomienie nowego punktu szczepień powszechnych przy Szkole Podstawowej nr 8 przyspieszyło 
szczepienia przeciw Covid-19 w Wejherowie i powiecie wejherowskim. W hali sportowej „ósemki” na sześciu 
stanowiskach można zaszczepić ponad 600 osób dziennie i tak się właśnie dzieje. Punkt szczepień powstał 
dzięki współpracy miasta i spółki Szpitale Pomorskie. Zainteresowanie mieszkańców jest ogromne, a punkt 
działał nawet w świąteczny poniedziałek 3 Maja. Z tego dnia pochodzi nasze zdjęcie.                        Str. 2
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Głównym celem fundacji 
jest propagowanie wiedzy na 
temat Autystycznego Spek-
trum Zaburzeń, wspieranie 
działań mających pomóc w 
usamodzielnianiu i uzawo-
dawianiu osób, które mają 
problem w odnalezieniu się 
w rzeczywistości.

- Udział w projekcie „So-
cjalizacja - uzawodawia-
nie osób w spektrum ASD i 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym”, da naszym pod-
opiecznym szansę zobaczenia 
jak wygląda praca na wy-
marzonym stanowisku oraz 
skonfrontowania się z rze-
czywistością – mówi Izabe-
la Minga, prezes Fundacji 
„Autyzm - brand new brain”. 
- Poza uaktywnieniem osób 
autystycznych w lokalnej 
społeczności, chodzi również 
o przybliżenie społeczności 
tematyki ASD, pokazanie, 
że osoby, które nieco inaczej 
odbierają otaczający świat, 
mają wiele do zaoferowania. 
Zapraszamy zainteresowa-
nych do współpracy.

pomoc dla osób z autyzmem

Zapobiec wykluczeniu

Działania logistyczne i or-
ganizacyjne, potrzebne aby 
uruchomić punkt szczepień 
powszechnych przeciwko 
Covid-19 podjęto w bardzo 
szybkim tempie. Miasto 
udostępniło na ten cel ha-
lę sportową oraz zapewniło 
kadrze medycznej i osobom 
szczepionym odpowiednie 
warunki m.in. poprzez usta-
wienie boksów, zmywal-
nej nawierzchni, a szkoła 
udostępniła m.in. pomiesz-
czenia sanitarne, lodówki, 
komputery i inny sprzęt. 

Spółka Szpitale Pomor-
skie zapewniła kadrę me-
dyczną, system rejestracji na 
szczepienia, logistykę zaopa-
trzenia i szczepionki. A do 
pomocy w sprawnym funk-
cjonowania punktu włączyli 
się także żołnierze Marynar-
ki Wojennej i Straż Miejska.

Nad przygotowaniami 
związanymi z uruchomie-

Podczas niedawnej 
„Akcji Krew”, zorgani-
zowanej w ramach stu-
denckiego programu 
„Warsztaty Lidera” ze-
brano 9,9 litrów krwi, 
którą oddały 22 osoby. 

Autobus Regionalnego  
Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Gdań-
sku, czyli tzw. krwiobus 
stanął na parkingu koło 
wejherowskiej Filharmonii 
Kaszubskiej w Wejherowie.

punkt szczepień powszechnych 
działa przy szkole podstawowej nr 8 

Dzięki współpracy 
samorządu i szpitala

26 kwietnia rozpoczął działalność kolejny punkt szczepień prze-
ciw Covid-19 w Wejherowie. Nowy punkt w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 8 przy ul. Nanickiej powstał dzięki współpracy 
miasta Wejherowa ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o. Pierwsze-
go dnia zaszczepiło się tam ponad 300 osób, a możliwe jest szcze-
pienie w tym punkcie nawet 600 osób dziennie.

niem punktu szczepień po-
wszechnych czuwała grupa 
przedstawicieli instytu-
cji, w tym  m.in.  Andrzej 
Zieleniewski - wiceprezes 
Szpitali Pomorskich Sp. z 
o.o., Arkadiusz Kraszkie-
wicz - zastępca prezyden-
ta Wejherowa, dr Beata 
Wieczorek-Wójcik - dy-
rektor ds. pielęgniarstwa 
szpitala, Stanisław Ciroc-

ki - zastępca dyrektora ds. 
administracyjno-technicz-
nych szpitala oraz  Danu-
ta Czernewska - dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 8 
(ZSP nr 2).

Punkt szczepień po-
wszechnych przy SP nr 8 
jest czynny od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 
8.00 do 18.00 oraz w soboty 
od godz. 8.00 do 16.00. 

- Zależy nam bardzo na tym, aby jak najszybciej zaszczepić 
jak największą liczbę mieszkańców naszego miasta - mówi 
prezydent Wejherowa krzysztof hildebrandt. - Dzięki za-
angażowaniu Danuty Czernewskiej, dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 2 (SP r 8), w hali sportowej powstał 
punkt szczepień z sześcioma stanowiskami, z możliwością 
zorganizowania w przyszłości dwunastu stanowisk szczepie-
nia. Dziennie można tam zaszczepić minimum sześćset osób.

Zaszczepić jak najwięcej 
mieszkańców wejherowa

Arkadiusz Kraszkiewicz - zastępca prezydenta Wejherowa i Andrzej Zieleniewski 
- wiceprezes Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w nowym punkcie szczepień.

Fot. Urząd Miejski

Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa spo-
tkał się z przedstawicielkami Fundacji „Autyzm - brand new 
brain” - Izabelą Mingą i Iwoną Ratenhov. Miasto Wejherowo do-
finansowało realizację projektu „Socjalizacja - uzawodawianie 
osób w spektrum ASD i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Iwona Ratenhov z za-
rządu fundacji dodaje, że 
organizacja realizowała już 
projekt, skierowany na po-
moc osobom z autyzmem.

- Jesienią ubiegłego ro-
ku, jako grupa nieformalna 
realizowaliśmy „Warsztaty 
ogólnousprawniające dla 
młodzieży z autystycznego 
spektrum zaburzeń połą-
czonych z opieką wytchnie-
niową dla rodziców” - mówi 
Iwona Ratenhov. - Pomoc 

osobom dorosłym dotknię-
tym autyzmem jest bardzo 
potrzebna. W momencie 
uzyskania pełnoletności 
przez takie osoby, brakuje 
możliwości samorealizacji  
i uczestnictwa w życiu spo-
łecznym. Wspieranie dzia-
łań w zakresie doradztwa 
zawodowego, tworzenia i 
poszukiwania miejsc pracy, 
promowanie pracy asysten-
ta osoby niepełnosprawnej, 
to dla nas priorytet.

Fot. Urząd Miejski

udana akcja

prawie 
10 litrów 
krwi

W tym roku maturzyści muszą zdawać 3 egzaminy pisem-
ne na poziomie podstawowym: język polski, matematykę i ję-
zyk obcy nowożytny. Nie będzie obowiązkowych egzaminów 
ustnych, ale zdawać je będą maturzyści, którzy potrzebują 
wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na zagraniczne 
uczelnie. Maturzyści nie muszą obowiązkowo przystępować 
do matury z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie 
rozszerzonym. Każdy absolwent może przystąpić do egzami-
nu z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. 

Egzaminy maturalne, w związku z epidemią koronawi-
rusa, przeprowadzane są z zachowaniem pełnego reżimu 
sanitarnego zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egza-
minacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego dot. organizowania i przeprowadza-
nia w 2021 r. egzaminów zewnętrznych.

egzamin dojrzałości 2021
wystartowały matury

Matury 2021 roku rozpoczęły się 4 maja i po-
trwają do 21 maja. Przystąpiło do nich 1236 
uczniów ze szkół ponadpodstawowych z po-
wiatu wejherowskiego. Życzymy maturzystom 
bardzo dobrych wyników egzaminów!
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Przeciwnicy prezydenta 
Krzysztofa Hildebrand-
ta - autorzy oskarżeń zarzu-
cili miejskim urzędnikom 
fałszowane dokumentów, 
dotyczących rozstrzygnię-
cia przetargu na „Pełnienie  
nadzoru  inwestorskiego  
nad realizacją  robót  bu-
dowlanych  dla  zadania  
pod  nazwą  „Budowa  ze-
społu otwartych  basenów  
kąpielowych - Centrum  In-
tegracji  Społecznej  „Wod-
ne Ogrody” w Wejherowie z 
opcją” z opcją”. Urzędnicy 
mieli rzekomo preparować 
dokumenty i podmieniać je 
na stronie internetowej w 
celu oszukania mieszkań-
ców. Dokumenty miały być 
też błędnie przygotowane i 
tworzono inne, aby „przy-
kryć bubel”. 

Według autorów oskar-
żeń dowodem na to mają być 
dokumenty o różnej treści, 
dotyczące rozstrzygnięcia 
tego przetargu, zawierające 

Jak się kłamie za pieniądze? – ciąg dalszy 

kompletna kompromitacja 
przeciwników prezydenta

Na profilach facebook zajadle atakujących prezydenta Krzysztofa Hildebrandta po-
jawiły się oskarżenia dotyczące rzekomego preparowania i fałszowania dokumentów 
przez wejherowski Urząd Miejski w jednym z przetargów. Miało to wyglądać poważanie 
i sensacyjnie,  a okazuje się, że autorzy tych oskarżeń to zwykli oszuści. Dopuścili się 
szokującej wprost manipulacji dokumentami i faktami, prezentując je w wyjątkowy wy-
biórczy sposób. Jest to tylko jeden przykład z wielu takich, mało wiarygodnych ataków, 
typowy dla tych fejsbokowych profili i późniejszych przedruków w jednej z bezpłatnych 
gazetek. Jest to zorganizowana akcja przeciw prezydentowi, maszyna pogardy, w której 
chodzi wyłącznie o walkę o władzę i biznesowe interesy tych, którzy za to płacą. 

Autorzy oskarżeń pod 
adresem wejherowskich 
urzędników i prezydenta 
posługując się prawdziwymi 
dokumentami pobranymi ze 
strony internetowej, próbo-
wali oszukać mieszkańców, 
że niektóre z nich były pod-
rabiane i zmieniane, a urząd 
coś fałszował. W tym celu 
zestawiali dokumenty w tej 
samej sprawie, pokazując, że 
różnią się treścią, ale zupeł-
nie pominęli fakt, że zmiany 
nastąpiły w wyniku decyzji 
Krajowej Izby Odwoławczej 
i są zgodne z prawem. Na-
wet nie starali się tego wy-
jaśnić. Oszustwo polegało 
na wyrwaniu dokumentów 
z kontekstu, zatajeniu praw-
dy, wprowadzeniu miesz-
kańców w błąd i fałszywych 
oskarżeniach.

Kuriozalne jest to, że 
wśród dokumentów doty-
czących Wodnych Ogro-
dów znalazł się również 
dokument – mających być 
dowodem fałszerstwa – z 
rozstrzygnięcia … zupełnie 
innego przetargu na nadzór 
inwestorski - nad budową ul. 
Necla i ul. Gryfa Pomorskie-
go, nijak nie związany prze-
cież z Wodnymi Ogrodami. 
Tam po prostu pojawił się 
ten sam wykonawca (Przed-
siębiorstwo Inżynieryjne 
ALFA), co oszustom pasowa-
ło do ich oskarżeń. Nie prze-
szkadzało im, że przedmiot 
przetargu był inny.

Celowo 
wprowadzają w błąd
Przeciwnicy prezyden-

ta, jako źródło informacji 
podają m.in. stronę inter-
netową: https://i-przetargi.
com.pl/.../budowa-zespolu-
-otwartych..., która nie jest 
oficjalną bezpłatną ogól-
nodostępną platformą za-
kupową Miasta Wejherowa. 
Posługują się oni narzędziem 
komercyjnym (tzw. wyszu-
kiwarką zamówień), które 
oferuje dostęp tym osobom, 
które go wykupiły i mogą się 
zalogować, a w innym przy-
padku zostanie on zabloko-
wany. Następnie autorzy 
oskarżeń stwierdzają, że … 
dostęp do dokumentów zo-
stał zablokowany, co ma być 

Na czym polega 
oszustwo i manipulacja?

dowodem ukrywania cze-
goś przez Urząd. Oszustwo 
polega na tym, że jeśli ktoś 
z internautów będzie chciał  
z tego celowo polecanego 
płatnego linku skorzystać, 
to oczywiście może on być 
zablokowany. Tylko, że do-
kumenty cały czas były i są 
dostępne na oficjalnej plat-
formie zakupowej Miasta.

Dyżurni kłamcy
Wpierw pomyślałem, że 

autorzy tych oskarżeń są 
po prostu niedouczeni, nie 
mają podstawowej wiedzy. 
Przecież to proste, że decyzja 
Krajowej Izby Odwoławczej 
może zmienić rozstrzyga-
cie przetargu i że korzysta-
ją z płatnych, blokowanych 
stron internetowych. Jeśli 
formułuje się tak poważ-
ne oskarżenia pod adresem 
urzędników i prezydenta, to 
wszystko powinno być bar-
dzo dokładnie sprawdzone i 
wyjaśnione. Autorów oskar-
żeń nic nie tłumaczy i nie 
usprawiedliwia.  

Wg mnie to był atak dy-
żurnych kłamców zrobiony 
na zamówienie. Ktoś pła-
ci i wymaga ciągle nowych 
ataków i trzeba się wykazać. 
Inaczej nie będzie wypłaty. 
Autorzy tych oskarżeń my-
śleli, że są mistrzami ma-
nipulacji i że nikt się nie 
połapie w tym, że pokażą  
dwa dokumenty pomijając 
fakt, że jeden z nich powstał 
w wyniku decyzji KIO.

Przeciwnicy prezyden-
ta bezpodstawnie zarzucili 
urzędnikom fałszowanie do-
kumentów, tymczasem sami 
okazali się oszustami. Żało-
sny koniec. Takich ataków 
jest dużo więcej, ale wszyst-
kie w takim właśnie stylu. Są 
po prostu mało wiarygodne. 

Inne przypadki zostały 
opisane w poprzednich nu-
merach Pulsu.

różne daty i uzasadnienie, 
itd. Sensacją miało być to, 
że dostęp do dokumentów 
został zablokowany na stro-
nie internetowej. 

Jakie są fakty?
Gmina Miasta Wejhe-

rowa w dniu 23.12.2020 
r. rozstrzygnęła przetarg 
i wybrała ofertę Przed-
siębiorstwa Inżynieryj-
nego ALFA Przemysław 
Marszałkowski za kwotę 
719.550 zł brutto (infor-
macja została zamieszona 
na internetowej platformie 
zakupowej Miasta o godzi-
nie 15:15). Na to rozstrzy-
gnięcie do Krajowej Izby 
Odwoławczej (to taki „sąd” 
do odwoływania się w za-
mówieniach publicznych) 
odwołał się inny oferent, 
zarzucając, że wybrana 
oferta jest zbyt tania i nie 
gwarantuje wykonania za-
mówienia. Krajowa Izba w 
dniu 29.01.2021 r. uwzględ-
niła odwołanie i nakazała 

Miastu unieważnienie wy-
boru Przedsiębiorstwa In-
żynieryjnego ALFA oraz 
dokonanie ponownej oce-
ny ofert, w tym odrzucenie 
wspomnianej wyżej oferty, 
co urzędnicy uczynili. Za-
tem oferta Przedsiębior-
stwa Inżynieryjnego ALFA 
została ostatecznie odrzu-
cona. Oferta drugiej w ko-
lejności firmy B-Act Sp. z o 
o. była dużo droższa i opie-
wała na kwotę 1.322.980 zł 
brutto. Ponieważ ta ofer-
ta przewyższała o 522.980 
zł kwotę, jaką Miasto za-
mierzało przeznaczyć na to 
zamówienie (800.000 zł) i 
którą miało w zabezpieczo-
ną w budżecie, to cały prze-
targ został unieważniony w 
dniu 25.02.2021 r. (godzina 
zamieszczenia informacji 
13:16) i nie został wybrany 
żaden wykonawca. 

Nic nie było prepa-
rowane, fałszowane czy 
podmieniane.

Z wyżej opisanych po-
wodów w tym przetargu 
pojawiło się najpierw roz-
strzygniecie, a potem jego 
unieważnienie. Jest to zu-
pełnie normalne i zgodne 
z prawem, jeśli po drodze 
jest decyzja Krajowej Izby 
Odwoławczej zmieniająca 
wybór Miasta, a środki fi-
nansowe nie są wystarcza-
jące na dokonanie nowego 
wyboru. Dokumenty na 
stronie internetowej zawie-
rają oczywiście różne infor-
macje, daty, uzasadnienie, 
itd., gdyż dotyczą różnych 
sytuacji. Wspominane wy-
żej dokumenty, dotyczące 
rozstrzygnięcia i unieważ-
nienia przetargu zostały 
przygotowane prawidłowo, 
są prawdziwe oraz zostały 
opublikowane we właści-
wym momencie  procedu-
ry przetargowej, co łatwo 
sprawdzić. 

Dokumenty były cały czas 
i są dostępne (bez zmian) 
na oficjalnej platformie za-
kupowej Miasta w zakład-
ce „Informacje o wynikach”. 
System komputerowy gene-
ruje automatycznie daty i 
godziny zamieszczania do-
kumentów, które są widocz-
ne i nie ma możliwości ich 
zmiany. Możecie sprawdzić 
pod adresem: 

https://wejherowo.ezama-
wiajacy.pl/pn/wejherowo/de-
mand/notice/public/18010/
details?folder=0001&

Dr Puls

Ps. Po publikacji mojego 
tekstu w poprzednim Pulsie 
jeden z profili zmienił nazwę. 
Czyżby było mu wstyd po mojej 
krytyce i chcę się ukryć przed 
mieszkańcami?

Budowa zespołu basenów kąpielowych „Wodne Ogrody”, które będą dużą atrakcją 
dla mieszkańców Wejherowa, miejscem rodzinnego wypoczynku i przywrócą za-
niedbanemu dotychczas terenowi przy ul. Kalwaryjskiej historyczną funkcję, jest 
zaciekle przy każdej okazji atakowana przez przeciwników Prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta. Podobnie było kiedyś z budową nowego Wejherowskiego Centrum 
Kultury - Filharmonii Kaszubskiej. Dziś, po latach można zapytać: kto miał rację w 
tamtym sporze? Fot. Leszek Spigarski
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Zmian w budżecie dokonano, aby zabezpieczyć środki 
na następujące zadania: 

• 20 tys. dotacji dla wejherowskiego szpitala na zakup 
sprzętu diagnostycznego do pomiarów mechaniki oddy-
chania, umożliwiającego ocenę zniszczenia miąższu płuc 
po przebytym COVID-19; 

• 35 tys. pomocy rzeczowej Gminie Miasta Gdyni do 
realizacji dokumentacji projektowej na budowę zatok au-
tobusowych na ul. Marszałkowskiej w Łężycach;

•  630 tys. zł pomocy finansowej na inwestycje na dro-
gach powiatowych: 1) poprawa bezpieczeństwa w miejsco-
wości Gniewowo i Zbychowo polegająca na zmianach w 
organizacji ruchu, 2) realizacja inwestycji pod nazwą ,Roz-
budowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochano-
wo - droga krajowa 6 o długości ok. 2,5 km", 3) opracowanie 
dokumentacji projektowej dla chodnika na odcinku Zby-
chowo - Nowy Dwór Wejherowski. 

Program dotyczył spra-
wy mieszkaniowej. Cho-
dziło o jedną rodzinę, która 
chce otrzymać od miasta 
lokal komunalny. TVP3  
stwierdziła m.in. że mia-
sto przekształciło teren 
na przemysłowy, zmieniło 
miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzenne-
go i przeznaczyło budynek 
mieszkalny do rozbiórki, co 
ma być powodem proble-
mów tej rodziny i powinna 
ona natychmiast otrzymać 
nowy lokal. W programie 
wątek mieszkaniowy poja-
wił się też w sądowej walce 
pomiędzy dawnymi part-
nerami o prawo do opieki 
na częścią dzieci mieszka-
jących w tym mieszkaniu, 
ale nie będziemy go przed-
stawili z uwagi na fakt, że 
jest to delikatna sprawa ro-
dzinna, nie posiadamy do-
kumentów sądowych i nie 
chcemy, aby ktokolwiek 
negatywnie mógł to odczuć. 

Prawda jest inna
Zmiana planu zagospo-

darowania przez miasto 
wcale nie powoduje na-
tychmiastowej konieczno-
ści rozbiórki tego budynku. 
Nieprawdą jest też, jakoby 
budynek powinien być na-
tychmiast rozebrany, gdyż 
zagraża bezpieczeństwu. 
Budynek nie jest objęty 
nakazem natychmiastowej 
rozbiórki wydanym przez 
Nadzór Budowlany z uwa-
gi na stan techniczny sta-
nowiący zagrożenie. Gdyby 
taki nakaz był, to musiał-
by przecież zostać wyko-
nany. Ten budynek jest 
przeznaczony do rozbiór-
ki na wniosek władz mia-
sta w dowolnym terminie, 
aby docelowo uporządko-
wać sytuację mieszkanio-
wą. Powodem problemów 
mieszkańców jest zły stan 
budynku, wynikający z bra-
ku dbałości o niego przez 
wiele lat przez poprzednie-
go właściciela - firmę „For-
nitex”. I tu dochodzimy do 

kolejne polityczne ataki

Nierzetelny program tVp3
Otrzymaliśmy sygnały od oburzonych mieszkańców z powodu programu TVP3 „W 

Twojej sprawie”, który przedstawiał miasto w złym świetle, a opierał się na nierze-
telnych informacjach. Sprawdziliśmy i faktycznie, kolejny raz TVP3 wyemitowało 
tendencyjny materiał o Wejherowie, z aktywnym udziałem miejskich radnych Teresy 
Skowrońskiej i Wojciecha Wasiakowskiego. 

istoty sprawy, zapewne ce-
lowo pominiętej przez TVP 
oraz radnych T. Skowroń-
ską i W. Wasiakowskiego, 
co właśnie najbardziej obu-
rzyło naszych Czytelników.

Miasto pomaga
Mając na uwadze dobro 

mieszkańców, którzy zaj-
mowali lokale pracownicze 
od upadającego zakładu 
drzewnego „Fornitex”, 
Gmina Miasta Wejherowa 
z inicjatywy Prezydenta 
Miasta nabyła od Przedsię-
biorstwa Przemysłu Drzew-
nego „Fornitex” Sp. z o. o. 
w likwidacji trzy budynki 
mieszkalne wraz prawem 
wieczystego użytkowania 
gruntów w zamian za za-
ległości podatkowe wzglę-
dem miasta. Miasto nie 
miało formalnie obowiąz-
ku nabycia tych budynków, 
ale te działania podykto-
wane były troską o przy-
szłość lokatorów mieszkań, 
których właścicielem pozo-
stawało upadające przed-
siębiorstwo od wielu lat 
wyprzedające swój mają-
tek. Nie wiadomo w czyje rę-
ce trafiłyby te budynki oraz 
w jaki sposób zostaliby po-
traktowani ich mieszkańcy 
przez nowego prywatnego 
właściciela. Chodziło o to, 
aby mieszkańcom nie stała 
się krzywda.

Miasto sukcesywnie 
przeprowadza mieszkańców 
z tych budynków do lokali w 
dogodniejszej  do zamiesz-
kana okolicy, ale wymaga 
to pewnego czasu. Więk-
szość została już wyprowa-
dzona do innych lokali. Na 
rodzinę przedstawioną w 
programie też przyjdzie w 
tym roku czas. Wiadomo, że 
chętnych na mieszkania ko-
munalne jest wielu.

Manipulacji 
było więcej
TVP3 podało, że miasto 

uzyskało w 2019 i 2020 ro-
ku ze sprzedaży mieszkań 
komunalnych na wolnym 

rynku (czyli w wyniku prze-
targu)  ponad 3 mln zł, trak-
tując to chyba jako swoisty 
zarzut pod adresem władz. 
Prawda jest taka, że ta 
kwota dotyczy wszystkich 
sprzedanych mieszkań, zaś 
z wolnego rynku było zaled-
wie ok. 15% tej kwoty. 

Miasto przede wszyst-
kich sprzedaje lokale do-
tychczasowym najemcom 
bez przetargu i z dużą bo-
nifikatą. Na mocy uchwał 
Rady Miasta tak jest od 
ponad 20 lat i radni dosko-
nale to wiedzą. Co cieka-
we, na ostatniej sesji radni 
Skowrońska i Wasiakowski 
jako jedyni głosowali prze-
ciwko uchwale o zmianie 
programu gospodarowania 
zasobem mieszankowym 
miasta, umożliwiającej 
sprzedaż mieszkań ich na-
jemcom bez przetargu z bo-
nifikatą w kolejnych pięciu 
budynkach komunalnych.

Radny Wasiakowski 
znów kłamie
W programie radny 

twierdził, że koszty budo-
wy zespołu basenów Wodne 
Ogrody ma wynieść ok. 60 
mln zł, ale zaraz potem, że 
62 mln zł. Jest to niepraw-
da, co opisywaliśmy w po-
przednim numerze „Pulsu”. 

Przede wszystkim w bu-
dżecie miasta nie ma takich 
środków na tę inwestycję. 
Obecnie realizowane prace 
będą kosztowały ok. 44,4 
mln zł, a razem z pozostały-
mi kosztami będzie to jakieś 
45,4 mln zł.  Radny musi to 
wiedzieć. Ponadto radny 
Wasiakowski wyraźnie lek-
ceważył ogromne problemy 
finansowe w oświacie i ne-
gatywne skutki finansowe 
wywołane przez pandemię 
COVID-19. 

Nie jest to pierwsze ta-
kie zachowanie. Ten radny 
skompromitował się ostat-
nio, kiedy złożył na Prze-
wodniczącego Rady Miasta 
skargę w oparciu o nieistnie-
jące zapisy Statut Miasta.

Innym razem został złapa-
ny na kłamstwie podczas 
obrad rady, kiedy twierdził, 
że miasto zaciągnie „ogrom-
ny milionowy kredyt”, a by-
ła to nieprawda.

Radna Skowrońska 
zmienia poglądy
Radna Teresa Skowroń-

ska 4-krotnie wchodziła 
do Rady Miasta z Ruchu 
Społecznego Wolę Wejhe-
rowo, któremu przewod-
niczy prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. Radna przez 
kilkanaście lat blisko 
współpracowała z prezy-
dentem.

- Radna Teresa Skowroń-
ska była w Wolę Wejherowo 
od samego początku. Miała 
pełną wiedzę o podejmowa-
nych w mieście decyzjach i 
sama w nich uczestniczy-
ła. Dobrze wie, że nie było 
żadnych nieprawidłowości, 
wiec dlaczego teraz twier-
dzi inaczej? Przecież wów-
czas radna Skowrońska 
sama nie podejmowałaby 
takich decyzji, a jednak gło-
sowała za - wyjaśnia prze-
wodniczący klubu radnych 
Wolę Wejherowo Wojciech 
Kozłowski. - Czy powodem 
zmiany przez radną poglą-
dów i ataków na prezyden-
ta jest to, że jej syn stracił 
pracę w jednej z miejskich 
instytucji? Ważniejsze są 
sprawy publiczne, czy cho-
dzi o prywatę? 

Nie tylko w TVP
Radni Teresa Skow-

rońska i Wojciech Wasia-
kowski uczestniczyli też 
w programie TV Trwam o 
podobnej wiarygodności. 
O rzetelności TV Trwam 
najlepiej świadczy fakt, 
dziennikarz zwracał się o 
komentarz do (pisownia 
oryginalna) „Prezydenta 
Miasta Wejcherowa”. Tak 
to jest, jak redaktorzy nie 
znający kompletnie miasta 
i jego problemów, biorą się 
za polityczne materiały.

sesja Rady gminy wejherowo

ważne zmiany 
w budżecie

Podczas sesji 28 kwietnia br. Rada Gmi-
ny dokonała ważnych zmian i przesunięć 
budżetowych. Ponadto radni pochyli-
li się m.in. nad przystąpieniem do zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wschodniego obszaru 
miejscowości Zbychowo oraz fragmentu 
Gościcina „Przy granicy”.

- Dokonane na sesji prze-
sunięcia budżetowe, były ko-
nieczne. Jest szereg zadań, 
które realizujemy przy współ-
pracy z innymi samorządami, 
co jest bardzo ważne, gdyż 
przynosi korzyści mieszkań-
com naszej gminy. Powiatowi 
Wejherowskiemu przekazuje-
my środki na ważne zadanie 
drogowe dla mieszkańców 
Gościcina - przebudowę uli-
cy Kochanowskiej. Powsta-
nie kanalizacja, chodnik oraz 
nowa nawierzchnia. Powiat 
otrzymał 1,5 mln zł z Fundu-
szu Dróg Samorządowych 
na tę inwestycję. Natomiast 
chodnik łączący Zbychowo z 
Nowym Dworem Wejherow-
skim ma istotne znaczenie 
dla poprawy bezpieczeństwa 
dzieci, które tamtędy chodzą 
do szkoły. Kolejne zmiana w 

pRZeMYsŁAw kieDRowski – radny 
i kandydat na wójta gminy wejherowo:

współpraca przynosi 
korzyści mieszkańcom 

budżecie również jest związa-
na z inwestycja poprawiająca 
bezpieczeństwo, tym razem 
jednak jest to współpraca z 
Gmina Miasta Gdyni. Chodzi o 
wspólne działanie dotyczące 
zaprojektowania zatok auto-
busowych w Łężycach na ulicy 
Marszewskiej. Cieszę się, że ja-
ko radny wraz z radni z Klubu 
Wspólny Powiat w Radzie Gmi-
ny Wejherowo możemy wspie-
rać współpracę i tak ważne dla 
wszystkich inwestycje.
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Blisko 2400 ósmokla-
sistów uczących się w 53 
szkołach podstawowych na 
terenie powiatu wejherow-
skiego będzie musiało podjąć 
ważną decyzję życiową. Aby 
ułatwić wybór, wzorem lat 
ubiegłych Starostwo Powia-
towe w Wejherowie przygo-
towało informator, w którym 
zebrane zostały szczegółowe 
informacje na temat oferty 
edukacyjnej szkół ponadpod-
stawowych, prowadzonych 
przez Powiat Wejherowski. 

- W nowym roku szkol-
nym oferujemy kształcenie 
w 5 liceach ogólnokształcą-
cych, 5 technikach i 5 bran-
żowych szkołach I stopnia. 
Proponujemy wybór spo-
śród 19 profili kształcenia 
ogólnego w liceach ogólno-
kształcących, naukę w 37 
zawodach technicznych w 
technikach oraz naukę w 14 
zawodach i oddziałach wie-
lozawodowych na poziomie 
branżowym – zasadniczym - 
mówi Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

Bogata oferta edukacyjna powiatowych szkół 
na rok szkolny 2021/2022

Już niebawem przyszli absolwenci szkół podstawowych staną przed trudnym wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. W podjęciu 
decyzji z pewnością pomoże informator rekrutacyjny zawierający ofertę powiatowych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 
2021/2022, który podczas konferencji prasowej zaprezentowała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 

Ze względu na pandemię 
koronawirusa i naukę zdal-
ną uczniów, folder został 
wysłany w formie elektro-
nicznej do wszystkich szkół 
podstawowych i ósmoklasi-
stów. Warto dodać, że gdy 
uczniowie wrócą do swo-
ich placówek edukacyjnych 
otrzymają informator w 
wersji papierowej.

Zgodnie z decyzją Mini-
stra Edukacji i Nauki rekru-
tacja rozpocznie się 17 maja 
i potrwa do 2 sierpnia br. 
Podobnie jak w latach ubie-
głych odbywać się będzie w 
formie tradycyjnej oraz za 
pośrednictwem Internetu. 

Powiatowe szkoły od 
lat cieszą się dużym za-
interesowaniem i uzna-
niem swoich absolwentów. 
To efekt systematycznego 
inwestowania w placów-
ki, unowocześniania bazy 
dydaktycznej i poszerza-
nia oferty o nowe kierunki 
kształcenia zawodowego, 
dostosowane do potrzeb lo-
kalnego rynku pracy.

- Od nowego roku szkol-
nego, dzięki podpisanemu 
porozumieniu ze Stocznią 
Wojenną, w Powiatowym 
Zespole Szkół nr 2 w Ru-
mi powstaną klasy patro-
nackie uczące w zawodach: 
monter kadłubów jednostek 
pływających, monter syste-
mów rurociągowych oraz 
mechanik – monter ma-
szyn i urządzeń - podkre-
śla Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. - Umowa 
zapewnia uczniom prakty-
ki w stoczni, odzież robo-
czą, dodatkowe kursy, a po 
zakończeniu nauki także 
pracę. Obecnie klasy patro-
nackie są odpowiedzią na 
potrzeby lokalnych przed-
siębiorców, którzy w ten 
sposób zapewniają sobie 
przyszłych pracowników – 
dodaje starosta.

Informator rekrutacyj-
ny dostępny jest również na 
stronie internetowej Powia-
tu Wejherowskiego, w za-
kładce Edukacja.

Informatory z ofertą powiatowych szkół prezentują (od lewej): Mirosław La-
demann, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie, 
Ludwik Zegzuła, członek Zarządu Powiatu, Starosta Wejherowski - Gabriela 
Lisius oraz Wicestarosta - Jacek Thiel.

olimpjczyk z wejherowa otrzymał wsparcie

Przypomnijmy, że lek-
koatleta, maratończyk z 
Wejherowa, wychowanek 
trenera Zbigniewa Rol-
bieckiego i były członek 
KS Wejher Wejherowo, wy-
walczył sportowy paszport 
na Olimpiadę podczas ho-
lenderskiego maratonu na 
lotnisku w Enschede, gdzie 
zajął 10. miejsce. Wraz z 

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz wicestarosta Jacek 
Thiel pogratulowali Marcinowi Chabowskiemu kwalifikacji olim-
pijskiej na igrzyska w Tokio. Olimpijczyk z Wejherowa otrzymał 
także od Powiatu Wejherowskiego wsparcie finansowe. 

nim kwalifikację olimpijską 
zdobył czołowy polski ma-
ratończyk Adam Nowicki, 
który zajął 11. miejsce. 

34-letni Marcin Cha-
bowski w 2012 roku rów-
nież uzyskał minimum 
olimpijskie na Igrzyska w 
Londynie, ale ze względu 
na poważną kontuzję mu-
siał zrezygnować ze startu. 

Po kilku latach problemów 
zdrowotnych, teraz ponow-
nie osiągnął wielki sukces.

Marcin Chabowski został 
zaproszony do Starostwa, 
gdzie przyjął gratulacje. 
Starosta Gabriela Lisius 
wręczyła maratończykowi 
wsparcie finansowe prze-
znaczone na cykl przygoto-
wań do olimpiady. 

więcej informacji na: https://powiatwejherowski.pl  
oraz  www.facebook.com/powiatwejherowski
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MIASTO

W związku z budową 
Trasy Kaszubskiej, do koń-
ca 2021 r. przewidywana 
jest zmiana kategorii drogi 
krajowej nr 6  na drogę ka-
tegorii niższego rzędu. Jak 

W związku z rządowymi planami pozbawienia drogi krajowej nr 6 kategorii drogi krajo-
wej, włodarze Małego Trójmiasta Kaszubskiego - Wejherowa, Redy i Rumi wystąpili z ape-
lem do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, o pozostawienie drogi na odcinku 
Gdynia-Lębork, jako drogi krajowej. Budowa Trasy Kaszubskiej połączona z obniżeniem 
rangi omijanego odcinka drogi krajowej nr 6, doprowadzi do wykluczenia transportowe-
go Małego Trójmiasta Kaszubskiego i północnego regionu Kaszub z aktywnego udziału w 
życiu gospodarczym kraju.

wobec rządowych planów „zdegradowania” szóstki

Apel o pozostawienie
drogi krajowej

W myśl zawartego z porozumienia, PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. zobowiązały się m.in. do budowy wiaduktu 
kolejowego oraz przebudowy bezkolizyjnego przejścia dla 
pieszych na wysokości przystanku osobowego Wejherowo 
Śmiechowo. Budowa tunelu pod torami kolejowymi na 
Śmiechowie będzie skoordynowana z zaplanowaną przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacją linii kole-
jowej Gdynia Chylonia - Słupsk.

Aktualnie dobiega końca przygotowaie dokumentacji 
projektowej. Trwają także uzgodnienia z wejherowskim 
samorządem, dotyczące rozwiązań projektowych na styku 
własności kolejowych i miejskich. 

- Cieszymy się bardzo, że prace projektowe zmierzają do 
ukończenia, a PKP przygotowuje się do tej ważnej dla na-
szego miasta inwestycji - mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Od wielu lat zabiegałem o tę in-
westycję. Podpisaliśmy, jako pierwsi na Pomorzu porozu-
mienie z koleją w tej sprawie. Były to trudne i żmudne 
negocjacje, ale udało się. Teraz z niecierpliwością czekamy 
na rozpoczęcie realizacji zadania. 

porozumienie miasta 
z pkp pLk s.A.

tunel pod torami
przy węźle Zryw 

PKP przygotowuje się do budowy tune-
lu pod torami kolejowymi w ramach Wę-
zła Śmiechowo (Zryw) w Wejherowie. Jest 
to efekt porozumienia z zarządem PKP, ja-
kie prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt podpisał w 2017 r. m.in. w sprawie 
budowy przejazdów pod torami kolejowy-
mi na Śmiechowie.

Budowa tunelu pod torami przez PKP to duże wyzwanie leżące nie tylko po stronie ko-
lei, ponieważ związane są z nią również inwestycje drogowe w ramach Węzła Śmiechowo 
(Zryw), przede wszystkim na drodze krajowej nr 6, która należy do rządu. Włodarze Wejhe-
rowa zabiegają o budowę części drogowej, m.in. tunelu pod „szóstką”. Ponadto na początku 
tego roku rozpoczęła się akcja społeczna ZRYW NA ŚMIECHOWIE, w którą zaangażowało 
się wielu mieszkańców. 

Co dalej z częścią drogową węzła Zryw?

- Jeśli to jest prawda i tak 
się stanie, że kategoria dro-
gi krajowej zostanie obniżo-
na, może to oznaczać m.in. 
brak inwestycji Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad, która przestanie 
zarządzać krajową „szóst-
ką”. Dlatego musimy wzmoc-
nić naszą akcję ZRYW NA 
ŚMIECHOWIE, aby pokazać 
- niezależnie jakiej kategorii 
będzie „szóstka” i kto będzie 
za nią odpowiadał - że spo-
łeczeństwo oczekuje od rzą-
du pomocy w budowie Węzła 
Zryw z tunelem. Zachęcamy 
do podpisania petycji, to le-

ży w naszym wspólnym in-
teresie! - mówi wejherowski 
radny Mariusz Łupina, 
koordynator akcji społecznej 
ZRYW NA ŚMIECHOWIE, o 
której pisaliśmy na łamach 
„Pulsu”. Celem akcji jest fi-
nansowe wsparcie ze strony 
rządu dla budowy bezkoli-
zyjnego Węzła Zryw z tune-
lem w Śmiechowie na drodze 
krajowej nr 6. 

Radny M. Łupina doda-
je: - Formy wsparcia rzą-
du mogą być różne.  Nam 
jest wszystko jedno, czy do 
budowy tunelu dołoży się 
jeszcze Generalna Dyrek-

cja Dróg Krajowych i Au-
tostrad, która w obecnie w 
imieniu polskiego rządu za-
rządza „szóstką”, czy bezpo-
średnio zrobi to rząd np. w 
ramach Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych, o którym 
bardzo chętnie mówi Pre-
mier Mateusz Morawiecki. 
Skoro jest taki fundusz i są 
takie możności, to musimy 
walczyć o te pieniądze! 

Do akcji przyłączyli się 
m.in. wejherowscy radni po-
nad podziałami z różnych 
partii i ugrupowań, Zarząd 
Powiatu Wejherowskiego ze 
starostą Gabrielą Lisius 

na czele oraz Kaszubsko-
-Pomorska Szkoła Wyższa. 
Mieszkańcy Wejherowa mo-
gą podpisywać petycję w tej 
sprawie, którą dotychczas - 
pomimo pandemi - podpisało 
prawie 1300 mieszkańców.

Miasto wykonało już część 
węzła drogowego Śmiechowo 
(Zryw) po północnej stronie 
DK 6, przygotowało doku-
mentację projektową wraz z 
pozwoleniami na budowę na 
pozostały zakres inwestycji 
na drodze krajowej nr 6 oraz 
zabezpieczyło w swoim wie-
loletnim budżecie ponad 17 
mln zł, aby ją wesprzeć. 

Za pozostawieniem „szóstki” w randze drogi 
krajowej przemawia wiele ważnych argumentów:

•  planowana budowa i eksploatacja elektrowni ją-
drowej w powiecie wejherowskim (w przypadku wy-
boru lokalizacji Lubiatowa-Kopalina) lub przy granicy 
z powiatem wejherowskim (w przypadku wyboru lo-
kalizacji Żarnowiec). Do jej istnienia i podniesienia po-
ziomu bezpieczeństwa w projektowanym największym 
w Polsce węźle energetycznym niezbędna jest droga 
krajowa nr 6 z obecnym przebiegiem, obsługującym 
czwarty pod względem liczby mieszkańców w Polsce 
powiat ziemski.
• pas nadmorski jako ważny ośrodek turystyczny 

w kraju.
Pas nadmorski, z półwyspem Helskim to jeden z głów-

nych ośrodków turystycznych w Polsce. Istotne jest 
utrzymanie połączenia drogowego wysokiej kategorii 
(krajowej oraz wojewódzkiej) do tak ważnego nadmor-
skiego obszaru turystycznego. Aby dojechać do drogi 
wojewódzkiej nr 216 prowadzącej na Półwysep Helski z 
południa Polski trzeba wykorzystać odcinek drogi kra-
jowej nr 6 w obecnym przebiegu i nie ulegnie to zmia-
nie po wybudowaniu Trasy Kaszubskiej.
• Budowa integracyjnych węzłów przesiadkowych.
W Wejherowie zrealizowano w zakresie drogowym 

węzeł przesiadkowy rangi metropolitalnej, bezpośred-
nio oparty o węzeł drogowy na drodze krajowej S6 i 
bezkolizyjny przejazd drogowy pod linią kolejową nr 
202, uwzględniający plany rozbudowy linii 202. Węzeł 
Wejherowo w pełni zacznie działać po realizacji inwe-
stycji w części kolejowej, pozostającej w gestii inwesto-
ra, jakim jest PKP PLK S.A.
• wzmacnianie rangi i funkcji miast jako krajowych, 

regionalnych i subregionalnych biegunów wzrostu (np. 
poprzez deglomeracje funkcji oraz wsparcie rozwoju 
usług publicznych).
• sprawne i bezpieczne powiązania transportowe 

obszarów słabszych z ośrodkami dynamicznego wzro-
stu.

podkreślają samorządowcy, 
„szóstka” stanowi kluczowy 
element krajowego układu 
drogowego. Umożliwia ona 
około 300 tysięcy mieszkań-
com powiatu wejherowskie-

go i puckiego m.in. dostęp 
do Międzynarodowego Por-
tu Lotniczego w Gdańsku. 

Droga ta, łącznie z li-
nią kolejową rangi krajo-
wej nr 202, tworzy istotny 
z punktu widzenia potrzeb 
mieszkańców powiatu wej-
herowskiego, ale również 
północnej części wojewódz-
twa pomorskiego, element 
drogowo-kolejowego pasa 
komunikacyjnego, zapew-
niającego kompleksową 
obsługę i scalającego funk-
cjonalnie obszar północnej 
części Aglomeracji Trój-
miasta.

Samorządowcy Małego 
Trójmiasta Kaszubskie-
go wskazują, że realizacja 
Trasy Kaszubskiej to rozbu-

dowa krajowego transpor-
tu drogowego na obszarze 
Aglomeracji Trójmiejskiej. 
Dlatego wspólnie z gmina-
mi sąsiednimi podejmują 
szereg inwestycji w zakre-
sie rozwoju alternatywnych 
rozwiązań komunikacyj-
nych, które uzupełniają 
funkcję sieci dróg krajo-
wych tworząc spójny układ 
komunikacyjny. 

Faktem podkreślającym 
istotną rangę drogi krajo-
wej nr 6 są inwestycje pod-
jęte i realizowane przez 
miasta: Wejherowo, Redę 
i Rumię w zakresie węzłów 
integracyjnych, przesiad-
kowych w Rumi, Redzie i 
Wejherowie.
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MIASTO

Koszt inwestycji wyno-
si ok. 26,5 mln zł, z czego 
ponad 13,4 mln zł wejhe-
rowski ZUK uzyskał jako 
dofinansowanie unijne na 
realizację inwestycji. 

Warsztaty 
i szkolenia
W EkoFabryce uru-

chomiony będzie również 
nowoczesny system gospo-
darki odpadami oraz Ośro-
dek Edukacji Ekologicznej. 
Powstaną tam warsztaty 
do naprawy przedmiotów i 
sprzętów, biblioteka z od-
zysku, ścieżka edukacyjna 
dla dzieci i dorosłych oraz 
warsztaty „Zrób to sam”. 
Organizowane będą kon-
ferencje i szkolenia oraz 
spotkania o tematyce eko-
logicznej. 

Centrum otwarte będzie 
dla każdego, kto interesuje 
się ekologią, recyklingiem, 
odnawianiem przedmiotów, 
naprawą sprzętów i stylem 
życia zero waste, czyli zero 
marnowania. 

Przywracanie 
do użytkowania
- To budowa wzorcowe-

go systemu gospodarki od-
padami dla Wejherowa, 
która polega na moderni-
zacji i odzyskaniu wartości 
użytkowej dawnej fabryki 

ekologia, nowoczesność, selektywna zbiórka odpadów

ekoFabryka w budowie,
podziemne pojemniki gotowe

Nowoczesna EkoFabryka powstanie na terenie dawnych zakładów drzewnych w Wej-
herowie, w rejonie ulic Tartacznej i Budowlanych. Na powierzchni 2 hektarów wybu-
dowane zostaną: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), myjnia 
do pojemników i pojazdów, Centrum Edukacyjne oraz Biuro Obsługi Klienta. W ramach 
tego projektu w śródmieściu miasta powstały podziemne pojemniki na odpady. Pilota-
żowy program segregacji odpadów w tzw. gniazdach ruszy 10 maja.

drzewnej. Budynek będzie 
przygotowany do edukacji 
- upcyklingu, recyklingu 
i przede wszystkim dzia-
łań towarzyszących - wyja-
śnia Roman Czerwiński, 
prezes zarządu ZUK w 
Wejherowie. - Będzie tu 
składownia dla rzeczy, któ-
rych ludzie już nie potrzebu-
ją, a nie chcą ich wyrzucić. 
Nie wszystko jest odpadem. 
My to naprawimy lub prze-
robimy. Będziemy przewra-
cać niepotrzebne rzeczy do 

użytkowania. Mieszkańcy 
już teraz dostarczają nam 
książki czy instrumenty. 

- Projekt ma usprawnić 
selektywną zbiórkę odpa-
dów, zachęcić mieszkańców 
do powtórnego wykorzy-
stywania przedmiotów, a 
przede wszystkim zwiększyć 
wiedzę z zakresu gospoda-
rowania odpadami oraz 
rozwijać postawy proekolo-
giczne - dodaje Jak dodaje 
Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejhe-
rowa ds. rozwoju miasta.

Oszczędność 
miejsca
W ramach projektu Eko-

Fabryki i pilotażowego pro-
gramu segregacji odpadów, 
w ośmiu lokalizacjach w 
śródmieściu Wejherowa 
powstały podziemne po-
jemniki tzw. gniazda do se-
lektywnej zbiórki odpadów. 

Będzie można z nich ko-
rzystać od 10 maja br.. 
Najważniejszym celem 
programu jest prawidło-
wa zbiórka i segregacja od-
padów. Zaletą jest także 

oszczędność powierzchni w 
zabytkowym centrum mia-
sta, która może zostać wyko-
rzystana przez mieszkańców 
np. na zieleń czy miejsca par-
kingowe, zamiast na konte-
nery na opady.

Estetycznie
i wygodnie
Jak mówi prezes ZUK 

Roman Czerwiński, pod-
ziemne śmietniki popra-
wią estetykę przestrzeni 
publicznej, ponieważ nie 
będzie już konieczne eks-
ponowanie dużych konte-
nerów na podwórkach. 

- Z pilotażowego progra-
mu skorzystają mieszkańcy 
29 budynków. W konsulta-
cjach z zarządcami wybra-
liśmy te wspólnoty, które 
mają najwięcej problemów 
z lokalizacją swoich śmiet-
ników na posesjach. Będzie-
my ten system obserwować i 
może w przyszłości zostaną 
do podziemnych zbiorników 
dołączone kolejne wspólno-
ty - mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa ds. rozwoju miasta .

W śródmieściu Wejherowa powstało osiem podziem-
nych gniazd na odpady. Cztery zlokalizowane zosta-
ły wzdłuż ul. Wałowej, dwa przy ul. Północnej oraz po 
jednym - przy parkingu przy ul. Reformatów i przy ul. 
Sportowej.  Przy każdym gnieździe zamieszczono tabli-
cę z zasadami segregacji odpadów. Prowadzona będzie 
zbiórka pięciu frakcji odpadów: makulatura, szkło, pla-
stik, bio i odpady zmieszane. 

Z pojemników, otwieranych przy pomocy kart, przy-
pisanych do konkretnego lokalu mieszkalnego, będą ko-
rzystać mieszkańcy 29 budynków w śródmieściu. 

Karty będą rejestrowane, a każdy użytkownik będzie 
identyfikowany po numerze karty. Dystrybucją kart zaj-
mą się zarządcy nieruchomości.

Na terenie dawnych zakładów drzewnych powstaje EkoFabryka.
Fot. Urząd Miejski

w 8 lokalizacjach,
dla 29 budynków

Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa



8

www.pulswejherowa.pl6 maja 2021

AKTUALNOŚCI
pożegnania

odeszła siostra waleria

Na zdjęciu poniżej, zro-
bionym niemal dokładnie 
10 lat temu  (w czerwcu 
2011 r.) uśmiechnięta sio-
stra Waleria siedzi wśród 
dzieci i młodzieży. Zakonni-
ca otrzymała wówczas Sta-
tuetkę Małej Andzi za pracę 
na rzecz dzieci, które bardzo 
kochała. Nagrodę przyznała 
zakonnicy Młodzieżowa Ra-
da Miasta Wejherowa. 

W sobotę 1 maja br. w wieku 97 lat zmarła zasłużona i lubiana w 
Wejherowie siostra Waleria Damuć ze Zgromadzenia Zmartwych-
wstania Pańskiego, wieloletnia nauczycielka i katechetka.

Urodzona w 1924 roku 
na Wileńszczyźnie, wy-
kształcona polonistka, sio-
stra Waleria była związana 
jest z naszym miastem od 
1971 roku. Wielką troską 
otaczała chorych, ubogich 
i samotnych, ale przede 
wszystkim najmłodszych. 
Mówiła: - Są dzieci dobre 
albo bardzo nieszczęśliwe.

- Siostro, masz  wielkie 

serce. Zawsze mówisz, że 
dzieci są wspaniałe. Ni-
gdy ten, kto czyni dobro, 
nie pozostaje sam, a ty 
wciąż otoczona jesteś dzieć-
mi – powiedziała podczas 
wspomnianej uroczystości 
Zofia Kusterska, pierw-
sza laureatka Statuetki 
„Małej Andzi”. 

Siostra Waleria Damuć 
zmarła w minioną sobotę.

„Sługo dobry i wierny… wejdź do radości twego Pana”.
(Mt 25, 21)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

s. Walerii Damuć

wieloletniej katechetki ze Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie,

niezwykle zasłużonej dla społeczności lokalnej. 

Wdzięczni za służbę drugiemu człowiekowi, świadectwo wiary 
i wszelkie dobro ofiarowane mieszkańcom Powiatu Wejherowskiego, 

łączymy się w bólu i modlitwie.

Za wszelkie owoce minionych lat, dar serca i całe dobro, Bóg zapłać.

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke 
wraz z Radnymi

k o n d o l e n c j e

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Siostry Walerii Damuć

wieloletniej katechetki ze Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie,

zasłużonej dla społeczeństwa miasta,
zwłaszcza dla najmłodszych mieszkańców,

którym nie tylko przekazywała wiedzę, 
ale też otaczała dzieci i młodzież miłością i dobrocią. 

W naszej pamięci pozostanie jako osoba empatyczna i życzliwa.

Łączymy się w bólu i modlitwie.

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa

W ramach ogólnopolskiej 
kampanii Kilometry Do-
bra, już po raz trzeci zbie-
rają środki, aktywizując nie 
tylko mieszkańców gminy. 
Udało się zebrać blisko 40 
tys. złotych. Akcja trwa do 
końca maja, 

Choczewski Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku przyjął 
formułę działalności otwar-
tej, uznając, że integra-
cja międzypokoleniowa jest 
jednym z najważniejszych 
elementów rozwoju lokal-
nej społeczności. Realizując 
mnóstwo spotkań, warsz-
tatów, wykładów, seniorzy 
postawili na działania pro-
mujące tradycję, kulturę, 
patriotyzm, sztukę oraz ak-
tywność fizyczną wśród dzie-
ci, młodzieży a także osób 
starszych. Organizacja nie 
posiada jednak własnego bu-
dynku, a wszystkie zajęcia 
prowadzone są w miejscach 
udostępnianych przez part-
nerów, zaprzyjaźnione orga-
nizacje lub samorząd.

Chcą stworzyć międzypokoleniowe centrum 

kilometry Dobra w Choczewie
Blisko 200 mieszkańców Gminy Choczewo zaangażowało się we 

wspólne działanie. Słuchacze, instruktorzy, wolontariusze Cho-
czewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku postanowili stworzyć 
Centrum Integracji i Aktywizacji Międzypokoleniowej.

Przystąpienie do ogólno-
polskiej kampanii Kilometry 
Dobra jest doskonałym spo-
sobem na pozyskanie środ-
ków na stworzenie własnej 
przestrzeni dla Choczew-
skiego Uniwersytetu  Trze-
ciego Wieku. Internetowe 
aukcje i zbiórka publiczna, to 
tylko niektóre z elementów 
tej pięknej społecznej akcji. 
Zintegrowanie i zaktywizo-
wanie dzieci, młodzieży oraz 
osób starszych do wspólnego 
działania pozwala nawiązy-

wać nowe przyjaźnie, rodzi 
poczucie przynależności do 
grupy, wywołuje uśmiech, 
daje okazje do dobrej zabawy 

- I to jest największym 
sukcesem - twierdzi Piotr 
Zarzeczny ze stowarzysze-
nia kulturalno-społecznego 
Carpe Diem Semper, koor-
dynator Choczewskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 
- Każda złotówka ma dla 
nas znaczenie, więc zachęca-
my wszystkich do wspólnego 
działania. 

piętnastu wspaniałych
W obecnej, ósmej edycji  kampanii udział bierze piętnaście 

organizacji z całej Polski, w tym wspomniane stowarzyszenie z 
Choczewa.  Są to fundacje i stowarzyszenia od lat działające na 
rzecz potrzebujących, m.in. osób niepełnosprawnych, dzieci z 
autyzmem, seniorów czy osób potrzebujących wsparcia praw-
nego i psychologicznego. 

W każdej edycji Kilometrów Dobra, organizacji, której uda 
się osiągnąć najlepszy wynik, przyznawany jest tytuł Mistrza 
Świata Dobroci. 

Więcej informacji na: www.kilometrydobra.pl
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INWESTYCJE, REMONTY

Przebudowa ulicy plano-
wana jest na przyszły rok. 
Wykonana zostanie nowa 
nawierzchnia na odcinku 
od ul. Klasztornej do skrzy-
żowania z ulicą Wniebo-
wstąpienia.

- Na ostatniej sesji Rady 
Miasta zabezpieczyliśmy na 
ten cel w miejskim budże-
cie 2 mln zł, ale to dopiero 
początek. Koszt inwestycji 
to ponad 7 mln zł, gdyż 
oprócz przebudowy drogi 
i infrastruktury podziem-
nej, planowana jest budowa 
parkingu przy ul. Zamkowej 
oraz wzmocnienie brzegów 
rzeki Cedron  - wyjaśnia Be-
ata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. 
rozwoju miasta. - Na tym 
etapie przygotowujemy się 
do postępowania przetargo-
wego na przebudowę samej 
ulicy Zamkowej, jednocze-
śnie rozmawiając z samo-
rządem powiatu na temat 
wspólnej realizacji pozosta-
łego zakresu, czyli budowy 
parkingu i wzmocnienia 
brzegów rzeki Cedron. Par-
king jest szczególnie po-
trzebny ze względu na nowy 
obiekt – Książnicę prof. Ge-
rarda Labudy.

przebudowa ulicy Zamkowej w wejherowie

Już w przyszłym roku
Wejherowski samorząd przygotowuje kolejną inwestycję drogo-

wą. Tym razem będzie to przebudowa ul. Zamkowej. Trwają przy-
gotowania do postępowania przetargowego.

Przebudowa ul. Zamkowej będzie jednym z wielu zadań 
realizowanych w tej kadencji. Dotychczas miasto wybudo-
wało m.in. Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) z dużym parkin-
giem przy dworcu PKP i tunelem pod torami kolejowymi, 
halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5, parking przy 
wejherowskim szpitalu (obok lądowiska), Park Cedron, ul. 
Karnowskiego wraz z rondem, ulice z płyt drogowych. 

Trwa realizacja ważnych inwestycji m.in. budowa ul. 
Necla i ul. Gryfa Pomorskiego, połączenia drogowego łą-
czącego ul. Sucharskiego ze Strzelecką, przebudowa ul. 
Kopernika wraz z kwartałem podwórek, rewitalizacja Par-
ku Kaszubskiego, budowa Wodnych Ogrodów. 

Prowadzone są remonty budynków i zagospodarowa-
nie podwórek razem ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i 
Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową. Realizowane są 
projekty w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatel-
skiego m.in. boisk i placów zabaw.

O przebudowę ulicy 
Zamkowej zabiegali radni z 
terenu Śródmieścia - Piotr 
Bochiński i Wojciech Ko-
złowski.

- Zależało nam na tym, 
aby ulica została przebudo-
wana na odcinku od Książ-
nicy prof. Labudy aż do 
skrzyżowania z ul. Wniebo-
wstąpienia, gdyż droga jest 
naprawdę w złym stanie - 
podkreśla radny Piotr Bo-
chiński - Namawialiśmy 

do tego prezydenta, zdając 
sobie sprawę, że środki są 
ograniczane.

- Będziemy również sta-
rali się o to, aby wybudo-
wany został parking przy 
ul. Zamkowej na potrzeby 
Książnicy, Muzeum i Parku 
Miejskiego. Jest to bardzo 
potrzebne, wystarczy spoj-
rzeć jak dużo samochód 
parkuje w pobliżu parku 
- dodaje radny Wojciech 
Kozłowski.

Klasztorowi Ojców Fran-
ciszkanów przy ul. Re-
formatów 19 przyznano 
dotację w wysokości 140 
tys. zł na remont elewacji 
części budynku klasztorne-
go od strony południowej 
oraz zachodniej. 

Dom Pomocy Społecznej 
ul. Św. Jacka 14 otrzymał 
98 tys. zł na wymianę więź-
by dachowej i poszycia da-
chu budynku.

- Dziękujemy za tę do-
tację, dla nas, ale przede 
wszystkich naszych pod-
opiecznych. To ogromna 
pomoc, bo remont tej czę-
ści budynku jest wręcz ko-
nieczny, ze względu na jego 
zły stan techniczny - powie-
działa s. Zdzisława Wal-
der, dyrektorka DPS.

Miasto Wejherowo przekazało na dofinansowanie 
remontów i prac konserwatorsko-restauracyjnych w 
zabytkach łącznie ponad 5,3 mln zł.  Do tej pory prace wy-
konano w ponad 70 budynkach: wspólnotach mieszka-
niowych, budynkach prywatnych i obiektach sakralnych.

prace wykonano w ponad 70 budynkach

wejherowo dba 
o swoje zabytki

Wejherowski samorząd wspiera finansowo renowacje zabyt-
ków. Z budżetu miasta przyznano tym razem dotacje na dofinan-
sowanie remontu Domu Pomocy Społecznej i Klasztoru Ojców 
Franciszkanów.

Miasto Wejherowo od 
czternastu lat konsekwent-
nie finansowo wspiera 

renowację zabytkowych 
obiektów. Renowacja zabyt-
ków nie tylko poprawia ich 
stan techniczny i pozwala 
zachować je dla przyszłych 
pokoleń, ale także popra-
wia estetykę obiektów, co 
wpływa pozytywnie na wi-
zerunek naszego miasta.

- Miasto dofinansowu-
je prace konserwatorskie w 
budynkach zabytkowych. 
W trosce o poprawę stanu 
technicznego i wyglądu za-
bytków staramy się przezna-
czać pulę środków na ten cel, 
mimo nie najłatwiejszych 
obecnie czasów - informuje 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. 

- Każdy obiekt zabytkowy 
odznacza się szczególnymi 
walorami architektoniczny-
mi lub historycznymi, o któ-
re trzeba wyjątkowo dbać 
- dodaje Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa - Posiadanie 
zabytku to dla jego właści-
cieli, oprócz prestiżu, także 
odpowiedzialność za utrzy-
manie go w jak najlepszym 
stanie i zachowanie jego 
autentyzmu. Pragnę podzię-
kować wszystkim właścicie-
lom nieruchomości objętych 
ochroną konserwatorską za 
dbałość o swoje obiekty.

Dom Pomocy Społecznej ul. Św. Jacka 14 otrzymał 98 
tys. zł na remont dachu budynku.

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 11 o sztucznej na-
wierzchni i z oświetleniem zostanie wybudowane do końca 
lipca br. Autorką projektu jest Izabela Sikora. 

- Budżet Obywatelski jest dostępny dla wszystkich 
mieszkańców, nawet wtedy jeżeli wykonywany jest na te-
renie szkół - mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - Jeżeli warunki pandemii nie 
spowodują opóźnień, to z boiska do piłki siatkowej na 
terenie SP nr 11 będzie można korzystać już w trakcie 
wakacji.

W ramach Budżetu Obywatelskiego, przy SP 11 po-
wstało już ogólnodostępne boisko do piłki ręcznej oraz wia-
ty rowerowe z miasteczkiem ruchu drogowego.

wejherowski Budżet obywatelski 

powstaje kolejne boisko
Trwa budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej 

nr 11. Inwestycja powstaje w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Koszt 
realizacji wyniesie około 240 tys. zł.

W ramach Budżetu 
Obywatelskiego również 
powstaje plac zabaw i 
siłownia zewnętrzna z 
urządzeniami do ćwiczeń 
na Osiedlu Tysiąclecia w 
Wejherowie. 

Autorem projektu jest 
radny Leszek szczypior.

Celem projektu jest 
zagospodarowanie za-
niedbanego terenu zielo-
nego w centrum Osiedla 
Tysiąclecia,  a głównym je-
go założeniem jest stwo-
rzenie miejsca zabaw i 
rekreacji dla dzieci i od-
poczynku dla dorosłych.

„wejherek 
- od przedszkola 
do seniora”

Jedna z wielu inwestycji
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WYDARZENIA

Wójt Gminy Luzino Jaro-
sław Wejer wspólnie z prze-
wodniczącym Rady Gminy 
Bartłomiejem Formelą 
zasadzili dwa platany, które 
„dołączyły” do innych „drze-
wek wolności”. 10 platanów 
zostało ufundowanych przez 
Gminę, luzińskie firmy i 
prywatnych fundatorów, 
pozyskanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury - organiza-
tora uroczystości.  

Podczas obchodów 230. 
rocznicy Uchwalenia Kon-

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

W Luzinie świętowano 3 Maja podczas uroczystości w parku im. 
Prof. Gerarda Labudy w centrum wsi. 

stytucji 3 Maja w centrum 
Luzina pięknie zagrała tak-
że Orkiestra Dęta GOK Lu-
zino pod batutą nowego 
dyrygenta, Marcina Grzy-
wacza - byłego kapelmi-
strza Orkiestry Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Orkie-
stra zagrała „Warszawian-
kę” w  poszerzonym składzie, 
bo do zespołu GOK dołączyli 
- już na stałe - muzycy z or-
kiestry parafialnej. 

Z okazji narodowego świę-
ta Gminny Ośrodek Kultu-

ry w Luzinie przygotował 
również inscenizację o cha-
rakterze patriotycznym z 
udziałem wójta Gminy Lu-
zino, przedstawicieli stowa-
rzyszeń, młodzieży z grup 
artystycznych i pracowni-
ków GOK, a także akto-
rów z Regionalnego Teatru 
Dramatycznego Gminnego 
Ośrodka Kultury w Luzinie. 
Inscenizację można obejrzeć 
na fanpage GOK-u na face-
book.com. (/luzinogok oraz 
YouTube.com)

Z powodu jednego z najważniej-
szych Świąt Maryjnych była to 
uroczystość patriotyczno-religij-
na. Przedstawiciele władz powia-
towych ze starostą wejherowskim 
Gabrielą Lisius oraz proboszcz 
wspomnianej parafii ks. Piotr 
Żynda złożyli wcześniej kwiaty pod 
figurą Matki Bożej w Śmiechowie.

Święto 3 Maja w Luzinie

Drzewka wolności 
i „warszawianka”

O G Ł O S Z E N I E

w wejherowie uczczono 230. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja

uroczystość patriotyczno-religijna
230. rocznicę Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja uczczo-
no podczas uroczystej, a za-
rzem odpustowej mszy św. 
za Ojczyznę w kościele NMP 
Królowej Polski przy ul. Ry-
backiej w Wejherowie. 

Fot. Starostwo w Wejherowie



12

www.pulswejherowa.pl6 maja 2021

- Pani pracę naukową 
oraz działalność literac-
ką, której owocem jest 
książka, łączy temat ob-
rzędów pośmiertnych na 
Kaszubach. W marcu br. 
podczas pierwszej ogól-
nopolskiej konferencji 
„Życie Śmierć” wygłosiła 
Pani wykład „Gdy odcho-
dzisz duszo. Edukacyjny 
potencjał rytuałów po-
grzebowych w doświad-
czeniu dziecka-dorosłego. 
Kontekst kaszubski”. 

- W badaniach nauko-
wych skupiam się na prak-
tyce społecznej Kaszubów 
w obszarze religijno-rytu-
alnym, związanej z trady-
cjami pogrzebowymi. Na 
Kaszubach proces odcho-
dzenia i żegnania zmarłe-
go był dosyć długi. Przez 
kilka dni bliscy i znajomi 
spotykali się na różańcu, 
obrzędzie pustej nocy, na 
pogrzebie, stypie, co dawa-
ło czas żałobnikom, aby wy-
brzmiały wszystkie emocje. 

Rozmowa z dr ALEKSANDRą KUROWSKą-SUSDORF, adiunktem na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni, autorką nagrodzonej książki pt. „Oswoić śmierć. Edukacyjny potencjał kaszubskich rytuałów po-
grzebowych” oraz wielu artykułów, realizatorką projektów edukacyjnych, nauczycielką w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w 
Wejherowie, mieszkanką Luzina.

LUDZIE I ICH PASJE

idę tam, gdzie wiedzie mnie pasja

Swoją wartość edukacyjną 
miała również bliskość i 
więź osób uczestniczących 
w obrzędach, przepływ emo-
cji i wartości oraz wspólne 
śpiewanie, które wielu oso-
bom dawało ukojenie. Śpie-
wy pustonocne mają wielką 
moc, po pierwsze śpiewając 
człowiek musi oddychać, a 
samo to jest trudne w ob-
liczu bolesnej straty. To 
pierwszy krok ku stabiliza-
cji. Dzisiaj wiele rytuałów 
uległo redukcji, dodatkowo 
pandemia zmieniła wiele w 
samej organizacji pogrze-
bu. Potrzeba nam namysłu 
nad nowymi formami że-
gnania zmarłych, z posza-
nowaniem tradycji, ale i 
otwarciem na zmiany.

- Rozumiem, że okres 
pożegnania bliskiej oso-
by wiązał się z określo-
nym postępowaniem? 

- Tak, ten czas wiązał się 
z wieloma rytuałami. To czas 
magiczny, zawieszenie mię-

dzy profanum a sacrum. W 
domu zmarłego od śmierci do 
pogrzebu zatrzymywano ze-
gar, zasłaniano lustra, prze-
wracano stołek, na którym 
siadywał za życia. Duch mógł 
odejść ostatecznie w momen-
cie, gdy rzucono garści ziemi 
na trumnę. Ten akt był sym-
bolem pogodzenia się z odej-
ściem bliskiej osoby. Rytuały 
odgrywały i nadal odgrywają 
w wielu miejscach na Kaszu-
bach bardzo ważną rolę. 

Przestawiam w książce 
również bardzo ciekawe wie-
rzenia dotyczące zmarłych, 
opowieści pełne duchów i 
magicznych zabiegów. Ża-
łoba ma różne obszary, od 
samej próby przetrwania w 
nowej, bolesnej rzeczywisto-
ści, w której nie ma już osoby 
ukochanej, poprzez adapta-
cję i zmianę relacji z żywy-
-żywy na żywy-umarły. Ta 
relacja trwa nadal, żałoba 
to proces, w czasie którego 
oswajamy się, że święta, uro-
dziny, nadejście wiosny czy 
wakacje są już inne. Czas na 
budowanie nowych znaczeń 
jest bardzo potrzebny. Pielę-
gnowanie tej relacji poprzez 
wspominanie, opowiadanie 
o zmarłym, modlitwę czy 
odwiedzanie cmentarza jest 
bliski Kaszubom.

- Dlaczego w swo-
jej książce pisze Pani o 
edukacyjnym potencja-
le kaszubskich rytuałów 
pogrzebowych?

- W wielu domach, rodzi-
nach panowało i nadal pa-
nuje silne przekonanie, że 
duch nie odchodzi od razu, że 
jest z nami przez jakiś czas. 
Trzeba mu pozwolić przejść 
wszystkie etapy odchodze-
nia. Z opowieści narratorów 
z Parchowa, Stążek, Pomie-
czyna, Luzina i okolic wyni-
ka, iż silna wiara w ducha, 
który może dawać znaki nie 
jest jednak zjawiskiem prze-
rażającym, ale naturalnym, 
nawet dla dzieci. Życie na co 
dzień blisko natury pozwala-
ło oswoić się ze śmiercią. 

Dawniej dzieci brały 
udział w obrzędach pogrze-
bowych, musiały się poże-

gnać ze zmarłym członkiem 
rodziny, stały przy trum-
nie. W książce przytaczam 
wspomnienia narratorów, 
którzy jako dzieci wyko-
nywali bardzo ciekawe 
czynności pomagając w or-
ganizacji pustej nocy. Rytu-
ały pomagały poradzić sobie 
z sytuacją odejścia bliskiej 
osoby, a także edukowały 
do śmierci poprzez aktyw-
ny udział w nich zarówno 
dzieci jak i dorosłych. Zdję-
cie na okładce mojej książki 
pokazuje dziecko, uchylają-
ce wieko trumny ponieważ 
dzieci w naturalny, pier-
wotny sposób są ciekawe, 
chcą dowiedzieć się więcej 
m.in. na temat śmierci.

- Dlaczego młoda ma-
ma, a zarazem pogodna, 
pełna energii kobieta 
zajęła się poważnym, że-
by nie powiedzieć smut-
nym i przygnębiającym 
tematem?

- Śmierć jest natural-
nym procesem, związanym 
z życiem, a odchodzenie i 
pożegnanie z bliskimi jest 
ważnym wydarzeniem w ży-
ciu każdego z nas. Ten temat 
zasługuje na szersze opraco-
wanie. Uważam, że edukacja 
o śmierci  to tak naprawdę 
nauka o życiu, w którym 
śmierć ma swoje miejsce. 
Wbrew powszechnym prze-
konaniom, myślenie o śmier-
ci ponagla do celebrowania 
życia. Motywuje do ciągłego 
stawiania sobie pytań o ja-
kość życia, wartości i cel na-
szych dążeń.

W dzieciństwie mieszka-
łam w Wejherowie Śmiecho-
wie w sąsiedztwie cmentarza. 
Na co dzień nie mówiło się 
o śmierci, ale ona była tuż 
obok, za płotem. Mój wujek 
zajmował się nagrobkami, 
czasem pomagałam dziadko-
wi robić domowym sposobem 
znicze. Moja babcia Elżbieta 
Dawidowska, dziś już 92-let-
nia, od zawsze prowadziła 
różańce przed pogrzebem w 
domach i kaplicy, a ja często 
jej towarzyszyłam. Jako mę-
żatka zamieszkałam w Luzi-
nie i okazało się, że najbliżsi 
sąsiedzi prowadzą zakład 

pogrzebowy. Śmiałam się, że 
to nie może być przypadek...

- Obrzędy i rytuały 
pogrzebowe to z pewno-
ścią interesujący temat. 
Domyślam się jednak, że 
zbieranie materiałów na 
ten temat nie było łatwe.

- Badania naukowe i 
zbieranie materiałów trwa-
ły długo, rozpoczęłam je w 
2010 roku na Uniwersyte-
cie Gdańskim na Wydzia-
le Pedagogiki. Nikt się tam 
nie zajmował taką tematy-
ką, nie było też w tym czasie 
specjalnego zainteresowa-
nia tematem. W poszukiwa-
niu informacji o obrzędach 
pogrzebowych jeździłam do 
Niemiec, Wielkiej Bryta-
nii, do Rumunii, do Stanów 
Zjednoczonych. Wiele razy 
spotykałam się ze zdziwie-
niem i pytaniami, czemu się 
tym zajmuję, a także z nie-
chęcią do rozmów. Wielu lu-
dzi obawia się rozmowy na 
temat śmierci. 

W pracy badawczej zato-

czyłam koło i wróciłam na 
Kaszuby, gdzie nikt się nie 
dziwił i nie oceniał moich 
zainteresowań negatywnie. 
Kaszubi jako pierwsi przyj-
mowali moje pytania natu-
ralnie. O śmierci myśleli i 
rozmawiali jako o koniecz-
nym elemencie życie. Chęt-
nie opowiadali o duchach i 
ceremoniach pogrzebowych, 
w których często brali udział 
już jako dzieci.

- Z Kaszubami rozma-
wiała Pani również w da-
lekiej Kanadzie.

- Owszem,  w kanadyjskim 
mieście Wilno odwiedziłam 
potomków emigrantów z 
Kaszub, ciekawa, czy znają 
i kultywują obrzędy swoich 
przodków. Niektórzy wspo-
minali puste noce, w których 
uczestniczyli jako dzieci. W 
Muzeum Dziedzictwa Ka-
szubskiego i Polskiego w 
Wilnie wspólnie zorgani-
zowaliśmy rekonstrukcję 

Fot. Karolina Tylki

Dokończenie na str. 13Okładka książki A. Kurowskiej-Susdorf.
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UROCZYSTOŚCI

pustej nocy. To wspaniali 
ludzie, którzy kochają język 
i tradycje kaszubskie. 

Dwa lata później na 
konferencji w Atlancie za-
prezentowałam referat o pu-
stych nocach, celebrowanych 
wśród Kaszubów zarówno 
w Polsce, jak i Kanadzie, a 
za promowanie tej wiedzy 
otrzymałam nagrodę Sto-
warzyszenia Polsko-Amery-
kańskich Historyków.

- Efektem Pani pracy 
była nie tylko książka, 
wydana w 2019 roku.

- Tak, zanim się uka-
zała się, w 2017 roku na 
Uniwersytecie Gdańskim 
obroniłam z wyróżnieniem 
pracę doktorską pt. „Miejsce 
śmierci w nowoczesnym ży-
ciu, a edukacyjny potencjał 
kaszubskich rytuałów oko-
łopogrzebowych”. Miałam 
wielkie szczęście, ponieważ 
moja promotor, profesor 
Maria Mendel to otwarta 
osoba, która zauważyła w 
tym temacie potencjał ba-
dawczy. 

Dzięki wsparciu kilku 
instytucji udało się wydać 
książkę w PWN. Bardzo 
pomogła mi w tym Akade-
mia Marynarki Wojennej, 
współwydawca, którym jest 
wejherowskie Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej oraz 
samorząd Powiatu Wejhe-
rowskiego. Efekty widzę 
również dzisiaj. Ostatnio 
zostałam zaproszona do ko-
lektywu Instytutu Dobrej 
Śmierci, którego tworzą na-
ukowcy, artyści i medycy. 
Jest to wyraźny sygnał, że 
w Polsce rodzi się potrzeba 
wrażliwego rozmawiania o 
śmierci i umieraniu również 
interdyscyplinarnie, na co-
raz szerszą skalę.

- Z kolei w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w 
Wejherowie w ub. roku 
odebrała Pani wyróżnie-
nie w konkursie o nagro-
dę „Gryfa Literackiego”.

- Bardzo się cieszę się, 
że doceniono moją pracę, 
że książka spodobała się 
jurorom. Zainteresowała 
również czytelników, ponie-
waż cały nakład wydawnic-

twa został już sprzedany. 
Jeszcze w tym miesiącu (w 
maju br.) planowane jest 
wznowienie mojej książki, 
nagrodzonej także na XX 
Kościerskich Targach Książ-
ki Kaszubskiej i Pomorskiej 
„Costerina 2019”. W roz-
strzygniętym tam Konkur-
sie Literatury Kaszubskiej 
zajęłam drugie miejsce.

- Ludowe obrzędy po-
grzebowe to nie jedyne 
Pani zainteresowania. W 
monografii „Emigracja 
Kaszubska. Zjawisko, lu-
dzie, ośrodki” znalazły 
się dwa interesujące ar-
tykuły Pani autorstwa. 
Współtworzyła Pani rów-
nież pierwszą tego typu 
w Polsce, bardzo cieka-
wą  wystawę o Kaszubach 
z Jones Island, prezen-
towaną w Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie w 2018 roku.

- Zajmuję się szeroko ro-
zumianą pedagogiką pamię-
ci i miejsca na przykładzie 
podróży genealogicznych 
Kaszubów z Kanady i USA 
do Polski oraz Danzinge-
rów na Pomorze. Zagadnie-
nia związane z emigracją 
Kaszubów za ocean czy 
złożonej historii między-
wojennej Wolnego Miasta 
Gdańsk znacząco wzbogaca 
obszar edukacji regional-
nej. Wystawa to również 
owoc wyjazdu na konfe-
rencję do USA, nawiązanie 
współpracy z biblioteką w 
Milwaukee, która udostęp-
niła niezwykłe fotografie 
kaszubskich osadników z 
okolic jeziora Michigan.

 
- Jakby tego wszyst-

kiego było mało uczy 
Pani języka angielskie-
go w wejherowskiej 
Społecznej Szkole Pod-
stawowej nr 1, a poza 
tym jest Pani przewod-
nikiem turystycznym.

- Poza pracą naukową 
uwielbiam uczyć języków 
obcych oraz jako przewod-
nik oprowadzać po Gdań-
sku i Kaszubach. Miałabym 
trudność jednoznacznie 
określić, kim jestem zawo-
dowo.  Bywam naukowcem, 
nauczycielem i przewodni-
kiem - idę tam, gdzie wiedzie 
mnie pasja.  Największą na-

grodą jest możliwość pozna-
wania nowych ludzi i miejsc.

Praca w Społecznej Szko-
le w Wejherowie daje mi 
dużo radości, bardzo cenię 
sobie otwartość i serdecz-
ność kadry oraz spontanicz-
ność naszych uczniów.

- Jako nauczycielka re-
alizowała Pani projekty 
edukacyjne, za co w 2015 
roku została nominowa-
na do nagrody Fundacji 
Rozwoju Systemu Edu-
kacji EDUinspirator. Ja-
kie to były projekty?

- Koordynowałam pro-
jekty w ramach programów 
Comenius oraz „Młodzież 
w działaniu”, działałam na 
rzecz edukacji wielokultu-
rowej w ramach autorskiego 
programu „Ciekawi siebie” 
we współpracy z Uniwer-
sytetem Gdańskim. Zreali-
zowałam też projekt Seven 
Colors in the Unique Heart, 
który promuje edukację mię-
dzykulturową, ideę równości 
oraz zagadnienia związane z 
prawami człowieka. Byłam 
pomysłodawcą i koordynato-
rem projektu Uniwersytetu 
Gdańskiego „Odpominanie 
Gdańska”, związanym z ba-
daniami „Tożsamość gdańsz-
czan - budowanie na (nie)
pamięci” pod kierunkiem 
prof. Marii Mendel. Uczest-
niczyli w nim gimnazjaliści 
z naszego powiatu, z Wejhe-
rowa i z Rumi. Za ten projekt 
zostaliśmy odznaczeni pre-
stiżową nagrodą - Medalem 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

- Nie możemy zapo-
mnieć o jednej z naj-
ważniejszych, o ile nie 
najważniejszej roli. Jest 
Pani mamą trójki uro-
czych dzieci. Proszę o 
kilka słów na temat ro-

dziny. Jak spędzacie ra-
zem wolny czas?

- Najstarszy syn Tymon 
niedługo skończy jedenaście 
lat, młodszy Dominik osiem, 
a córeczka Julcia skończyła 
roczek. Mój mąż Sebastian, z 
którym znamy się od czasów 
licealnych, dzielnie i z dużą 
dozą cierpliwości znosi moje 
nowe pomysły na wakacyj-
ne czy weekendowe wypady. 
Trudno mi usiedzieć na miej-
scu. Cieszę się, że podróże to 
nasza wspólna pasja. 

W  każdej wolnej chwili ru-
szamy rodzinnie kamperem 
w świat - ten bliski lokalny i 
daleki. W głębi duszy jestem 
opowiadaczem i straszną 
gadułą, więc moja rodzina 
wciągana jest w niezliczoną 
ilość opowieści. Włóczymy 
się po Kaszubach, ostatnio 
oprowadzałam moje dzieci 
po wejherowskiej Kalwarii. 
Praktycznie nie ma wyciecz-
ki, podczas której nie odwie-
dzilibyśmy jakiegoś starego 
cmentarza. Wyszukiwanie 
opuszczonych miejsc czy ru-
in kościołów to jedna z na-
szych nowych pasji. 

Tegorocznym owocem lo-
kalnych, rodzinnych space-
rów jest zajęcie pierwszego 
miejsca w konkursie „Spa-
cerownik rodzinny” zorga-
nizowanym przez Muzeum 
Historii Polski. Stworzyli-
śmy trasę wycieczki po Luzi-
nie w oparciu o wspomnienia 
naszej babci. Trasa dotyczy 
Marszu Śmierci, wiedzie 
przez najważniejsze miej-
sca w Luzinie i dodatkowo 
opowiada o bohaterach, któ-
rzy narażając życie udzielali 
więźniom pomocy. 

- Gratuluję bardzo ca-
lej rodzinie i dziękuję za 
rozmowę.

Anna Kuczmarska

Dokończenie ze str. 12

Rozmowa z dr Aleksandrą 
kurowską-susdorf

W piątek 14 maja o godz. 16.00 przy kaplicy Bożego 
Grobu witani będą pielgrzymi z Kościerzyny i okolic, a o 
godz. 17.45 przy kaplicy Piłata powitani zostaną pielgrzy-
mi z Przodkowa, Żukowa, Grzybna i okolic. O godz. 19:00 
w kościele klasztornym rozpocznie się msza święta przed 
Cudownym Obrazem z modlitwą o uzdrowienie.

W sobotę 15 maja o godz. 8.00 w kościele klasztornym 
odprawiona będzie msza święta dla pielgrzymów przyby-
łych do Wejherowa w piątek. O godz. 11.30 przy kaplicy 
Piłata witani będą pielgrzymi z Oliwy, Chełmu, Szemuda, 
Gdyni, Bojana, Kielna, Koleczkowa i okolic. O godz. 12:00 
będzie można powitać przy kaplicy III Upadku Chrystusa 
(ul. Strzelecka) pielgrzymów z Lini, Strzepcza, Strzebieli-
na, Sychowa oraz Choczewa. 

O godz. 14.00 w kościele klasztornym rozpoczną się Cen-
tralne Obchody Kalwaryjskie z Kazaniami, a o godz. 
17.30 do kościoła dotrą pielgrzymi z Kartuz. O godz. 17.45 
przy kościele Trzech Krzyży rozpocznie się msza święta 
pod przewodnictwem O. Prowincjała Bernarda Marciniaka.

W niedzielę 16 maja już o godz. 7.00 w kościele klasz-
tornym rozpocznie się msza święta dla pielgrzymów w Ko-
ścierzyny i okolic, a o godz.8.00 na placu przy kościele 
klasztornym odbędzie się Droga Krzyżowa dla pielgrzy-
mów, którzy dotarli rankiem do Wejherowa, witani będą 
także pielgrzymi z Sierakowic, Nowego Dworu Wejherow-
skiego, Bolszewa, Luzina i Gościcina oraz formowana bę-
dzie procesja z Najświętszym Sakramentem. O godz. 9.00 
procesja wyruszy na Kalwarię, gdzie o godz. 10.00 przy 
kosciele Trzech Krzyzy rozpocznie się Suma Odpu-
stowa pod przewodnictwem Metropolity Gdańskie-
go ks. arcybiskupa Tadeusza Wojdy oraz Zawierzenie 
Miasta i Powiatu Matce Bożej Wejherowskiej. 

Po zakończeniu Sumy Odpustowej żegnani będą piel-
grzymi przybyli do Wejherowa, a o godz. 14.00 przy ka-
plicy Piłata żegnana będzie najstarsza pielgrzymka do 
wejherowskiego Sanktuarium, tj. pielgrzymka z Oliwy.

Szczegółowy program uroczystości można znaleźć na 
plakatach oraz  na stronie internetowej  http://www.sank-
tuarium.wejherowo.pl/czytaj,649.html.

             *  *  *
Wierni powrócą na Święte Góry jeszcz w maju. Kolej-

ne uroczystości odpustowe, ku czci Trójcy Świętej odbędą 
się w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie w 
dniach 29-30 maja br. Więcej informacji w kolejnym wy-
daniu „Pulsu Wejherowa”.

odpust wniebowstąpienia 
pańskiego na kalwarii

przybędą 
pielgrzymi

W wejherowskim Sanktuarium Pasyjno-
-Maryjnym w dniach 14-16 maja br. odbędzie 
się Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego, 
na który zapraszają Franciszkanie opieku-
nowie i stróżowie Sanktuarium.

UWAGA!  Ze względu na trwającą epidemię koronawi-
rusa, ojcowie Franciszkanie proszą o przestrzeganie prze-
pisów, czyli zachowanie dystansu między pielgrzymami, 
minimum 2 metry oraz noszenie maseczek ochronnych. 

ważna ostrożność

Na konferencji w Atlancie Aleksandra Kurowska-Sus-
dorf wygłosiła referat o kaszubskich pustych nocach.
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BEZPIECZEŃSTWO

O G Ł O S Z E N I E

Z POLICJI
kolejne wraki 
wywiezione
W ramach wiosennej 

akcji „Estetyka i porządek 
w mieście”, strażnicy przy-
stąpili do drugiego w tym 
roku usuwania z ulic, par-
kingów oraz terenów miej-
skich wraków pojazdów. W 
dniach 27-29 kwietnia na 
dozorowany parking wy-
wieziono kolejnych 9 aut, 
które blokowały miejsca 
parkingowe lub zagrażały 
środowisku naturalnemu. 

Zanim doszło do odho-
lowania pojazdów, prowa-
dzone były czynności, aby 
ustalić ich właściciela. W 
trzech przypadkach wła-
ściciele pojawili się szybko, 
pomimo, że wcześniejsza 
kierowana do nich kore-
spondencja wracała. W tym 
roku odholowano 18 pojaz-
dów, a 19 właścicieli usunę-
ło pojazdy po interwencji 
mundurowych. 

Oczyszczanie miasta z 
wraków trwa nadal. 

pijany i z zakazem
Po zakończonej służbie policjant z wejherowskiej komendy zwrócił uwagę na jadącego 

przed nim całą szerokością jezdni volkswagena. Aby nie dopuścić do tragedii na drodze, 
policjant uniemożliwił kierowcy dalszą jazdę i powiadomił oficera dyżurnego jednostki, 
który wysłał na miejsce innych policjantów. 

Okazało się, że 28-latek miał ponad 2 promile alkoholu, a po sprawdzeniu jego danych 
okazało się również, że mężczyzna miał orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych, obowiązujący do listopada 2024 roku. Mężczyźnie grozi 5 lat pozbawie-
nia wolności.

Bardzo dużo narkotyków
Dzięki pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wej-

herowie, zabezpieczono narkotyki, które ukrywał 44-latek z powiatu wejherowskiego. Am-
fetaminę schował w lodówce, a marihuanę trzymał pod stołem. Mundurowi zabezpieczyli 
prawie ponad 160 gramów amfetaminy oraz prawie 30 gramów marihuany. 

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. 

skakał po autach
Policjanci z Wydziału Kryminalnego otrzymali trzy zgłoszenia o zniszczeniu samocho-

dów na terenie Wejherowa. W pierwszym przypadku sprawca przebiegł po samochodzie, 
powodując liczne wgniecenia karoserii i zniszczył przednią szybę w bmw. Inny wandal 
zniszczył to samo bmw i drugi samochód. Straty oszacowano na kilkanaście tysięcy złotych. 

Kryminalni zatrzymali 22-latka odpowiedzialnego za te zniszczenia.  Sprawca został 
przesłuchany i usłyszał 3 zarzuty dotyczące zniszczenia mienia. Za przestępstwo grozi od 
3 miesięcy nawet do 5 lat więzienia.

Miała dużo promili
Policjanci po służbie zauważyli volkswagena, którego jazda wskazywała na to, że kie-

rowca może być pod wpływem alkoholu. St. asp. Rafał Zaborowski oraz jego syn post. Ma-
teusz Zaborowski doprowadzili do zatrzymania auta, którym kierowała 24-letnia kobieta. 
Policjanci wezwali na miejsce patrol ruchu drogowego, a badanie alko-testem wykazało, 
że kierująca miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. 

Dalsze czynności w sprawie poprowadzą policjanci z powiatu puckiego. 

STRAŻ 
MIEJSKA

Rankiem 30 kwietnia wejherowscy policjanci otrzymali 
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Wielkiej Piaśnicy. Po 
przyjeździe na miejsce policjanci zabezpieczyli miejsce zda-
rzenia, przeprowadzili oględziny oraz ustalili, że 23-latek 
jadący volkswagenem prawdopodobnie stracił panowanie 
nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drze-
wo, a auto wywróciło się na bok.

Kierowca był trzeźwy. Został przewieziony do szpitala.

wypadek w piaśnicy

Autem w drzewo

Długi majowy weekend, począwszy od 30 kwietnia, był 
dla policjantów „drogówki” w powiecie wejherowskim cza-
sem wytężonej pracy. Policjanci zatrzymali 4 nietrzeźwych 
kierowców i ujawnili 7 przypadków, gdy kierowcy przekro-
czyli dozwoloną prędkość o ponad 50/km na godzinę na 
obszarze zabudowanym. Do 3 maja odnotowali łącznie 22 
zdarzenia drogowe, w tym 2 wypadki. 
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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. 731-008-506O G Ł O S Z E N I E

SPORT

Na wyjeździe w Elblągu 
wejherowianie przegrali z 
wiceliderem rozgrywek, choć 
mecz był dość wyrównany. 

Następnie we własnej ha-
li zmierzyli się z MKS Nie-
lba Wągrowiec i niestety 
przegrali 32:35. W kolejnym 
pojedynku w Grudziądzu 
z MKS - liderem I ligi, Ty-
tani przegrali na wyjeździe 

W spotkaniu w ramach 
21. kolejki Stolem Gnie-
wino bezbramkowo zremi-
sował z Wikędem Luzino. 
Było to nieciekawe spo-
tkanie, bo drużyny stwo-
rzyły niewiele dogodnych 

piłka ręczna.  tytani wciąż bez punktów

Może będzie pierwszy raz
Wejherowscy Tytani bardzo źle rozpoczęli rozgrywki rewanżowe 

I ligi szczypiorniaka. Przegrali w Elblągu z zespołem KPR 26:22. 
Potem były kolejne porażki.

tylko jedną bramką 30:29. 
Zdaniem obserwatorów me-
czu, był to thiller trzymają-
cy w napięciu do ostatniego 
gwizdka sędziego. 

W ostatnim meczu wej-
herowianie pojechali do są-
siada z Kościerzyny, gdzie 
zmierzyli się w zaległym me-
czu z Sokołem. I tym razem 
Tytani ulegli 36:31, choć po 

pierwszej części prowadzili 
jedną bramką. Druga poło-
wa była jednak słabiutka w 
wykonaniu Tytanów. 

Najbliższy pojedynek to 
będzie rywalizacja Tytanów 
z SMS ZPRP Kwidzyn, który 
zajmuje przedostatnie miej-
sce w tabeli. Mecz rozegra-
ny zostanie 12 maja o godz. 
19.00 w Wejherowie.

piłka nożna. iV liga

Bezbramkowe 
derby powiatu 

Bezbramkowym remisem zakończyły się der-
by powiatu wejherowskiego w rozgrywkach IV 
ligi piłki nożnej. 

sytuacji podbramkowych. 
Dlatego można powiedzieć 
o zasłużonym remisie bez 
zdobycia goli. 

Aktualnie Stolem jest 
wiceliderem rozgrywek, a 
Wikęd zajmuje 15 miejsce.

Ze względu na panujące obostrzenia pandemicz-
ne, z opóźnieniem wznowiono rozgrywki Luzińskiej 
Ligi Sołeckiej LZS, a spotkania rozegrano zgodnie z 
obecnie panującym reżimem sanitarnym. 

Długą przerwę w rozgrywkach najlepiej znieśli zawod-
nicy z Milwina. Drużyna kierowana przez W. Żywickiego 
wygrała na własnym boisku z Wyszecinem 3:1. Kolejne spo-
tkania były nie mniej zacięte. Najwięcej goli padło w Ro-
bakowie, gdzie gospodarze zremisowali z Barłominem 4:4. 
Również podziałem punktów zakończył się mecz w Kocha-
nowie, gdzie miejscowi zremisowali 1:1 z Luzinem. 

Dobry mecz rozegrano w Zelewie, w którym miejscowy 
LZS Suchocki pokonał 3:2 Kębłowo.

piłka nożna. Liga sołecka

wreszcie zagrali

Nielba już w 11 minucie 
strzeliła gola, a w 40 minu-
cie zdobyła drugą bramkę. 
W drugiej części gospodarze 
skutecznie bronili przewa-
gi bramkowej, a goście nie 
potrafili skutecznie zaata-
kować. 

piłka nożna. gryf wejherowo 

kierunek czwarta liga
Wejherowscu piłkarze przegrali w Wągrowcu mecz z Nielbą 0:2, 

podobnie jak spotkanie z Pomorzaninem w Toruniu.

1 maja Gryf zjawił się 
w Toruniu, gdzie zamie-
rzał zdobyć cenne punkty 
w meczu z beniaminkiem 
ligi - Pomorzaninem, który 
także walczy o utrzymanie 
w III lidze. Niestety, bram-
karz wejherowian strzelił 

sobie w 56 minucie gola sa-
mobójczego, a w 75 minu-
cie nie miał żadnych szans 
po strzale w rzutu wolne-
go i przy źle ustawionym 
murze. Wejherowianie wy-
kazali się też wyjątkowym 
brakiem skuteczności.
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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

Pełniący obowiązki wójta 
gminy Wejherowo Mikołaj 
Ochman przypomniał oko-
liczności zbrodni popełnionej 
w  tym miejscu przez Niem-
ców oraz jej ofiary. Uczest-
nicy uroczystości złożyli 
kwiaty i zapalili znicze przed 
Pomnikiem Piaśnickim. Zło-

w Miesiącu pamięci Narodowej

pamiętali o ofiarach
Przed pomnikiem głównym w Piaśnicy w kwietniu odbyła się 

coroczna uroczystość patriotyczno-religijna z okazji Miesiąca 
Pamięci Narodowej. 

Fot. Starostwo w Wejherowie

żyli je m.in.: przedstawiciel 
wojewody Tomasz Gieszcz, 
poseł Kazimierz Plocke, 
starosta Gabriela Lisius, 
wicestarosta Jacek Thiel, za-
stępca prezydenta Wejhero-
wa Arkadiusz Kraszkiewicz, 
wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Leszek Szczypior, 

p.o. wójta Gminy Wejherowo 
Mikołaj Ochman, radny gmi-
ny Wejherowo Przemysław 
Kiedrowski, prezes MZK Sp. 
z o.o. Czesław Kordel, a tak-
że delegacje - Rady Komba-
tantów, Powiatowego Cechu 
Rzemiosł MiŚP ZP i Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego. 

     W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagroże-
niem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 z dnia 2021.03.19) 
Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania wykonuje większość za-
dań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

    Aktualne informacje na temat funkcjonowania 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

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

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

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

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

Dziękujemy za zrozumienie

URZąD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

O G Ł O S Z E N I E

Ekspozycję przygotował Jan Trofimo-
wicz, wiceprezes pomorskiego LZS, który 
oprowadzał pierwszych gości: przedsta-
wicieli Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w 
Łodzi oraz samorządowców z centralnej 
Polski, którzy przekazali cenne pamiątki. 

Muzeum zostanie otwarte w całości 18 

Muzeum sportu wiejskiego
Z okazji 75-lecia LZS, na hali GOSRiT w Luzinie nieoficjalne otwarto część 

Muzeum Sportu Wiejskiego. Oficjalne otwarcie Muzeum nastąpi 18 czerwca.

czerwca br. podczas „Spotkania Pokoleń”, 
na które zostaną zaproszeni darczyńcy, 
którzy przekazali pamiątki i wspomnienia, 
m.in. olimpijczycy z rodowodem LZS. 

Jest wśród nich Andrzej Wroński, 
dwukrotny złoty medalista olimpijski w 
zapasach. 

AKTUALNOŚCI


