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kaszubskie święto plonów
z gośćmi z Małopolski

Gmina Linia była gospodarzem tegorocznych 
Powiatowo-Gminnych Dożynek 2021, które od-
były się w minioną niedzielę w Strzepczu. Na 
kaszubskie święto plonów przybyli nie tylko 
mieszkańcy gminy i powiatu wejherowskiego, 
ale także goście z Nowego Sącza i powiatu no-
wosądeckiego, a wśród nich Zespół Regionalny 
Janczowioki z Janczowej. Poza występem go-
ści, na uczestników Dożynek czekało mnóstwo 
atrakcji, m.in. barwny korowód zabytkowych 
aut i traktorów, warsztaty kulinarne dla naj-
młodszych i tradycyjny konkurs na najładniej-
szy wieniec dożynkowy.        Str. 6
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AKTUALNOŚCI

Tematem debaty, zor-
ganizowanej z okazji jubi-
leuszu przedsiębiorstwa 
były wyzwania, jakie stoją 
przed samorządami w obli-
czu globalnego ocieplenia i 
konieczności zastosowania 
nowych rozwiązań techno-
logicznych, redukujących 
gazy cieplarniane. Wśród 
prelegentów byli: prof. 
Piotr Stepnowski - rektor 
Uniwersytetu Gdańskiego, 
prof. Adam Cenian z Pol-
skiej Akademii Nauk, Be-
ata Rutkiewicz - zastępca 
Prezydenta Wejherowa, 
Bartosz Frankowski - peł-
nomocnik Prezydenta Gdy-
ni, Elżbieta Kowalewska  
- dyrektor oddziału Wybrze-
że PGE EC oraz Janusz 
Różalski - prezes Zarządu 
OPEC Sp. z o.o.

Okręgowe Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej, 
to firma ze 100 proc. kapi-
tałem polskim, której wła-
ścicielami są: Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Re-
dy i Chylonki” oraz Gmi-
na Miasta Gdyni, Gmina 
Miasta Wejherowa i Gmina 
Miasta Rumi. OPEC w spo-
sób nowoczesny, bezpiecz-
ny, niezawodny i przyjazny 
środowisku zapewnia cie-
pło mieszkańcom Gdyni, 
Rumi i Wejherowa. Obsłu-
gując ponad 60 proc. miesz-
kańców, OPEC pokrywa ok. 
70 proc. zapotrzebowania 
na energię cieplną. Spółka 
poza bieżącą działalnością 
związaną z produkcją, dys-
trybucją i dostawą ciepła do 
budynków, podejmuje tak-
że liczne działania na rzecz 
lokalnych społeczności. 

Jednym z ważnych pro-
ekologicznych celów przed-
siębiorstwa jest rezygnacja 
ze stosowania węgla do 
2030 roku.

Z okazji 60-lecia Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Gdyni, w tamtejszym Teatrze Miejskim odbyła się 
jubileuszowa uroczystość, połączona z debatą „Miasta w obli-
czu globalnego ocieplenia”. Zaprezentowano też nową stronę in-
ternetową przedsiębiorstwa z mapami termowizyjnymi miast. 
OPEC Spółka z o.o. dostarcza ciepło mieszkańcom Gdyni, Redy, 
Rumi i Wejherowa.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka 
z o.o. w Gdyni powstało w 1961 r. jako Miejskie Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej, które dwa lata później zaczę-
ło zasilać miasto w ciepło.  W 1963 roku Gdynia, jako trzecie 
miasto w Polsce (po Warszawie i Krakowie) otrzymała ciepło 
ze skojarzonego źródła.  W 1974 roku wojewoda gdański 
przekształcił  MPGC w Okręgowe Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej (OPEC), które obejmuje ciepłownictwo m.in. 
w Wejherowie.

W 1997 r. następuje modernizacja i restrukturyzacja 
systemu ciepłowniczego w Wejherowie w ramach umo-
wy zawartej z Fundacją EkoFunduszu, którego podstawo-
we zadanie stanowi finansowanie przedsięwzięć mających 
wpływ na ochronę środowiska. W 2013 roku w Wejherowie 
otwarto elektrociepłownię gazową.

W latach 2017-2018  OPEC podpisało umowy z Narodo-
wym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na realizację 8 projektów w celu zmniejszenia emisyjności 
gospodarki, współfinansowanych ze środków Funduszu 
Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014- 2020. Koszt inwestycji to ponad 120 mln 
zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 50 mln zł.

- OPEC, który obchodzi jubileusz 60-lecia, ma ogromne 
znaczenie dla naszego miasta, ponieważ razem ze spółką 
gazowniczą są dostarczycielami ciepła, które spełnia wy-
mogi klimatyczne i co ważne, jest rozwiązaniem na mia-
rę naszych możliwości finansowych. Mogę powiedzieć, że 
Wejherowo jest w dobrej sytuacji, ponieważ firma OPEC 
bardzo wcześnie i bardzo dużo poświęciła czasu na to, aby 
rozwiązania dotyczące sieci ciepłowniczej były nowocze-
sne. Dzisiaj musimy przekonać mieszkańca miasta, który 
ma w domu stary, węglowy piec, aby chciał go zlikwido-
wać. Jednak prawdziwym wyzwaniem dla mieszkańca i sa-
morządu są finanse, bez nich niewiele zrobimy. 

Liczymy na Unię Europejską, bo dzisiejszy okres pro-
gramowania skupia się właśnie w większości na zmianach 
klimatycznych i liczymy, że będziemy mogli pozyskiwać te 
środki. W imieniu prezydenta Wejherowa i mieszkańców, 
chciałabym pogratulować jubileuszu i podziękować za to, 
co już się wydarzyło, bo zmiany są ogromne, a spółce ży-
czymy wizji, dalszej odwagi i współpracy, bo ta jest naj-
ważniejsza.

Debata z okazji jubileuszu opEC

Miasta w obliczu
globalnego ocieplenia 

Modernizacje, inwestycje, projekty

Wyzwaniem są finanse
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju miasta  

Miejska inwestycja do-
finasowana ze środków 
unijnych, które pozyskały 
władze Wejherowa, została 
zrealizowana w ramach pro-
gramu „Pomorskie Szlaki 
Kajakowe”. Koszt inwestycji 
wyniósł 350 tys. zł.

Nad rzeką wybudowano 
pomost o długości 20 m oraz 
pochylnię do wodowania i 
wyciągania kajaków z wody. 
Powstały wiaty, wyposażone 
w ławy i kosze. Przebudo-
wano parking leśny, za-
montowano także stojaki na 
rowery wraz z zestawem na-
prawczym dla jednośladów. 
Teren zagospodarowano we 
współpracy z Nadleśnic-
twem Wejherowo, które jest 
jego właścicielem.

- Rzeka Reda zawsze 
wzbudzała zainteresowanie 
amatorów kajakarstwa ze 
względu na rzadko spoty-
kane meandrowanie - mówi 
Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa. 
- Na terenie nowoczesnej 
przystani można bezpiecznie 
zwodować i wyciągnąć z wo-
dy kajaki i skorzystać z in-
frastruktury m.in. wiat.

Na rzece Redzie w Wejherowie

powstała przystań 
kajakowa

Jeden z przystanków Pomorskich Szlaków Kajakowych powstał 
na rzece Redzie w Wejherowie. Przy wyjeździe z miasta przy ul. 
Ofiar Piaśnicy oddano do użytku nowoczesną, wygodną przystań 
kajakową, która będzie służyć mieszkańcom. Będzie także kolejną 
atrakcją turystyczną naszego miasta.

- Miejsce to powinno 
spodobać się także miłośni-
kom turystyki rowerowej i 
mieszkańcom uprawiającym 
sporty terenowe np. biegi re-
kreacyjne i nordic-walking 
- twierdzi radna Dorota 
Chodubska. 

- Dla mnie dodatkowym 
powodem do radości jest to, 
że będę mógł z tego miejsca i 
zejścia do wody korzystać ra-
zem z grupą Wejherowskiego 
Klubu Morsów - dodaje rad-
ny Paweł Formela.

- Teren do tej pory był le-
śnym parkingiem nad rzeką, 
z której korzystali kajaka-
rze, jednak warunki były 
spartańskie - mówi Bartło-
miej Frey, radny Wejhero-
wa. - Na domiar złego był tu 
bardzo niebezpieczny zjazd 
z drogi wojewódzkiej. Dzięki 
tej inwestycji powstała przy-
stań kajakowa z prawdzi-
wego zdarzenia, z łagodnym 
zjazdem, parkingiem, z któ-
rego korzystać mogą również 
osoby spacerujące.

W otwarciu przystani uczestniczyli radni, zastępca 
prezydenta Wejherowa oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego.
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MIASTO

Sfarko, Orłowski i Bok-
serski popijając jak za-
wsze tanią whisky czekali 
na Wielkiego Dewelopera. 
Atmosfera w szajce była 
wręcz wisielcza, więc al-
kohol znikał szybkiej niż 
zwykle. Bokserski chodził 
nerwowo po pokoju mru-
cząc sam do siebie:

- Co to będzie, co ja teraz 
zrobię, ale wtopa…

Sfarko siedział przy sto-
le tuląc szklankę z whisky 
i prawie płacząc powtarzał:

- Teraz się jeszcze oka-
że, że w naszej bojówce jest 
przestępca. Przecież nas lu-
dzie rozjadą! 

Oczy zrobiły mu się wil-
gotne i mazgaj dodał gło-
śniej:

- Co będzie z gazetą?!
Nikt nie odpowiadał, 

bo odpowiedzi były tylko 
smutne ... Orłowski sie-
dział bez ruchu i gapił się 
tępo przed siebie, co akurat 
w jego przypadku nie odbie-
gało od normy.

Upiliby się pewnie do ra-
zu na smutno, gdyby pew-
nym krokiem nie wszedł do 
pokoju Wielki Deweloper, 
jak zwykle bez pukania i 
słowa powitania. Usiadł 
tradycyjnie na nieco za ma-
łym dla niego krześle, które 
nie pierwszy raz niebez-
piecznie zaskrzypiało pod 
ciężarem (czy kiedyś nie 
wytrzyma?).  Za nim wszedł 
Gruby Mecenas, ale że za-
brakło krzeseł, to grzecznie 
stanął krok za krzesłem 
swojego pryncypała.

- Co to za afera? Co się tu 
do cholery dzieje? -  rzucił 
krótko Wielki.

Bokserski się zatrzymał, 
ze strachu na wszelki wy-
padek dwa kroki od szefa, i 
patrząc w podłogę wymam-
rotał niepewnym głosem:

- Szefie, jest … jakby to 
powiedzieć, mam, to znaczy 
mamy duży problem. Będę 
miał zarzuty prokurator-
skie za oszustwo… nie wiem 
czy nie będę miał wyroku …

Zapadła cisza tak głębo-
ka, że słychać było tylko, 
jak mazgający się Sfarko 
pociąga nosem. Trwało to 
kilka sekund, które jednak 
wydawały się tak długie, 
jak akt oskarżenia wobec 

opowiadania polityczne Dr. pulsa - odcinek 5

Czy Bokserski pójdzie siedzieć?

Działania w Wejherowie są elementem akcji ekologicz-
nych prowadzonych w całej metropolii nad Zatoką Gdań-
ską jako Dni Solidarności Klimatycznej. Tegoroczna 28. 
ogólnopolska akcja przebiegała pod hasłem „Myślę, więc 
nie śmiecę”. Akcję w Wejherowie zorganizował Urząd 
Miejski, który zapewnił uczestnikom „Sprzątania Świa-
ta” worki na śmieci i rękawice ochronne, a Zakład Usług 
Komunalnych zajął się odbiorem i zagospodarowaniem 
zebranych odpadów. 

Jak powiedziała jedna z uczennic, potrzebny jest nie 
jeden dzień, ale więcej, a wszyscy ludzie, bez względu na 
wiek powinni sprzątać śmieci, przyczyniając się do tego, 
aby nasze otoczenie było czyste i zadbane. 

- Te śmieci, które zebraliśmy, wyrzuciliśmy przecież 
my sami – mówi  Anna. - Przyszłość ludzkości zależy w 
dużej mierze od nas. Jeśli nie zaczniemy dbać o ochronę 
środowiska, podpiszemy wyrok na nasze życie.

Do akcji dołączyli także urzędnicy i włodarze Wej-
herowa m.in. Beata Rutkiewicz oraz radni Justyna 
Ostrowska, Dorota Chodubska i Leszek Szczypior.

Więcej o akcji „KLIMATycznie w Wejherowie” na str. 7

Wejherowianie 
sprzątali świat

Ponad cztery tysiące wejherowian - dzieci, 
młodzieży i dorosłych wolontariuszy porząd-
kowało w miniony weekend teren w różnych 
częściach miasta. Akcja „Sprzątanie Świata” 
odbywa się w ramach cyklu „KLIMATycznie 
w Wejherowie”. 

uczestnicy Akcji sprzątania Świata w Wejherowie
Szkoła Podstawowa nr 5, 6, 9, 11, Zespół Szkolno-Przed-

szkolny nr 2 (SP nr 8), Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, 
Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwsta-
nia Pańskiego, Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego, 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących, Nie-
publicznie Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie, 
I Liceum Ogólnokształcące, Powiatowy Zespół Szkół nr 2, 
nr 3 i nr 4, Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Pu-
chatka, Przedszkole Sióstr Zmartwychwstanek, Przedszkole 
„Kraina Kubusia Puchatka”, Niepubliczne Przedszkole Eduka-
cyjno-Sportowe Mapeciaki, Przedszkole Powiatowego Ze-
społu Kształcenia Specjalnego, Fundacja „Rodzina Nadziei”, 
Przedszkole AKUKU, Przedszkole „Wędrowniczek”, Punkt 
Przedszkolny „Bajkowy Dworek”, Przedszkole URWIS, Fir-
ma Eura-Tech, Firma MechVent, Nadleśnictwo Wejherowo, 
Urząd Miejski w Wejherowie, Straż Miejska w Wejherowie.

Bokserskiego. W tym czasie 
twarz Wielkiego Dewelope-
ra zmieniła kolor na świn-
kowo-różowy, gdyż nagły 
skok ciśnienia wepchnął mu 
krew do głowy. Mina zdra-
dzała niedowierzanie, a po-
tem narastającą wściekłość. 
Pieści zaciskały mu się sa-
me, więc Bokserski cofnął 
się jeszcze o krok. Gdyby 
stolik, przy którym siedzie-
li miał swoją świadomość, 
to pomimo sztywnych nóg 
też uciekłby zapewne, gdyż 
Wielki w szale zwykł walić 
pięścią właśnie w stół.

Nie mówiąc, a sycząc 
przez zęby, Wielki Dewelo-
per cedził słowa:

- Za co ja wam płacę? 
Robimy zamach na burmi-
strza Mikołaja, mamy go 
opluć, kłamać, oczerniać, 
słowem zniszczyć, a ten ba-
ran Bokserski ładuje się w 
taką aferę z oszustwem? 
Kto nam teraz uwierzy? I 
tak było słabo z tą naszą 
wiarygodnością, bo argu-
menty marniutkie, wszyst-
ko naciągane, odgrzewane 
kotlety sprzed 10 czy 20 lat.

Wielki kręcił głową z iry-
tacją:

- Nie, nie, to tak nie mo-
że być! Przecież ja na tych 
hektarach na rzeką dalej 
będę mógł krowy pasać, a 
nie bloki budować. Musimy 

usunąć Mikołaja, bo on mi 
nie zmieni tego planu nad 
rzeką. Tam jest do zarobie-
nia dwadzieścia milionów. 
Tyle kasy, tyle kasy…

Wielki Deweloper na mo-
ment się zamyślił. Być może 
oczami wyobraźni oglądał 
sztapel stu tysięcy bankno-
tów z nadrukiem „200” skła-
dający na owe dwadzieścia 
milionów, gdyż nagle wstą-
pił w niego duch bojowy.

- Gruby, chodź tu! – roz-
kazał.

Gruby Mecenas ocho-
czo podszedł do stołu, gdyż 
od tego stania zaczęły mu 
puchnąć nóżki. Brzuch na-
ciskał z góry, a skórzane 
buciki uciskały z dołu. Me-
cenas lubił się podobać, a 
że wygląd musiał nadra-
biać strojem, to w luźnych 
trampkach nie chodził.

- Słuchaj, zajmiesz się 
sprawą Bokserskiego! Mo-
że się uda coś ściemnić w 
prokuraturze - polecił Wiel-
ki Deweloper  - I zawezwij 
mi zaraz znajomego Działa-
cza Jedynie Słusznej Partii. 
Może coś tam przytrzyma... 
Tylko żeby z tego zdjęć na 
fejsbuka nie wrzucał - dodał 
z ironią.

- A wy wyrobnicy wracać 
do brudnej roboty w inter-
necie, bo wypłaty nie bę-
dzie. Nagonka musi trwać! 

- Wielki Deweloper rozkazał 
Sfarce, Orłowskiemu i Bok-
serskiemu – Pamiętajcie, co 
mówił Goebbels: „Kłamstwo 
powtórzone tysiąc razy staje 
się prawdą”. W końcu wmó-
wimy mieszkańcom, że bur-
mistrz Mikołaj jest zły.

W tym momencie Orłow-
ski powrócił ze swojej umy-
słowej wyprawy w nieznane, 
ożywił się z tępego bezruchu, 
w którym tkwił od początku 
spotkania i z bolszewickim 
zapałem zakrzyknął:

- Tak jest szefie! Będzie-
my szczuć na Mikołaja, 
szczuć i jeszcze raz szczuć!

- Jak prawdziwa szczuj-
nia! - dorzucił z błyskiem w 
oczach Sfarko, nie chcą być 
gorszym bolszewikiem od 
Orłowskiego. Poza tym wręcz 
panicznie bał się utraty źró-
dła utrzymania, gdyż nigdzie 
na stałe nie pracował.

- Jak trzy szczujnie! - do-
dał Bokserski, który czuł, 
że wraca do łask, a Wielki 
Deweloper zaopiekuje się 
nim niczym mafijny boss.

- No! I to mi się podoba -  
podniósł do góry palec Wiel-
ki Deweloper i wyszedł, a za 
nim podreptał Gruby Mece-
nas na swoich umęczonych 
nóżkach.

Hejtowanie burmistrza 
na fejsbuku musiało jednak 
zaczekać. Zwyczajnie prze-
grało z alkoholem. Libacja 
skończyła się na nad ranem. 
Sfrako i Orłowski pocieszali 
przy butelce Bokserskiego, 
że jak pójdzie siedzieć, to 
będą mu paczki do więzie-
nia przynosili. Ten wyraz 
zbójeckiej solidarności chy-
ba nie przekonał Bokser-
skiego, któremu w pijanym 
widzie śniły się kraty…  A 
kiedy minął upiornie trzeź-
wy świt, skacowani hejte-
rzy zasiedli, jak co dzień, 
do komputerów.

Ciąg dalszy nastąpi….

Dr Puls 

P.S. Wszelkie podobień-
stwo do prawdziwych osób 
i zdarzeń jest przypadkowe 
oraz niezamierzone. Opo-
wiadanie jest wizją lite-
racką.
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POWIAT

starosta Wejherowski w związku z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.u.2020.920 tj. z dnia 2020.05.25) oraz art. 38 ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.u.2021.275 tj. z dnia 
2021.02.11):

Niniejszym informuje, iż nastąpiła zmiana w prawie konsumenckim oraz Kodeksie 
cywilnym polegająca na tym, iż osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą 
będzie w określonych sytuacjach traktowana jak konsument i w związku z tym objęta 
zostaje ochroną przewidzianą dla konsumenta, mimo że jest przedsiębiorcą wpisanym 
do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Dotyczy to również 
wspólników spółek cywilnych.

Przedsiębiorca – konsument otrzyma ochronę gdy zawierana umowa wiąże się 
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie ma dla niego charakteru 
zawodowego.  W takim przypadku zatem zakup rzeczy może zostać potwierdzony 
fakturą VAT i rozliczony w kosztach prowadzenia działalności gospodarczej.

Z ułatwień właściwych dla konsumentów nie skorzystają podmioty, które są wpisane 
do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym spółki prawa handlowego, np. spółki z o.o., 
komandytowe, akcyjne.

Nowe uprawnienia jakie zyska przedsiębiorca – konsument to:

prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, 
z wyjątkiem kosztów zwrotu rzeczy.

szersze uprawnienia z tytułu rękojmi, możliwość powołania się na domniemanie 
istnienia wady, jeżeli ujawni się ona w ciągu roku od wydania rzeczy, korzystanie 
z dłuższego okresu rękojmi.

Zakaz stosowania wobec niego niedozwolonych klauzul umownych - oznacza to w 
praktyce, że wszelkie takie klauzule zawarte w regulaminach nie będą wiązać 
przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy-konsumenci nie będą mogli skorzystać z pomocy miejskich 
i powiatowych rzeczników konsumentów.

Nowe przepisy mają zastosowanie do umów zawartych po 1 stycznia 2021r.

W przypadku zainteresowania szerszą informacją dotyczącą nowych uregulowań 
należy przesłać na adres:  starostwo@powiatwejehrowski.pl  wskazując w treści NIP i/lub RE-
GON oraz nazwę przedsiębiorcy do dnia 30 września.

     starosta Wejherowski
        dr gabriela Lisius

podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740)
Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń 
regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495)

starosta Wejherowski
Informacja/komunikat

Od wtorku, 21 września do 30 listopada br. z powodu remontu za-
mknięta jest część ulicy Przemysłowej w Wejherowie, na odcinku od 
ul. Wierzbowej do zjazdu w kierunku cementowni.

Jak informuje Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego. za-
mknięcie związane jest z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Tartaczna 
- Przemysłowa.

utrudnienia dla kierowców

ulica przemysłowa
remontowana
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Wiadomości ze starostwa powiatowego 
w Wejherowie

Plany związane z prze-
budową wejherowskie-
go starostwa pojawiły się 
kilka lat temu, ze wzglę-
du na stale rosnącą liczbę 
mieszkańców, a co za tym 
idzie także klientów urzę-
du oraz związany z tym 
przyrost nowych zadań. 
W tej chwili powiat wej-
herowski liczy blisko 220 
tys. mieszkańców.

- Powiat ciągle się roz-
wija, systematycznie przy-
bywa też mieszkańców. W 
ciągu ostatnich 20 lat licz-
ba ta zwiększyła się o 50 
tysięcy. Kolejne prognozy 
mówią, że taki dynamicz-
ny przyrost będzie się na-
dal utrzymywał. Dlatego 
rozbudowa była koniecz-
nością, aby zapewnić lep-
sze funkcjonowanie urzędu 
i sprawniejszą obsługę 
klientów - wyjaśnia Staro-
sta Wejherowski Gabrie-
la Lisius. - Po rozbudowie 
zyskamy 900 metrów kwa-
dratowych powierzchni, a 
dodatkowo budynek odzy-
ska  historyczny wygląd 
sprzed lat. 

Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie mieści się w 
zabytkowym budynku, któ-
ry został wybudowany na 

Wmurowanie aktu erekcyjnego 
pod rozbudowę starostwa

Uroczyście wmurowano akt erekcyjny w związku z trwającą od zeszłego roku przebu-
dową i nadbudową Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Dzięki rozbudowie zwięk-
szy się liczba pomieszczeń do obsługi interesantów.

początku XX w. Pierwotnie 
obiekt charakteryzował się 
spadzistym dachem, który 
spłonął w wyniku pożaru 
na początku lat siedem-
dziesiątych. 

Dzięki rozbudowie po-
wstanie trzecia kondy-
gnacja z mansardowym 

dachem i blisko 1000 me-
trów nowej powierzchni 
użytkowej. Po przebudo-
wie nowe stanowiska zyska 
m.in. Wydział Komunika-
cji oraz Wydział Budow-
nictwa i Nieruchomości.

– Na to zadanie pozy-
skaliśmy środki z Rządo-

wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 5,3 
mln zł i ponad 100 tys. z 
PFRON-u na windę, która 
ułatwi przemieszczanie się 
wewnątrz budynku osobom 
niepełnosprawnym – mówi 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Sekretarz Prezesa Rady Ministrów 
Małgorzata Zwiercan.

Na terenie gminy Łęczyce oddano do użytku dwa zada-
nia drogowe na odcinku Świchowo - Świchówko oraz Dzię-
cielec - Rozłaski Bór. Pierwsza droga łączy gminę Łęczyce 
z gminą Choczewo, zaś druga z powiatem lęborskim.

- Bardzo się cieszę z oddania kolejnych zadań drogo-
wych. To bardzo ważne, aby systematycznie modernizować 
stan infrastruktury drogowej, która przyczynia się nie tyl-
ko do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu, ale 
także komfortu życia mieszkańców - podkreśla Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.

W ramach prac na drodze powiatowej  Kisewo - Żela-
zno na odcinku Świchowo - Świchówko wykonano remont 
nawierzchni o długości około 2,5 km. Zadanie objęło rów-
nież ścinkę i uzupełnienie poboczy, usunięcie krzewów i 
odrostów występujących w pasie drogowym, regulację wy-
sokościową zjazdów oraz wykonanie oznakowania piono-
wego i poziomego.

Prace modernizacyjne na drodze powiatowej Rozłaski 
Bór - Nawcz na odcinku Rozłaski Bór - Dzięcielec polegały 
na remoncie 3,5 km fragmentu drogi, która była w bardzo 
złym stanie technicznym.

- O remont tej drogi od lat zabiegali mieszkańcy - mówi 
Wicestarosta Jacek Thiel. - Dlatego bardzo się cieszymy, 
że  przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
udało się zrealizować to zadanie.

W ramach inwestycji wykonano wyrównanie istniejącej 
nawierzchni poprzez jej sfrezowanie, nałożenie warstwy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej 
z mastyksu grysowego, pobocza gruntowe, remont istnie-
jących zjazdów, poszerzenie jezdni do szerokości 5 m oraz 
oznakowanie poziome oraz pionowe.

Zadania zrealizowane zostały przez Powiat Wejherow-
ski przy współpracy z gminą Łęczyce i przy 50% dofinan-
sowaniu z RFRD. Łączny koszt obu inwestycji wyniósł 
4,2 mln zł.

oficjalne oddanie 
zadań drogowych 
w gminie Łęczyce

Zakończyły się prace remontowe na 
drogach powiatowych w gminie Łęczy-
ce. Zadania zrealizowane w Świchówku 
i Dzięcielcu otrzymały dofinansowanie z 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
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WYDARZENIA

Łęczyce, 23 września 2021 r. 
RIR.6720.2.2020.DW 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE  
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyce 
ujednoliconego Uchwałą nr XVI/119/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 20 listopada 2019 r. dla obrębów 

geodezyjnych Świchowo, Brzeźno Lęborskie, Wysokie, Pużyce, Godętowo, gmina Łęczyce 
 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r.                      
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska                         
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą 
nr XVI/119/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 20 listopada 2019 r. dla obrębów geodezyjnych Świchowo, Brzeźno 
Lęborskie, Wysokie, Pużyce, Godętowo, gmina Łęczyce, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 października 2021 r. do 
29 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie 
internetowej http://bip.leczyce.pl/ 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu                      
5 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce o godz. 13:00. 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i 
art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
zmiany studium lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce lub za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2021 r.  

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu 
prowadzonego przez Urząd Gminy Łęczyce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 
Łęczyce, lub gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
22 listopada 2021 r. 

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce. Uwagi złożone po upływie ww. 
terminu pozostają bez rozpatrzenia. 

Wójt Gminy Łęczyce  
Piotr Wittbrodt  

 
Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                     
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),                         
Wójt Gminy spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łęczyce reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, tel: 58 678 92 14, fax: 58 678 91 25,                                      
e-mail: sekretariat@leczyce.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@leczyce.pl. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest 
opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty 
zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania planu. 
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określają ustawy: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                      
oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji  podanych danych i prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W 
ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. 

 

powiatowo-gminne Dożynki w strzepczu 
czyli tradycja i zabawa dla mieszkańców

O G Ł O S Z E N I E

Fot. Starostwo w Wejherowie

Gmina Linia była gospodarzem Powiatowo-Gminnych Doży-
nek, które odbyły się 19 września br. w Strzepczu. Oficjalnym 
uroczystościom towarzyszyła dobra zabawa, pełna atrakcji dla 
dzieci i dorosłych uczestników. Najpierw jednak, zgodnie z tra-
dycją podziękowano za tegorczne plony podczas mszy św. w ko-
ściele pw. św. Marii Magdaleny w Strzepczu.

Rolnikom z gminy Linia 
i całego powiatu wejherow-
skiego dziękowała z kolei 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius: - Dzięku-
ję Wam Drodzy Rolnicy za 
Waszą ciężką pracę, kulty-
wowanie tradycji przodków, 
przekazywanie szacunku do 
ziemi kolejnym pokoleniom 
oraz umiłowanie naszej 
małej Ojczyzny.

Podczas Święta Plonów 
wybrano najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy. Zwycię-
żył wieniec Sołectwa Linia, 
drugie miejsce przypadło 
Sołectwu Perlino, a trzecie 
Sołectwu Orle. Wyróżnienie 
otrzymało Sołectwo Będar-
gowo oraz Bożepole Wielkie. 

Wśród atrakcji tegorocz-
nych dożynek był korowód 
zabytkowych aut i trakto-
rów, warsztaty kulinarne 
dla najmłodszych z Ma-
sterChefem Sylwią Garską 
Chmarycz oraz  występy 
artystyczne, w tym Zespołu 
Regionalnego „Janczowio-
ki”. W wydarzeniu wzięła 
bowiem udział delegacja z 
zaprzyjaźnionego powiatu 
nowosądeckiego.
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EKOLOGIA

Oprócz zbiórki doni-
czek z tworzyw sztucz-
nych w punkcie PSZOK, 
umożliwienia ponownego 
wykorzystania zniczy na 
cmentarzu oraz przekaza-
nia mieszkańcom sadzonek 
drzew i krzewów, wrzesień 
obfituje w ciekawe wyda-
rzenia m.in. zajęcia edu-
kacyjne dla dzieci. W akcję 
„KLIMATycznie w Wejhe-
rowie”, zainicjowaną przez 
władze miasta włączyły się 
różne miejskie instytucje, 
szkoły, nadleśnictwo i za-
kłady pracy.

Spektakl i festyn
W Filharmonii Kaszub-

skiej czterokrotnie wy-
stawiany był spektakl 
ekologiczny dla dzieci pt. 
„Dusza lasu” przygotowa-
ny przez Krakowskie Biuro 
Promocji Kultury. Spek-
takl, sfinansowany przez 
Wydział Inwestycji, Go-
spodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska Urzę-
du Miejskiego w Wejhero-

Celem różnorodnych akcji ekologicznych w naszym mieście 
zorganizowanych pod hasłem „KLIMATycznie w Wejhero-
wie”, które zapowiadaliśmy w poprzednim „Pulsie”, jest za-
chęcenie mieszkańców do ochrony środowiska, m.in. poprzez 
zmianę codziennych nawyków. Poniżej szeroko relacjonuj-
my wydarzenia z udziałem mieszkańców, zaś o największej 
akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2021” piszemy na str. 3.

wie obejrzało około tysiąc 
uczniów klas I-III wejhe-
rowskich szkół podstawo-
wych. Spektakl opowiada o 
problemach związanych ze 
śmieciami w naszym naj-
bliższym otoczeniu, a także 
o smogu.

W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej odbył się festyn 
„Rodzinne z bajkami zGRY-
wanie”. W programie była 
m.in.: gra mobilna z nagro-
dami, spektakl dla dzieci, 
wystawa fotografii, pokaz 
iluzji, kącik gier i zabaw 
retro. Festyn sfinansowany 
był z Wejherowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. 

Noc Nietoperzy 
Wieczorny spacer w le-

sie w poszukiwaniu nieto-
perzy, wykonywanie budek 
dla tych zwierząt, rodzinne 
rozwiązywanie krzyżówek 
i podobne zajęcia przygo-
towali wejherowscy leśni-
cy. Spotkanie odbyło się 
w Ośrodku Edukacji Przy-
rodniczo-Leśnej MUZA. 

Pracownicy Nadleśnictwa 
Wejherowo opowiadali o le-
śnych ssakach, które choć 
owiane są złą sławą, są 
niezwykle pożyteczne. Uda-
ło się także zobaczyć żywe 
nietoperze oraz usłyszeć je 
poprzez detektory dźwięku.

Innego dnia Nadleśnic-
two Wejherowo zaprosiło 
mieszkańców na spacer po 
lesie. Przewodnik - Piotr 
Karbownik, zastępca 
nadleśniczego, opowiadał 
o hodowli, użytkowaniu i 
ochronie lasu, przekazując 
podstawową wiedzę i różne 
ciekawostki.

Warsztaty w parku
Dział Edukacji Przyrod-

niczej WZNK zaprosił z ko-
lei na warsztaty na temat  
„Bezpieczne dokarmianie 
ptaków wolno żyjących” 
oraz zajęcia z tworzenia je-
żostrefy. 

- Zależy nam na upo-
wszechnieniu wiedzy o 
zasadach dokarmiania pta-
ków, zwłaszcza w okresie je-

sienno-zimowym, a także o 
tym, że nie należy dokar-
miać ptaków hodowlanych, 
które przebywają na terenie 
Parku Miejskiego w Wej-
herowie. Są one karmione 
przez pracowników WZNK 
wzbogaconą mieszanką 
pasz i warzyw. W żadnym 
przypadku nie należy kar-
mić ptaków pieczywem, bo 
to bardzo szkodzi ptakom - 
wyjaśnia Paweł Formela, 
kierownik Działu Edukacji 
Przyrodniczej WZNK. 

O zasadach karmienia 
ptaków w parku opowia-
dał Andrzej Gutowski, 
kierownik Sekcji Zwierząt 
ZOO w Gdańsku-Oliwie: 
- Jeżeli chcemy coś podać 
ptakom do jedzenia, to le-
piej ugotować im trochę 
marchewki, ziemniaków 
pokroić w kosteczkę, bez 
przyprawiania. Nadmiar 
żywności jest niebezpiecz-
ny, bo inne produkty niż 
pasza mogą się psuć.

Spotkania 
w bibliotece
Mieszkańcy Wejherowa 

do końca września mogą 
jeszcze wziąć udział w wie-
lu ciekawych warsztatach i 
prelekcjach, związanych z 
ochroną klimatu, organizo-
wanych w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej. Biblioteka 
proponuje także warszta-
ty z EkoPaki czyli zabawy 
empiryczne z materiałów 
recyclingowych, pogadankę 
dla klas siódmych i ósmych 

szkół podstawowych „Jak ja 
przyczyniam się do zmiany 
klimatu”. Więcej informacji 
na ten temat w Wypożyczal-
ni dla Dzieci i Młodzieży, 
pod nr tel.: 58-677-65-75.

Uczestnicy warsztatów 
przyrodniczych w bibliote-
ce, m.in. przedszkolaki z 
Akademii Krasnala i dru-
goklasiści ze Szkoły Podsta-

wowej nr 5 w Wejherowie, 
poznały wiele ciekawych i 
ważnych informacji o dzi-
kich zwierzętach. 

Dzieci dowiedziały się że 
nie należy dotykać małych 
zajączków czy sarenek, a 
także jak bezpiecznie zła-
pać i przewozić dzikie zwie-
rzę jeśli potrzebuje naszej 
pomocy.

Warsztaty w parku, czyli prelekcja na temat parkowych ptaków.

Wieczorny spacer po lesie, czyli Noc Nietoperzy.

Akcje proekologiczne, wydarzenia kulturalne, zajęcia edukacyjne

Nie tylko sprzątanie świata

Jeszcze tylko do najbliższej soboty 25 września Zakład 
Usług Komunalnych w Wejherowie Sp z o.o. prowadzi zbiór-
kę plastikowych doniczek w ramach akcji „KLIMATycznie w 
Wejherowie”. Można je oddać w punkcie PSZOK, a zebrane 
doniczki po sadzonkach zostaną przekazane przekażemy do 
szkółek ogrodniczych do ponownego wykorzystania.

psZok przy ul. Chopina w Wejherowie (na terenie ZUK) 
zaprasza w czw.-pt. godz. 7.00 -15.00 i w sob. 8:00-13.

oddaj stare doniczki
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Festyn w wejherowskiej bi-
bliotece zgromadził wielu małych 
uczestników, przebranych w baj-
kowe stroje, a także ich rodziców 
i dziadków. W kąciku zabaw retro 
przygotowano gry podłogowe, pod-
czas których można było przypo-
mnieć sobie projektor do filmów 
czy grę w kapsle. Można było za-
grać w grę terenową w budynku bi-
blioteki i znaleźć upominki. 

- Od tegorocznej wiosny 
trwały przygotowania do 
stworzenia tej gry mobilnej 
prowadzone w formie cyklu 
warsztatów z zakresu ma-
krofotografii i zasad two-
rzenia gier mobilnych pod 
kierunkiem Krzysztofa Po-
wałki - informuje dyrektor 
wejherowskiej biblioteki 
Ewelina Magdziarczyk-
-Plebanek. - Uczniowie 
pracowali nad technikami 
fotografowania i skanowa-
nia książek smartfonem. 
Następnie uczyli się tech-
niki projektowania gry 
mobilnej. Ciekawym do-
świadczeniem było spotka-
nie międzypokoleniowe z 
seniorami, którzy opowia-
dali o korzyściach wynika-
jących z czytania książek.

Gra mobilna „Sekrety 
biblioteki” była związana 
ściśle z jubileuszem 75-le-
cia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, a trasa gry, fabuła 
oraz pojawiające się przygo-
dy związane były z działal-
nością biblioteki.

Do gry przystąpiły 4 dru-
żyny zewnętrzne dobrane 
przypadkowo, których za-
daniem było zebranie na 
trasie jak największej ilo-

gra mobilna dla małych i dużych

sekrety Biblioteki
Gra mobilna „Sekrety biblioteki” została stworzona przez 

uczniów wejherowskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w ramach pro-
jektu #czytamwbibliotece. W fabułę gry wplecione zostały miejsca, 
z którymi związana była Miejska Biblioteka Publiczna w Wejhe-
rowie. Na trasie można było odnaleźć książki i zdobyć nagrody.

ści punktów. Motywacją do 
aktywności na trasie było 
też znajdowanie książek. 
W grze wzięli też udział po-
za konkursem uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 9. 

Nagrody zwycięzcom 
wręczył zastępca prezyden-

ta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz.

Projekt #czytamwbiblio-
tece dofinansowany jest ze 
środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury.

Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprosiła 
dzieci i ich rodziny na festyn „Rodzinne z bajkami zGRY-
wanie”, zorganizowany w ramach Wejherowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Były gry, zabawy i niespodzianki, 
a przede wszystkim wspaniały spektakl.

Odbył się pokaz iluzjonisty, a 
specjalną niespodziankę przygo-
towały grupy teatralne: SUTW 
„Srebrna Nitka” oraz „Errata”, 
wystawiając spektakl „Nie ma te-
go złego”. 

Autorem zwycięskiego projektu 
Wejherowskiego Budżetu Obywa-
telskiego był Krzysztof Powałka.

gry retro i bajki

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa
W turnieju wystartowała 

czołówka zawodników upra-
wiających crossfit. Zawody 
zorganizował Wejherow-
ski Klub Kulturystyczny i 
Sportów Siłowych „Apollo”.

- Cieszymy się, że wraca-
ją do nas zawodnicy, którzy 
brali udział w poprzednich 
zawodach. Jestem zadowo-
lony z wysokiego poziomu 

W piątej edycji Wejher Cross Games wzięło udział ponad 160 za-
wodników z Polski i świata. Na obiektach wejherowskiej „Ósem-
ki” zawodnicy rywalizowali w konkurencjach sprawnościowych, 
siłowych, gimnastycznych, wytrzymałościowych i wydolnościo-
wych. Były biegi i podnoszenie ciężarów. 

zawodów, choć w finałach 
nie ma żadnego z naszych 
zawodników, ale wszyscy 
wypadli wspaniale popra-
wiając swoje rekordy życio-
we - powiedział Bartłomiej 
Szreder, organizator Wej-
her Cross Games. 

Nagrody dla najlepszych 
zawodników wręczał Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 

zastępca prezydenta Wej-
herowa, i Rafał Szlas, 
przewodniczący Komisji 
Zdrowia, Sportu i Rekreacji 
Rady Miasta.

- Wejherowo sportem stoi, 
z czego bardzo się cieszę. 
Mam nadzieję, że spotka-
my się za rok w tym samym 
miejscu – powiedział Arka-
diusz Kraszkiewicz.

Fot. Leszek Spigarski Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

Wejher Cross games po raz piąty

Wytrzymali i silni
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Uczestnikom projektu, realizowanego w 
różnych miejscach, asystowała Kaja Wa-
silewska, pedagog specjalny. Jeden z mło-
dych mężczyzn obserwował pracę Urzędu 
Miejskiego w Wejherowo, wprowadzał do 
komputera dane, wykonywał drobne zada-
nia biurowe, wziął udział w inspekcji inwe-
stycji w mieście. 

Trzech uczestników przyglądało się pra-
cy pracowników Parku Miejskiego, włą-
czając się do drobnych zadań: zamiatania, 
grabienia liści, dokarmiania ptaków. Je-
den z uczestników przebywał w Bibliotece 
Miejskiej, gdzie układał książki i stawiał 
pieczątki na drukach. 

Zakończyła się realizacja dwutygodniowego projektu „Uspołecz-
nianie-uzawodawianie osób ze spektrum autyzmu i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”, dofinansowanego przez Miasto Wejhe-
rowo. Projekt, w którym wzięło udział  pięciu młodych mężczyzn, 
realizuje fundacja ,,Autyzm - Brand new brein”.

Uczestnicy projektu odwiedzili również 
redakcję TVP Gdańsk, gdzie przyglądali 
się pracy dziennikarzy, zwiedzili telewizję 
i mogli spróbować swoich sił w studiach 
nagraniowych. 

- Celem projektu było włączenie osób z 
autyzmem i niepełnosprawnością intelek-
tualną do społeczeństwa, umożliwienie im 
poznania różnych zawodów od ,,kuchni”, 
zmierzenia się z punktualnością, systema-
tycznością oraz poczuciem bycia ważnym 
i docenionym - wyjaśnia Izabela Minga, 
prezes Fundacji AUTYZM-BRAND NEW 
BRAIN. - Zadziałało to również w drugą 
stronę. Osoby, które miały okazję  poznać 
uczestników projektu dowiedziały się wię-
cej na temat autyzmu, postrzegania świata 
przez te osoby .

Podczas zakończenia projektu w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej, zastępca prezy-
denta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz 
pogratulował uczestnikom i wręczył im dy-
plomy oraz nagrody. 

projekt dla osób ze spektrum autyzmu
i zagrożonych wykluczeniem społecznym

pomagali w pracy

W zawodach uczestniczy-
li strzelcy kurkowi z okręgu 
pomorskiego. Turniej otwo-
rzył także Przemysław 
Kiedrowski, wójt gminy 
Wejherowo. Uczestników 
przywitał a potem wręczał 
nagrody Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. Fot. Urząd Miejski

Fot. Starostwo w Wejherowie

szlakami nadmorskich wydm

Zlot turystów seniorów
Spotkali się w Wejherowie, aby zaraz potem wyruszyć na ziemię 

choczewską. Uczestnicy VIII Zlotu Turystów Seniorów zebrali się 
przy Powiatowej Bibliotece Publicznej, gdzie uroczyście otwarto 
coroczną imprezę turystyczną.

turniej strzelecki „Za wolność kaszub i polski”
Dla upamiętnienia I Morskiego Pułku Strzelców na strzelnicy Sto-

warzyszenia Strzeleckiego Walther w Bieszkowicach zorganizowano 
turniej strzelecki „Za wolność Kaszub i Polski”, którego organizatorem 
było wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie.

Kurkowe Bractwo Strze-
leckie w Wejherowie, za-
łożone w 1836 r., skupiało 
przedstawicieli kupiectwa, 
rzemiosła i przemysłu. Dzia-
łalność prowadziło we wspa-
niałym obiekcie, jakim była 
strzelnica wraz z okazałym 
budynkiem w Wejherowie. 
Aktywną działalność prze-

rwała II wojna światowa, 
która zamknęła okres dzia-
łalności stowarzyszenia. 

W roku 1993 reaktywo-
wano Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w Wejherowie. 
Każdego roku organizowane 
są zawody o „Miecz Jakuba 
Wejhera” dla bractw z całej 
Polski.

Grupa turystyczna 
„Wejherowskie trampy” 
działająca od 15 lat przy 
Stowarzyszeniu Wejherow-
ski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku już po raz ósmy wy-
ruszyła ze 100-osobową gru-
pą seniorów na trasę, aby 
uczcić zbliżający się Świato-
wy Dzień Turystyki, a zara-
zem otwierając kolejne Dni 
Powiatu Wejherowskiego.

Uroczystego otwarcia 
zlotu seniorów dokonał  
Piotr Syrocki naczelnik 
Wydziału Kultury i Spraw 
Społecznych Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie 
razem z Barbarą Gusman 

dyrektor Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Wej-
herowie. Urząd Miejski w 
Wejherowie reprezentował 
Henryk Połchowski, a 
Stowarzyszenie Wejherow-
ski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku - prezes Krystyna 
Laskowska.

W tym roku seniorzy na 
cel swojej wędrówki wybra-
li malowniczą, nadmorską 
gminę Choczewo. Dzięki 
współpracy z zaprzyjaźnio-
nym Choczewskim Uniwer-
sytetem Trzeciego Wieku 
„Carpe Diem Semper” zwie-
dzili latarnię morską Stilo, 
odwiedzili pałac z  parkiem i  

stadniną koni  w Ciekocinku 
oraz przeszli leśną ścieżkę 
przyrodniczą na platformę 
widokową Wydma Lubia-
towska. Wspaniała impreza  
integracyjna turystów senio-
rów zakończyła się  biesiadą 
przy muzyce w Domu Sołec-
kim „Sabina” we wsi Kierz-
kowo, którą poprowadził 
koordynator  Choczewskie-
go Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Piotr Zarzeczny.

 Zlot przygotowali wo-
lontariusze SWUTW Beata 
Myszka,  Alicja Orszulak 
i Bożena Krywald, dzięki 
wsparciu Starostwa Powia-
towego w Wejherowie.
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Znany cykl komiksowy 
„Wampiurs Wars” dotych-
czas wydawany był i wzna-
wiany przez Gdański Klub 
Fatastyki, którego dłu-
goletnim działaczem jest 
twórca z Wejherowa.

- Właściciel wydawnictwa 
i księgarni Incal, a także fan 
komiksów - Bartosz Kurc  
zaproponował mi pierw-
sze nie-klubowe wydanie 
„Wampiurów”  -  wyjaśnia 
Jan Plata-Przechlew-
ski. - Oczywiście  zgodzi-
łem  się, a nieco  później, 
jako komiksowy outsider, 
zorientowałem się, że to wy-
dawnictwo, acz niewielkie, 
wydaje prawdziwe perełki. 
„Wampiury” zainspirowały 
Bartosza Kurca do wyda-
wania również niszowych i 
zapomnianych polskich ko-
miksów sprzed lat.

Wkrótce 30 września au-
tor „Wampiurów” weźmie 
udział w kolejnej imprezie 
w Krakowie, natomiast 2 
października zaprezentuje 
swoją książkę w Łodzi, na 
największej polskiej impre-
zie komiksowej - Festiwalu 
Komiksu. Tam odbędzie się 
spotkanie autorskie z Ja-
nem Platą-Przechlewskim.  

Wejherowianin Jan Plata-Przechlewski był uczestnikiem Warszawskich Dni Komik-
su podczas Warszawskich Targów Książki 2021, zorganizowanych w dniach 9-12 wrze-
śnia br.  na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki. Autor podpisywał swój 
komiks pt. „Wampiurs Wars”, wydany przez wydawnictwo Kurc. 

„Wampiurs Wars” Ja-
na Platy-Przechlewskiego 
to pierwszy polski komiks 
undergroundowy. Pierwszy 
tomik ukazał się w 1985 ro-
ku, ostatni cztery lata póź-
niej. Najnowsze wydanie 
zbiera wszystkie kanonicz-
ne odcinki oraz dodatkowe 
komiksy, rysunki, dedyka-
cje, odautorskie teksty i po-
słowie Jerzego Szyłaka. 

Bohaterami komiksu są 
strzygonie, nocnice, lataw-
ce, zmory, mumie, utopce, 
no i oczywiście wampiury - 
bezokie, jednonogie i wyjąt-
kowo paskudne. Rubaszni 
bohaterowie, zaopatrzeni 
w nielichą baterię butelek 
łamią wszelkie komiksowe 
reguły. Całość utrzyma-
na w konwencji horroru, 
zawiera jednak nawiąza-
nia, aluzje i parodie wielu 
utworów i nurtów popkul-
tury, literatury, filmu oraz 
do polskiej rzeczywistości. 
„Wampiurs Wars” zyskały 
opinię „najlepszego, najbar-
dziej odjechanego, śmiesz-
nego i niepokornego tworu 
w historii komiksu polskie-
go” - jak napisał Kamil 
Śmiałkowski.

Nowe wydanie „Wampiurs Wars” na targach w Warszawie

twórca z Wejherowa
podpisywał swój komiks

Jan Plata-Przechlewski, absolwent Liceum Plastycz-
nego w Gdyni i filologii polskiej na Uniwersytecie Gdań-
skim, pracę magisterską pisał z fantastyki naukowej. Brał 
udział w konferencjach naukowych i popularnonau-
kowych nt. SF. Od wielu lat pełni funkcję redaktora na-
czelnego  „Informatora Gdańskiego Klubu Fantastyki”, w 
którym  zamieszcza recenzje i eseje poświęcone literac-
kiej i filmowej fantastyce oraz krótkie formy literackie i 
komiksowe. Najbardziej znany jest jako twórca cyklu ko-
miksowego Wampiurs Wars, chyba najstarszego polskie-
go komiksu undergroundowego. Brał udział w zbiorczych 
wystawach komiksowych, m.in. w Miejskim Domu Kultury 
na gdańskiej Oruni, Wejherowskim Centrum Kultury, lę-
borskim Domu Kultury oraz tamtejszym Muzeum; frag-
menty „Wampiurów” ukazały się na wystawie i w albumie 
rzeszowskiego IPN „Komiks w [PRL] w komiksie”.

Na scenie wystapili zawodowi aktorzy z Teatru A z Gli-
wic, ale również młodzi aktorzy z Luzina. Taka koncepcja 
zyskała aprobatę Narodowego Centrum Kultury, które w 
większości sfinansowało wydarzenie. Niedzielny spektakl 
poprzedziły warsztaty teatralne z grupą młodych aktorów 
poprowadzonych przez Leszka Stysia i Marka Stecko. 
Sceny w wykonaniu Młodzieżowej Grupy Aktorskiej GOK 
Luzino wyćwiczono praktycznie przez jeden dzień, a efek-
ty widzowie mogli podziwiać podczas przedstawienia. 

Ok. 200 osób w skupieniu wysłuchało poruszającej hi-
storii o niesprawiedliwości wobec całkowicie niewinnego 
człowieka, który nie pozwolił się zwyciężyć złu i atako-
wać nienawiścią swoich oprawców. Aktorzy z Teatru A 
przekonująco i z zaangażowaniem opowiedzieli o skom-
plikowanych losach Stefana Wyszyńskiego, bezprawnie 
przetrzymywanego  przez władze Polski Ludowej przez 
ponad 3 lata, łącznie w 4 ośrodkach. Pokazali historię 
brutalnego kontekstu politycznego tamtych lat, bezlito-
snej cenzury i całkowitego braku współczucia. Widowisko 
uzupełniały efekty wizualne i muzyka, która prowadziła 
widzów z jednej sceny w kolejną.

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie dziękuje wszyst-
kim za obecność i owację na stojąco dla naszych gości.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach progra-
mu Narodowego Centrum Kultury „Kultura - Interwencje 
2021”. Nazwa projektu: Prymas Tysiąclecia 2.0.

12 września w Luzinie odbył się spek-
takl  o ks. Stefanie Wyszyńskim. Wyda-
rzenie zorganizowane w dniu beatyfikacji 
Prymasa przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry miało głębokie przesłanie artystyczne, 
edukacyjne i duchowe. 

Fot. Grażyna Malak

W dniu beatyfikacji

spektakl o 
ks. Wyszyńskim

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius wraz z Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie zapraszają na promocję książki 
„50 Kobiet” Aleksandra Lewandowskiego. 

Wydarzenie zaplanowano w poniedziałek 27 września 

promocja książki i koncert w Muzeum
2021 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Muzeum PiMK-P  w 
Wejherowie przy ul. Zamkowej 2a.

Promocję uświetni występ zespołu Cztery Pory Miłowa-
nia. Wydarzenie odbywa się w ramach Dni Kultury Powia-
tu Wejherowskiego. Wstęp na promocję jest wolny.
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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Edmunda Słowi

społecznika, darczyńcy, filantropa, działacza samorządowego 
oraz Laureata Medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”.

Był lokalnym przedsiębiorcą o wielkim sercu, 
niezwykle pomocny i życzliwy. 

Niech spoczywa w pokoju

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke 
wraz z Radnymi

k O N d O l E N c j E

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

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

PANI 
GENOWEFIE SŁOWI

Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Wejherowskiego 

wyrazy najgłębszego współczucia i słowa otuchy 
w tych trudnych chwilach po śmierci 

M Ę Ż A

składa

k O N d O l E N c j E

Z wielkim żalem i smutkiem 
przyjęlismy wiadomość o śmierci

śp. Edmunda Słowi

Serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Męża

Pani 
Genowefie Słowi

składają, łącząc się w bólu

Zarząd oraz członkowie
Stowarzyszenia Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym BARKA

k O N d O l E N c j E

Pamięć o bohaterach II 
wojny światowej uczczono 
salwą honorową i apelem po-
ległych. Odprawiona została 
msza św., a uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. Jana 
Penconka w Gowinie przy-

W 82. rocznicę kampanii wrześniowej

oddali hołd żołnierzom z 1939 roku
W Białej w gminie Wejherowo odbyły się tradycyjne uroczystości upamiętniające miej-

sce walki i spoczynku żołnierzy 1. Morskiego Pułku Strzelców, którzy oddali życie we 
wrześniu 1939 roku.

gotowali część artystyczną. 
Na żołnierskich mogiłach 
złożono kwiaty i zapalono 
znicze. Hołd żołnierzom od-
dali m.in. przedstawiciele 
władz samorządowych, in-
stytucji oraz stowarzyszeń, 

a także delegacje służb mun-
durowych i szkół.

W corocznej patriotycz-
nej uroczystości uczestni-
czyli m.in. poseł Kazimierz 
Plocke, wicestarosta po-
wiatu wejherowskiego Ja-

cek Thiel oraz zastępca 
prezydenta Wejherowa Ar-
kadiusz Kraszkiewicz i 
wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Leszek Szczypior. 

Gospodarzem uroczy-
stości był wójt gminy 
Wejherowo Przemysław 
Kiedrowski.

Fot. Starostwo w Wejherowie
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odpust szkolny na kalwarii

Modlitwa przy Figurze
Matki Bożej królowej polski

Na mszy św. odpusto-
wej na Kalwarii Wejherow-
skiej  pod przewodnictwem 
o. Grzegorza Matlaka, 
nie zabrakło przedstawi-
cieli władz samorządowych 
powiatu i miasta: starosty 

W Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie w dniach 11-
12 września br. odbywał się Odpust Podwyższenia Krzyża Święte-
go, czyli tzw. odpust szkolny. Uczestniczą w nim co roku delegacje 
wejherowskich szkół i poczty sztandarowe. 

wejherowskiego Gabrieli 
Lisius, wicestarosty Jac-
ka Thiela, wiceprzewod-
niczącego Rady Powiatu 
Wejherowskiego Bogdana 
Tokłowicza i zastępcy pre-
zydenta Wejherowa Arka-

diusza Kraszkiewicza.
W ostatnim w tym ro-

ku odpuście kalwaryjskim 
wzięła udział młodzież 
szkolna i nauczyciele oraz 
mieszkańcy miasta i powia-
tu wejherowskiego.

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

W 85. rocznicę poświęcenia figury Matki Bożej Królowej Pol-
ski w Śmiechowie, w minioną niedzielę odbyło się tam uroczy-
ste nabożeństwo pod przewodnictwem ks. biskupa Zbigniewa 
Zielińskiego z udziałem ks. proboszcza Andrzeja Nowaka oraz 
mieszkańców Śmiechowa.

O godzinie 12.00 odmówiono Anioł Pański oraz modlono 
się do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Po nabożeństwie kapłani i wierni przeszli z modlitwą 
różańcową do kościoła NMP Królowej Polski przy ul. Ry-
backiej, gdzie wszyscy uczestniczyli w mszy św. w intencji 
śmiechowskiej parafii oraz w intencji Chóru Parafialne-
go „Laudate Dominum” w 9 rocznicę powstania zespołu.

W uroczystościach uczestniczyli: starosta wejherowski 
Gabriela Lisius, która przypomniała dzieje figury i jej 
znaczenie dla śmiechowskiej społeczności oraz zastępca 
prezydenta Wejherowa Arkadiusz  Kraszkiewicza. 

O ciekawej historii figury w Śmiechowie, postawionej 
przez mieszkańców 20 września 1936 roku pisaliśmy w 
dwóch sierpniowych wydaniach „Pulsu Wejherowa”, które 
można znaleźć na naszej stronie: www.pulswejherowa.pl

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

Dwudziesta jubile-
uszowa edycja Rajdu na 
orientację „Z kompasem” 
odbędzie się 26 września 
w Wejherowie. Bazą Raj-
du będzie budynek szkoły 
podstawowej sióstr Zmar-
twychwstanek przy ul. 
klasztornej 9.

20. Rajd 
pieszo lub 
na rowerze

Organizatorzy szykują aż 
siedem atrakcyjnych, pieszych 
i rowerowych, tras o zróżnico-
wanym poziomie trudności. Na 
wszystkich czekać także będzie 
prawdziwa uczta w rajdowym 
bufecie. Honorowy Patronat 
nad Wydarzeniem objęli: Staro-
sta Wejherowski Gabriela Lisius 
oraz Prezydent Miasta Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt.

Szczegółowe informacje 
oraz rejestracja dostępne są na 
stronie internetowej Rajdu: 

www.zkompasem.pl.
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W Kartuzach tytuł obro-
niła po raz drugi i Mistrzynią 
Polski seniorek po raz trze-
ci została Paulina Stenka 
z GOSRiT Luzino w wadze 
do 70 kg. W Budapeszcie do 
strefy medalowej przedar-
ła się z orzełkiem na pier-
si Zuzanna Kalbarczyk, 
wygrywając walkę półfina-
łową z Norweżką. W fina-
le musiała uznać wyższość 
innej Norweżki. Ostatecz-
nie Z. Kalbarczyk sięgnęła 
po srebrny medal Pucharu 
Świata seniorek w formule 
full-contact do 60 kg. 

Dzięki zwycięstwom 
dziewczyny zapewniły so-
bie miejsce w seniorskiej 
reprezentacji Polski na 
zbliżające się w październi-
ku Mistrzostwa Świata w 
Lido di Jesolo we Włoszech. 

kickboxing

Medalowy duet 
stenka - kalbarczyk

W Kartuzach rozegrano Mistrzostwa Polski w kickboxingu 
formuły kick-light juniorów i seniorów. W tym samym czasie w 
Budapeszcie trwał turniej Pucharu Świata, z udziałem ponad 
3000 sportowców. W obu turniejach triumfowały zawodniczki 
z Luzina. Gratulujemy!

Paulina i Zuzanna to za-
wodniczki Klubu KTS-K 
GOSRiT Luzino, prowadzo-
ne są przez Rafała Karcza, 
obecnie trenera juniorskiej 
reprezentacji Polski.

Szkoła kickboxingu z 
Wejherowa i Luzina wciąż 
prowadzi nabór na treningi 
dzieci już od lat 4. 

Bliższe informacje: 
www.sportwejherowo.pl 

Od lewej: Rafał Karcz, Paulina Stenka i Zuzanna 
Kalbarczyk.

Pierwsza połowa z Błę-
kitnymi była bardzo wy-
równana, a znakomicie 
w bramce grała Nikola 
Kankowska. Po zmianie 
stron przewagę osiągnęły 

piłka nożna. III liga kobiet

trzecie zwycięstwo
Kolejne ligowe zwycięstwa odniosły piłkarki trenera Sylwestra 

Piątka, które na trudnym terenie w Starogardzie pokonały Błękit-
nych 0:1, a na własnym boisku zwyciężyły Górniczą Konin 4:0.

luzinianki, a gola zdoby-
ła Julia Bargańska, przy 
asyście Karoliny Drewy. 

Na własnym boisku go-
spodynie nie dały szans pił-
karkom z Konina. Bramki 

strzeliły: Karolina Dre-
wa 2 oraz Ewelina Barra 
i Julia Deik. Po tym zwy-
cięstwie zespół z Luzina 
awansował na 5 miejsce w 
ligowej tabeli.
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   W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagroże-
niem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w spra-
wie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861) 
Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania wykonuje większość za-
dań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

    Aktualne informacje na temat funkcjonowania 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

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

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

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

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

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

O G Ł O S Z E N I E
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godziny pracy

  Poniedziałek    7.00-17.00
  Wtorek              7.00-15.00       
  Środa                 7.00-15.00       
  Czwartek          7.00-15.00       
  Piątek                7.00-13.00   
   

godziny przyjęć 
interesantów

Dyrektor WZNK przyjmuje 
interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

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

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNk

tel. 731-008-506

O G Ł O S Z E N I E

Gryf Wejherowo wygrał wyjazdowy pojedynek z Gromem Nowy Staw 0:1. 
Bramkę zdobył Jakub Kwidziński. Gryf zajmuje dziewiątą pozycję w tabeli. Kolejny 

pojedynek gryfici rozegrają u siebie, 25 września o godzinie 16:00 z Lechią II Gdańsk.
Natomiast Stolem Gniewino przegrał na własnym stadionie z Unią Janiko-

wo 1:3. Goście już w pierwszej części zdobyli dwa gole, a w 71 minucie strzelili trzecią 
bramkę. Dopiero w 82 minucie Mateusz Dampc zdobył bramkę honorową.

piłka nożna
gryf wygrywa, stolem przegrywa

Przyjezdni już w pierwszej części zapewnili sobie „bez-
pieczną” czterobramkową przewagę, wykorzystując wiele 
różnorodnych błędów gospodarzy. Druga część była chłodną 
kalkulacją prowadzonej gry gości przy bramkowej przewa-
dze, a także efektem kolejnych błędów w rozegraniu i ataku.

Nowy szkoleniowiec Tytanów, Robert Wicon, wraz z 
asystentami, będzie miał wiele pracy, aby poukładać zespół i 
uporządkować grę przed kolejnymi spotkaniami. Najbliższa 
okazja to wyjazd do Elbląga na mecz z drużyną KPR Elbląg, 
który odbędzie się 25 września o godz. 16.00.

piłka ręczna. tytani

przegrali z gwardią
Piłkarze ręczni Tytani Wejherowo zain-

augurowali rozgrywki pierwszoligowe. W 
pojedynku we własnej hali zmierzyli się z 
KSPR KOSPEL Gwardia Koszalin. Nieste-
ty przegrali 26:30.

Fot. Leszek Spigarski
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ATRAKCYJNA DZIAŁKA POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ 
 
 
 
 
 

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
z siedzibą w Wejherowie przy ul. Parkowej 2A/20 ogłasza 

 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

 
na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.  Feliksa Nowowiejskiego                                
w Wejherowie, stanowiącej działkę nr 140/9 o powierzchni 1 202 m2,  objętą księgą wieczystą 
GD1W/00066928/8 wraz z udziałem 1/6 w nieruchomości objętej księgą wieczystą GD1W/00089172/0 - 
stanowiącej drogę wewnętrzną – dz. nr 137/4 i 140/4 o łącznej powierzchni 644 m2,  

który odbędzie się dnia 11 października 2021 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. 

 
Szczegółowe informacje: www.wtbswejherowo.pl/przetargi lub telefonicznie pod nr 722 08 08 08. 
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SPORT I REKREACJA
X edycja streetball Mtk

tylko siatkę słychać
Na zadaszonym boisku przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejhero-

wie odbył się turniej koszykówki ulicznej „Streetball Małego Trój-
miasta Kaszubskiego”.  

W turnieju wystartowa-
ły 24 zespoły, co daje liczbę 
ok.100 uczestników. 

W najciekawszej katego-
rii open mężczyzn zwycięzcą 
została ekipa „Tylko siatkę 
słychać”,  która wystąpi-
ła w składzie: Bartłomiej 
Bichowski, Piotr Podbiel-
ski, Sebastian Szmidtka i 
Maciej Blok. Drugie miej-
sce zajął „Wejherowski Pa-
kiet”, a trzecie „Ała Team”. 
W rywalizacji w rocznikach 
2007-2008 najlepsi byli „Bo-
rowiki”, a w najmłodszej 
kategorii, czyli w roczniku 
2009 i młodsi wygrał zespół 
„Kidy z NBA”. 

W zawodach rozegrano 
także konkurs rzutów za trzy 
punkty, a zwycięzcą w kate-
gorii Open został Sebastian 
Szmidtka, a w dzieciach  
triumfował Jakub Fabich. 
Najlepsze ekipy otrzymały 

-  Ideą biegu  charyta-
tywnego i marszu nordic-
-walking jest wspieranie 
rehabilitacji naszej ratow-
niczki medycznej Olgi, któ-
ra przed zachorowaniem 
niosła pomoc innym. Dzi-
siaj znalazła się w takiej sy-
tuacji, że to ona potrzebuje 

Biegli i maszerowali dla olgi

pomaganie jest takie proste
W Bolszewie biegało i maszerowało około 300 uczestników im-

prezy charytatywnej na rzecz ratowniczki medycznej Olgi Ła-
komskiej, której organizm wymaga kosztownej rehabilitacji po 
przeszczepie szpiku.

pomocy. Chcieliśmy ten bieg 
zorganizować wcześniej, 
ale pandemia nie pozwoli-
ła nam na to. - wyjaśniła 
cel imprezy Monika For-
mella, liderka grupy „Po-
maganie jest takie proste” 
i organizatorka biegu.

Na starcie i na mecie po-

jawili się samorządowcy: 
wicestarosta Jacek Thiel, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa Arkadiusz Krasz-
kiewicz i wójt gminy 
Wejherowo Przemysław 
Kiedrowski, aby wręczać 
uczestnikom pamiątkowe 
medale.

pamiątkowe puchary ufun-
dowane przez Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie. 
Najlepsze zespoły w każdej 
kategorii otrzymały nagro-
dy rzeczowe, a zwycięzcy w 
kategorii open mężczyzn do-
datkowo wygrali czek w wy-
sokości 1000 zł.

W ramach wydarzenia 
odbędą się biegi dla dzieci 
w kategoriach wiekowych 
od najmłodszych do VI kla-
sy szkoły podstawowej.  We 
współpracy z Gminną Bi-
blioteką Publiczną w Lu-
zinie odbędzie się Bieg w 
kategorii open z Pogorem, 
głównym bohaterem książ-
ki Katarzyny Keller „Z ka-
jetu Kajetana. Pogromcy 
Pogora” wydawnictwo  Ko-
cur Bury, której akcja roz-
grywa się w Luzinie.

Na uczestników biegu 
tradycyjnie czekają atrak-
cyjne nagrody, które losowa-
ne będą wśród wszystkich 
uczestników zawodów.

Impreza połączona bę-
dzie z Charytatywną zbiór-
ką elektrośmieci, z której 
dochód przeznaczony bę-
dzie dla małej Matyldy, 
mieszkanki Luzina. Zbiór-
ka rozpocznie się w piątek 
o g. 15.00, a zakończy się 
w sobotę 25 września o g. 
12.00. Zbiórka odbywać się 
będzie na parkingu przy 
Orlik Luzino od strony Par-
ku im. Gerarda Labudy.

Głównym organizato-
rem streetballa był klub 
UKS Basket Ósemka 
Wejherowo, a konkretnie 
Kordian Zabrocki oraz 
Bartłomiej Woźniak. By-
ła to już dziesiąta edycja 
tego turnieju, która odnio-
sła ogromny sukces.

Fot. Leszek Spigarski

W Luzinie

Biegi po
zdrowie

Już jutro, 24 wrze-
śnia br., tradycyjnie na 
terenach wokół luziń-
skiego Orlika, odbędą 
się Jesienne Biegi Po 
Zdrowie z Pogorem.


