
 NR 19 (255)
7 paździeRNika

2021

i  powiatu  wejheRowskiego

koLejNe
 wYdaNie:

21 paździeRNika
2021

ISSN: 2083-5671

Ukazuje się od 2011 roku

trzy nagrody
dla miasta
wejherowa                            str. 2

dr puls: za sztukę 
czy za kilogram?    str. 3

książnica 
prof. g. Labudy
z nagrodami                       str. 5

sąd Rejonowy ma
nową siedzibę            str.  7

Modlitwa za ofiary
w piaśnicy                               str. 9

100 lat harcerstwa
w wejherowie                  str. 9

jubileusz aktywnych 
studentów seniorów

Łączy ich apetyt na wiedzę i na aktywne życie. Ciągle się rozwijają, ale też świetnie się bawią w gronie 
przyjaciół. Studenci seniorzy, czyli słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku świętowali 
jubileusz swojej uczelni. Stowarzyszenie WUTW działa w Wejherowie już 15 lat. Z tej okazji w Filharmo-
nii Kaszubskiej odbyła się uroczystość, połączona z występem utalentowanych seniorów. Najpierw jednak 
były podziekowania, gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów.         Str. 6
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AKTUALNOŚCI

Celem konkursu jest 
wyłonienie i nagrodzenie 
realizacji przedsięwzięć bu-
dowlanych wyróżniających 
się szczególnymi walorami. 
Konkurs objęty jest patro-
natem kilku ministerstw, 
organizacji gospodarczych 
i wyższych uczelni.

Miasto Wejherowo otrzy-
mało nagrodę za budowę 
tunelu pod torami kolejo-
wymi na Węźle Wejherowo 
Kwiatowa.

Jedną z najważniejszych 
nagród - „Obiekt 25-lecia”, 
o którą ubiegali się laure-
aci poprzednich 25 edycji 
konkursu otrzymała Fil-
harmonia Kaszubska. 

Wejherowski samorząd  
otrzymał także Nagrodę 
Jubileuszową  za szczegól-
ne osiągnięcia i odniesione 
sukcesy w zakresie rozwoju 
infrastruktury miasta.

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
odebrał nagrody podczas 
uroczystej gali na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 
Towarzyszyli mu: zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz i sekretarz 
miasta Bogusław Suwara.

- Prestiżowe wyróżnie-
nia w ogólnopolskim kon-
kursie świadczą o tym, że 
różne inwestycje w Wejhe-
rowie są doceniane przez 
niezależnych jurorów/spe-
cjalistów w swoich dziedzi-
nach - podkreśla Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Na różnych 
etapach rozwoju Wejhero-
wa dostrzegaliśmy ważne 
obszary, które wymaga-
ły zmian. Stąd inwestycje 
drogowe, rekreacyjne, spor-
towe, związane z edukacją 
czy pomocą społeczną. Ele-
mentem, który towarzyszy 
naszym działaniom jest to, 
że będąc miastem z boga-
tą historią staramy się być 
miastem nowoczesnym i 
otwartym.

Laury dla węzła kwiatowa i dla Filharmonii kaszubskiej

trzy nagrody dla wejherowa
Wejherowo odebrało kolejne laury w konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI 

wieku. Trzykrotnie nagrodzony samorząd lokalny za sprawne wykonanie dużych in-
westycji miejskich o szerokim zasięgu pozalokalnym, to zapewne ewenement na ska-
lę Polski. Do 25. edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku &Budowa XXI 
wieku” zgłoszono ok. 500 inwestycji z całej Polski, a do ścisłego finału zakwalifiko-
wano 100 obiektów.

Beata Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta ds. rozwoju miasta:

- Dla mnie najważniejsza jest nagroda 
za wybudowanie wiaduktu kolejowego i 
powstanie Węzła Wejherowo Kwiatowa - 
jednej z najważniejszych i największych 
miejskich inwestycji, a przede wszystkim 
jednego z trudniejszych przedsięwzięć, 
na pograniczu wielu gestorów – różnych 
spółek PKP, wykonawców, projektantów, 
z którymi doprowadziliśmy do zmiany 
technologii wykonania wiaduktu, na-
ukowców z Politechniki Gdańskiej, którzy 
wsparli nas swoim doświadczeniem, wie-
dzą i ekspertyzą techniczną.

Cieszę się, że doceniono tę inwestycję 
także ze względu na jej ideę, bo budując 
węzeł metropolitalny w Wejherowie, my-
ślimy globalnie, jako o węźle przesiadko-
wym. W ramach budowy wykonano nie 
tylko wiadukt pod torami kolejowymi, 
ale także przebudowano okoliczne skrzy-
żowania, ulice, powstały nowe chodniki,  
parkingi, drogi rowerowe i cała infrastruk-
turę podziemną. 

arkadiusz kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta ds. społecznych i eko-
nomicznych:

- Jestem niezmiernie dumny, że nagro-
dę w Konkursie otrzymała właśnie Filhar-
monia Kaszubska. Ten obiekt, który jest 
naszą wizytówką, funkcjonuje na tere-
nie miasta od ośmiu lat, przyciąga swoją 
ofertą kulturalną i architekturą nie tylko 
mieszkańców, ale i turystów. 

Podczas gali na Zamku Królewskim w 
Warszawie miasto Wejherowo było od-
mieniane przez przypadki, podawane jako 
przykład prężnie rozwijającego się miasta. 
Tym bardziej cieszą nas te nagrody, po-
nieważ ocenili nas profesjonaliści różnych 
dziedzin: profesorowie i inżynierowie. 

Szczególnym wyróżnieniem jest dla 
nas także Nagroda Jubileuszowa z oka-
zji 25-lecia w ogólnopolskiego konkursu 
„Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” 
dla Miasta Wejherowa za szczególne osią-
gnięcia i odniesione sukcesy w zakresie 
rozwoju infrastruktury miasta.

Wejherowo zdobyło grant na realizację przedsięwzięcia 
„Tu chcę się uczyć - projekt testowania modelu dostępnej 
szkoły” w ramach projektu grantowego  “Dostępna Szkoła”.

Przy i w SP nr 8 oraz SP nr 11 zostaną wytyczone miej-
sca postojowe dla niepełnosprawnych, dostosowane i ozna-
kowane wejścia do szkół, wymienione drzwi zewnętrzne 
i wewnętrzne, utworzone sanitariaty dla osób z niepeł-
nosprawnością, wymalowane kontrastowo pomieszczenia 
szkolne. Do obu szkół trafia nowe meble, sprzęt, pomoce 
dydaktyczne, programy edukacyjne, sprzęt komputerowy 
oraz oprogramowanie do terapii.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fun-
dację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju 
Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, jako pilotaż działania 
„Szkoła bez barier” - program Dostępność Plus.

- Wejherowo może pochwalić się wysokim poziomem edu-
kacji, a także dobrą bazą dydaktyczną, którą wciąż staramy 
się udoskonalać - mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa ds. ekonomicznych i społecznych. 
- Dzięki grantowi uda się zmodernizować te obiekty pod 
kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dodatko-
wo, wszyscy pracownicy szkół zostaną przeszkoleni w za-
kresie komunikacji i obsługi osób z niepełnosprawnością, 
a nauczyciele odbędą specjalistyczne studia podyplomowe. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane do 31 lipca 2023 roku.

dostępna 
szkoła

W wejherowskich szkołach podstawowych 
nr 8 oraz nr 11 będzie realizowany projekt „Do-
stępna Szkoła”, na który władze Wejherowa 
pozyskały dotację w wysokości ponad 1,3 mln 
zł. Chodzi o poprawę dostępności do szkół pod 
względem architektonicznym, technicznym, 
edukacyjno-społecznym i organizacyjnym dla 
osób z niepełnosprawnościami.

Najważniejsze wyróżnienie wejherowskiego samorzą-
du Jolanta Sobierańska-Grenda odebrała z rąk prezy-
denta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta i zastępcy 
Arkadiusza Kraszkiewicza podczas koncertu Chóru 
Music Everywhere. Koncert, który odbył się w Filharmonii 
Kaszubskiej, był podziękowaniem dla wszystkich, którzy 
udzielili Szpitalom Pomorskim pomocy i wsparcia podczas 
walki z pandemią Covid-19.

Z tego samego powodu spółka Szpitale Pomorskie, w 
skład którego wchodzi Szpital Specjalistyczny w Wejhe-
rowie, została także nagrodzona Złotym Medalem przez 
organizację „Pracodawcy Pomorza”.

statuetka 
i złoty Medal

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
wyróżnił Statuetką Jakuba Wejhera Jolantę 
Sobierańską-Grenda, prezesa Zarządu Szpita-
le Pomorskie Sp. z o.o. Wyróżnienie przyznał w 
dowód uznania za szczególne zaangażowanie w 
walkę z pandemią Covid-19.

Nagrodzony tunel pod torami na Węźle Kwiatowa w Wejherowie.

węzeł kwiatowa doceniony Filharmonia
wizytówką miasta



3

redakcja@pulswejherowa.pl 7 października 2021

MIASTO
opowiadania polityczne dr. pulsa - odcinek 6

za sztukę czy za kilogram?

O akcji „KLIMATycznie w Wejherowie” pisaliśmy sze-
rzej w poprzednich wydaniach „Pulsu”. Przypomnijmy, że 
Urząd Miejski w Wejherowie zorganizował wspólnie ze 
szkołami podstawowymi, przedszkolami, Działem Eduka-
cji Przyrodniczej Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych, Nadleśnictwem Wejherowo, Wejherowskim 
Centrum Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Zakładem 
Usług Komunalnych sp. z o. o., Strażą Miejską i Miejskim 
Zakładem Komunikacji sp. z o. o. szereg atrakcji, których 
celem było zachęcenie mieszkańców do zwrócenia uwagi na 
ochronę środowiska i zmian nawyków, aby ochronić klimat.

W punkcie PSZOK na terenie ZUK zorganizowano np. 
zbiórkę pustych doniczek ogrodowych z tworzyw sztucz-
nych po sadzonkach. Zebrano 5989 sztuk pojemników, co 
daje łącznie 162 kg!  WZNK przygotował specjalny stojak 
na cmentarzu  komunalnym przy ul. Roszczynialskiego, na 
którym można odstawić znicz do ponownego wykorzystania. 

Wśród wielu wydarzeń były m.in. zajęcia edukacyjne 
dla dzieci w Parku Miejskim o tym, jak bezpiecznie do-
karmiać ptaki oraz jak tworzyć „JEŻOSTREFY” (zdjęcie 
powyżej). Nadleśnictwo Wejherowo zaprosiło na spacery 
z leśnikami, a Miejska Biblioteka przygotowała zajęcia 
„EkoPaki czyli zabawy empiryczne z materiałów recyklin-
gowych” oraz projekt „Rok w Przyrodzie”. W Filharmonii 
Kaszubskiej najmłodsi brali udział w konkursie plastycz-
nym dot. zrównoważonego transportu i zajęciach arty-
stycznych o tematyce ekologiczno-przyrodniczej. Straż 
Miejska prowadziła w szkołach prelekcje dotyczące eko-
logii i ochrony środowiska naturalnego  

Co ważne, wspólnie sprzątaliśmy Wejherowo podczas 
akcji „Sprzątania Świata”. Ponad 4 tysiące wejherowian 
– dzieci, młodzieży i dorosłych wolontariuszy porządkowa-
ło teren w różnych częściach miasta. Akcję, zorganizował 
Urząd Miejski, który zapewnił uczestnikom worki na śmie-
ci i rękawice ochronne, a Zakład Usług Komunalnych za-
jął się odbiorem i zagospodarowaniem zebranych odpadów.

Przez cały wrzesień odbywało się wiele cieka-
wych i inspirujących wydarzeń w ramach cyklu 
„KLIMATycznie w Wejherowie”. Mieszkańcy 
miasta brali udział w akcjach, warsztatach i 
prelekcjach związanych z ochroną klimatu. 
Działania w Wejherowie były elementem akcji 
ekologicznych prowadzonych w całej metropo-
lii nad Zatoką Gdańską w ramach Dni Solidar-
ności Klimatycznej.

kLiMatycznie w wejherowie

zabawa 
i edukacja

Fot. Urząd Miejski

Sfarko wolno chodził 
w kółko po pokoju. Rękę 
miał na temblaku, a dłoń 
zabandażowaną razem z 
nadgarstkiem. Powłóczył 
nogami, pociągał nosem, 
wyraz twarzy miał płaczli-
wy, co zdradzało duże pro-
blemy. Do pokoju hałaśliwe 
weszli Orłowski z Bokser-
skim, zupełnie nie szanując 
grobowej atmosfery.

- Co się tobie stało w rę-
kę? - zapytał od razu Bok-
serski, zaś Orłowski siląc 
się na żart dodał:

- Przesadziłeś z używka-
mi i miałeś bliskie spotka-
nie z chodnikiem?

- A ty głupi jesteś … – 
bezceremonialnie burknął 
na tę zaczepkę Sfarko - 
Mam poważnie nadwyrężo-
ną dłoń, nie mogę za bardzo 
nią ruszać i mnie boli. Na-
pisałem 365 pism do burmi-
strza Mikołaja, ostatnio 26 
jednego dnia, no i wiecie… 
ręka nie wytrzymała, coś 
tam przeskoczyło i spuchła.

To mówiąc Sfarko pra-
wie płakał, lekko pochlipu-
jąc zwierzał się kompanom 
z szajki:

- Jak wiecie, Wielki De-
weloper płaci między in-
nymi od każdego pisma 
wysłanego do burmistrza, 
a teraz za co ja będę żył? 
Wcześniej miałem duży 
przerób, nękałem tymi pi-
sami Mikołaja, to i kasa 
była… teraz nic nie napi-
szę, bo ręka za bardzo boli. 
Ledwie coś tam na fejsbu-
ku drugą ręką nastukam w 
klawiaturę.

Bokserski i Orłowski do-
brze wiedzieli, że Sfarko ni-
gdzie nie pracował i żył z 
tego, co dostał w kopercie 
od Wielkiego Dewelopera, 
toteż dotarła do nich myśl, 
że to niewesoła sytuacja. 

- Fakt, pisałeś te pisma 
na akord, całymi setkami, 
jak prawdziwy stachano-
wiec! Ty nasz przodowniku 
- zauważył Bokserski chcąc 
w niedoli pochwalić iście 
bolszewicki zapał Sfarki, 
co wzbudzało jednak cichą 
zazdrość kompanów.

Sfarko jechał bowiem 
„po bandzie” i każdą spra-
wę dzielił na kilka pism 
do burmistrza, aby wycią-

gnąć więcej kasy od Wiel-
kiego Dewelopera. Sponsor 
zapewne o tym wiedział, 
ale przymykał oko. Utrzy-
mywanie hejterów nie sta-
nowiło bowiem dla niego 
problemu, biorąc pod uwa-
gę spodziewane wielkie zy-
ski z zagospodarowania 
terenu na rzeką. 

Wielki Deweloper czę-
sto im przypominał, że naj-
ważniejsze jest zrobienie 
zamachu na burmistrza 
Mikołaja, oplucie, kłama-
nie i oczernianie, aby go 
zniszczyć, gdyż do zaro-
bienia jest 20 milionów. 
Oczywiście, jak nad rzeką 
powstaną bloki. Ponieważ 
burmistrz planu nie chce 
zmienić, bo tam grozi po-
wódź, dlatego trzeba się go 
pozbyć każdymi metodami, 
a pieniądze nie grają roli. 
Wielki wierzył w moc swo-
jej kasiory i że wszystko 
można kupić, dlatego nie 
żałował kasy na ataki w in-
ternecie i gazetkę. Zresztą 
Wielki Deweloper miał dość 
pogardliwy stosunek do 
Sfarki, Orłowskiego i Bok-
serskiego, których uważał 
za wyrobników wynajętych 
do brudnej roboty. Nie za-
praszał ich nawet do swoje-
go pałacu. Tam wstęp miał 
- jak wiemy - tylko Gruby 
Mecenas, miłośnik odchu-
dzającego basenu.

Orłowski, ponownie 
chcąc swoim dowcipem po-
prawić humor w szajce, po-
wiedział wyraźnie z siebie 
zadowolony:

- To może niech nasz szef 
płaci nie za sztukę pisma, 
a od kilograma pism. Tak 
jak za taką wyjątkową ma-
kulaturę!

Faktycznie, cała ta pi-
sanina Sfarki i reszty by-
ła zwykłą, niewiele wartą 
makulaturą, ale niebez-
piecznie było o tym choćby 
w żartach wspominać, bo a 
nuż Wielki Deweloper usły-

szy…. i zapłaci 13 groszy za 
kilogram.

- Ty, weź się dziś puknij 
w łeb z tymi swoimi ciężki-
mi żartami – powiedział do 
Orłowskiego zrezygnowany 
Sfarko, który wtedy zapew-
ne nie miałby z czego żyć 
i musiałby pójść do uczci-
wej roboty albo zacząć sa-
memu zbierać makulaturę 
i puszki.

- Zamiast pajacować to 
byście pomogli. Możecie 
zamiast mnie pisać, a ja 
się tylko podpiszę - zapro-
ponował Sfarko badawczo 
patrząc na Orłowskiego i 
Bokserskiego. 

Od dłuższego już czasu 
ćwiczył to z Grubym Me-
cenasem, co prawda z in-
nego powodu. Gruby, jako 
stary cwaniak, bał się pod 
czymś podpisać. Na polece-
nie Wielkiego Dewelopera 
pisał co prawda pisma do 
burmistrza, ale przynosił 
Sfarce do podpisu i do wy-
słania. Podobnie było z fejs-
bukiem. Gruby po pierwsze 
wstydził się tych bzdur, a 
po drugie wiedział, że gdy-
by to on się podpisywał, lu-
dzie by się z niego śmiali 
i uznali za wariata. A kto 
zechce powierzyć sprawę 
mecenasowi-wariatowi? 
Dlatego Sfarko był do tego 
idealny.

Orłowski i Bokserski wi-

dzieli to jednak inaczej.
- Ej, przeginasz! Mamy 

za ciebie pisać, a ty kasę 
zgarniesz? – powiedział 
podniesionym głosem po-
ruszony Orłowski. Nabur-
muszony Bokserski dodał:

- Frajerów na kajak szu-
kasz? Masz drugą rękę 
zdrową.

Przy wódeczce zbójecka 
solidarność była większa, 
niż na trzeźwo… Kompani 
zaczęli się ostro targować. 
W końcu każdy robił to dla 
pieniędzy, na zewnątrz tyl-
ko udając, że działają spo-
łecznie w słusznej sprawie.  

Po wielu przekleń-
stwach i przepychankach 
ustalili, że pomysł i podpis 
będzie Sfarki, a reszta bę-
dzie pisała dla niego, zaś 
kasą się podzielą po rów-
no do czasu, aż ręka wy-
zdrowieje. W końcu hejt na 
burmistrza Mikołaja musi 
cały czas trwać, zgodnie z 
oczekiwaniami Wielkiego 
Dewelopera. 

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.

dr. pulsa i inne materiały zamieszczane w
„pulsie wejherowa” znajdziecie na:

www.pulswejherowa.pl
gdzie zamieszczamy m.in. archiwalne wydania
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Historia harcerstwa na 
Ziemi Wejherowskiej roz-
poczęła się w 1920 r. Przez 
lata Hufiec ZHP Wejhero-
wo wpisał się w historię po-
wiatu, podejmując się m.in. 
działalności charytatywnej, 
społecznej i kulturalnej, 
kształtując tożsamość mło-
dego człowieka oraz wspie-
rając lokalną społeczność w 
czasie pandemii.

W dowód uznania dla 
szczególnej roli organiza-
cji oraz dla upamiętnienia 

Sprzęt komputerowy 
trafił do Powiatowego Ze-
społu Szkół nr 2, 3 i 4 w 
Wejherowie, Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 2 w Ru-
mi, Powiatowego Zespołu 
Szkół Policealnych w Wej-
herowie oraz Powiatowego 
Zespołu Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznych 
w Wejherowie. Laptopy 
wesprą działania admini-
stracyjne i archiwizacyjne 
związane z rozliczeniem 
projektów.

– W ramach projektu 
miękkiego wygospodarowa-
liśmy środki finansowe na 
doposażenie administra-
cji szkół uczestniczących w 
projekcie w przenośne kom-
putery, które usprawnią 
konieczne do wykonania 
prace z zachowaniem peł-
nej dyspozycyjności i mo-
bilności działania – mówi 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius. 

W 1999 r. wejherow-
skie Starostwo objęło ho-
norową i instytucjonalną 
opieką Grób nr 1 na cmen-
tarzu leśnym w Piaśnicy. 
Od tego momentu, podczas 
dorocznych uroczystości 
patriotycznych i religij-
nych organizowanych w 
Piaśnicy, urząd dba o mo-
giłę składając pamiątkowe 
znicze i wiązanki kwiatów. 

W 2019 r. grób został 
odrestaurowany. Pod-
czas uroczystości z okazji 

Laptopy trafiły
do powiatowych szkół 
w wejherowie i Rumi

W ramach oszczędności, które pojawiły się na końcowym 
etapie rozliczenia Zintegrowanego Projektu Zawodowego, re-
alizowanego przez Powiat Wejherowski od 1 września 2016 r., 
zakupiono 35 laptopów za blisko 80 tys. zł. 

Warto przypomnieć, że 
na realizację projektów (in-
frastrukturalnego i „mięk-
kiego”) Powiat Wejherowski 
pozyskał dofinansowanie ze 
środków unijnych RPO WP 
na lata 2014-2020 w kwocie 
ponad 24 mln zł.

Dzięki otrzymanym 
środkom rozbudowano 
m.in. 5 powiatowych ze-
społów szkół, wyposażono 
i doposażono 36 pracowni 
kształcenia zawodowego 
oraz zrealizowano  blisko 2 
tys. staży uczniowskich.

uchwała Rady powiatu z okazji
100-lecia hufca zhp wejherowo 

Wejherowski Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego obchodził 
100-lecia istnienia. Z tej okazji Rada Powiatu Wejherowskiego 
podjęła specjalną uchwałę. 

100. rocznicy powstania 
ruchu harcerskiego na Zie-
mi Wejherowskiej, Rada 
Powiatu Wejherowskiego 
podjęła specjalną uchwałę, 
która została przekazana 
Komendantowi Hufca pod-
czas uroczystości na Placu 
Jakuba Wejhera.

„Radni Powiatu Wejhe-
rowskiego, w 100. rocznicę 
powstania ruchu harcer-
skiego na Ziemi Wejherow-
skiej, oddają hołd wszystkim 
lokalnym reprezentantom 

harcerstwa, którzy zasłu-
żyli się Ojczyźnie oraz idei 
niepodległości. Upamięt-
niamy Związek Harcerstwa 
Polskiego, jedną z najstar-
szych organizacji pozarzą-
dowych działających na 
terenie powiatu wejherow-
skiego, dokonania jej za-
służonych działaczy, które 
budowały tradycje i wieko-
wy dorobek organizacji”. 

O jubileuszu Hufca ZHP 
piszemy też na str. 9. 

80. rocznicy hitlerowskiej 
zbrodni w Piaśnicy, która 
odbyła się 6 października 

2019 r., abp Sławoj Leszek 
Głódź poświęcił zbiorową 
mogiłę.

O uroczystości w Pia-
śnicy piszemy również na 
str. 9

starostwo opiekuje się mogiłą
W Sanktuarium Piaśnickim odbyły się coroczne uroczystości 

religijno-patriotyczne w intencji osób pomordowanych. Mszy św. 
przewodniczył Metropolita Gdański abp Tadeusz Wojda.  Przed 
nabożeństwem arcybiskup odwiedził m.in. Grób nr 1, którym 
opiekuje się Starostwo Powiatowe w Wejherowie. 
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Obiekt kulturalny zo-
stał oddany do użytku 1 
października 2020 r. Upa-
miętnia postać honorowego 
obywatela Powiatu Wejhe-
rowskiego prof. Gerarda 
Labudy. Celem działalności 
Książnicy jest upowszech-
nianie wiedzy i informacji 
na temat dziedzictwa kul-
turowego Kaszub i Pomo-
rza. Wśród głównych zadań 
obiektu wymienić można 
funkcję centrum naukowe-
go, edukacyjnego i wysta-
wienniczego.

W ostatnim czasie pla-
cówka została nagrodzona w 
dwóch ogólnopolskich kon-
kursach. Dostrzeżono samą 
budowlę, wykonanie, mo-
dernizację i adaptację oraz 
pracę muzealników. Inwe-
stycja została wyróżniona 
w XXV Jubileuszowej edycji 
konkursu „Modernizacja Ro-
ku & Budowa XXI w. w kate-
gorii „nowoczesne biblioteki 

książnica prof. Labudy z prestiżowymi nagrodami
Inwestycja Powiatu Wejherowskiego – Książnica prof. Gerarda Labudy została doce-

niona w najważniejszym konkursie muzealnym w kraju – Sybilla 2020 oraz ogólnopol-
skim konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” Ponadto inwestycję wyróżnił 
Związek Powiatów Polskich.

- sanktuaria kultury”.
– Bardzo się cieszę, że 

nasza inwestycja została 
dostrzeżona w tak presti-
żowym konkursie, w któ-
rym nagradzane są obiekty 
wyróżniające się szczegól-
nymi walorami jakościo-
wymi, funkcjonalnymi, 
estetycznymi oraz urbani-
stycznymi – mówi Starosta 
Wejherowski Gabriela Li-
sius. – Komisja oceniająca 
zwiedzając obiekt doceniła 
m.in., że placówka została 
zbudowana w taki sposób, 
że połączyła stary budynek, 
jego zabytkowe elementy z 
nową, dobudowaną częścią, 
która została zaprojekto-
wana w bardzo nowoczesny 
sposób – dodaje starosta.

Warto przypomnieć, że 
Książnica została zbudowa-
na na bazie zlokalizowanych 
przy ul. Zamkowej dwóch 
budynków pochodzących z 
II połowy XIX w., które były 

pozostałościami oficynowej 
zabudowy towarzyszącej 
Pałacowi Przebendowskich 
i Keyserlingków, a także 
współtworzyły zabytkowe 
założenia pałacowo-parko-
we w Wejherowie. 

W gronie finalistów kon-
kursu znalazł się także Po-
wiatowy Zespół Szkół nr 1 
w Rumi.

Warto również wspo-
mnieć, że Książnica prof. 
Gerarda Labudy otrzyma-
ła także nagrodę specjalną 
Związku Powiatów Polskich.

Ponadto wystawa stała 
w Książnicy prof. Gerarda 
Labudy (zdjęcie poniżej) 
została wyróżniona w kon-
kursie - Sybilla Wydarze-
nie Muzealne Roku 2020. 
Nagrodę, podczas specjal-
nej Gali w nowym Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sule-
jówku, z rąk Wicepremiera 
Piotra Glińskiego ode-
brała Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius wraz 
z Wicestarostą Jackiem 
Thielem i Przewodniczą-
cą zespołu ds. zagospoda-
rowania Książnicy Janiną 
Kurowską z Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej.

– To najbardziej presti-
żowa nagroda, która jest 
formą uznania osiągnięć 
w polskim muzealnictwie. 
Każda edycja Sybilli to wiel-
kie święto muzeów i całego 
środowiska polskich muze-
alników. Organizacja tego 
konkursu to jedno z naj-
ważniejszych zadań statuto-
wych Narodowego Instytutu 
Muzealnictwa i Ochrony 
Zabytków – wyjaśnia Wi-
cestarosta Jacek Thiel. – 
Dlatego znalezienie się w  
gronie wyróżnionych jest 
najwyższą formą uznania. 

Nagroda przyznawana 
jest od ponad czterdziestu 
lat. W ramach tegorocznej 
edycji wpłynęło 169 zgłoszeń 
muzeów z całej Polski, któ-
re oceniane były w sześciu 
kategoriach konkursowych 
przez jury, w skład którego 

weszli wybitni przedstawi-
ciele świata nauki i kultury.  

– Staraliśmy się w nie-
szablonowy i ciekawy 
sposób opowiedzieć o naj-
ważniejszym dziele prof. 
Gerarda Labudy – „Historii 
Kaszubów”. Przystępność 
tej opowieści uznaliśmy za 
najwyższe wskazanie i sta-
raliśmy się ją opowiedzieć 
przez teksty, zabytki i mapy 
multimedialne – podkreśla 
Michał Hinc, pracownik 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie, który 
był w składzie zespołu ku-
ratorskiego wystawy 

Warto przypomnieć, że  na 
budowę Książnicy pozyska-
no 1,5 mln zł z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
oraz 520 tys. zł z Minister-
stwa Kultury.

więcej informacji na stronie internetowej: 
https://powiatwejherowski.pl  oraz  na facebooku

www.facebook.com/powiatwejherowski

Podczas Gali w nowym Muzeum Józefa Piłsudskie-
go w Sulejówku Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius odebrała nagrodę z rąk Wicepremiera Piotra 
Glińskiego, w towarzysztwie Wicestarosty Jacka 
Thiela i Janiny Kurowskiej z MPiMK-P.

W gronie finalistów konkursu znalazł się Powiatowy 
Zespół Szkół nr 1 w Rumi. Po prawej dyrektor szko-
ły Lucyna Penkowska
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Z okazji jubileuszu prezes 
stowarzyszenia Krystyna 
Laskowska została uho-
norowana przez prezydenta 
Miasta Wejherowa Statuet-
ką Jakuba Wejhera, nato-
miast do najaktywniejszych 
działaczy SWUTW trafiły 
nagrody Prezydenta Miasta 
Wejherowa. Otrzymali je: 
Krystyna Laskowska, Te-
resa Malinowska, Bożena 
Krywald, Bogna Zubrzyc-
ka, Beata Myszka, Edyta 
Dawidowska i Bogdan 
Krawczyk. Nagrody wrę-
czali: prezydent Krzysztof 
Hildebrandt, zastępca pre-
zydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz i przewodniczący 
Rady Miasta Jacek Gafka.

Słowa uznania skierowa-
no także do wykładowców 
i wolontariuszy wejhe-
rowskiego Uniwersytetu. 
Szczególne podziękowania 
otrzymali czterej najwier-
niejsi wykładowcy-wolon-
tariusze, którzy prowadzą 
zajęcia od samego począt-
ku funkcjonowania Uni-
wersytetu, czyli  Bogna 
Zubrzycka, Wiktoria Ro-
cławska, Wanda Kantec-
ka i Edyta Dawidowska.

Seniorzy dziękowali swo-
im przyjaciołom za wielo-
letnie wsparcie, wręczając 
wyróżnienia. Prezydent 
Wejherowa został laureatem 
Medalu  „Zawsze Wdzięcz-
ni”. Jest to ósma nominacja 
Uniwersytetu do tego wyróż-
nienia, a że ósemka ułożona 
na boku oznacza znak nie-
skończoności, to członkowie 
SWUTW oczekują nieskoń-
czonego wsparcia ze strony 
prezydenta miasta.

- Wejherowski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku jest 
wyjątkowy, bo są w nim wy-
jątkowi ludzie. Dziękujemy 
wszystkim, którzy swoim 
zaangażowaniem włożyli 
podwaliny pod działalność 
Uniwersytetu, zwłaszcza 
zarządowi, wykładowcom 
i wolontariuszom. Dzięku-
ję wszystkim członkom za 
aktywność, dynamikę dzia-

15 lat  wejherowskiego uniwersytetu trzeciego wieku 

pochwała wieku dojrzałego
Na uroczystej Gali z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trze-

ciego Wieku w Filharmonii Kaszubskiej spotkali się słuchacze, wolontariusze i ich  
goście. Jubileusz był okazją do podziękowań i wyróżnień dla aktywnych seniorów z 
Wejherowa i okolic, a także dla wspierających ich ludzi i instytucji.

łania, rozbudzanie cieka-
wości życia i nieustającego 
apetytu na wiedzę. Potwier-
dzam, że Uniwersytet jest 
godnym zaufania partne-
rem społecznym w zakre-
sie polityki senioralnej i 
rzecznikiem osób starszych 
w naszym mieście - powie-
dział prezydent Krzysztof 
Hildebrandt.

Gratulacje dla Uniwer-
sytetu przekazali m.in. 
Gabriela Lisius, starosta 
powiatu wejherowskiego, 
wicestarosta Jacek Thiel 
oraz wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu - Bogdan 
Tokłowicz, a także Prze-
mysław Kiedrowski wójt 
gminy Wejherowo. Swoje 
uznanie wyrażali, dzięku-
jąc za współpracę dyrek-
torzy i przedstawiciele 
instytucji kulturalnych i 
innych, m.in.: Wejherow-
skiego Centrum Kultury, 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej, Powiatowej Biblioteki 
Publicznej, Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I st., 
UTW Choczewo.

Uroczystość prowadziła 
Teresa Malinowska. 

Od piętnastu lat Stowarzyszenie WUTW zajmuje się o 
edukacją, aktywizacją i integracją osób starszych. Orga-
nizuje wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy, a 
także wyprawy turystyczno-krajoznawcze. 

Ważnym momentem w historii uniwersytetu było 
WUTW podpisanie umowy patronackiej z Kaszubsko-Po-
morską Szkołą Wyższą, a także pozyskanie od Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie stałej siedziby przy ul. Kopernika 14. 

Kolejnym krokiem w rozwoju Uniwersytetu było usa-
modzielnienie się, czyli uzyskanie osobowości prawnej 
Stowarzyszenia WUTW (wcześniej uniwersytet działał w 
strukturach gdyńskiej organizacji YMCA). 

Zainteresowanie zajęciami Uniwersytetu jest ogromne. 
W obecnym semestrze zapisało się na nie 210 osób. 

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
Fot. Leszek Spigarski

W części artystycznej Grupa Teatralna „Srebrna Nitka” i grupa wokalna 
SWUTW zaprezentowały  program pt. „Pochwała Wieku Dojrzałego” w reżyse-
rii Eweliny Magdziarczyk-Plebanek i aranżacji muzycznej Aleksandry Janus. 

Medal „Zawsze wdzięczni” dla prezydenta Krzyszto-
fa Hildebrandta. Fot. Leszek Spigarski

W trakcie zebrania strażacy podsumowali działalność 
stowarzyszenia w 2020 roku, który był inny niż w po-
przednich latach. Nie odbywały się zawody sportowo-po-
żarnicze, ilość zbiórek oraz ćwiczeń została ograniczona. 
Pojawiły się natomiast nowe zadania: transport miesz-
kańców do punktów szczepień, dowóz żywności dla osób 
będących na kwarantannie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie współor-
ganizowała charytatywną zbiórkę darów dla placówek 
medycznych. Jednak z każdym rokiem wejherowska jed-
nostka OSP częściej uczestniczyła w różnych zdarzeniach. 
W 2020 r. wejherowscy strażacy ochotnicy brali udział w 
246 akcjach.

Podczas spotkania wyróżniono strażaków za aktywność 
w działaniach ratowniczo-gaśniczych, które odebrali: Da-
riusz Pollikeit, Patryk Pollikeit, Maciej Ziółkowski, 
Maciej Nawrocki i Kamil Groth. Za zaangażowanie w 
życie jednostki oraz społeczną pracę na rzecz mieszkań-
ców wyróżnienia otrzymali: Piotr Różek, Maciej Lisew-
ski, Marek Wojtinski.

W zebraniu udział wzięli członkowie OSP Wejherowo, 
a także zaproszeni goście, m.in. wicestarosta Powiatu 
Wejherowskiego - Jacek Thiel (członek honorowy OSP 
Wejherowo), sekretarz Miasta Wejherowa - Bogusław 
Suwara (członek honorowy OSP Wejherowo), zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie - bryg. To-
masz Zwoliński oraz radny Miasta Wejherowa i prze-
wodniczący Komisji Bezpieczeństwa - Tomasz Groth.

wybory w osp wejherowo

kamil groth 
i jego drużyna

Strażacy ochotnicy wybrali nowe władze. 
Prezesem OSP Wejherowo na pięcioletnią 
kadencję został ponownie Kamil Groth. Wal-
ne zebranie sprawozdawcze wybrało także 
nowe władze na kolejną kadencję. 

Zarząd OSP tworzą: kamil groth - prezes, Maciej ziół-
kowski - wiceprezes/naczelnik, Patryk Pollikeit - zastępca 
naczelnika, dariusz pollikeit - skarbnik, dorota Blok - se-
kretarz, patrycja Miotk - gospodarz, Marek Blok - członek 
zarządu. 

W komisji rewizyjnej znaleźli się: tomasz Mikulski - 
przewodniczący, Mateusz Litwin - sekretarz i Marek woj-
tinski - członek komisji.

Fot. Urząd Miejski
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- Pojazdy zwane „ogórka-
mi” były używane nie tylko 
w miejskiej, ale i w między-
miastowej komunikacji. Te 
autobusy bardzo hałasowa-
ły, kopciły i często się psu-
ły - mówi Czesław Kordel, 
prezes Zarządu Miejskiego 
Zakładu Komunikacji Spół-
ka z o.o. w Wejherowie. 
- Przebieg pomiędzy napra-
wami wynosił około 80-100 
tys. km. Zamontowany był 
w nim silnik diesla, więc w 
tamtym czasie o żadnej nor-
mie emisji zanieczyszczeń 
powietrza nie było mowy. 
Chodziło tylko o to, aby au-
tobus odpalił, ruszył i wyje-
chał na trasę.

Zakład komunikacji w 
Wejherowie był na początku 
oddziałem gdańskiej komu-
nikacji,  później przekształ-
cił się w zakład budżetowy 
Miasta Wejherowa, a na-
stępnie w samodzielną spół-
kę. W 1997 wprowadzono do 
obsługi pasażerów pierwsze 
dwa autobusy niskopodło-
gowe, co było rewolucyjną 
zmianą, natomiast w 1998 
r. takich nowoczesnych au-
tobusów o europejskim 
standardzie wprowadzono 
jednorazowo aż 8. 

Miejski Zakład Komuni-
kacji w Wejherowie należy 
do nowoczesnych i prężnie 
rozwijających się spółek ko-
munikacyjnych. Jako jeden 
z pierwszych wprowadził 
bilet elektroniczny, co roku 
kupuje dwa nowoczesne po-
jazdy, a niebawem zamie-
rza wprowadzić na trasy 
ekologiczne autobusy elek-
tryczne, a następnie elek-
tryczno-wodorowe. 

- W lipcu tego roku zapre-
zentowaliśmy nasz najnow-
szy autobus Solaris. Był to 
ostatni pojazd spalinowy 
zakupiony dla Wejherowa 
przez MZK. W przyszłym 

od „ogórka” do autobusów elektrycznych

40 lat miejskiej 
komunikacji

Pierwszą linię autobusową w Wejherowie uruchomiono 7 wrze-
śnia 1981 roku. Tego dnia na linię nr 2 - od szpitala przez Dworzec 
PKP na os. Kaszubskie - wyjechał 12-metrowy Jelcz, zwany „ogór-
kiem”. Z tego wynika, że dokładnie miesiąc temu wejherowska 
komunikacja miejska świętowała 40-lecie funkcjonowania.

roku powinny pojawić się 
trzy pierwsze autobusy 
elektryczne, a w kolejnych 
latach następne. Do 2035 
roku po Wejherowie będą 
jeździły wyłącznie zeroemi-
syjne autobusy - zapowiada 
prezes Czesław Kordel.  

Jubileusz 40-lecia ko-
munikacji miejskiej w 
Wejherowie był okazją do 
spotkania w siedzibie MZK 
w Wejherowie przy ul. Tar-
tacznej, do podziękowań, a 
także wręczenia pamiątko-
wych medali i wyróżnień 

pracownikom spółki.
Prezes  Zarządu MZK 

Czesław Kordel z rąk za-
stępcy prezydenta Wejhe-
rowa Beaty Rutkiewicz 
oraz przewodniczącego Ra-
dy Miasta Jacka Gafki 
z okazji jubileuszu otrzy-
mał Statuetkę Jakuba 
Wejhera. Pracowników o 
najdłuższym stażu pra-
cy wyróżniono odznakami 
„Zasłużony dla komunika-
cji miejskiej”, przyznanymi 
przez Izbę Gospodarczą Ko-
munikacji Miejskiej.

W uroczystym otwarciu 
Sądu (przesuniętym z powo-
du epidemii) uczestniczyli 
m.in. wiceminister sprawie-
dliwości Michał Woś i pre-
zes Sądu Okręgowego w 
Gdańsku Rafał Terlecki. 
Obecni byli samorządowcy 
powiatów wejherowskiego i 
puckiego oraz Wejherowa.

Zarówno wiceminister 
Michał Woś, jak i prezes Są-
du Rejonowego Beata Cza-
botar–Magulska oraz była 
prezes Sądu - Ewa Kruk, 
dziękowali lokalnemu sa-
morządowi i wszystkim, 
którzy pomogli w realiza-
cji tej ważnej inwestycji. 
Szczególne podziękowania 
były kierowane do byłe-
go ministra sprawiedliwo-
ści Marka Biernackiego 
(obecnego na sali) i prezy-
denta Wejherowa Krzysz-
tofa Hildebrandta, który 
stwierdził, że to historycz-
ny dzień dla miasta. 

- Spoglądam na ten 
obiekt z satysfakcją i dumą, 
bo to piękny i nowoczesny 
budynek na miarę XXI wie-
ku, zapewniający komforto-
we warunki pracy i obsługi 
interesantów - powiedział 

Duży, efektowny budynek, mimo nowoczesnej bryły pasujący 
do najstarszej części miasta, a przede wszystkim liczne, funkcjo-
nalne i odpowiednio wyposażone pomieszczenia - sale rozpraw, 
pokoje przesłuchań, biura i zaplecze - tak można opisać nowy Sąd 
Rejonowy w Wejherowie. Sąd obsługujący dwa powiaty - wejhe-
rowski i pucki oficjalnie otwarto w tym miesiącu, chociaż insty-
tucja działa w nowej siedzibie od końca zeszłego roku. 

prezydent Wejherowa. 
Wcześniej Sąd Rejonowy 

w Wejherowie pracował w 6 
różnych budynkach w Wej-
herowie, Pucku i  Rumi. Te-
raz dysponuje 4-piętrowym 
gmachem o powierzchni 
ponad 8100 m kw. W bu-
dynku jest 16 sal rozpraw 
z pokojami narad i poko-
jami dla świadków, są też 
pokoje przesłuchań, pokoje 
dla sędziów, referendarzy 
i dla zespołu kuratorskie-
go oraz ksiąg wieczystych. 
Gmach jest dostosowany 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Koszt budowy 

wyniósł 52,6 mln zł. 
Miasto przekazało pod 

tę inwestycję nieruchomość  
przy ul. Wniebowstąpienia. 
Historia pozyskiwania tego 
prywatnego terenu i przy-
gotowania go pod rewitali-
zację na rzecz planowanego 
tu wcześniej centrum admi-
nistracyjnego była skompli-
kowana i kosztowna. 

Uczestnicy uroczystości 
zwiedzili nowy gmach Są-
du Rejonowego, nazywany 
przez nich Pałacem Spra-
wiedliwości oraz wysłuchali 
występu Zespołu Wokalnego 
Art’n’Voices.

Podziękowania i gratulacje dla prezesów sądu, dyrekcji i pracowników insty-
tucji, dla projektanta i wykonawcy inwestycji oraz innych zaangażowanych 
osób przekazywali m.in. (od lewej) minister Michał Woś, starosta wejherowski 
Gabriela Lisius i prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

Nowa siedziba sądu uroczyście otwarta 

piękna, nowoczesna
i funkcjonalna

Powyżej:  Historyczny dzień 7 września 1981 roku. 
Pierwszy autobus tzw. ogórek wyjeżdża na trasę.

Poniżej:  Jelcz z nr 10 - opuszczający Wejherowo 
ostatni autobus wysokopodłogowy. W 2007 rok 
zakończyła się era pojazdów, wymagających od pa-
sażerów sprawności w poruszaniu.
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KULTURA

Spichlerz Sztuki w podziemiach Pałacu.

Dni Kultury Powiatu 
Wejherowskiego rozpoczął 
Słodki Wieczór Poezji 
Krzysztofa K. Baczyń-
skiego w Bibliotece, na-
tomiast cykl wydarzeń w  
Muzeum zainaugurowała 
promocja książki Alek-
sandra Lewandowskiego 
„50 kobiet”. Podczas spo-
tkania wystąpił zespół Czte-
ry Pory Miłowania.

W Muzeum otwarto kil-
ka wystaw, w tym ciekawą 
ekspozycję, zatytułowaną  
„Gryf w historii i kultu-
rze Pomorza”. 

W sąsiednich salach 
można oglądać piękne ob-
razy, pokazujące nie mniej 
piękne kaszubskie pejzaże. 
W wejherowskim Pałacu 
odbył się bowiem wernisaż 
wystawy prac artystów 
ze Stowarzyszenia Pla-
styków im. Stefana Le-
wińskiego, działającego 
przy wejherowskim oddzia-
le Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego. Wystawa 
nosi tytuł „Nasze Kaszuby”. 

Kolejna wystawa zna-
lazła swoje miejsce w 

wystawy, koncerty, spotkania 

dni kultury powiatu
W ramach Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego w Wejhero-

wie odbył się cykl interesujących wydarzeń artystycznych i nie 
tylko. Spotkania, wernisaże, koncerty miały miejsce w pięknych 
wnętrzach Pałacu, czyli w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej oraz w Powiatowej Bibliotece Publicznej 
przy ul. Dworcowej w Wejherowie.

podziemiach Pałacu. Eks-
pozycja prac młodych arty-
stów nosi tytuł „Adaptacja 
do miejsca” i została zorga-
nizowana w ramach wyda-
rzenia Spichlerz Sztuki.

W Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej uroczyście 
ogłoszono wyniki Ogól-
nopolskiego Konkursu 
Literackiego im. Jana 

Drzeżdżona. Laureatom 
wręczono nagrody. odbyła 
się tam również promocja 
zeszytu literackiego ZYMK.

O niektórych innych wy-
darzeniach - Przeglądzie 
Piosenki Żeglarskiej 
„Mieliza” oraz prelekcji 
Marcina Gniecha  pisze-
my  wewnątrz tego wyda-
nia „Pulsu”.

Otwarcie interesującej wystawy pt. „Gryf w historii i kulturze Pomorza”. 

„Nasze Kaszuby” to tytuł 
wystawy plastyków z 
klubu im. S. Lewińskiego.

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona podczas ogłoszenia wyników i 
wręczania nagród w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Promocja książki Aleksandra Lewandowskiego, 
zatytułowanej „50 kobiet”. 

Autor zdjęć: Leszek Spigarski więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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WYDARZENIA

To już 82. rocznica be-
stialskiego mordu na lu-
dziach, całych rodzinach, 
osobach dorosłych, a nawet 
dzieciach, tylko dlatego, że 
byli Polakami, m.in. Kaszu-
bami, którzy nie chcieli wy-
rzec się swojej Ojczyzny. 

Podczas uroczystości go-
spodarz tego miejsca - wójt 
gminy Wejherowo Prze-
mysław Kiedrowski przy-
pomniał tragiczną historię 
Piaśnicy i podkreślił, że 
wymaga ona szczególnej 
pamięci i starań, by nigdy 
w przyszłości nie doszło do 
podobnego ludobójstwa. 

Metropolita Gdański ar-
cybiskup Tadeusz Wojda 
przypominając ofiary ludo-
bójstwa, stwierdził: - Lu-
dzie stracili życie z powodu 
nienawiści, ale patrzmy na 
Chrystusa Zmartwychwsta-

uroczystości w sanktuarium piaśnickim

hołd, modlitwa i pamięć
Corocznej mszy św. i modlitwie w intencji ofiar niemieckiej 

zbrodni popełnionej w Lesie Piaśnickim przewodniczył Metro-
polita Gdański ks. abp Tadeusz Wojda. W niedzielnej uroczy-
stości wzięli udział mieszkańcy Wejherowa, gminy Wejherowo, 
powiatu wejherowskiego i puckiego, a także Trójmiasta.

łego, aby umieć przebaczyć, 
aby umieć pamiętać, aby 
umieć patrzeć w przyszłość.

Wśród uczestników pia-
śnickiej uroczystości obecni 
byli m.in. sekretarz Kance-
larii Premiera Małgorza-
ta Zwiercan, marszałek 
pomorski Mieczysław 
Struk, parlamentarzyści, 
starosta powiatu wejherow-
skiego Gabriela Lisius i 
wicestarosta Jacek Thiel, 
prezydenci Wejherowa: 
Krzysztof Hildebrandt i 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
wójt gminy Krokowa Adam 
Śliwicki, przedstawiciele 
służb mundurowych, har-
cerze, poczty sztandarowe 
instytucji i organizacji, mło-
dzież oraz mieszkańcy Wej-
herowa i okolic.

Ksiądz abp T. Wojda od-
wiedził Groby nr 1 i nr 2, 

na którymi opiekę sprawu-
ją Starostwo  Powiatowe i 
Urząd Miejski w Wejhero-
wie. Metropolita wspólnie z 
samorządowcami odmówił 
modlitwę za dusze spoczy-
wających tam mieszkańców 
Wejherowa i Kaszub. 

Podczas uroczystego ape-
lu wręczono podziękowania 
władzom miasta, powiatu, 
gminy oraz przedstawicie-
lom różnych instytucji. Ko-
mendant wejherowskiego 
Hufca ZHP phm. Dawid 
Schwann wyróżnił harce-
rzy oraz harcerki. 

- Od 100 lat działalność 
Związku Harcerstwa Pol-
skiego przeplata się z losa-
mi Ziemi Wejherowskiej i 
jest głęboko zakorzeniona w 
życiu społecznym. Harcer-
stwo kształtuje osobowość 
kolejnych pokoleń młodzie-
ży w duchu patriotyzmu i 
postaw obywatelskich - po-
wiedział m.in. prezydent 

Fot. Leszek Spigarski więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

100-lecie harcerstwa na ziemi wejherowskiej
Sto lat temu na terenie Wejherowa oraz utworzonego w 1920 roku powiatu wejhe-

rowskiego tworzyło się polskie harcerstwo. Z tej okazji na Placu Jakuba Wejhera od-
była się uroczystość, upamiętniająca 100-lecie działalności harcerstwa na tym terenie 
(zdjęcie obok). Elementem obchodów jubileuszu był przegląd piosenki morskiej i tury-
stycznej (zdjęcie poniżej), okolicznościowa wystawa w parku oraz festyn integracyjny.

Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt. - To niezwykły 
ruch o wyjątkowym dorobku 
organizacyjnym i programo-
wym. Tak, jak 100 lat temu 
ma wiele do zaoferowania 
dzieciom i młodzieży. 

Prezydent K. Hilde-
brandt wręczył komendan-
towi Hufca ZHP Wejherowo 
Dawidowi Schwannowi Sta-

tuetkę Jakuba Wejhera.
W ramach obchodów Hu-

fiec ZHP Wejherowo zorga-
nizował m.in. konkurs na 
odznakę 100-lecia działal-
ności, jubileuszowy XXV 
Przegląd Piosenki Morskiej 
i Turystycznej „Mielizna” 
oraz festyn integracyjny 
dla szczepów Hufca ZHP 
Wejherowo.Fot. Leszek Spigarski więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie
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Spotkanie było okazją do rozmów o historii harcerstwa 
i wręczenia odznaczeń dla osób wspierających działalność 
upamiętniającą bolesną przeszłość naszego kraju. Podzię-
kowanie za wspieranie działalności patriotycznej otrzyma-
li: Medal 100 lat Związku Inwalidów Wojennych RP - płk. w 
st. spocz. Roman Szrajer, Złotą Odznakę Honorową ZIW 
RP - sekretarz miasta Bogusław Suwara, Odznakę za 
Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych - Rafał Szlas, radny miejski, przewodniczący 
Komisji Sportu, Zdrowia i Rekreacji. Odznaczenia wręcza-
li: Stanisław Harasiuk - prezes ZIW RP o/Wejherowo, 
Henryk Kwiatkowski - prezes ZK RP i BWP oraz Rafał 
Miszke - wiceprezes  ZIW RP o. Wejherowo. 

W trakcie spotkania prelekcję na temat działań w kam-
panii wrześniowej Ochotniczej Kompanii Harcerskiej z 
Wejherowa wygłosił Henryk Połchowski z Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie.

spotkanie integracyjne 

kombatanci 
i harcerze

W ramach cyklu „Ocalić od zapomnienia” 
w Bazie Harcerskiej „Cedron” zorganizowano  
spotkanie członków wejherowskiego Oddziału 
Związku Inwalidów Wojennych i Związku Sy-
biraków z harcerzami Hufca ZHP Wejherowo. 

Uczestnicy podróży od-
wiedzili cmentarz wojsko-
wy w Kocku, gdzie spoczywa 
gen. Franciszek Kleeberg z 
kadrą dowódczą i żołnie-
rzami poległymi w ostat-
niej bitwie wojny obronnej 
pod Kockiem 1939 roku (2-
6 października). Wejhero-
wianie odwiedzili również 
największy cmentarz par-
tyzantów w Europie wraz z 
Izbą Pamięci w Osuchach, 
gdzie upamiętniono boha-
terską walkę ponad tysiąca 
partyzantów AK, BCH, AL 
i GL przeciwko 30-krotnie 
liczniejszym wojskom nie-
mieckim w ramach opera-
cji Sturmwind II. 

Celem podróży był rów-
nież Obóz Koncentracyjny 
Majdanek w Lublinie, któ-
rego więźniem - jako małe 
dziecko, był Stanisław Ha-
rasiuk - obecny prezes wej-
herowskich kombatantów.

W trakcie tej podróży 
zwiedzono też Kazimierz 
Dolny, Nałęczów i Zamość, 

podróż po miejscach pamięci i historii 
Działacze wejherowskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP i członkowie 

Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku we wrześniu wzięli udział 
w podróży historycznej na Lubelszczyznę, w ramach cyklu „Śladami pamięci - Ocalić 
od zapomnienia”. 

lubelską Starówkę, a także 
pasiekę Pszczelarz Kozac-
ki w Kozakach. W drodze 
powrotnej podróżnicy od-
wiedzili wspaniały pałac 
Zamoyskich w Kozłówce. 
W pałacowej kaplicy była 
okazja  do obejrzenia wy-
stawy o bł. kard. Stefanie 
Wyszyńskim.

- To była żywa lekcja 
historii. Poznaliśmy wie-
le faktów, o których trzeba 
pamiętać i przypominać, 
szczególnie młodszym po-
koleniom. We wszystkich 
miejscach zapaliliśmy zni-
cze, a pamięć bohaterów i 
ofiar uczciliśmy minutą ci-
szy - mówi Stanisław Ha-

rasiuk, prezes ZIW RP O. 
Wejherowo.

Podróż udało się zre-
alizować dzięki wsparciu 
Gminy Wejherowo, Staro-
stwa Powiatowego w Wej-
herowie i OPEC Wejherowo 
oraz pomocy Prezydenta 
Miasta Wejherowa. 

Uczestnicy wycieczki przy pomniku gen. F. Kleeberga w Kocku.

Uczestnicy spotkania poznali ciekawą historię obo-
zu emigracyjnego przy ul. Sobieskiego (obecnie obiekty 
ośrodka dla młodzieży niesłyszącej), w którym przebywali 
Polacy z różnych regionów kraju, zanim z Gdańska a póź-
niej z Gdyni wyruszyli statkiem do Niemiec, Francji, do 
Stanów Zjednoczonych czy Kanady. 

Pierwsi emigranci wyjeżdżali z Wejherowa pod koniec 
XIX wieku, głównie do pracy w niemieckich kopalniach, 
aby wrócić w 1920 roku. Kolejna fala emigracji miała 
miejsce w okresie międzywojennym. W 1923 roku otwar-
to w Wejherowie etap emigracyjny, gdzie przyszli pasa-
żerowie statków przez kilka dni przechodzili kontrole, 
badania, kąpiel i strzyżenie, sortowanie bagażu i inne-
go rodzaju przygotowania do podróży. Jednocześnie w 
ośrodku przebywało od 1500 do 3000 osób. W 1932 roku 
etap emigracyjny przeniesiono na gdyński Grabówek, bli-
żej portu w Gdyni, z którego za ocean wyruszały polskie 
transatlantyki. Zainteresowanych tematem odsyłamy do 
cyklu „Co ludzie (wy) powiedzą” na kanale YouTube 
Powiatowej Biblioteki w Wejherowie. Ostatni odci-
nek cyklu poświęcony jest właśnie emigracji.

Klubu Miłośników Wejherowa oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
byli organizatorami prelekcji Marcina Gniecha pt. „Wejherowo oknem na świat - etap 
emigracyjny”.

Ciekawa historia. etap emigracyjny w wejherowie

zanim popłynęli przez morze

AKTUALNOŚCI

Prelekcja w bibliotece była jednym z wydarzeń 
Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego.

Na pl. Jakuba Wejhera przy fontannie z fi-
gurą św. Franciszka, zebrali się mieszkańcy ze 
swoimi pupilami, a o. Benedykt Stolarski - wi-
kariusz w kościele pw. św. Anny, któremu po-
magał brat Bogumił, odmówił modlitwę oraz 
poświęcił domowe zwierzęta. 

Święty Franciszek je kochał 

zwierzęta
poświęcone

Większość stanowiły psy, różnej wielkości i rasy, ale były 
też koty, króliki i inne zwierzaki, które mieszkają z ludźmi.

Okazją do poświęcenia były obchodzone 4 października 
w Kościele wspomnienie o św. Franciszku z Asyżu, patro-
nie miłośników zwierząt i ekologów, który kochał zwierzęta. 

Fot. Urząd Miejski
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SPORT I REKREACJA

Organizatorzy przygoto-
wali siedem atrakcyjnych 
tras pieszych i rowerowych. 
Najdłuższe były trasy rowe-
rowe o dystansach 40 i 100 
km. Dla pieszych przygoto-
wano trasy od 10 do 30 km.

Liczną grupę zawodników 
wystartowali: wicestarosta 
wejherowski Jacek Thiel 
oraz zastępca prezyden-
ta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz w imieniu 
starosty Gabrieli Lisius 
i prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta, którzy obję-
li patronat nad rajdem. 

Słoneczna pogoda oraz 
dobrze zaplanowane trasy 
rajdu przyczyniły się do te-
go, że zawodnicy wywieźli z 
Wejherowa miłe wrażenia.

Szczegółowe informacje o 
rajdzie znajdziesz na: 

www.zkompasem.pl.

Kolejnym zmaganiom 
w cyklu Kaszuby Biegają 
towarzyszył marsz nordic-
-walking, bieg przedszko-
laka oraz marszobieg 
rekreacyjny na 1200 m.

W sobotę, 9 października na terenie gminy 
Luzino odbędzie się kolejna edycja corocznego 
biegu Pomerania Trail. 

Biegi skierowane są zarówno do amatorów jak i zawo-
dowych biegaczy, a trzy najdłuższe dystanse są punktowa-
ne do największej imprezy w biegach górskich na świecie 
- Ultra Trail du Mont Blanc. Organizator przygotował 4 
trasy o różnym stopniu trudności: 12 km, 25 km, 43km 
oraz najciekawszy dystans 63 km.

Start i meta zlokalizowane są na terenie gminy Luzino z 
bazą na terenie kompleksu jeździeckiego w Barłominie. Or-
ganizator imprezy wybiera nasz teren, bo odpowiednie tu są 
morenowe pagórki, różnorodność krajobrazu gminy Luzino 
oraz Łęczyc. Trasa przebiega przez tzw. Beskid Kaszubski. 
Impreza co roku bije rekordy frekwencji a w tym, wolnym 
od obostrzeń czasie przewiduje się nawet 1000 uczestników. 

Informacje dotyczące zawodów dostępne są na: 
www.pomeraniatrail.pl. Partnerami wydarzenia są: 
Urząd Marszałkowski, GOSRiT Luzino, Nadleśnictwo 
Strzebielino, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w 
Gdańsku oraz Pomorskie Zrzeszenie LZS.

Bieg open odbył się z „uciekającym” Pogorem (w rolę 
wcielił się Rafał Freitag) , bohaterem książki, której akcja 
rozgrywa się w Luzinie. 

Ponadto odbyły się zawody w Nordick-Walking dla lu-
zińskiego Klubu Seniora i specjalny bieg dla podopiecznych 
Świetlicy Integracyjnej „Skrzydło Anioła”. Po zakończeniu 
sportowej rywalizacji odbyła się uroczystość wręczenia na-
gród oraz losowania licznych upominków. 

Zawody połączono ze zbiórką elektrośmieci (zorgani-
zowaną przez Pawła Radeckiego), z której dochód prze-
znaczony był dla małej Matyldy. Drzewka w tej akcji 
ufundowało Nadleśnictwo Strzebielino. 

Zawody rozegrano w wej-
herowskich lasach Puszczy 
Darżlubskiej na dystansach 
Mini - 28 km i Maxi - 56 km. 

Pierwsza część trasy by-
ła trudniejsza ze względu na 
dość wymagający podjazd na 
samym początku, a także ko-
lejny stromy podjazd na szó-
stym kilometrze. W drugiej 
części trasy w jednym miej-
scu było powalone drzewo, a 
w innym mocne zwężenie i 
wydrążona przez wodę wy-
rwa grożąca upadkiem.

Wyścig w kategorii Open 
wygrał Artur Sowiński, 
który po wejherowskiej edy-

z mapą i kompasem wokół wejherowa

Rajd z kompasem po raz 20.
W 20. jubileuszowej edycji Rajdu na Orientację „Z Kompasem” uczestniczyło kilkaset 

osób - pieszo i na rowerach. Bazą rajdu była siedziba Szkoły Podstawowej Sióstr Zmar-
twychwstania Pańskiego, a uczestnicy wystartowali sprzed siedziby Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Fot. Starostwo w Wejherowie

w wejherowskich lasach

wyścig rowerów 
górskich garmin MtB

cji turnieju prowadzi w kla-
syfikacji indywidualnej. 

 Zawody wystartował i na-

Kolarze na „góralach” ścigali się trasami w wejherowskich la-
sach. W IV Wyścigu Rowerów Górskich Garmin MTB Series Wej-
herowo 2021 wystartowało prawie 150 zawodników z całego kraju, 
ale większość stanowili mieszkańcy naszego regionu.

W Chmielnie ro-
zegrano kolejne bie-
gi z cyklu Kaszuby 
Biegają na 10 km. 
W biegu zwyciężyli 
Grzegorz Kujawski z 
Pucka oraz Ewelina 
Paprocka z Luzina. 

Luzino. Biegi po zdrowie

z uciekającym 
pogorem

Tradycyjnie na terenach wokół luziń-
skiego Orlika, odbyła się jesienna edycja 
Biegów Po Zdrowie z Pogorem. Impreza 
współorganizowana przez GOSRiT Luzi-
no, GBP Luzino i Kaszubskie Towarzystwo 
Sportowo-Kulturalne, zgromadziła na star-
cie 200 najmłodszych biegaczy. 

Bieganie dla każdego

pomerania trail

grody wręczał Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. 

Fot. Urząd Miejski

kaszuby 
biegają

triumf
eweliny
z Luzina
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W kategorii dzieci do lat 
6 najszybsza wśród dziew-
cząt okazała się Alicja Wa-
nagos (Rotmanka), a wśród 
chłopców Patryk Topoliń-
ski (Koronowo). Wśró dzieci 
w wieku 7-11 lat - wspólny 
chłopców i dziewcząt na dy-
stansie 600 m, najlepsi to: 
Aleksander Ropela (Pruszcz 
Gd.) i Wanda Lewandow-
ska (Bydgoszcz). Na dystan-
sie 1800 metrów startowała 
młodzież w wieku 12-15 lat. 

W Łęczycach walczyli pił-
karze w kategorii OPEN, a 
najlepszą okazała się ekipa 
Łęczyce II, która wygrała 
wszystkie mecze. Kolejne 
miejsca zajęły drużyny: Łę-
czyce I oraz Jeżewo. 

Boisko w Brzeźnie Lębor-
skim gościło dzieci urodzone 
w 2007 roku i młodsze. Naj-
lepsi okazali się gospoda-
rze, a kolejne były drużyny 
ze Świetlina i z Kaczkowa. 
W każdej z drużyn występo-
wały dziewczyny. 

W Łęczycach miejscowy 
zespół Zenit podzielił się 

Narodowy dzień sportu w Łęczycach

Rywalizacja i zabawa
W Gminie Łęczyce we wrześniu obchodzono Narodowy Dzień Sportu.  Dla mieszkań-

ców zorganizowano wiele różnorodnych imprez sportowych. Wzięło w nich udział po-
nad 180 uczestników.

punktami z drużyną AS 
Kolbudy w ramach rozgry-
wek klasy okręgowej Po-
morskiego Związku Piłki 
Nożnej. W Bożympolu Wiel-
kim zespół Sokoła Bożepole 
zremisował z Zatoką Puck.

W sali SP Łęczyce od-
był się Turniej Amatorskiej 
Piłki Siatkowej zorganizo-
wany przez Klub Sportowy 
Strzebielino. KS Strzebie-
lino był bezkonkurencyjny 
wygrywając wszystkie swo-
je mecze. 

Drugie miejsce zajęło 
Świetlino, a kolejne druży-

na Laydis & Gentleman z 
Wejherowa.

W sali SP Strzebieli-
no zorganizowano Mara-
ton Zumby, a w Rozłazinie 
uczestnicy zajęć uczyli się, 
jak sprawnie posługiwać 
się flagami sportowymi. W 
Świetlinie w zawodach w 
kaszubskiej grze Buczki, 
zmierzyły się cztery dru-
żyny. Wygrał zespół Ro-
werOwce Kartuzy, drugie 
miejsce zajął zespół  Krëba-
në Brusë, a kolejne: Czôrné 
Pùjczi Strzebielëno i  Ni-
ghtShadows Wejherowo.

Grupa biegaczy z Rozła-
zina, pokonując prawie 15 
km, przybiegła do Świetlina 
na podsumowanie konkur-
su „Mistrzów kilometrów” 
i wspólnego grilla. Prawie 
20 uczestników  marszu 
Nordic Walking wyruszy-
ło z Bożegopola Wielkiego, 
aby ponad 6-kilometrowa 
trasę zakończyć w Świetli-
nie. Zwycięzcy konkuren-
cji otrzymali upominki od 
Gminnej Instytucji Kultu-
ry i Biblioteki w Strzebie-
linie, pamiątkowe medale, 
puchary oraz dyplomy. 

Vii półmaraton wrotkarski w Rozłazinie 

wrotkarze i rolkarze
O Puchar Wójta Gminy Łęczyce walczyli uczestnicy półmara-

tonu wrotkarskiego w Rozłazinie. Ponad 100 zawodników z ca-
łej Polski rywalizowało na dystansie 21 km, a najmłodsi adepci 
pokonywali dystans 300 m.

Wśród dziewcząt wygrała 
Natalia Sarzała (Gostynin), 
a chłopaków  Mateusz  Syl-
westrzak (Giżycko). 

W kategorii OPEN na dy-
stansie 21 km najszybszy był 
Mirosław Pawelec z Juszko-
wa, który jechał z prędkością 
33,04 km/h. Najlepszą wśród 
kobiet była Natalia Sarzała. 

Po zakończeniu zawodów 
wręczano nagrody ufundo-
wane przez Gminną Insty-
tucję Kultury i Bibliotekę 

w Łęczycach, a nagrody dla 
wszystkich uczestników 
wręczali dyrektor GIKiB 
Hanna Mancewicz oraz pre-
zes Stowarzyszenia „Gdań-
skie Lwy” Julian Ziółkowski.

Nagrody otrzymali  naj-
lepsi zawodnicy z całego 
cyklu zawodów w Lipuszu, 
Pruszczu Gdańskim oraz 
Rozłazinie. Dodatkową 
atrakcją było losowanie na-
gród dla wszystkich uczestni-
ków zawodów. W organizacji 

zawodów pomagali: Stowa-
rzyszenie „Gdańskie Lwy”, 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Rozłazinie, Ochotnicza Służ-
ba Ratownicza z Lęborka.

Uczestnicy reprezento-
wali takie miejscowości jak: 

Warszawa, Grudziądz, To-
ruń, Gorzów Śląski, Giżyc-
ko, Bydgoszcz, Wągrowiec, 
Lidzbark, Kórnik, Środa 
Wielkopolska, Konstancin-
-Jeziorna, Przysiek, Płońsk, 
Elbląg, Stargard, Korono-

wo, Gostynin, Juszkowo, 
Gdańsk, Gdynia, Mrzezi-
no, Nowa Wieś Lęborska, 
Tczew, Chałupy, Starogard 
Gdański, Słupsk, Mezowo, 
Rybki, Bojano, Władysławo-
wo, Pruszcz Gdański, Łebcz. 

Rozegrano gry pojedyncze i podwójne. Mistrzem Wej-
herowa oraz Tenisowym Mistrzem Morskim został Michał 
Wilamowski z Rumi, który w finale pokonał Jakuba Osow-
skiego z Redy. Kolejne miejsca zajęli: Tomasz Sulewski z 
Rumi i Dawid Werner z Wejherowa. 

W kategorii +50 zwyciężył Andrzej Milewczyk, pokonując 
w finale Mirosława Brusiło (obaj Wejherowo). W deblowych 
rozgrywkach zwycięstwo odniosła para Michał Wilamowski 
(Rumia) i Tomasz Antkiewicz (Gdynia), którzy pokonali  Da-
wida Wernera i Piotra Smagowskiego (obaj Wejherowo). Ko-
lejne miejsca zajęli: Tomasz Detlaff  i Marcin Kenner (obaj 
Wejherowo) oraz Paulina Bednarczyk (Wejherowo) i Jakub 
Osowski (Reda).   W turnieju udział wzięło 33 zawodników. 

tenis. zakończenie sezonu 

Mistrzowskie 
turnieje

Dobiegł końca letni sezon na wejherow-
skich kortach tenisowych. Ostatni turniej 
rozegrano na koniec września, a były to 
Otwarte Mistrzostwa Wejherowa oraz VIII 
Tenisowe Mistrzostwa Morskie. 



14

www.pulswejherowa.pl7 października 2021

SPORT

O G Ł O S Z E N I E

Turniej w tenisie sto-
łowym wygrał Zdzisław 
Mikuta, przed Adamem 
Andrzejewskim i Łuka-
szem Goike. Wśród sza-
chistów najlepszy był 
Bogusław Kuma, a kolejne 
miejsc zajęli: Marek Uział-
ko i Adam Hebel. 

Zwycięzcy otrzymali pu-
chary ufundowane przez 
Dyrektor PCPR w Wejhero-
wie (PFRON), które wspar-
ło finansowo organizację 
zawodów. Głównym orga-
nizatorem zawodów był ISS 
„START” w Wejherowie

Zawody cieszyły się du-
żym zainteresowaniem 
osób niepełnosprawnych i 
przebiegały w miłej sporto-
wej atmosferze i zakończo-
no je grillem.

szachy i tenis stołowy

Niepełnosprawni
sportowcy

W Ośrodku Wypoczynkowym „Diuna” w Jastrzębiej Górze ro-
zegrano Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych w tenisie 
stołowym oraz szachach pod patronatem i o puchar Dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. 

Stowarzyszenie „START” Wejherowo ogłasza nabór 
osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ru-
chu do sekcji tenisa stołowego, bocci i szachów. Informa-
cje można uzyskać dzwoniąc na nr tel. 607 328 262.

Prawie przez całe spo-
tkanie z KPR Elbląg 
Tytani utrzymywali prze-
wagę bramkową, choć po-
czątek był dość nerwowy, 
bo gospodarze objęli jed-
nobramkowe prowadzenie. 
W drugiej odsłonie meczu 
w Elblągu Tytani pokazali 
się z jak najlepszej i sku-
tecznej strony. 

W kolejnym meczu, tym 
razem w hali sportowej 
przy PZS nr 4 w Wejhero-
wie drużyna Tytanów zmie-
rzyła się z SKF KPS Sparta 
Oborniki i rozgromiła ją 
40:27. To drugie zwycię-
stwo w lidze. Tytani wyszli 
na parkiet bardzo skon-
centrowani i nastawieni 
na skuteczną i opanowa-

piłka ręczna. tytani

Ligowe zwycięstwa 
i pucharowa porażka

Tytani Wejherowo zwyciężyli na wyjeździe z drużyną KPR 
Elbląg 20:28 i na własnym boisku rogromili SKF KPS Sparta 
Oborniki 40:27.  Niestety, w kolejnym meczu wejherowscy szczy-
piorniści ulegli drużynie Usar Kwidzyn 28:30, chociaż początek 
meczu był dla Tytanów obiecujący. 

ną grę. Efektem tego, było 
szybko wywalczone prowa-
dzenie i przewaga po pier-
wej części pięcioma golami. 

Na początku drugiej 
części Tytani zapomnieli, 
że jeszcze nie wygrali i po-
folgowali, ale błyskawicz-
ne reprymendy przyniosły 
uspokojenie gry i zawodni-
cy zaczęli grać zespołowo. 
Szybko zdobyte bramki 
przyniosły okazałe zwycię-
stwo Tytanów. 

Również na parkiecie w 
Wejherowie Usar Kwidzyn 
pokonał Tytanów w półfi-
nale wojewódzkim Pucharu 
Polski, przechylając szalę 
zwycięstwa dopiero w koń-
cówce spotkania. Tytani 
rozpoczęli mecz spokojnie i 

pewnie objęli prowadzenie, 
ale goście konsekwentnie 
dążyli do wyrównania. Po 
15 minutach gry Tytani po-
nownie zaatakowali i objęli 
prowadzenie aż 7 bramka-
mi i na przerwę schodzili 
prowadząc 20:14. 

Drugą połowę rozpoczę-
li nazbyt pewnie, a ta pew-
ność przerodziła się w serię 
błędów, niecelnych strza-
łów. Goście konsekwentnie 
odrabiali stratę. Końcówka 
to niekontrolowane „gubie-
nie” piłki i nerwowe rozgry-
wanie. 

Usar w takiej dogodnej 
sytuacji kontrował pogu-
bionych gospodarzy i wy-
grał dwiema bramkami 
30:28.
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Czytaj nas
również w internecie 

archiwalne wydania 
i bieżące materiały 

zamieszczane 
w „pulsie  wejherowa” 

znajdziesz na:   
www.pulswejherowa.pl

OGŁOSZENIA

   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

Redaktor prowadzący: 
Dariusz Kuczmarski
tel.   606 267 960
redakcja@pulswejherowa.pl

Wydawca:  Anna Kuczmarska
INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi 

adres korespondencyjny:
84-200 Wejherowo, 
ul. Polna 3/41
(w siedzibie firmy  „ARTEX”)

Druk:  POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Drukarnia w Bydgoszczy
Nakład:  8 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671

Redakcja nie odpowiada za treść 
nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 

do skracania i redagowania 
nadesłanych tekstów.

Współpraca:  Leszek Spigarski

Reklamy, ogłoszenia, 
kondolencje:    606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl

wejherowski zarząd                            
Nieruchomości 
komunalnych

Nip 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00

e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl

 
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

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

Szkoła nauki jazdy Arkadiusz  Żukowski

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

dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa
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wtBs sp. z o.o.   wejherowo,  ul. parkowa 2a/20
tel. 58 672 47 26   e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/

 
 
 

 

wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

adMiNistRatoR
NieRuChoMoŚCi

O G Ł O S Z E N I E

Dla najmłodszych uczest-
ników przygotowano m.in. 
dmuchane zamki, watę cu-
krową i pop corn, malowanie 
twarzy, foto-budkę z datą 
i herbem Gryfa, ale tak-
że widowiskowe rozgryw-
ki w piłkę nożną w piłkach 
dmuchanych, które bawiły 
również dorosłych. Jak in-
formuje Rafał Szlas, czło-
nek Zarządu WKS Gryf, 
radny miejski i jeden z or-
ganizatorów imprezy, na-
grodę otrzymała nie tylko 
zwycięska drużyna tej ry-
walizacji (2-dniowy pobyt 
w „Słonecznej Zatoce” w 
Gowidlinie), ale również 
uczestnicy innych konkur-
sów. Dla młodzieży i doro-
słych zorganizowano m.in. 
konkurs rzutów karnych z 
nagrodami. Jak na festyn 
przystało były napoje zim-
ne i gorące oraz grill.

- Wejście na festyn było 
bezpłatne, ale każdy musiał 
mieć przy sobie coś związa-
nego z Gryfem. Kto nie miał, 
mógł kupić jakiś gadżet przy 

piłka nożna. 100-lecia wejherowskiego klubu sportowego „gryf”

jubileuszowy festyn i wygrany mecz
W słoneczną niedzielę na Wzgórzu Wolności odbył się festyn z okazji 100-lecia Wejherowskiego Klubu Sportowego Gryf. Na sta-

dion Gryfa przybyli liczni mieszkańcy Wejherowa, w tym wiele rodzin z dziećmi. Z pewnością nikt nie żałował tak spędzonego po-
południa, bo atrakcji nie brakowało, a do tego panowała wspaniała atmosfera klubowego święta.

bramie wejściowej. A było 
w czym wybierać m.in. ko-
szulki, szaliki, pamiątki itp.  
- mówi Rafał Szlas. - Zale-
żało nam przede wszystkim 
na kibicach i ich rodzinach, 
aby wszyscy poczuli atmos-
ferę klubowego jubileuszu. 
Cieszę się, że przez festyn 
przewinęło się wiele osób 
związanych w przeszłości 
z Gryfem m.in. działacze, 
trenerzy i zawodnicy. W do-
datku była piękna, słonecz-
na  pogoda.

Po południu na festyn 
przybyli przedstawiciele 
władz miasta i powiatu, aby 
wziąć udział we wspólnej 
zabawie i spotkać się z za-
wodnikami wszystkich sek-
cji klubu. Podczas spotkania 
prezydenci Wejherowa 
Krzysztof Hildenbrandt 
i Arkadiusz Kraszkie-
wicz razem z wicestarostą 
Jackiem Thielem wręczyli 
zawodnikom upominki przy-
gotowane z okazji 100.lecia 
WKS Gryf. Upominki otrzy-
mali też wieloletni trener 

Gryfa Wojciech Bork oraz 
gospodarz klubu Zbigniew 
Hallmann. W spotkaniu 
uczestniczyli też radni miej-
scy: Jacek Gafka, Leszek 
Szczypior, Wojciech Ko-
złowski oraz Mariusz Łu-
pina. Wszyscy uczestnicy 

razem z kibicami zrobili so-
bie wspólnie jubileuszowe 
zdjęcie pamiątkowe.

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt powiedział, że 
historia klubu to również 
historia miasta i wyraził ra-
dość, że wspólnie kibicami 

i zawodnikami mógł brać 
udział w festynie upamięt-
niającym stulecie tak ważne-
go dla miasta klubu. Życzył 
też dalszych sukcesów za-
wodnikom WKS Gryf.

- Dziękujemy za tak miłe 
słowa. Nasz klub jest obec-

nie w tarapatach i przeżywa 
pewne trudności. Przysłowie 
mówi, że prawdziwych przy-
jaciół poznaje się w biedzie, 
a miasto i powiat nie odwró-
ciły się od nas. Jestem prze-
konany, że będzie coraz lepiej 
i w imieniu wszystkich dzię-
kuję za te słowa otuchy - po-
wiedział Piotr Ruszewski, 
prezes WKS Gryf.

W imieniu Zarządu WKS 
Gryf Rafał Szlas wyraził po-
dziękowanie władzom mia-
sta i powiatu oraz głównym 
sponsorom, w tym m.in. fir-
mom  Olimp, Słoneczna Za-
toka, Restauracja 5. Piętro i 
Nord-Pol, bo bez ich wspar-
cia i pomocy nie udałoby się 
przeprowadzić tej jubile-
uszowej imprezy. 

W ramach festynu zo-
stał rozegrany towarzyski 
mecz piłki nożnej, w któ-
rym gryf ii pokonał Mks 
władysławowo 4:0. 

Uczestnicy jubileuszowego spotkania na pamiątkowej fotografii.


