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Pieniądze dla wejherowa,
dla Powiatu i dla gmin

Miasto Wejherowo pozyskało dofinansowanie w wysokości 24 130 000 złotych na budowę nowego odcin-
ka ulicy Karnowskiego, która połączy rondo na ul. Przemysłowej ze skrzyżowaniem na drodze krajowej nr 
6 (obok Urzędu Pracy) oraz przebudowę ul. Budowlanych.

Kwota 14 350 000 zł trafi do Powiatu Wejherowskiego i zostanie przeznaczona na rozbudowę i przebudowę 
budynku Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Łącznie blisko 60 mln zł dotacji na 
inwestycje otrzymały również gminy wiejskie powiatu wejherowskiego.                                             Str. 2 i 4
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Zdjęcia i grafika:  
Urząd Miejski

W procedurze zmiany planu czynnie uczestniczyli miesz-
kańcy dzielnicy, składając swoje wnioski, a także kontak-
tując się w sprawie bieżących prac nad projektem planu i 
uczestnicząc w publicznych konsultacjach.

Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego (Uchwała Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/
XXV/341/2021) ustala zasady, dzięki którym możliwy bę-
dzie harmonijny rozwój nowej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z poszanowaniem prawa własności, śro-
dowiska przyrodniczego i w nawiązaniu do zabudowy ist-
niejącej. Zasady wprowadzone w nowym planie utrzymują 
dotychczasowy charakter dzielnicy jako terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i pozwalają na rozwój tej 
funkcji zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania 
istniejącą tam przestrzenią.

W planie zachowano  tereny zielone w pasie pomiędzy 
ulicą Łąkową i lasem - wzdłuż Cedronu oraz w sąsiedztwie 
Parku Majkowskiego. Nastąpiła również weryfikacja za-
kresu i lokalizacji ujęć wód zgodnie z wnioskami PEWiK.

Obowiązujące ustalenia uzyskały pozytywne uzgod-
nienia i opinie odpowiednich organów, między innymi 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Przypomnijmy, że miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego to akt prawa miejscowego, który ustala 
przeznaczenie terenów oraz określa docelowy sposób ich 
zagospodarowania i zabudowy.

Charakter dzielnicy 
został utrzymany

Tylko niska 
zabudowa

Wejherowscy radni przed wakacjami 
uchwalili zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic Marynarki Wojennej, Krzywej i Łąko-
wej, czyli tzw. „Cegielni”. Właściciele nieru-
chomości mogą już realizować swoje długo 
wyczekiwane zamierzenia inwestycyjne, 
ale żadne bloki wielomieszkaniowe w tej 
dzielnicy nie powstaną. Teren niskiej zabu-
dowy jednorodzinnej zostanie utrzymany.

Władze Wejherowa uzy-
skały dofinansowanie z 
Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych. Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt odebrał promesę 
na taką kwotę z rąk wice-
ministra infrastruktury 
Marcina Horały i woje-
wody pomorskiego Dariu-
sza Drelicha. 24 mln 130 
tys. zł stanowi 95 procent 
planowanych kosztów.

Planowana inwestycja na 
ul. Karnowskiego i Budow-
lanych jest bardzo ważna 
dla mieszkańców.

- Inwestycja ta jest powią-
zana z budowaną właśnie 
Trasą Kaszubską, która 
spowoduje napływ więk-
szej liczby samochodów do 
Wejherowa z tamtego kie-
runku. Budowa Trasy wy-
maga rozbudowy sieci dróg 
i zjazdów, zwłaszcza od 
Węzła Szemud w kierunku 
Wejherowa i przez Wejhe-
rowo - wyjaśnił Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Dlatego, aby 
uchronić mieszkańców 
przed całkowitym zakorko-
waniem, musimy wykonać 
swoje rozwiązania komu-

Ponad 24 mln zł na inwestycje drogowe

Pieniądze dla wejherowa
Miasto Wejherowo pozyskało dofinansowanie w wysokości 24 milionów 130 tysięcy zło-

tych na budowę nowego odcinka ulicy Karnowskiego, która połączy rondo na ul. Przemy-
słowej ze skrzyżowaniem na drodze krajowej nr 6 (obok Urzędu Pracy) oraz przebudowę 
ul. Budowlanych wraz z wykonaniem odcinka do nowobudowanej ul. Karnowskiego.

nikacyjne, w tym budo-
wę ul. Karnowskiego oraz 
przebudowę ul. Budowla-
nych. Inwestycja stanowi 
domknięcie Północno-Za-
chodniego Połączenia Dro-
gowego Wejherowa w 
zachodniej części miasta, 
które konsekwentnie po-
wstaje etapami od kilku lat.

Rozpoczęcie tej strate-
gicznej dla miasta inwesty-
cji planowane jest w drugiej 
połowie przyszłego roku, 
a zakończenie pod koniec 
2025 r. Powstaną m.in. jezd-
nie o nawierzchni bitumicz-
nej o łącznej dł. 1,28 km, 
rondo, chodniki, ścieżka ro-
werowa, zatoki postojowe i 
miejsca postojowe, kanali-
zacja deszczowa, kanał tech-
nologiczny oraz elementy 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, oznakowanie pozio-
me i pionowe, sygnalizacja 
świetlna, oświetlenie. Prze-
widywana wartość inwesty-
cji to 25 mln 400 tys. zł.

- Budowa tych połączeń 
poprawi warunki działania 
zakładów pracy w dzielni-
cy Przemysłowa, ułatwi 
dostęp do terenów inwesty-
cyjnych w północno-zachod-
niej części miasta i zachęci 

Władze miasta wnioskowały również o 45,6 mln zł na 
budowę Węzła Śmiechowo (Zryw), gdyż można było złożyć 
dwa wnioski - o wartości do 30 mln (Karnowskiego-Budow-
lanych) i ponad 30 mln zł (Zryw). Na Zryw pieniądze nie 
zostały przez Rząd przyznane, ale zabiegi o jego dofinan-
sowanie trwają.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt ode-
brał promesę na 24 mln 130 tys. zł z rąk wicemi-
nistra infrastruktury Marcina Horały i wojewody 
pomorskiego Dariusza Drelicha. 

przyszłych inwestorów do 
rozwoju biznesu na tych te-
renach. W tej sprawie prze-
prowadziliśmy konsultacje 
z przedsiębiorcami - powie-
działa Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta ds. 

rozwoju miasta. - Inwesty-
cja to także poprawa jakości 
życia mieszkańców, dowozu 
dzieci do szkół oraz dojaz-
du do obiektów publicznych 
jak np. Powiatowego Zespo-
łu Szkół nr 3.

Ulica Marynarki Polskiej w Wejherowie.

Część północno-zachod-
niego połączenia drogo-
wego Wejherowa. 

Czarna linia to istnieją-
ce drogi, wybudowane 
lub przebudowane w 
ostatnich latach.

Niebieska linia to obec-
nie realizowana inwe-
stycja. 

Czerwona oznacza pla-
nowane połączenie, na 
które miasto otrzymało 
dofinansowanie.
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Czy Sfarko zwariował? 
Sfarko siedział jak co 

dzień przed komputerem i 
zajmował się internetowym 
hejtem na Burmistrza Mi-
kołaja, kiedy przypadkiem 
spojrzał w wiszące obok na 
ścianie lustro i zauważył, że 
jego nos zaczął się wydłużać 
jak u Pinokia. Wytrzeszczył 
zdumiony oczy i mruknął do 
siebie:  - No co jest?

Przeraził się, że  już tak  
mu zostanie i będzie chodził 
po mieście z tym piętnem 
kłamcy, ale gorsze miało 
dopiero nadejść. Sfarko nie 
mógł zapanować na swoimi 
rękoma i nieznana niewi-
dzialna siła kazała mu grać 
na nosie, który przybrał 
momentalnie kształt trąb-
ki, melodię z filmu „Głupi 
i głupszy”. Trwało to dobrą 
chwilę, aż jakiś demon po-
zwolił Sfarce ruszyć się z 
miejsca i wybiec w popłochu 
z domu. Biegł ulicą i nerwo-
wo obmacywał swoją gło-
wę, która zaczęła wracać do 
człekokształtnej postaci i już 
miał odetchnąć z ulgą, kie-
dy nagle zaczęły go otaczać 
Spiski i Układy. Demony 
przybrały materialną formę 
trolli i próbowały Sfarkę zła-
pać diabolicznie krzycząc:

- Dlaczego tak ucie-
kasz milutki? Kochasz nas 
przecież, lubisz o nas pi-
sać. Chodź, chodź! Boisz się 
sprawdzić czy istniejemy?

Sfarko biegł coraz szyb-
ciej i szybciej, serce mu 
kołatało, mimo że Spiski 
i Układy zmieniały się w 
niegroźne bańki mydlane i 
zaczęły pękać jedna po dru-
giej, znikając na wietrze. 
Tego już oczywiście nie wi-
dział, gdyż za rogiem wsko-
czył do wielkiej piaskownicy 
licząc, że tam się schowa. 
Już myślał, że to koniec, 
gdy w piaskownicy zaczęły 
wyrastać budynki w zna-
jomym srebrnym kolorze. 
Ściany otaczały Sfarkę co-
raz bliżej i bliżej, ściskając 
coraz mocniej. Niezdarnie 
ponawiał próby wdrapania 
się na skarpę piaskownicy, 
miotał na piachu, aby uciec 
z tego placu budowy, ale 
demoniczna piaskownica 
trzymała go mocno. 

Nagle zobaczył pomocną 
dłoń i chwycił się jej kur-
czowo. Wyczołgawszy się w 

wykopu, na końcu tej ręki 
znalazł Działacza Jedynie 
Słusznej Partii. Ten stał 
dumny z wielkim medalem 
z ziemniaka na piersi i na-
pisem „Działaczowi na za-
chętę”. Swoim zwyczajem 
fejsbukowego fotoamato-
ra, szczerząc zęby zapytał 
Sfarkę:  - Może zrobimy so-
bie selfika?

-  A ten znów swoje! Le-
piej zająłby się budową su-
pła na drodze, bo nic nie 
robi - pomyślał Sfarko, choć 
głośno tego nie mówił, bo 
przecież był z Działaczem 
Jedynie Słusznej Partii w 
zmowie. Chciał się zapytać 
amatora fejsbuka, czy wie 
co tu się wyrabia, ale spo-
strzegł, że ku niemu zbliża 
się postać Świętego Mikoła-
ja z twarzą Burmistrza.

Święty Mikołaj wskazu-
jąc palcem na Sfarkę rzekł 
stanowczo:   - W tym roku 
nie dostaniesz prezentu! 
Masz same złe uczynki!

Sfarko niczym skarcony 
pętak spuścił głowę i wy-
mamrotał:  - Czemu nie do-
stanę prezentu?  Przecież 
robię wszystko, co mi tata 
każe i jeszcze nawet zjadam 
wszystkie obiadki, śmieci 
wynoszę …

Sfarko rzucił się znów do 
szaleńczej ucieczki krzycząc:

- Nie, nie! To jakiś obłęd! 
Kto mi pomoże, kto?

- Ja tobie nie pomogę…
- usłyszał z boku. Stał tam 
Bokserski w więziennym 
pasiaku, z kulą u nogi. W rę-
kach trzymał łopatę, bowiem 
został skazany za oszustwo 
i dzielił czas między ogląda-
nie walk karaluchów w celi, 
a kopanie rowów.

- Ale ja tak! – padło 
z drugiej strony. Osioł z 
twarzą Grubego Mecena-
sa przemówił ludzkim gło-
sem: - Wskakuj na mój 
grzbiet, uciekniemy!

Gruby Osioł biegł wol-
no i ociężale ze  Sfarką na 
grzbiecie. A spocił się przy 
tym okrutnie i zaczęły go 
boleć kopytka. Przebyli ka-
wałek drogi, kiedy Osioł 
mrużąc demonicznie ślepia 
zagadnął:  - No dobra, poma-
gam, ale nic za darmo. W za-
mian wyszorujesz dla mnie 
basen w pałacu Wielkiego 
Dewelopera. Uwielbiam się 

tam pluskać! A potem …
- Co?! - zapytał z niedowie-

rzaniem Sfarko. Nie dokoń-
czył myśli, bowiem nagle nie 
wiadomo skąd pojawiał się 
na koniu Wódz Indiański w 
pióropuszu o twarzy Wielkie-
go Dewelopera. Stanął, pod-
niósł do góry prawą dłoń i z 
kamienną miną rzekł indiań-
skim zwyczajem: -  Howgh!

Po czym odjechał, trady-
cyjnie bez pożegnania. Bliski 
obłędu, rozedrgany Sfarko z 
cieknącym po twarzy potem 
biegł przez miasto ostatkiem 
sił powtarzając:  - Co tu się 
dzieje? O co chodzi?

Za kolejnym rogiem do-
strzegł ciepłe światło, które 
już z daleko zaczęło na niego 
działać kojąco. Zbliżył się i 
ujrzał niewielki budynek w 
miłym, spokojnym, usypia-
jącym otoczeniu… Niczym 
zahipnotyzowany szedł w 
stronę wejścia, czuł, że popa-
da w błogostan kojący skoła-
tane ostatnimi przeżyciami 
nerwy. Już miał wejść do 
środka, kiedy zauważył, że 
budynek ma kraty w oknach 
i matowe szyby, zaś przez 
otwarte drzwi dojrzał mięk-
kie, pluszowe obicia na ścia-
nach. Brak też było klamki 
w drzwiach, w których stał 
uśmiechnięty Orłowski w 
szpitalnej pidżamie i przy-
jaznym, spokojnym gestem 
ręki zachęcał Sfarkę do wej-
ścia do środka.

- Nieee! Ratunku! Ratun-
kuuu! – krzyczał Sfrako i …

… nagle wszystko prysło, 
a Sfarkę otoczyła ciemność i 

cisza nocy. Siedział na łóżku 
w swoim pokoju, a obok leża-
ła mokra od potu poduszka.

- A więc to był tylko sen? 
- powiedział na głos Sfar-
ko i chcąc się upewnić, że 
znajduje się teraz na jawie 
dodał głośniej:  - Obudziłem 
się, a to mi się tylko śniło ...  

Bojąc się, aby nikt nie 
usłyszał (w końcu otacza-
ją go Spiski i Układy…) już 
tylko w myślach pytał sa-
mego siebie:

- Czy ja zwariowałem? 
Może powinienem iść do 
psychiatry?

Dalej strach przed rzeczy-
wistością był większy, więc 
Sfarko nawet bał się pomy-
śleć, że ciągły hejt i ataki 
w internecie na Burmistrza 
Mikołaja przywiodły go na 
skraj obłędu. Liczne kłam-
stwa i manipulacje Sfarki 
spowodowały, że zaczął tra-
cić kontakt z rzeczywistością 
i już sam nie wiedział, co jest 
prawdą a co jest senną ma-
rą, zaś nienawiść napompo-
wała w jego podświadomości 
demony. Sfarko miał obsesję 
na punkcie Burmistrza Mi-
kołaja i wszystkiego co jest z 
nim związane. Na nieszczę-
ście Sfarki te demony płaci-
ły mu co miesiąc konkretną 
kasę za szczucie na Burmi-
strza. One powrócą.

Ciąg dalszy nastąpi….
Dr Puls 

P.S. Wszelkie podobień-
stwo do prawdziwych osób 
i zdarzeń jest przypadkowe 
oraz niezamierzone. Opowia-
danie jest wizją literacką.

Źródło: pixabay.pl

Dzięki temu mieszkańcy miejscowości będą mogli prze-
konać się naocznie, jakiej jakości powietrze wnika do ich 
płuc. To kolejna odsłona akcji Polskiego Alarmu Smogo-
wego “Zobacz, czym oddychasz!”. 

W Wejherowie płuca powstały dzięki wspólnej inicjatywie 
Wejherowskiego Alarmu Smogowego i Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 4 w Wejherowie. Pierwsze na Pomorzu mobilne płu-
ca ruszają w teren, a inauguracja trasy będzie miała miejsce 
na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie w piątek 5 listopa-
da 2021 r. o godzinie 13:30. Mobilne płuca mają pełnić rolę 
informacyjną, edukacyjną i uświadamiającą.

- Połączenie sił organizacji ekologicznej i lokalnej pla-
cówki edukacyjnej, czynne zaangażowanie uczniów, na-
uczycieli (szczególne podziękowania dla inż. Waldemara 
Marcinkiewicza) i społeczników w budowę płuc to po-
czątek współpracy, która - mamy nadzieję - przyniesie 
sukces w postaci szybkiej poprawy jakości powietrza w 
naszym powiecie (i nie tylko). Akcja ma skłonić do refleksji 
i działań zarówno samorządowców, przedsiębiorców, jak 
i mieszkańców. Chcemy być powiatem, w którym jakość 
powietrza, a tym samym zdrowie mieszkańców to sprawa 
priorytetowa - mówi Tomasz Nowak, przedstawiciel Wej-
herowskiego Alarmu 

Wbrew stereotypom regiony nadmorskie również zma-
gają się z problemem smogu, dlatego trasa sztucznych 
płuc obejmie jak najwięcej większych miejscowości powia-
tu wejherowskiego i nie tylko. 

Płuca wyposażone zostały w profesjonalny miernik ja-
kości powietrza wraz z wyświetlaczem, który wskazuje 
rzeczywisty pomiar poziomu pyłów PM 1, PM 2.5 i PM 10. 
Druga strona mobilnych płuc została wykorzystana jako 
nośnik najważniejszych informacji na temat smogu oraz 
jego szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka. Miesz-
kańcy miejscowości, do których dotrze makieta będą mogli 
również dowiedzieć się o terminie wymiany „kopciuchów” 
wynikającym z obowiązujących na terenie woj. pomorskie-
go uchwał antysmogowych oraz możliwościach uzyskania 
dofinansowania na termomodernizację i wymianę pieca z 
Programu Czyste Powietrze. 

Pierwsze na Pomorzu 

Mobilne płuca 
w wejherowie

To pierwsza taka instalacja na Pomorzu. 
Dzięki staraniom Wejherowskiego Alarmu 
Smogowego mobilne sztuczne płuca zaczną 
działać w Wejherowie. Nowatorska instala-
cja przedstawia model ludzkich płuc „od-
dychających” przepuszczanym przez nie 
powietrzem i filtrującym zawieszone w 
nim zanieczyszczenia, które osadzają się 
na białej przepuszczalnej tkaninie. 

Pierwsze na Pomorzu mobilne płuca ruszają w teren, 
a inauguracja trasy będzie miała miejsce na Placu Jakuba 
Wejhera w Wejherowie w piątek 5 listopada 2021 r. o go-
dzinie 13:30.  Mobilne płuca mają pełnić rolę informacyjną, 
edukacyjną i uświadamiającą.

Mobilne płuca 
wyruszą w trasę



4

www.pulswejherowa.pl4 listopada 2021

POWIAT

W ramach Polskiego 
Ładu samorządy z powia-
tu wejherowskiego otrzy-
mają łącznie blisko 74 
mln zł na realizację lokal-
nych przedsięwzięć, w tym 
m.in. rozbudowę Powiato-
wego Zespołu Kształcenia 
Specjalnego w Wejherowie 
oraz budowę ul. Karnow-
skiego i przebudowę ul. 
Budowlanych w Wejhero-
wie (o tej inwestycji pisze-
my na str. 2).

Potrzebna 
przebudowa 
i rozbudowa

- Dzięki temu programo-
wi duże środki finansowe 
zostaną zainwestowane na 
terenie całego powiatu. Z tej 
puli, ponad 14 mln otrzymał 
samorząd powiatu. Pozy-
skane środki przeznaczone 
zostaną na rozbudowę bu-
dynku, w którym mieści się 
Powiatowy Zespół Kształ-

Pieniądze dla Powiatu i dla gmin

74 miliony złotych
na inwestycje

Samorząd Powiatu Wejherowskiego otrzymał 14 350 000 zł z 
Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strate-
gicznych. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę i prze-
budowę budynku szkolnego z salą gimnastyczną na potrzeby 
Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Po-
została kwota, czyli blisko 60 mln trafi do gmin w powiecie.

cenia Specjalnego. Inwe-
stycja bardzo oczekiwana i 
potrzebna.  Projekt zakłada 
powstanie nowego obiektu i 
przebudowę już istniejące-
go. W ten sposób powsta-
nie nowy kompleks, który 
poszerzy bazę kształcenia 
specjalnego - mówi staro-
sta wejherowski Gabriela 
Lisius.

Największa 
placówka w Polsce

PZKS w Wejherowie jest 
placówką dla dzieci ze spe-
cjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi. W skład ośrodka 
wchodzi przedszkole, szko-
ła podstawowa, szkoła 
przysposabiająca do pra-
cy oraz szkoła branżowa. 
Placówka posiada liczne i 
nowocześnie wyposażone 
pracownie specjalistyczne 
m.in. terapeutyczne, logo-
pedyczne, integracji senso-
rycznej, polisensorycznego 

doświadczania świata, 
alternatywnych metod 
komunikacji czy korekcyj-
no-kompensacyjne.

- Obecnie to największa 
tego typu placówka w Pol-
sce i wiodący ośrodek w na-
szym regionie - podkreśla 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius.

Od przedszkola do
szkoły branżowej

W 2018 r. oddane zostało 
Przedszkole Specjalne, któ-
re dopełniło istniejącą ofer-
tę, zapewniając tym samym 
opiekę i kształcenie już od 
najmłodszych lat. Dzięki 
tej inwestycji ośrodek dys-
ponuje kompleksową ofertą 
edukacyjną, od przedszkola 
po szkołę branżową, przy-
gotowując podopiecznych 
do usamodzielnienia się i 
życia w społeczeństwie.

Inwestycja ma rozpocząć 
się w przyszłym roku.

Uczniowie PZS nr 3 w 
Wejherowie z edukacją po-
żarniczą złożyli uroczyste 
ślubowanie oraz otrzyma-
li stopnie awansu szkolne-
go. W trakcie wydarzenia 
wręczono również nagrody 
zwycięzcom Powiatowego 
Konkursu Literackiego z 
okazji 70-lecia istnienia Za-
wodowej Straży Pożarnej w 
Wejherowie. 

Podobne wydarzenie 
odbyło się również w PZS 
w Redzie, gdzie ślubowa-

w dwóch powiatowych szkołach

uczniowie złożyli 
ślubowanie

W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie oraz Powiato-
wym Zespole Szkół w Redzie w odbyło się uroczyste ślubowanie 
uczniów klas pierwszych.

nie złożyło 208 uczniów 
klas mundurowych i branż 
kreatywnych. Podczas 
spotkania  podpisano po-
rozumienie o współpracy, 
pomiędzy PZS w Redzie a 
Komendą Powiatową Poli-
cji w Wejherowie. 

- Założeniem podpisa-
nego porozumienia jest 
przede wszystkim zapozna-
nie uczniów kształcących 
się w klasie o profilu poli-
cyjnym ze specyfiką zawo-
du policjanta oraz zdobycie 

wiedzy teoretycznej i prak-
tycznej. Dzięki tej umo-
wie młodzież będzie mogła 
uczestniczyć w spotkaniach 
z policjantami, zajęciach 
oraz akcjach i działaniach 
profilaktycznych organizo-
wanych przez Komendę - 
mówi starosta wejherowski 
Gabriela Lisius.

Uczniowie złożyli przy-
sięgę w gronie kadry pe-
dagogicznej, kolegów, 
rodziców, a także zaproszo-
nych gości.

Starosta wejherowski Gabriela Lisius odebrała promesę na 14 mln 350 tys. zł z rąk 
wiceministra infrastruktury Marcina Horały i wojewody pomorskiego Dariusza 
Drelicha.
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wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w wejherowie

Stypendium Starosty 
Wejherowskiego to jedno-
razowe wyróżnienie ustano-
wione przez Radę Powiatu 
Wejherowskiego w 2000 r. 
Warunkiem uzyskania sty-
pendium przez ucznia lub 
studenta, oprócz wysokiej 
średniej i co najmniej do-
brej oceny z zachowania są 
inne osiągnięcia. Dodatko-
wym kryterium branym pod 
uwagę jest działalność na-
ukowa, szkolna, artystycz-
na lub sportowa kandydata, 
przyczyniająca się do roz-
woju oraz promocji Powiatu 
Wejherowskiego. 

W okresie minionych 22 
lat przyznano łącznie 500 
stypendiów studentom i 
1076 stypendiów uczniom, o 
łącznej wartości 1 133 200 zł. 

– Bardzo się cieszę, że 
mamy tak zdolną młodzież, 
która rozwija swoje pasje i 
zainteresowania w wielu róż-
nych dziedzinach. Wszyst-
kim stypendystom serdecznie 
gratuluję i życzę, aby to wy-
różnienie było motywacją do 
dalszego rozwoju, zdobywa-
nia wiedzy oraz spełniania 
własnych marzeń – mówiła 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Od  2010 r. Stypendium 

Najlepsi uczniowie i studenci 
otrzymali stypendia Starosty 

Już po raz 22. wręczone zostały Stypendia Starosty Wejherow-
skiego. W tym roku nagrodzono 75 uczniów oraz 35 studentów z 
powiatu wejherowskiego, którzy w ostatnim roku szkolnym i aka-
demickim uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce. Łączna kwota 
przyznanych wyróżnień wyniosła 95 000 zł.

Starosty Wejherowskie-
go realizowane jest w no-
wej formule, dostosowanej 
do obowiązujących przepi-
sów. I tak stypendium dla 
studentów przyznane może 
być w ramach pomocy ma-
terialnej studentom szkół 
wyższych publicznych i 
niepublicznych, którzy na 
stałe zamieszkują na tere-
nie powiatu wejherowskie-
go. Natomiast Stypendium 
Starosty dla uczniów przy-
znawane jest w ramach 
lokalnego programu wspie-
rania edukacji uczniów, re-
alizujących obowiązek nauki 
w szkołach ponadpodstawo-

wych i mieszkających na 
stałe na terenie powiatu wej-
herowskiego. 

Warto dodać, że Sty-
pendium Starosty Wej-
herowskiego wyróżnione 
zostało przez Związek Po-
wiatów Polskich i Fundację 
Bankową im. Leopolda Kro-
nenberga w konkursie Ligii 
Inicjatyw Powiatowych, re-
alizowanym pod patronatem 
Telewizji Polskiej, Tygodni-
ka „Polityka” i Dziennika 
„Rzeczpospolita”, jako ini-
cjatywa: „ciekawa i ważna, 
oraz projekt dużych walorów 
społecznych, edukacyjnych i 
wychowawczych”.

Podpisano porozumie-
nie o współpracy w ramach 
partnerstwa lokalnego po-
między Starostwem Po-
wiatowym w Wejherowie, 
Uniwersytetem Gdańskim 
– Katedrą Rachunkowo-
ści, Powiatowym Zespołem 
Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda 
Roszczynialskiego w Wej-
herowie oraz Stowarzysze-
niem Księgowych w Polsce 
Oddziałem Okręgowym w 
Gdańsku. 

Celem umowy jest prak-
tyczne i teoretyczne przy-
gotowanie absolwentów 
PZS nr 3 do wykonywania 
zawodu księgowego, za-
pewnienie uczniom dobrego 
startu na rynku pracy oraz 
dalszego rozwoju zawodo-
wego. Stąd porozumienie 
przewiduje szeroką współ-
pracę ww. podmiotów m.in. 
w zakresie realizacji wykła-
dów, warsztatów, spotkań 
dyskusyjnych, konkursów, 
praktyk oraz zajęć w Klu-
bie Młodego Księgowego.

– Od wielu lat staramy 
się powiązać w naszych 
szkołach wiedzę teoretyczną 
z praktyczną, dlatego pod-
pisujemy wiele takich umów 
z uczelniami wyższymi i za-
kładami pracy. Obecne po-
rozumienie ma służyć nie 
tylko szkole i uczniom, któ-
rzy są na początku swojej 
drogi zawodowej związanej 
z księgowością, ale również 
pracodawcom i tym, którzy 
będą z tej kadry korzystać. 
Umowa zakłada bardzo sze-
roką współpracę, która ma 
wzbogacić wiedzę uczniów, 
dawać perspektywy rozwo-
ju, ale też wspomóc przed-
siębiorców, którzy zyskają 
możliwość pozyskania przy-
szłych pracowników – wyja-
śnia Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. 

W tej chwili w Powiato-
wym Zespole Szkół nr 3 w 
Wejherowie na kierunkach 
związanych z ekonomią i 

wsparcie kształcenia 
przyszłych księgowych

Uczniowie klas ekonomicznych Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 
w Wejherowie otrzymają praktyczne i teoretyczne wsparcie, które 
przyniesie w przyszłości wymierne korzyści w postaci dobrze przy-
gotowanej do pracy kadry księgowych i specjalistów finansowych. 

rachunkowością kształci się 
ponad 200 uczniów.

– Szkoła skorzysta na 
współpracy z wiodącą jed-
nostką dydaktyczną na 
Pomorzu – Katedrą Ra-
chunkowości UG. To dla 
nas duża nobilitacja, a za-
miary współpracy są bardzo 
konkretne  – wzajemne wi-
zyty studyjne, wykłady, zaję-
cia koła rachunkowości czy 
spotkania ze studentami i 
wykładowcami uniwersytec-
kimi. Ponadto otrzymamy 
wsparcie merytoryczne ze 
strony Stowarzyszenia Księ-
gowych i UG w związku ze 
zmieniającymi się nieustan-
nie przepisami – mówi dy-
rektor PZS nr 3 Wojciech 
Rogocki. 

Uczniowie PZS nr 3 w 
Wejherowie po uzyskaniu 
kwalifikacji w zawodzie tech-
nik rachunkowości i technik 
ekonomista będą mieli moż-
liwość podjęcia dalszej na-
uki i pogłębiania wiedzy na 
uczelni wyższej.

– Dla uniwersytetu naj-
ważniejsze jest pozyskiwanie 
studentów, czyli zachęcanie 
młodzieży, a w tym przypad-
ku uczniów tej konkretnej 
szkoły do tego, żeby chcieli 
kontynuować naukę na na-

szej uczelni. To są ludzie już 
przygotowani w zakresie eko-
nomii, rachunkowości i dla 
nich naturalnym, kolejnym 
krokiem w tej karierze jest 
kształcenie wyższe – zazna-
cza Kierownik Katedry Ra-
chunkowości UG  prof. dr 
hab. Jerzy Gierusz.

Stowarzyszenie Księgo-
wych w Polsce jest najstar-
szą i największą organizacją 
skupiającą przedstawicie-
li środowiska zawodowego 
związanego z rachunkowo-
ścią i finansami. Dzięki tej 
współpracy w szkole powsta-
nie Klub Młodego Księ-
gowego, który pozwoli na 
poznanie tajników zawodu 
księgowego.

–  Członkowie będą mogli 
czerpać wiedzę od doświad-
czonych księgowych, którzy 
są praktykami, spotykać 
się z biegłymi rewidentami 
i doradcami podatkowymi, 
aby dogłębnie poznać zawód 
– mówi Prezes Stowarzysze-
nia Księgowych w Polsce Od-
dział Okręgowy w Gdańsku 
Dorota Kania. 

Podpisana umowa ma 
służyć uczniom od począt-
ki ich zawodowej ścieżki, aż 
do momentu zaistnienia na 
rynku pracy.

www.facebook.com/powiatwejherowski
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MIASTO

Nowa nawierzchnia z płyt 
drogowych przepuszczają-
cych wody opadowe liczy ok. 
200 m długości. Nawierzch-
nia z płyt drogowych to dobre 
rozwiązanie w przypadku 
ulic, które nie posiadają ka-
nalizacji deszczowej. 

- Po rozmowach z radną 
Dorotą Chodubską wraz z 
prezydentem miasta pod-

Nowa nawierzchnia na ul. geodetów

Na to czekali mieszkańcy
Zakończono kolejną inwestycję drogową, która polegała na prze-

budowie ul. Geodetów w Wejherowie. Dzięki inwestycji poprawiono 
bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców tego rejonu miasta. 
Łączny koszt inwestycji wyniósł około 230 tys. zł.

jęliśmy decyzję o przebu-
dowie ul. Geodetów. Był to 
teren podmokły i bardzo 
problematyczny. Myślę, że 
dzisiejszy stan jest tym cze-
go oczekiwali mieszkańcy – 
mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta miasta.

Remont ulicy nie byłby 
możliwy gdyby nie zaan-
gażowanie radnej Doroty 

W związku z utrzymują-
cym się stanem pandemii 
sesja odbyła się, jak po-
przednie, w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 5 z 
zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności.

Radni podjęli uchwałę o 
udzieleniu pomocy finanso-
wej Powiatowi Wejherow-
skiemu w wysokości 1 381 
897,75 zł na realizację za-
dania „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1479G (Tar-
taczna-Przemysłowa) - Etap 
I”. W tym zakresie zmienili 
też budżet miasta, w którym 
wygospodarowano środki na 
ten cel, m.in. zaoszczędzono 
prawie 640 tys. zł na odset-
kach od kredytów i pożyczek.

Sesja Rady Miasta wejherowa

Miasto wesprze Powiat 
w rozbudowie ulic

Mimo ponad dwudziestu punktów porządku obrad sprawnie 
przebiegła XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa w 
dniu 26 października br. Radni na początku sesji uczcili minu-
tą ciszy pamięć zmarłego Henryka Kanczkowskiego, który przez 
sześć i pół kadencji pełnił funkcję radnego miasta Wejherowa. 

Wzrost podatku od nieruchomości poniżej inflacji
Rada Miasta Wejherowa na sesji w dniu 26.10 przyjęła również nowe stawki 

podatków od nieruchomości na rok 2022. Przeciętnie podatek od nieruchomości 
wzrośnie od kilku do kilkudziesięciu złotych rocznie. Żadna stawka nie wzrośnie 
o maksymalny dopuszczalny wskaźnik i nie osiągnie wartości maksymalnej. Wo-
bec szybkiego wzrostów cen miasto również musi uzupełnić swój budżet, ale stara 
się chronić mieszkańców, gdyż średnio podatek od nieruchomości w Wejherowie 
wzrośnie o 3,2 %, czyli poniżej inflacji, mniej niż planowany na przyszły rok ogól-
ny wzrost cen. Podatek od środków transportu nie ulegnie zmianie.

- Sytuacja budżetu miasta jest trudna i niestety niepewna. Planowane przez rząd zmiany 
w podatku PIT mogą oznaczać znaczny ubytek środków na kasie Wejherowa, do tego duże 
niedofinansowanie oświaty i szybko rosnące ceny wszystkiego. Z tych powodów zdecydowali-
śmy się na wzrost stawek podatków od nieruchomości, ale w ograniczonym zakresie. Poza tym 
kolejny rok nie ulega w Wejherowie zmianie podatek od środków transportu - podkreśla Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. ekonomicznych i społecznych.

W trakcie obrad radni 
podjęli uchwały m.in. w 
sprawie kontynuacji dzia-
łań w Szkole Podstawowej 
nr 8 i nr 11 z projektu „Do-
stępna Szkoła” na przed-
sięwzięcia z cyklu „Tu chcę 
się uczyć” objętych dofi-
nansowaniem zewnętrz-
nym w łącznej wysokości 1 
327 152 zł, uchwały doty-
czące nieruchomości gmin-
nych oraz w sprawie 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego w kwartale 
ulic Klasztorna, 12 Marca, 
Wniebowstąpienia i Zam-
kowej oraz we fragmencie 
korytarza ekologicznego w 
rejonie ulic Konopnickiej i 

Fenikowskiego. 
Radni przyjęli też „Pro-

gram współpracy na rok 
2022 Gminy Miasta Wej-
herowa z organizacjami 
pozarządowymi oraz pod-
miotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o dzia-
łalności pożytku publiczne-
go i wolontariacie”. 

Jak wynika ze sprawoz-
dania MZK Sp. z o.o. za 
pierwsze półrocze br. dzia-
łalność spółki jest stabilna, 
odnotowano m.in. prawie 
19-procentowy wzrost sprze-
daży biletów, jednak poziom 
sprzedaży biletów jest nadal 
niższy niż przed pandemią 
koronawirusa.

Przykładowy wymiar podatku od nieruchomości w 2022 roku w stosunku do 2021 
 rok 2021 - obecny rok 2022 - uchwalony wzrost 

roczny  
mieszkanie o powierzchni 43,0 m2  
udział w gruncie o pow. 22,0 m2 

Razem 

36,00 zł (0,83 zł/m2) 
11,00 zł (0,50 zł/m2) 
 

38,00 zł (0,89 zł/m2) 
12,00 zł (0,53 zł/m2) 
 

2,00 zł 
1,00 zł 
3,00 zł 

mieszkanie o powierzchni 56,0 m2  
udział w gruncie o pow. 60,0 m2 

Razem 

46,00 zł (0,83 zł/m2) 
30,00 zł (0,50 zł/m2) 

50,00 zł (0,89 zł/m2) 
32,00 zł (0,53 zł/m2) 

4,00 zł 
2,00 zł 
6,00 zł 

dom mieszkalny o pow. 110,0 m2  
grunt o pow. 634,0 m2 

Razem 

91,00 zł (0,83 zł/m2) 
317,00 zł (0,50 zł/m2) 

98,00 zł (0,89 zł/m2) 
336,00 zł (0,53 zł/m2) 

7,00 zł 
19,00 zł 
26,00 zł 

budynek - działalność 
gospodarcza  
o pow. 70,00 m2 
grunt o pow. 634,0 m2 

Razem 

1737,00 zł (24,82 
zł/m2) 
291,00 zł (0,97 zł/m2) 

1785,00 zł (25,50 
zł/m2) 
291,00 zł (1,02 zł/m2) 

48,00 zł 
 
15,00 zł 
 
63,00 zł 

  
 
 

Jedna uchwała dotyczy 
przystąpienia do zmiany 
planu zagospodarowania 
przestrzennego na fragmen-
cie tego kwartału w celu za-
bezpieczenia terenu wzdłuż 
rzeki Cedron na realizację 
ciągu pieszo-rowerowego, 
zaś druga - sprzedaży w in-
nym fragmencie kwartału 
małej działki o pow. 359 m2 
na prowadzenie nieuciążli-
wej działalności usługowej 
na rzecz mieszkańców.

Otwarcie wykonanego 
przez miasto łącznika dro-
gowego pomiędzy ulicami 
Reformatów i 12 Marca 
zwiększyło atrakcyjność 
tego kwartału i wywołało 
zainteresowanie przedsię-
biorców tym terenem, jako 
miejscem nowych możliwo-
ści prowadzenia działal-
ności usługowej. Zgodnie 
z obowiązującym od 2014 
roku miejscowym planem 
zagospodarowania prze-
strzennego na obszarze, na 
którym znajduje się przewi-
dziana do sprzedaży dział-

Radni o kwartale ulic: klasztorna, 12 Marca, 
wniebowstąpienia i Zamkowa

Ten teren zyskuje 
na atrakcyjności

Podczas ostatniej sesji (26.10) radni Miasta Wejherowa podjęli 
dwie uchwały dotyczące kwartału ulic Klasztornej, 12 Marca, Wnie-
bowstąpienia i Zamkowej w śródmieściu Wejherowa.

ka, możliwe jest wyłącznie 
prowadzenie nieuciążliwej 
działalności usługowej na 
rzecz mieszkańców. Nie 
jest przewidziana zmiana 
planu w tym fragmencie 
kwartału i nie planuje się 
wprowadzenia tu budow-
nictwa wielorodzinnego.

Natomiast rozpoczęto 
procedurę zmiany miejsco-
wego planu na zupełnie in-
nym fragmencie kwartału. 

Celem jest przede wszyst-
kim stworzenie możliwości 
realizacji (po zakończeniu 
procedury i uchwaleniu 
zmiany planu w przyszło-
ści) ciągu pieszo-rowero-
wego, takiego jaki został 
wykonany na odcinku wy-
dłuż rzeki Cedron od ul. 
Wałowej do ul. Rzeźnickiej. 
Przyczyni się do dalszego 
zwiększania atrakcyjności 
tego fragmentu miasta. 

Chodubskiej.
- Mieszkańcy wnosi-

li o utwardzenie tej ulicy 
oraz ulic sąsiedzkich. Dzię-
ki wsparciu mieszkańców 
oraz władz miasta udało się 
wyremontować ul. Geode-
tów. Myślę, że komfort życia 
mieszkańców ul. Geodetów 
znacznie się poprawił - do-
daje Dorota Chodubska. 

Otwarcie wykonanego przez miasto łącznika dro-
gowego pomiędzy ulicami Reformatów i 12 Marca 
zwiększyło atrakcyjność tego kwartału.
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Przez wejherowskie korty 
przewinęła się elita przed-
wojennych, powojennych 
i współczesnych mistrzów 
białego sportu, a także spo-
ro znanych osób z życia pu-
blicznego. Korty prowadzi 
od około 20 lat były mistrz 
Polski Lech Bieńkowski.

Historia wejherowskie-
go tenisa ukazuje się w 
setną rocznicę utworzenia 
Polskiego Związku Teniso-
wego oraz osiemdziesiątą 
piątą rocznicę organizacji 
pierwszych Tenisowych Mi-
strzostw Morskich na wej-
herowskich kortach. Ich 
kolejne edycje w latach 
1937-1939  były jednymi z 
największych turniejów te-
nisowych okresu międzywo-
jennego w Polsce. 

Publikacja ta powstała 
dzięki wsparciu wielu osób, 
które udostępniły materiały 
prasowe, zdjęcia, pamiąt-
ki oraz wiedzę o wejherow-
skim tenisie. W książce 
znajdziemy niepublikowa-
ne zdjęcia oraz ciekawostki 
o zawodnikach, trenerach i 
gospodarzach obiektu. Za-
mieszczono m.in. zdjęcia 
trzech sióstr Pankówien, 

Od 28 października każ-
dy mieszkaniec Grodu Wej-
hera, który m.in. rozlicza w 
mieście podatek dochodo-
wy, może otrzymać Wejhe-
rowską Kartę Mieszkańca. 
W trakcie prezentacji pro-
gramu wręczono pierwsze 
karty, a także zaprezento-
wano, jak poprawnie wypeł-
nić wniosek o jej uzyskanie. 

W spotkaniu uczestni-
czyli przedstawiciele 23 
Partnerów: lokalnych przed-
siębiorców, którzy dołączy-
li do Wejherowskiej Karty 
Mieszkańca oraz 5 głównych 
Partnerów, wśród których 
znaleźli się: Filharmonia 
Kaszubska, MZK sp. z o.o., 
ZUK sp. z o.o., Miejska Bi-
blioteka Publiczna oraz Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny 
nr 2, przy którym działa kry-
ta pływalnia i lodowisko. 

- Wejherowska Karta 
Mieszkańca to nowy projekt, 
który powstał dla mieszkań-
ców i wspólnie z mieszkań-
cami - powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. 
- Naszym zamierzeniem 
jest, aby wejherowianie w 
zamian za to, że płacą tu 
podatki, przez co współfi-
nansują inwestycje, życie 
kulturalne i sportowe mia-
sta, dostali możliwość ko-

Nowe możliwości, korzyści i ułatwienia dla wejherowian

już jest karta Mieszkańca!
Dzięki Wejherowskiej Karcie Mieszkańca można korzystać z miejskich obiektów kul-

tury, sportu i rekreacji na korzystniejszych warunkach oraz ze zniżek, rabatów i ulg 
oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców. Podczas inauguracji programu w Fil-
harmonii Kaszubskiej prezydent Krzysztof Hildebrandt wręczył symboliczną Kartę 
Mieszkańca przedstawicielom seniorów i młodego pokolenia.

rzystania z oferty miejskiej 
na lepszych warunkach, do 
czego serdecznie zachęcam. 
Karta oferuje bowiem nowe 
możliwości. Chciałbym, aby 
ta inicjatywa nas spajała, 
budowała naszą tożsamość 
lokalną i dumę. Mam na-
dzieję, że Wejherowska Kar-
ta Mieszkańców będzie się 
dalej rozwijała i zachęcimy 
nowych Partnerów, żeby do-
łączyli do programu. Każdy 
z nas może być ambasado-
rem Wejherowa. 

Karta Mieszkańca to 
wiele korzyści i ułatwienia 
dla mieszkańców.

- Dzięki prywatnym Part-
nerom, którzy przystąpili 
do projektu, część usług do-
stępnych będzie z rabatami. 
Karta ułatwi korzystanie 
z szerokiej oferty instytucji 
miejskich oraz różnych usług, 
zapewni szereg przywilejów, 
rabatów  i zniżek - wyjaśniał 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. ekonomicznych i 
społecznych.

- Karta może również 
pełnić funkcję e-biletu - po-
wiedziała Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta 
miasta ds. rozwoju miasta. 
- Zamiast posiadania bile-
tu MZK i Karty Mieszkańca 

na jednym nośniku, mamy 
jedną kartę  lub aplikację 
mobilną z biletem – którą 
noszę zawsze przy sobie  w 
swoim telefonie. Kolejnym 
Pakietem, który proponuje-
my Mieszkańcom jest Pakiet 
Eko - łatwy i szybki sposób  
weryfikacji mieszkańca w 
Punkcie Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych. 
W przyszłości Pakiet EKO 
będzie również pozwalał na 
ewidencjonowanie ilości od-
padów budowlanych i roz-
biórkowych, jaką w danym 
roku mieszkaniec może po-
zostawić w Punkcie bez-
płatnie. Karta Mieszkańca 
to program, który będzie 
się zmieniał, ewoluował. 
Trwają prace nad wprowa-
dzeniem Karty do systemu 
Parkowania.

Radna Justyna 
Ostrowska, jedna z inicja-
torek Wejherowskiej Karty 
Mieszkańca podkreśliła, że 
uruchamiając Kartę mia-
sto wspomaga lokalnych 
kupców i przedsiębiorców, 
a mieszkańcom daje moż-
liwość poznania nowych 
miejsc na mapie miasta. 
Uczestnictwo w programie 
to także  pomoc w promocji 
nowych i młodych firm.

- Jestem przedsiębiorcą 

oraz uczestniczę w życiu 
samorządowym naszego 
miasta, dlatego wiem, jak 
ważne jest, aby wydane 
przez naszych mieszkań-
ców pieniądze wracały do 
naszego miasta w postaci 
podatków - mówi J. Ostrow-
ska. -  Takie działania są 
korzystne dla każdej ze 
stron. Klient dostaje rabat, 
miasto otrzymuje podatki, a 
lokalny przedsiębiorca ma 
sprzedaż i reklamę. 

System obsługujący Pro-
gram Wejherowskiej Karty 
Mieszkańców wprowadzi-
ła firma prowadzona przez 
mieszkańców Wejherowa - 
Qb sp. z o.o. 

W inauguracji Wejhe-
rowskiej Karty Miesz-
kańca wzięli udział 
mieszkańcy Wejherowa, 
przedstawiciele stowarzy-
szeń działających w mieście 
oraz wejherowscy radni: 
Jacek Gafka - przewodni-
czący Rady Miasta Wejhe-
rowa, Leszek Szczypior 
- wiceprzewodniczący Ra-
dy Miasta  oraz Doro-
ta Chodubska, Justyna 
Ostrowska, Bartłomiej 
Frey, Tomir Ponka i 
Piotr Bochiński. Obecny 
był również Bogusław Su-
wara, sekretarz miasta. 

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

ukazała się „historia 
wejherowskiego tenisa”

wiele się działo 
na kortach

Nie tylko miłośnicy tenisa powinni zain-
teresować się książką Michała Jelińskie-
go „Historia wejherowskiego tenisa”. W 
tej publikacji znajdziemy wiele fascynu-
jących zdjęć i ciekawych informacji, któ-
re autor, bywając na kortach, gromadził 
przez wiele lat. 

które przed wojną z powo-
dzeniem grywały w tenisa, a 
także ludzi znanych z małe-
go ekranu m.in. Jerzego Ka-
masa i Zenona Laskowika, 
który od kilku lat z grupą 
przyjaciół grywa na wejhe-
rowskich kortach. 

Książka ukazała się w 
Wydawnictwie Beata-Żmu-
da-Trzebiatowska BiT dzię-
ki mecenatowi Prezydenta 
Miasta Wejherowa oraz 
pod patronatem Polskiego 
Związku Tenisowego. Pozy-
cja dostępna jest  na kortach 
tenisowych w Wejherowie, 
a także w wejherowskich 
księgarniach i w internecie.

jak otrzymać kartę Mieszkańca dowiesz się na  www.wejherowskakarta.pl  lub w urzędzie Miejskim
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Wyniki festiwalu, który 
odbył się w dniach 21-23.11. 
br. w kościele NMP Wspo-
możenia Wiernych w Ru-
mi,  ogłoszono po koncercie 
galowym „W 100 rocznicę 
urodzin Patrona Festiwalu 
ks. Stanisława Ormińskie-
go” oraz po uroczystej mszy 
św. Jury pod przewodnic-
twem prof. dr hab. Marka 
Rocławskiego przyznało 
Grand Prix Festiwalu Chó-
rowi Mieszanemu „Cantores 
Veiherovienses” z Wejhero-
wa pod dyrekcją Tomasza 
Chyły. Zespół otrzymał 
także nagrodę Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu w wysoko-
ści 12 tys. zł.

W kategorii Zespoły Chó-
ralne I miejsce oraz Zło-
ty Dyplom otrzymał Chór 
„Alla Polacca” z Warszawy 
pod dyrekcją Anny Bod-
narskiej. Srebrny Dyplom 
przyznano Chórowi „Can-
tiano Tutto” z Wrocławia 
pod dyrekcją Sebastiana 
Sikory.

Spośród Zespołów Ka-
meralnych Złoty Dyplom 
otrzymały ex aequo Zespół 

Chór Mieszany Cantores Veiherovienses pod dyrekcją Tomasza 
Chyły wyśpiewał Grand Prix i Nagrodę Ministra Kultury podczas 
33. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stani-
sława Ormińskiego w Rumi. Tomasz Chyła zdobył tytuł najlepsze-
go dyrygenta festiwalu. Gratulujemy!

Najlepszy dyrygent festiwalu Tomasz Chyła w towa-
rzystwie przewodniczącego jury Marka Rocławskie-
go z Akademii Muzycznej w Gdańsku (były wielolet-
ni dyrygent wejherowskiego chóru) i członka jury 
Tomasza Fopke (Rada Chórów Kaszubskich).

33. Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Religijnej w Rumi

grand Prix dla Cantores 
Veiherovienses

Fot. Starostwo w Wejherowie

Wokalny „Affectus” z Po-
znania pod dyrekcją Toma-
sza Karwańskiego i Chór 
„Musica in Via” z Olszty-
na pod dyrekcją Katarzyny 
Bojaruniec.

Konkurs Muzyki Organo-
wej zwyciężyła Anasttasia 
Yurchenko - z Hochschu-

le fur Music w Deltmold 
(Niemcy). 

Nagrodę Starosty Wej-
herowskiego za najlepsze 
wykonanie pieśni w języku 
kaszubskim otrzymał Ze-
spół Wokalny „Affectus” z 
Poznania pod dyrekcją To-
masza Karwańskiego.

Wcześniej w tajskiej te-
lewizji przy okazji święta 
narodowego ku czci pamię-
ci Króla Ramy IX, najdłu-
żej panującego monarchy 
na świecie, wyemitowa-
no utwory skomponowa-
ne przez władcę Tajlandii, 
wykonane przez Artura 
Sychowskiego w wejhe-
rowskim pałacu. Królew-
skie utwory są w Tajlandii 
niezwykle popularne. Nikt 
jednak nie podjął się ich 
aranżacji i interpretacji.

Dzięki uprzejmości dyrek-
tora Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie Toma-
sza Fopke, wejherowski 
pianista nagrał królewskie 
pieśni na koncertowym for-
tepianie. Dzięki temu po-
wstała spójna artystycznie 
całość wzbogacająca współ-
pracę kulturalną pomiędzy 
dwoma państwami. Nagra-
nia uwieczniła siostra arty-
sty, wejherowska artystka 

Pochodzący z Wejherowa muzyk Artur Sychowski, rozpozna-
walny na świecie pod artystycznym pseudonimem ARTur Moon 
został zaproszony do wykonania koncertu przed tronem królew-
skim w Tajlandii w 2022 roku.

Sukcesy Artura Sychowskiego

Pianista zagra 
dla króla Tajlandii

Aleksandra Mazurkie-
wicz. Wideo będzie można 
obejrzeć na kanale YouTube 
artysty (youtube.com/artur-
moon) w styczniu 2022 roku.

Strona tajska doceniła 
działalność naszego twór-
cy, zapewniając, iż jego na-
grania będą towarzyszyły 
przyszłym uroczystościom 
upamiętniającym władcę 
Tajlandii.

Niedawno na zaproszenie 
Instytutu Polskiego w New 
Delhi Artur Sychowski kon-
certował w Indiach. W listo-
padzie pianista wyrusza w 
trasę koncertową po Mek-
syku, gdzie zaprezentuje 
autorskie koncerty w ciem-
ności. Jego muzyka docenia-
na jest w kolejnych krajach 
i tym samym rozsławia Wej-
herowo i nasz region.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Fot. Aleksandra Mazurkiewicz

Muzyka kaszub w pałacu

W koncercie, na który 
złożyły się fragmenty dzieł 
młodych kompozytorów 
z Pomorza, wzięli udział: 
Anna Rocławska-Mu-
siałczyk - kompozytor-
ka, dyrygentka, pianistka, 
Adam Diesner - kompo-
zytor, aranżer, dyrygent, 
Krzysztof Falkowski - 
kompozytor, aranżer, dy-
rygent oraz pianista Igor 
Torbicki. 

Rozmowę z nimi popro-
wadziła autorka cyklu, Wi-
tosława Frankowska.

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie odbył się  LXVIII koncert z cyklu „Spotkania z mu-
zyką Kaszub” pt. „Regionalne i współczesne”, z udziałem mło-
dych artystów.
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Dzień 
dla Niepodległej

odpe li eN g ła el jd
ieńz  D

Wójt Gminy Wejherowo zaprasza na rodzinne obchody 
Narodowego Święta Niepodległości.

13:00 - 14:00 

14:05 - 14:25 

14:30 - 15:00 

14:00 - 15:30

ok. 16:00

Uroczysta msza św. w kościele parafialnym w Bolszewie.

Przemarsz barwnym korowodem z parkingu kościelnego w Bolszewie do ArtParku 

(kotylion  i chorągiewka dla każdego uczestnika)

Wspólny śpiew pieśni patriotycznych w akompaniamencie chóru i orkiestry.

Pokaz sprzętu wojskowego i strażackiego.

Stoiska KGW z rogalami niepodległościowymi i ciastem. 

Przejazdy zabytkowym motocyklem Grupy Motocyklowej „Iskierka Miłości”.

Gratis: grochówka, dla dzieci popcorn, wata cukrowa, malowanie twarzy, baloniki

Zakończenie uroczystości.

11 l istopada 2021 r.

Twoje miejsce na Ziemi
GMINA WEJHEROWO

Uroczystość odbyła się w „Rajskiej Górze”, a uczestni-
czyli w niej także przedstawiciele Rady Gminy. Wójt Prze-
mysław Kiedrowski gorąco podziękował nauczycielom za 
trud włożony w przekazywanie wiedzy i kształtowanie mło-
dych ludzi. Jak podkreślił, jest to niezwykle odpowiedzialna 
misja, od której zależy jak będzie wyglądała nasza ojczy-
zna w przyszłości. Wójt złożył pracownikom oświaty życze-
nia zdrowia i cierpliwości; życzył też aby wysiłek włożony w 
przekazywanie wiedzy i wartości spotkał się z szacunkiem i 
wdzięcznością uczniów oraz rodziców. 

Podczas uroczystości 11 pracowników gminnych  placó-
wek oswiatowcyh otrzymało nagrody Wójta Gminy Wejhe-
rowo z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dzień edukacji Narodowej w gminie wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

Tradycyjnie, z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej, wójt Gminy Wejherowo zaprosił 
nauczycieli i pracowników gminnych pla-
cówek oświatowych na wspólne obchody 
tego święta.

Jednostka OSP w Luzinie kupiła m.in. ubra-
nia specjalne, węże strażackie, stand informa-
cyjno-edukacyjny, elementy toru na zawody 
sportowo-pożarnicze Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. Zakup ubrań specjalnych czy wę-
ża strażackiego to dobra wiadomość, bo luziń-
ska OSP aktywnie uczestniczy w działaniach 
ratowniczych, związanych m.in. z usuwaniem 
wiatrołomów i skutków kolizji drogowych, 
które powodują konieczność ciągłej wymiany 
sprzętu. Pomoce edukacyjne dla młodych ochot-
ników mają wpłynąć na poszerzenie wiedzy do-
tyczącej bezpieczeństwa i znajomości podstaw 
ratownictwa wśród młodzieży i zachęcić ją do 
wstępowania w szeregi OSP. Dzięki zakupio-
nemu wyposażeniu adepci mogą zapoznać się 
stacjonarnie ze sprzętem na zawody oraz po-
ćwiczyć m.in. konkurencję wiązania węzłów 
czy obsługi hydronetki.

„WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski 
program grantowy, realizowany przez Polskie 
Sieci Elekroenergetyczne.

Nowy sprzęt dla strażaków z Luzina

Będą bardziej skuteczni
Strażacy ochotnicy z Luzina mogą działać skuteczniej, bo dys-

ponują nowym sprzętem ratowniczym. Wsparcia na jego zakup w 
wysokości 20 tys. zł udzieliły Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 
W ten sposób nagrodzono projekt OSP Luzino w dobrosąsiedzkim 
programie „WzMOCnij swoje otoczenie”. 

W Kniewie, w gminie Wejherowo odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do 
użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Branżowej Szkole I Stopnia 
im. Ignacego Błażewskiego. 

Wśród licznych gości byli m. in. wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski, 
wójt Gminy Krokowa Adam Śliwicki oraz przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskie-
go Józef Reszke.  Ks. Marek Barański, dyrektor wspomnianych placówek podziękował 
przedstawicielom samorządów, przedsiębiorcom i dobroczyńcom, którzy mieli duży wpływ 
na realizację inwestycji.

Nowa sala gimnastyczna w kniewie
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W  Hospicjum pw. Św. Judy Tadeusza (dorośli) po-
trzebne są m.in. rękawiczki jednorazowe, pampersy dla 
dorosłych, podkłady jednorazowe, chusteczki nawilżane, 
opatrunki, strzykawki ( 2 ml, 5 ml lub 10 ml) oraz środ-
ki do pielęgnacji skóry pacjenta (octenisept, środki któ-
re służą głównie  do pielęgnacji pacjenta leżącego, czyli 
przykładowo balsamy/emulsje, olejki, kremy czy pianki 
myjące z serii SENI care, bądź MoliCare Skin, Menalind  
professional)

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca 
(dzieci i młodzież) potrzebuje worków na odpady 160 l. 
mocne, a także mniejszych worków 30, 60 i 120 l. Potrzeb-
ny jest papier składany do podajników, strzykawki 2,05, 
10 i 20ml i igły do strzykawek, gazy 0,5m, 1m oraz mokre 
chusteczki, pieluchy XS, S (np. Seni), a także deserki w 
słoiczkach i tubkach.

Dary będą zbierane przez cały listopad w  Punk-
cie  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
(PSZOK) przy ul. ul. Obrońców Helu 1 w Wejhero-
wie - wejście od ul. Chopina.

Więcej szczegółów na plakacie poniżej.

Zakład Usług Komunalnych w Wejhero-
wie Sp z o.o. rozpoczyna zbiórkę darów 
na rzecz Hospicjum pw. Św. Judy Tade-
usza w Wejherowie oraz Stowarzyszenia 
Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni. 
Organizatorzy zachęcają mieszkańców 
Wejherowa do dołączenia do zbiórki.

Zbiórka w Zuk 

Dary na rzecz 
hospicjum

Na terenie Węgorni, Łęczyc i 
Kaczkowa ustawiono estetyczne 
wiaty na przystankach autobuso-
wych. Przydatne będą zwłaszcza 
osobom starszym, ponieważ każda 
z nich jest wyposażona w ławeczkę.

Z kolei w Łęczycach, przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym za-
montowano zestaw przyrządów do 
zabawy dla dzieci. Umożliwiają one 
kreatywną, bezpieczną i atrakcyj-
ną zabawę na świeżym powietrzu.

Na drodze gminnej prowadzącej 
do miejscowości Węgornia pojawi-

Gmina Łęczyce zrealizowała trzy nowe inwestycje. Przeprowadzenie projektów 
społecznych było możliwe dzięki pozyskanym grantom w ramach dobrosąsiedzkiego 
programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektro-
energetyczne. Na każdy z projektów przeznaczono kwotę 20 tys. zł, czyli łącznie 60 tys. zł.

Nowe inwestycje w gminie Łęczyce

wiaty, plac zabaw i nowe lampy

ły się dwie lampy solarno-ledowe. 
Ustawienie oświetlenia na trasie 
poprawi bezpieczeństwo miesz-
kańców oraz uczestników ruchu, 
zwłaszcza w okresie jesienno-zimo-
wym. Lampy zwiększają  widocz-
ność pieszych, zmniejszając ryzyko 
wypadków. Dodatkowo oświetlenie 
zasilane jest  energią słoneczną i 
wiatrową, co jest rozwiązaniem ko-
rzystnym dla środowiska oraz obni-
ża koszty zużycia energii.

Program „WzMOCnij Swoje 
Otoczenie” to ogólnopolski pro-
gram grantowy, realizowany 
przez Polskie Sieci Elektroener-
getyczne. Konkurs skierowany 
jest do samorządów i ich jedno-
stek  oraz do organizacji pozarzą-
dowych, które chcą wprowadzać 
ważne i długotrwałe zmiany w 
swoim otoczeniu w jednym z sied-
miu obszarów: aktywność fizycz-
na, bezpieczeństwo, edukacja, 
rozwój wspólnej przestrzeni pu-
blicznej, środowisko naturalne, 
zdrowie i inne inicjatywy miesz-
czące się w celach programu.
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Archeolodzy zaintereso-
wali się mogiłą w 2020 r., 
kiedy to prowadzili ekshu-
mację grobów wojennych w 
sąsiednim Lewinie (gmina 
Linia). Mieszkanka Lewi-
na poinformowała ekipę 
archeologiczną, że w Zę-
blewie również znajduje się 
mogiła, w której pochowa-
no żołnierzy niemieckich. 
Po załatwieniu niezbęd-
nych formalności ekipa 
przystąpiła do prac.

- We wspólnej mogile po-
chowano czterech żołnierzy, 

W Zęblewie w gminie Szemud w połowie października zakończono 
prace ekshumacyjne żołnierzy niemieckich z okresu II wojny świa-
towej, którzy zginęli w 1945 r. Szczegóły ich śmierci nie są dokład-
nie znane. Na czaszkach 3 osób odkryto przestrzeliny, które mogłyby 
świadczyć o dokonaniu egzekucji (postrzały w tył głowy, skroń). Mogiłą 
przez lata opiekowali się mieszkańcy Zęblewa.

w tym dwóch bardzo mło-
dych, nie mających więcej 
niż 18 lat - informuje arche-
olog Maciej Stromski, kie-
rownik prac. - Przy jednym 
z żołnierzy odnaleziono nie-
przełamany nieśmiertelnik, 
który udało się częściowo 
odczytać. Te dane pomogą 
ustalić personalia żołnie-
rza. Ponadto, przy szcząt-
kach jednego z żołnierzy 
odkryto niezbędnik z wyry-
tym nazwiskiem.

Ciekawostką jest to, że 
przy jednym z poległych 

odnaleziono drobne, obie-
gowe monety francuskie 
(co może świadczyć o tym, 
że służył wcześniej we 
Francji), a przy kolejnym 
monetę o nominale 50 san-
timu (moneta łotewska).

Szczątki zostaną pocho-
wane na cmentarzu wo-
jennym w miejscowości 
Glinna, koło Szczecina.

Prace były prowadzo-
ne przez firmę Metodis 
Agnieszka Milak na zlece-
nie Volksbund Deutsche 
Kriegsgraberfursorge E.V. 

- Zwracamy się także z 
apelem do czytelników o 
przekazywanie informacji o 
innych mogiłach wojennych 
z okresu II wojny świato-
wej - postaramy się dopro-
wadzić do ich ekshumacji i 
przeniesienia szczątków na 
cmentarz wojenny - mówi 
Maciej Stromski, tel. 511-
941-314.

Odkrycie archeologów w Zęblewie

Szczątki żołnierzy 
niemieckich

Celem imprezy jest po-
pularyzacja biegania i zdro-
wego trybu życia, łączenie 
sportowej rywalizacji z re-
kreacją i turystyką oraz 
promowanie atrakcji i wa-
lorów turystycznych gminy 
Łęczyce. Celem biegu jest 
również upamiętnienie od-
zyskania przez Polskę nie-
podległości. 

Zawody odbędą się w 
dwóch kategoriach: bieg 
oraz marsz nordic walking 
– oba na dystansie około 
7,5 km. Start i meta będzie 
przy świetlicy wiejskiej w 
Kaczkowie. Trasa, ozna-
kowana biało-czerwoną ta-
śmą, przebiega drogami 
gminnymi, leśnymi o zróż-
nicowanej nawierzchni. 

Impreza rozpocznie się 
o godz. 10.00 wydawaniem 
pakietów startowych. 

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie zaprasza do udziału w IV 
Biegu i Marszu Nordic Walking  „Bieg Patriotów” na dystansie około 7,5 km. Bieg odbędzie się w niedzielę  
7 listopada br. w Kaczkowie w gminie Łęczyce. 

O godz. 11.00 zaplano-
wano start marszu nordic 
walking, a o godz. 11.30 
start biegu. O  godz. 13.30 
na metę przybędą ostat-
ni uczestnicy biegu (limit 
czasu 2 h), a o godz. 14.00 
nastąpi zakończenie im-
prezy, podczas którego zo-
staną wręczone nagrody, a 
uczestnicy wspólne zaśpie-
wają pieśni patriotyczne. 

Zapisy na zawody drogą 
elektroniczną prowadzone 
są do 05.11.2021 (piątek) 
do godz. 12.00. Istnieje też  
możliwość zapisania się na 
miejscu przed rozpoczęciem 
imprezy. Limit uczestni-
ków biegu i marszu NW to 
100 osób. Opłata startowa 
wynosi 50 zł w dniu zawo-
dów 70 zł. Szczegóły na:
https://elektronicznezapisy.pl
/event/6396/strona.html

Dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Bieg Patriotów w gminie Łęczyce

Do końca bieżącego ro-
ku należy przesyłać do 
Muzeum PiMK-P w Wej-
herowie kompozycje do 
wybranego/nych tekstów 
autorstwa Mireli Fiedoro-
wicz, aby wziąć udział w 
III Ogólnopolskim Konkur-
sie Kompozytorskim na ko-
lędę kaszubską. 

Teksty kolęd i tłumacze-
nia oraz inne informacje 
dotyczące konkursu są do 
pobrania na stronie inter-
netowej: 

https://www.muzeum.
wejherowo.pl/d/aktualnosci/

konkurs 
kompozytorski

Napisz 
koledę

Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie zachę-
ca muzyków do skom-
ponowania kolędy 
kaszubskiej.

POWIAT
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Zenon Hinca
Komendant Straży Miejskiej w Wejherowie 

wraz z funkcjonariuszami

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

AKTUALNOŚCI

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

PANU
mł. insp. STANISŁAWOWI DĄBROWSKIEMU 

funkcjonariuszowi
Straży Miejskiej w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
 

M A T K I 
składają

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

BRUNONA SYCHOWSKIEGO
wieloletniego chórzysty

CHÓRU MĘSKIEGO „HARMONIA”

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

Z głębokim żalem oraz wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, że zmarł

 

LEONID LECH
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie

w latach 1995-2010

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia 

składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

Jacek Gafka
Przewodniczący

Rady Miasta Wejherowa

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Leonida Lecha
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie

w latach 1995-2010

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

kwiaty przy obelisku Teodora Bolduana

Pamięć o burmistrzu
wejherowa

W październiku br., w 82. rocznicę śmierci Teodora Bolduana, 
przedwojennego, bardzo zasłużonego burmistrza Wejherowa, zło-
żono kwiaty i zapalono znicze przy obelisku w lesie, gdzie został 
zamordowany. Tadeusz Bolduan został rozstrzelany przez Niem-
ców 15 października 1939 roku.

Teodor Bolduan od 1933 
roku pełnił funkcję burmi-
strza Wejherowa. Był sa-
morządcem, działaczem 
gospodarczym, budowni-
czym nowoczesnego mia-
sta. Zginął tylko dlatego, 
że był Polakiem i patriotą.

Uroczystość odbyła się 
z inicjatywy Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w 
Wejherowie. Po złożeniu 
kwiatów przy leśnym obe-
lisku prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
przypomniał zasługi bur-
mistrza T. Bolduana dla 
rozwoju Wejherowa. 

Dzięki niemu wybu-
dowano m.in. wodociągi, 
kanalizację, basen kąpie-
lowy, stadion WKS Gryf, 
korty tenisowe, rozbudo-
wano strzelnicę, rozwinię-
to ochotniczą działalność 
strażacką, zainicjował tak-
że rozbudowę dzielnicy do-

mów jednorodzinnych na 
Śmiechowie.

Zanim zasłużony bur-
mistrz został rozstrzelany 
w lesie na obrzeżach Wej-
herowa (na zboczu Zamko-
wej Góry), był poniżany i 
torturowany w wejherow-
skim więzieniu.

W uroczystości wzię-
li udział przedstawiciele 

władz Wejherowa, powia-
tu wejherowskiego, gminy 
Wejherowo, Szkoły Pod-
stawowej nr 11 im. Teodo-
ra Bolduana, Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego i 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, a także służb 
mundurowych m.in. woj-
ska, więziennictwa i le-
śnictwa.

Fot. Urząd Miejski

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
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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Wieńce i bukiety kwia-
tów, płomienie zniczy, 
wspomnienia i modlitwa 
towarzyszyły wizytom 
na cmentarzach w ostat-
nich dniach. W święto 
Wszystkich  Świętych na 
cmentarzu w Wejherowie 
Śmiechowie ks. prałat Ta-
deusz Reszka przewodni-
czył mszy św.,  poprzedzonej 
procesją. Podobne uroczy-
stości odbyły się na więk-
szości nekropolii, a piękna 
pogoda sprzyjała odwiedza-
niu grobów bliskich, którzy 
odeszli na zawsze.

Dniem modlitwy i zadu-
my był również 2 listopa-
da, czyli Dzień Zaduszny. 
Tego dnia uroczystą mszę 
św. odprawiono na Starym 
Cmentarzu przy ul. 3 Maja 
w Wejherowie.

Jak co roku przed świę-
tem Wszystkich Świętych 
na cmentarzu przy ul. 3 
Maja prezydent Wejhe-

rowa Krzysztof Hilde-
brandt, sekretarz miasta 
Bogusław Suwara i dele-
gacja Rady Kombatantów 
z przewodniczącym Ra-
dy Stanisławem Hara-
siukiem na czele złożyli 
kwiaty na kwaterze żoł-
nierzy 1 Morskiego Pułku 
Strzelców oraz Kwaterze 
Sztutowiaków.

1-2 listopada

Pamięć i
modlitwa

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Fot. Anna Kuczmarska i Leszek Spigarski

Fot. Urząd Miejski
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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

Tym razem Tytani zmie-
rzyli się z beniaminkiem 
rozgrywek PGE KPR Gryfi-
no i byli faworytami. Mimo 
to mecz był bardzo zacięty, 
a Tytani po pierwszej części 
przegrywali. Wyrównana 
gra, to obraz także drugiej 
części, w której goście wyko-
rzystywali każdą okazję do 
zdobycia goli. Jednak Tyta-
ni opanowali nerwowość w 
grze, a goście zaczęli tracić 
siły. Przy gorącym dopingu 
kibiców, gospodarze osią-
gnęli przewagę bramkową, 
którą utrzymali do końca.

Kolejnym rywalem Ty-
tanów była drużyna SMS 
ZPRP I Kwidzyn. Obie dru-
żyny sąsiadują ze sobą w 
tabeli, ale w minionym sezo-
nie kwidzynianie dwa razy 
pokonali Tytanów. Tym ra-
zem to wejherowianie odnie-
śli przekonujące zwycięstwo, 
strzelając aż osiem bramek 
więcej od gospodarzy. Pierw-
sza część pojedynku była 
wyrównana i zakończyła się 
remisem 17:17. Druga po-
łowa to popis skuteczności 
Tytanów, ale też większego 

Piłka ręczna

Tytani zmienili obraz gry
Tytani Wejherowo odnieśli zwycięstwo w meczu piątej kolejki 

I ligi grupy A i we własnej hali pokonali PGE KPR Gryfino 33:29.

doświadczenia Tytanów nad 
odmłodzoną ekipą z Kwi-
dzyna. Mecz zakończył się 
wynikiem 27:35. Świetny-
mi zagraniami popisał się 
nasz bramkarz, a także S. 
Jurkiewicz i najbardziej 
doświadczony M. Wicki. Ty-
tani po sześciu spotkaniach 
zajmują wysokie 4 miejsce. 

Kolejny mecz wejhero-
wianie zagrają u siebie z 
SMS ZRP II Płock w sobo-
tę 13 listopada o godzi-
nie 18.00.

Zuzanna Kalbarczyk, debiutująca na 
Mistrzostwach Świata seniorek, mają-
ca już za sobą start w Pucharze Świata 
i srebrny medal, w losowaniu trafiła na 
zawodową Mistrzynię Świata z Węgier. 
W trzeciej rundzie, doświadczenie star-
szej zawodniczki wzięło górę i węgierka 
pozbawiła Zuzannę szansy na medal. 

W stawce kilku tysięcy najlepszych za-
wodników z całego świata, Polskę, Gmi-
nę Luzino, Klub GOSRiT i Wejherowskie 
Stowarzyszenie Sportowe reprezentowa-
ły najbardziej utytułowane kickboxerki z 
Powiatu Wejherowskiego: Zuzanna Kal-
barczyk oraz Paulina Stenka. Pierwsza 
w formule full contact na ringu, druga w 
formule kick-light na macie. Od początku 
trenerem zawodniczek jest wejherowianin 
Rafał Karcz, który na co dzień prowadzi 
zajęcia w Wejherowskim Stowarzyszeniu 
Sportowym oraz KTS-K GOSRiT Luzino. 
Od 2017 roku jest też trenerem Kadry Pol-
ski juniorów w kickboxingu. 

W dniach 5-14 listopada Reprezentacja 
Polski będzie walczyć o medale Mistrzostw 
Europy kadetów i juniorów, które odbędą 
się w Budvie w Czarnogórze. Tam stawi 
się także R. Karcz z juniorską reprezenta-
cję Polski, w składzie której będzie Żane-
ta Stenka, młodsza siostra Pauliny. 

kickboxing

Brąz dla Pauliny Stenki
Paulina Stenka wywalczyła brązowy medal na Mistrzostwach 

Świata seniorów w kickboxingu w kategorii do 70 kg, rozgrywa-
nych w Lido di Jesolo nieopodal Wenecji. Jest to jej kolejny drugi 
medal brązowy w seniorskiej karierze. Uległa dopiero w półfinale 
reprezentantce Danii. 

Fot. Leszek Spigarski

gryf wejherowo wygrał z MkS władysławowo, ale w gdańsku w 
meczu z wiceliderem rozgrywek - gedanią przegrał 3:0.

Piłka nożna. gryf  wejherowo
Zimny prysznic w gdańsku

Na Wzgórzu Wolności, w 27 minucie meczu z MKS Władysławowo, N. Sroka 
zdobył gola dla Gryfa. Było to piąte ligowe zwycięstwo. Jednak Gedania Gdańsk 
nie dała szans gościom z Wejherowa i  pokazała, ile dzieli wejherowian od liderów 
pomorskiej ligi okręgowej. W pierwszej części, przy raczej wyrównanej grze Gryf 
stracił pierwszą bramkę. Druga połowa toczyła się przy „spokojnej” przewadze 
gdańszczan. Gedania panowała na murawie, zdobywająć kolejne dwie bramki.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa Paulina Stenka i Rafał Karcz.
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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

   W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie usta-
nowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) 
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
W zawodach wzięło udział 32 zawodników. Mistrzostwa 

rozegrano tzw. systemem szwajcarskim przy użyciu progra-
mu Chess Arbiter w oparciu o listę rankingową zawodników 
PZSzach oraz międzynarodowego FIDE.

W grupie „A” Mistrzostw Polski w Szachach Błyskawicz-
nych druga lokatę zajął Bogusław Kuma, czwarty był Ta-
deusz Panek, siódmy Marek Uziałko.

W turnieju drużynowym drugie miejsce wywalczyła ekipa 
ISS Start Wejherowo.

W Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich indywidu-
alnie wejherowscy zawodnicy zajęli następujące miejsca: 
czwarte - Marek Uziałko, siódme - Bogusław Kuma, dwu-
naste - Tadeusz Panek. W klasyfikacji drużynowej drużyna 
ISS Start Wejherowo wywalczyła trzecie miejsce.

Sport niepełnosprawnych

Szachowe 
mistrzostwa

Trzema medalami zakończył się udział 
niepełnosprawnych sportowców Startu Wej-
herowo w Mistrzostwach Polski Osób Niepeł-
nosprawnych w Szachach Błyskawicznych i 
Szybkich w Gorzowie Wlkp.

Złoty medalista na co dzień jest uczniem 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego w Powia-
towym Zespole Szkół nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie. Igor trenuje od ponad roku pod 
okiem trenera Łukasza Michalca w klubie BJJ Gdynia.  Igor Makowski przygotowuje 
się do zawodów Winter Open, które w grudniu odbędą się w Luboniu koło Poznania.

Podczas XVII Mistrzostw Polski w BJJ (brazylijskim jiu-jitsu), w 
Warszawie, złoty medal w kategorii junior młodszy (do lat 16) i wa-
dze 73 plus zdobył wejherowianin Igor Makowski.

Sporty walki

Złoty medal dla Igora
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