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Prawie 133 mln zł różnego rodzaju dotacji na inwestycje miejskie zdobyły władze Wejherowa od 2014 
roku, czyli w okresie realizacji kolejnego budżetu unijnego. Należy podkreślić, że są to środki zewnętrzne 
pozyskane z Unii Europejskiej, jak również od rządu i z innych źródeł. To ogromna kwota stanowiąca rów-
nowartość mniej więcej trzech rocznych budżetów inwestycyjnych miasta.

To pieniądze dla wszystkich mieszkańców, które służą rozwojowi Wejherowa. Około 90 mln zł, czyli 2/3 
wartości wszystkich dotacji dotyczy inwestycji drogowych, gdyż są one priorytetem. Pozyskane dotacje 
obejmują również zadania z zakresu mieszkań komunalnych, rewitalizacji Śródmieścia, wymiany starych 
pieców „kopciuchów” na nowe proekologiczne instalacje, termomodernizacji budynków, sportu, rekreacji, 
kultury i bezpieczeństwa. Skala realizowanych zadań jest naprawdę bardzo duża i widoczna.           Str. 3

sukces wejherowa



2

www.pulswejherowa.pl12 maja 2022

MIASTO

Budowa lub moderniza-
cja ulic wymaga rozbiórki 
stanu istniejącego, wykona-
nia wykopów, położenia sieci 
podziemnych, wykonania od 
podstaw wszystkich warstw 
ulicy. Ponadto pod ziemią 
mogą pojawić się nieznane i 
nieprzewidziane trudności. 
W naturalny sposób czyni 
to ulicę lub jej fragment nie-
przejezdną przez okres wy-
konywania robót lub ruch 
jest organiczny.

Kierowcy muszą korzy-
stać z objazdów i zacze-
kać na zakończenie robót. 
Urząd Miejski prosi kierow-
ców o zachowanie szczegól-
nej ostrożności i zwracanie 
uwagi na nowe tymczasowe 
oznakowanie dróg.

Budowa ulic
Necla-Gryfa
Trwa kolejny etap prac 

związanych z budową ul. 
Necla i ul. Gryfa Pomorskie-
go w Wejherowie. Obecnie 
prace prowadzone są na od-
cinku ul. Necla od ul. Chmie-
lewskiego do ul. Patoka.

W związku z budową, 
wprowadzona została nowa, 
tymczasowa organizacja ru-
chu polegająca na zamknię-
ciu ruchu na ul. Necla od 
ronda przy ul. Chmielew-

Wejherowo stało się placem budowy dla licznych inwestycji realizowanych dla 
mieszkańców. Są to m.in. inwestycje drogowe wymagające okresowego zamknięcia 
ulic dla ruchu, tak jak w przypadku budowy ulic Necla i Gryfa Pomorskiego oraz uli-
cy Zamkowej. Tempo realizacji inwestycji, a co za tym idzie utrudnienia w ruchu za-
leżą m.in. od tempa przekazywania dotacji w poszczególnych latach przez instytucje 
zewnętrzne, które współfinansują realizację tych zadań oraz od napotkanych trud-
ności terenowych. Urząd Miejski oraz wykonawcy robót przepraszają mieszkańców 
za utrudnienia. Są one nieuniknione, jeśli stan dróg ma się poprawić.

skiego do ronda przy ul. Pa-
toka. Ruch oraz transport 
publiczny zostanie skiero-
wany objazdem przez ul. 
Franciszka Stefczyka. Orga-
nizacja ruchu obowiązywać 
będzie najprawdopodobniej 
do listopada 2022 r.

Przebudowa 
ul. Zamkowej
W związku z rozbiórką i 

budową nowego mostu nad 

rzeką Cedron na ul. Zam-
kowej, zamknięte dla ruchu 
zostało skrzyżowanie na ul. 
Parkowej i Klasztornej oraz 
ul. Zamkowa - od skrzyżo-
wania z ul. Klasztorną do 
skrzyżowania z ul. Wniebo-
wstąpienia.

Objazd prowadzony bę-
dzie ulicami: 1 Maja, 3 Ma-
ja, Kościuszki, Mickiewicza, 
OO. Reformatów i Wniebo-
wstąpienia. Jak zapowiada 
wykonawca - firma Kruszy-
wo sp. z o.o., ta organizacja 
ruchu obowiązywać będzie 
najprawdopodobniej do 31 
sierpnia 2022 r.

W ramach inwesty-
cji związanej z budową 
ul. Zamkowej w Wejhero-
wie, parkingu w pobliżu 
muzeum i Książnicy im. 
Gerarda Labudy, przepro-
wadzony zostanie remont 
umocnień brzegowych rze-
ki Cedron, na odcinku od 
mostu drogowego przy ul. 
Zamkowej do Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej, 
remont konstrukcji koła 

wodnego i zastawki wraz z 
pomostem przy młynie.

Ulica Św. Anny
Wkrótce planowane jest 

zamknięcie ruchu na ul. 
Św. Anny – o dokładnym 
terminie powiadomimy z 
wyprzedzeniem. Prace pro-
wadzone będą na terenie 
pomiędzy ul. Mickiewicza, 
a ul. Parkową. Na czas 
budowy zamknięty zosta-
nie jedynie parking przy 
ul. Mickiewicza (w pobliżu 
przystanku autobusowego).

W ramach inwestycji 
wykonane  zostaną m.in. 
remont nawierzchni istnie-
jącego parkingu przy ul. 
Mickiewicza, roboty drogo-
we związane z budową nowej 
ulicy oraz kanalizacja desz-
czowa, sieć wodociągowa, 
gazowa i elektroenergetycz-
na, kanały technologiczne 
oraz oświetlenie, monito-
ring miejski, nasadzenia 
zieleni i mała architektura 
- kosze na śmieci, ławki, sto-
jaki na rowery, a także ba-
dania archeologiczne.

Ta technologia jest szybka w realizacji. Pozwala na 
jednoczesny ruch pojazdów i pieszych po utwardzonej po-
wierzchni. Płyty IOMB mają również tę zaletę, że przez 
istniejące otwory woda deszczowa przenika w grunt i na 
drodze nie tworzą się kałuże, a droga jest przejezdna. Je-
sienią ubiegłego roku przebudowana została sąsiednia ul. 
Geodetów. Ułożono nawierzchnię z płyt drogowych prze-
puszczających wody opadowe o łącznej długości ok. 200 m.

– W tej części miasta, w poprzednich latach utwardzo-
no płytami drogowymi także ul. Inżynierską, Architektów 
i pierwszy etap ul. Podmiejskiej – mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju mia-
sta. – Płyty  drogowe doskonale sprawdzają się wszędzie 
tam, gdzie konieczne jest utwardzenie drogi, aby umoż-
liwić poruszanie się po niej samochodom. Poza tym jest 
to ekologiczne rozwiązanie ponieważ nawierzchnia z płyt 
ażurowych pozwala na wsiąkanie wody opadowej w głąb 
nawierzchni.

Ulica Techników kończy w zasadzie utwardzanie dróg 
gruntowych w tej części miasta. Pozostaje do utwardzenia 
jeszcze  część ul. Podmiejskiej.

– Częste opady, roztopy, kurz uniemożliwiały porusza-
nie się po ulicy – mówi radna Dorota Chodubska. – Płyty 
to najlepsze rozwiązanie, ponieważ obieg wody w przyro-
dzie jest zachowany. Dla nas mieszkańców komfort miesz-
kania znacząco się poprawił. Szczególnie jeżeli chodzi o 
inwestycje drogowe, w tej części miasta pojawiły się nie 
tylko utwardzone ulice, ale progi spowalniające ogranicza-
jące prędkość, wydzielone miejsca dla pieszych.

Ulica Baczyńskiego
Kończy się także utwardzanie ul. Baczyńskiego w 

Śmiechowie.
– W ubiegłym roku rozpoczęliśmy układanie płyt na ul. 

Baczyńskiego i inwestycja będzie kontynuowana po za-
kończeniu sezonu grzewczego – mówi Beata Rutkiewicz. 
– Nie mogliśmy tego zrobić szybciej, bo konieczne było 
zaizolowanie istniejącego kanału ciepłowniczego, którego 
właścicielem jest OPEC.

koniec z błotem i kurzem

ulica techników 
utwardzona 

Ulica Techników została utwardzona pły-
tami drogowymi. Koszt inwestycji wyniósł 
ok. 70 tys. zł, a wykonawcą był ZUK sp. z o.o. 
w Wejherowie. Dzięki inwestycji poprawiło 
się bezpieczeństwo i komfort życia miesz-
kańców tego rejonu miasta. Remont ulicy 
był możliwy dzięki zaangażowaniu radnej 
Doroty Chodubskiej.

inwestycje drogowe i konieczne zamknięcie ulic

Budują dla mieszkańców

Niedawno rozpoczęła się przebudowa ul. Zamkowej.                  Fot. Leszek Spigarski

Trwa kolejny etap prac związanych z budową ul. Necla 
i ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie.

Fot. Urząd Miejski
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sukces wejherowa
Prawie 133 mln zł różnego rodzaju dotacji na inwestycje miejskie 

zdobyły władze Wejherowa od 2014 roku, czyli w okresie realiza-
cji kolejnego budżetu unijnego. To ogromna kwota stanowiąca 
równowartość mniej więcej trzech rocznych budżetów inwesty-
cyjnych miasta. To pieniądze dla wszystkich mieszkańców, któ-
re służą rozwojowi Wejherowa. Około 90 mln zł, 2/3 wartości 
wszystkich dotacji dotyczy inwestycji drogowych, ponieważ są 
one priorytetem.

–  Inwestycje miejskie służą wszyst-
kim mieszkańcom i mają na celu 
polepszenie ich życia. Skala realizo-
wanych przez nas zadań jest napraw-
dę bardzo duża. Staramy się, aby 
była widoczna w całym mieście. Jest 
to możliwe dzięki zdobytym dotacjom 
zewnętrznym. To między innymi te 
pieniądze umożliwiają systematyczny 
rozwój Wejherowa i utrzymanie wyso-
kiego tempa – podkreśla Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 
– Znaczne kwoty pozyskane i wydatko-
wane na inwestycje pokazują wysiłek 
finansowy oraz organizacyjny podej-
mowany przez miasto, pomimo co-
raz większych trudności z którymi się 
spotkamy. Rozwój miasta to korzyści 
i powód do dumy dla mieszkańców. 
Wspólnie zmieniamy Wejherowo!

wejherowo dzieli się doświadczeniami
Grupa przedstawicieli 

pomorskich gmin gościła w 
Wejherowie w ramach w lo-
kalnej wizyty studyjnej, do-
tyczącej rewitalizowanych 
obszarów miasta Wejhero-
wa. Celem tej wizyty było 
zapoznanie uczestników z 
efektami przedsięwzięć re-
witalizacyjnych realizowa-
nych w mieście.

Spacerem studyjnym po 
mieście objęto m. in. łącz-
nik 12 Marca - Reformatów, 
ścieżkę wzdłuż rzeki Cedron 
i Park Cedron, ul. Wało-
wą, ul. Kopernika, kwartał 
między ul. Kopernika a ul. 
Dworcową, Filharmonię Ka-
szubską, Park Kaszubski, 
budowę Wodnych Ogrodów 
i zrewitalizowane budynki 
wspólnot mieszkaniowych.

Wcześniej w ratuszu od-
było się spotkanie, podczas 
którego zastępca prezydenta 
Wejherowa Beata Rutkie-
wicz przedstawiła w formie 
prezentacji multimedial-
nej zakres prac realizowa-
nych na terenie Wejherowa, 
na które miasto pozyskało 

środki ze źródeł zewnętrz-
nych. Podkreśliła też, że 
rozwój Wejherowa był kon-
sultowany z mieszkańcami 
w oparciu o wspólnie tworzo-
ny Lokalny Program Rewi-
talizacji opracowany dzięki 
współpracy z Politechniką 
Gdańską i wytyczone obsza-
ry w Śródmieściu podlegają-
ce rewitalizacji.

Podczas spotkania w ra-
tuszu zastępca dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Emilia Marze-
jon przedstawiła również 
informację na temat dzia-
łalności Klubu Integracji 
Śródmieście, który swoją ak-
tywnością obejmuje miesz-
kańców rewitalizowanych 
rejonów Śródmieścia. 

Goście nie ukrywa-
li zachwytu ogromem zre-
witalizowanych zadań w 
przestrzeni Wejherowa.

W sierpniu zeszłe-
go roku po raz pierwszy 
grożono śmiercią prezyden-
towi Krzysztofowi Hilde-
brandtowi. Druga groźba 
miała miejsce w lutym tego 
roku. Pod koniec kwietnia 
do Urzędu Miejskiego wpły-
nęły dwa e-maile, których 
autorzy grożą zamordowa-
niem prezydenta Wejhero-
wa Krzysztofa Hildebrandta 
i jego rodziny. Autor jednej 
groźby żąda od prezydenta 
rezygnacji ze stanowiska w 
ciągu 48 godzin, a w przy-
padku nie spełnienia tego 
żądania grozi cyt.: „Zamor-
duje cię i zatłukę szklaną 
butelką.” Już w dniu 3 ma-
ja wpłynęły następne trzy 
groźby od jednego nadawcy. 
Łącznie było 7 takich incy-
dentów. Wszystkie zostały 
zgłoszone Policji.

Czy hejt może zabić?
Nasilenie ataków słow-

nych, nękania i gróźb wobec 
Krzysztofa Hildebrandta 
wskazuje, że sprawca lub 
sprawcy usiłują zastraszyć 
prezydenta, wywołać chaos 
i niepewność we władzach 
miasta.

Niedawno rozpoczął się 

Jak może skończyć się hejt w internecie…

kto chce zamordować 
prezydenta wejherowa
krzysztofa hildebrandta?

Prezydentowi Wejherowa już 7 razy grożono śmiercią. Służ-
by prowadzą śledztwo, ale na razie sprawcy lub sprawców tych 
gróźb nie ujęto. Nieznane są też motywy ich działania. Czy za-
grożenie pochodzi od osób inspirowanych agresją i zachęca-
nych hejtem np. na facebook’u? Mowa nienawiści, publicznie 
rzucane kłamstwa i pomówienia wobec prezydenta mogą prze-
cież tworzyć u niektórych ludzi odpowiednią atmosferę do ata-
ku. O tym, że w dzisiejszych czasach takie sprawy są ze sobą 
powiązane i nie wolno takich gróźb lekceważyć świadczy choć-
by tragedia prezydenta Gdańska ś.p. Pawła Adamowicza. Wów-
czas też wielu ludzi w to nie wierzyło …

proces mordercy prezy-
denta Gdańska ś.p. Pawła 
Adamowicza. Pamiętamy 
okoliczności tamtych tra-
gicznych wydarzeń. Mo-
że ten proces rzuci światło 
na to, jak ataki  słowne, 
oszczerstwa i szczucie w 
internecie i niektórych me-
diach, zmieniają czasami 
ludzki umysł i prowadzą 
potem do zbrodni. 

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt również często jest 
ofiarą hejtu. Uzasadnione 
jest podejrzenie, że może to 
mieć związek z groźbami. 
Od słów do czynów.

Jak nisko 
można upaść?
Dyżurni wejherow-

scy hejterzy pomniejsza-
ją znaczenie gróźb wobec 
prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta, wymyślają  
absurdalne przyczyny, na-
śmiewają się z tego. 

W ocenie wielu miesz-
kańców, to pokazuje jak są 
zdemoralizowani, przepeł-
nieni nienawiścią, wręcz 
podli, choćby w kontekście 
wspomnianej już trage-
dii prezydenta Gdańska. A 
może chcą odwrócić uwagę? 
Może mają coś do ukrycia?

Pomimo ataków słownych, gróźb i nękania, prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt normalnie wykonuje 
swoje obowiązki. 

wszystkie materiały zamieszczane 
w„pulsie wejherowa” 

można przeczytać na stronie internetowej:
www.pulswejherowa.pl

gdzie zamieszczamy m.in. archiwalne wydania

Efekty rewitalizacji w Wejherowie zastępca prezydenta 
Beata Rutkiewicz zaprezentowała pomorskim samorzą-
dowcom w terenie. 

– Kwota 132,6 mln zł obejmuje wartość 
wszystkich zawartych umów, promes i decyzji 
na dotacje inwestycyjne w latach 2014-2022.  W 
roku 2014 rozpoczęła się realizacja kolejnego 
budżetu unijnego, który już się kończy, dlate-
go wyliczenia obejmą właśnie ten okres. Nale-
ży podkreślić, że te prawie 133 mln zł to środki 
zewnętrzne pozyskane z Unii Europejskiej, jak 
również od rządu i z innych źródeł – wyjaśnia 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. rozwoju. – Dofinansowanie dotyczy 
kilkudziesięciu różnych zadań. Około 90 mln 
zł, 2/3 wartości wszystkich dotacji dotyczy in-
westycji drogowych, gdyż są one priorytetem. 
Pozyskane dotacje obejmują również zadania z 
zakresu mieszkań komunalnych, rewitalizacji 
Śródmieścia, wymiany starych pieców „kopciu-
chów” na nowe proekologiczne instalacje, ter-
momodernizacji budynków, sportu, rekreacji, 
kultury i bezpieczeństwa.
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WYDARZENIA

Już po raz piąty na 
Wzgórzu Wolności w Wej-
herowie rozegrano wyjąt-
kowy, sportowy pojedynek, 
podczas którego w szczyt-
nym celu zmierzyli się 
samorządowcy i księża z 
powiatu wejherowskiego. 
Wygrali księża 5:2.

–  Rocznica Konstytucji 
3 Maja to radosne święto, 
które łączy Nas wszyst-
kich. Dziś tę radość wy-
rażamy poprzez mecz, w 
którym zmierzą się dwie 
wspaniałe drużyny. Ser-
decznie zapraszam do 
wspólnego świętowania 

Świąteczny mecz charytatywny

księża i samorządowcy 
zagrali w szczytnym celu

W ramach Powiatowych Obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, na Stadionie Gryfa Wejherowo odbył się Festyn, podczas 
którego rozegrany został mecz charytatywny samorządowcy - 
księża. W trakcie wydarzenia odbyła się zbiórka ofiar dla Karo-
la, 18-letniego mieszkańca Wejherowa i innych potrzebujących 
dzieci z powiatu wejherowskiego. 

– mówiła do zebranej pu-
bliczności starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Na uczestników Festynu 
czekało wiele atrakcji: po-
kaz specjalistycznej grupy 
ratownictwa wysokościo-
wego Państwowej Stra-
ży Pożarnej, prezentacja 
umiejętności uczestnika 
programu Ninja Warrior 
Polska - Jana Tataro-
wicza, jazda na kucyku, 
dmuchańce, fotobudka oraz 
stoiska gastronomiczne.

Organizatorem wyda-
rzenia była starosta wej-
herowski Gabriela Lisius 

oraz proboszcz parafii pw. 
Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski w Wejhe-
rowie ks. Andrzej Nowak.

Współorganizatorem 
wydarzenia był m.in. WKS 
„Gryf” oraz radny miejski 
Rafał Szlas.

Honorowym Patronatem 
wydarzenie objął Metropo-
lita Gdański Ksiądz Arcy-
biskup Tadeusz Wojda. 

W święto 3 Maja w połu-
dnie, przed meczem w ko-
ściele NMP Królowej Polski 
w Wejherowie odprawiona 
została uroczysta msza św. 
w intencji Ojczyzny.

Fot. Starostwo w Wejherowie
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Parę dni temu została 
podpisana umowa z wyko-
nawcą. Prace mają ruszyć 
latem i potrwać około pół-
tora roku.

– Placówka ciągle się 
rozwija, przybywa dzieci, 
dlatego chcemy im stwo-
rzyć jak najlepsze warunki. 
Pierwszy  etap inwestycji 
to dobudowanie budynku 
w kształcie litery U o po-
wierzchni użytkowej 1169 
m², w którym znajdzie się 
21 sal rewalidacyjnych, 
6 pomieszczeń dodatko-
wych (sale wyciszeń i go-
spodarcze), 8 łazienek i 2 
klatki schodowe, a pośrod-
ku budynku plac zabaw. 
W drugim etapie nastąpi 
przebudowa istniejącego 
budynku wraz z salą gim-
nastyczną, rozbiórka klat-
ki schodowej oraz dachu 
nad salą gimnastyczną, 
wykonanie nowego dachu, 
montaż windy oraz remont 

Rusza rozbudowa 
kolejnej powiatowej szkoły

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie zostanie wyremontowany 
i rozbudowany. W ramach tego zadania powstanie nowy budynek o powierzchni użyt-
kowej blisko 1200 m kw. Gruntowny remont przejdzie także istniejący budynek wraz 
z salą gimnastyczną.

pomieszczeń – mówi Staro-
sta Wejherowski Gabriela 
Lisius.

Przewidywana wartość 
inwestycji to około 17 mln 

zł, z czego 14,3 mln pocho-
dzi z Rządowego Programu 
Polski Ład.

– Jest to spełnienie ma-
rzeń całej społeczności 

szkolnej PZKS. Placów-
ka zbliża się do 100-lecia 
swojego funkcjonowania i 
będzie to pierwszy, nowy 
budynek wybudowany na 
potrzeby dzieci, uczniów, 
wychowanków tej placówki 
od podstaw –  podkreśla dy-
rektor PZKS w Wejherowie 
Małgorzata Woźniak.

Powiatowy Zespół 
Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie zajmuje 
się edukacją i rewalida-
cją ponad 500 uczniów i 
wychowanków z niepeł-
nosprawnością intelek-
tualną w różnym stopniu. 

Misją placówki jest 
wspieranie uczniów w 
procesie nabywania wie-
dzy, sprawności, postaw, 
umiejętności i nawy-
ków, które zapewniają 
im przygotowanie do jak 
najpełniejszego, samo-
dzielnego i aktywnego 
uczestnictwa we współ-
czesnym społeczeństwie. 

Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wieko-
wych: uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV, ucznio-
wie szkół podstawowych klasy V-VIII oraz uczniowie szkół 
ponadpodstawowych.

Atrakcją dla dzieci i młodzieży było obejrzenia z bliska 
sprzętu, którego strażacy OSP i PSP używają na co dzień. 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych wezmą 
udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 21 
maja w Przodkowie. Życzymy powodzenia!

ogólnopolski turniej

Młodzież 
zapobiega 
pożarom 

Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej zostały 
zorganizowane przez Zarząd Powiatowy 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Wejherowie. 
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Na placu budowy trwa-
ją prace badawcze, arche-
ologiczne i inwentaryzacja 
znalezionych pozostałości 
budynków.

– Wiedzieliśmy, na pod-
stawie starych historycznych 
map i podkładów mapo-
wych, że pod ziemią znajdu-
ją się fundamenty – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju miasta. – Kon-
serwator zabytków spodzie-
wał się, że podczas inwestycji 
odkopiemy fundamenty pew-
nych zabytków. Nie do końca 

wykopaliska na budowie nowego parkingu

Na ul. Zamkowej odsłonięto relikty zabudowań
Trwają rozległe prace przy budowie parkingu przy ul. Zamkowej, 

a ich efektem w początkowej fazie jest odsłonięcie fundamentów i 
innych pozostałości dawnych zabudowań. Najprawdopodobniej są to 
pozostałości zabudowań folwarku przypałacowego Jakuba Wejhera.

jednak wiedzieliśmy, jakie to 
będą znaleziska i czy w ogóle 
się zachowały. Na razie nie 
znaleziono zabytków rucho-
mych, np. ceramiki, narzę-
dzi. Badania archeologiczne 
potrwają około miesiąca. 

Wykonywane prace zo-
stały zgłoszone Pomor-
skiemu Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków 
i będą podlegały odbiorowi 
przez PWKZ. Zgodnie z do-
kumentacją projektową w 
miejscach przebiegu starych 
fundamentów, przewidziano 
uwidocznienie ich w nowych 

nawierzchniach poprzez za-
znaczenie kostką kamienną.

– Przy ul. Zamkowej po-
wstanie duży parking przy 
parku i muzeum – dodaje 
Beata Rutkiewicz. – Mury 
zostaną zabezpieczone i za-
sypane, natomiast kontury 
zabytkowych fundamentów 
zostaną odwzorowane na 
płycie parkingu. Oprócz tego, 
w porozumieniu z konserwa-
torem zabytków, planujemy 
postawienie tablicy, na któ-
rej być może znajdą się zdję-
cia, które będą nawiązywać 
do tej przeszłości.

Fot. Leszek Spigarski

wejherowski artysta pozostanie w pamięci mieszkańców 

Zygmunt Leśniowski patronem skweru

Zygmunt Leśniowski (1941-2017) był nauczycielem, ko-
walem artystycznym, scenografem, malarzem i rzeźbia-
rzem.  Dał się poznać jako aktywny działacz lokalny, ceniony 
przez okolicznych mieszkańców, dla którego niezwykle 
ważna była dzielnica Śmiechowo, w której mieszkał. 

To z jego inicjatywy zagospodarowano łąkę przy skrzy-
żowaniu ulic Konopnickiej i Morskiej, przekształcając ją w 
zielony skwer. Zygmunt Leśniowski mobilizował sąsiadów 
do dbania o posadzone tam drzewa i krzewy, a teraz został 
patronem tego miejsca.

Nieżyjący już Zygmunt 
Leśniowski - wieloletni 
mieszkaniec Wejherowa za-

Oaza zieleni u zbiegu ulic Konopnickiej i Morskiej w Wejherowie 
Śmiechowie, piękny skwer, który powstał z inicjatywy Zygmunta 
Leśniowskiego, otrzymał imię tego artysty malarza i rzeźbiarza, 
a także nauczyciela i społecznika. W miniony wtorek uroczyście 
odsłonięto tablicę z nazwą skweru.

biegał o to, żeby na zanie-
dbanej niegdyś łące posadzić  
drzewa i krzewy, żeby nie 

było tam żadnej zabudowy. 
Skwer otrzymał jego imię 
z inicjatywy mieszkańców 
Śmiechowa, którą poparła 
Rada Miasta na czele z jej 
przewodniczącym Jackiem 
Gafką. To on przypomniał 
osiągnięcia i zasługi Zyg-
munta Leśniowskiego pod-
czas wtorkowej uroczystości 
na skwerze.

Zasługi pana Leśniow-
skiego podkreślił też prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, który na rę-
ce żony artysty, Romualdy 
Leśniowskiej przekazał 
pośmiertne wyróżnienie - 
Medal Róży.

– Wierzę w to, że jak dłu-
go kogoś pamiętamy, tak 
długo ten ktoś żyje – powie-
działa wzruszona Roma Le-
śniowska. – Wierzę, że ten 
skrawek ziemi i odwiedzają-
cy go ludzie będą długo pa-
miętali mojego męża. Cieszy 
to, że ludzie chcieli mieć ta-
ki skrawek ziemi i pamięta-

li, kto był jego twórcą. 
R. Leśniowska przypo-

mniała, że prace zmarłego 
męża znajdują się prawie w 
całej Europie, a także w Ja-
ponii i Stanach Zjednoczo-
nych. Są też w Wejherowie, 
m.in. w kościele NMP Kró-
lowej Polski, gdzie znajduje 
się wykonana przez artystę 
droga krzyżowa.
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– W tym roku mamy 
do czynienia z rekordową 
frekwencją na przestrze-
ni dotychczasowych pięciu 
edycji. Bardzo mnie to cie-
szy, szczególnie, że duża 
część przybyłych to dzieci i 
młodzież, bo ideą akcji jest 
to nie tylko zebranie śmie-
ci z naszego otoczenia, ale 
także edukacja i promowa-
nie pozytywnych wzorców 
wśród najmłodszych – pod-
kreślił Jacek Macholl, 
sołtys Orla.

W sobotnie przedpołu-
dnie w Orlu  zgromadziło 
się ponad 140 osób chęt-
nych, aby zadbać o wspól-
ną przestrzeń. Do akcji 
włączyła się cała lokalna 
społeczność - nauczyciele 
z uczniami z lokalnej szko-
ły podstawowej, druhowie 
OSP, harcerze. Wydarze-
nie wsparły także Nadle-

W ramach projektu po-
wstaną trzy nowe obiekty 
sportowe w trzech miejsco-
wościach na terenie gminy. 

• W Orlu - przyszkolne, 
wielofunkcyjne boisko o na-
wierzchni poliuretanowej 
o wym. 43x22,4 m wraz z 
urządzeniami, ciąg pieszy, 
oświetlenie zewnętrzne 
oraz elementy małej archi-
tektury,

•  W  Górze  -  wielofunk-
cyjne boisko o wymiarach 
16,6x30 m wraz z urządze-
niami sportowymi, ciąg pie-
szy, parking, oświetlenie 
wokół boiska oraz elemen-

wójt gminy wejherowo podpisał umowę z wykonawcą

w trzech miejscowościach
powstaną nowe boiska

6 maja wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski podpisał umowę z wykonaw-
cą - firmą Elsik Sp. z o.o.  na zadanie pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole 
Podstawowej w Orlu oraz budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowo-
ściach Zbychowo i Góra”. 

ty małej architektury,
• W Zbychowie - boisko 

wielofunkcyjne o wymia-
rach  28x15m, boisko  pił-
karskie o wym. 64x40 m, 
parking, ciąg pieszo- jezd-
ny, oświetlenie oraz ele-
menty małej architektury

Wartość poprzetargowa 
projektu to 2 950 770 zł, z 
czego 2 655 693 zł  to do-
finansowane z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicz-
nych. 

Zakończenie inwestycji 
planowane jest na I kwar-
tał 2023 roku.

140 mieszkańców sprzątało wspólną przestrzeń

wielkie porządki w orlu
„Jestem z Orla - jestem EKO” - to hasło przyświeca mieszkańcom Orla podczas co-

rocznej akcji wspólnego sprzątania sołectwa. W tym roku frekwencja przerosła ocze-
kiwania sołtysa i rady sołeckiej, którzy wrócili do organizacji tego wydarzenia po 
dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią. 

śnictwo Strzebielino oraz 
Nadleśnictwo Wejherowo. 

Oprócz ulic, placów i la-
sów, po raz pierwszy sprząt-
nięto przy pomocy kajaków 

brzegi kanału Redy, coraz 
bardziej popularnego akwe-
nu wśród amatorów wioseł. 
Z wody wydobyto oprócz wie-
lu worków zwykłych śmieci 

także opony czy meble. 
Po zakończeniu, na uczest-

ników czekał poczęstunek, a 
także każdy otrzymał drzew-
ko w ramach podziękowania.  

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych 
z miasta Wejherowa. Jego przedmiotem jest wykonanie 
domku dla owadów. Praca stworzona być musi z naturalnych 
materiałów (drewno, trzcina, kora, szyszka) i zabezpieczona 
przed ptakami i gryzoniami.

Domki dla owadów pozwalają pożytecznym owadom (za-
pylającym rośliny i zjadającym szkodniki) na znalezienie 
spokojnego schronienia i rozmnażanie.

To właśnie dzięki nim, bez użycia szkodliwych substancji, 
pozbywamy się insektów. Owady nie zakłócają równowa-
gi biologicznej. Wspólnymi siłami możemy więc sprawić, że 
znikną szkodniki takie jak mszyce. Schronienie zaś znajdą 
pszczoły, trzmiele, biedronki i złotooki.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie 

internetowej WCK.

konkurs wCk

wykonaj domek
dla owadów

W ramach akcji ekologicznej „KLIMATycz-
nie w Wejherowie”, podczas której miesz-
kańcy zachęcani są do zmiany nawyków na 
bardziej ekologiczne, Wejherowskie Cen-
trum Kultury zaprasza do udziału w konkur-
sie ekologiczno-plastycznym.

Umowę ze strony Stowarzyszenia podpisywał jego pre-
zes, Arkadiusz Szczygieł, a w imieniu prezydenta miasta 
Krzysztofa Hildebrandta umowę wręczyła Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta miasta. 

Przekazane środki zostaną przeznaczone na realizację ak-
cji edukacyjnej pod nazwą „Daj odetchnąć”. W przeszłości 
stowarzyszenie na terenie miasta oraz powiatu wejherow-
skiego z powodzeniem przeprowadziło akcję „Zobacz, czym 
oddychasz”, w której wykorzystano specjalnie do tego skon-
struowane mobilne płuca, monitorujące poziom zanieczysz-
czenia powietrza.  

Wejherowski Alarm Smogowy - Organizacja Ekologiczna 
jest stowarzyszeniem założonym w marcu 2019 r., które pod 
jednym szyldem łączy wiele różnych osobowości i wspólny 
cel – życie w czystym i przyjaznym środowisku. Jako jedyny 
alarm smogowy z terenu województwa pomorskiego zrzeszo-
ny jest w Polskim Alarmie Smogowym (inicjatywie ruchów 
obywatelskich na rzecz czystego powietrza). 

Prezydent Wejherowa przyznał dotacje na 2022 rok dla 52 
organizacji pozarządowych na łączną kwotę ponad 1 mln zł.

Żyć w czystym środowisku 

Miasto wspiera 
wejherowski 
Alarm smogowy

Stowarzyszenie Wejherowski Alarm Smo-
gowy - Organizacja Ekologiczna jest kolej-
ną organizacją, która otrzymała wsparcie 
finansowe od miasta. 
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W ratuszu: strzeleckie trofea, kroniki
i wystawa przez dziurkę od klucza
W wejherowskim ratuszu będzie okazja spotkać się z członkami Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego w Wejherowie,  którzy udostępnią materiały dotyczące historii bractwa. 
Będzie to też niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć trofea strzeleckie, sztandary i inne pa-
miątki historyczne stowarzyszenia. 

Podczas Wejherowskiej Nocy Muzeów będzie można obejrzeć wystawę rzeźb Artura 
Szołdry. Artysta z wykształcenia jest elektronikiem i samorodnym talentem rzeźbiarskim, 
który ze sztuki stworzył świat, do którego zagląda przez dziurkę od klucza. Ta dziurka lub 
sam klucz to znak rozpoznawczy jego dzieł, gdyż stanowi częsty motyw towarzyszący jego 
rzeźbom. Inspiruje go również anatomia człowieka. Dynamiczne ułożenia ciała jest dla nie-
go wyzwaniem artystycznym.

Do zwiedzania udostępnione będą również sale historyczne znajdujące się w ratuszu, w 
tym sala historyczna „Wejherowo okresu międzywojennego”. 

Na rynku: zabytkowe samochody, gra miejska 
i wycieczki z przewodnikiem
Na placu Jakuba Wejhera będzie można zobaczyć zabytkowe samochody - ekspo-

naty udostępnione przez Muzeum Techniki Wojskowej GRYF. Zwiedzający będą mieli 
okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce, która ustawiona będzie przed wej-
ściem do Ratusza. O godz. 21.30 zaplanowano pokaz Fireshow.

Tego dnia tradycyjnie zapraszamy na  bezpłatne wycieczki po Wejherowie i Kal-
warii Wejherowskiej – zbiórka przed pomnikiem Jakuba Wejhera o godz. 19.00 i 20.00 
(Wejherowo, Kalwaria), 21.00 (Wejherowo).

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Majkowskiego w Wejherowie przygotowała mo-
bilną grę miejską „Podróż za jedną książkę”. Jej terenem będzie centrum miasta. 
Z pomocą smartfona uczestnicy będą podążać za pojawiającymi się w aplikacji wska-
zówkami, tak, by odnaleźć ukryte nowości książkowe. Start o godz. 18.00 na placu 
Jakuba Wejhera. 

W pałacu: warsztaty dla dzieci
i pokaz mundurów
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oprócz wystaw stałych i 

czasowych w ramach gry muzealnej „Daj sobie przybić PieczĄTKĘ”! odbędą się warszta-
ty dla dzieci z rodzicami, na których uczestnicy przygotują własne pieczątki z ziemnia-
ków. Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z wystawami stałymi oraz czasowymi 
w pałacu oraz książnicy prof. Gerarda Labudy, a pracownicy muzeum tradycyjnie zmie-
nią swoje upodobania modowe, by zaprezentować się w uniformach roboczych, strojach 
służbowych i mundurach. W ramach tego wydarzenia pt. „Durzę się w mundurze” moż-
na dołączyć do grona przebierańców (niedopuszczalne jest przywdziewanie mundurów 
kojarzonych z systemami totalitarnymi!)  Każdy gość otrzyma pieczątkartę, która za-
prowadzi do kolejnych sal muzeum oraz zaprosi do kolekcjonowania pieczątek. Zbierz 
je wszystkie, a otrzymasz jedną z muzealnych publikacji!

 

Inne atrakcje
Wejherowska Wspólnota Pokoleń zaprasza na zwiedzanie ekspozycji stałej, która 

znajduje się  budynku parafii pw. Trójcy Świętej, przy ul. Kościuszki 2 w Wejherowie.
Do tegorocznej Nocy Muzeów dołączyli m.in. gastronomiczni Partnerzy Wejherowskiej 

Karty Mieszkańca  Cukiernia Wenta, która mieści się na Placu Wejhera i Baba Jaga 
Bar & Lounge, ul.  Św. Jacka 8.

Organizatorem XII Wejherowskiej Nocy Muzeów jest Prezydent Miasta Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt oraz  Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Od poniedziałku do piąt-
ku można było przenieść 
się w różne zakątki świa-
ta za pośrednictwem poko-
ju zagadek pod hasłem „W 
80 kroków dookoła świata”. 
Były też prezentacje Te-
atrzyku Kimishibai - bajki 
z różnych stron świata.

Dzisiaj, czyli 12 maja 
rano w bibliotece zapla-
nowano premierę kolejnej 
Smart_lektury, stworzonej 
tym razem przez uczniów 
wejherowskiej Szkoły Pod-
stawowej nr 6. Kanwą gry 
„Zagubieni w Afryce” jest 
powieść Henryka Sien-
kiewicza „W pustyni i w 
puszczy”. Dlatego tuż po 
premierze odbędzie się spo-
tkanie podróżnicze z Pio-
trem Kowalczykiem.

Dzisiaj (12 maja) na 
godz. 16.00 biblioteka 
przy ul. Kaszubskiej 14 
zaprasza na spotkanie 
z Tomaszem Słomczyń-
skim, autorem książki 
"Kaszëbë". 

Tomasz Słomczyński jest 
znanym polskim dzienni-
karzem, który publikował 
m.in. na łamach „Dużego 
formatu” czy „Magazynu 
Świątecznego Gazety Wy-
borczej”. Książka „Ka-
szëbë” zbiera w całość jego 
wieloletni dorobek dzien-
nikarski poświęcony „Ma-
gazynowi Kaszuby” i jest 
punktem wyjścia do opo-
wieści o złożonej tożsamo-
ści Kaszubów, ich burzliwej 
przeszłości i współczesnych 
problemach.

Spotkanie to odbę-
dzie się w ramach Dys-
kusyjnego Klubu Książki. 
Spotkanie ma jednak cha-
rakter otwarty i mogą w 
nim uczestniczyć wszyscy 
zainteresowani.

Tegoroczny Tydzień Bibliotek  rozpoczął się w miniony po-
niedziałek, więc kilka wydarzeń, przygotowanych przez Miejska 
Bibliotekę Publiczną w Wejherowie już za nami. Jednak dzisiaj, 
jutro i w kolejnych dniach biblioteka zaprasza czytelników na 
kolejne ciekawe spotkania.

16 maja o godz. 12.30 
odbędzie się spektakl dla 
dzieci pt. „Magiczna księ-
ga” w wykonaniu Teatru 
Maska z Krakowa. 

Tydzień Bibliotek w 
Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej nieco się prze-
dłuży, ponieważ zostanie 
zakończony 18 maja spo-
tkaniem z Kasią Keller, 
na które biblioteka za-
prasza na godz. 15.00. 

tydzień Bibliotek aż do 18 maja

Atrakcje dla dzieci 
i dla dorosłych 
czytelników

Autorka licznych publi-
kacji, felietonów i artyku-
łów dotyczących edukacji, 
praw dzieci i problemów 
społecznych napisała po-
pularne książki dla dzieci 
- powieści przygodowe oraz 
opowiadania świąteczne. 
Kasia Keller jest też ani-
matorką kultury i pomy-
słodawczynią warsztatów 
upowszechniających czy-
telnictwo wśród dzieci.

14 maja br. odbędzie się mobilna gra miejska „po-
dróż za jedną książkę”. wydarzenie odbywa się w ra-
mach obchodów Nocy Muzeów, o której piszemy obok.

wejherowska Noc Muzeów

w ratuszu, w muzeum
i na ulicach miasta

W nabliższą sobotę 14 maja wieczorem rozpocznie się szczegół-
na noc: Wejherowska Noc Muzeów. W godz. 19.0-23.00 mieszkańcy 
miasta oraz goście będą mogli wziąć udział w organizowanych po 
raz dwunasty wydarzeniach. Warto przyjść w sobotni wieczór do 
ratusza, do pałacu w parku lub na wejherowski rynek, bo organi-
zatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji!
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WYDARZENIA

Tego dnia spod Komen-
dy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Wejhe-
rowie wyruszył uroczysty 
pochód strażaków z powia-
tu wejherowskiego oraz ich 
gości. Na czele szła orkie-
stra i poczty sztandarowe. 

Uczestnicy obchodów 
udali się do kościoła pw. 
Świętej Trójcy w Wejhe-
rowie, gdzie została od-
prawiona msza święta w 
intencji strażaków.

W Polsce Dzień Stra-
żaka obchodzony jest od 
2003 roku, jako święto 
ustanowione przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Świętuje w tym dniu za-
równo Państwowa, jak i 
Ochotnicza Straż Pożarna.

Jak wiadomo, strażacy 
zajmują się nie tylko zwal-
czaniem pożarów, ale prze-
ciwdziałaniem wszelkim 
zagrożeniom dla zdrowia, 
życia, mienia i środowiska. 
Straż Pożarna obejmuje ra-
townictwo chemiczne, tech-
niczne, ekologiczne, wodne, 
wysokościowe, medyczne. 

Podczas strażackiego 
święta w gminie Łęczy-
ce atrakcji było wiele, bo 
oprócz pokazu sprzętu ra-
towniczego, przygotowano 
m.in. grochówkę, grillo-
wane kiełbaski, a dla naj-
młodszych nadmuchiwany 
zamek.

Uroczystości rozpoczęto 
tradycyjnie od mszy świę-
tej w kościele pw. św. An-
toniego Padewskiego w 
Łęczycach. Po mszy stra-
żacy i zaproszeni goście 
udali się na teren remizy, 
gdzie odbył się uroczysty 
apel.  Zasłużonym straża-
kom wręczono podziękowa-
nia i wyróżnienia. 

W łęczyckim święcie 
strażaków uczestniczyli 
m.in. Piotr Wittbrodt - 
wójt gminy Łęczyce i mł. 

powiatowe uroczystości w wejherowie

Święto strażaków

Święty Florian jest 
patronem wykonawców 
zawodów wiążących się 
z ogniem: strażaków, 
hutników, kominiarzy, 
garncarzy, piekarzy. 

Jest również patronem 
Górnej Austrii obok św. Le-
opolda oraz miasta Linz, 
gdzie rozwinięty jest prze-
mysł hutniczy.

4 maja, w dniu św. Floriana, strażacy obchodzą swoje święto. 
Ten dzień jest od 1998 roku Międzynarodowym Dniem Strażaka, 
którego symbolem jest czerwono-niebieska wstążeczka, która 
ma przypominać ogień i gaszącą go wodę. Swoje święto, zgodnie 
z tradycją obchodzili wejherowscy strażacy.

         Zdjęcia pochodzą z facebooka: Wejherowo998

Strażacy wyjeżdżają do 
wypadków drogowych i po-
walonych drzew, walczą ze 
skutkami powodzi i wichur, 
codziennie ryzykują zdro-
wie i życie, niosąc pomoc 
zagrożonym i poszkodowa-
nym ludziom. Nierzadko 
płacą za to najwyższą cenę. 

Należy im się ogromna 
wdzięczność i uznanie.

Święto strażaków w Łęczycach

Świętowali i ...gasili łąki
W Łęczycach obchodzono uroczyście Święto Strażaków, ale w 

trakcie obchodów druhowie OSP musieli wyruszyć do akcji ga-
szenia łąk w miejscowości Chrzanowo.

bryg. Marek Lniski, za-
stępca komendanta KP 
PSP w Wejherowie.

W Chrzanowie, w ak-

cji gaszenia płonących łąk, 
oprócz strażaków z Łęczyc 
brali udział ochotnicy z 
OSP Kaczkowo.

         Zdjęcia: facebook OSP Łęczyce

Sprzęt potrzebny jest m.in. do prowadzenia poszukiwań i do działań na wodzie, 
zwłaszcza zagubionych dzieci i ratowania ludzi w wodzie. 

Strażacy mogą teraz prowadzić akcję dronem podwodnym i przemieszczać się quada-
mi. Zamierzają też kupić skuter i wymienić na nowe łódki oraz wóz strażacki. 

Ochotnicy z OSP złożyli wnioski o dofinansowanie zakupów. Chcieliby także zmoder-
nizować remizę i kupić karetki ratownicze.

Choczewo. Ćwiczenia przed sezonem

strażacy korzystają z
nowoczesnego sprzętu

Strażacy z Choczewa przygotowują się do sezonu letniego oraz 
przyjazdu turystów. Na plaży w Lubiatowie strażacy z OSP Chocze-
wo ćwiczyli i wypróbowywali sprzęt.
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KULTURA, EDUKACJA

Biografia to efekt pra-
cy zespołowej - Tomasza 
Meringa, Wiktorii Da-
widowskiej, Antoniny 
Gajowskiej, Mai Krośnic-
kiej, Wiktorii Michalak, 
Agaty Płotki, Krzyszto-
fa Siemanna i Agnieszki 
Treder. Każda z tych osób 
najpierw dogłębnie poznała 
losy głównego bohatera, a 
następnie stworzyła swoją 
własną, graficzną opowieść.

Pomysł powstania ko-
miksu o prof. Gerardzie 
Labudzie narodził się 5 lat 
temu, za sprawą dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Luzinie - Marii 
Krośnickiej.

– W 2020 r. oddaliśmy 
do użytku Książnicę prof. 
Gerarda Labudy, która po-
wstała dla upamiętnienia 
postaci honorowego oby-
watela Powiatu Wejherow-
skiego, wiedzy o nim oraz 
o dziedzictwie Kaszubów 
– mówi wicestarosta wej-
herowski Jacek Thiel. 
– Obiekt ten miał pełnić 
funkcję edukacyjną, po-
znawczą, turystyczną, miał 
być miejscem wydarzeń 

graficzne opowieści kilku autorów

prof. gerard Labuda 
w komiksie

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie odbyła się promocja komiksu pt. „Gerard Labuda ry-
sunkowa biografia w komiksowych kadrach”. Na kilkudziesięciu 
stronach znalazły się najważniejsze momenty z życia profesora.

gerard Labuda - wybitny historyk, mediewista, zajmo-
wał się głównie historią Polski i Słowian Zachodnich, m.in. 
Pomorza i Kaszub. 

Urodził się 28 grudnia 1916 r. w Nowej Hucie koło Kartuz. 
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Luzinie i Gimnazjum 
Klasycznego w Wejherowie. Owocem jego działalności jest 
prawie 2000 opublikowanych prac, w tym ponad 30 książek, 
kilkaset rozpraw i artykułów. 

W latach 1962-1965 był Rektorem Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, w okresie od 1984 r. do 1989 r. 
wiceprezesem PAN oraz w latach 1989-1994 prezesem PAU. 

Zmarł 1 października 2010 r. w Poznaniu. 

kulturalnych, konkursów 
oraz inspirować młodych 
ludzi. Myślę, że te zało-

żenia udało się spełnić, o 
czym świadczy dzisiejsze 
spotkanie.

Fot. Starostwo w Wejherowie

W najbliższą sobotę14 
maja godzinie 18.00 za-
planowano inaugurację tej 
wyjątkowej wystawy, na któ-
rej zostaną zaprezentowane 
prace Salvadora Dali sygno-
wane autografem artysty.

Na ekspozycje w Lu-
zińskim Ośrodku Kultu-
ry składa się 75 grafik, 24 
ceramiki, które powstały 
w przestrzeni 1944-1983 
i w interesujący sposób 
przywołują zainteresowa-
nie katalońskiego artysty 
różnorodnymi kierunkami 
w sztukach plastycznych 
ubiegłego wieku. 

Jest to również próba 
ukazania jego twórczych 
poszukiwań i wybitnych 
zdolności ilustratorskich. 
Grafiki te są w części sygno-
wane własnoręcznie przez 
Dalego, pozostałe były tło-
czone w limitowanych edy-
cjach z autorskich matryc. 

W Luzinie zaprezen-
towane zostaną litogra-
fie, akwaforty, staloryty i 
drzeworyty. Powstały one 
na potrzeby zilustrowa-
nia ekskluzywnych wydań 
wybitnych dzieł literatu-
ry światowej: Williama 
Shakespeare’a, Goethe-
go, Cervantesa, Sandoza, 
Dantego Alighieri, Hemin-
gwaya. Cykle graficzne: 
Biblia, Paternoster, Boska 
Komedia, Surrealistycz-
ne Witraże, Surrealistycz-
ne Kwiaty, Konie Dalego, 
Karty Tarota, Karty Poke-
ra oraz Hiszpańska Surre-
alistyczna ceramika. 

Na wystawie znajdą się 
też inne pojedyncze prace o 
dużej artystycznej wartości.

Oryginalne grafiki i ceramiki Salvadora Dali będzie można oglą-
dać od 14 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie oraz w 
sali GOKu w Galerii Luzino.

twórcze poszukiwania i wybitne zdolności

prace salvadora Dali
w gok w Luzinie

Dali eksperymentował 
w grafice, najlepiej czuł się 
w akwaforcie, sięgał też 
po akwatintę, rytował na 
deskach, stosował zabiegi 
fotochemiczne przydatne 
przy naświetlaniu emulsji 
na matrycach. Wzbogacał 
swój repertuar technicz-
ny o klasyczne ksylografie 
czy fotoryty w tworzywach 
sztucznych. Na płytach li-
tograficznych zostawiał 
formy, ślady miotanych na-
bojów z kolorowymi farba-

mi, strzela również takimi 
pociskami do blach mie-
dzianych.

Oglądając jego grafiki, 
stajemy przed fenomenem 
surrealizmu, który w wy-
daniu Dalego - innowatora 
rozciąga się na całe minio-
ne stulecie, choć u podstaw 
warsztatu tego artysty le-
ży solidne doświadczenie 
szkoły klasycznej, zarówno 
pod względem znajomości 
historii sztuki, jak i rozma-
itości technik plastycznych.

patronat honorowy: 
Ministerstwo kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław struk, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, 
wójt gminy Luzino Jarosław wejer

organizator wystawy:  
gminny ośrodek kultury w Luzinie
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Programy promujące 
zdrowy tryb życia, poma-
gające w poprawie oraz 
utrzymaniu przez długie 
lata sprawności fizycznej, 
a także psychicznej, powo-
dują zwiększenie świado-
mości i odpowiedzialności 
za siebie, a także bliskich. 

Gdyńskie Centrum Zdro-
wia chcąc wspierać profi-
laktykę zdrowia, od dwóch 
lat realizuje w partnerstwie 
z powiatem puckim i wejhe-
rowskim projekt „Program 
profilaktyki cukrzycy ty-
pu 2 na terenie powiatów: 
gdyńskiego, wejherowskie-
go i puckiego”. 

Wystarczy poświęcić 2 
minuty, żeby sprawdzić czy 
grozi Ci zachorowanie.

Osoby zakwalifikowa-
ne do grupy zagrożonej cu-

Dla większości Polaków zdrowie i rodzina stanowią najważniejszą wartość w ich 
życiu. Nie przez przypadek hasło Światowej Organizacji Zdrowia brzmi „Zdrowie za-
czyna się w domu”. W ramach profilaktyki zdrowotne, w powiecie wejherowskim re-
alizowany jest projekt profilaktyki cukrzycy typu 2. 

krzycą zostaną zaproszone 
na bezpłatne przesiewowe 
badanie krwi. Wynik ba-
dania wskazujący na stan 
przedcukrzycowy upraw-
ni do dalszego udziału w 
kompleksowym programie 
edukacyjnym. 

Przez rok nad zdro-
wiem i zmianą nawyków u 
uczestników będzie czuwać 
profesjonalna ekipa fizjote-
rapeutów i dietetyków.

15 maja obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień 
Rodzin. Warto z tej okazji 
zadbać o zdrowie swoje i ro-
dziny. Wypełnijcie ankietę 
na www.niecukrzymy.pl, a 
potem wejdźcie na zakład-
kę Aktualności i zróbcie 
„Rodzinną sałatkę”.

Skoncentruj się na zdro-
wiu, nie na chorobie. Już 
dziś wypełnił ankietę. 

Bezpłatny projekt skie-
rowany jest do osób pełno-
letnich.

W 2022 roku po raz pierwszy badanie mogą wykonać 
panie, które urodziły się w 1972 roku. Ponadto w bada-
niach mogą uczestniczyć kobiety w wieku od 50 do 69 lat, 
które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammogra-
fii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i 
w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do 
wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesię-
cy. Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej 
zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośli-
wym. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego.

Organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację pod nr 
tel. 58 666 24 44 lub na http: //www.mammo.pl/formu-
larz.  (trzeba przygotować dowód osobisty). Należy zabrać 
ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii, o ile nie były 
one wykonane w pracowni LUX MED. Więcej informacji na 
temat mammografii na stronie www.mammo.pl.

AKTUALNOŚCI

Kontakt: Gdyńskie Cen-
trum Zdrowia, tel. 58 880 
83 17.

profilaktyka cukrzycy typu 2

Zdrowie zaczyna się w domu
20 maja w wejherowie

Bezpłatna 
mammografia

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłat-
ne badania mammograficzne dla Pań w wie-
ku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach 
Programu Profilaktyki Raka Piersi. Mobilna 
pracownia mammograficzna będzie stała w 
Wejherowie 20 maja br. od godz. 8.20 do 14.30 
przy Centrum Handlowym Kaszuby, ul. I Bry-
gady Pancernej Wojska Polskiego 28.

„Nie umiera ten 
- kto trwa w pamięci żywych…”

Słowa szczerego żalu i głębokiego współczucia 

Danucie Czernewskiej
Dyrektor Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie 

z powodu śmierci BRATA oraz TEŚCIOWEJ

Nie ma słów, które ukoją ból, ale nasze myśli są z Tobą,
niech przyniosą wsparcie i poczucie, że nie jesteś sama 

w tak bolesnej chwili…

składają

Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa, Dyrektorzy oraz Pracownicy 
Samorządowych Placówek Oświatowych w Wejherowie

ogłoszenia, nekrologi i kondolencje w „pulsie” 606 101 502

„Nie umiera ten, kto trwa 
w sercach i pamięci naszej...”

Pani 
Danucie Czernewskiej 

Dyrektorowi Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie

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

w trudnych dniach po śmierci 

BRATA
 I

TEŚCIOWEJ 

 

składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta 

Miasta Wejherowa

k O N d O l E N c j E
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AKTUALNOŚCI

uciekał autem i pieszo
W majowy weekend w Kielnie po pościgu policjanci zatrzy-

mali kierowcę mini coopera, który na widok patrolu porzucił 
auto i uciekał pieszo. Okazało się, że 27-letni mieszkaniec Gdy-
ni miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie i był poszu-
kiwany w celu odbycia prawie 70 dni pozbawienia wolności.

też chciał uciec
26-latek jechał audi z nadmierną prędkością, więc poli-

cjanci próbowali go zatrzymać, ale on uciekał i to z prędko-
ścią 125 km/godz. Badanie narko-testem po mzatrzymaniu 
kierowcy wykazało obecność marihuany i amfetaminy w 
organizmie. 26-latek miał dożywotni zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych. Grozi mu kara do 5 lat 
pozbawienia wolności i mandat w wysokości 2500 zł.

Autem do wykopu
6 maja po godzinie 21.00  kierująca volkswagenem tigu-

an jechała ulicą Wniebowstąpienia. Z niewiadomych przy-
czyn zjechała na pobocze, a potem wjechała do wykopu 
na tym terenie robót budowlanych. Na miejscu pracowały 
dwa zastępy straży pożarnej policja oraz zespół ratownic-
twa medycznego. Kierująca została przebadana w szpitalu, 
na szczęście nie odniosła obrażeń. 

Z POLICJI

Fot. OSP Wejherowo

Oferta przygotowana 
została przede wszystkim 
z myślą o mieszkańcach 
miejscowości na Pomorzu, 
obsługiwanych przez ko-
munikacją miejską czy ko-
lejową. Łączona oferta jest 
tańsza od biletów danego 
przewoźnika. Bilet łączony 
regionalny jest to wspól-
ny bilet Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej i regio-
nalnych przewoźników au-
tobusowych. Bilet łączony 
regionalny obejmuje komu-
nikację miejską (MZK Wej-
herowo, ZTM w Gdańsku, 
ZKM w Gdyni) oraz komu-
nikację uruchamianą przez 
regionalnych przewoźników 
autobusowych (PKS Gdynia 
S.A., PKS Gdańsk sp. z o.o. 
oraz Przewozy Autobusowe 
GRYF sp. z o.o. sp.k.).

Bilet łączony regional-
ny uprawnia do realizacji 

wspólny bilet metropolitalny 

Łączony, tańszy i wygodniejszy
Pasażerowie z Wejherowa i okolic mogą już korzystać z nowej, 

korzystnej oferty metropolitalnych biletów łączonych regional-
nych. Bilet obejmuje komunikację miejską oraz komunikację re-
gionalnych przewoźników autobusowych. 

Od wielu lat spółka MZK jest partnerem technolo-
gicznym MZKZG dotyczącego sprzedaży biletów me-
tropolitalnych i biletów na komunikację zbiorową.

– Już w 2007 r. rozpoczęliśmy sprzedaż biletów 
metropolitalnych w systemie biletu elektronicznego 
MZK Wejherowo, w 2011 r. uruchomiliśmy sprzedaż 
internetową umożliwiającą sprzedaż biletów, w 2012 
r. - sprzedaż na urządzenia mobilne  tj. na aplikacje 
na telefon – mówi Czesław Kordel, prezes Miej-
skiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. – W 2016 r. 
uruchomiona została sprzedaż biletu łączonego, czy-
li biletu autobusowego i kolejowego, a w tym roku 
uruchamiamy bilet regionalny, czyli bilet łączony ko-
munikację miejską z komunikacją regionalną – PKS 
Gdynia i Gdańsk. W zależności od popytu, będziemy 
planować rozwój tego kanału dystrybucji na urzą-
dzenia mobilne – na telefon.

w ciągu miesiąca nieogra-
niczonej liczby przejazdów 
autobusem z ościennych 
miejscowości do Gdańska, 
Gdyni czy Wejherowa i kon-
tynuowania podróży w tych 
miastach - tramwajem, au-
tobusem, bądź trolejbusem.

– Wprowadzenie bile-
tu łączonego sprawia, że 
mieszkańcy okolicznych 
miejscowości Trójmiasta 
zaoszczędzą, korzystając 
z komunikacji zbiorowej 
– mówi Czesław Kordel, 
prezes MZK Wejherowo sp. 
z o.o. – Realne oszczędności 
w budżecie domowym ma-
ją zachęcać pasażerów do 
przesiadki z samochodu na 
komunikację zbiorową.

Transport indywidualny 
staje się mniej ekologiczny 
i ekonomiczny, szczególnie 
przy obecnych cenach paliw.

– Oferta została przygo-
towana przede wszystkim z 

myślą o mieszkańcach, któ-
rzy korzystają z komuni-
kacji regionalnej, a którzy 
przesiadają się na komuni-
kację miejską - mówi Kamil 
Bujak, przewodniczący za-
rządu Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej. – Bilet 
metropolitarny regional-
ny będzie pozwalał na po-
dróżowanie komunikacją 
miejską w zależności od 
wariantu organizowane-
go przez MZK Wejherowo, 
Zarząd Komunikacji Miej-
skiej w Gdyni lub Zarząd 
Transportu Miejskiego w 
Gdańsku oraz dodatkowo 
wybranej relacji jednego z 
przewoźników komunikacji 

Nowoczesne rozwiązania 
w wejherowskim MZk

Bilet Łączony Regionalny składa się z dwóch części: 
emitowanej przez MZKZG części uprawniającej do podró-
żowania komunikacją miejską jednego organizatora – ZTM 
w Gdańsku, ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo, w cenie 76 
zł za bilet normalny lub 38 zł za bilet ulgowy oraz wy-
dawanej przez przewoźnika autobusowego biletu na okre-
śloną relację PKS Gdynia albo PKS Gdańsk albo P.A. GRYF 
- cena jest uzależniona od długości relacji oraz wysokości 
przysługującej ulgi.

Bilety można kupić w kasie w kasie Dworca Autobuso-
wego Wejherowo (obok Dworca PKP), Dworca PKS w Gdań-
sku przy ul. 3 Maja 12 i kasie autobusowej Dworca Gdynia 
Główna (okienko 10).

Ważne! Obie części stanowią nierozłączną całość i za-
wsze sprzedawane są razem. Bilety Łączone Regionalne 
mogą być wydawane wyłącznie na okres jednego miesiąca 
kalendarzowego (np. od 1 do 31 maja, od 1 do 31 lipca itd.). 

Zakup biletu łączonego możliwy jest w następujących 
terminach:  do 10 dnia miesiąca – na dany miesiąc kalen-
darzowy  oraz od 15 dnia miesiąca – na kolejny miesiąc 
kalendarzowy.

Dwie części biletu łączonego
zawsze sprzedawane razem

regionalnej. Dla przykładu 
osoba, która dojeżdża z Sze-
mudu do Wejherowa i da-
lej porusza się komunikacją 
miejską, zamieniając dwa 
osobne bilety miesięczne na 
bilet łączony zyska nawet 
kilkadziesiąt złotych mie-
sięcznie. Osoby nieupraw-
nione do ulg ustawowych 
zakupią część regionalną z 
rabatem 10%.

Kolejne porzucone auta zostały usunięte z ulic i parkingów Wejherowa. Straż Miejska  skutecznie doprowadziła do 
zakończenia procedur i tym roku wywieziono już osiem pojazdów. Parę dni temu usunięto dwa pojazdy. Jeden nie miał 
właściciela, bo ten zmarł, a drugi właściciel nie mieszkał pod wskazanym w umowie kupna-sprzedaży adresem.

– Przy ograniczonej liczbie miejsc parkingowych i rosnącej liczbie samochodów, każde blokowane przez porzucone auta 
miejsca parkingowe są na wagę złota. Nieużytkowane i porzucone przez właścicieli pojazdy odholowywane są z ulic na 
dozorowany parking  – wyjaśnia Zenon Hinca, komendant Straży Miejskiej w Wejherowie.

porzucone auta znikają z ulic miasta

Na terenie Rodzinnych Ogródków Działko-
wych przy ul. Sucharskiego w Wejherowie w po-
niedziałek późnym wieczorem spłonął domek, 
w  którym śmierć poniósł 51-letni mężczyzna. 

Strażacy zostali powiadomieni o domku stojącym w pło-
mieniach, mieli jednak bardzo utrudniony dojazd do tego 
miejsca. Ustalili, że wewnątrz może być człowiek, a domek 
wyposażony jest w butle gazowe. Przystąpili do gaszenia, 
następnie przewietrzyli domek i weszli używając apara-
tów ochrony dróg oddechowych. Strażący wynieśli butle 
gazowe, a wewnątrz domku znaleźli częściowo zwęglone 
ciało mężczyzny. 

Na miejscu pracowało pięć zastępów gaśniczych: JRG w 
Wejherowie, OSP Bolszewo i OSP Wejherowo.

Teraz policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego 
wyjaśniają przyczyny pożaru. 

Śmierć w płomieniach
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SPORT

Do PSZOK przyjmujemy:

MATERAŁY POBUDOWLANE
(wełna mineralna, styropian
budowlany, rury PCV)

PRZEDMIOTY
DO PONOWNEGO

UŻYCIA

O G Ł O S Z E N I E

Nic nie zapowiadało wygranej, bo gospodarze stracili 
samobójczego gola już na początku meczu. Po pół godzinie 
gry Gryf mógł wyrównać z rzutu karnego, ale bramkarz 
gdynian obronił strzał Macieja Szymańskiego. Gdynianie 
złapali wiatr w plecy i zaatakowali, ale byli bardzo nie-
skuteczni. W drugiej połowie to praktycznie wejherowia-
nie panowali na boisku. Bardzo szybko padło wyrównanie, 
a potem błyskawicznie gryfici strzelili drugą bramkę. W 
końcówce meczu padła trzecia bramka dla gospodarzy.

Gryf Wejherowo: Wika, Jahn, Lisiecki, Panek, Bara-
nowski, Godlewski, Dampc, Szymański, Poręba, Matejek, 
Kwidziński.

piłka nożna. iV liga

gryf wygrywa

Stał także na wysokim poziomie. Niestety słabiej wy-
padł sędzia, który nie uznał gola strzelonego przez Wikęd, 
bo nie „dostrzegł” piłki za linią bramkową. Natomiast za-
uważył faul na polu karnym gości i podyktował rzut karny. 
Zdobyty gol przez Gedanię, ułożył przebieg spotkania i mi-
mo okazji do zdobycia bramek, żadna ze stron nie okazała 
się już tak skuteczna.

Wikęd Luzino: Kichman, Gawron, Kostuch, Maszota, 
Górniak (Wiczkowski), Regulski, Mienik (Hirsch), Skurat 
(Opłatkowski), Borski (Zaworski), Siemaszko, Dąbrowski.

piłka nożna. iV liga 

wikęd 
postraszył lidera

W przedostatniej kolejce spotkań podopieczne trenera 
Waldemara Płotki wygrały na wyjeździe z Luks Agro Sieć 
Chełmno 3:7.

Liderki zanotowały pierwszą porażkę w ligowych roz-
grywkach i to z luzińska ekipą. Po tych zwycięstwach druży-
na GOSRiT Energa Mar-Bruk ZRB Luzino zapewniła sobie 
3 miejsce w ligowej tabeli.

Luzinianki wystąpiły w składzie: Ewa Krakowiak, Kata-
rzyna Płotka, Nuriya Zhaludok i Magda Płotka.

  *   *   *
Magdalena Płotka wygrała turniej Mło-

dzieżowych Mistrzostw Województwa Po-
morskiego w Tenisie Stołowym w Gdańsku. 

W finale zmierzyła się z Katarzyną Płotką i ją pokonała. 
Puchar i medale wręczył prezes Pomorskiego Wojewódz-
kiego Związku Tenisa Stołowego Mariusz Schaefer. 

Obydwie reprezentantki Luzina zapewniły sobie rów-
nież udział w Drużynowych i Indywidualnych Młodzie-
żowych Mistrzostwach Polski, które odbędą się w dniach 
26-29 maja w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Wyniki:
1. Magda Płotka - Gosrit Luzino
2. Katarzyna Płotka - Gosrit Luzino
3. Katarzyna Cichocka - Mts Kwidzyn

Pojedynek toczył się z przewagą gospodarzy. Stolem w 8 
minucie zdobył gola, co tylko zwiększyło przewagę gospo-
darzy w pierwszej połowie. Początek drugiej części zaczął 
się od błędu obrony gospodarzy i goście z rzutu wolnego 
wyrównali. Potem Stolem błyskawicznie wywalczył dużą 
przewagę, którą udokumentował dwiema bramkami. 

Gryf Wejherowo wygrał kolejny pojedynek, 
tym razem przed własną publicznością poko-
nał Arkę II Gdynia 3:1. Bramki dla wejhero-
wian zdobyli: Maciej Leske, Mateusz Dampc i 
Mohammed Doumbouya.

Wikęd Luzino zmierzył się na wyjeździe z 
liderem rozgrywek Gedanią Gdańsk. Przegrał 
spotkanie 1:0, ale pozostawił po sobie bardzo 
dobrą opinię, bo mecz był bardzo wyrównany.

piłka nożna. iii liga

pewne zwycięstwo stolema
Trzecioligowiec z Gniewina, Stolem, na własnym boisku pokonał Kluczevię Stargard 3:1.

Gospodarze mogli goli strzelić więcej, ale nie popisali 
się skutecznością. Bramki dla Stolema strzelili: Dawid Pa-
telczyk, Michał Wiśniewski i Mateusz Wachowiak. 

Stolem Gniewino: Żynel, Maszota (Jeżowski), Liberacki 
(Kafka), Wiśniewski, Balewski, Kotwica, Klarecki, Ryk, 
D. Patelczyk, Patrzykąt, Wachowiak.

tenis stołowy. i liga

Dwa cenne 
zwycięstwa

W szesnastej kolejce spotkań pierwszo-
ligowe tenisistki stołowe GOSRiT Energa 
Mar-Bruk ZRB Luzino, pokonały po trzygo-
dzinnym pojedynku liderki rozgrywek Chro-
bry Międzyzdroje 6:4. 
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O G Ł O S Z E N I E

 W rywalizacji chłopców 
z ośmiu zgłoszonych szkół 
wygrała drużyna Zespołu 
Kształcenia i Wychowania 
w Gniewinie, która w finale 
pokonała SP nr 4 w Redzie. 

Na trzecim miejscu sta-
nęli chłopcy z SP w Pobłociu. 

W rywalizacji dziewcząt 
uczestniczyło sześć szkół. 
Najlepszą ekipą okazała 
się SP w Bolszewie, która 

UWAGA! 
Ważny komunikat dotyczący organizacji pracy 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie od dnia 28 marca 2022 r. 
 

 
SKŁADANIE PISM: 
Kancelaria podawcza znajduje się na parterze Magistratu przy ul. 12 Marca 195 (tel. 58 677-70-00, e-mail: 
miasto@wejherowo.pl) - czynna w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30). 
Pisma przyjmowane są przez pracowników bezpośrednio w punktach obsługi, na wniosek będą wydawane 
potwierdzenia złożenia pisma). 
Zachęca się Mieszkańców do składania wniosków/pism za pośrednictwem platformy ePUAP 
(ePUAP: /6119kdkwc7/skrytka). 
 
   

OBSŁUGA INTERESANTÓW: 
Przyjmowanie interesantów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Wykaz 
telefonów: www.wejherowo.pl/kontakt.html. 
 

 
Magistrat 

ul. 12 Marca 195 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o kierowanie się do 
Kancelarii Ogólnej znajdującej się na parterze (obsługa klientów odbywa się na parterze 
w wyznaczonych stanowiskach obsługi). 

Ratusz 
Pl. Jakuba Wejhera 8 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o korzystanie 
z wejścia do Straży Miejskiej w Wejherowie. 

 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

powiatowe igrzyska w piłce nożnej

Bolszewo i gniewino 
zagrają dalej

w finale wygrała z SP nr 2 
w Luzinie. Trzecie miejsce 
przypadło dla SP Kostkowo.

Drużyny z Bolszewa i 
Gniewina będą rywalizować 
na szczeblu wojewódzkim.

Na boiskach GOSRiT w Luzinie odbyły się Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej dla dziewcząt i chłopców uro-
dzonych w 2008 i 2007 roku.

Klasyfikacja chłopcy: 
SP w Bolszewie, SP nr 2 w Luzinie, SP w Kostkowie, ZSP w 

Strzebielinie, SP nr 8 w Wejherowie, SP w Pobłociu.

Klasyfikacja dziewczęta: 
ZKiW w Gniewinie, SP nr 4 w Redzie, SP w Pobłociu, SP nr 

1 w Rumi, SP nr 2 w Luzinie, SP w Gościcinie, SP nr 8 w Wej-
herowie, ZKiW w Rozłazinie

Wcześniej w Zelewie i Kochanowie odbyły się eliminacje, z których najlepsze 4 drużyny 
awansowały do finału. W wielkim finale zwyciężyło Robakowo, pokonując Luzino 2:1.  W 
meczu o trzecie miejsce Milwino pokonało Zelewo 2:0.

Po zakończeniu turnieju wręczono nagrody. W uroczystości  uczestniczył Piotr Klecha, 
dyrektor GOSRiT Luzino oraz organizator ligi sołeckiej - Witold Dąbrowski.

piłka nożna. turniej o puchar wójta Luzina

Robakowo najlepsze
W długi majowy weekend, już po raz 23. odbył się Turniej o Puchar 

Wójta Gminy Luzino dla drużyn sołeckich. 
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O G Ł O S Z E N I E

              ATRAKCYJNA DZIAŁKA POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ 
 
 
 
 

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

 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

 
na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.  Feliksa Nowowiejskiego w Wejherowie, 
stanowiącej działkę nr 140/10 o powierzchni 1 239 m2,  objętą księgą wieczystą GD1W/00066928/8 wraz                  
z udziałem 1/6 w nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – dz. nr 140/5 i 159/3 o łącznej powierzchni 
783 m2, objętych księgą wieczystą GD1W/00089176/8 

który odbędzie się dnia 14 czerwca 2022 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki. 

 
Szczegółowe informacje: www.wtbswejherowo.pl/przetargi lub telefonicznie pod nr 722 080 808. 

 

 

 

           

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

schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, telefon adopcyjny: 607 540 557

Muniek czeka w schronisku już od 3095 dłu-
gich dni...  Do schroniska trafił w październiku 
2013 roku z Wejherowa.

Jest dużym i przesympatycznym psiakiem, zawsze chęt-
nym na pieszczoty. Każda chwila spędzona z opiekunem 
jest dla niego bezcenna i wykorzystana w 101 procentach.

Nigdy, nikomu nie odmawia spacerów, które są ważną 
częścią jego codzienności. Grzecznie idzie na smyczy, nie 
specjalnie zwracając uwagę na mijających go czworono-
gów, choć zdarza mu się nieco szarpnąć, gdy obiekt jego 
zainteresowań nie jest w zasięgu jego nosa.

Muniek posiada komplet szczepień, jest odrobaczony, 
odpchlony i zachipowany.

Radzio to ciekawy świata podróżnik. Pies tra-
fił do schroniska w czerwcu 2021 roku w wyniku 
zwrotu z adopcji.

Powodem takiej decyzji ówczesnych opiekunów, były 
częste ucieczki chłopaka. Najprawdopodobniej ogrodze-
nie, które miało izolować go od niebezpieczeństwa, było 
zbyt niskie. Radzio to około 7-letni pies, pełen energii, za-
wsze chętny na spacer. Cechuje go delikatność w stosunku 
do ludzi. Psiak idealnie odnajdzie się w gronie aktywnych 
ludzi, być może jako pupil typowo domowy, wychodzący na 
spacer jedynie na smyczy. 

Wierzymy, że gdy zazna prawdziwej miłości i nabierze 
zaufania, przestanie szukać przygód.

szukasz przyjaciela?

Adoptuj psa
ze schroniska!

Stowarzyszenie Animals poprawia warunki w jakich 
przebywają nasi podopieczni, budując przestronne kojce 
z zadaszeniem oraz wybiegi dla podopiecznych. Co roku 
schronisko jest modernizowane. Zwierzęta są pod stałą 
opieką weterynaryjną - wszystkie są sterylizowane, czi-
powane, szczepione i odrobaczone. W schronisku znajdują 
się ciepłe pomieszczenia dla psów po zabiegach weteryna-
ryjnych oraz dla suk z młodymi.

Tylko w ubiegłym roku OTOZ Animals z Dabrówki ura-
towało i oddało  do adopcji 795 zwierząt. Kolejne czekają 
na swoją szansę w schronisku.

W Schronisku w Dąbrówce koło Wejherowa, 
prowadznym przez OTOZ Animals od 2008 ro-
ku na adopcję czekają psy, które mogą być 
wspaniałymi i wiernymi przyjaciółmi. Obok 
prezentujemy dwa z nich.

otoZ ANiMALs schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

AKTUALNOŚCI


