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Większa i piękniejsza
siedziba starostwa 

 Nowa trzecia kondygnacja budynku z mansardowym dachem oraz 900 metrów kwadratowych  nowej po-
wierzchni użytkowej, w której znalazły się 34 nowe pomieszczenia biurowe, w tym sala konferencyjna - to 
efekt rozbudowy siedziby Starostwa Powiatowego w Wejherowie. W zabytkowym budynku przy ul. 3 Maja 
powstało też pomieszczenie socjalne oraz toalety. Zamontowano instalację fotowoltaiczną, wyremontowano 
pomieszczenia biurowe na I i II piętrze oraz łazienki, pomalowano korytarze, wymieniono drzwi zewnętrz-
ne do Starostwa i wszystkie okna w „starej części” obiektu. Powstało nowoczesne biuro obsługi klientów. 
Niedawno uroczyście otwarto rozbudowaną i wyremontowaną siedzibę Starostwa.       Str. 4
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Akcja pod hasłem  „Daj 
rzeczom drugie życie” okazą-
ła się „strzałem w dziesiąt-
kę”, wychodząc na przeciw 
oczekiwaniom mieszkań-
ców miasta. W Pchlim Tar-
gu  w słoneczną niedzielę 
28 sierpnia uczestniczyło 
w nim ponad 150 oferen-
tów, czyli właścicieli stoisk. 
Byli wśród nich nie tylko 
wejherowianie. Na boisko 
za dawnym hotelem Bliza 
przysżło też bardzo wielu 
oglądających i kupujących 
różne przedmioty.

– W dość krótkim czasie 
zorganizowalismy po raz 
pierwszy Pchli Targ w Wej-
herowie. Pogoda dopisała. 
Ludzie są zadowoleni i py-
tają, kiedy będzie następny 
taki targ. Myślę, że tak duże 
zainteresowanie mieszkań-
ców dowodzi, iż trzeba po-
myśleć o następnym terminie 
– mówi wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Leszek Szczy-
pior, pomysłodawca tego 
przedsięwzięcia, czywający 
również na jego przebiegiem.

pomysł spodobał się mieszkańcom, którzy sprzedawali, kupowali i wymieniali

pierwszy pchli targ w Wejherowie
Pierwszy Wejherowski Pchli Targ w Wejherowie cieszył się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Wejherowa, którzy sprzedawali, 

kupowali i wymieniali najróżniejsze przedmioty, od ubrań i zabawek po książki i stare zegary. Pomysłodawcą i organizatorem targu 
był radny miejski Leszek Szczypior, który uzyskał pomoc i wsparcie od Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Oferta była bardzo sze-
roka. Od książek, zabawek, 
plakatów, wyrobów ręko-
dzieła, po używane lampy, 
zegary, rowery, meble, gar-
derobę, itp. Kupić i sprze-
dać było można dosłownie 
wszystko. Po kilku godzi-
nach pobytu na placu pra-
wie każdy coś sprzedał albo 
coś kupił, co oznacza, że idea 
„Daj rzeczom drugie życie” 
została zrealizowana.

Pchli Targ odwiedzili rad-
ni miejscy: Paweł Formela i 
Rafał Szlas, a także zastęp-
ca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz. 
Samorządowcy  rozmawiali 
z uczestnikami akcji, aby do-
wiedzieć się co myślą o tym 
przedsięwzięciu.

– Cieszę się, że pomysł 
radnego Leszka Szczypiora 
udało się wdrożyć w życie. 
Najważniejsze, że spodobał 
się mieszkańcom. To cieka-
wa inicjatywa i atrakcyjna 
propozycja na spędzenie cza-
su na świeżym powietrzu –  
powiedział A. Kraszkiewicz.

W 1990 roku na mocy ustawy o Policji stworzono możli-
wość powołania samorządowych formacji porządkowych. 
W 1991 roku Rada Miasta Wejherowa przyjęła uchwałę, na 
mocy której powołano Straż Miejską. Komendantem jed-
nostki został jacek pisarek (obecny na jubileuszowej uro-
czystości). Pierwszy patrol wejherowskiej straży pojawił się 
na ulicach miasta 6 kwietnia 1992 roku.

straż Miejska świętowała jubileusz 30-lecia działalności
Uroczyście świętowano 30-lecie powstania Straży Miejskiej w Wejherowie. Zasłużeni funkcjonariusze SM otrzymali odznaczenia i 

awanse. Prezydent Wejherowa mianował zastępcę komendanta wejherowskiej straży, którym został Jarosław Walczykowski.

Pierwsza wzmianka o 
istnieniu Straży Miejskiej 
pochodzi już z 1948 roku, a 
jednostka mieściła się, po-
dobnie jak obecnie, w bu-
dynku miejskiego ratusza. 

–  Straż Miejska działa 
szybko i skutecznie, jest za-
wsze blisko mieszkańców i 
ich codziennych spraw. Dla 
mnie jako prezydenta mia-
sta oraz zwierzchnika stra-
ży miejskiej jest to niezwykle 
ujmujące i budujące. Róż-
nego rodzaju interwencje, 
zgłaszane przez mieszkań-
ców od razu są załatwiane. 
Myślę, że społeczeństwo na-
szego miasta uważa, że straż 
miejska jest potrzebna – po-
wiedział prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt.

Nominację na stanowi-
sko zastępcy komendanta 
SM, którym jest od wielu 
lat Zenon Hinca, otrzymał 
Jarosław Walczykowski. 
Pracuje on w jednostce 23 
lata, a do tej pory był na-
czelnikiem prewencji SM. 

Krzyże Zasługi za ochro-
nę porządku publicznego i 
bezpieczeństwa, wzorową 

pracę w Straży Miejskiej w 
Wejherowie otrzymali: Ja-
rosław Walczykowski, 
Mirosław Pawełas, Wal-
demar Walkusch i Ma-
ciej Gaffke (zdjęcie obok).

Oprócz władz miasta, w 
uroczystości uczestniczyli 
wejherowscy policjanci, na 
co dzień współpracujący ze 
strażnikami miejskimi.

Fot. Leszek Spigarski Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa
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W uroczystym wmuro-
waniu aktu erekcyjnego 
pod budynek komunalny 
wzięli udział m.in.: prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, zastępcy: 
Beata Rutkiewicz i Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, a 
także przewodniczący Ra-
dy Miasta Jacek Gafka, 
sekretarz miasta Bogu-
sław Suwara, skarbnik 
Anna Lewandowska, 
dyrektor Wejherowskiego 
Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych Jarosław 
Jędrzejewski, ks. infułat 
Daniel Nowak, Mariusz 
Gustowski - właściciel fir-
my WOJ-MAR, która reali-
zuje inwestycję.

–  Cieszę się, że dzisiaj 
oficjalnie rozpoczynamy 
budowę nowego budyn-
ku komunalnego –  stwier-
dził prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 
– Jest to kolejny krok dla 
zaspakajania potrzeb miesz-
kaniowych wejherowian, 
którzy ze względu na trudną 
sytuację materialną i miesz-
kaniową potrzebują pomocy 
miasta. Zależy mi, aby wej-
herowianie mieszkali w do-
brych warunkach, stąd moje 
skuteczne starania o pozy-
skanie środków zewnętrz-
nych na tę nową inwestycję. 

Wejherowski samorząd 
od wielu lat przeznacza 
znaczne środki na remonty 
zasobu mieszkaniowego.

Komunalny budynek 
składać się będzie z 4-seg-
mentów przypominają-

Do 2024 roku powstanie 78 mieszkań

Nowy budynek komunalny
Wmurowaniem aktu erekcyjnego symbolicznie rozpoczęła się budowa wielorodzin-

nego budynku komunalnego przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie (osiedle mjra H. Su-
charskiego) o łącznej powierzchni użytkowej prawie 4,6 tys. metrów kw. Znajdować 
się w nim będzie 78 nowych mieszkań dla wejherowian.

cych kształtem literę „U”. 
W budynku przewidziano 
pomieszczenia wspólne w 
postaci wózkowni i suszar-
ni. Pierwsza kondygnacja 
nadziemna budynku w ca-
łości dostępna będzie dla 
osób niepełnosprawnych, 
poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich. Każ-
de z mieszkań na parterze 
ma możliwość przystoso-
wania do potrzeb takich 
osób. Na terenie wokół bu-
dynku znajdą się miejsca 
parkingowe dla każdego 
lokalu oraz trawniki i ni-
ska ziewleń.

Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejhe-
rowa ds. rozwoju miasta 
wyjaśnia, że czynsze w bu-
dynku komunalnym przy 
ul. Łęgowskiego będą regu-
lowane przez miasto. Zasie-
dlanie będzie następować 

po wnikliwej analizie sytu-
acji osób, które oczekują na 
lokal komunalny.

– Przedsięwzięcia o cha-
rakterze społecznym są dla 
nas bardzo ważne, tym bar-
dziej cieszy nas ta inwesty-
cja, bo aż 78 rodzin otrzyma 

lokum – dodaje Beata Rut-
kiewicz. – Inwestycja re-
alizowana będzie m.in. 
z  bezzwrotnych środków 
Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, a przewidywany 
termin realizacji to pierw-
szy kwartał 2024 r

Danuta Czernewska - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Olga To-
maszewska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Sylwia Marczyńska - dyrektor 
Przedszkola Samorządowego nr 2, odebrały z rąk prezydenta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta akty nominacji na dyrektorów trzech placówek oświatowych, zarządza-
nych przez wejherowski samorząd. Dla obu dyrektorek szkół są to powierzenia na kolejną 
kadencję, a S. Marczyńska będzie kierować przedszkolem  po raz pierwszy. 

Nominacje dla dyrektorów 
placówek oświatowych

Całkowita wartość in-
westycji to 19,3 mln zł. 

Wejherowo zdobyło 
na budowę bezzwrotne 
wsparcie finansowe w 
wysokości ok. 14,2 mln zł 
z Rządowego Programu 
Wsparcia Budownictwa 
Mieszkaniowego.

Inwestycję realizuje 
firma Woj-Mar Mariusz 
Gustowski z Sopieszyna. 

Fot. Urząd Miejski

Akcje ekologiczne w ramach „Klimatycznie w Wejherowie” mają 
na celu zachęcenie mieszkańców do zwrócenia uwagi na ochronę 
środowiska i zmian nawyków, jakie może każdy poczynić w celu 
ochrony klimatu. Planowane są atrakcyjne warsztaty ekologiczne 
i prelekcje przygotowane przez Nadleśnictwo Wejherowo, Dział 
Edukacji Przyrodniczej WZNK, Ekofabrykę oraz WCK. 

Zajęcia edukacyjne o tematyce ekologicznej prowadzone będą 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a Strażnicy Miejscy wygłaszać 
będą prelekcje dla dzieci i młodzieży dotyczące ochrony środo-
wiska i selektywnej zbiórki odpadów. 

Atrakcje przygotował także wejherowski MZK, który w ramach 
„Europejskiego Tygodnia Mobilności” zaprosi mieszkańców m.in. 
do zwiedzania zajezdni autobusowej i pokaże nowy warsztat i 
elektryczny autobus.

harmonogram wydarzeń na wrzesień 2022
• cały miesiąc - zbieranie doniczek ogrodniczych - Ekofabryka
• 2 - 16 września - Konkurs plastyczny dla uczniów szkół pod-

stawowych w Wejherowie: „Lepsze połączenia – zeroemisyjna 
komunikacja miejska w Wejherowie” (WCK) –

• od 8 września  – wystawa w  WCK   „Rysunkowe ekspery-
menty na zwierzętach” Piotr Dziewanowski (WCK)

• 9 września - Noc Nietoperzy w OEPL MUZA (Nadleśnictwo 
Wejherowo). Udział tylko po przyjęciu zgłoszenia. Zgłoszenia do 
malgorzata.hoppe@gdansk.lasy.gov.pl

•13 września. - Spektakle ekologiczne dla szkół w ramach ak-
cji „Sprzątanie Świata” w WCK. Obowiązują zgłoszenia na akcje 
Sprzątania Świata.

•14 września o godz. 9.00 - prelekcja Michała Michalskiego - 
„Karmienie dzikich zwierząt”. Zapisy mailowo: dep@wznk.pl lub 
telefonicznie: 668-686-490.

•16-17 września 2022 r. - Akcja „Sprzątanie Świata”
•17 września – Warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych 

– pielęgnacja roślin domowych - WCK i Ekofabryka
•16-22 września - „Europejski Tydzień Mobilności” 
• 22 września - „Dzień bez samochodu” – w siedzibie MZK 

pokaz nowego warsztatu i autobusu elektrycznego; zwiedzanie 
zajezdni z pokazem podnoszenia autobusu podnośnikiem bez-
kanałowym

• 22 września godz. 10.00 – prelekcja Andrzeja Gutowskiego 
– Ochrona powietrza w Wejherowie, czyli co możemy zrobić dla 
klimatu lokalnie. Zapisy mailowo: dep@wznk.pl lub telefonicz-
nie: 668-686-490.

• 27 września - rozdawanie woreczków na wejherowskich 
targowiskach (ZUK)

• wrzesień/październik - wydawanie sadzonek mieszkańcom 
w ramach złożonych wniosków „Kwitnące drzewa i krzewy dla 
Wejherowa”- informacja w późniejszym terminie

każdy z nas może być eko i wprowadzać do swo-
jego życia ekologiczne nawyki. W Wejherowie kon-
tynuowany jest cykl wydarzeń „kLIMAtycznie w 
Wejherowie”.

każdy może być eko
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Materiał informacyjny Powiatu
WYDARZENIA

Decyzja o rozbudowie zo-
stała podyktowana w dużym 
stopniu szybkim wzrostem 
liczby mieszkańców powia-
tu (ponad 220 tys. osób) oraz 
nowymi zadaniami m.in. 
z zakresu administracji 
rządowej. Głównym celem 
inwestycji było znaczące po-
lepszenie warunków pracy 
urzędników, usprawnienie 
obsługi interesantów i skró-
cenie czasu obsługi. 

– Bardzo się cieszę się, 
że po blisko pięćdziesięciu 
latach budynek Starostwa 
Powiatowego w Wejhero-
wie odzyskał dawny wy-
gląd, który od ponad wieku 
jest nieodłączną częścią pa-
noramy architektonicznej 
Miasta Wejherowa. Dzięki 
rozbudowie urzędnicy bę-
dą mieli lepsze warunki do 
pracy, a klienci odwiedza-
jący urząd wyższy standard 
obsługi – powiedziała pod-
czas otwarcia starosta wej-
herowski Gabriela Lisius.  

W wydarzeniu wziął 
udział m.in. rzecznik pra-

okazały budynek starostwa powiatowego 
uroczyście otwarty po rozbudowie

Oficjalnie oddano do użytku siedzibę Starostwa Powiatowego w Wejherowie po przebudowie i rozbudowie. Jak zaznaczyła podczas 
uroczystości starosta wejherowski, to historyczny moment dla Samorządu Powiatu Wejherowskiego i jego mieszkańców. W ramach 
prac modernizacyjno-remontowych oraz budowlanych powstała trzecia kondygnacja z mansardowym dachem i 900 metrów kwadra-
towych nowej powierzchni użytkowej. Bardzo poprawiły się warunki pracy urzędników i obsługi mieszkańców powiatu.

sowy Rady Ministrów 
Piotr Müller, wicewojewo-
da pomorski Mariusz Łu-
czyk, dyrektor Oddziału 
Pomorskiego Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 
Dariusz Majorek, samo-
rządowcy z powiatu wejhe-
rowskiego i z partnerskiego 
powiatu nowosądeckiego.

 W ramach prac moder-
nizacyjno-remontowych 
oraz budowlanych powstała 
trzecia kondygnacja z man-
sardowym dachem i 900 
m kw.  nowej powierzchni 
użytkowej, w której znala-
zły się 34 nowe pomiesz-
czenia biurowe, w tym sala 
konferencyjna w pełni zin-
formatyzowana z możli-
wością podziału na dwie 
mniejsze. Będzie ona wy-
korzystywana do organi-
zacji konferencji, spotkań, 
szkoleń oraz rozpraw ad-
ministracyjnych. Powstało 
też pomieszczenie socjalne 
dla pracowników oraz toa-
lety. Zainstalowano insta-

lację fotowoltaiczną, która 
obniży koszty zużycia ener-
gii. W ramach robót dodat-
kowych wyremontowano 
pomieszczenia biurowe na 
I i II piętrze oraz łazien-
ki, pomalowano korytarze, 
wymiono drzwi zewnętrz-
ne do Starostwa. Powstało 

również nowoczesne biuro 
obsługi klientów. W toku 
prac budowlanych podjęto 
również decyzję o wymia-
nie wszystkich okien w bu-
dynku starostwa w „starej 
części” (piwnica, parter, I i 
II piętro).

Wszystkie prace prowa-
dzone były pod nadzorem 
Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, ponieważ budy-
nek Starostwa objęty jest 
ochroną konserwatorską i 
ujęty w Gminnej Ewiden-
cji Zabytków Miasta Wej-
herowa. 

W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wicewojewoda pomorski Mariusz Łu-
czyk wręczył odznaczenia państwowe. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał wicestarosta 
wejherowski jacek thiel. Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości uhonorowano 
starostę wejherowskiego gabrielę Lisius, dziekana Dekanatu Wejherowo ks. infułata 
Daniela Nowaka oraz naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejhe-
rowie Mirosława Lademanna. 

Całkowity koszt rozbudo-
wy budynku starostwa po-
wiatowego wyniósł blisko 
10,5 mln zł. 

Zadanie realizowane by-
ło przy wsparciu środków ze-
wnętrznych, które pozyskano 
z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 w ramach Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych w wysokości 5,3 mln zł 
oraz państwowego Funduszu 
Rehabilitacji osób Niepełno-
sprawnych w kwocie 100 tys. 
zł, które przeznaczone zostały 
na wymianę dźwigu osobowe-
go dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych.
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Wiadomości ze starostwa powiatowego 
w Wejherowie

W „samochodówce” uroczyście rozpoczęto
nowy rok szkolny 2022/2023

Na uroczystości w hali 
sportowej „Samochodówki” 
gościli m.in. Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius, 
Wicestarosta Jacek Thiel 
oraz dyrektorzy innych pla-
cówek oświatowo-wycho-
wawczych prowadzonych 
przez Powiat Wejherowski. 
Były również poczty sztan-
darowe PZS nr 4 oraz innych 
szkół powiatowych. 

– W dynamicznie rozwi-
jającym się Powiecie Wejhe-
rowskim, szkoły prowadzone 
przez Powiat Wejherowski 
cieszą się od lat rosnącym 
uznaniem i atrakcyjno-
ścią. Gwarantują możliwość 
wszechstronnego rozwoju, 
zarówno uczniom, jak i na-
uczycielom – powiedziała 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius. – Do nowego 

W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejhe-
rowie 1 września odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolne-
go 2022/2023. Serdeczne życzenia dobrego, spokojnego roku nauki 
nauczycielom, rodzicom i uczniom przekazała Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

W tym roku do szkół prowadzonych prze Powiat Wejhe-
rowski  przyjęto do klas pierwszych łącznie 2781 uczniów. 
Będą się oni uczyć w 87 oddziałach. 

Tym samym w bieżącym roku szkolnym powiatowe 
placówki oświatowo-wychowawcze osiągnęły rekordo-
wą w historii powiatu łączną liczbę 9 075 wychowanków, 
uczniów i słuchaczy oraz 780 zatrudnionych nauczycieli.

roku szkolnego 2022/2023 
przygotowaliśmy się z na-
leżytą starannością. Wielu 
nauczycieli podniosło swoje 
kwalifikacje i uzyskało wyż-
sze stopnie awansu zawodo-
wego. W okresie wakacyjnym 
przeprowadziliśmy szereg 
remontów.  Otrzymaliśmy 
również potwierdzenie pełne-
go wykonania realizowanego 
od 2017 roku projektu zinte-
growanego rozwoju szkolnic-
twa zawodowego w Powiecie 
Wejherowskim, dofinanso-
wanego ze środków unijnych 
o łącznej wartości około 35 
milionów złotych. W wyniku 
tego programu  powstało 35 
pracowni zawodowych.

Starosta Gabriela Lisius 
przypomniała również o in-
westycjach prowadzonych 
przez Powiat Wejherow-

ski, takich jak dobiegająca 
końca rozbudowa Powiato-
wego Zespołu Szkół nr 1 w 
Wejherowie oraz rozbudo-
wa Powiatowego Zespołu 
Kształcenia Specjalnego. 

– Z okazji rozpoczyna-
jącego się roku szkolnego 
2022/2023, życzę wszyst-
kim zaangażowanym w 
sprawy oświaty i wychowa-
nia  niewyczerpanych zaso-
bów inspiracji, gorliwości i 
zapału – powiedziała Staro-
sta Wejherowski Gabriela 
Lisius, składając życzenia 
dobrego i spokojnego ro-
ku szkolnego dyrektorom 
szkół, nauczycielom, rodzi-
com, uczniom i pracowni-
kom szkolnej administracji.

Podczas inauguracji poże-
gnano dyrektor szkoły Annę 
Wilk, dziękując jej za 15 lat 
pracy na tym stanowisku. Po-
witano jednocześnie nowego 
dyrektora „Samochodów-
ki”, wieloletniego nauczycie-
la tej placówki - Cezarego 
Lewandowskiego, który 
odebrał akt mianowania na 
stanowisko z rąk Starosty 
Wejherowskiego Gabrieli 
Lisius  (na zdjęciu obok).

Podczas uroczystości 
złożyli przed Zarządem Po-
wiatu i w obecności swoich 
dyrektorów rotę ślubowa-
nia, po czym odebrali od 
Starosty Wejherowskiego 

Awanse zawodowe 
nauczycieli

W Starostwie Powiatowym Wejherowie odbyła się uroczystość 
awansu zawodowego nauczycieli  na stopień nauczyciela miano-
wanego. Nauczyciele  ci zdali z wynikiem pozytywnym egzamin 
przed Powiatową Komisją Egzaminacyjną. 

Akty Mianowania.
Starosta Wejherowski 

Gabriela Lisius pogratulo-
wała nauczycielom awansu 
zawodowego, podziękowała 
za ich wkład w kształcenie 

i wychowanie młodzieży i 
złożyła życzenia dalszego 
rozwoju zawodowego i sa-
tysfakcji z wykonywania 
zawodu nauczyciela.
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Po uroczystej mszy św. w 
kościele pw. św. Wawrzyń-
ca przez Luzino przyjechał 
długi, barwny korowód do-
żynkowy, złożony z pięknie 
przystrojonych wozów, do-
rożek, maszyn rolniczych, 
zabytkowych traktorów i 
innych pojazdów. Nie za-
brakło jeźdźców na koniach.

W centrum obchodów 
święta plonów wójt Gminy 
Luzino Jarosław Wejer 
oraz przewodniczący Rady 
Gminy Luzino Bartłomiej 
Formela  witali i zaprasza-
li na scenę przybywających 
gości. Znaleźli się wśród 
nich m.in. współgospoda-
rze Dożynek - starosta wej-
herowski Gabriela Lisius, 
wicestarosta Jacek Thiel, 
radni Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego i Gminy Luzino. 
Byli również wójtowie gmin 
powiatu wejherowskiego lub 
ich zastępcy, sołtysi, przed-
stawiciele służb munduro-
wych oraz duchowieństwa. 
Obecni byli parlamenta-
rzyści: senator Kazimierz 
Kleina i posłanka Henry-
ka Krzywonos-Strychar-
ska. Na Dożynki w Luzinie 
przybyli też goście z zaprzy-
jaźnionej niemieckiej gminy 
Stolzenau. 

Zgodnie z wieloletnią 
tradycją, Starostowie Do-
żynek, Aleksandra i Gra-
cjan Szmytka - gospodarze 
z Sychowa w gminie Luzino 
przekazali bochenek chle-

powiatowo-gminne Dożynki w Luzinie 2022
W ostatnią niedzielę sierpnia w Luzinie było uroczyście, trady-

cyjnie, kolorowo, głośno, zabawnie i tłumnie. Powiatowo-Gmin-
ne Dożynki 2022 były okazją do radości, integracji i wspólnej 
zabawy. Nic dziwnego, że na to atrakcyjne  wydarzenie przybyły 
tłumy mieszkańców gminy Luzino oraz goście z całego powiatu 
wejherowskiego.

ba z tegorocznych plonów 
na ręce starosty wejherow-
skiego Gabrieli Lisius i 
wójta gminy Luzino Jaro-
sława Wejera.

– Przekazujemy wam 
chleb upieczony z ziaren te-
gorocznych zbóż. Jest on 
symbolem ciężkiej pracy rol-
ników. Dzielcie go mądrze i 
sprawiedliwie tak, żeby go 
nigdy nikomu go nie zabra-
kło – powiedziała Aleksan-
dra Szmytka.

– Podczas tej uroczysto-
ści chcemy podziękować 
tym, którzy pracują na roli. 
Dożynki, to piękna polska 
tradycja. Możemy pokłonić 
się rolnikom i tym wszyst-
kim, którzy są z rolnictwem 
związani – powiedziała sta-
rosta wejherowski Gabrie-
la Lisius. – Od początku, 
od małego ziarenka, od za-
siewu przez cały rok rolnicy 
dbają o to, aby na naszych 
stołach nie zabrakło chle-
ba. Dziękujemy wam dro-
dzy rolnicy za wasz trud, 
za poświęcenie, za waszą 
determinację, bo przecież 
nie zawsze na wszystko 
macie wpływ. Patrzycie na 
pogodę i różne sytuacje, któ-
re mają miejsce w Polsce i 
na świecie. Tak wiele czyn-
ników jest niezależnych od 
was, a jednak trwacie, bo 
wiecie, jak ważne jest, aby 
ten chleb był codziennie na 
każdym polskim stole. Dziś 
jest wielkie święto radości 

na waszą cześć. To wiel-
ka radość móc się dzisiaj z 
wami spotkać. Życzę wam 
wspaniałej zabawy, wspa-
niałego święta plonów na 
Ziemi Wejherowskiej.

– Spotykamy się po dwóch 
latach przerwy. Najpierw był 
okres pandemii, kiedy miesz-
kańcy naszej gminy poma-
gali sobie na wzajem. Nikt 
nie został bez opieki i to by-
ło piękne – stwierdził Ja-
rosław Wejer, wójt Gminy 
Luzino. – Z kolei wojna w 
Ukrainie pokazała, że macie 
wspaniałe serca. Mieszkań-
cy naszej gminy przyjęliście 
do swoich domów ponad 300 
uchodźców, a ci, którzy nie 
mogli tego zrobić wspierali 
różne zbiórki. Za to serdecz-
nie wam dziękuję. Dzisiaj 
podziękowania są zarówno 
dla rolników, którzy ciężko 
pracują, jak też dla wszyst-
kich mieszkańców gminy, 
którzy angażują się w takie 
piękne akcje i pomagają. 

Wszyscy zgromadzeni na 
scenie goście i gospodarze 
Dożynek wypuścili w niebo 
gołębie, a koncert Gminnej 
Orkiestry Dętej w Luzinie 
zainaugurował występy ar-
tystyczne na scenie. Wysta-
pił na niej m.in. Regionalny 
Zespół Pieśni i Tańca „Są-
deczanie” z Nowego Są-
cza, który pojawił się dzięki 
współpracy powiatu wejhe-
rowskiego z nowosądeckim.

Podczas dożynek przepro-
wadzono tradycyjny konkurs 
na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy, a jego zwycięz-
cą zostało sołectwo Linia w 
gminie Linia. Drugie miej-
sce zajęło sołectwo Szemud 
w gminie Szemud, a trze-
cie sołectwo Kniewo w gmi-
nie Wejherowo. Wyróżnienie 
przyznano sołectwu Milwino 
w gminie Luzino.

Odbył się również Tur-
niej Sołectw, a na uczestni-
ków zabawy czekały kramy 
m.in. z lokalnymi kaszubski-
mi przysmakami. Nie zabra-
kło wieczornej zabawy przy 
dźwiękach muzyki disco po-
lo, serwowanej ze sceny. Więcej zdjęć na:  facebook.com/powiatwejherowski  oraz   facebook.com/pulsWejherowaZwycięski wieniec dożynkowy z gminy Linia.

Materiał informacyjny Powiatu
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Uroczystości rozpoczęły 
się plenerową mszą świętą 
pod przewodnictwem ks. ka-
nonika Jerzego Osowic-
kiego - proboszcza parafii 
w Górze w koncelebrze ks. 
kanonika Stanisława Ba-
cha - proboszcza parafii w 
Gościcinie oraz ks. kanoni-
ka Henryka Hildebrand-
ta - proboszcza parafii w 
Orlu. W trakcie Euchary-
stii sołtysi poszczególnych 
sołectw złożyli dary symbo-
lizujące tegoroczne zbiory.

Po nabożeństwa staro-
stowie dożynek - Elżbieta 

W uroczystości wzięli udział także radni Gminy Wejhero-
wo, proboszczowie oraz sekretarz gminy Wejherowo Małgo-
rzata Niemirska-Thiel.

Wójt złożył gratulacje Jubilatom oraz serdeczne życzenia 
zdrowia, dużo energii oraz uśmiechu, który jest niezwykle 
potrzebny, aby przezwyciężać codzienne trudy. Każda z par 
otrzymała kwiaty, upominek oraz list gratulacyjny. Część z 
przybyłych par odznaczona została  Medalami Prezydenta 
RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

Po części oficjalnej uczestnicy udali się na poczęstunek, a na-
stępnie bawili się przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

23 pary jubilatów świętowały Złote gody
Spotkania władz gminy Wejherowo z pa-

rami świętującymi jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego jest już tradycją. Na zaprosze-
nie Wójta Gminy Wejherowo Przemysława 
Kiedrowskiego przybyły 23 pary, które w ub. 
roku obchodziły wyjątkowy jubileusz.

Dożynki w gminie Wejherowo

podziękowanie za plony 
Dożynki w gminie Wejherowo odbyły się 28 sierpnia w Kniewie. Zgodnie z tradycją po 

zakończonych żniwach społeczność  spotyka się na uroczystych dożynkach, aby podzię-
kować za tegoroczne plony oraz modlić się w intencji rolników, ogrodników, sadowni-
ków, hodowców i samorządowców.

Czylkowska oraz Józef 
Pranga złożyli na ręce 
wójta Przemysława Kie-
drowskiego bochen chleba 
z mąki z tegorocznych zbio-
rów, który został podzielo-
ny między zgromadzonych 
mieszkańców.

Dożynki były także oka-
zja do wręczenia odznaczeń. 
Medale Zarządu Krajowego 
Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych 
„Order Serca - Matkom 
Wsi” z rąk wójta otrzymały: 
Krystyna Plińska, Bar-
bara Muttke oraz Longi-

na Ruszewska. W trakcie 
uroczystości dyrektor re-
gionalny Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
Marcin Drewa przekazał 
torbę  ze sprzętem medycz-
nym dla OSP Gowino.

W konkursie wieńców 
dożynkowych, przygotowa-
nych przez sołectwa, w kate-
gorii wieńców tradycyjnych 
komisja za najpiękniejszy 
uznała wieniec sołectwa 
Kniewo. W kategorii wień-
ców współczesnych wygrał 
wieniec z Gowina. Piękne 
wieńce przygotowały rów-

nież sołectwa Bieszkowice, 
Góra, Orle i Warszkowo.

Na scenie swój kunszt 
zaprezentowały gminne ze-
społy: Kaszubska Kapela 
„Zbierańce” oraz Orkiestra 
Dęta Gminy Wejherowo. 
Sporym zainteresowaniem 
cieszył się występ 60-oso-
bowej orkiestry dętej OSP z 
partnerskiej gminy Ochot-
nica Dolna. Podczas wy-
stępu w rolę konferansjera 
wcielił się wójt tej gminy 
Tadeusz Królczyk. Była 
także okazja do wzajemnego 
wręczenia upominków przez 

włodarzy gmin, a także do 
wspólnego zażycia tabaki. 

W przerwie między wy-
stępami zespołów odbyła 
się charytatywna licyta-
cja, zorganizowana przez 
stowarzyszenie „Iskierka 
Miłości”, której celem było 
zebranie środków na lecze-
nie małego Tobiasza, chore-
go na mukowiscydozę.

Przed publicznością 
zaprezentowały się tak-
że zespoły: Złota Jesień 
z Kostrzynia oraz zespół 
góralski Wstonzecki  z 
Ochotnicy. Ostatnim punk-
tem programu był występ 
zespołu Deny Dance, który 
porwał wszystkich do tań-
ca. Zabawa trwała do póź-
nych godzin wieczornych.

Materiał informacyjny Gminy Wejherowo
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W kategorii balkony, okna w domach jedno- i wieloro-
dzinnych: I miejsce zdobyła Ewa Ellwart (ul. Rejtana), II 
miejsce zajęła Magda stankiewicz (ul. Wałowa), a III miej-
sce - Beata i tadeusz kaweccy (ul. Kusocińskiego) oraz 
Agnieszka Dobbek (ul. Gdańska). 

Wyróżnienia otrzymały: Ewa królek (os. Kaszubskie)i 
Elżbieta Malewska (ul. Nanicka).

W kategorii ogrody przydomowe nagrody i wyróż-
nienia odebrali: I miejsce zdobyła Barbara karpisz (ul. 
Iwaszkiewicza), II miejsce: Danuta pohnke (ul. Ludowa), 
III miejsce: joanna i Eugeniusz szczypior (ul. Harcerska) 
oraz Mirosław kurteczko (ul. Kusocińskiego). 

Wyróżnienia otrzymali: Maria sipurzyńska (ul. Jana z 
Kolna), teresa szimichowska (os. Kaszubskie) i Ludwika 
Erdmann (ul. Rogali).

W kategorii ogrody działkowe: I miejsce uzyskała Ali-
cja Domarus (ROD im. Jakuba Wejhera - działka nr 137), 
II miejsce: krystyna i Alojzy kamińscy (ROD mjr H. Su-
charskiego - działka nr 37/IV), III miejsce: joanna hincke 
(ROD im. Jakuba Wejhera - działka nr 109), a wyróżnienie: 
Zofia Biwer (ROD im. Floriana Ceynowy – działka nr 87).

Podziękowania za uczestnictwo w konkursie otrzymali: 
Elżbieta Firlej (ul. Sobieskiego), Danuta Walsiewicz (ul. 
Konopnickiej), henryk teclaf (ul. Kusocińskiego), Aniela 
Bartnicka (os. Kaszubskie), Bogusława kepka (ul. Prze-
mysłowa), Ewa piotrkowska (ul. Karnowskiego), Danuta 
Czerwicka (ul. Ceynowy), Bożena Reszke (ul. Sobieskie-
go), Alicja kobiella (ul. Kotłowskiego), Ludwika i jerzy 
kurowscy (ul. Gdańska), Zbigniew Rutkowski (ul. Nanic-
ka) i Iwona Marczyńska (ul. 10 lutego).

Podziękowania za współpracę otrzymali ponadto pre-
zesi Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

Wejherowo jest coraz piękniejsze dzięki mieszkańcom

Nagrody za piękne ogrody
Włodarze miasta nagrodzili właścicieli 

najpiękniejszych, pełnych kwiatów i ziele-
ni balkonów, okien lub ogrodów w Wejhe-
rowie. Okazją do tego był 25. Konkurs na 
najładniej ukwiecony i zazieleniony bal-
kon, okno lub ogród. 

Laureaci konkursu, w którym wzięło udział 31 obiek-
tów, otrzymali pisemne gratulacje, nagrody oraz kwiaty. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt stwier-
dził, że dzięki mieszkańcom, którzy dbają o wystrój swoich 
okien, balkonów i ogrodów miasto jest coraz piękniejsze. 
Wyraził też zadowolenie, że wśród wielu uczestników kon-
kursu spotyka osoby angażujące się od wielu lat w pracę 
nad upiększaniem swojego zielonego otoczenia, ale do-
strzega również nowe twarze, co oznacza, że przybywa 
miłośników zieleni.

– Nie jest to łatwa praca, ale przynosi ogromną satys-
fakcję –  powiedział prezydent Wejherowa.

Zastępca prezydenta miasta Beata Rutkiewicz wy-
jaśniała, że w tym roku do kryteriów oceny konkursowej 
wprowadzone zostały aspekty ekologiczne, w tym szcze-
gólna roślinność, która przyciąga owady i powoduje gro-
madzenie wody. Jurorzy wzięli pod uwagę pomysłowość 
kompozycji, walory upiększające, estetyczne i różnorod-
ność roślin. 

Spotkanie w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca było 
też okazją do rozmowy. Po wręczeniu nagród prezydent 
Krzysztof Hildebrandt i jego zastępca Beata Rutkie-
wicz odpowiadali na pytania mieszkańców, dotyczące re-
alizowanych inwestycji w mieście.

Wyniki konkursu

Od 5 września, jako pierwsze miasto na Pomorzu, Wej-
herowo we współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacji, 
wprowadziło wirtualne uprawnienia bezpłatnych przejaz-
dów komunikacją miejską dla dzieci w wieku szkolnym. 

O uprawnienia „Mój bilet jest zawsze ze mną - 
w moim telefonie” można wnioskować logując się na 
swoje konto na stronie wejherowskakarta.pl, lub w 
posiadanej aplikacji na swoim telefonie. Punkt obsługi 
wniosków o pakiet bezpłatnych przejazdów znajduje się 
w Urzędzie Miejskim w Wejherowie przy ul. 12 Marca 
195 (nie będzie konieczna wizyta w siedzibie MZK przy 
ul. Tartacznej!).

Wnioski o Kartę Mieszkańca bez biletu MZK w dal-
szym ciągu można składać także  w Filharmonii Kaszub-
skiej, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Ekofabryce. 

Nowe udogodnienia:
• aplikacja na telefonie - dzieci w wieku szkolnym 

mieszkające w Wejherowie będą mogły korzystać z bez-
płatnej komunikacji posiadając aplikację na swoim te-
lefonie. Nie będą musiały posiadać przy sobie żadnych 
dodatkowych dokumentów i kart plastikowych;

• ułatwienie dla rodziców - łatwiejszy i wygodniej-
szy proces wnioskowania i przedłużania uprawnień zwią-
zanych z bezpłatnymi przejazdami dla swojego dziecka 
– załatwianie spraw bez wychodzenia z domu – wystarczy 
dodać do swojej Karty Mieszkańca legitymację szkolną, 
by przedłużyć uprawnienia na kolejny rok - o ile jego 
rodzic będzie posiadał aktywny pakiet mieszkańca (bez 
konieczności corocznej wizyty w siedzibie MZK);

• darmowa aplikacja - aplikacja jest bezpłatna i 
wciąż unowocześniana. 

Ważne! Jeśli chcesz korzystać z Karty plastikowej:
• Obowiązująca karta plastikowa MZK oraz Persona-

lizowana Karta Mieszkańca nadal będą ważne i respek-
towane (wraz z legitymacją szkolną). W celu przedłużenia 
uprawnień będzie trzeba zgłosić się do Urzędu Miejskiego 
z ważną legitymacją szkolną. Po pozytywnej weryfikacji 
uprawnień na plastikową kartę nagrane zostaną upraw-
nienia do bezpłatnych przejazdów na kolejny rok szkolny.

• Odbiór Karty Plastikowej z Pakietem Bezpłatnej 
Komunikacji będzie odbywał się nadal w siedzibie MZK 
przy ulicy Tartacznej. Kartę taką można również otrzy-
mać drogą pocztową za dodatkową opłatą na konto MZK, 
zgodnie z regulaminem WKM.  

UM zachęca do składania wniosków on-line i zakłada-
nia aplikacji mobilnej na swoich telefonach (aplikacja: 
wejherowskakarta w sklepie Play). Jest to najbardziej 
dostępna i wygodna forma posiadania Wejherowskiej 
Karty Mieszkańca, ponieważ wirtualną Kartę mamy za-
wsze przy sobie, a aplikacja pozwala załatwić każdą spra-
wę związaną z Kartą bez wychodzenia z domu.

Bilet w telefonie

Wejherowska 
karta Mieszkańca 

Wejherowską Kartę Mieszkańca ma już 
prawie 4 tysiące mieszkańców, którzy dzię-
ki niej mogą korzystać z szeregu ulg i zni-
żek dzięki blisko 50 partnerom projektu. Za 
niespełna miesiąc minie rok od momentu 
wdrożenia Wejherowskiej Karty Mieszkańca. 
Program przez cały czas rozwija się i zyskuje 
nowe funkcje, a wszystko po to, aby ułatwić 
mieszkańcom korzystanie z Karty.

Obiekty zgłoszone do konkursu oceniała komisja w składzie: 
teresa patsidis (przewodnicząca), stanisław Brzozowski (kie-
rownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska UM), tacjanna Bielawa, Leszek Miś, Antonina Łu-
czyńska-Niemczyk, Natalia Borkowska-Mudlaff i Rafał pa-
czoska. 
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Na małej scenie w Par-
ku Miejskim (zdjęcie u gó-
ry) „Ballady i romanse” 
czytali członkowie grupy 
teatralnej Srebrna Nitka 
ze Stowarzyszenia Wejhe-
rowski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. Spektakl 
wyreżyserowała Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek, 
dyrektor Miejskiej Biblio-
teki  w Wejherowie. Po 
spektaklu zastępca prezy-
denta Arkadiusz Krasz-
kiewicz wyraził uznanie 
aktorom-amatorom oraz 
pani reżyser oraz pogratulo-
wał udanego przedsięwzię-
cia. Pełni uznania byli też 
obecni na spektaklu radni 
miejscy: Dorota Chodub-
ska, Justyna Ostrowska 
i Leszek Szczypior - wice-
przewodniczący RM.

W widowisku wystąpili: 
Krystyna Bolc, Wiesła-
wa Cywińska, Elżbieta 
Kilikowska, Bożena Kry-
wald, Krystyna Laskow-
ska, Teresa Malinowska, 
Marzena Miszke, Be-
ata Myszka, Celina Nie-
bylska, Franciszek 
Kuźmiński i Wojciech 
Wołodkiewicz. Pomocy 
udzieliły: Ala, Gosia i Hania.

Dwa utwory A. Mickiewi-
cza: „Romantyczność” oraz 

Fot. Leszek Spigarski

Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, 
realizowane w całej Polsce pod patronatem Pary Prezydenckiej 
RP odbyło się również w Wejherowie. 3 września widowiska zor-
ganizowały:  Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie oraz 
Powiatowa Biblioteka Publiczna. Narodowe Czytanie odbyło się 
również w I Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego.

Narodowe Czytanie w Wejherowie

Ballady i romanse

„Pani Twardowska” zapre-
zentowali na dziedzińcu Po-
wiatowej Biblioteki przy ul. 
Dworcowej (zdjęcie powyżej) 
członkowie grupy „Pod So-
wą” oraz gościnnie aktorzy 
grupy teatralnej „Srebrna 
Nitka”. Wystąpili: Anusia 
Oseńko, Aleksandra Le-
żohupska, Ewa Papke, Ze-
nia Kołodziejska, Bibiana 
Lenczewska, Ludwika 
Lehmann, Bogdan Kraw-
czyk, Kazimierz Wójcik. 
Spektakle wyreżyserowała 
Wanda Kantecka. 

W głośnym czytaniu bal-
lad i romansów udział wzię-
li również: wicestarosta 
Jacek Thiel, członkowie 
Zarządu Powiatu: Jolanta 

Król, Kazimierz Bistroń, 
radna powiatu Łucja Sło-
wikowska, przedstawi-
cielka mediów Kalina 
Janczewska oraz Teresa 
Kozak i niektórzy wymie-
nieni wyżej aktorzy. Utwo-
ry czytali również uczniowie 
Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 2 pod opieką nauczycie-
la bibliotekarza Małgorza-
ty Olszak. Liczni widzowie 
nagrodzili aktorów i czyta-
jących gromkimi brawami.

W auli I LO im. Jana III 
Sobieskiego utwory A. Mic-
kiewicza czytali uczniowie, 
nauczyciele i ich goście, 
m.in. wicestarosta Jacek 
Thiel i dyrektor Muzeum 
PiMKP Tomasz Fopke.

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

Fot. Starostwo w Wejherowie

Tradycja organizowania 
spektakli charytatywnych 
przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Wejherowie 
trwa od 10 lat. Do realizacji 
kolejnych przedstawień za-
praszane są popularne osoby 
z Wejherowa i okolic. Pierw-
sze przedstawienie odbyło 
się w 2012 roku, a ostatnie 
w 2019 roku. Przerwę w re-
alizacji przedstawień wy-
musiła pandemia. W tym 
roku do tradycji powrócono, 

jubileuszowy spektakl na rzecz hospicjum 

Zabawne poszukiwania 
papy smerfa

Wspaniały, niezapomniany spektakl na profesjonalnej scenie 
Filharmonii Kaszubskiej, w wykonaniu znanych mieszkańców 
miasta - samorządowców, artystów, sportowców, dziennikarzy, 
nauczycieli, społeczników odbył się w miniony wtorek w wypeł-
nionej po brzegi sali. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów oraz 
licytacji został przekazany na rzecz Hospicjum Domowego pw. św. 
Judy Tadeusza w Wejherowie.

po raz pierwszy prezentując 
spektakl na deskach Filhar-
monii Kaszubskiej. Wejhe-
rowskie Centrum Kultury 
zostało jednym z partnerów 
wydarzenia.

– Wracamy z przytu-
pem! – śmieje się Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek, 
dyrektorka Miejskiej Bi-
blioteki im. A. Majkowskie-
go w Wejherowie, a zarazem 
reżyser przedstawienia. – 
Nasz spektakl wystawiliśmy 
na profesjonalnej scenie, ze 
wspaniałą scenografią, grą 
świateł przygotowaną przez 
zespół Wejherowskiego Cen-
trum Kultury.

Przedstawienie pt. 
„Gdzie on jest?” to historia  
dobrze znanych i lubianych 
przez dzieci oraz dorosłych 
Smerfów. Mali niebiescy 
przyjaciele nagle zauważa-
ją, że Papa Smerf zniknął 
i wyruszają na pełne przy-
gód poszukiwania. Widzo-
wie świetnie się bawili!

Spektaklowi  towarzy-
szyła licytacja voucherów 
na usługi partnerów spekta-
klu. Do zdobycia były m.in. 
rejs promem, pobyty w luk-
susowych hotelach, kolacja 
w prestiżowej restauracji, 
zabiegi kosmetyczne, sesje 
zdjęciowe i inne.

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

Spektakl powstał na podstawie tekstu Adama szulca. 
Reżyserii podjęła się Ewelina Magdziarczyk-plebanek, a 
scenografię przygotowała Aleksandra Lis. 

Na scenie wystąpili: jacek gafka, Aleksandra janus, 
Arkadiusz kraszkiewicz, Agnieszka Lakowska, Ryszard 
Nalepka, Mateusz odowski, Mateusz ostaszewski, Mo-
nika płomin, tomasz smuga, Rafał szlas, Bartłomiej 
szreder, Adam szulc, jan tatarowicz, Aleksandra uciń-
ska-Makowska, Wioletta urbańska, Mieszko Weltrowski 
i karolina Wojda.
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Na scenie przed publicznością zaprezentowali się m.in.: pochodzący z Poznania Don-
GuralEsko oraz Hodak, młody raper, który swoją muzyczną przygodę rozpoczął na kana-
le YouTube - NNJL. Miłośnicy hip-hopu mogli także wysłuchać utworów w wykonaniu 
innych artystów: NZP, NWS, Bojas, WN420, AZUS, Flonthere, Młody Cegła i Stachu.

Jak czytamy na profilu festiwalu w mediach społecznościowych: atmosfera była jak 
zwykle przednia, pogoda dopisała, frekwencja finalnie także. Wielki „szacun” należy 
się organizatorom i osobom, które przyczyniają się do tego święta Hip Hopu w Wejhe-
rowie (Endi Ndz Jaca Nzp Borys Przi Rafał Szlas).

Wejherowo hip-hop Fest po raz 6.

Na scenie czołówka 
polskich raperów

Wejherowo Hip Hop Fest to muzyczne wydarzenie, które przy-
ciąga do Wejherowa wielu fanów. Szósta edycja festiwalu na sce-
nę w Parku Miejskim przywiodła czołówkę polskich raperów, w 
tym także przyszłe gwiazdy sceny hip-hopowej.

Zdjęcie pochodzi z:  https://www.facebook.com/WejherowoHipHopFest

Tegoroczna, druga edy-
cja festiwalu to pięć różnych 
koncertów, w pięciu miej-
scach Wejherowa. Podczas 
koncertów widzowie usłyszą 
muzykę jazzową, dawną, or-
ganową, kameralną,         am-
bientową.

–  Od dwóch lat razem 
z Zespołem Wokalnym Ar-
t’n’Voices organizujemy w 
Wejherowie Festiwal ArteFo-
nie. Tegoroczna edycja pod 
hasłem „Na styku tradycji z 
nowoczesnością” odbędzie się 
w dniach od 8 do 11 wrze-
śnia –  mówi Anna Rocław-

Koncertem Leszka Możdżera - kompopyztora i pianisty, jedne-
go z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych, rozpocznie 
się dzisiaj (8 wzreśnia) Festiwal ArteFonie pod hasłem „Na styku 
tradycji z nowoczesnością”. Podczas koncertu w Filharmonii Ka-
szubskiej w Wejherowie wystąpi również zespół Art’n’Voices - po-
mysłodawca i organizator festiwalu.

ska-Musiałczyk z zespołu 
Art’n’Voices.  –  Przygotowa-
liśmy pięć koncertów i trzy 
wydarzenia towarzyszą-
ce. Festiwal otwiera kon-
cert Leszka Możdżera feat. 
Art’n’Voices, a kolejne wy-
darzenia to czyli koncert 
muzyki dawnej, muzyki ka-
meralnej, elektronicznej i 
debiut jazzowy. Zaporasza-
jąc na bezpłatne koncerty w 
róznych miejscach, chcemy 
zaktywować kulturalnie na-
sze miasto, rozszerzyć ofertę 
muzyczną, na którą wejhe-
rowianie zasługują. Wierzę, 

że publiczność dopisze pod-
czas wszystkich koncertów. 
Przygotowaliśmy także wy-
darzenia towarzyszące czyli 
wystawę malarską „Bies” Ja-
kuba Wasilewskiego w Książ-
nicy prof. Gerarda Labudy 
oraz warsztaty dla uczniów 
PSM I st. im. Fryderyka Cho-
pina w Wejherowie z tapero-
wania, czyli gry na żywo do 
filmów. 

Podczas festiwalu zostaną 
ogłoszone wyniki ogólnopol-
skiego konkursu kompozy-
torskiego na utwór chóralny 
do tekstu polskiej poetki. 

Wszelkie informacje na te-
mat festiwalu można znaleźć 
na facebooku ArteFonie, na 
facebooku Art’n’Voices oraz 
na stronie internetowej ze-
społu: https://artnvoices.
art/festiwal-artefonie/

– Chciałam podzięko-
wać wszystkim, bez których 
ten festiwal nie doszedł-
by do skutku, wszystkim 
instytucjom i sponsorom, 
bez których nie udałoby się 
zorganizować tego przed-
sięwzięcia – dodaje Anna 
Rocławska-Musiałczyk. 

Rusza II Festiwal ArteFonie w Wejherowie

to już dzisiaj!

Oktet wokalny Art’n’Voices.     Fot. Alicja Weydmann
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Uczczono też pamięć 
wszystkich żołnierzy, pole-
głych na wojnie oraz ofiar 
zbrodni hitlerowskich po-
pełnionych m.in. w Lasach 
Piaśnickich. Bolesną histo-
rię, związaną z napaścią 
niemiecką na Polskę i bo-
haterską obroną Ojczyzny 
we wrześniu 1939 roku 
przypomniał dowódca 18 
Wojskowego Oddziału Go-
spodarczego w Wejherowie 
- kmdr Jacek Wieczorek. 

O historii utworzenia 1 
Morskiego Pułku Strzel-
ców w Wejherowie mówił 
przedstawiciel Stowarzy-
szenia Byłych Żołnierzy 
i Sympatyków Jednostki 
Wojskowej w Wejherowie 
Piotr Książek.

Po Apelu Pamięci i sal-
wie honorowej, delegacje 
składały wiązanki bia-
ło-czerwonych kwiatów 
przed płytą i pomnikiem 
upamiętniającym żołnierzy 
1 Morskiego Pułku Strzel-
ców. Kwiaty złożyli m.in. 
przedstawiciele władz po-
wiatu wejherowskiego 
oraz władz miasta Wejhe-

Pomógł im w tym zakupie program „WzMOCnij swoje 
otoczenie", który jest ogólnopolskim programem granto-
wym Polskich Sieci Elektroenergetycznych, skierowanym 
do samorządów i ich jednostek.

Głównym celem programu jest wzrost efektywności ra-
townictwa na terenie powiatu i gminy Wejherowo. OSP 
w Bolszewie otrzymało kwotę 20 tysięcy złotych, za którą 
kupiono zbiornik na 13 tys. litrów wody, 5 węży tłocznych, 
poduszkę wysokociśnieniową i kliny stabilizujące.

Ponadto strażnicy sprawdzili także infrastrukturę dro-
gową i techniczną, w ramach akcji  „Droga do szkoły była 
bezpieczna”. Działania rozpoczęły się 1 września. Strażni-
cy dbali o bezpieczeństwo dzieci idących pierwszy dzień do 
szkoły. Ponadto strażnicy sprawdzali oznakowanie drogowe 
pionowe i poziome.

– Prowadzone były również rozmowy na ten temat z dy-
rektorami szkół. Dyrektorzy wskazywali na pewne nieprawi-
dłowości, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci. 
Wnioski po dokładnej analizie zostaną przekazane do roz-
patrzenia zarządcom dróg, obiektów, placów, itp. – mówi 
komendant wejherowskiej SM Zenon Hinca.

straż Miejska kontroluje

Żeby dzieci 
były bezpieczne

osp Bolszewo 

Nowy sprzęt 
ratowniczy

Strażnicy miejscy do połowy września, bę-
dą patrolować tereny wokół wejherowskich 
szkół, szczególnie podczas dużych przerw, kie-
dy to uczniowie wychodzą poza teren szkoły. 

Nowy sprzęt do ratowania życia kupili stra-
żacy z OSP w Bolszewie. 

Przed jednostką wojskową w Wejherowie odbyła się uroczystość z okazji 83. roczni-
cy wybuchu II wojny światowej, podczas której oddano hołd bohaterskim obrońcom 
Ojczyzny we wrześniu 1939 roku, zwłaszcza żołnierzom I Pułku Strzelców Morskich w 
Wejherowie. 

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

hołd obrońcom ojczyzny

rowa, przedstawiciele do-
wództwa garnizonu, służby 
mundurowe, kombatanci 
oraz harcerze.

Wiązanki kwiatów i zni-
cze ustawiono również na 
kwaterach Żołnierzy 1 MPS 
oraz ofiar Marszu Śmierci 
na starym cmentarzu przy 
ul. 3 Maja w Wejherowie. 

– Składając kwiaty na 
mogiłach żołnierzy 1 MPS 
pragniemy podziękować im 
za ofiarę życia w obronie 
Ojczyzny i naszego miasta, 
jaką złożyli we wrześniu 
1939 roku, a także potwier-
dzić, że o nich pamięta-
my. Warto pamiętać, że w 
trakcie kampanii wrześnio-

wej połowa żołnierzy wej-
herowskiego pułku zginęła 
na polu walki. Teraz, kiedy 
obok polskich granic toczy 
się wojna, widać wyraźnie, 
że pokój nie jest rzeczą tak 
oczywistą, a wojna nie jest 
tylko historią –  mówi pre-
zydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt.

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

W niedzielę 18 września

Motocyklowy 
Rajd piaśnicki

Głównym celem rajdu 
jest rozwijanie wiedzy i 
świadomości o zbrodni do-
konanej w Lesie Piaśnickim 
wśród mieszkańców Pomo-
rza, tak aby pamięć o ofia-
rach zbrodni ludobójstwa 
przetrwała. Po przejeździe 
motocykli do Piaśnicy, o 
godz. 15.00 zostanie odpra-
wiona msza św. Zaplanowa-
no też prelekcję o tragicznej 
historii tego miejsca oraz 
poczęstunek.

Motocyklowy Rajd Piaśnicki wyruszy z Wej-
herowa do Lasu Piaśnickiego w kolejną nie-
dzielę, 18 września br.  Start nastąpi o godz. 
14.00 na placu Jakuba Wejhera .   

Organizatorem wydarze-
nia jest Kapituła Motocyklo-
wego Rajdu Piaśnickiego w 
Wejherowie oraz Fundacja 
PSC.  W czasie przejazdu 
obowiązuje cisza, kultura 
osobista i jednakowy ubiór 
(specjalna koszulka uczest-
nika rajdu). 

Wydarzenie co roku  cie-
szy się ogromnym zainte-
resowaniem mieszkańców 
Pomorza, powiatu wejhe-
rowskiego oraz Wejherowa. 

kolejny „puls”
za trzy tygodnie

Informujemy naszych Czytelników, że kolejne 
wydanie „pulsu Wejherowa” ukaże się wyjątkowo 
nie za dwa, ale za trzy tygodnie:  29 września.

potem, do końca roku 2022 nasza gazeta bę-
dzie się ukazywała regularnie co dwa tygodnie. 
                        

    REDAkCjA

Zmiana tymczasowej organizacji ruchu na ul. gryfa po-
morskiego w Wejherowie nastąpi od 12 września. Od ronda 
w ul. Gryfa i Patoka do ul. Orzeszkowej obowiązywać będzie ruch 
jednokierunkowy w kierunku ul. Orzeszkowej. Urząd Miejski w 
Wejherowie oraz wykonawca robót - firma MTM SA dołożą wszel-
kich starań, aby zminimalizować utrudnienia podczas prowadze-
nia prac budowlanych w tym rejonie. Jednak zmiany w ruchu i 
utrudnienia są nieuniknione.

Do 9 września zamknięty będzie wjazd na parking przy 
parku Miejskim oraz dojazd do pałacu przebendowskich z 
powodu rozbiórki starej konstrukcji ulic i układania nowych na-
wierzchni na ul. Parkowej i ul. Zamkowej, a także przebudowy 
uzbrojenia podziemnego w tym sieci gazowej. od 10 września 
przywrócony zostanie ruch na ulicy Zamkowej i parkowej w 
Wejherowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. jacka do 
skrzyżowania z ul. Wniebowstąpienia. Przejezdne będzie tak-
że skrzyżowanie ul. Zamkowej z ul. Klasztorną i ul. Parkową. Ten 
rejon to nadal teren budowy, więc należy zachować ostrożność.

Zmiany 
i utrudnienia
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Każdy chciał zobaczyć 
z bliska znanych siłaczy i 
zobaczyć jak zmagają się 
z wielkimi ciężarami. Go-
ściem specjalnym zawodów 
był zawodnik MMA Arka-
diusz Tańcula. Zawody 
zorganizowała Fundacja 
Strongman przy wsparciu 
m.in. Urzędu Miejskiego w 
Wejherowie.

Otwarcia zawodów do-
konał zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz 
i przewodniczący Komisji 
Zdrowia, Sportu i Rekre-
acji Rafał Szlas. Arka-
diusz Kraszkiewicz życząc 
strongmanom i publiczno-
ści wielu wrażeń podkre-
ślił, że turniej odbywa się 
w miejscu jakiego nie ma 
Gdańsk, Gdynia i Sopot, 
ani Reda czy Rumia, bo ta-
kie jedyne miejsce jest na 
wejherowskim rynku. Po-
prosił też o brawa dla Ma-
teusza Ostaszewskiego 
– strongmana, który tym 
razem wystąpił w roli sę-
dziego oraz Bartłomieja  
Szredera z Wejherowskie-
go Klubu Kulturystyki i 
Sportów Siłowych „Apollo”.

W jednej z przerw mię-
dzy konkurencjami zapro-
szono 6. silnych mężczyzn 

Turniej rozgrywano w 
trzech kategoriach, żeń-
skich i męskich. Turniej 
„Gramy dla Zbyszka” po-
łączony był ze zbiórką cha-
rytatywną dla Zbigniewa 
Chuchały, wejherowiani-
na, który choruje na bia-
łaczkę szpikową. Aby się 
leczyć skutecznie potrze-
buje dawcy „bliźniaka”. 
W trakcie imprezy prze-
prowadzono akcję DKMS, 
polegającą na rejestrowa-
niu potencjalnych dawców 
szpiku.

Pomysłodawcami oraz 
organizatorami zawodów 
byli: Bartłomiej Woź-
niak i Kordian Zabroc-
ki. Większość zawodników 
to wychowankowie klubu 
UKS Ósemka Wejherowo, 
ale grali także zawodni-
cy m.in. z Gdyni i Sopotu. 
Przeprowadzono także kon-
kurs rzutów za trzy punkty, 
w którym mógł wziąć udział 
każdy zawodnik występują-
cy w turnieju.

Na wydarzeniu gościli 
m.in. wicestarosta Jacek 
Thiel i zastępca prezyden-
ta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz (obaj na 
górnym zdjęciu).

strongman Cup Wejherowo 2022

siłacze rywalizowali
na placu Wejhera

Robert Cyrwus wygrał rywalizację strongmanów w zawodach 
Strongman Cup Wejherowo 2022. Zmagania silnych mężczyzn z 
ciężarami, obserwowały tłumy wejherowian oraz gości odwie-
dzających Gród Wejhera.

spośród publiczności do 
konkurencji, która polegała 
na jak najdłuższym utrzy-
maniu przed sobą na wyso-
kości oczu ciężaru o wadze 
15 kilogramów. – Była to 
kolejna edycja Strongman 
w Wejherowie i cieszę się, 
że mogła odbyć się na ryn-
ku, dlatego że przebieg za-

wodów mogło obserwować 
wiele osób. Pogoda dopisa-
ła, a mieszkańcy pod dwóch 
latach przerwy spowodowa-
nej koronawirusem, spra-
gnieni oglądania imprez 
sportowych na żywo, przy-
byli tłumnie  –  stwierdził 
radny miejski Rafał Szlas.

W zmaganiach strongmanów zwyciężył Robert Cyr-
wus z dorobkiem 23,5 pkt. Drugie miejsce wywalczył 
szymon holesiński - 21 pkt., a po trzecie miejsce się-
gnął Dariusz Wejer - 16 pkt. 

Czwarte miejsce zajął Maciej hirsz - 14 pkt., piąte pa-
weł piskorz - 14 pkt., szósty był Bartłomiej tarapata - 
13, 5 pkt. 

Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

streetball Małego trójmiasta kaszubskiego

sportowo 
i charytatywnie

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zaprosił koszy-
karzy na Plac Jakuba Wejhera, aby rozegrać 11. edycję turnie-
ju koszykówki 3x3 „Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego”. 
Prawie 90 zawodników rozgrywało pasjonujące pojedynki.

Fot. Urząd Miejski
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Do PSZOK przyjmujemy:

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

PRZEDMIOTY
DO PONOWNEGO

UŻYCIA

SPORT

Wejherowski Gryf zremisował u siebie z Czarnymi 
Pruszcz Gdański 3:3, mimo że do 80 minuty  przegry-
wał trzema bramkami. Goście zachłysnęli się taką 
przewagą, a gospodarze rzucili się do skutecznych 
ataków. 

Potem na wyjeździe wejherowianie niespodzie-
wanie pokonali drugi zespół Arki Gdynia 3:1. Dwie 
bramki dla żółto-czarnych zdobył M. Dampc, a kolej-
ną K. Baranowski.

W ostatnim dniu sierpnia piłkarze Gryfa na Wzgó-
rzu Wolności zremisowali z Aniołami Garczegorze 
2:2. Bramki dla gospodarzy zdobyli M. Leske oraz K. 
Faltyński. W minioną niedzielę zmierzyli się z lide-
rem rozgrywek Chojniczanką II Chojnice i przegrali 
1:0. Wyrównana była tylko pierwsza połowa meczu, a 
w drugiej gospodarze ruszyli do ataku, a swoją prze-
wagą udokumentowali zdobytym golem.

Wejherowianie zajmują 13. miejsce w tabeli IV li-
gi. Następny ligowy mecz Gryf zagra w sobotę, 10 
września na Wzgórzu Wolności, gdzie o godz. 17:00 
powalczy ze Spartą Sycewice.

piłka nożna

problemy
wejherowskiego 
gryfa

Piłkarze Gryfa Wejherowo regular-
nie remisują, a mecz z Wikędem w Lu-
zinie przegrali. Światełkiem w tunelu 
była wygrana z Arką II Gdynia, ale z li-
derem z Chojnic wejherowianie znów 
przegrali.

Zawody mistrzowskie zorganizowano w St. Johann w Tyrolu w 
Austrii, a Kinga Tomaszewska z Gowina, wywalczyła złoty medal 
w wyścigu ze startu wspólnego. Była bezapelacyjnie najlepszą za-
wodniczką, bo wyruszyła na „samotną ucieczkę” na 60 km przed 
metą. Kinga zdobyła także Puchar Świata w sprincie pod górę i 
srebrny medal w jeździe indywidualnej na czas. 

Kinga Tomaszewska (na zdjęciu z wójtem Przemyslawem Kie-
drowskim i trenerem Dariuszem Tomaszewskim) jest siedmio-
krotną mistrzynią Polski w różnych konkurencjach kolarskich.

kolarstwo szosowe

Mistrzyni Świata
z gowina

Kinga Tomaszewska mieszkanka Gowina w 
gminie Wejherowo, zdobyła tytuł Mistrzyni Świa-
ta Masters WMCF w kolarstwie szosowym. 

Szymon Nowicki rozpoczął przygodę z koszykówką 
w szkole podstawowej, pod okiem Kordiana Zabrockie-
go w UKS Basket „Ósemce” Wejherowo. Reprezento-
wał klub oraz Szkołę Podstawową nr 8 w Wejherowie. 

Jego talent zauważyli trenerzy Gdyńskiej Akade-
mii Koszykówki, do której przeniósł się po skończeniu 
szkoły. Grał w kadrze Województwa Pomorskiego oraz 
młodzieżowej Reprezentacji Polski. Był czołową posta-
cią drugiej ligi reprezentując Asseco Arka II Gdynia i 
zadebiutował na parkietach Energa Basket Ligi. 

Wejherowianin pokazał swój talent podczas turnie-
ju Mistrzostw Polski do lat 17, prowadząc Gdyńską 
Akademię Koszykówki do złotego medalu. W meczu 
finałowym zdobył 39 punktów i otrzymał nagrodę Naj-
bardziej Wartościowego Zawodnika turnieju. Zagrał 
w Mistrzostwach Świata w koszykówce do lat 17 w 
Hiszpanii i był liderem polskiej reprezentacji, która 
wywalczyła ósme miejsce. 

Talent Szymona dostrzegli łowcy talentów (scout), 
co zaowocowało kontraktem z jednym z największych 
klubów sportowych w Europie. 

koszykówka

szymon jedzie 
do hiszpanii

Wychowanek UKS Basket „Ósemka” 
Wejherowo Szymon Nowicki, podpisał 
kontrakt z jednym z największych euro-
pejskich koszykarskich klubów - Realem 
Madryt. Będzie szlifował swój talent i 
uczył się w zespołach młodzieżowych i 
występował w rezerwach Realu Madryt. 
Gratulujemy!
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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

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

Obwieszczenie Publiczne dotyczące:

likwidacji jednostki organizacyjnej Kościoła Naturalnego:
w dniu 10.08.2022 rozpoczęto procedurę likwidacji: 

Gmina Wyznaniowa Kochanowo
adres: 84-242 Kochanowo ul. Poziomkowa 5 

Przełożony: Adam Herrmann 

W zwiazku z powyższym wyznaczono:
likwidatora Magdalena Czubek

Termin na zgłoszenie wszelkich roszczeń względem 
jednostki likwidowanej: do dnia 15.10.2022

Zgłoszenie należy kierować listem pod adres:
80-172 Gdańsk ul. Edisona 62

lub email: sekretariat@kosciolnaturalny.pl

O G Ł O S Z E N I E

Na czele tabeli po pierwszej rundzie z dorobkiem 13 
punktów są piłkarze LZS Suchocki Zelewo. Rozgrywki or-
ganizuje Witold Dąbrowski z GOSRiT Luzino.  

VIII kolejka spotkań - 11.09
12:00 LZS Sołecka Kębłowo - LZS Trak Barłomino
13:30 LZS Błyskawica Luzino - LZS Sparta Kochanowo
12:00 LZS Sołecka Robakowo - LZS Sołecka Milwino (dru-

żyna Robakowa w tej rundzie swoje mecze będzie rozgrywała 
na wyjazdach w roli gospodarza przez modernizację boiska).

piłka nożna

Liga sołecka
w Luzinie

W niedzielę 11 września na boiskach sołec-
kich rozpocznie się runda rewanżowa Luziń-
skiej Ligi Sołeckiej LZS. 

Czytaj nas 

również

w internecie:

www.pulswejherowa.pl
Oliwia trenuje w Wejherowskim Klubie Bokserskim 

Gryf. Utalentowana zawodniczka za miesiąc wystartuje 
w Mistrzostwach Polski.

Boks

Brązowy medal 
dla oliwii

Na Mistrzostwach Europy Młodzików w bok-
sie rozgrywanych w Turcji w Erzurum Oliwia 
Wasiakowska zdobyła brązowy medal. 
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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

WYDARZY SIĘ W WEEKEND

Niebieskie 
bieganie

Festyn, zorganizowany przez Wej-
herowskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Autyzmem i Klub Motocyklowy 
Nine Six MC Poland North ma na ce-
lu integrację, promocję zdrowego try-
bu życia, i zasad fair play. Będzie też 
okazją, aby oddać potrzebującym  naj-
cenniejszy dar jakim jest krew. Zapisy 
na biegi odbędą się w godz. 8.00-9.45 . 
O godz. 10 zaplanowano wspólną roz-
grzewkę, a kwadrans później pierwszy 
bieg na 300 metrów. Kolejne dystanse 
to 900 oraz 3000 metrów.

Akcja Motokrew będzie prowadzona 
w godz.10.00-14.00. Ponadto w progra-
mie znajdzie się m.in. loteria fantowa, 
koncerty muzyczne, stoisko ekologiczne 
EKOFABRYKA oraz stoiska gastrono-
miczne. Cały dochód uzyskany z ce-
giełek - pakietów startowych na biegi 
zostanie przekazany na rehabilitację 
osób ze spektrum autyzmu - podopiecz-
nych Wejherowskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Autyzmem.

W najbliższą niedzielę od-
będzie się festyn pod nazwą 
„Niebieskie bieganie po rów-
ne traktowanie & Motokrew”. 
10 września br. w godzinach 
9.00-14.00 w Parku Miejskim 
Wejherowie zaplanowano bie-
gi na różnych dystansach, ak-
cję zbiórki krwi oraz zabawę. 
Organizatorzy zapraszają!

Ojcowie Franciszkanie, opiekunowie i stróżowie Sank-
tuarium i Kalwarii Wejherowskiej pragną wspólnie z 
mieszkańcami Wejherowa i pielgrzymami z powiatu wej-
herowskiego i innych kaszubskich miejscowości wypra-
szać obfitość Bożych Darów na rozpoczynający się nowy 
rok szkolny. Chcą to uczynić za wstawiennictwem Matki 
Bożej Wejherowskiej, Patronki naszego Powiatu. Dlatego 
na Odpust tzw. szkolny zapraszają tradycyjnie uczniów, 
nauczycieli, wychowawców i katechetów.

Oto program uroczystości:
Sobota 10 września
16:00 - Droga Krzyżowa na Kalwarii (początek przy 

kaplicy Piłata)
Niedziela 11 września
9:00 - procesja z Najświętszym Sakramentem na Kal-

warię
10:00  - Suma Odpustowa i zawierzenie szkół Matce 

Bożej Wejherowskiej  – patronce powiatu (przy Kościele 
Trzech Krzyży)

17:00 - msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bo-
żej Wejherowskiej w kościele klasztornym św. Anny.

Modlitwa na kalwarii

odpust 
podwyższenia 
krzyża św.

W wejherowskim Sanktuarium Pasyj-
no-Maryjnym odbędzie się kolejne modli-
tewne spotkanie na dróżkach kaszubskiej 
Jerozolimy. Odpust Podwyższenia Krzyża 
Świętego odbędzie się najbliższy weekend, 
w dniach 10-11 września br.


