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Podpisanie w ratuszu umowy między prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem a dy-
rektorem operacyjnym firmy POLIMEX Infrastruktura Sp. z o.o. Grzegorzem Dąbrowskim zapoczątko-
wało budowę jednego z najważniejszych etapów Węzła Śmiechowo (Zryw). Umowę podpisano w obecności 
m.in. wiceministra Marcina Horały i wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha.

– Dotrzymujemy słowa - budowa się rozpoczyna. Konsekwentnie, etapami realizujemy budowę Węzła 
Zryw, który obecnie wkracza w najważniejszą fazę i doprowadzimy to zadanie do końca – podkreśla 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.        Str. 3
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MIASTO 

Rada Miasta Wejherowa przyjęła nowe stawki opłat za 
odpady. Dla lokali i domów mieszkalnych opłaty wzrosną 
od kilku do maksymalnie 23 złotych miesięcznie. Obecne 
stawki obowiązywały bez zmian od 2020 roku. Niestety, 
powszechny wzrost cen i największa od 25 lat drożyzna 
spowodowała, że planowane na 2023 wydatki na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów będą o ponad 26% wyższe niż 
w 2020 roku. Z tego powodu konieczne było zwiększenie 
stawek za odpady, aby były środki na ich odbiór. 

Przyszłoroczne stawki za odpady będą odzwierciedle-
niem kryzysowej sytuacji w kraju, której negatywne skut-
ki każdy z mieszkańców odczuwa każdego dnia.

– Koszty, które Zakład Usług Komunalnych pono-
si za odbiór i zagospodarowywanie odpadów rosną, tak 
jak wszystkich innych przedsiębiorstw w Polsce, z powo-
du dużego wzrostu cen paliwa, energii elektrycznej, róż-
nych usług i kosztów pracy. Ponieważ, jak wszyscy wiemy,  
wzrost cen znacznie przyśpieszył w ostatnim roku, nie by-
ło już dłużej możliwości utrzymania stawek z 2020 roku, 
gdyż zabrakłoby pieniędzy na odbiór śmieci od mieszkań-
ców. Warto podkreślić, że zysk ZUK-u nie może być większy 
niż 3,3%, a uchwalone stawki są dużo niższe od maksy-
malnych dopuszczonych przez przepisy – wyjaśnia Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa i dodaje: 
– Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli pro-
wadzący działalność gospodarczą, firmy w budynkach o 
mieszanych funkcjach będą musieli ponownie złożyć dekla-
rację, natomiast właściciele nieruchomości mieszkalnych 
nie muszą zmieniać deklaracji. Naliczenie nowych opłat 
w ich przypadku nastąpi automatycznie przez Urząd, a 
mieszkańcy zostaną zawiadomieni o nowych stawkach.

Rada Miasta Wejherowa przyjęła także nowe stawki 
podatków od nieruchomości na rok 2023. Przeciętnie po-
datek od nieruchomości wzrośnie o 13%, a więc dużo po-
niżej inflacji, która w przyszłym roku przekroczy zapewne 
20%. Dla lokali mieszkalnych podatek wzrośnie od kilku 
do kilkudziesięciu złotych rocznie. 

Wobec bardzo trudnej sytuacji budżetu Wejherowa wy-
wołanej powszechną drożyzną i największym od 25 lat 
kryzysem w Polsce, miasto również musi uzupełnić swój 
budżet, aby realizować zadania na rzecz mieszkańców.

– Sytuacja budżetu miasta jest niezwykle trudna, a 
przyszłość niepewna. Duże podwyżki cen powodują-
ce wzrost kosztów, mniejsze środki przekazywane przez 
Ministerstwo Finansów i zmiany przepisów skutkujące 
zmniejszeniem dochodów miasta oraz bardzo duże dopła-
ty do oświaty z budżetu miasta będą przyczyną kryzyso-
wego budżetu Wejherowa w 2023 roku. Ostatnie lata były 
budżetowo trudne, ale tak źle jak obecnie nigdy jeszcze 
nie było, bo drożyzna i kryzys są w Polsce największe od 
25 lat – podkreśla Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. ekonomicznych i społecznych. 
– Z tych powodów zdecydowaliśmy się na wzrost stawek 
podatków od nieruchomości, aby móc realizować zadania 
na rzecz mieszkańców, ale ten wzrost będzie dużo poni-
żej inflacji. Warto podkreślić, że kolejny rok w Wejhero-
wie nie ulegają zmianie podatki od środków transportu. 
Zarówno podatki od nieruchomości, jak i przyszłoroczny 
budżet miasta będą odzwierciedleniem sytuacji w kraju, 
której negatywne skutki każdy z mieszkańców odczuwa 
każdego dnia.

Do sporządzenia dokumentu przystąpiły wszystkie gmi-
ny i powiaty Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
(OMGGS). Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, inaczej 
SUMP (z ang. Sustainable Urban Mobility Plan) ma zwiększyć 
swobodę przemieszczania się mieszkańców metropolii. 

Pociąg i autobus zamiast samochodu
– Wdrożenie planu ma sprawić, że dojazd pociągami i autobu-

sami będzie sprawniejszy, szybszy i wygodniejszy - mówi Michał 
glaser, prezes Zarządu OMGGS. – Krótsze czasy podróży, dzięki 
poprawie transportu zbiorowego, niosą oszczędności zarówno dla 
gmin, jak i mieszkańców.  Zwiększenie liczby pasażerów transportu 
publicznego oznacza mniej aut na drogach.

Głównym celem w zrównoważonej mobilności jest zapewnienie 
możliwości wyboru środka transportu przy jednoczesnej redukcji 
emisji zanieczyszczeń. SUMP postrzega kolej, autobusy, tramwaje, 
samochody, pieszych i rowerzystów jako elementy jednego syste-
mu, które powinny być spójne i wzajemnie się uzupełniać.

SuMP warunkiem ubiegania się o unijne dotacje 
Plan zrównoważonej mobilności dla metropolii jest ambit-

nym przedsięwzięciem, realizowanym wspólnie przez 51 gmin i 
miast oraz 8 powiatów zrzeszonych w OMGGS. Wykonanie SUMP 
jest wymagane dla uzyskania środków UE na inwestycje trans-
portowe w nowej perspektywie finansowej (2021-2027). 

–  Dla gmin metropolii oznacza to możliwość pozyskania środ-
ków na realizację własnych zadań związanych z tworzeniem spój-
nego systemu transportu zbiorowego –  mówi Maciej jendryczka, 
koordynator ds. transportu i mobilności OMGGS. –  W praktyce są 
to środki na budowę i rozbudowę węzłów przesiadkowych, parkin-
gów buforowych, nowych tras rowerowych, modernizację taboru i 
rozbudowę systemów informacji pasażerskiej. Rozwiązanie obec-
nych problemów, takich jak brak wspólnego biletu, słaba koordy-
nacja transportu zbiorowego czy też potrzeba budowy kolejnych 
węzłów integracyjnych wymaga czasu. Przygotowywany doku-
ment określi plan przedsięwzięć do 2040 roku. 

Czekają na uwagi mieszkańców
Na obecnym etapie prac Urząd Miejski w Wejherowie zapra-

sza mieszkańców, do zgłaszania propozycji i wniosków do planu. 
Wnioski można zgłaszać pocztą elektroniczną: 

maciej.jendryczka@metropoliagdansk.pl do 12 grudnia.  
Więcej informacji można znaleźć na stronie miasta Wejhero-

wa: www.wejherowo.pl
Podstawowe informacje o Planie Zrównoważonej Mobilności 

dostępne są na stronie:
https://www.metropoliagdansk.pl/co-robimy/transport-

-i-mobilnosc/plan-zrownowazonej-mobilnosci/

Podczas sesji Rady Miasta Wejherowa 15 listopada br. radni podjęłi konieczne de-
cyzje o nowych stawkach opłat za odpady oraz nowych stawkach podatków od nieru-
chomości. Szczegóły poniżej.

Powodem wzrost cen i największa od 25 lat drożyzna

Nowe stawki opłat za odpady
oraz podatków od nieruchomości

Przykładowy wymiar podatku od nieruchomości  

w 2023 roku w stosunku do 2022 

  rok 2022 - obecny rok 2023 - 
uchwalony 

wzrost 
roczny 

mieszkanie o pow. 43,0 m2 

udział w gruncie o pow. 22,0 m2 

Razem 

38,00 zł (0,88 zł/m2) 

12,00 zł (0,53 zł/m2) 

  

43,00 zł (1,00 zł/m2) 

13,00 zł (0,61 zł/m2) 

5,00 zł 

1,00 zł 

6,00 zł 

mieszkanie o pow. 56,0 m2 

udział w gruncie o pow. 60,0 m2 

Razem 

49,00 zł (0,88 zł/m2) 

32,00 zł (0,53 zł/m2) 

56,00 zł (1,00 zł/m2) 

37,00 zł (0,61 zł/m2 ) 

7,00 zł 

5,00 zł 

12,00 zł 

dom o pow. 110,0 m2 

grunt o pow. 634,0 m2 

Razem 

97,00 zł (0,88 zł/m2) 

336,00 zł (0,53 zł/m2) 

110,00 zł (1,00 zł/m2) 

387,00 zł (0,61 zł/m2) 

  13,00 zł 

  51,00 zł 

  64,00 zł 

budynek - działalność 

gospodarcza o pow. 70,00 m2 

grunt o pow. 300,0 m2 

Razem 

1785,00 zł (25,50 zł/m2) 

306,00 zł (1,02 zł/m2) 

2015,00 zł (28,78 zł/m2) 

393,00 zł (1,16 zł/m2) 

230,00 zł 

87,00 zł 

317,00 zł 

budynek pozostały 

(np. garaż)  30 m2          Razem 

255,00 zł (8,50 zł/m2) 291,00 zł (9,71 zł/m2) 36,00 zł 

  

 

  

Porównanie miesięcznych opłat za odbiór  

segregowanych odpadów komunalnych od mieszkańców 

w Wejherowie 
 

 
Metoda ustalenia 

opłaty 
Obowiązują
ce stawki 

2020-2022 

Uchwalone 
stawka 

na 2023 

Opłata 
miesięczna 

w 2020-
2022 

Opłata 
miesięczna 

w 2023 

Skutki zmiany 

  za 1 osobę 24,00 zł 32,00 zł 24,00 zł 32,00 zł 8,00 zł 

  za 2 osoby     48,00 zł     64,00 zł    48,00 zł    64,00 zł      16,00 zł 

   
  za 1 m2 
  powierzchni domu 
  lub mieszkania   

 
1,17 zł/m2 

  
1,40 zł/m2 

     
0,23 zł 

  
  przykładowo  
  za 40 m2  

 

1,17 zł/m2 

 

1,40 zł/m2 

 

46,80 zł 

 

56,00 zł 

 

9,20 zł 

   
  przykładowo  
  za 80 m2  

 

1,17 zł/m2 

 

1,40 zł/m2 

 

93,60 zł 

 

112,00 zł 

 

18,40 zł 

   
  przykładowo  
  za 100 m2 i więcej  

 

1,17 zł/m2 

 

1,40 zł/m2 

 

117,00 zł 

 

140,00 zł 

 

23,00 zł 
 

 
Uwagi: 
1. Zniżki za kompostowanie wynoszą 3 zł/osobę lub 0,15 zł/1m2. 
2. Maksymalne stawki dopuszczalne przez przepisy dla mieszkańców: 41,23 zł/osobę  
    lub 1,64 zł/1m2. 
3. Wzrosną stawki za odbiór odpadów w pojemnikach od przedsiębiorców w budynkach, 
    w których znajdują się lokale mieszkalne. 

 

Czytaj nas również  w internecie:   www.pulswejherowa.pl

Szybszy dojazd do stacji SkM i PkM, więcej połą-
czeń autobusowych i węzłów przesiadkowych, lepsza 
koordynacja  transportu zbiorowego, międzygminne 
trasy rowerowe - to rozwiązania, na które w metro-
polii czekamy od lat. Dzięki Planowi Zrównoważo-
nej Mobilności Miejskiej, który powstaje na zlecenie 
OMggS, samorządy będą mogły ubiegać się o środ-
ki europejskie na usprawnienie transportu.  władze 
wejherowa zapraszają mieszkańców do zgłaszania 
propozycji do tego dokumentu.

ważne uwagi mieszkańców

Powstaje plan
mobilności 
miejskiej
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MIASTO

Ponieważ nasze miasto  
jest przecięte drogą krajową 
nr 6 i linią kolejową, co po-
woduje bardzo duże utrud-
nienia w funkcjonowaniu 
mieszkańców, biznesu i go-
spodarki, budowa Węzła 
Śmiechowo (Zryw) jest nie-
zwykle ważną inwestycją.

– Dzisiaj podpisujemy 
umowę na realizację tej 
ważnej inwestycji. Dotrzy-
mujemy słowa - budowa się 
rozpoczyna. Konsekwent-
nie, etapami realizujemy 
budowę Węzła Zryw, który 
obecnie wkracza w najważ-
niejszą fazę i doprowadzimy 
to zadanie do końca – pod-
kreśla prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 
– Ze względu na ogromne 
koszty związane z budową, 
miasto nie byłoby w stanie 
takiej inwestycji zrealizo-
wać samodzielnie. Dzięki 
zrozumieniu i przychylno-
ści miastu osób, takich jak 
wiceminister Marcin Horała 
i Wojewoda Pomorski Da-
riusz Drelich, ta inwestycja 
jest realna. Budowa tego 
bezkolizyjnego węzła rozwią-
że problemy komunikacyjne 
we wschodniej części Wejhe-
rowa, ponieważ połączymy 
północną i południową część 
Wejherowa, ale będzie to tak-
że połączenie z powstającą 
Trasą Kaszubską.

Jak wyjaśnia zastępca 
prezydenta  Beata Rutkie-
wicz, w ramach inwesty-
cji powstanie bezkolizyjne 
skrzyżowanie z wiaduktem 
(tunelem) pod drogą krajo-
wą nr 6, oddzielny pas jezdni 
w kierunku Gdyni (wzdłuż 
drogi krajowej 6) oraz rondo  

węzeł Śmiechowo (Zryw) 

Rozpoczyna się kluczowa
inwestycja drogowa

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz Grzegorz Dąbrowski, dyrektor 
operacyjny POLIMEX Infrastruktura Sp. z o.o. podpisali umowę na budowę jednego 
z najważniejszych etapów Węzła Śmiechowo (Zryw). Umowę podpisano w wejherow-
skim ratuszu w obecności m.in. wiceministra Marcina Horały i wojewody pomorskie-
go Dariusza Drelicha.

Inwestycja będzie kosztowała ponad 51,5 mln zł. Do-
finansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do 
2025 roku to 18,7 mln zł.  Termin wykonania to połowa 
2025 r. a wykonawcą będzie konsorcjum firm: POLIMEX In-
frastruktura Sp. z o.o. i POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

między krajową „szóstką” a 
torami kolejowymi z droga-
mi dojazdowymi w kierunku 
Gdyni. Natomiast zgodnie z 
porozumieniem z lipca 2017 
roku, zawartym między 
PKP PLK S.A. i miastem 
Wejherowo oraz Powiatem 
Wejherowskim i Wojewódz-
twem Pomorskim, budową 
tunelu pod torami zajmą się 
i sfinansują go PKP Polskie 
Linie Kolejowe. Obecnie za-
awansowane są prace pro-
jektowe.

– Cieszę się, że dzięki za-
angażowaniu i pracy władz 
samorządowych, miasto 
otrzymuje środki z rządo-
wego programu na ważne 
dla mieszkańców inwestycje, 
którzy będą mogli sprawniej 
i bezpieczniej się poruszać – 
mówi wiceminister Marcin 
Horała. – Jestem przeko-

nany, że dzisiejsza umowa, 
w pewnym sensie finał sta-
rań, nie będzie końcem i bę-
dą kolejne dotacje i kolejne 
dobre informacje.

– Węzeł Zryw jest reali-
zowany etapami, ta część, 
na którą dzisiaj podpisy-
wana jest umowa, jest jed-
nym z ważniejszych etapów 
- mówi wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich. – Prace 
prowadzone będą po pół-
nocnej i południowej oraz 
wschodniej i zachodniej 

części miasta. 
W inwestycji partycy-

pować będzie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Gdyni, które wybuduje i 
przebuduje sieci kanaliza-
cji sanitarnej oraz wodocią-
gowe w kwocie 633 tys. zł. 
Także spółka Chopin Tele-
wizja Kablowa wykonana 
roboty budowlane obejmu-
jące budowę i przebudowę 
sieci telekomunikacyjnej, 
należącej do Chopin TK.

Akcja społeczna ZRYw NA ŚMIeChOwIe
Przypomnijmy, że od początku 2021 roku prowadzono 

akcję społeczną ZRYW NA ŚMIECHOWIE, której celem było 
pozyskanie finansowego wsparcie ze strony rządu na bu-
dowę bezkolizyjnego Węzła Zryw z tunelem w Śmiechowie. 
Powstała petycja skierowana do GDDKiA oraz rządu i po-
morskich parlamentarzystów, którą 13 kwietnia 2021 roku 
w imieniu mieszkańców złożyli miejscy radni Mariusz Łupi-
na, Jacek Gafka, Wojciech Kozłowski i Tomir Ponka. Pomi-
mo pandemii, która bardzo utrudniała zbieranie podpisów, 
apel podpisało co  najmniej 1366  mieszkańców. Organi-
zatorzy akcji bardzo dziękują wszystkim mieszkańcom za 
poparcie petycji, która była potrzebna i - jak się okazuje 
- skuteczna.

W podpisaniu umowy, obok prezydenta Krzysztofa Hildebrandta uczestniczy-
li jego zastępcy Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz miasta 
Bogusław Suwara oraz wejherowscy radni m.in.: Jacek Gafka, Leszek Szczy-
pior, Piotr Bochiński, Henryk Jarosz i Tomir Ponka. Wyrazy uznania należą 
się zespołowi pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie za zaangażowa-
ne i wysiłek włożony w przygotowywanie tej trudnej inwestycji do realizacji.

Fot. Urząd Miejski

Miejski radny Wojciech Wasiakowski (Prawo i 
Sprawiedliwość dla Wejherowian) żyje z pienię-
dzy miasta. Jako radny Wojciech Wasiakowski 
chętnie i głośno krytykuje podwyżki podatków 
i opłat miejskich, ale już jako prezes klubu bok-
serskiego Wojciech Wasiakowski chętnie i po ci-
chu bierze te pieniądze z kasy miasta i zarabia w 
klubie jako trener. W dodatku na komisach rady 
próbuje temu zaprzeczać, jednocześnie awan-
turując się, że pieniędzy dla niego jest ciągle za 
mało. Otrzymuje też dietę radnego. Jeśli dodamy 
do tego zupełny brak sukcesów Wojciecha Wa-
siakowskiego i jego merytoryczną ignorancję 
jako radnego, jawi się nam żałosna hipokryzja 
i zakłamanie.

Wejherowski Klub Bokserski „Gryf ” Wejherowo, którego Woj-
ciech Wasiakowski jest założycielem i prezesem, wziął w latach 
2018-2022 z kasy miasta Wejherowa dotacje w kwocie 90 tys. zł 
na zadania z zakresu sportu, profilaktyki i Akcji Lato. W tym okre-
sie Wojciech Wasiakowski był radnym miasta Wejherowa i jedno-
cześnie jako trener wziął z kasy WKB „Gryf ” Wejherowo dochód w 
kwocie ponad 106 tys. zł (w latach 2018-2021). Co ważne, było to 
główne źródło utrzymania radnego, a drugim źródłem są pienią-
dze z kasy miasta w postaci diety radnego. Radny Wasiakowski 
wziął w latach 2018-2021 diety w kwocie prawie 62 tys. zł. Wszyst-
kie dane są dostępne w świadczeniach majątkowych radnego z 
dnia 28-04-2022, 03-12-2021(korekta), 25-06-2020 i 25-04-2019, 
które znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej miasta (bez roku 2022, gdyż oświadczenie majątko-
we za obecny rok będzie dostępne w roku 2023). Wojciech Wasia-
kowski prowadzi jeszcze działalność gospodarczą, ale raz osiąga 
dochód, raz stratę, nie można też stwierdzić na podstawie oświad-
czeń, ile pieniędzy sobie z tej działalności wypłacił.

Jako radny Wojciech Wasiakowski nie ma żadnych sukcesów, 
praktycznie do niczego się nie przyczynił i w niczym nie pomógł. 
Wszystkie działania miasta krytykuje. Dla przykładu w głosowa-
niach na radzie miasta Wojciech Wasiakowski był przeciwko bu-
dowie ulic Necla-Gryfa Pomorskiego w Śmiechowie, z którego 
został wybrany radnym. Zresztą na Śmiechowie radny Wojciech 
Wasiakowski wcale nie mieszka. Głosował nawet przeciwko przy-
znaniu środków i próbował przeszkadzać w doprowadzeniu do 
budowy Węzła Zryw, ale na podpisaniu umowy z wykonawcą tej 
inwestycji już chętnie pozował do zdjęcia. To szczyt obłudy i za-
kłamania. Radny Wojciech Wasiakowski nie raz dał dowód swo-
jej merytorycznej niewiedzy, nie znał statutu czy budżetu miasta, 
skłamał i zmyślał. Czy zatem jednym sukcesem radnego Wojcie-
cha Wasiakowskiego jest te 90 tys. zł dla klubu, w którym zarabia 
jako trener?

                     Dr Puls

Dr Puls ujawnia:

Radny wasiakowski 
wziął 90 000 zł 
od miasta

Dołącz do nas na:
facebook.com/Pulswejherowa
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Dzień Pracownika So-
cjalnego jest formą wyróż-
nienia pracowników służb 
społecznych, dostrzeżenia 
roli i znaczenia ich pracy. 
Na terenie powiatu wejhe-
rowskiego pomoc udziela-
na jest dzieciom, osobom 
starszym, niepełnospraw-
nym oraz rodzinom. Reali-
zowana jest m.in. poprzez 
Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Wejherowie, 
które jest organizatorem 
Rodzinnej Pieczy Zastęp-
czej dla 500 dzieci, domy 
pomocy społecznej, Warsz-
taty Terapii Zajęciowej czy 
Środowiskowy Dom Samo-
pomocy.

– Dziękuję wszystkim 
Pracownikom służb społecz-
nych za codzienny wysiłek, 
pomoc oraz zaangażowanie 
w służbę drugiemu człowie-
kowi. Wasze działania dla 
wielu osób stanowią nie-
zbędne wsparcie pozwalają-
ce przetrwać niejeden trud 
ludzkiego życia – powie-
działa Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

Dzień Pracownika Socjalnego

Życzenia i podziękowania
W Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia 

Pracownika Socjalnego. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń i podziękowań za 
ciężką pracę, wielkie serce i gotowość niesienia pomocy ludziom potrzebującym na 
terenie powiatu wejherowskiego.

Podczas spotkania wrę-
czono gratulacje i podzię-
kowania oraz „Drzewka 
Wdzięczności”. Wyróżnie-
nie otrzymało Stowarzy-
szenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Przy-
stanek” oraz Fundacja 
Zdrowia „Esco”. 

– Nagroda przyznawa-

na przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w 
Wejherowie ma na celu 
uhonorowanie instytucji, 
organizacji oraz osób fi-
zycznych najbardziej za-
angażowanych w działania 
na rzecz wsparcia osób nie-
pełnosprawnych, dziecka i 
rodziny oraz promocji i roz-

woju rodzicielstwa zastęp-
czego na terenie powiatu 
wejherowskiego – powie-
dział Wicestarosta Jacek 
Thiel.

Dzień Pracownika So-
cjalnego to polskie święto 
obchodzone 21 listopada na 
mocy zapisu ustawy o po-
mocy społecznej z 1990 r. 

W PZS nr 4 w Wejherowie 
odbył się Finał Wojewódz-
kiej Licealiady w Unihoke-
ju Chłopców. W rywalizacji 
wzięło udział 6 najlepszych 
drużyn w województwie z II 
LO w Gdyni, ZS Ekonomicz-
nych w Starogardzie Gd., II 
LO w Gdańsku, PZS nr 4 w 
Wejherowie, Technikum nr 
3 w Malborku oraz ZSP w 
Bytowie. Po emocjonujących 
spotkaniach oraz rzutach 
karnych I miejsce wywal-
czyła drużyna gospodarzy.

W ramach wydarzenia odbędzie się szereg spotkań skiero-
wanych przede wszystkim do młodzieży szkół ponadpodsta-
wowych, które promują szeroko rozumianą przedsiębiorczość. 
Uczniowie będą mogli wysłuchać m.in. wykładów przedsię-
biorców-praktyków, odbyć wizyty studyjne w wybranych 
firmach, wziąć udział w warsztatach podnoszących umiejęt-
ności biznesowe i interpersonalne oraz w zajęciach organi-
zowanych przez instytucje zewnętrze.

– Podczas Powiatowego Tygodnia Przedsiębiorczości 
odbędą się lekcje z przedsiębiorczości, spotkania z praco-
dawcami czy warsztaty, podczas których będzie można się 
dowiedzieć m.in. jak rozpocząć przygodę z biznesem, jak 
pozyskać finansowanie na otwarcie i rozwój własnej firmy 
oraz jak zbudować własną markę – mówi starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Podczas spotkania w wejherowskim starostwie uczestni-
cy wysłuchali następujących prelekcji: „Ochrona interesu 
przedsiębiorcy - wsparcie w relacjach z organami admi-
nistracji publicznej” - pełnomocnika Rzecznika Terenowe-
go Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w 
Gdańsku Agnieszki Majewskiej oraz „Świadomość ryzyk 
i odpowiedzialność właścicieli oraz zarządów firm w świetle 
aktualnych cyberzagrożeń” – prezesa Zarządu firmy Cy-
ber360 Zbigniewa Kniżewskiego. 

Tydzień 
przedsiębiorczości

W Starostwie Powiatowym odbyła się 
konferencja pt. „Bezpieczeństwo i ochro-
na interesu przedsiębiorcy”, inaugurują-
ca Powiatowy Tydzień Przedsiębiorczości. 
Wydarzenie to wpisuje się w obchody Świa-
towego Tygodnia Przedsiębiorczości.

PZS nr 4 w wejherowie odniósł sukces sportowy 

Mistrzowie Pomorza
Drużyna chłopców z Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejhero-

wie została mistrzem województwa pomorskiego w unihokeju. To 
historyczny sukces, ponieważ w tej dyscyplinie sportu uczniowie 
„samochodówki” po raz pierwszy stanęli na najwyższym podium. 

– Serdecznie gratuluję 
uczniom Powiatowego Ze-
społu Szkół nr 4 w Wejhero-
wie odniesionego sukcesu. 
Życzę dalszych osiągnięć 
sportowych – mówi staro-
sta wejherowski Gabriela 
Lisius.

Samorząd Powiatu Wej-
herowskiego od lat prze-
znacza znaczne środki na 
realizację zadań sporto-
wych na różnych płaszczy-
znach, m.in. dofinansowuje 
imprezy i projekty spor-

towe, nagradza wyróż-
niających się trenerów i 
zawodników, dofinansowu-
je kluby sportowe oraz in-
westuje w infrastrukturę 
sportową. 

– Uczniowie z naszych 
szkół od lat osiągają zna-
czące sukcesy w różnych 
dyscyplinach sportowych, 
zajmując wysokie miej-
sca na zawodach ran-
gi wojewódzkiej oraz 
ogólnopolskiej – podkreśla 
wicestarosta Jacek Thiel.
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wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w wejherowie

Placówka rozpoczę-
ła funkcjonowanie 15 li-
stopada 2002 r. Głównym 
celem działalności jest ak-
tywne wspomaganie proce-
su rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepeł-
nosprawnych, który ma 
przyczynić się do samo-
dzielnego funkcjonowania 
w społeczeństwie, aktyw-
nego uczestnictwa w naj-
bliższym środowisku oraz 
podjęcia pracy. 

Przyjazne miejsce
Podczas uroczystości, 

która odbyła się w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej,  
Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Wejherowie otrzy-
mał Medal „Za Zasługi dla 
Powiatu Wejherowskie-
go”.  Wyróżnienie zostało 
wręczone przez Starostę 
Wejherowskiego Gabrielę 
Lisius, Wicestarostę Jacka 
Thiela i Przewodniczącego 
Rady Powiatu Wejherow-
skiego Józefa Reszke.   

– Od 20 lat tworzycie 
przyjazne miejsce, w któ-
rym osoby potrzebujące po-
mocy doświadczają  pełnej 
akceptacji, poczucia bycia 
potrzebnym i ważnym. Pro-
szę przyjąć podziękowania 
oraz słowa uznania za tro-
skę, cierpliwość i serce wło-
żone w przygotowanie osób 
niepełnosprawnych do zna-
lezienia swojego miejsca 
w społeczeństwie – powie-
działa podczas uroczystości 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Uczestnikami WTZ są 
osoby niepełnosprawne z te-
renu powiatu wejherowskie-
go, posiadające orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności 
ze wskazaniem do terapii 

Medal dla warsztatu Terapii 
Zajęciowej za pracę na rzecz
osób niepełnosprawnych

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wejherowie, prowadzony przez Fundację Zdrowia 
„Esco”, obchodził jubileusz 20-lecia istnienia. Wydarzenie było okazją do uhonorowa-
nia działalności stowarzyszenia Medalem „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” 
za aktywną, pełną zaangażowania i oddania pracę na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem umowy jest podnoszenie poziomu świadomości 
ekologicznej, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie 
postaw proekologicznych wśród młodzieży. 

– Pogarszający się stan środowiska naturalnego spra-
wia, że od wielu lat podejmowane są zdecydowane kroki 
mające na celu m.in. poprawę jakości powietrza, ochronę 
zasobów naturalnych, ograniczenie ilości odpadów czy 
redukcję ilości plastikowych opakowań. Istotną rolę w 
tym procesie odgrywa edukacja ekologiczna wśród dzieci 
i młodzieży, która ma za zadanie promować działania 
na rzecz środowiska – mówi Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Zakres działań będzie obejmował przeprowadzenie cy-
klu warsztatów ekologicznych dla uczniów powiatowych 
szkół ponadpodstawowych. Jedno ze spotkań poświęcone 
będzie elektroodpadom, które są nie tylko źródłem niebez-
piecznych substancji, ale mogą stanowić również cenne 
źródło surowców wtórnych. 

zajęciowej. Obecnie Funda-
cja prowadzi rehabilitację 
dla 20 osób z powiatu. 

edukacja 
ekologiczna

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i 
Wicestarosta Jacek Thiel podpisali umo-
wę z  Prezesem Zakładu Usług Komunal-
nych w Wejherowie sp. z o.o. Andrzejem 
Gorczyckim, na realizację zadań z zakresu 
edukacji ekologicznej. 

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

www.facebook.com/powiatwejherowski

Doskonała forma
rehabilitacji
– Skupiamy się przede 

wszystkim na rozwoju na-
szego uczestnika, on jest 
dla nas najważniejszy i 
jeżeli jest taka potrzeba 
układamy indywidualny 
plan rozwoju. W placówce 
działają cztery pracownie 
tematyczne: komputerowo-
-poligraficzna, plastyczna, 
witrażowo-przyrodnicza i 
gospodarstwa domowego. 
Zajęcia to doskonała for-
ma rehabilitacji, ale przede 
wszystkim integracji spo-
łecznej – mówiła Kierownik 
WTZ w Wejherowie Izabe-
la Mazurkiewicz.

Założycielem WTZ w 
Wejherowie było Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej, któ-
rego dyrektorem był An-

drzej Arendt i Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie. 
Następnie WZT przeszły 
pod Powiatowy Zespół Pla-
cówek Oświatowo-Wycho-
wawczych. W kwietniu 
2009 r. Warsztat Terapii 
Zajęciowej został powierzo-
ny Fundacji Zdrowia „Esco” 
i do dnia dzisiejszego pro-
wadzony jest przez tę orga-
nizację. 

Niespotykana
atmosfera
Każdego roku Fundacja 

organizuje festyny, kier-
masze i wystawy m.in.: 
Free-Art Pokaz Sztuki 
Osób Niepełnosprawnych, 
Powitanie Wiosny na Ka-
szubach, Turniej Bowlingu 
oraz wystawy w centrach 
handlowych. 

– Z perspektywy Pań-
stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych jesteście jed-

nym z trzech Warsztatów 
Terapii Zajęciowej na tere-
nie powiatu wejherowskie-
go i jednym z czterdziestu 
dziewięciu na Pomorzu. 
Z pełnym przekonaniem 
mogę jednak powiedzieć, 
że wyróżnia Was zżycie, 
niespotykana atmosfera i 
uśmiech. To się nie dzieje 
samo, tego nie da się stwo-
rzyć pod jakąkolwiek pre-
sją. Dziękuję wszystkim 
terapeutom, rehabilitan-
tom, psychologom i rodzi-
com za tą wieloletnią pracę 
– powiedział podczas jubi-
leuszu Dyrektor Pomor-
skiego Oddziału PFRON 
Dariusz Majorek.
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Całkowitemu przeobra-
żeniu uległo koryto rzeki 
Cedron, nad którą powstały 
stylowe drewniane mostki. 
Umocniono brzegi rzeki, za-
montowano także małe koło 
młyńskie napędzane prze-
pływającą wodą. 

W oddanej już do użytku 
ulicy Zamkowej położono 
nowe podziemne media, w 
tym m.in. kanalizację desz-
czową i sieci energetyczne, 
a na powierzchni ułożono 
nowe chodniki oraz nową 
nawierzchnię bitumiczną. 

– Oczyszczono kory-
to rzeki, aby zagwaranto-
wać niezakłócony przepływ 
wody, która z okolicznych 
wzgórz napływa bezpośred-
nio do miasta – informuje 
zastępca prezydenta mia-
sta, Beata Rutkiewicz. 
– Oprócz tego na terenie 
placu powstają nowe miej-
sca parkingowe. Docelowo 
znajdzie się tutaj około 70-
80 miejsc dla samochodów 
osobowych oraz dla 7-8 
autobusów turystycznych, 
czego w rejonie miasta do-
tychczas brakowało.

Budowa dużego parkingu  
daje możliwość przyjmowa-
nia w mieście większej ilości 
wycieczek i zmotoryzowa-

Inwestycja na ulicy Zamkowej

wygodny parking 
i nowoczesna przestrzeń

Trwa przebudowa terenu przy ulicy Zamkowej, gdzie powstaje 
nowy parking dla aut osobowych i autobusów. 

nych turystów. Wiadomo, 
że goście chcą zobaczyć w 
Wejherowie przede wszyst-
kim kalwarię, park, rynek i 
stare uliczki . Chcą wejść do 
klasztoru, muzeum lub do 
ratusza, a problemem jest 
zaparkowanie autobusów w 
centrum miasta.

 – Najbardziej cieszy, że 
otworzyliśmy ulicę Zam-
kową, a wszystkie robo-
ty uliczne z tym związane 
zostały wykonane w pla-
nowanym terminie. Czas 
modernizacji ulicy Zamko-
wej była uciążliwym okre-
sem z powodu utrudnień 
komunikacyjnych. Dobrze, 

że jesteśmy dużo szybciej 
w harmonogramie robót, 
niż byliśmy do tej pory. In-
westycja powinna się za-
kończyć jesienią przyszłego 
roku. Prace przyśpieszyły i 
będziemy próbowali kory-
gować podpisany harmo-
nogram w porozumieniu z 
wykonawcą – dodaje Beata 
Rutkiewicz.

Umowa na realizację in-
westycji opiewa na ok. 9 
mln zł. Z uwagi na budowę 
parkingów dla autobusów 
miasto otrzymało dofinan-
sowanie od samorządu po-
wiatu wejherowskiego w 
kwocie 2,3 mln zł.

Inwestycję podzielono na 
trzy etapy. W ramach pierw-
szego etapu (1A) do- finanso-
wanego z pozyskanego przez 
władze miasta Funduszu 
Inwestycji Lokalnych wyko-
nane zostaną roboty budow-
lane polegające na budowie 
oświetlenia oraz kanalizacji 
deszczowej dostosowanej do 
docelowego układu drogo-
wego, jak również przebudo-
wie sieci uzbrojenia terenu, 
które kolidują z planowaną 
budową drogi tj: sieć wodo-
ciągowa, gazowa, ciepłow-
nicza, elektroenergetyczna 
i telekomunikacyjna. Na 
skrzyżowaniu ul. Starom-
łyńskiej, ul. Wyczółkow-
skiego i ul. Obr. Wybrzeża 
wykonana zostanie tymcza-
sowa jezdnia z płyt betono-
wych typu JOMB o średniej 
szerokości 5 metrów. Nato-
miast w miejscach istnie-
jących zjazdów i dojść do 
posesji nawierzchnia zosta-
nie utwardzona za pomocą 
kruszbetu. Obecna sytuacja 
finansowa Miasta Wejhero-
wa powoduje, że na wykona-
nie nawierzchni docelowych 
i na budowę ronda, trzeba 
będzie poczekać.

Wykonawcą robót budow-
lanych jest  Zakład Usług 

Trwa budowa ulicy Staromłyńskiej

Trzy etapy inwestycji
Rozpoczął się pierwszy etap budowy ul. Staromłyńskiej na odcin-

ku od skrzyżowania z ulicami Wyczółkowskiego i Obrońców Wybrze-
ża do skrzyżowania z ul. Weteranów. Inwestycja współfinansowana 
jest z budżetu Wejherowa (ponad 694 tys. zł), ze środków Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni (ponad 170,5 
tys. zł) oraz z dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych w wysokości 1 miliona zł. W związku z inwestycją wpro-
wadzona została zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic 
Staromłyńskiej, Obrońców Wybrzeża i Wyczółkowskiego.

Komunalnych w Wejherowie 
Sp. z o. o. Planowany koszt 
wykonania I etapu robót bu-
dowlanych zgodnie z ofertą 
wykonawcy wynosi 1 864 
683,47 zł brutto. Prace po-
winny być wykonane do koń-
ca kwietnia przyszłego roku.

Urząd Miejski w Wejhero-
wie i ZUK sp. z o.o. Wejhero-
wo - jako wykonawca robót, 
dołożą wszelkich starań, 
aby zminimalizować utrud-
nienia podczas prowadzenia 
prac budowlanych w tym 
rejonie, jednak są one nie-
uniknione. Zakres prac jest 
rozległy i wiąże się z przej-
ściowymi trudnościami. 

W kolejnych latach pla-

nowane jest wykonanie do-
celowego układu drogowego 
tj. ronda na skrzyżowaniu 
ul. Staromłyńskiej, ul. Wy-
czółkowskiego i ul. Obr. 
Wybrzeża oraz ścieżki rowe-
rowej (w drugiej zabudowie 
mieszkalnej). Zostanie tak-
że przebudowana ul. Sta-
romłyńska od ronda do ul. 
Weteranów. Ulica Starom-
łyńska zyska wtedy nową 
nawierzchnię, chodniki oraz 
ścieżkę rowerową. 

Budowa kolejnych eta-
pów ulicy Staromłyńskiej 
będzie prowadzona w opar-
ciu o projekt wykonany 
przez Biuro Projektów Dro-
gowych Piotr Kania. 

Dyrektor WZNK Jarosław Jędrzejewski mówi, że zniszczone lampy halogenowe są 
drogie. Jedna z nich kosztuje 3100 zł, a w skład zdewastowanego oświetlenia wchodziło 
6 lamp. Nie były to zwyczajne lampy, lecz specjalne reflektorki zamontowane w gruncie, 
przystosowane do funkcjonowania na zewnątrz w różnych warunkach atmosferycznych i 
ze wzmocnionym szkłem.  

Dyrektor podkreśla, że trzeba było naprawdę dużo złej woli i energii, aby zniszczyć takie 
oświetlenie, którego naprawa będzie kosztowała około 20 tys. zł. Zdarzenie zostało zgłoszone 
na policję i trwa dochodzenie w tej sprawie. Jeśli nie uda się znaleźć sprawców, za naprawę 
oświetlenia trzeba będzie zapłacić ze środków publicznych.

Dewastacja na kalwarii
Nieznany sprawca, bądź sprawcy, zniszczyli za dnia podświetlenie 

kapliczki Cedron w Wejherowie. Stało się to w niedzielne popołudnie 
13 listopada.

Fot. Urząd Miejski
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Materiał informacyjny Gminy Wejherowo

Na zaproszenie wójta Gminy Wejhero-
wo Przemysława Kiedrowskiego, dy-
rektora Oddziału IPN w Gdańsku Pawła 
Warota oraz zastępcy dyrektora Muzeum 
Stutthof ds. Muzeum Piaśnickiego w Wej-
herowie Teresy Patsidis przybyli m.in. 
ksiądz infułat Daniel Nowak, ksiądz 
prałat Tadeusz Reszka, przedstawicie-
le rodziny ś.p. Edwarda Łakomego, radni 
Gminy Wejherowo, dyrektorzy placówek 
oświatowych, poczty sztandarowe szkół 
oraz organizacji pozarządowych. 

W uroczystości wzięli udział także: 
Adam Śliwicki - wójt gminy Krokowa, 
Katarzyna Lisiecka - naczelnik Oddzia-
łowego Biura Upamiętniania Walk i Mę-
czeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w 

Na starym cmentarzu i w Piaśnicy

uroczystości ku czci 
ś.p. edwarda Łakomego

Aby uczcić pamięć majora Edwarda Łakomego, w przededniu 
rocznicy jego śmierci w lasach piaśnickich odbyła się wyjątkowa 
uroczystość. Z kolei na wejherowskim Starym Cmentarzu, przy 
grobie pierwszego wójta Gminy Wejherowo-Wieś, miało miejsce od-
słonięcie tablicy biograficznej, przedstawiającej życiorys majora.

Gdańsku, Aleksandra Lademann-Wci-
sło - zastępca Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Wejherowie. 

Uczennica szkoły podstawowej nr 2 w 
Bolszewie przedstawiła notkę biograficz-
ną majora Łakomego. Następnie nastąpiło 
odsłonięcie i uroczyste poświęcenie tabli-
cy. Wydarzenie swym śpiewem uświetnił 
chór Gaudeamus działający przy Bibliote-
ce i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

Dalsza część obchodów miała miejsce w 
kościele pw. Chrystusa Króla i Błogosła-
wionej Alicji Kotowskiej, gdzie odprawiona 
została msza święta. Po zakończeniu na-
bożeństwa wójt Gminy Wejherowo wraz 
z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Ed-
mundem Biangą, wręczyli statuetkę 
Gryfa Kaszubskiego dla stowarzyszenia 
„Rodzina Piaśnicka”. To najwyższe odzna-
czenie Gminy Wejherowo przyznane zosta-
ło decyzją Rady Gminy we wrześniu 2022 
roku, za wyjątkowe zasługi dla gminy. W 
imieniu Stowarzyszenia statuetkę odebra-
li członkowie zarządu z prezes Małgorza-
tą Śliwicką na czele.

Na trakcie uroczystości nastąpiło także 
przekazanie przez wójta Gminy Wejherowo 
na ręce dyrektor Teresy Patsidis oryginal-
nego dokumentu z 1935 roku podpisanego 
własnoręcznie przez Edwarda Łakomego, 
który znajdzie się w zbiorach Muzeum Pia-
śnickiego. Także państwo Marzena i Ta-
deusz Gaffke z Kąpina przekazali kopię 
akwareli z 1934 autorstwa Mariana Na-
pierały - syna przedwojennego gospodarza 
Kąpina, który także zginął na początku II 
wojny światowej w lasach piaśnickich. 

Fot. Urząd Miejski

Zebrani w kościele obej-
rzeli film o obozie koncen-
tracyjnym Stutthof oraz 
wystawę pt. „Stutthof idzie! 
Ewakuacja więźniów obo-
zu koncentracyjnego Stut-
thof”. Wystawa ta będzie 
prezentowana do końca li-
stopada br. na placu Jaku-
ba Wejhera w Wejherowie.

Koncert „Requiem Ka-
szubskie” był artystycznym 
hołdem dla ofiar, a także 
więźniów KL Stutthof. Po-
święcony był również miesz-
kańcom Kaszub, którzy 
nieśli pomoc więźniom na 
trasie zimowej ewakuacji.

Zastępca prezyden-
ta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz po koncercie 

Soliści: Marzena Michałowska (sopran) i Stanisław Duda (bary-
ton), Chór Kakofonia, Chór Kameralny Discantus, Schola Cantorum 
aMuz oraz Zespół Instrumentów Blaszanych byli wykonawcami kon-
certu „Requiem Kaszubskie” w kościele Chrystusa Króla i bł. Ali-
cji Kotowskiej w Wejherowie. Niedzielny przejmujący i wzruszający 
koncert  był poświęcony ofiarom Marszu Śmierci.

w kościele pw. Chrystusa króla

Niezwykły koncert 
„Requiem kaszubskie”

podziękował dyrygentowi 
Sławomirowi Bronkowi i 
wszystkim wykonawcom.

Dodajmy że muzykę do 

koncertu „Requiem Kaszub-
skie napisał Adam Die-
sner, a słowa br. Zbigniew 
Joskowski OFMConv. 

W obozie koncentracyjnym Stutthof przez kilka lat 
wojny więziono ponad 110 tysięcy osób, z których ok. 60 
tysięcy zmarło. Przymusowa ewakuacja więźniów rozpo-
częła się 25 stycznia 1945 roku. 

Piesze kolumny więźniów - w sumie było ich 11 tysięcy, 
miały do przejścia trasę ok. 140 km do Lęborka w warun-
kach zimowych, przy temperaturze poniżej 20 st. C. Przez 
pierwsze trzy dni uczestnicy Marszu Śmierci nie otrzymali 
żadnego pożywienia. Tych, którzy tracili siły lub nie na-
dążali za kolumną, zabijano na miejscu. Powszechne by-
ły odmrożenia kończyn. W Marszu Śmierci który dotarł w 
okolice Wejherowa zginęło ponad 2 tys. więźniów. Około 
2 tys. udało się zbiec z kolumn lub z miejsc odpoczynku.

RekLAMY, OgŁOSZeNIA I kONDOLeNCje
w  PuLSIe  wejheROwA

606 101 502 redakcja@pulswejherowa.pl
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WYDARZENIA

12 listopada minęło 
30 lat od założenia wspo-
mnianego Stowarzyszenia, 
którego celem jest pomoc 
dzieciom. Jubileusz zgro-
madził w Filharmonii Ka-
szubskiej wielu przyjaciół, 
sympatyków i darczyńców, 
którzy od lat bezinteresow-
nie wspierają działalność 
Stowarzyszenia.

– Trzydzieści lat temu Zo-
fia Kusterska przekonała do 
zmieniania świata na lepsze 
grupę zwolenników o gorą-
cych, ofiarnych sercach, któ-
rym nie był obojętny los osób 
pokrzywdzonych – powie-
dział prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. – 
Efektem tego było powstanie 
w naszym mieście Stowarzy-
szenia, którego misją była 
pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, w szczegól-
ności dzieciom oraz stwo-
rzenie dla nich przyjaznego 
miejsca, w którym mogłyby 
czuć się kochane i bezpieczne, 
jak w rodzinie. Dom Rodzin-
ny przy ul. Dworcowej 12 tęt-
ni życiem. Gości w nim to, co 
jest najpiękniejsze: radość i 
uśmiech dzieci. Dziękujemy 
za zaangażowanie, oddanie 

Statuetka dla Zofii kusterskiej

Najważniejsza jest 
radość i uśmiech dzieci  

Zofia Kusterska przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół 
Rodziny w Wejherowie została wyróżniona przez prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta Statuetką Jakuba Wejhera za wrażli-
wość, zaangażowanie, ofiarność, poświęcenie, ale przede wszyst-
kim za wielkie serce dla dzieci i młodzieży.

i wielkie serce, wkładane w 
pracę, za poświęcenie dla 
drugiego człowieka.

Stowarzyszenie Przyja-
ciół Rodziny, odpowiadając 
na potrzeby społeczne, sta-
le poszerza zakres swoich 
działań, prowadzi szeroko 
rozumianą profilaktykę, 
udziela pomocy rodzinom 
dotkniętym różnymi zabu-
rzeniami, wspiera dzieci z 
rodzin z problemami. Orga-

nizuje wypoczynek letni dla 
dzieci, a obecnie aktywnie 
włącza się w pomoc uchodź-
com z Ukrainy. 

Zastępca prezydenta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz 
życzył Zofii Kusterskiej 
niesłabnącego entuzjazmu, 
wielu sił niezbędnych do re-
alizacji wszystkich planów, 
dużo zdrowia, spokoju, po-
gody ducha oraz pomyślno-
ści w życiu osobistym. 

Zofia Kusterska ze Statuetką Jakuba Wejhera tuż po 
wręczeniu nagrody w ratuszu. 

Jubileuszowy tort podczas uroczystości w Filharmonii.

Fot. Urząd Miejski

Rozstrzygnięto konkurs literacki

XVII Powiew weny
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Majkowskiego w Wejhe-

rowie w miniony wtorek ogłoszono wyniki XVII edycji Wejherow-
skiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” pod patronatem 
Prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Laureaci otrzy-
mali nagrody w kilku kategoriach.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Jak podkreśliła podczas 
uroczystości dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
Wejherowie Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek, 
konkurs „Powiew Weny” 
z małego lokalnego wyda-
rzenia stał się cenionym 
konkursem o charakterze 
wojewódzkim. Pozwala do-
strzec i wyróżnić utalento-
wane osoby, które tworzą w 
naszym regionie. 

Motto tegorocznego kon-
kursu brzmiało „(…)na 
zgliszczach najpiękniejszy 
wyrasta owoc”.

Wszystkim laureatom 
oraz uczestnikom konkur-
su pogratulował prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt, który razem z 
zastępcą Arkadiuszem 
Kraszkiewiczem wręczał 
nagrody. 

–  Cieszę się, że ten konkurs 
się rozwija i że odbywa się 
w Wejherowie – powiedział 
Krzysztof Hildebrandt,   
który podziękował dyrek-
tor biblioteki Ewelinie 
Magdziarczyk-Pleba-

Laureaci konkursu:
Młodzież – Poezja –  weronika Spławińska – Tczew

Młodzież – Proza
I miejsce   –  Amelia gappa – Linki
II miejsce  –  Maja werczyńska – Gdynia
III miejsce –  Aleksandra jung  – Sopot

Dorośli – Poezja
I miejsce   –  hanna Makurat-Snuzik – Gdańsk
II miejsce  –  Magdalena kubiak – Wicko
III miejsce –  Małgorzata Borzeszkowska – Wejherowo

Dorośli – Proza
I miejsce   –  Monika kubisiak – Wejherowo
II miejsce  –  Dominik kasicki – Gdańsk
III miejsce –  Paulina Salamucha - Wejherowo

nek, wszystkim organiza-
torom i jurorom konkursu. 
– Biblioteka miejska to 
ważna instytucja kultury, 
która m.in. gromadzi ludzi 
z dorobkiem artystycznym 
– dodał prezydent miasta.

W komisji konkursowej 
zasiadali i prace oceniali: 
Ewelina Magdziarczyk-

-Plebanek, Michał Jeliń-
ski, Daniel Odija i Piotr 
Schmandt.

W kategoriach młodzie-
żowych laureaci otrzymali 
nagrody rzeczowe, a w ka-
tegoriach dorosłych – na-
grody finansowe. Nagrody 
ufundował prezydent Wej-
herowa.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się Powiatowy konkurs Recytatorski „Strofy o 
ojczyźnie” z udziałem 36 młodych recytatorów, a także rodzinne muzykowanie na Bum Bum 
Rurkach.  Więcej napiszemy o tym w kolejnym wydaniu „Pulsu Wejherowa” 8 grudnia.
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OGŁOSZENIA

wTBS  Sp. z o.o.   wejherowo,  ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26   e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl

www.wtbswejherowo.pl

 
 
 

 

wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

Ponad 25 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ADMINISTRATOR
NIeRuChOMOŚCI

O G Ł O S Z E N I E

urząd Miejski w wejherowie informuje, 
że na terenie miasta wyznaczono 17 punktów wydawania 

tabletek jodku potasu (z podziałem na ulice).

Dystrybucja tabletek rozpocznie się w momencie zagrożenia, po wydaniu 
stosownej decyzji przez wojewodę pomorskiego.

Szczegółowe informacje na stronie  www.bip.wejherowo.pl    (w zakładce 
Informacje dla mieszkańców) oraz  www.wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, że w chwili  obecnej zagrożenie radiacyjne 
N I E  W Y S T Ę P U J E,  a sytuacja jest na bieżąco monitorowana 

przez  Państwową Agencję Atomistyki.

MIASTO wejheROwO PRZYgOTOwANe 
DO DYSTRYBuCjI 

TABLeTek jODku POTASu
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
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WYDARZENIA
Msza św. za Ojczyznę, Parada, festyn w parku i Maraton Pieśni Patriotycznych

Święto Niepodległości w wejherowie

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

Święty Mikołaj pojawi się w miejscowościach gminy Łęczyce nieco wcześniej niż prze-
widuje to kalendarz, bo w niedzielę 4 grudnia. Już po raz trzeci gość z dalekiej Laponii 
przybędzie na swoich wyjątkowych „saniach” dzięki strażakom z gminy Łęczyce. W zorgani-
zowaniu trasy św. Mikołaja organizatorom z Gminnej Instytucji Kultury pomogą strażacy z  
OSP Łęczyce JOT II, OSP Bożepole Wielkie, OSP Rozłazino i OSP Kaczkowo.

O trasie przejazdu organizatorzy poinformują na: www.facebook.com/gikibleczyce i na 
stronie: gik-leczyce.pl/

Tam również można poznać szczegóły dwóch bożonarodzeniowych konkursów. Jak co ro-
ku gmina zaprasza sołectwa do konkursu na najpiękniejszą choinkę (zgłoszenia do 2 grudnia 
br.), a wszystkich mieszkańców do artystycznego konkursu „Anioły są wśród nas”. Termin 
składania prac plastycznych również upływa z dniem 2 grudnia 2022 r. 

wIeŚCI Z gMINY ŁĘCZYCe

Święty Mikołaj 
przyjedzie ze strażakami

Zbliża się grudzień a wraz z nim Mikołajki i Boże Narodzenie. Gmin-
na Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strze-
bielinie przygotowała już przedświąteczne atrakcje dla mieszkańców 
gminy, w tym tradycyjny i cieszący się co roku dużym zainteresowa-
niem Wielki Mikołajkowy Spacer.

Podczas uroczystego otwar-
cia konkursu zastępca prezy-
denta Wejherowa, Arkadiusz 
Kraszkiewicz pogratulował 
organizatorom wspaniałej ini-
cjatywy oraz kolejnej edycji te-
go wyjątkowego wydarzenia, a 
także życzył wszystkim uczest-
nikom powodzenia.

Zgodnie z regulaminem, w 
konkursie mogą wziąć udział 
uczniowie szkół podstawowych 
z Wejherowa i okolic, którzy 
prezentują pieśni o tematyce 
patriotycznej w następujących 
kategoriach: soliści kl.1-3, soli-
ści kl. 4-5, soliści kl. 6-8, zespo-
ły kl. 4-8.

Jury podkreśliło, iż poziom 
konkursu był bardzo wyso-
ki. Występy młodych artystów 
oceniali: Waldemar Czaja 
- przewodniczący, Gabriela 
Grygiel-Bagińska i Olga To-
maszewska. Nad sprawnym 
przebiegiem konkursu oraz je-
go organizacją czuwała Alek-
sandra Janus - koordynator 
wydarzenia.

Wszyscy laureaci otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz na-
grody rzeczowe. 

Międzyszkolny konkurs w SP nr 9

wyśpiewali nagrody
W Szkole Podstawowej nr 9 im. Gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie 

odbył się V Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej organizowa-
ny pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta. Wystąpiło 36 solistów oraz 5 zespołów z Wejherowa i innych 
miejscowości powiatu wejherowskiego.

wYNIkI  kONkuRSu:
 
Kategoria soliści z klas 1-3
I miejsce: wiktoria Bacławska ZSP Luzino
II m. ex equo: Rita Malinowska SP 9 Wejherowo i Nadia 
Miotk SPSZ Wejherowo
III miejsce:  Lena Talaśka ZSP Luzino
 
Kategoria soliści klasa 4-5
I miejsce:  Michał woźniak SP 9 Wejherowo
II miejsce:  julia Zmuda SPSS Rumia
III miejsce:  Barbara kowalska SP Gościcino
Wyróżnienie:  Aniela kamola SPSS Rumia
 
Kategoria soliści klasy 6-8
I miejsce:  Laura Rutkowska SP 1 Luzino
II m. ex equo:  Amelia Dziewit SP 9 Rumia i Zofia Pło-
necka SPSS Rumia
III miejsce:  Maja Styn ZSP Kostkowo
Wyróżnienie:   Laura Lewińska SP 9 Wejherowo
 
Kategoria zespoły klasy 4-8
I miejsce: SPSS Rumia - Aniela kamola, julia Zmuda, 
Magdalena Pawłowska, joanna Szefka, weronika 
gronau, julia Posańska
II miejsce: SP 9 Wejherowo -  julia gojke, Victoria Leh-
man, Liliana Bemke, Magdalena kamińska, Sawa 
Orzechowska, Agata Malinowska
III m:  ZSP Kostkowo - hanna klebba, Antonina Buja, 
Zofia Thiel, jagoda Styn, Maja Styn, Zuzanna Zasada

Podczas spotkania pre- 
zydent miasta podkreślił, 
że pomoc socjalna jest bar-
dzo trudną działalnością 
społeczną oraz ciężką pra-
cą, szczególnie w warun-
kach wojny na Ukrainie 
oraz działań związanych 
organizacją dostaw węgla 
dla mieszkańców. 

Ze względu na swoją 
specyfikę pomoc socjalna 

w MOPS w wejherowie

Dzień Pracownika 
Socjalnego w wejherowie

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta, odwiedzili Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wejherowie, aby z okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego złożyć życzenia i podziękować pracownikom.

wymaga od pracowników 
szerokiej wiedzy, kompe-
tencji, umiejętności roz-
wiązywania trudnych 
problemów oraz wrażliwo-
ści na ludzką krzywdę. 

Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt pogratulo-
wał wszystkim pracowni-
kom MOPS bardzo dobrego 
wykonywania obowiązków 
na rzecz mieszkańców Wej-

herowa i złożył im najlep-
sze życzenia.

Dyrektor MOPS Anna 
Kosmalska zapewniła, że 
pracownicy placówki są 
należycie przygotowani do 
wypełniania swojej misji 
wobec mieszkańców, a tak-
że otwarci i gotowi do nie-
sienia im pomocy w każdej 
sytuacji.
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KULTURA

Wystawa prezentuje kil-
kanaście prac wykonanych 
w technice linorytu, ukła-
dających się w jedną spójną 
całość, której osią jest po-
stać. Część prac jest twór-
czą inspiracją tryptykiem 
Hansa Memlinga „Sąd 
Ostateczny”. W gablotach 
prezentowane są m.in. ak-
cesoria malarskie, niezbęd-
ne do przygotowania prac w 
technice linoryt. 

Adam Sikorski jest ab-
solwentem Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku (2011). 
oraz stypendystą Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego na rok 2022.

w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Linoryty A. Sikorskiego
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Majkowskiego otwarto 

wystawę Adama Sikorskiego pt. „Linoryt - Postać”. Uczestnicy wer-
nisażu mogli poznać autora i wysłuchać rozmowy dyrektor biblio-
teki Eweliny Magdziarczyk-Plebanek z A. Sikorskim. 

Wystawę można zwie-
dzać w „Galerii na piętrze” 
biblioteki przy ul. Kaszub-

skiej 14 w Wejherowie w 
godzinach urzędowania do 
2 grudnia 2022 r.

Fot. Miejska Biblioteka w Wejherowie

Akwaforty Rembrand-
ta to mniej znana część je-
go spuścizny. Renowacją 
matryc Rembrandta zajął 
się Georges Duplessis, 
dyrektor francuskiej Bi-
blioteki Narodowej przy 
Luwrze i konserwator pa-
ryskiego Cabinet des Es-
tampes (Gabinetu Rycin), 
któremu rząd Francji zlecił 
uratowanie przed zniszcze-
niem grafik Rembrandta. 
Wówczas, ponad 200 lat 
po powstaniu matryc Ar-
mand Durand wykonał z 
nich odbitki grafik.

W Luzinie można zoba-
czyć pięćdziesiąt z około 
trzystu prac holenderskie-
go mistrza powstałych w 
latach 1628-1665. Przedsię-
wzięcie jest kolejną odsłoną 
cyklu Art GOK, w ramach 
którego w luzińskiej prze-
strzeni wystawienniczej po-
jawiły się już prace Pabla 
Picassa oraz grafiki Salva-

W Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie otwarto wystawę 
„Rembrandt w Luzinie”. Są to grafiki, które powstały z orygi-
nalnych matryc holenderskiego mistrza. Można je oglądać w Ga-
lerii GOK do 30 grudnia br.

kolejna interesująca wystawa w galerii gOk

Rembrandt w Luzinie

wystawa czynna:
Pon.-Pt.: 10:00-18:00
Sobota: 10:00-16:00

dora Dalego. W ramach cy-
klu prezentowane są także 
prace lokalnych artystów. 
Łącznie w ramach Art GOK 
ukazało się kilkanaście wy-
staw.

Organizatorem wysta-
wy jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Luzinie, a pa-
tronat honorowy sprawu-
ją: marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław 
Struk, wojewoda pomorski 

Dariusz Drelich, staro-
sta wejherowski Gabrie-
la Lisius oraz wójt Gminy 
Luzino Jarosław Wejer. 
Komisarzem wystawy jest 
Grażyna Malak. 

Fot. GOK Luzino/Grażyna Malak

Misternicy kaszubscy od 20 lat

Dni kultury 
Chrześcijańskiej

W kościele św. Leona 
Wielkiego w Wejherowie 
odbył się m.in. koncert pie-
śni maryjnych w wykona-
niu Magdaleny Wickiej 
z zespołem (zdjęcie obok) 
oraz prelekcja pt. „Królowa 
Polskiego Morza w Wejhe-
rowie”. Prelegentami by-
li: ks. Marian Dettlaff i 
Agnieszka P. Wilmańska 
CR, a moderatorem ks. Ze-
non Pipka.

Ostatni dzień obchodów 
poświęcony był głównie 
Misternikom Kaszubskim 
(zdjęcie powyżej), którzy 
tego wieczora zakończyli 
oficjalnie obchody 20-lecia 
Misterium w Wejherowie. 
Wieczór uświetnił  reci-
talem akordeonowym pt. 
„Moje drogi do Kalwarii” 
znakomity Cezary Pa-
ciorek.

– Podczas Dni Kultu-
ry Chrześcijańskiej  mieli-
śmy okazję zaprezentować 
mieszkańcom Wejherowa 
nowe i odrestaurowane stro-
je – informuje Wojciech 
Rybakowski, prezes Sto-

Msza św., koncert, recital akordeonowy i inne ciekawe wyda-
rzenia złozyły się na Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wejhero-
wie. Organizatorami trzydniowego wydarzenia (10-11-12.11 br.) 
byli: Parafia Św. Leona Wielkiego oraz Stowarzyszenie Mister-
nicy Kaszubscy.

Fot. Misternicy Kaszubscy

warzyszenia Misterni-
cy Kaszubscy. –  W pełnej 
krasie mamy nadzieję za-
prezentować się na wiosnę. 
Dziękujemy że byliście z na-
mi. Dziękuję też Misterni-
kom - aktorom i śpiewakom 
oraz  Cezaremu Paciorkowi 
za piękny recital i misteryj-
ny performance. Specjalne 
podziękowania dla Wojt-

ka Ostrowskiego za pracę 
włożoną w film pt. „Miste-
rium”, który mieszkańcy 
mogli obejrzeć w premie-
rowym pokazie. Szczegól-
ne podziękowania dla ks. 
proboszcza i głównych me-
cenasów tego wieczór czyli 
Prezydenta Miasta i Zarzą-
du Portu Morskiego w Gdy-
ni S.A.
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BEZPIECZEŃSTWO

Podczas spotkania żołnierze dowiedzieli się o historii miasta i je-
go założycielu, a także o obecnych zadaniach inwestycyjnych miasta. 
Uczestnicy spotkania otrzymali materiały promocyjne oraz zwiedzili 
izby historyczne w ratuszu, po których oprowadzała inspektor Izabela 
Barzowska.

Dowódca pododdziału st. chor. sztab. Marcin Grena poinformował, 
że młodzi żołnierze, zarówno mężczyźni i kobiety, są po przysiędze woj-
skowej i podstawowym szkoleniu ogólnowojskowym.  Skoszarowani 
są na terenie jednostki i biorą udział w zajęciach specjalistycznych z 
różnych dziedzin m.in. strzelca, wartownika, kierowcy, radiotelefoni-
sty i operatora. Po zakończeniu szkolenia specjalistycznego i odbyciu 
dobrowolnej służby zasadniczej żołnierz może odejść do rezerwy albo 
zdecydować się na pełnienie zawodowej służby wojskowej w określonej 
specjalności. Z rozmów prowadzonych podczas zajęć wynika, że wszy-
scy po zakończeniu szkolenia specjalistycznego zamierzają podjąć za-
wodową służbę wojskową, bo w takim celu rozpoczęli służbę żołnierza 
Wojska Polskiego. 

Zniszczył, a potem zasłabł
Mężczyzna wyrwał stojak na rowery, zniszczył ta-

blicę ogłoszeń i zbił klosz lampy, a potem tłumaczył, 
że jest pijany. Po zbadania testem na zawartość al-
koholu okazało się, że był trzeźwy.  Niespodziewanie 
nadpobudliwy wandal poczuł się źle, zasłabł i trafił 
do szpitala. Zdarzenie miało miejsce na Osiedlu Ka-
szubskim przy jednym z bloków mieszkalnych. Te-
raz strażnicy prowadzą czynności wyjaśniające oraz 
ustalają dane personalne mężczyzny.

usuwanie wraków z miasta
Wejherowscy strażnicy usunęli z terenu miasta. 

cztery kolejne wraki porzuconych aut.   Wraki zo-
stały odholowane na parking i jeżeli w ciągu sześciu 
miesięcy nie znajdą się ich właściciele, to samocho-
dy przechodzą na własność miasta. Potem zostaną 
zezłomowane.

- Wejherowska straż miejska w tym roku prowadzi-
ła czynności wyjaśniające w sprawie 39 pozostawio-
nych pojazdów, 27 z nich usunęli sami właściciele, a 
12 pojazdów usunęła straż miejska. Po wyczerpaniu 
wszelkich możliwych prawem czynności, następuje 
usuwanie aut, gdyż wraki nie mogą blokować miejsc 
parkingowych, których i tak brakuje - mówi Zenon 
hinca, komendant SM w Wejherowie. - Pojazd pozo-
stawiony bez tablic rejestracyjnych lub, którego stan 
wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usu-
nięty z drogi przez straż miejską lub policję na koszt 
właściciela lub posiadacza. Pojazd usunięty i nieode-
brany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę 
w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za 
porzucony z zamiarem wyzbycia się. 

wężykiem, wężykiem
Kobieta jechała samochodem BMW „wę-

żykiem” po czym wjechała na teren stacji 
benzynowej koło Centrum Kaszuby. Na jej za-
chowanie uwagę zwrócił inne kierowca, który 
zatrzymał kobietę, zabrał kluczyki od samo-
chodu i powiadomił policję. 

Okazało się, że  kierująca miała 2,5 promila 
alkoholu w organizmie. Na dodatek kobieta na 
miejscu pasażera wiozła 12-letniego syna. Kie-
rująca została zatrzymana. Sprawa trafi do są-
du.  Kobiecie grozi do dwóch lat pozbawienia 
wolności i zakaz prowadzenia pojazdów.

Ostra babka
Policjanci prowadzący kontrolę drogową za-

trzymali kierującą audi a6 z powodu znaczne-
go przekroczenia dozwolonej prędkości. Na ul. 
I Brygady Pancernej Wojska Polskiego, gdzie jest 
ograniczenie do 50 km/godz., 38-latka jechała 
111 km/godz. Została ukarana mandatem kar-
nym w wysokości 2000 zł oraz 14 punktami kar-
nymi i zatrzymano jej prawo jazdy na 3 miesiące.

Z promilami na jednośladach
Policjanci w Redzie i Rumi zatrzymali nie-

trzeźwych kierujących. Jeden z mężczyzn jechał 
elektryczną hulajnogą, a drugi rowerem. 50-la-
tek jadąc hulajnogą miał prawie promil alkoho-
lu w organizmie, a 57-latek jadąc rowerem miał 
prawie 2 promile alkoholu w organizmie. 

Obaj zostali ukarani mandatami w wysoko-
ści 2500 zł.

Nowi żołnierze Mw 
z wizytą w ratuszu

STRAŻ MIEJSKAZ POLICJI

Dwudziestoosobowa grupa odbywająca dobrowolną 
zasadniczą służbę w Batalionie Dowodzenia Marynarki 
Wojennej w Wejherowie odwiedziła wejherowski ratusz. 
Żołnierze spotkali się z zastępcą prezydenta miasta Ar-
kadiuszem Kraszkiewiczem. 

Fot. Urząd Miejski
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dotyczący organizacji pracy 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
 

 
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. 
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Piłkarze z Gryfina to twardzi, wymagający i ostro grający zawodnicy, więc nie było ła-
two. Gospodarze zaczęli źle, stracili bramki i przewagę w rozegraniu. Przez pierwszą część 
musieli niwelować przewagę bramkową gości. Druga część zmieniła oblicze pojedynku, a 
nasza drużyna zagrała już rozważnie i skutecznie. Była to czwarta wygrana Tytanów w 
sezonie rozgrywek I ligi.

Przed wejherowianami teraz ostatni pojedynek ligowy, w którym na wyjeździe zmierzą 
się w Olsztynie z KS Szczypiorniak. Mecz rozegrany będzie w sobotę, 26 listopada. 

Agata Drewa startowała 
w wadze do 42 kg kadetek 
młodszych. W zawodach w 
kickboxingu w formule po-
intfighting, uczestniczyli 
także inni zawodnicy Wej-
herowskiego Stowarzy-
szenia Sportowego, którzy 
także odnieśli sukcesy.

Agata Drewa zdobyła 
jeszcze medal brązowy w 
wadze do 47 kg, a Oliwia 
Noetzel medal brązowy 
w wadze do 55 kg. Magda 
Tempska i Konrad Len-
czewski walczyli dzielnie, 
ale niestety nie przedarli 
się do strefy medalowej. 

kickboxing

Puchar 
dla Agaty
Drewy

Agata Drewa tre-
nująca kickboxing w 
Wejherowskim Sto-
warzyszeniu Sporto-
wym zdobyła Puchar 
Polski w kickboxin-
gu na zawodach w 
Świdniku. 

Piłka ręczna. I liga

Tytani pokonali gryfino
Piłkarze ręczni wejherowskich Tytanów rozegrali ostatni w tym 

roku mecz przed własną publicznością. Kibice głośno dopingowa-
li, a Tytani Wejherowo rozprawili się z KPR Gryfino 34:29. 

W walce o wejście do fi-
nału werdyktem niejed-
nogłośnym przegrała z 
Turczynką, późniejszą Mi-
strzynią Europy. Paulina 
wynikiem w Turcji umocniła 
się na trzeciej pozycji świa-
towego rankingu kickboxin-
gu w swojej kategorii. Jest to 
już 6 medal w jej karierze w 
imprezie mistrzowskiej ran-
gi międzynarodowej. Nasza 
zawodniczka to wieloletnia 
reprezentantka Polski, wie-
lokrotna mistrzyni i meda-
listka Mistrzostw Polski. 
Paulina Stenka ma czar-
ny pas I DAN. Jest stypen-
dystką gminy Luzino i na co 
dzień jest nauczycielką wf 
w szkole w Kębłowie. Pro-
wadzi treningi w sekcjach w 
Luzinie i Kębłowie. Jest też 
uczestniczką Projektu Uni-
ted Team Kickboxing. Jej 
trenerem jest Rafał Karcz.

kickboxing 

Brązowy medal 
Pauliny Stenki

Paulina Stenka z KTS-K GOSRiT Luzino 
wywalczyła w Turcji brązowy medal Mi-
strzostw Europy seniorek w kickboxingu 
w wadze do 70 kg w formule kick-light.
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