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Dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina!

„Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje. I Józef święty, I Józef święty, Ono pielęgnuje. 
Chrystus się rodzi…” - tak brzmi jedna ze zwrotek XIX-wiecznej kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. Podczas wej-
herowskiego Orszaku Trzech Króli w 2020 roku w postaci Maryi i Józefa wcielili się aktorzy ze Stowarzy-
szenia Misternicy Kaszubscy. Wkrótce, 6 stycznia 2023 roku Misternicy zaproszą mieszkańców Wejherowa i 
okolic do udziału w kolejnym Orszaku (szczegóły na str. 9).  A tymczasem przed nami Boże Narodzenie! 

Niech będzie radosne i rodzinne, pełne życzliwości i miłości, rozbrzmiewające pięknymi kolędami. 
Niech z betlejemskiej Stajenki popłynie do nas światło, ciepło, nadzieja i mądrość. 

Tego życzymy z całego serca naszym Czytelnikom.

Fot. Leszek Spigarski
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Jak podkreśla prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt, Miejski Zakład 
Komunikacji w Wejherowie 
jest postrzegany jako jed-
no z najnowocześniejszych 
przedsiębiorstw komunika-
cyjnych w Polsce. 

– Ambicją miasta Wejhe-
rowa, jak również kierow-
nictwa i załogi spółki MZK 
jest to, żeby komunikacja 
wodorowa pojawiła się jak 
najszybciej. Z oczywistych 
powodów nie nastąpi to tak 
szybko, ale najważniejszy 
pierwszy krok został uczy-
niony – mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. 
– Wypuszczając na trasę  
pierwszego Solarisa o na-
pędzie wodorowym zakład 
udowodnił, że jest na to 
przygotowany. 

Autobus wodorowy nie 
jest tani, kosztuje 2,5 razy 
więcej od autobusu o napę-
dzie spalinowym, ale jest 
to pojazd w pełni zeroemi-
syjny, z którego nie wydo-
bywają się żadne szkodliwe 
spaliny. Nowoczesny auto-
bus posiada butle kompo-
zytowe z wodorem, który w 
trakcie pracy przerabiany 
jest bezpośrednio na prąd. 
Wewnątrz autobus niczym 
się różni od elektrycznego. 
Co ciekawe, tankowanie po-
jazdu wodorem MZK doko-
nuje poprzez mobilną stację 
tankowania umiejscowioną 
na terenie Zajezdni MZK. 
Stację i paliwo wodorowe do-
starczyła firma Linde.

MZk wejherowo testuje i planuje zakup

Autobus wodorowy na trasie
Pierwszy autobus o napędzie wodorowym, który nie emituje żadnych szkodliwych 

spalin, wyjechał w grudniu na ulice Wejherowa – na razie w ramach testów. Taki no-
woczesny pojazd wprowadzi w przyszłości do eksploatacji Miejski Zakład Komunikacji 
Sp. z o.o., który ma zamiar kupić autobus wodorowy. Wpisuje się to w działania władz 
Wejherowa, zmierzających do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w mieście. 

– Autobus jest cichy, nie 
emituje żadnych spalin, 
więc nie ma rury wydecho-
wej. Paliwo wodorowe jest 
całkowicie ekologiczne. 
Skutkiem elektrolizy jest 
tylko para wodna – mówi 
Czesław Kordel prezes 
MZK Sp. z o.o. – W dodatku 
paliwo wodorowe wypro-
dukować można nie ma-
jąc złóż ropy naftowej czy 
gazu zmiennego. Unieza-
leżniamy się w ten sposób 
od zmiennych koniunktur 
rynkowych. Zakup auto-
busu o takim napędzie bę-
dzie ważnym krokiem w 
rozwoju technologicznym 
i początkiem nowej ery w 

komunikacji publicznej w 
Wejherowie. 

W uroczystej prezentacji 
autobusu uczestniczyli:  Ka-
rolina Lipińska  -  zastęp-
ca dyrektora Departamentu 
Rozwoju Gospodarczego w 
Urzędzie Marszałkowskim, 
przedstawiciel firmy Sola-
ris - Andrzej Sitkiewicz i 
przedstawiciel firmy Linde 
- Marek Górecki. Obecni 
byli: prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, 
zastępcy prezydenta - Be-
ata Rutkiewicz i Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
skarbnik miasta Anna Le-
wandowska, sekretarz 
miasta Bogusław Suwa-
ra, przewodniczący Rady 
Miasta Jacek Gafka, a 
także wójt gminy Wejhe-

rowo Przemysław Kie-
drowski. 

W spotkaniu brali udział 
przedstawiciele zakładów 
komunikacyjnych z Gdy-
ni, Starogardu Gdańskie-
go i Lęborka. Obecni byli 
dyrektorzy wejherowskich 
instytucji oraz pracownicy 
i emeryci MZK.

Prezentację autobusu 
wodorowego połączono z 
przedświątecznym spotka-
niem obecnych i emeryto-
wanych pracowników MZK.  
Nie zabrakło więc kolęd i 
świątecznych życzeń.

Przypomnijmy, że obecnie 
w ramach komunikacji miej-
skiej w Wejherowie jeżdżą 
już dwa autobusy elektrycz-
ne. Kolejne dwa trafią na uli-
ce na początku nowego roku.

Lodowisko przy Szkole Podstawowej nr 8 zużywa bar-
dzo dużo prądu na działanie agregatu mrożącego lodową 
taflę oraz na oświetlenie. W związku z wysokimi podwyż-
kami cen energii elektrycznej koszt funkcjonowania lo-
dowiska znacznie wzrósł. Wzrosły także pozostałe koszty 
związane z utrzymaniem tego lodowiska. 

Obecna kryzysowa sytuacja budżetu miasta spowo-
dowała, że lodowisko nie będzie czynne w tym sezonie 
(innym rozwiązaniem byłyby wysokie ceny za wstęp na 
lodowisko). Jest to jedno z działań oszczędnościowych, po-
dobnie jak wyłączenie części oświetlenia ulicznego czy re-
zygnacja z miejskiego Sylwestra.

 Alternatywą dla nieczynnego lodowiska przy „Ósemce” 
jest sztuczne lodowisko otwarte na rynku z okazji Jar-
marku Bożonarodzeniowego. Co ważne, jest bezpłatne dla 
mieszkańców i będzie czynne do końca stycznia przyszłe-
go roku. 

Bezpłatna atrakcja

Lodowisko na rynku
do końca stycznia

Ze względu na wysokie ceny energii elek-
trycznej nieczynne jest lodowisko przy 
Szkole Podstawowej nr 8, ale mieszkańcy 
mogą korzystać za darmo ze sztucznego lo-
dowiska na placu Jakuba Wejhera. Lodowi-
sko na rynku, które nie potrzebuje prądu 
jest jedną z atrakcji Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego, jednak będzie dostępne dla 
wejherowian do końca stycznia 2023 roku.

Fot. Leszek Spigarski

jarmark do jutra

W 20 kramach na Jarmarku Bożonarodzeniowym w 
Wejherowie można kupić m.in. ozdoby, stroiki, biżuterię, 
słodycze, regionalne wędliny, ryby, góralskie sery, chleb, 
wileńskie specjały i miody. Na jarmarku można zjeść coś 
ciepłego, napić się kawy, herbaty, czekolady albo grzańca, 
a po zmroku nacieszyć oczy świątecznymi iluminacjami. 

Nieopodal na rynku stanęła również tradycyjna ka-
szubska szopka, a pośrodku wielka choinka. Dzieci przy-
ciąga głównie kolorowa, rozświetlona karuzela wenecka. 

Pełen atrakcji Jarmark Bożonarodzenio-
wy na placu Jakuba Wejhera będzie czynny 
jeszcze dzisiaj i jutro, czyli do 23 grudnia. 
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– Źródłem wielkich pro-
blemów budżetowych samo-
rządów w roku 2023, w tym 
miasta Wejherowa, są czyn-
niki zewnętrzne, w skrócie 
- szybko rosnące koszty i 
znacząco zmniejszające się 
dochody.  

Po pierwsze, wysokie 
podwyżki cen powodują 
wzrost kosztów. Inflacja 
wciąż rośnie i w efekcie co-
raz mniej możemy kupić 
za pieniądze, którymi dys-
ponujemy. Szczególnie du-
żym problemem są wyższe 
koszty energii. Po drugie, 
mniejsze środki przekazy-
wane przez Ministerstwo 
Finansów i zmiany przepi-
sów podatkowych skutkują 
zmniejszeniem dochodów 
miasta. Borykamy się z 
dużą stratą w dochodach 
własnych z udziałów w 
PIT, ponieważ nie otrzy-
maliśmy rekompensat ade-
kwatnych do poniesionych 
ubytków. Jesteśmy uzależ-
nieni od środków przekazy-
wanych przez Ministerstwo 
Finansów. Po trzecie wzra-
stają nakłady na oświatę i 
nie są one rekompensowane 
subwencjami rządowymi. 
W efekcie musimy dopłacać 
z budżetu miasta ogromne 
środki do oświaty, która 
jest przecież zadaniem rzą-
du i powinna być finanso-

BUDŻet wejheRowA 2023 w skRÓCIe
 Dochody ogółem - 280,2 mln zł
    wydatki ogółem - 299,4 mln zł
     
        Inwestycje - 69,8 mln zł, w tym pozyskane dotacje 35,8 mln zł, m.in: 
 • Budowa Węzła Śmiechowo (Zryw).
 • Rozpoczęcie budowy ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na 
    skrzyżowaniu z ul.Sobieskiego,
 • Zakończenie ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego
 • Zakończenie ul. Parkowej i ul. Zamkowej wraz z miejscami postojowymi,
 • Kontynuacja budowy połączenia ul. Budowlanych z Przemysłową 
                     oraz krajowa „6”. 
 • Budowa w zakresie instalacji podziemnych odcinka ul. Staromłyńskiej 
 • Przebudowa ul. Niskiej wraz z budową kładki na rzece Reda.
 • Utwardzenie dróg płytami drogowymi, bieżące utrzymanie dróg gruntowych 
    oraz  remont dróg i chodników 
 • Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego  przy ul. Łęgowskiego 
 • Zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz systemów oczyszczania wód 
                    opadowych i  roztopowych z elementami małej retencji
 • Rewitalizacja parku im. Majkowskiego
 • Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa, m.in. dotacje na remonty dla wspólnot 
    mieszkaniowych, rewitalizacja podwórek 
 • Monitoring i oświetlenie placu zabaw i boiska przy Osiedlu Dzięcielskiego 
 • Prace projektowe
     
        oświata - 89,8 mln zł, w tym rządowe subwencje i dotacje – 51,1 mln zł

        pomoc społeczna i rodzina – 43,3 mln zł 

        Miasto będzie wspierało rozwój kultury, sportu i zadania społeczne m.in. poprzez 
WCK, bibliotekę, MOPS, szkoły oraz współpracę i dotacje dla organizacji społecznych, klu-
bów i stowarzyszeń 

         Zadłużenie - wskaźnik spłaty zobowiązań z zadłużenia został zaplanowany w wy-
sokości 5,22 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 15,55%. 
Władze miasta dokładają starań, aby zadłużenie miasta pozostało na stabilnym i bezpiecznym 
poziomie. Jest proporcjonalne do realizowanych w naszym mieście inwestycji rozwojowych. 

► 

► 

► 

► 

► 

Miasto odczuwa skutki drożyzny i kryzysu w polsce

Budżet wejherowa w czasach kryzysu
Na sesji w dniu 19.12 Rada Miasta uchwaliła budżet Wejherowa 

na rok 2023 zdecydowaną większością głosów: 17 radnych głoso-
wało za budżetem (przewodniczący klubu radnych Wolę Wejhe-
rowo Wojciech Kozłowski i wiceprzewodniczący klubu radnych 
Platformy Obywatelskiej Rafał Szlas szeroko i dokładnie uzasad-
nili stanowisko radnych popierających budżet),  4 wstrzymało się 
od głosu (tylko radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość dla Wejhe-
rowian - jednozdaniowe oświadczenie w sprawie przyszłoroczne-
go budżetu miasta wygłosił przewodniczący klubu PiS Wojciech 
Wasiakowski), nikt nie był przeciw.

Jest to budżet kryzysowy. Został przygotowany i będzie reali-
zowany w warunkach głębokiego, największego od 25 lat kryzy-
su i szalejącej drożyzny w Polsce. Tak jak ten kryzys odbija się 
negatywnie na budżetach domowych i jego destrukcyjne skutki 
odczuwa zdecydowana większość mieszkańców, to jest również 
rujnujący dla finansów polskich samorządów. Ostatnie lata by-
ły budżetowo trudne, ale tak źle jak obecnie nigdy jeszcze nie 
było. Radni przyjęli również Wieloletnią Prognozę Finansową.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa:

wana z budżetu państwa.

Wymienione przeze mnie 
przyczyny są niezależne od 
nas, to czynniki zewnętrz-
ne. W ich efekcie będziemy 
mieli dużo mniej pieniędzy 
na różne zadania reali-
zowane dla mieszkańców 
Wejherowa i będziemy zmu-
szeni je ograniczać w roku 
2023. Staramy się jednak, 
pomimo tych ogromnych 
problemów, utrzymać roz-
wój Wejherowa i chro-
nić inwestycje, które służą 
mieszkańcom. 

Chcę podkreślić, że inwe-
stycje już rozpoczęte będą 
kontynuowane, podobnie 
jak te, na które otrzyma-
liśmy dofinansowanie ze-
wnętrzne. Sytuację w 
inwestycjach ratowaliśmy 
zdobytymi dotacjami unij-
nymi i rządowymi  stano-
wiącymi w latach 2019-2022 
ok. 30 procent wartości in-
westycji, co umożliwiło na-
prawdę dużą skalę i zakres 
zadań realizowanych na 
rzecz mieszkańców. Zwięk-
szyliśmy wysiłki  mające 
na  celu pozyskanie środ-
ków zewnętrznych poza bu-
dżetem miasta i w efekcie w 
2023 roku dotacje będą sta-
nowiły aż 51 procent inwe-
stycji. Ogółem w przyszłym 
roku na wydatki związa-

ne z inwestycjami zapla-
nowaliśmy prawie 70 mln 
zł, czyli dużo więcej niż w 
2022 r. Najwięcej, bo ponad 
42 mln zł, czyli 60 procent 
wszystkich środków, wyda-
my na drogi, które są na-
szym priorytetem. 

Natomiast wprost dra-
matyczna jest sytuacja w 
zakresie wydatków bie-
żących, nie przeznaczo-
nych na inwestycje, a na 
codzienne, bieżące utrzy-
manie miasta, gospodarkę 
komunalną, jak również 
na sport, kulturę, itd. Po-
mimo ich znacznego ogra-
niczenia, staramy się, aby 
budżet zapewnił normalne 
funkcjonowanie Wejhero-
wa. Szukamy oszczędno-
ści i pilnujemy dyscypliny 
finansowej. Z ogromną 
ostrożnością przygotowali-
śmy budżet na przyszły rok.

Pomimo iż budowa uli-
cy Augustyna Necla i uli-
cy Gryfa Pomorskiego w 
Wejherowie zakończy się 
zgodnie z umową w poło-
wie 2023 roku, ulicę Nec-
la udostępniono dla ruchu 
publicznego. Chodzi o 

Inwestycja jeszcze trwa

Ulicą Necla w jednym kierunku
Ulicą Necla w Wejherowie Śmiechowie można już przejechać 

samochodem, ale na razie tylko w jednym kierunku: od ronda na 
skrzyżowaniu ul. Asnyka z Chmielewskiego do skrzyżowania z ul. 
Patoka, w kierunku do ul. Orzeszkowej.

zminimalizowanie utrud-
nień komunikacyjnych dla 
mieszkańców osiedli przy-
ległych do tej inwestycji. 

Na razie można przeje-
chać ulicą Necla tylko w 
jednym kierunku: w kie-
runku ul. Orzeszkowej. 

Należy jednak pamiętać, 
że w tym rejonie nadal trwa 
inwestycja i prowadzone są 
roboty budowlane, więc na-
leży zachować szczególną 
ostrożności i stosować się 
do oznakowań.
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Przed remizą OSP Knie-
wo odbyło się uroczyste 
przekazanie nowego sprzę-
tu służbowego. 

W wydarzeniu udział 
wzięli m.in.: wicestarosta 
wejherowski Jacek Thiel, 
wójt Gminy Wejherowo 
Przemysław Kiedrow-
ski, zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Wej-
herowie st. bryg. Tomasz 
Zwoliński, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Wejherowo 
Jacek Szulc oraz jednost-
ki OSP z terenu powiatu 
wejherowskiego. 

Uczestnicy mogli wyka-
zać się swoimi zdolnościami 
w kilku kategoriach: kartka 
świąteczna: praca plastycz-
na i grafika komputerowa, 
szopka trójwymiarowa oraz 
praca literacka z podziałem 
na prozę i poezję. 

– Konkurs od lat cieszy 
się dużym zainteresowa-
niem ze strony dzieci i mło-

osp kniewo z nowym quadem

Nowy pojazd ratowniczy
Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie wzbogaciła się o nowy 

pojazd ratowniczy quad. Auto  kosztowało 30 tys. zł i współfinan-
sowane było m.in. przez Gminę Wejherowo, Powiat Wejherowski 
i grono darczyńców. 

– Parametry techniczne 
i dodatkowe wyposażenie 
sprawiają, że pojazd tego 
typu może dojechać w każ-
de miejsce, dlatego znako-
micie się sprawdzi podczas 
akcji  poszukiwawczo-ra-
towniczych oraz w sytuacji 
zagrożenia życia w trudnym 
terenie – mówi radny Gmi-
ny Wejherowo, członek OSP 
Kniewo, Piotr Syrocki.

 W tym roku Samorząd 
Powiatu Wejherowskiego 
dofinansował także zakup 
samochodu ratowniczo-ga-
śniczego dla jednostki OSP 

w Rozłazinie oraz wozu bojo-
wego dla OSP w Kaczkowie 
(piszemy o tym na str. 13).

Jak podkreślają straża-
cy-ochotnicy, nowy quad 
znacząco wzmocni poten-
cjał ratowniczo-gaśniczy 
jednostki i zwiększy jej 
dyspozycyjność i mobil-
ność oraz pomoże szybciej 
dotrzeć do miejsc i poszko-
dowanych tam, gdzie jest 
ograniczona możliwość 
dojazdu i do miejsc nie-
dostępnych dla pojazdów 
bojowych pozostających na 
wyposażeniu jednostki.

podsumowanie rywalizacji

powiatowy konkurs 
„Gwiazdka tuż, tuż...”

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie odbyło się 
podsumowanie i wręczenie nagród laureatom XXIX Powiato-
wego Konkursu Literacko-Plastycznego „Gwiazdka tuż, tuż...”. 
Organizatorem konkursu świątecznego po raz pierwszy była Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie.

dzieży. Głównym jego celem 
jest podtrzymanie tradycji 
i zwyczajów związanych z 
obrzędami bożonarodzenio-
wymi, utrwalenie i przecho-
wywanie ponadczasowych 
tradycji kulturowych przez 
sztukę oraz wychowanie w 
duchu szacunku dla war-
tości chrześcijańskich, na-
rodowych, regionalnych i 

rodzinnych – mówi staro-
sta wejherowski Gabriela 
Lisius.

Nagrody uczestnikom 
wręczyli: starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius, 
wicestarosta Jacek Thiel 
oraz wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Wejherow-
skiego Genowefa Słowi. 

Uroczystą mszę św. celebrował wspólnie z kapłanami dekanatu wejherowskiego Me-
tropolita Gdański ks. abp Tadeusz Wojda. W uroczystości uczestniczyła i głos zabrała 
także starosta wejherowski Gabriela Lisius, a w imieniu parafian - Jarosław Kierz-
nikowicz. Zastępca prezydenta Wejherowa, Arkadiusz Kraszkiewicz, wręczył pro-
boszczowi ks. Andrzejowi Nowakowi Medal Róży, przyznany parafii przez prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta za zaangażowanie w życie społeczne i kulturalne miasta. 

 Ks. arcybiskup Tadeusz Wojda poświęcił nowy ołtarz ku czci Jezusa Miłosiernego. 
Mszy towarzyszył Chór Laudate Dominum i Parafialna Orkiestra Dęta pod kierownic-
twem organisty Wiesława Tyszera. 

Dekret o utworzeniu Parafii wydany przez śp. biskupa Mariana Przykuckiego przy-
pomniał były proboszcz parafii, a obecnie rezydent ks. kanonik Piotr Żynda.

40-lecie parafii 
pw. NMp królowej polski

W kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Wej-
herowie odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia utworzenia tej 
parafii w Śmiechowie. 

Fot. Starostwo w Wejherowie
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Powstałe ronda mają 
upłynnić ruch w sąsiedz-
twie drogi ekspresowej oraz 
zwiększyć bezpieczeństwo 
uczestników ruchu.

–  Oba te ronda otrzyma-
ły dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Dróg 
Samorządowych i Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 3,2 mln 

W Starostwie Powia-
towym w Wejherowie 
odbyło się oficjalne podpi-
sanie umowy z wykonawcą.  
Łączny koszt prac to ponad 
18 mln zł, z czego 16,8 mln 
zł stanowi dofinansowa-
nie z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład - Programu 
Inwestycji Strategicznych 
edycja II. 

– Dzięki środkom ze-
wnętrznym możemy 
rozpocząć realizację tej in-
westycji, niezwykle ważnej 
ze względu na powstają-
cą Trasę Kaszubską, któ-
ra wpłynie na zwiększenie 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców. Jest to pierwszy etap 
tego zadania, cała inwesty-

Dwa ronda przy s6 na drogach powiatowych 
Powiat Wejherowski zakończył budowę dwóch rond na terenie 

gminy Szemud, w Kamieniu i Koleczkowie. Inwestycje są ważne 
w kontekście budowy Trasy Kaszubskiej.

zł. Łączny koszt zadań wy-
niósł ponad 6 milionów zł, 
pozostałe środki pochodzą z 
budżetu Powiatu Wejherow-
skiego oraz Gminy Szemud 
– mówi Starosta Wejherow-
ski, Gabriela Lisius.

Budowa ronda w Kamie-
niu przyczyni się do spowol-
nienia ruchu na wysokości 
ulicy Gdańskiej, co znaczą-

co przełoży się na bezpie-
czeństwo mieszkańców.

– W ramach zadań zo-
stały wybudowane chod-
niki, przebudowano i 
wybudowano oświetlenie 
i doświetlenie przejść, a 
także wszystkie elementy 
infrastruktury drogowej – 
tłumaczy Wicestarosta Ja-
cek Thiel.

Niebawem w Luzinie 
ruszy rozbudowa 
drogi powiatowej

W styczniu ruszy rozbudowa drogi powiatowej Luzino – Roba-
kowo. Na ten cel Powiat Wejherowski pozyskał środki rządowe, 
które pokryją ponad 92 procent kosztów zadania. 

cja jest znacznie szersza i 
obejmuje kolejne odcinki. 
Na ich realizację również 
będziemy starać się o do-
finansowanie zewnętrzne 
– mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

W ramach zadania zo-
stanie wykonana rozbudo-
wa drogi powiatowej i nowa 
konstrukcja jezdni.

– Powstanie rondo, kład-
ka dla pieszych i rowe-
rzystów przy istniejącym 
obiekcie mostowym nad 
rzeką Bolszewka, chodni-
ki, ciąg pieszo-rowerowy 
oraz doświetlone zosta-
ną przejścia dla pieszych. 
Przebudowane zostaną tak-
że istniejące zjazdy z drogi 

powiatowej – wyjaśnia Wi-
cestarosta Jacek Thiel.

W ramach zadania ro-
zebrany zostanie również 
zabytkowy mur kamien-
ny przy kościele pw. Św. 
Wawrzyńca w Luzinie, 
który zostanie przesunięty 
i odtworzony z pierwotnego 
materiału. 

W związku z realizacją 
inwestycji nastąpi wprowa-
dzenie nowej organizacji ru-
chu wraz z wybudowaniem 
elementów poprawiających 
bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego.

Zgodnie z umową prace 
budowlane maja potrwać 
dziewięć miesięcy i zakoń-
czyć się we wrześniu 2023 r.

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

www.facebook.com/powiatwejherowski
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MIASTO

Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt podkreśla, 
że projekt rewitalizacyjny 
obejmuje różnorodne, reali-
zowane etapami działania 
infrastrukturalno-prze-
strzenne w śródmieściu 
miasta, które poprawiają 
mieszkańcom  jakość życia.

Korzyści 
dla mieszkańców
– Dzięki rewitalizacji 

Śródmieścia Wejherowa, 
zmieniamy przestrzeń nie-
zagospodarowanych te-
renów w centrum miasta 
lub jak w tym przypad-
ku na osiedlu mieszkanio-
wym – ocenił Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. – Niesie to 
konkretne korzyści dla 
mieszkańców, ponieważ 
powstała przestrzeń, która 
jest dobrze zagospodarowa-
na. Pomimo wąskiej prze-
strzeni wygospodarowano 
kilka miejsc postojowych, 
jak i przestrzenie zielone z 
małą architekturą.

Ulice: Kalwaryjską i  
Strzelecką połączyła nowa 
ulica z chodnikami, miej-
scami postojowymi, placem 
rekreacyjnym i ogródka-
mi deszczowymi, a także 
zielenią i małą architek-
turą. Przebudowano sieć 
kanalizacji deszczowej, 

Łącznik między ulicą strzelecką a kalwaryjską gotowy

Rewitalizacja Śródmieścia
Kolejny fragment Wejherowa przeszedł metamorfozę w ramach „Rewitalizacji Śród-

mieścia Wejherowa”. Zagospodarowano teren pomiędzy ulicą Strzelecką, a Kalwaryj-
ską. Na realizację inwestycji władze miasta pozyskały dotację unijną. Koszt inwestycji 
wyniósł ponad 1,3 mln zł.

elektroenergetycznej wraz 
z przebudową oświetlenia, 
teletechnicznej. Utwardzo-
no teren przy budynkach 
nr 5 i 6. W pobliżu budyn-
ku przy ul. Kalwaryjskiej 1 
powstał plac rekreacyjny z 
nowymi urządzeniami ma-
łej architektury m.in. ławki, 
kosze na śmieci i pojemniki 
na psie odchody. Posadzono 
drzewa i krzewy.

Powstrzymano 
zalewanie terenu
– Jednym z ważniejszych 

elementów tej inwestycji jest 
rozbudowa sieci kanalizacji 

deszczowej, ponieważ ten 
teren jest często zalewany 
wodami opadowymi – wy-
jaśniła Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa. – Wybudowane zosta-
ły ogródki deszczowe, które 
zawierają roślinność hy-
drofilową celem zwiększe-
nia retencji wód opadowych 
na terenie objętym inwesty-
cją. Nadmiar wód opado-
wych będzie gromadzony w 
podziemnym zbiorniku re-
tencyjnym, a następnie od-
prowadzany do miejskiej 
sieci kanalizacji. 

Kolejne 
ładne miejsce
Jak podkreślają wej-

herowscy radni: Leszek 
Szczypior, wiceprzewod-
niczący Rady Miasta, Ju-
styna Ostrowska, Rafał 
Szlas i Ryszard Kan-
dzora, dzięki rewitaliza-
cji powstało kolejne ładnie 
zagospodarowane miejsce 
na terenie miasta, pierw-
sze w mieście ogrody desz-
czowe, a przede wszystkim 
rozwiązane będą problemy 
zalewania terenu.

Wykonawcą prac było 
Przedsiębiorstwo Budowla-
no Drogowe SPEC-BRUK z 
Robakowa. 

Prace zostały sfinanso-
wane ze środków własnych 
miasta Wejherowa oraz z 
dofinansowania projektu 
pn. „Rewitalizacja Śródmie-
ścia Wejherowa” w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 
– 2020, Oś Priorytetowa 8 
Konwersja, Działanie 8.1 
Kompleksowe przedsięwzię-
cia rewitalizacyjne - wspar-
cie dotacyjne, Poddziałanie 
8.1.1 Kompleksowe przed-
sięwzięcia rewitalizacyjne 
w miastach Obszaru Metro-
politalnego Trójmiasta - me-
chanizm ZIT.

– W 2023 roku będziemy obchodzić 150-lecie działalno-
ści Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie, która na-
leży do najstarszych jednostek w województwie, a nawet 
w kraju – stwierdził Bogusław Suwara. – Podczas uro-
czystości strażacy, którzy społecznie strzegą naszego bez-
pieczeństwa, będą występować na galowo, a nie wszyscy 
mają mundury wyjściowe. 

– Bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy od Urzędu Miej-
skiego nowe komplety mundurów, bo Ochotnicza Straż Po-
żarna żyje nie tylko działaniami bojowymi – powiedział 
Maciej Ziółkowski, naczelnik OSP Wejherowo. – Chce-
my, aby jak najwięcej naszych druhów posiadało mun-
dury wyjściowe, bo bojowych nie możemy wykorzystywać 
podczas uroczystości ze względu na przepisy BHP oraz 
środki mutogenne i rakotwórcze mogące znajdować się na 
tych ubraniach. Na pewno każdy strażak chciałby z god-
nością i honorem zaprezentować się podczas uroczystości, 
szczególnie podczas obchodów 150-lecia naszej jednostki. 

W spotkaniu uczestniczyli również: Waldemar Le-
wandowski i Iwona Roj z Inspektoratu Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego UM w Wejherowie.

potrzebne nie tylko bojowe 

Mundury 
dla strażaków

W imieniu prezydenta Wejherowa Krzyszto-
fa Hildebrandta, sekretarz miasta Bogusław 
Suwara przekazał naczelnikowi OSP Macie-
jowi Ziółkowskiemu 7 kompletów umunduro-
wania wyjściowego dla druhów Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wejherowie.

Fot. Urząd Miejski

Fot. Urząd Miejski

Trasa nowej linii 13 prowadzi z przystanku Przemysło-
wa 02 (zatoka przy sklepie InterMarche) ulicami I Bryga-
dy Pancernej WP, Słoneczną, Kusocińskiego i Chopina w 
Wejherowie oraz Wierzbową, Wójta Łakomego i Parkową 
w Kąpinie do nowej pętli autobusowej Kąpino Parkowa. 
W kierunku powrotnym przystankiem końcowym będzie 
zatoka na nowym parkingu po północnej stronie dworca 
głównego w Wejherowie - Wejherowo Dworzec PKP 03.

Kursowanie autobusów zaplanowano we wszystkie dni 
tygodnia – w dni powszednie od ok. 5:00 do 22:00 co ok. 
60 minut, w soboty od ok. 6:00 do 21:00 co ok. 120 minut 
oraz w niedziele i święta od ok. 8:00 do 18:00, także co ok. 
120 minut. Na przystanku Nadrzeczna n/ż możliwa będzie 
przesiadka na autobusy linii 2 w stronę os. Kaszubskiego.

Autobusem MZk do kąpina

Nowa linia nr 13
MZK spółka z o.o. informuje, że od 14 stycz-

nia 2023 r., celem poprawy dostępności do 
transportu publicznego, a także realizując 
wieloletnie postulaty pasażerów, urucho-
miona zostaje nowa linia autobusowa 13 w 
relacji Wejherowo Dworzec PKP - Kąpino 
Parkowa. Ponadto autobusy linii 11 pojadą 
nową trasą. Wprowadzona zostaje komuni-
kacja na os. Chopina w Wejherowie.
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GMINA
Materiał informacyjny Gminy Wejherowo

Święta Bożego Naro-
dzenia to czas dzielenia 
się dobrem. Urzędnicy z 
Gminy Wejherowo  na cze-
le z wójtem Przemysła-
wem Kiedrowskim  oraz 
partnerami wspierającymi 
akcję, po raz kolejny włą-
czyli się do akcji Szlachet-
na Paczka. 

Zebrano dary dla jednej 
z rodzin z powiatu wejhe-

Gmina wejherowo z pomocą dla potrzebującej rodziny

szlachetna paczka przekazana przed Świętami
Wiele podarków dla potrzebującej po-

mocy rodziny przygotował w ramach 
akcji Szlachetna Paczka Urząd Gminy 
Wejherowo

rowskiego, aby także dla 
nich święta były czasem 
radości. 

Wszystkie prezenty zo-
stały świątecznie zapako-
wane przez pracowników, a 
następnie przewiezione do 
sztabu głównego Szlachet-
nej Paczki w Wejherowie, 
który dostarczy podarunki 
do rodziny.

o akcji szlachetna paczka w wejherowie 
piszemy również na kolejnych stronach  „pulsu”.

W ramach inwestycji uli-
ca zyska nową nawierzch-
nię na  odcinku o długości 
717 m i szerokości 5,5 m. 
Zbudowane zostaną wynie-
sione przejścia dla pieszych 
oraz wyniesione skrzyżowa-
nie z ul. Leśną. Powstaną 
także chodniki o szerokości 
od 1,5 do 2,5 m (z odcinko-
wym dopuszczeniem ruchu 
rowerowego) o łącznej dłu-
gości około 1438 metrów ze 
zjazdami o szerokości mi-
nimum 3 metry, po obydwu 
stronach jezdni. 

Wykonane zostanie 
oświetlenie drogowe wraz 
z doświetleniem przejść 
dla pieszych, kanał techno-
logiczny oraz kanalizacja 
deszczowa.  

W ramach porozumienia 
z PEWIK  Gdynia wyko-

Umowa na budowę ulicy 
strażackiej w Bolszewie 

Podpisano umowę z Firmą G.M.M. Mirosław Gaffka - wyłonio-
nym w przetargu wykonawcą - na budowę ulicy Strażackiej w 
Bolszewie. Jak podkreśla sołtys Bolszewa, Edmund Bianga jest to 
jedna z najważniejszych dróg komunikacyjnych sołectwa, a inwe-
stycja od wielu lat jest oczekiwana przez mieszkańców.

nana zostanie także kana-
lizacja sanitarna wraz z 
odnogami w kierunku ulicy 
Okrężnej, co umożliwi pro-
wadzenie dalszej inwestycji 
w obrębie ulic Kruczej i Żu-
rawiej. 

Zakończenie robót plano-

wane jest na listopad 2023 
roku.

Koszt inwestycji to po-
nad 4,6 miliona złotych 
przy czym ponad 2 miliony 
złotych pochodzą z dofinan-
sowania z rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg.

więcej informacji z Gminy wejherowo znajdziesz na stronie: 
ugwejherowo.pl/aktualnosci/

Ż Y C Z E N I A
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BOŻE NARODZENIE

Weekend Cudów był zwieńczeniem kilkumiesięcznej pra-
cy wolontariuszy, którzy m.in. byli odpowiedzialni za wyszu-
kanie i weryfikowanie osób, potrzebujących wsparcia. Dzięki 
wolontariuszom, darczyńcom i wszystkim ludziom dobrej 
woli, którzy włączyli się do akcji, wspomniany  weekend dla 
wielu rodzin był czasem spełnionych marzeń

Do Szlachetnej Paczki włączane są rodziny, które zna-
lazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od 
siebie przyczyn, często w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
czy choroby albo z powodu problemów z podjęciem pracy. 
„Szlachetna Paczka” dociera do potrzebujących rodzin, do 
osób samotnych i schorowanych.

Podobnie jak w poprzednich latach akcję aktywnie wspie-
rają przedstawiciele władz miasta i powiatu wejherowskie-
go. Zastępca prezydenta miasta, Arkadiusz Kraszkiewicz 
w swoim imieniu oraz w imieniu prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta przekazał paczki dla potrzebujących. 

Do akcji aktywnie co roku włącza się też Starostwo Po-
wiatowe, a w Weekendzie Cudów w „Elektryku” wziął udział 
m.in. wicestarosta wejherowski Jacek Thiel.

Wszystkim wolontariuszom i darczyńcom dzię-
kujemy za zaangażowanie, pracę i pomoc!

Ż Y C Z E N I A

Fot. Artur Baran

Dzięki darczyńcom i wolontariuszom świąteczna pomoc dotarła do 56 rodzin

weekend Cudów czyli szlachetna paczka w wejherowie
Weekend Cudów - pod takim hasłem w dniach 10-11 grudnia odbywał się finał tego-

rocznej Szlachetnej Paczki.  Finał akcji charytatywnej odbył się, jak co roku, w sali 
gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie (Elektryk), gdzie przygo-
towano paczki dla 56 rodzin z naszego miasta.
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BOŻE NARODZENIE

Ż Y C Z E N I A

Dzięki darczyńcom i wolontariuszom świąteczna pomoc dotarła do 56 rodzin

weekend Cudów czyli szlachetna paczka w wejherowie
orszak trzech króli 2023 w wejherowie

Monarchowie
i orkiestra wojskowa

Jak co roku, w Święto Trzech Króli 6 stycznia na ulicach Wejherowa pojawi się Or-
szak z Królami na czele. Razem z Monarchami, z kolędą na ustach, możemy pójść do 
Stajenki w Kolegiacie, w której czekać będzie Święta Rodzina. Dla uczestników Orsza-
ku wystąpi tam Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

Na rozśpiewany Orszak Trzech Króli 2023 zaprasza-
ją serdecznie Misternicy Kaszubscy i pozostali organi-
zatorzy wydarzenia: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej, Wejherowskie Centrum Kul-
tury oraz Parafia Trójcy Świętej w Wejherowie.

Początek zaplanowano 6 stycznia o godz. 13.30 w 
parku miejskim przy pałacu (MPiM-KP).

Na zakończenie w wejherowskiej Kolegiacie odbędzie 
się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego.

Mecenat na tegorocznym Orszakiem objęli:
Miasto Wejherowo, Starostwo Powiatowe 
oraz Zarząd Portu Morskiego w Gdyni S.A.

Fot. Leszek Spigarski
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Prezydent Miasta Wejherowa przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 maja 
2019 r.  o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1180 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
5 grudnia 2019 r.  w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych 
dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377) wszystkie licencje na wykonywanie krajowe-
go transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przez Prezydenta 
Miasta Wejherowa, które nie zostały dostosowane do nowych przepisów (wnioskodawca 
otrzymuje druk licencji i wypisu), stracą ważność dnia 31 grudnia 2022 r.

W celu dostosowania licencji do nowych przepisów należy złożyć stosowny wniosek 
w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, po wcześniejszym kontakcie 

z pracownikiem Wydziału pod numerem telefonu: 58 677-71-34.

KOMUNIKAT PREZYDENTA 
MIASTA WEJHEROWA

O G Ł O S Z E N I E 

W sali Domu św. Ja-
na Pawła II w Wejherowie 
odbyło się przedświątecz-
ne spotkanie Wejherow-
skiej Wspólnoty Pokoleń 
(zdjęcia obok). Organizacja 
skupia m.in. emerytowa-
nych działaczy „Solidarno-
ści”. Na spotkaniu obecni 
byli przedstawiciele wojska 
oraz władz samorządowych 
powiatu i miasta m.in. za-
stępcy prezydenta Wejhe-
rowa Beata Rutkiewicz i 
Arkadiusz Kraszkiewicz 
oraz sekretarz miasta Bo-
gusław Suwara. 

Jak powiedział Henryk 
Jarosz, przewodniczący 
Zarządu Wejherowskiej 
Wspólnoty Pokoleń, spo-
tkanie w wyjątkowej, świą-
tecznej atmosferze jest 
okazją do złożenia sobie 
życzeń i  podzielenia się 
opłatkiem. Opłatek poświę-
cił obecny na spotkaniu ks. 
prałat Tadeusz Reszka. 

Nie zabrakło też trady-
cyjnych kolęd, które śpie-
wali uczestnicy spotkania. 

Członkowie wejherowskiego Oddziału Polskiego 
Związku Emerytów i Rencistów również złozyli sobie 
życzenia z okazji zbliżających się Świąt. Z emerytami i ren-
cistami spotkali się wicestarosta Jacek Thiel, sekretarz 
miasta Wejherowa Bogusław Suwara oraz przewodni-
czący Zarządu Rejonowego PZEiR Tadeusz Kościelniak.

Przewodniczącej wejherowskiego oddziału Teresie 
Grzywacz wręczyli kalendarze na przyszły rok i kwia-
ty. Słowo Boże wygłosił ks. prałat Tadeusz Reszka, któ-
ry udzielił wszystkim błogosławieństwa oraz zaprosił do 
śpiewania kolęd. W części artystycznej wystąpiły dzieci z 
klasy IIId Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie. 

Wejherowski Oddział Polskiego Związku Emerytów i 
Rencistów liczy 5 kół, w tym jedno miejscowe oraz po jed-
nym w Choczewie, Strzebielinie, Bożympolu i Gniewinie. 
Związek prowadzi aktywną działalność społeczną. 

Ż Y C Z E N I A

przedświąteczne spotkania organizacji 

Życzenia i kolędy
Grudzień to czas przedświątecznych spotkań, przygotowanych 

przez organizacje społeczne i stowarzyszenia. Poniżej informuje-
my o dwóch grudniowych uroczystościach, a o innych napiszemy 
w kolejnym wydaniu „Pulsu” 12 stycznia.

Fot. Urząd Miejski

BOŻE NARODZENIE
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Bezpiecznych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze
oraz inspirujących życiowych wyzwań
i realizacji marzeń w Nowym Roku
swoim Klientom i Partnerom życzy  
Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Jesteśmy jedną drużyną.

Masz pytanie?       800-380-006          bok@opecgdy.com.pl

     
Wejdź na www.opecgdy.com.pl i skorzystaj z aplikacji
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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

Święty Mikołaj pojawił 
się w różnych miejscowo-
ściach gminy Łęczyce już 
po raz trzeci . Dzięki dru-
hom z  OSP Łęczyce JOT 
II, OSP Bożepole Wielkie, 
OSP Rozłazino i OSP Kacz-
kowo ekipa św. Mikołaja 
pokonywała swoją długą 
trasę strażackim wozem.

Organizatorzy dziękują 
strażakom, członkom Te-
atru Odeon w Strzebielinie 
oraz wszystkim wolonta-
riuszom, dzięki którym 
dzieci spotkały się ze św. 
Mikołajem i otrzymały 
upominki. 

 *  *  *
Mikołajkowy Marsz z 

kijkami, również zorga-
nizowany przez Gminną 
Instytucję Kultury i Bi-
bliotekę odbył się w Strze-
bielinie. Uczestnicy ubrani 
w czerwone koszulki oraz 
czapki Mikołaja rywalizo-
wali w dwóch kategoriach 
- indywidualnej i rodzinnej. 

wIeŚCI Z GMINY ŁĘCZYCe

Mikołajkowy spacer i marsz
Z okazji Mikołajek w gminie Łęczyce odbył się coroczny Wielki Mikołajkowy Spacer, 

zorganizowany przez Gminną Instytucję Kultury i Bibliotekę w Łęczycach z siedzibą 
w Strzebielinie z pomocą strażaków i członków Teatru Odeon. Kilka dni później na 
trasę wyruszyli uczestnicy Mikołajkowego Marszu z kijkami.

Po pokonaniu  trasy i 
chwili odpoczynku przy 
ognisku z kiełbaskami i 

więcej zdjęć na: www.facebook.com/gikibleczyce/

słodkościami uczestnicy 
marszu z kijkami otrzyma-
li dyplomy i nagrody. 

GIKiB dziękuje straża-
kom z OSP Kaczkowo za 
zabezpieczenie trasy.

Każdego roku dzielnicowi nadzorują sytuację w swoich rejo-
nach służbowych, oferują pomoc każdemu, kto jej potrzebuje,  
Odnalezionym osobom policjanci proponują przewiezienie do 
ośrodków, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek 
i przespać się w przystępnych warunkach. 

Pamiętajmy, że nie można przejść obojętnie obok osób po al-
koholu nawet podczas lekkich przymrozków. Człowiek nietrzeź-
wy szybciej traci ciepło i jest bardziej narażony na wychłodzenie.

Naszej pomocy potrzebują także osoby starsze i samotne. 
Funkcjonariusze policji informują ośrodki pomocy społecznej o 
osobach, które z racji swojego  wieku, samotności, niezaradno-
ści, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą ucierpieć na skutek 
wychłodzenia organizmu.  O trudnej sytuacji sąsiada czy znajo-
mego my również możemy powiadomić MOPS. 

wystarczy jeden telefon, aby uratować czyjeś życie!

policja przypomina
o potrzebujących pomocy

Nie bądźmy 
obojętni

jesienią i zimą policjanci podczas patroli zwra-
cają szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą 
szukać schronienia i nocować osoby bezdomne. 
są to zazwyczaj pustostany, przystanki, ogród-
ki działkowe, parki, altanki, a także wagony na 
bocznicach. Docierają tam, żeby pomagać.

Zgłoszenia można kierować pod numer alarmowy 112 oraz 
do dyżurnego wejherowskiej komendy pod nr telefonu: 
  47 74 2 97 22. 

Można też dzwonić do pogotowia ratunkowego. 
Każde zgłoszenie od razu jest sprawdzane przez policjantów. 
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Nowoczesny pojazd ra-
towniczo-gaśniczy marki 
Renault kosztował blisko 
900 tys. zł. Powiat Wej-
herowski na jego zakup 
przekazał 50 tys. zł. Tym 
samym stary, bo 39-letni 
strażacki Jelcz przeszedł 
na emeryturę. W nowym 
aucie zmieści się sześciu 
ratowników. Pojazd ma 
zbiornik wody o pojemno-
ści 400 litrów i zbiornik o 
pojemności 400 litrów na 
środek pianotwórczy. 

Do tej pory OSP w Kacz-
kowie miała najstarsze 
auta ratownicze na wypo-

Akcję przeprowadzono w ramach programu „Wsparcie dla 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. 

Zadowolenia nie kryje wójt Piotr Wittbrodt, ponieważ 
jest to znacząca i potrzebna pomoc dla najmłodszych. 

- Ufam, że dzieci z takich rodzin będą szczęśliwe, zwłasz-
cza w tym przedświątecznym czasie. Mieszkańcy gmin pope-
geerowskich, dla których PGR-y były jedynym pracodawcą 
zostali zapomniani. Ja jestem zadowolony, że nasze państwo 
zechciało o takich osobach pamiętać. To będzie prawdziwa 
radocha – powiedział wójt P. Wittbrodt.

Dwie uroczystości w gminie Łęczyce

osp kaczkowo otrzymało 
nowy pojazd ratowniczy

W Kaczkowie w gminie Łęczyce druhowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej otrzymali nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy, a jednost-
ka OSP w Rozłazinie otrzymała akt włączenia do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego.

sażeniu w powiecie wejherow-
skim, a teraz nastąpiła wielka 
zmiana. Przypominał  o tym 
podczas uroczystości przeka-
zania pojazdu przewodniczący 
Rady Gminy Łęczyce, Tomasz 
Białobrzeski. 

Teraz jednostki OSP gmi-
ny Łęczyce dysponują no-
woczesnym, sprawnym i 
najmłodszym sprzętem ra-
towniczo-gaśniczym. Straża-
cy ochotnicy uczestniczą w 
akcjach na terenie gminy i 
powiatu. 

W najbliższym czasie roz-
pocznie się rozbudowa remizy 
strażackiej w Kaczkowie. W 

ostatnich latach rozbu-
dowano remizę w Łęczy-
cach i Rozłazinie. 

Z kolei druhowie z 
OSP w Rozłazinie zosta-
li docenieni przez swoje 
władze nadrzędne i  so-
łecka jednostka ratow-
niczo-gaśnicza została 
włączona do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego.

Uroczystość przekazania wozu strażackiego druhom OSP Kaczkowo z 
udziałem starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius i wójta Gminy Łęczyce 
Piotra Wittbrodta. Fot. Starostwo w Wejherowie

Ż Y C Z E N I A 

Laptopy dla dzieci 
Samorząd gminy Łęczyce przekazał 694 lapto-

pów dzieciom, pochodzącym z tzw. rodzin pope-
geerowskich. Koszt wyniósł ponad 1,8 mln zł, a 
pieniądze pochodzą ze środków zewnętrznych.
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KOMUNIKAT 
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. 

 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

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

Szkoła nauki jazdy Arkadiusz 
Żukowski

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

AKTUALNOŚCI

W uroczystości przeka-
zania samochodu uczestni-
czył komendant Komendy 
Powiatowej Policji w Wej-
herowie mł. insp. Robert 
Ronduda oraz wójt gminy 
Luzino Jarosław Wejer i 
radny Rady Gminy Grze-
gorz Szlas. 

kia sportage poprawi bezpieczeństwo

Nowy samochód dla 
policjantów z Luzina

W Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie przekazano 
nowy radiowóz policjantom z Komisariatu Policji w Luzinie. Jest 
to Kia Sportage, która została pomalowana na zmienione ozna-
kowania aut policyjnych.

Samochód kupiono ze 
środków luzińskiego samo-
rządu i budżetu Komendy 
Głównej Policji, w propor-
cjach 50/50.

Kia Sportage została 
wyprodukowana w ramach 
nowej generacji modelu, 
wyposażona w silnik ben-

zynowy o mocy 110 kW. 
Dzięki nowym bar-

wom, samochód będzie le-
piej widoczny. Co ważne 
nowoczesny pojazd  po-
prawi komfort pracy funk-
cjonariuszy i wpłynie na 
szybkość, a tym samym 
skuteczność interwencji.

Policjanci i samorządowcy podczas uroczystego przekazania nowego samochodu dla 
Komisariatu Policji w Luzinie.                       Źródło: wejherowo.policja.gov.pl



15

redakcja@pulswejherowa.pl 22 grudnia 2022

SPORT

tel.   606 267 960
redakcja@pulswejherowa.pl

Wydawca:  
Dariusz Kuczmarski
INFO-PRZEKAZ 
z siedzibą w Rumi 

Adres korespondencyjny:
„Puls Wejherowa”
84-200 Wejherowo, 
ul. Polna 3/41
(siedziba firmy  „ARTEX”)

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

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

do skracania i redagowania 
nadesłanych tekstów.

Współpraca:  Leszek Spigarski

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

O G Ł O S Z E N I E

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

W kategorii młodsze dziewczęta pierwsze miejsce za-
jęła Nadia Maciszka z SP 5, drugie Lena Kupc z SP 
11, a trzecie Lena Kamińska z SP 8. W kategorii star-
sze dziewczęta pierwsze miejsce wywalczyła Emilia Meh-
ring z SP 5, drugie Vanessa Płocka z SP 8, a trzecie 
Nadia Gnaś z SP 11.

W kategorii młodsi chłopcy zwyciężył Maksymilian 
Stefaniak z SP 11, drugie miejsce zajął Tymon Ginie-
wicz z SP 6, a trzecie Filip Formela z SP 9.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja 
Szkoły Podstawowej nr 5. Drugie miejsce wywalczyła dru-
żyna Szkoły Podstawowej nr 11, a trzecie Szkoły Podsta-
wowej nr 9.

Nagrody i medale dla zwycięzców wręczali: zastępca 
prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, prze-
wodniczący Komisji Zdrowia i Sportu Rady Miasta Rafał 
Szlas, dyrektor SP 11 Wioleta Podolska, prezes KKiSS 
„Apollo” Bartłomiej Szreder i mistrz świata strongman 
Mateusz Ostaszewski.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt objął nad zawoda-
mi honorowy patronat. Organizatorami wydarzenia by-
li: Magdalena Lassmann nauczyciel biologii, Grzegorz 
Behrendt nauczyciel wychowania fizycznego oraz wła-
ściciel klubu sportowego „Apollo” - Bartłomiej Szreder.

Crossfit. Zawody szkół

Zwyciężyła 
drużyna z sp 5

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 
11 w Wejherowie gościła uczestników za-
wodów crossfit dla uczniów szkół pod-
stawowych. W klasyfikacji drużynowej 
zwyciężyła reprezentacja „Piątki”.

Fot. Urząd Miejski

Agata Drewa zdobyła dwa 
puchary Polish Open i tytuł 
najlepszej zawodniczki Mię-
dzynarodowego Pucharu Pol-
ski w kickboxingu w formule 
pointfighting i light contact do 
42 kg. Puchary mistrzowskie 
wywalczyli także: Magdale-
na tempska - kadetka starsza 
pointfighting do 50 kg, Nata-
lia stemplewska - seniorka 
do 70 kg pointfighting, Zu-
zanna kalbarczyk - seniorka 
do 65 kg kick-light i Aleksan-
dra Lenczewska - dzieci +36 
kg pointfighting. Dwa srebrne 
medale zdobyła oliwia Noet-
zel, a brązowe wywalczył kon-
rad Lenczewski.

W Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie reprezen-
tanci „Ósemki” rywalizowali w dwóch grupach wiekowych. 
Podopieczni trenera Kordiana Zabrockiego, grający w 
składzie: Michał Bochentyn, Konrad Henning, Dawid 
Kasprzyk i Filip Nowicki zostali mistrzami Pomorza i 
otrzymali złote medale oraz puchar. Blisko zajęcia najwyż-
szego miejsca na podium w rozgrywkach Młodzieży Szkol-
nej z roczników 2008 i 2009 były zawodniczki z UKS Basket 
Ósemka. Koszykarki: Vanessa Płocka, Viktoria Płocka 
i Alicja Strzebrakowska wywalczyły brązowe medale za 
trzecie miejsce.

koszykówka

Uks Basket Ósemka 
mistrzem pomorza

Zawodnicy z UKS Basket Ósemka, chłop-
cy z rocznika 2010, podczas Finałów Woje-
wódzkich Koszykówki 3x3 wywalczyli tytuł 
mistrzowski.

kickboxing

polish 
open

podczas zawodów  po-
lish open w kickboxingu 
zawodnicy wejherowskie-
go stowarzyszenia spor-
towego wywalczyli sześć 
tytułów  mistrzowskich 
oraz tytuł najlepszej za-
wodniczki turnieju. Zdo-
byli też dwa srebrne i dwa 
brązowe medale.
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