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Nowa droga usprawni ruch
w zachodniej części miasta

Wystrzałem z armaty Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz tradycyjnym przecięciem wstęgi otwar-
to nową ulicę w Wejherowie. Podczas oddania jej do użytku, w obecności wiceministra infrastruktury 
Marcina Horały, wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, radnych miejskich i innych gości, pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podkreślił, że to bardzo ważna dla naszego miasta inwe-
stycja. Nowa droga, nazwana Aleją Wzgórza Morenowe znacząco zmniejszy ruch w centrum Wejherowa 
i usprawni ruch w zachodniej części miasta. Stanowi bowiem element ważnego połączenia drogowego.

Nowa trasa jest atrakcyjna, ponieważ biegnie w terenie leśnym i górzystym. Mogą z niej korzystać 
kierowcy i rowerzyści, a także piesi, dla których zbudowano wygodny chodnik ze schodami.        Str. 2

Fot. Dariusz Kuczmarski
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– Celem nowego połącze-
nia  jest usprawnienie ruchu 
w całej zachodniej części 
miasta. Dzięki ominięciu 
centrum Wejherowa i roz-
budowie systemu dróg ruch 
samochodów będzie dużo 
płynniejszy i mniej uciąż-
liwy, poprawi się również 
bezpieczeństwo – wyjaśnił 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa.

W ramach inwestycji wy-
budowano drogę o długości 
ponad 1 km wraz z rondem w 
drodze powiatowej tj. w uli-
cy Strzeleckiej. Natomiast 
rondo na skrzyżowaniu ulic 
Sucharskiego, Sobieskiego i 
Batalionu Morskiego zosta-
ło przebudowane na czte-
rowlotowe. Wybudowano i 
przebudowano sieć kanali-
zacji deszczowej, kanalizacji 
sanitarnej, wodociągowej, 
teletechnicznej, kanału 
technologicznego, sieci elek-
troenergetycznej i oświetle-
niowej oraz gazowej.

Dotacje na drogi
– Ten kilometrowy odci-

nek drogi jest bardzo waż-
ny, bo pozwala wyprowadzić 
ruch tranzytowy z nowo 
otwartej Trasy Kaszubskiej 
tak, by nie przebiegał przez 
centrum Wejherowa i nie 
stanowił uciążliwości dla 
mieszkańców – powiedział 
wiceminister Marcin Ho-
rała. – Pozyskanie ponad 
5-milionowego wsparcia 
finansowego z funduszu 
programu rządowego na 
tę inwestycję jest kolejnym 
przykładem na współpra-
cę rządu z samorządem dla 
dobra mieszkańców 

Wojewoda pomorski Da-
riusz Drelich, podziękował 
miastu i wykonawcy za re-
alizację tej inwestycji i pod-
kreślił, że rząd nadal będzie 
wspierał rozwój sieci komu-
nikacyjnych jako sieć na-
czyń połączonych. 

Aleja wzgórza Morenowe dla kierowców, pieszych i cyklistów 

Nowa droga łączy ulice Strzelecką i Sucharskiego
oraz stanowi element połączenia ważnych dróg

Od ronda płka K. Pruszkowskiego i ul. Sucharskiego - ul. Sobieskiego do ronda Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w ulicy Strzeleckiej 
można już przejechać samochodem albo autobusem. Piesi i rowerzyści mogą bezpiecznie poruszać się chodnikami i ścieżką rowerową. 
Nowa Aleja Wzgórza Morenowe to kolejna inwestycja drogowa zrealizowana przez miasto Wejherowo, która przyniesie mieszkańcom 
i przyjezdnym wiele korzyści. Droga nie tylko łączy dwie ulice, ale stanowi połączenie ul. Strzeleckiej z byłą „szóstką”, umożliwiając 
kierowcom ominięcie centrum miasta i rozładowując nadmierny ruch w zatłoczonym Śródmieściu Wejherowa.

– Miasto jest podzielone 
przebiegiem torów i starej 
trasy S6, a inwestycja, którą 
otwieramy, pozwala ominąć 
zablokowane centrum mia-
sta i ułatwia dojazd z Tra-
sy Kaszubskiej  – stwierdził 
wojewoda pomorski i przy-
pomniał, że niedawno zo-
stała podpisana umowa na 
budowę Węzła ZRYW, na 
który miasto pozyskało do-
tację na poziomie około 18 
mln zł. – To na pewno nie 
koniec. Będą kolejne transze 
środków z programów rzą-
dowych wspierających sa-
morządy i zadania własne.

Atrakcyjna trasa
Atrakcyjny jest przebieg 

nowej trasy, którą jedzie 
się przez las pod górę albo 
z góry w dół. Wzdłuż drogi 
wybudowano ścieżkę rowe-
rową, chodnik ze schodami 
terenowymi oddzielony od 
jezdni pasem zieleni. Ponie-
waż droga biegnie w terenie 
leśnym, wykonane zostały 
trzy przejścia (przepusty) 
dla zwierząt. 

Zbudowano także zbior-
nik retencyjny z przelewem 

awaryjnym do kanalizacji 
deszczowej w ulicy Suchar-
skiego, wykonano nasa-
dzenia drzew i krzewów, a 
także wzmocnienie skarpy. 

Powstały dwie zatoki 
autobusowe - jedna przy 
ogródkach działkowych w 
rejonie ronda przy ul. Su-
charskiego, druga przy 
rondzie z ul. Strzelecką. 
Wykonano ponadto drogę 
umożliwiającą dojazd do 
urządzeń stacji gazowej 
oraz do 32 postojowych.

– Budowa tej ulicy była 
dużym przedsięwzięciem, 
ponieważ inwestycja prze-
biegała w terenie trudnym, 
leśnym i górzystym - przypo-
mniała Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa ds. rozwoju miasta. - 
Musieliśmy zmierzyć się z 
zabezpieczeniem skarp, ale 
także z przebudową gazocią-
gu. Zwłaszcza zakres prac 
gazowych wymagał dużego 
zaangażowania merytorycz-
nego i czasowego.

W otwarciu nowej dro-
gi uczestniczyli m.in rad-
ni miasta Wejherowa, w 

imieniu których głos zabrał 
Przewodniczący Rady Mia-
sta Jacek Gafka.

– Podczas ostatniej sesji 
Rady Miasta uchwaliliśmy 
nazwę dla drogi, która na-
wiązuje do położenia nasze-
go miasta. Ta droga tworzy 
ważny ciąg komunikacyj-
ny, który odciąży i upłynni 

Koszt inwestycji wyniósł ponad 12,6 mln zł, z czego po-
nad 5,2 mln zł to dofinansowanie zewnętrzne pozyskane 
przez władze Wejherowa z rządowego Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Udział w tej inwestycji w wysokości prawie 
481 tys. zł wniósł PEWiK, który wybudował sieć wodocią-
gową i kanalizację sanitarną. 

Wykonawcą prac drogowych było Konsorcjum firm: 
KRUSZYWO sp. z o. o. Linia oraz BITUMINIUM sp. z o. o. Linia.

Decyzją radnych z 19 grudnia 2022 r. nowa drogaotrzy-
mała nazwę:  aleja Wzgórza Morenowe. 

Droga łączy ul. Strzelecką z ul. Sucharskiego, a następ-
nie poprzez wybudowany już węzeł „Działki” z byłą DK nr 6. 
To połączenie drogowe przejmie ruch zmierzający do Wej-
herowa z Trasy Kaszubskiej, jak również terenu gminy Wej-
herowo. Kierowcy jadący ul. Strzelecką w kierunku miasta 
nie będą musieli wjeżdżać do centrum, ale będą mogli je 
omijać nie korkując tym samym Wejherowa. 

Zgodnie z komunikatem Generalnej Dyrekcji Dróg i Au-
tostrad Oddział Gdańsk, odcinek dotychczasowej drogi kra-
jowej nr 6 od węzła Strzebielino do węzła Gdynia Chylonia 
utracił kategorię drogi krajowej oraz został zaliczony do ka-
tegorii drogi wojewódzkiej (zarządzanie nim będzie spra-
wował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku).

ruch samochodowy w mie-
ście . Myślę, że ze względu 
na swoje położenie stanie się 

ulubioną trasą wielu miesz-
kańców – powiedział prze-
wodniczący Jacek Gafka.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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Władze miasta pozyska-
ły na inwestycje dofinanso-
wanie w wysokości ponad 
7,4 mln zł w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski 
Ład. Pozostały koszt roz-
dzielono po połowie na Mia-
sto Wejherowo oraz Powiat 
Wejherowski, który jest 
partnerem tego projektu. 
Wykonawcą zadania jest 
firma MTM S.A z siedzibą 
w Gdyni.

W ramach inwestycji 
powstaną chodniki, ścieżki 
rowerowe, zatoki autobu-
sowe i postojowe, parkingi, 
zjazdy, wyniesione przej-
ścia dla pieszych i elementy 
małej architektury. Zapla-
nowano nasadzenia drzew 
i krzewów. Na ul. Inwali-
dów Wojennych pojawi się 
aż 117 nowych miejsc par-
kingowych, oddzielonych 
pasem zieleni oraz  elemen-
tami małej architektury.

–  Przy ul. Inwalidów 
Wojennych znajduje się jed-
na z największych szkół w 
Wejherowie, dlatego istot-

Rozpocznie się przebudowa ulicy Inwalidów wojennych

umowa z wykonawcą podpisana
W wejherowskim ratuszu podpisano umowę na przebudowę ul. Inwalidów Wojennych 

wraz z budową nowego ronda na ul. Sobieskiego, które połączy obie wspomniane ulice  
oraz ul. Dzieci Syberyjskich. Łączny koszt inwestycji to prawie 12,1 mln zł.

nym elementem przebu-
dowy będą nowe miejsca 
parkingowe oraz rondo, 
które poprawi bezpieczeń-
stwo w tym rejonie miasta. 
Rondo zlokalizowane zo-
stanie przy dawnym osie-
dlu Przyjaźni, więc będzie 
się nazywało Rondem Przy-
jaźni – mówił prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. 

– Inwestycja dotyczy 
przebudowy drogi powiato-
wej ulicy Sobieskiego oraz 
budowy miejsc parkingo-
wych przy powiatowej szko-
le, więc udział finansowy 
Powiatu w tym zadaniu 
jest zasadny – mówi wice-
starosta wejherowski Ja-
cek Thiel.

W ramach inwestycji zo-

stanie przebudowana sieć 
kanalizacji sanitarnej,  sieć  
wodociągowa i gazowa oraz 
energetyczne linie kablowe, 
a także oświetlenie sieci te-
lekomunikacyjnej. Powsta-
nie kanał technologiczny 
i monitoring miejski. Na 
wysokości Powiatowego Ze-
społu Szkół nr 4 pojawi się 
także próg zwalniający.

– Istotnym elementem 
nowej ulicy będzie odpo-
wiednie odprowadzenie 
wód deszczowych – wyja-
śnia Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta mia-
sta. – Powstaną tam zbior-
niki, które będą czasowo 
przetrzymywać wodę pod-
czas dużych opadów. 

Kanalizacja deszczowa 
będzie posiadała zbiorni-
ki retencyjno-rozsączające, 
które zostaną umiejscowione 
pod miejscami postojowymi 
dla samochodów. Ich zada-
niem będzie odprowadzanie 
wód opadowych bezpośred-
nio do gruntu i odciążenie 
kanalizacji deszczowej.

Umowę z wykonawcami inwestycji podpisali: prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrant i wicestarosta 
wejherowski Jacek Thiel. Fot. Urząd Miejski

W ramach inwestycji, 
która usprawni ruch w za-
chodniej części miasta i w 
jego centrum, powstanie 
nowy odcinek ulicy Kar-
nowskiego z chodnikami 
i ścieżką rowerową. Na 
przebudowanej ul. Budow-
lanych powstaną chodniki, 
ścieżki rowerowe i miejsca 
postojowe. 

Ulica zostanie włączona 
do nowobudowanego łącz-
nika poprzez rondo. 

kolejna strategiczna inwestycja dla miasta

Drogowcy wracają
na ulicę Budowlanych

Wznowione zostaną roboty drogowe na ulicy Budowlanych w Wejherowie. Wiąże się 
to z budową nowego odcinka ul. Karnowskiego, która połączy rondo na ul. Przemysło-
wej ze skrzyżowaniem na byłej „szóstce” (obok Urzędu Pracy) oraz z przebudową ul. Bu-
dowlanych wraz z wykonaniem łącznika i ronda do nowobudowanej ul. Karnowskiego.

Wykonawca prac, czyli 
konsorcjum Kruszywo Sp. z 
o.o. i GRUPA KRUSZYWO 
Sp. z o.o., rozpocznie pra-
ce od ul. Ekologicznej i bę-
dzie posuwał się z robotami 
w kierunku ul. Tartacznej. 
Jezdnia w ul. Budowlanych 
będzie korytowana pod no-
we warstwy konstrukcyjne, 
ustawione zostaną krawęż-
niki i obrzeża oraz powstaną 
nowe warstwy konstrukcyj-
ne jezdni i chodników. 

Zdaniem prezydenta 
miasta Krzysztofa Hilde-
brandta, budowa ul. Kar-
nowskiego z przebudową 
ul. Budowlanych jest bar-
dzo ważna, gdyż razem z 
właśnie oddanym do użyt-
ku nowym połączaniem 
ul. Strzeleckiej z ul.Su-
charskiego-ul.Sobieskie-
go, łącznikiem „Działki” do 
skrzyżowania do byłej dro-
dze krajowej nr 6 i dalszym 
połączeniem od ul.Przemy-

słowej do ul. Ofiar Piaśni-
cy, stanowić będzie istotne 
powiązanie Trasy Kaszub-
skiej z miejscowościami 
nadmorskimi.

To kolejna inwestycja 
drogowa, na którą władze 
Wejherowa zdobyły dofi-
nansowanie z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład 
Program Inwestycji Stra-
tegicznych. Zakończenie 
realizacji inwestycji zapla-
nowano na 2025 r.

Dr. pulsa i inne materiały 
zamieszczane

w „pulsie wejherowa” 
znajdziecie na:

www.pulswejherowa.pl

Wejherowski radny Wojciech Wasiakowski ogłosił, że 
weźmie udział w prawyborach partii Nowa Nadzieja w 
okręgu nr 26 Gdyńsko-Słupskim. Ta partia ostro kryty-
kuje Prawo i Sprawiedliwość, a jej trzech posłów jest w 
opozycji do rządu PiS.  Jednocześnie radny Wasiakowski 
jest przewodniczącym ... klubu Prawo i Sprawiedliwość 
dla Wejherowian w Radzie Miasta Wejherowa. To swo-
iste polityczne obłąkanie nie powinno dziwić, bowiem 
Wojciech Wasiakowski zmieniał ugrupowania politycz-
ne i poglądy już 5 razy w ciągu 12 lat.

W 2010 roku Wojciech Wasiakowski startował do rady miasta z 
Platformy Obywatelskiej, w 2014 z Wolę Wejherowo, zaś w 2018 ze 
stowarzyszenia, którego szefem był kandydat na prezydenta Arka-
diusz Szczygieł, by zaraz po wyborach się z nim rozstać, gdy tylko 
Wasiakowski został radnym. We wrześniu 2022 roku został szefem 
klubu PiS, a teraz kandyduje w Nowej Nadziei  (to taka „kanapowa” 
partia z nikłym poparciem społecznym, założona przez  część dzia-
łaczy Kongresu Nowej Prawicy, skupionych wokół Janusza Korwin-
-Mikkego, kiedyś nazywała się też KORWIN).

Rozumiem, że komuś mogą się zmienić poglądy, może zmienić 
ugrupowanie, to zwykła sprawa, ale 5 razy w ciągu 12 lat? Jakie 
zatem poglądy ma radny Wasiakowski? Czy ktoś taki jest poważ-
ną i wiarygodną osobą? Czy można mu zaufać? Może znów mu się 
odmieni? Inny przykład, Wojciech Wasiakowski jest radnym wybra-
nym ze Śmiechowa, na którym już jednak nie mieszka i głosował  
przeciw inwestycjom w tej dzielnicy. Czy nie należy takich zacho-
wań traktować jako politycznego oszustwa? To pytania, na które 
mieszkańcy udzielą odpowiedzi podczas głosowania w wyborach.

Pod wpływem krytyki Wojciech Wasiakowski tłumaczył się, że 
te zmiany były z powodu osób, które spotykał na swojej drodze. 
A może jednak było tak, że dawni koledzy i koleżanki nie chcieli 
z nim dalej współpracować, bo miał być człowiekiem niepoważ-
nym, kłótliwym, pazernym na osobiste korzyści i nie znał się na 
sprawach samorządowych? Zresztą jako radny dalej o przepisach 
i samorządzie ma marne pojęcie.

No cóż, jest taka przypowieść: jeśli jedna osoba mówi ci, że je-
steś osłem to ją zignoruj, jeśli dwie osoby mówią ci, że jesteś osłem 
to je zignoruj. Jednak jeśli pięć osób mówi ci, że jesteś osłem to idź 
i kup sobie siodło...

Kiedy Wojciech Wasiakowski dojdzie do wniosku, że obecnie 
też trafił na niewłaściwych ludzi? Jeśli będzie konsekwentny, to 
statystycznie powinno nastąpić zaraz po wyborach, ale może po-
kłócić się jeszcze wcześniej. To będzie  kolejny szczyt żenady.

      Dr Puls

Dr puls 
o politycznym 
obłąkaniu 
i szczytach żenady
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Materiał informacyjny Powiatu

6 mln zł na 44 linie komunikacyjne

Fundusze na przewozy 
autobusowe

Powiat Wejherowski podpisał umowę z PKS Gdynia oraz po-
wiatami: puckim i lęborskim na utrzymanie lokalnych połączeń 
autobusowych oraz utworzenie nowych, w ramach dofinansowa-
nia z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakte-
rze użyteczności publicznej na rok 2023.

Do 31 stycznia br. przyjmowane są wnioski o przyznanie nagród za wysokie wyniki 
sportowe oraz osiągnięcia w pracy trenerskiej. Wyróżnienia przyznawane są zawod-
nikom i trenerom z powiatu wejherowskiego, którzy w roku poprzedzającym uzyskali 
najlepsze wyniki sportowe. Kandydata do nagrody zgłosić może m.in. klub sportowy, 
właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy.

Możliwość przyznania nagrody szczegółowo określa uchwała Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego z dnia 25 listopada 2011 r. O przyznanie wyróżnienia mogą ubiegać się za-
wodnicy i trenerzy, którzy w roku poprzedzającym uzyskali wysokie wyniki sportowe 
w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Nagrody przyznaje 
Zarząd Powiatu Wejherowskiego po uzyskaniu opinii Komisji  Kultury, Sportu i Turystyki.

 
Wymagane druki dostępne są na stronie internetowej www.powiatwejherowski.pl  

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 572 94 85. 
Wnioski należy składać w Starostwie powiatowym w wejherowie, ulica 3 Maja 4 

w godz. 8.00-15.00. 

Nagrody dla sportowców

Po raz kolejny Powiat 
Wejherowski otrzymał 
środki z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych 
na wsparcie transportu 
zbiorowego, z którego ko-
rzystać będą mieszkańcy.

– Otrzymaliśmy blisko 
6 mln zł na wsparcie 44 
linii autobusowych, które 
będą realizowane na tere-
nie trzech powiatów: wej-
herowskiego, puckiego i 

lęborskiego, m.in. na tra-
sie Wejherowo – Białogóra, 
Wejherowo – Dębki, Wejhe-
rowo – Kopalino, Wejhero-
wo – Bojano czy Wejherowo 
– Lębork przez Linię. Dzię-
ki temu dofinansowaniu 
i środkom samorządów, 
mieszkańcy naszego po-
wiatu oraz sąsiednich będą 
mieli możliwość dotarcia 
środkami transportu pu-
blicznego do pracy, szkół, 

placówek zdrowia czy in-
stytucji kultury – podkreśla 
Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel.

Fundusz Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych o 
charakterze użyteczności 
publicznej to instrument 
wsparcia finansowego 
jednostek samorządu te-
rytorialnego będących or-
ganizatorami publicznego 
transportu zbiorowego.

Wyróżnienie wręczy-
ła ks. prałatowi starosta 
wejherowski Gabriela Li-
sius wraz z wicestarostą 
Jackiem Thielem oraz 
przewodniczącym Ko-
misji Kultury Rady Po-
wiatu Wejherowskiego 
Leszkiem Winczewskim. 
Medal został przyznany za 
wieloletnią działalność za-
wodową, kulturalną i spo-
łeczną, która w znaczący 
sposób przyczynia się do 
promowania Powiatu Wej-
herowskiego w kraju i poza 
granicami Polski. 

koncert świąteczno-noworoczny

Medal dla proboszcza 
parafii z Rumi  

Po raz kolejny rumska świątynia pw. św. Józefa i Judy Tadu-
sza gościła znakomitych artystów scen operowych i musicalo-
wych oraz wykonawców związanych z powiatem wejherowskim. 
W trakcie koncertu Medal „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskie-
go” otrzymał proboszcz tej parafii - ks. prałat Tadeusz Gut. 

–  Ks. prałat Tadeusz Gut 
od blisko 40 lat oddany jest 
rumskiej wspólnocie, wraz 
z wiernymi aktywnie wspie-
ra misje i pomaga najbied-
niejszym. Za wieloletnią 
pracę, głównie dla Afryki 
otrzymał Medal „Beneme-
renti in Opere Evangeliza-
tionis”, który przyznawany 
jest osobom i instytucjom 
zasłużonym dla misji. Ko-
ściół na Zagórzu jest rów-
nież miejscem organizacji 
wielu koncertów profesjo-
nalnych wykonawców z Pol-
ski i spoza granic kraju, 

m.in. koncertu świąteczno-
-noworocznego – powiedzia-
ła starosta wejherowski 
Gabriela Lisius.

Wspaniały koncert odbył 
się w ramach cyklu Rumskie 
Spotkania Muzyczne, które-
go Powiat Wejherowski jest 
partnerem. Pomysłodawcą 
jest pochodzący z Rumi te-
nor Opery Krakowskiej Ma-
rek Gerwatowski.

Uczestnicy mieli okazję 
wysłuchać najpiękniejszych 
kolęd, utworów świątecz-
nych, a także znanych me-
lodii musicalowych. 
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wiadomości ze Starostwa powiatowego 
w wejherowie

Głównymi źródłami do-
chodów powiatu będą: 
subwencje ogólne, które 
stanowią 47,05% budżetu 
ogółem, dochody własne 
45,05% oraz dotacje celowe 
z budżetu państwa 7,90%. 

–  Mimo trudnej sytuacji 
będzie to rok bogaty w in-
westycje drogowe, eduka-
cyjne i społeczne. Będziemy 
kontynuować wszystkie za-
dania rozpoczęte w 2022 
r. oraz realizować nowe. 
Wszystkie te projekty zosta-
ły dofinansowane ze środ-
ków zewnętrznych, głównie 
z Rządowego Funduszu 
Polski Ład, z którego pozy-
skaliśmy ponad 35 mln zł.  
Wśród zaplanowanych w 
przyszłym roku zadań jest 
m.in. kontynuacja rozbudo-
wy i przebudowy budynku 
z salą gimnastyczną na po-
trzeby Powiatowego Zespo-
łu Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie oraz rozbu-
dowa drogi powiatowej na 
odcinku Luzino – Robako-
wo. Łącznie na inwestycje 
przeznaczonych zostało bli-
sko 40 mln zł – mówi Staro-
sta Wejherowski Gabriela 
Lisius.  

Największa pula środ-
ków, bo blisko 148 mln zł 
zostanie przeznaczona na 
zadania z zakresu oświaty 
i edukacyjnej opieki wycho-
wawczej. Wydatki w tym 
dziale finansowane będą 
w głównej mierze z części 
oświatowej subwencji ogól-
nej, która pokrywa 84,52% 
wydatków na 2023 r. 

Oprócz bieżących zadań 
i remontów realizowany 
będzie kluczowy projekt tj. 
rozbudowa PZKS w Wejhe-
rowie, który otrzymał 14,3 
mln z Rządowego Progra-
mu Polski Ład. Ponadto 
przeprowadzony zostanie 
drugi etap remontu Powia-
towego Zespołu Szkół nr 
1 w Wejherowie, w skład 
którego wchodzi I Liceum 
Ogólnokształcące im. Kró-
la Jana III Sobieskiego. 
Realizowany będzie tak-
że program „Za życiem” i 

Rada powiatu przyjęła budżet na 2023 r.
Projekt budżetu Powiatu Wejherowskiego zakłada dochody w wysokości 292.239.031,00 zł oraz wydatki w kwocie 

321.151.214,00 zł. Największa pula środków została zabezpieczona na bieżące zadania związane z oświatą i pomocą społecz-
ną. Na inwestycje zaplanowano blisko 40 mln zł.

 • rozbudowa drogi powiatowej Luzino – Sopieszyno 
– Dąbrówka na odcinku Luzino – Robakowo etap I – do-
jazd do trasy S6 wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. 
Kościelnej i Ofiar Stutthofu (dofinansowanie 16,8 mln zł z 
Rządowego Funduszu Polski Ład), 

 • budowa nowego odcinka drogi powiatowej w miej-
scowości Koleczkowo wraz z rondem na drodze wojewódz-
kiej 218,

 • rozbudowa drogi powiatowej Osetnik – Sasino po-
przez budowę ciągu pieszo-rowerowego,                               

 • kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku 
z salą gimnastyczną na potrzeby Powiatowego Zespołu 
Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (dofinansowanie 
14,3 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład), 

 • przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Po-
wiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie” – etap II,

 • rozbudowa ul. Dębogórskiej na odcinku od ronda 
Jana Pawła II do ronda Macieja Płażyńskiego w Rumi, 

 • dotacja dla Miasta Wejherowo na budowę ul. Inwa-
lidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu 
ul. Sobieskiego w Wejherowie,  

 • rozbudowa drogi  Tartaczna – Przemysłowa w Wej-
herowie.

„Zdolni z Pomorza” oraz 
projekt terapeutyczny dla 
dzieci ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi. 

W budżecie zaplanowa-
no również wydatki w wy-
sokości 57.147.213,00 zł na 
realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej, polity-
ki społecznej oraz rodzi-
ny. Środki w tym dziale 
zabezpieczą m.in. funkcjo-
nowanie Domów Pomocy 
Społecznej w Wejherowie 
i Strzebielinku, Powiato-
wego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Wejherowie, pobyt 
dzieci w rodzinach zastęp-
czych i placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych 
oraz kontynuację projek-
tów związanych z aktywi-
zacją osób bezrobotnych. 

Ponad 50 mln zł powiat 
wyda na bieżące utrzy-
manie dróg i remonty 
cząstkowe oraz zadania in-
westycyjne. 

– W planach mamy 
szereg projektów drogo-
wych poprawiających bez-
pieczeństwo, zarówno 
kierujących jak i pieszych. 
Priorytetem będzie realiza-
cja pierwszego etapu dro-
gi powiatowej na odcinku 
Robakowo – Luzino, wraz z 
budową ronda na skrzyżo-
waniu ul. Kościelnej i Ofiar 
Stutthofu, na który otrzy-
maliśmy blisko 17 mln zł 
dofinansowania z Progra-
mu Inwestycji Strategicz-
nych „Polski Ład” edycja 
II. Powstanie również nowy 
odcinek drogi powiatowej 
na skrzyżowaniu z drogą 
wojewódzką 218, wraz z 
rondem w miejscowości Ko-
leczkowo. Przygotowywana 
będzie także dokumentacja 
projektowa m.in. na bu-
dowę drogi powiatowej na 
odcinku Rybska Karczma 
– Góra, Wyszecino – Roso-
chy, Osiek – Tłuczewo oraz 
Gowino – Pętkowice.  Po-
nadto będziemy zabiegać o 
środki zewnętrzne, aby w 
przyszłym roku zakończyć 
przebudowę ulicy Tartacz-
nej, gdzie na wysokości uli-

cy Budowlanych powstanie 
rondo – mówi Wicestarosta 
Jacek Thiel.

Plany obejmują również 
przebudowę ulicy Dębogór-

Najważniejsze zadania w 2023 r.:

skiej i Kamiennej w Rumi 
oraz wsparcie inwestycji w 
Wejherowie – budowy ulicy 
Inwalidów wraz  z budową 
ronda na ulicy Sobieskiego.
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MIASTO

Aby otrzymać pakiet 
bezpłatnej komunikacji dla 
dzieci w wieku szkolnym, 
należy wnioskować logując 
się na swoje konto na stro-
nie wejherowskakarta.pl 
lub w posiadanej aplikacji 
na swoim telefonie. 

Zmiana przepisów umoż-
liwia uzyskanie uprawnień 
do bezpłatnych przejazdów 
komunikacją miejską MZK 
Wejherowo dla uczniów 
szkół podstawowych - nie 
tylko tych zameldowanych 
w Wejherowie, ale także 
posiadających Wejherow-
ską Kartę Mieszkańca. Aby 
uzyskać bezpłatny bilet dla 
uczniów szkół podstawo-
wych, dziecko musi posiadać 
ważną legitymację szkolną.

Nazwy dla ośmiu nowych 
przystanków. Wszystkie po-
niższe nazwy poprzedza na-
zwa miasta  Wejherowo:

• Dom Działkowca 04 przy 
łączniku ul. Batal. Morskiego i 
Strzeleckiej

• Bractwa kurkowego 01 
przy łączniku ulic Batalionu 
Morskiego i Strzeleckiej przy 
rondzie Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego

•Bractwa kurkowego 02 
przy ul. Strzeleckiej przy ron-
dzie Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego

• patoka 03 przy ul. Patoka
• Derdowskiego – przed-

szkole 02 przy ul. Słonecznej 
za skrzyżowaniem z ul. Der-
dowskiego obok przedszkola

• ogrody Nanickie 01 przy 
ul. Kusocińskiego za skrzyżo-
waniem z ul. Ogrody Nanickie

Dla uczniów - posiadaczy 
wejherowskiej karty Mieszkańca

Bezpłatne przejazdy
autobusami MZk

Władze miasta Wejherowa wprowadziły kolejne udogodnienie 
dla posiadaczy Wejherowskiej Karty Mieszkańca. Są to bezpłat-
ne przjazdy dla uczniów, którzy posiadają Wejherowską Kartę 
Mieszkańca.

Dodatkowo, punkt ob-
sługi wniosków o pakiet 
bezpłatnych przejazdów 
znajduje się w Urzędzie 
Miejskim przy ul. 12 Marca 

195. Szczegółowe informa-
cje oraz Regulamin Wejhe-
rowskiej Karty Mieszkańca  
dostępne są na stronie: 
www.wejherowskakarta.pl

Prace wykonywał Zakład 
Usług Komunalnych w Wej-
herowie oraz Firma Ogrod-
nicza „Florist” Kamil Budek 
Wykonawstwo, w ramach 
wykonawstwa zastępczego 
do umowy z pierwotnym ge-
neralnym wykonawcą robót 
budowlanych - Produkcja i 
Eksploatacja Kruszywa 
„Formella” z Niepoczołowic.

– Zakończyliśmy prace na 
ul. Kopernika, chociaż efekt 
końcowy będzie widoczny 
wiosną, kiedy zakwitnie no-
wa zieleń – wyjaśnia Beata 
Rutkiewicz,  zastępca pre-
zydenta Wejherowa. - Rewi-
talizacja ul. Kopernika, jak 
i dwóch innych inwestycji 
realizowanych przez pier-
wotnie innego wykonawcę, 
nie była prowadzona na-
leżycie i miasto zmuszone 
zostało do odstąpienia od 
umowy i do naliczenia kar 
umownych. Cały proces in-

Nowe nasadzenia na ul. kopernika

Zakwitną na wiosnę
W ramach modernizacji ul. Kopernika, nasadzone zostały krze-

wy oraz zamontowano brakujące elementy małej architektury. 
Inwestycja była prowadzona w ramach projektu „Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa”, na który miasto Wejherowo uzyskało 
dofinansowanie ze środków unijnych.

westycyjny wydłużył się o 
kilka miesięcy, gdyż trzeba 
było rozliczyć „starego” wy-
konawcę, wykonać inwenta-
ryzację zastanego zakresu, 
ogłosić nowy przetarg i pod-
pisać nową umowę. Jednak 
dziś możemy cieszyć się no-
wą przestrzenią, która na 
wiosnę pięknie zakwitnie.

Wzdłuż ulicy Kopernika, 
w pasie alei głogów oraz na 
fragmencie działki u zbie-

gu ul. 10 Lutego i Koperni-
ka nasadzono krzewy róży i 
żylistka oraz rozłożono war-
stwę kompostu w miejscach 
nasadzeń. Zamontowano 
także brakujące barierki  i 
inne elemety małej archi-
tektury. Uzupełniono tak-
że rośliny nasadzone w 
przedogródkach, które nie 
spełniały warunków okre-
ślonych w umowie z po-
przednim wykonawcą.

Taką decyzję podjęli wejherowscy radni podczas grudnio-
wej sesji Rady Miasta Wejherowa.

Parking przy ul. Mickiewicza i Św. Jacka był dotąd płat-
ny. Po gruntownej modernizacji, która została wykonana w 
ramach unijnego projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wej-
herowa”, obecnie jest to parking bezpłatny. 

Z kolei na parkingu u zbiegu ulic: Sobieskiego i Hallera 
(przy budynku WZNK), od 1 marca 2023 roku zostanie wpro-
wadzona opłata parkingowa, pobierana według istniejących 
stawek. Zostaną tam zamontowane parkometry.

Zmiany na parkingach 

Niektóre płatne,
inne bezpłatne

Na parkingu na rogu ulic Mickiewicza i Św. 
Jacka można zaparkować bezpłatnie. Natomiast 
na parkingu przy skrzyżowaniu ulic Sobieskie-
go i Hallera od 1 marca 2023 r. zostanie wprowa-
dzona opłata parkingowa. 

Nowe nazwy przystanków 
wejherowscy radni zdecydowali o zmianie nazw 7. przystanków autobusowych i nadaniu nazw 8. nowym. Ma 

to ułatwić pasażerom korzystanie z przystanków i lokalizowanie ich w sieci wejherowskiej komunikacji miej-
skiej. Łącznie w wejherowie będzie obecnie 148 przystanków. 

• ogrody Nanickie 02 przy 
ul. Kusocińskiego za skrzyżo-
waniem z ul. Ogrody Nanickie

• kusocińskiego 03 przy 
ul. Kusocińskiego za skrzyżo-
waniem z Chopina

Zmienione nazwy dotych-
czasowych przystanków:

• orzeszkowej 01 przy ul. 
Gdańskiej (dotychczasowa na-
zwa Śmiechowo Ogrodowa 01)

• orzeszkowej 02 przy ul. 
Gdańskiej (dotychczas Śmie-
chowo Ogrodowa 02)

• Sobieskiego gS 01 przy 
ul. Sobieskiego (dotychczas 
Sobieskiego Sąd 01)

• Mickiewicza – Ratusz 02 
przy ul. Mickiewicza (dotych-
czas Mickiewicza 02)

•Rzeźnicka SkM Nanice 
przy ul. Rzeźnickiej (dotych-
czasRzeźnicka 01)

• Leśniczówka Nanice 01 
przy ul. Chopina (dotychcza-
sowa nazwa - Nowowiejskie-
go 02)

W celu zwiększenia bez-
pieczeństwa drogowego zli-
kwidowany został przystanek 
Tartaczna 03 przy ul. Tartacznej.

Miejski Zakład komunikacji w wejherowie jako 
pierwszy na pomorzu wprowadził do użytku bilet elek-
troniczny, jest też pionierem wielu nowych rozwiązań 
ekologicznych, a także inwestuje w nowy tabor

– Aktualnie w Wejherowie funkcjonuje 17 linii autobuso-
wych. Rocznie wykonujemy ponad 2,3 mln kilometrów, a na 
wszystkich liniach przewozimy rocznie około 8,5 mln pasa-
żerów – mówi prezes MZK Wejherowo Czesław kordel. 
– Prawdziwą satysfakcją jest dla nas fakt, że w tym roku odno-
towaliśmy wzrost liczby przewożonych pasażerów o ponad 16 
procent, prawdopodobniej jako jedyna komunikacja w Polsce, 
a na pewno w województwie pomorskim. Szczegółową wiedzę, 
kogo wozimy, pozyskujemy poprzez okresowe badania poto-
ków pasażerskich w wejherowskiej sieci komunikacyjnej i pole-
camy innym, aby korzystać z eksperckiego doświadczenia.  

wzrost liczby pasażerów

Fot. Urząd Miejski
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AKTUALNOŚCI

Materiał informacyjny Gminy Wejherowo

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

– Tworzenie tego projek-
tu nie było łatwym proce-
sem. Mimo wielu wyzwań, 
z którymi przyszło nam się 
zmierzyć, udało nam się 
stworzyć budżet, z reali-
zacją wielu inwestycji, a 
także wieloma zadaniami 
projektowymi – podkreślił 
w swoim wystąpieniu wójt 
Przemysław Kiedrowski 
(na zdjęciu).

 W uchwalonym projek-
cie dochody opiewają na 
ponad 148 milionów  zło-
tych, zaś wydatki to 161 
milionów złotych budżet  
zamyka się deficytem w 
wysokości 12 milionów 757 
tysięcy złotych, który zo-
stanie pokryty z wolnych 
środków, które nie zostały 
wykorzystane w poprzed-
nich latach. 

W 2023 roku planowa-
na jest dalsza spłata za-
ciągniętych kredytów, bez 

proinwestycyjny 
budżet 
gminy wejherowo

Na ostatniej grudniowej sesji Rady Gminy Wejherowo radni po-
chylili się nad projektem uchwały budżetowej na rok 2023, który 
został przyjęty jednogłośnie. Podobnie jak w ubiegłym roku za-
planowane zostały duże nakłady na inwestycje na terenie gminy.

zaciągania nowych zobo-
wiązań. Planowane zadłu-
żenie na koniec przyszłego 
roku to 21,6 miliona zło-
tych. Zauważyć należy, że 
w stosunku do końca 2021 
roku zadłużenie samorzą-

du zmniejszyło się aż o 15 
milionów złotych. 

Mimo wielu przeciwno-
ści, udało się wyasygnować 
łączne wydatki na inwesty-
cje na poziomie 27 milio-
nów złotych. 

w Starostwie przekazano kolejne informacje

przygotowania do budowy elektrowni jądrowej

Przedstawiciele spółki Polskie Elektrownie Jądrowe po-
informowali, że 15 grudnia 2022 r. spółka podpisała umowę 
o zasadach współpracy z amerykańską spółką Westinghouse 
Electric Company, której technologię AP1000 Rząd RP wy-
brał dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. 

Chociaż nadal mówi się o trzech gminach lokalizacyjnych 
dla tej inwestycji (Choczewo, Gniewino i Krokowa), to gmi-
na Choczewo w powiecie wejherowskim została wybrana ja-
ko preferowane miejsce, w którym powstanie elektrownia 
jądrowa. Podczas spotkania przedstawiono wyniki badań, 
realizowanych przez agencję PBS z Sopotu w listopadzie i 

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się kolejne spotkanie sygnatariuszy porozumienia, dotyczącego współpracy przy 
realizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej (poprzednie miało miejsce w listopadzie ub. roku). Uczestnikom spotkania, głów-
nie samorządowcom z powiatu wejherowskiego oraz ościennych powiatów, przekazano najnowsze informacje na temat przygotowań 
do budowy elektrowni i niezbędnej infrastruktury (drogi dojazdowe, linia kolejowa itp.). 

grudniu 2022 roku w gminach lokalizacyjnych oraz w gmi-
nach ościennych: Łęczycach, Nowej Wsi Lęborskiej i Wicku. 

Jak poinformowano, 75 proc. mieszkańców gmin Chocze-
wo, Gniewino i Krokowa popiera budowę elektrowni jądrowej 
w swoim sąsiedztwie. To wzrost o 12 punktów procentowych 
względem badania, które przeprowadzono rok wcześniej. W 
samej gminie Choczewo poparcie wyniosło 67 proc. 

65 proc. badanych z gmin lokalizacyjnych uważa, że roz-
wój energetyki jądrowej zapewni dostęp do tańszej energii 
elektrycznej, a 64 proc. mieszkańców sądzi, że inwestycja 
wygeneruje nowe miejsca pracy.

W gminach ościennych poparcie dla elektrowni jądrowej  
wynosi: 60 proc. w Łęczycach, 76 proc. w Nowej Wsi Lębor-
skiej i 80 proc. w Wicku.

Podczas spotkania, które odbyło się 5 stycznia br. mó-
wiono również m.in. o pracach nad koncepcją budowy drogi 
dojazdowej do przyszłej elektrowni.

Informacje na temat przygotowań do realizacji tej ogrom-
nej inwestycji można znaleźć na stronie spółki Polskie Elek-
trownie Jądrowe: ppej.pl oraz na stronie Starostwa w 
Wejherowie: powiatwejherowski.pl w zakładce Powiat: 
Zespół roboczy ds. budowy elektrowni jądrowej.
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WYDARZENIA

Do udziału w przedsię-
wzięciu zaprosiliśmy jed-
ną z twórczyń ludowych, 
które zajmują się haftem 
wejherowskim. Barbara 
Jaedtka-Walaszkowska 
z prawdziwą pasją przeka-
zała uczestniczkom wiedzę 
na temat specyfiki wejhe-
rowskiego haftu. 

– Nadrzędnym celem re-
alizowanego zadania było 
wspieranie procesu mię-
dzypokoleniowego przeka-
zu umiejętności w obrębie 
wspólnoty kulturowej. Bar-
dzo cieszymy się, że udało 
nam się znaleźć osobę, któ-
ra kultywuje ten wspaniały 
haft i z niezwykłym zaan-
gażowaniem potrafi o nim 
opowiadać, a także dzielić 
się praktycznymi umiejęt-
nościami – podkreśla Na-
talia Zacharek z Działu 
Projektów Wejherowskiego 
Centrum Kultury.  

Uczestnicy warsztatów 
poznawali bowiem w bez-
pośrednim międzyludzkim 
przekazie wiedzy tajni-
ki żmudnego wykonywa-
nia haftu wejherowskiego. 
Warsztaty trwały od lipca 
do grudnia 2022 roku. W 
efekcie powstał patchwor-
kowy żagiel, prezentujący 
prace uczestniczek.

Haft kaszubski to je-
den z najbardziej rozpo-
znawalnych elementów 
materialnego dziedzictwa 
kulturowego Pomorza. Nie-
stety depozytariuszy tej za-
nikającej sztuki jest coraz 
mniej. Organizatorzy za-
jęć mają nadzieję, że dzięki 
udziałowi w projekcie oraz 
prezentacji ich prac, haft 
wejherowski zyska na po-
pularności nie tylko wśród 
uczestniczek projektu. 

Wejherowskie Centrum Kultury zakończyło realizację zadania 
pn. „Mistrz tradycji – szkoła wejherowska haftu kaszubskiego”. 
Jego zwieńczeniem jest wystawa prac powstałych w ramach pro-
jektu, dostępna we foyer Filharmonii do połowy stycznia br.

Mistrz tradycji - szkoła wejherowska

haft kaszubski w wCk

W sali konferencyjnej Fil-
harmonii Kaszubskiej odbył 
się interaktywny wykład 
pt. „Edukacja to relacja. O 
rozwoju społecznym osób w 
spektrum autyzmu”, skiero-
wany przede wszystkim do 
rodziców, terapeutów oraz 
nauczycieli. Prowadzący 
wykład Adrian Borowik 
- pedagog, wykładowca, tre-

Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem w cza-
sie Europejskiego Tygodnia Autyzmu przy wsparciu Urzędu Mia-
sta w Wejherowie zrealizowało projekt, mający na celu szerzenie 
wiedzy na temat najważniejszych aspektów budowania relacji z 
osobami w spektrum autyzmu. 

ner poruszył ważną tematy-
kę w sferze edukacji osób w 
spektrum autyzmu, wska-
zywał jak można zwięk-
szyć szanse na zbudowanie 
zaufania, bezpieczeństwa 
i więzi, co stanowi istotny 
element  efektywnego na-
uczania.

Wydarzenie to zamknęło 
ubiegłoroczny cykl warsz-

tatów dla uczniów szkół 
podstawowych, które or-
ganizowało Wejherowskie 
Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Autyzmem. Warsz-
taty służyły kształtowaniu 
postaw tolerancji, otwar-
tości i szacunku wobec od-
mienności i różnorodności 
osób z różnymi niepełno-
sprawnościami.

Zaufanie, bezpieczeństwo i więź

edukacja to relacja

Spotkanie odbyło się w 
świetlicy parafialnej Chry-
stusa Króla i Błogosła-
wionej Alicji Kotowskiej. 
Organizatorem akcji był 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wejherowie, z 
którym współpracuje Lions 
Club Gdańsk Amber.

Działacze Lions Club 
wspierają uchodźców ukra-
ińskich, zbierają środki na 
ten cel. Dzięki otrzymane-
mu z Lions Club grantowi 

Lions Club przekazał pieniądze 

MopS przygotował paczki
dla dzieci z ukrainy

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia przekazano paczki 
dla dzieci z Ukrainy mieszkających w Wejherowie. 

pracownicy MOPS przygo-
towali 100 paczek dla dzieci.

W ub. roku ta charyta-
tywna organizacja pozyska-
ła  dla miasta Wejherowo 
pomoc dla uchodźców z 
Ukrainy w wysokości 300 
tys. zł. MOPS zakupił za to 
żywność i środki czystości, 
które już wcześniej przeka-
zano mieszkańcom Ukrainy 
w Wejherowie. Z tego gran-
tu zakupiono również miko-
łajkowe paczki.

Podczas akcji wręczania 
paczek dla dzieci z Ukra-
iny mieszkających w Wej-
herowie obecni byli m.in. 
dyrektor MOPS Anna Ko-
smalska, zastępca dyrek-
tora Emilia Marzejon, 
Mirosława Szczęsna, 
jedyna przedstawicielka 
Lions Club Gdańsk Amber 
mieszkająca w Wejhero-
wie oraz Krystyna Dałek 
z Karwi, członkini Lions 
Club Gdańsk Amber. 

Szkoła wejherowskiego haftu kaszubskiego uzna-
wana jest, obok słupskiej i gdańskiej, za jedną z młod-
szych. Powstała w 1957 roku z inicjatywy Franciszki 
Majkowskiej. Siostra działacza kaszubskiego oraz pisa-
rza Aleksandra Majkowskiego zaproponowała własne 
wzornictwo. Wyróżniało się ono na tle pozostałych szkół 
przewagą czerwonych i żółtych barw. Dodano także nowe 
motywy kwiatowe, takie jak: dalia, chryzantema, groszek, 
bez, aster, pąki hiacyntu czy kąkol. Haft reprezentujący 
szkołę wejherowską jest wyraźnie „cięższy” niż żukowski. 
Widoczne jest także podobieństwo do szkoły wdzydzkiej. 
W kolorystyce pojawia się więcej czerwieni i żółci.

Zadanie pn. Mistrz tra-
dycji – szkoła wejherowska 
haftu kaszubskiego dofinan-
sowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kul-
tury – państwowego fundu-
szu celowego.
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KULTURA I EDUKACJA

Tegoroczna edycja kon-
kursu składała się z trzech 
modułów: konkursu rysun-
kowego dla najmłodszych 
dzieci, konkursu na na-
granie filmu dla uczniów 
klas IV-VI ze szkół podsta-
wowych oraz konkursu na 
przygotowanie gry plan-
szowej, którego adresata-
mi byli uczniowie klas VII 
i VIII szkół podstawowych.

Celem konkursu by-
ło włączenie się w obchody 
roku Wandy Rutkiewicz, 
pogłębianie wśród dzieci i 
młodzieży wiedzy o jej życiu 
i sportowych dokonaniach, 
popularyzacja biblioteki, 
książek i czytelnictwa w śro-
dowisku lokalnym.

Wspólne muzykowanie i śpiewanie kolęd w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Wejherowie wywoływały wzru-
szenie uczestników. 

Muzykowanie i rozmowy przy świątecznym stole sta-
ły się nie tylko przyczynkiem do poznania dwóch kul-
tur, ale przede wszystkim zwyczajów świątecznych na 
Ukrainie i w Polsce. 

Biblioteka dziękuje Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Wejherowie za przekazanie paczek dla 
dzieci.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. 
Ważni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the 
Children International.

XV powiatowy 
konkurs Czytelniczy

W Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej 
im. A. Majkowskie-
go w Wejherowie w 
grudniu ub.r. pod-
sumowano XV Po-
wiatowy Konkurs 
Czytelniczy „Gór-
skie Podróże z Wan-
dą Rutkiewicz”. 

W grudnia 2022 r. uczestnicy projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Waż-
ni”  wraz z rodzinami, uczestniczyli w spotkaniu przedświątecznym, którego zwieńcze-
niem było wspólne śpiewanie kolęd i gra na bum bum rurkach.

Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. ważni 

kolędy na styku dwóch kultur

FERIE W BIBLIOTECEFERIE W BIBLIOTECEFERIE W BIBLIOTECE
   

POD HASŁEMPOD HASŁEMPOD HASŁEM
   

„ZIMOWE BAJKOWANIE”„ZIMOWE BAJKOWANIE”„ZIMOWE BAJKOWANIE”
   

16-27.01.2023 r.16-27.01.2023 r.16-27.01.2023 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO
W WEJHEROWIE, UL. KASZUBSKA 14

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!
 

ZAPISY DZIECI W WIEKU 7-12 LAT
 

W WYPOŻYCZALNI
 

DLA DZIECI MŁODZIEŻY
 

TEL. (58) 677-65-75

I TYDZIEŃ
„WARSZTATY OPOWIEŚCI”

 
16, 17, 19,20.01.2023 r.,

 w godz. 10.00-12.00
 

prowadzący Szymon Góralczyk 
 z KARAWANY OPOWIEŚCI 

 
Karawana Opowieści to  grupa 

opowiadaczy  i muzyków, którzy 
kochają legendy, baśnie, stare i nowe

opowieści. Dzielą się zawartym w nich 
pięknem, wiedzą i mądrością. 

II TYDZIEŃ 
„WARSZTATY TWÓRCZE”

 
23-26.01.2023 r.,

 w godz. 10.00-12.00
 

23 i 24.01 - ZIMOWE MAKRAMY 
 i MAKRAMOWE ZAKŁADKI 
 DO KSIĄŻEK
25.01 - BALONOWE WARSZTATY
KREATYWNE
26.01. - WARSZTATY TEATRALNE
I ZABAWY RUCHOWE

 

 
 

Ferie 
w bibliotece

Ferie zimowe to doskonała okazja do odwiedzin bi-
blioteki. Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
przygotowała dla najmłodszych czytelników ofertę 
warsztatów oraz ciekawe spotkania z opowieściami. 

Szczegółowe informacje na plakatach i w Wypożyczalni 
dla Dzieci i Młodzieży MBP. Liczba miejsc ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń.
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Członkowie wejherow-
skiego partu Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskie-
go spotkali się przed świę-
tami Bożego Narodzenia w 
sali „Atlantic” w Wejhero-
wie (zdjęcia obok, po pra-
wej). Życzenia świąteczne 
składali im goście: staro-
sta wejherowski Gabriela 
Lisius, zastępca prezyden-
ta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz, wójt gminy 
Wejherowo Przemysław 
Kiedrowski i ksiądz Ma-
rian Dettlaff, który prze-
czytał w języku kaszubskim 
fragment Ewangelii św. Ma-
teusza o narodzeniu Jezusa.  

Goście przekazali ży-
czenia nowej prezes ZKP 
w Wejherowie Lucynie 
Pranschke oraz członkom 
wejherowskiego koła ZKP 
oraz klubów działających w 
strukturach partu. Nie za-
pomniano o śpiewaniu ko-
lęd polskich i kaszubskich. 
Spotkanie uświetnił występ 
Chóru im. Jana Trepczyka.

Wśród zaproszonych  go-
ści obecni byli także: se-
kretarz miasta Bogusław 
Suwara, wiceprzewod-
niczący RM Wejherowa 
Leszek Szczypior. Do wej-
herowskich zreszeńców 
przyjechali również przed-
stawiciele partu Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w 
Rumi i w Kartuzach. Kaszu-
bi z Kartuz zaprosili wszyst-

uroczyste spotkania z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Życzenia, podziękowania, kolędy i integracja
O przedświątecznych spotkaniach członków organizacji i stowarzyszeń pisaliśmy w poprzednim, grudniowym wydaniu gaze-

ty. Dzisiaj wracamy do tematu, ponieważ takich uroczystości było więcej. Świąteczne i noworoczne życzenia składali sobie m.in. 
członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie oraz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka”, 
kombatanci ze Związku Inwalidów Wojennych RP, członkowie Polskiego Związku Niewidomych i Słabowidzących w Wejherowie oraz 
wejherowskiego Cechu Rzemiosł. Spotkania były znakomitą okazją do integracji środowiska.

Fot. Urząd Miejski

kich na tegoroczny Zjazd 
Kaszubów, który odbędzie 
się latem w tym mieście.

Coroczna przedświątecz-
na uroczystość członków 
Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Niepełnospraw-
nym „Barka” (zdjęcia u do-
łu) była okazją do spotkania 
się w życzliwej atmosferze. 

Modlitwę odmówił za-
przyjaźniony od lat ks. 
Roman Naleziński z Ko-
leczkowa. Następnie dzie-
lono się opłatkiem oraz 
składano życzenia świą-
teczne i noworoczne. Ży-
czenia zebranym w sali 
bankietowej „Szrot” w Go-
ścicinie składali także za-
proszeni goście: starosta 
wejherowski Gabriela Li-
sius, a w imieniu prezyden-
ta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta - zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz. 

Uroczystość uświetnił wy-
stęp wejherowskiego Chóru 
Męskiego „Harmonia”.

Podczas spotkania przy-
pomniano historię stowa-
rzyszenia. Organizacja, 
której prezesem jest obec-
nie Krzysztof Zacholski, 
pomaga niepełnospraw-
nym mieszkańcom powiatu 
wejherowskiego, zajmuje 
się także wypożyczaniem 
wózków inwalidzkich i or-
ganizowaniem wyjazdów 
integracyjnych. 

Na przedświątecznej 
uroczystości spotkali się w 
grudniu członkowie Związ-
ku Inwalidów Wojennych 
RP - Oddziału w Wejhero-
wie. Podczas tego spotkania 
Michał Kowalski, dyrek-
tor COS w Cetniewie i phm 
Dawid Schwann komen-
dant Hufca ZHP w Wejhe-
rowie otrzymali srebrne 
Honorowe Odznaki ZIW RP 
. Odznaki wręczali: starosta 
wejherowski Gabriela Li-
sius i prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 

Z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia spotkali się rów-
nież członkowie Polskiego 

Związku Niewidomych i 
Słabowidzących w Wej-
herowie. O organizatorem 
uroczystości było koło po-
morskiego okręgu PZN.

Dla wielu członków koła 
jest to wyjątkowe wydarze-
nie, na które czekają zwy-

kle cały rok. Nie zabrakło 
składania życzeń, dzielenia 
się opłatkiem czy wspólnego 
kolędowania. Władze miasta 
reprezentował zastępca pre-
zydenta, Arkadiusz Krasz-
kiewicz, który wszystkim 
zebranym gościom złożył 

najserdeczniejsze życzenia 
z okazji zbliżający się Świąt 
Bożego Narodzenia. Życze-
nia przekazali także m.in. 
Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski i Przemysław 
Kiedrowski, wójt gminy 
Wejherowo. Prezesem wej-
herowskiego koła pomor-
skiego okręgu PZN jest 
Genowefa Domoradzka.

W budynku Szkoły Rze-
miosł odbyla się uroczy-
stość z udziałem członków 
Powiatowego Cechu Rze-
miosł, Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw 
ZP w Wejherowie, któ-
ra uświetnił Wejherowski 
Chór Mieszany „Camerata 
Musicale” pod kierunkiem 
Aleksandry Janus. Pre-
zes Cechu, Ryszard Pionk 
podziękował seniorom i ho-
norowemu prezesowi Bru-
nonowi Gajewskiemu, a 
także wszystkim członkom 
za wkład w rozwój swoich 
firm i Cechu oraz za pielę-
gnowanie tradycji, zasad i 
zwyczajów rzemieślniczych.

Do życzeń przyłączy-
li się: starosta wejherowski 
Gabriela Lisius, prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, wójt gminy 
Wejherowo Przemysław 
Kiedrowski, a także ks. 
prałat Tadeusz Reszka.

W  Domu Społecznym 
przy ul. Dworcowej w Wej-
herowie zorganizowano 
tradycyjnie świąteczne 
spotkanie, podczas którego 
wspólnie ubierano choin-
kę. Spotkanie przygotowali 
członkowie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Rodziny, lokalni 
przedsiębiorcy i wolonta-
riusze, których Zofia Ku-
sterska, przewodnicząca 
stowarzyszenia nazywa 
„iskierkami miłości”.

Goście złożyli wszystkim 
życzenia zdrowych, wesołych 
i spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia, satysfakcji z 
wykonywanej pracy społecz-
nej i skuteczności w niesie-
niu pomocy potrzebującym.
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SPORT

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

 
Z ogromnym smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

druha MARKA BLOKA
wieloletniego członka Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Wejherowie

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim Bliskim Zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia 

składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta 

Wejherowa

k O N d O l E N c j E

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
    ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.p. MARKA BLOKA
 
wieloletniego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie, 

zasłużonego strażaka-ochotnika, działacza społecznego, 
człowieka o wielkim sercu, który swoje życie 

poświęcił służbie mieszkańcom powiatu wejherowskiego.

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Kibice mieli wiele frajdy, 
bo na własne oczy zobaczy-
li na jakim poziomie grają 
zawodowi szczypiorniści. 
Trybuny były wypełnione 

piłka ręczna. przed Mistrzostwami Świata

Tytani zagrali 
z reprezentacją Maroka

Na zakończenie 2022 roku piłkarze ręczni Tytani Wejherowo za-
grali mecz z reprezentacją Maroka, która spędzała czas na obozie 
treningowym w centrum sportowym w Gniewinie.

po brzegi i nie brakowało 
sportowych emocji. Tytani 
Wejherowo przegrali z Ma-
rokiem 23:40. 

Drużyna z Maroka i re-

prezentacja Polski biorą 
udział w Mistrzostw Świa-
ta, które rozgrywane są w 
Polsce oraz Szwecji od 11 do 
29 stycznia 2023 roku. 

piłka nożna. Turniej kaszub Cup w Luzinie

Zagrało 170 zawodników

W turnieju w hali GO-
SRiT Luzino zagrało dziesięć 
zespołów z miejscowości: Lu-
zino (Wikęd i Wikęd II), Wej-
herowo (WKS Gryf), Linia 
(KS Dąbrówka), Reda (SIM 
BHP), Rumia (Wymieszani), 
Gniewino (Stolem), Przejaz-
dowo (KS Respect), powiat 
słupski (Bolek Barber Team) 
i Gdynia (Enerpol). 

W pierwszym tegorocznym turnieju Kaszub Cup, zagrali młodzi zawod-
nicy z roczników 2007 i 2008. Zawody dla obu roczników wygrała ekipa 
Jantara Ustka. W turnieju zawodników z rocznika 2008 drugie miejsce 
zajęli gospodarze GOSRiT Wikęd Luzino. Najlepszym zawodnikiem został 
Paweł Gajewski z tej luzińskiej ekipy.

Teraz przed drużynami 
krótka przerwa, spowodo-
wana feriami zimowymi, a 
kolejny turniej o tytuł Mi-
strza Kaszub Kobiet, roze-
grany zostanie 28 stycznia.

Organizatorami cyklu 

turniejów są: GOSRiT Lu-
zino, Kaszubskie Towarzy-
stwo Sportowo-Kulturalne, 
Akademia Piłkarska Ka-
rol Piątek  i Wikęd Luzino 
przy współpracy z Pomor-
skim Zrzeszeniem LZS. 

Luzino. piłka nożna halowa

wikęd Mistrzem kaszub
Drużyna Wikędu Luzino została Mistrzem Kaszub w piłce nożnej 

halowej, a zawodnicy Gryfa Wejherowo wywalczyli trzecie miejsce. 
Nasze drużyny rozdzieliła ekipa ze Słupska - Bolek Barber Team.

Mistrzowski tytuł trafił 
do Wikędu Luzino, który w 
finale po serii rzutów kar-
nych pokonał Bolek Barber 
Team. W meczu o trzecie 
miejsce Gryf Wejherowo po-
konał Enerpol z Gdyni. Kró-
lem strzelców turnieju został 
Jakub Krefft (Wikęd Luzi-
no), a bramkarzem Antoni 
Kichman (Wikęd Luzino). 

Wybrano także najlepszą 
piątkę turnieju, a znaleźli 
się w niej: Antoni Kich-
man (Wikęd Luzino), Se-
bastian Kowalski (Gryf 
Wejherowo), Oskar Pru-
szyński-Raban (Wikęd II 
Luzino), Marcus da Silva 
(Enerpol), Fabian Słowiń-
ski (Bolek Barber Team).

Impreza została dofinanso-
wana przez Gminę Luzino, 
a nagrody w tym turnieju 
ufundowała również Sto-
warzyszenie Lokalna Gru-
pa Działania „Kaszubska 
Droga”.  

GOSRiT Wikęd 2006 Luzino awansował do kolejnej rundy Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski w futsalu U-17.  

W Luzinie odbyły się eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U-17. Znako-
micie zaprezentowali się w nich podopieczni trenera Pawła Buzały, którzy zajmując drugą 
lokatę awansowali do kolejnej rundy. 

Futsal u-17. wikęd gra dalej
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AKTUALNOŚCI

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

Uroczystość przyzna-
nia medali zorganizowana 
została w Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej, gdzie 
małżonkowie świętowali 
Złote Gody. Wyróżnionych 
jubilatów oraz zebranych 
gości przywitał kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego, 

Medale Róży dla par małżonków
Sześciu parom, które przeżyły wspólnie ze sobą pół wieku przyznano Medale Róży 

„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP. Jubilatom wy-
różnienia wręczył prezydent miasta, Krzysztof Hildebrandt.

Grzegorz Gaszta, a pre-
zydent Krzysztof Hilde-
brandt złożył gratulacje i 
życzenia.

– 50-lecie ślubu to wspa-
niały jubileusz, ale to przede 
wszystkim Państwa wielkie 
święto. To sukces wspólnej 
drogi życia, a także przy-
kład wzajemnej tolerancji 

i akceptacji. Chciałbym 
życzyć Państwu wie-
le takich wspaniałych, 
radosnych dni oraz 
zdrowia i wszystkiego 
najlepszego – powiedział 
prezydent Krzysztof 
Hildebrandt.

Spotkanie uświetnił 
występ muzyczny i toast.

Medale otrzymali: 
Danuta i Józef  Kicior, 

Zofia i Marian Koszałka, 
Feliksa i Edward Koza-
rek, Hildegarda i Jerzy 
Lewandowscy, Janina i 
Franciszek Labuda, Ra-
dzisława i Zenon Miko-
łajczak.

Fot. Urząd Miejski

Nowy rok przynosi zmianę legitymacji dla nowych emery-
tów i rencistów. Zamiast plastikowego dokumentu otrzyma-
ją mLegitymację, czyli dokument w formie elektronicznej. 
Można z niej korzystać na urządzeniu mobilnym, np. na te-
lefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. 

Aby dodać dokument do aplikacji, wystarczy wybrać 
opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście wskazać 
„Legitymacja emeryta-rencisty ”.

Nowi emeryci i renciści, którzy nabędą prawo do świad-
czeń w 2023 roku, a chcieliby otrzymać tradycyjną legity-
mację w formie plastikowej karty, powinni złożyć wniosek 
do ZUS na formularzu ERL.

Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w 
formie plastikowej karty, ZUS automatycznie wyda rów-
nież legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą 
mogły korzystać z obu wersji dokumentu według własne-
go uznania.

mLegitymacja działa jak tradycyjny dokument. Pokazu-
jąc ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, 
że jest emerytem lub rencistą, i skorzysta z ulg oraz przy-
sługujących jej uprawnień, np. zniżek przy zakupie biletów. 

Legitymacje emerytów i rencistów, które zosta-
ły wydane w poprzednich latach są ważne zgodnie z 
nadanym terminem.

ZuS informuje

mLegitymacja 
już dostępna

Każdy emeryt i rencista otrzyma mLegityma-
cję czyli elektroniczną wersję legitymacji Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych. Jest ona dostępna 
na urządzeniach mobilnych z dostępem do in-
ternetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej 
aplikacji mObywatel. Co istotne, dotychczasowe 
plastikowe legitymacje są nadal ważne.
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O G Ł O S Z E N I E

Do PSZOK przyjmujemy:

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

PRZEDMIOTY
DO PONOWNEGO

UŻYCIA

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

EDUKACJA

Uczniowie i nauczyciele gościli u włoskich rodzin. Biorąc 
udział w ich życiu domowym, poznawali kulturę i obyczaje 
gospodarzy. 

– Chodziło o realizację celów zawartych w projekcie oraz 
poszerzanie wiedzy uczestników o elementy włoskiej kultu-
ry – informuje Olga Tomaszewska, dyrektor SP nr 9. – 
Uczniowie i nauczyciele brali udział w licznych warsztatach, 
uczyli się o zagrożonych gatunkach zwierząt, efektach global-
nego ocieplenia, a w Fenice Green Energy Park zdobywali 
wiedzę o naturalnych źródłach energii. Podczas trwającego 
tydzień spotkania udało się im zwiedzić Padwę, plażę Porto 
Caleri oraz Wenecję 

Uczestnicy projektu zdobyli nowe doświadczenia i wie-
dzę (m.in. na temat ekologii) oraz doskonalili umiejętności 
językowe. W wyjeździe uczestniczyło sześciu uczniów z klas 
ósmych z nauczycielkami Anną Korzonek i Martą Det-
tlaff oraz Olga Tomaszewska.

Projekt „Environmental Wars with Digital Games” to 
dwuletni projekt z udziałem 4 szkół z Turcji, Portugalii, 
Włoch i Polski oraz jednego stowarzyszenia pozarządowe-
go z Turcji. 

Gmina Luzino otrzy-
mała 257 800 złotych w 
ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020 
„Wsparcie dzieci z ro-
dzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym - 
Granty PPGR” i kupiła 
84 laptopy dla dzieci.

Komputery przekaza-
ne zostały jeszcze przed 
Świętami Bożego Narodze-
nia, w Świetlicy Wiejskiej 
w Luzinie.

Program został stworzo-
ny, by walczyć z wyklucze-
niem cyfrowym uczniów z 
miejscowości i wsi, gdzie 
niegdyś mieściły się PGR-
-y. W wyniku pandemii 
COVID-19, wprowadzenia 
nauki zdalnej, okazało się, że 
wiele dzieci i młodzieży nie 
ma w domu dostępu do kom-
putera, co znacznie utrud-
niało im naukę, zdobywanie 
wiedzy. Projekt „Granty 
PPGR”, finansowany jest ze 
środków unijnych i stawia za 
cel wyeliminowanie takich 
ograniczeń.

w ramach projektu erasmus 

uczniowie Sp nr 9 
we włoszech

Wejherowska Szkoła Podstawowa nr 9 
rozwija swoje działania w ramach projektu 
Erasmus „Environmental Wars with Digital 
Games”, czyli „Wojny środowiskowe z grami 
cyfrowymi”. W ramach projektu uczniowie 
odwiedzili w ub. roku Albignasego we Wło-
szech i spotkali się tam z rówieśnikami z Por-
tugalii, Turcji i Włoch.

Luzino

Laptopy
do nauki
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obwieszczenie publiczne dotyczące:

likwidacji jednostki organizacyjnej 
Kościoła Naturalnego:

w dniu 29.12.2022 rozpoczęto procedurę likwidacji:
gmina wyznaniowa gościcino

adres: 84-241 Gościcino ul. Drzewiarza 38 b
W związku z powyższym wyznaczono:

likwidatora Magdalena Czubek
termin na zgłoszenie wszelkich roszczeń 

względem jednostki likwidowanej: do dnia 15.02.2023

Zgłoszenie należy kierować listem pod adres:
80-172 gdańsk ul. edisona 62

lub email: kanclerz@kosciolnaturalny.pl

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa

Kusocińskiego

Kochanowskiego

Pomorska

Derdowskiego-
Przedszkole n/ż

Ogrody Nanickie

Broniewskiego-
Dworzec PKP

Przemysłowa
przystanek początkowy

Wejherowo 
Dworzec PKP
przystanek końcowy

os. Chopina

os. Kaszubskie

Kierunek:
Gniewowo Spacerowa

Od soboty, 14 stycznia 2023 r. autobusy linii       pojadą nową trasą 
zapewniając mieszkańcom Gniewowa bezpośredni dojazd do dworca 
kolejowego Wejherowo, a mieszkańcom os. Chopina w Wejherowie – 
do os. Kaszubskiego i na cmentarz. Obsługę Kąpina zapewni nowa 
linia autobusowa       .

Nowa trasa
linii 
od 14 stycznia 2023 r.

Opracowano na podstawie openstreetmap.com oraz danych własnych.
© OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA

Fragment nowej trasy linii 11:

W dni powszednie autobusy będą kursowały z częstotliwością 
co 60 minut w godzinach szczytów, w soboty, niedziele i święta – 
co 120 minut.

Nowa
linia
od 14 stycznia 2023 r.

Od soboty, 14 stycznia 2023 r., linia       w Kąpinie 
zostanie zastąpiona całkowicie nową linią       , która 
zapewni bezpośredni dojazd do dworca kolejowego 
w Wejherowie, a także większą częstotliwość kurso-
wania autobusów.

W dni powszednie przez większą część 
dnia autobusy kursować będą co 60 minut, 
w weekendy – co 120 minut.

 

Ważny komunikat dotyczący organizacji pracy 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie od dnia 01 stycznia 2023 r. 

 

Informujemy, że Urząd Miejski w Wejherowie czynny jest: 
- w poniedziałek w godzinach 7.30 – 17.00 
- od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 – 15.30 
- w piątek w godzinach 7.30 – 14.00 

 

 
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 godzinach otwarcia Urzędu. 
Pisma przyjmowane są przez pracowników bezpośrednio w punktach obsługi, na wniosek są 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  
(nie dotyczy Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego). 
 
 

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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WYDARZENIA

Najpierw jednak uczest-
nicy przeszli z orszakiem z 
parku na wejherowski ry-
nek, gdzie czekała Święta 
Rodzina. W tę rolę wcieliła 
się po raz kolejny prawdziwa 
rodzina, państwo Joanna i 
Bartłomiej Machol z syn-
kiem Stasiem – członkowie 
Stowarzyszenia Misternicy 
Kaszubscy. Ani Misterni-
ków ani uczestników Orsza-
ku nie zraził chłód i śnieg, 
który zaczął obficie padać 
podczas uroczystości. 

W Kolegiacie, w której 
przywitał ich ks. proboszcz 
Tadeusz Reszka,  wysłu-
chali znakomitego koncertu 
w wykonaniu Reprezenta-
cyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego. 

–  To jubileuszowa, dzie-
siąta edycja Orszaku Trzech 
Króli organizowana przez 
nas w Wejherowie. W Polsce 
Orszaki ruszyły trzynaście 
lat temu – mówi Wojciech 
Rybakowski, prezes Mi-

Po raz dziesiąty 6 stycznia na ulicach Wejherowa pojawił się 
Orszak Trzech Króli. Wspólne z Królami kolędowanie rozpoczęło 
się, jak co roku inscenizacją przy pałacu w parku, a zakończyło 
w Kościele Trójcy Świętej, gdzie wystąpił Reprezentacyjny Ze-
spół Artystyczny Wojska Polskiego.

Mecenat nad tegorocznym 
Orszakiem objęli: Miasto wej-
herowo, Starostwo powiatowe 
oraz Zarząd portu Morskiego 
w Gdyni S.A.

sterników Kaszubskich w 
Wejherowie. – Co roku do 
naszego kolędowania sta-
ramy się zaprosić gości. 
Przed rokiem w Wejhero-
wie wystąpił góralski zespół 
„Równica”, a w tym roku 
wysłuchaliśmy Reprezenta-
cyjnego Zespołu Artystycz-

nego Wojska Polskiego. 
Organizatorami wyda-

rzenia byli tradycyjnie Mi-
sternicy, a także Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej, 
Wejherowskie Centrum 
Kultury oraz Parafia Trój-
cy Świętej w Wejherowie. 

orszak Trzech króli 
po raz dziesiąty

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


