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Miejskie inwestycje
- co zrobiono w 2022 r.?

–  W 2022 roku na wydatki związane z inwestycjami przeznaczyliśmy prawie 61  mln zł.  Największe 
środki, ok. 55 procent  wydaliśmy na drogi, które niezmiennie stanowią priorytet. Trwa budowa zespołu 
basenów Wodne Ogrody, rozpoczęliśmy budowę budynku komunalnego na 78 mieszkań. Kontynuujemy 
„Rewitalizację Śródmieścia Wejherowa”,  która jest blisko mieszkańców – podsumowuje prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt.       podsumowanie miejskich inwestycji w 2022 roku na stronach 8-9
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W przekazaniu sprzę-
tu strażakom uczestniczył 
sekretarz miasta Wejhe-
rowa Bogusław Suwara, 
Tomasz Groth - przewod-
niczący Komisji Bezpie-
czeństwa i Samorządów 
Rady Miasta Wejherowa, 
Kamil Groth - prezes OSP 
Wejherowo i Maciej Ziół-
kowski - naczelnik OSP 
Wejherowo. 

Przekazane strażakom 
węże gaśnicze o wartości ok. 

Powstaje książka, po-
święcona kolejnemu 
znanemu obiektowi spor-
towo-rekreacyjnemu Wej-
herowa. Kolejnemu, bo w 
2021 roku ukazała się cie-
kawa książka Michała Je-
lińskiego opowiadająca o 
wejherowskich kortach te-
nisowych.

 Tym razem będzie to hi-
storia basenu kąpielowe-
go, obiektu wybudowanego 
w 1939 roku, działającego 
nieprzerwanie do 1991 ro-
ku. Wejherowski otwarty 
basen pozostaje w pamię-
ci wielu wejherowian jako 
miejsca wakacyjnych za-
baw i wypoczynku. 

Urząd Miejski pragnie 
zgromadzić jak najwięcej z 
zachowanych jeszcze mate-
riałów znajdujących się w 
zbiorach prywatnych (zdję-

Strażacy ochotnicy otrzymali sprzęt 

Dziesięć węży 
gaśniczych

Wejherowscy druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej otrzy-
mali od miasta sprzęt gaśniczy. Samorząd Wejherowa przekazał 
sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, a dokładnie 
dziesięć węży gaśniczych.

Przez 150 lat OSP w Wejherowie w wyposażeniu i wyszko-
leniu strażaków wiele się zmieniło. Szczególną pamiątką z 
tamtych czasów jest drabina konna marki Magirus, która w 
1907 roku została zakupiona dla wejherowskich ochotni-
ków i można ją aktualnie oglądać w specjalnie wybudowa-
nej gablocie obok strażnicy przy ul. 3 Maja w Wejherowie.

5 tys. zł, należą do najważ-
niejszych elementów arma-
tury pożarniczej. 

W tym roku wejherowscy 
strażacy ochotnicy świętują 

150 lat działalności jednost-
ki w mieście. 

To wyjątkowa okazja do 
wyposażanie jej w nowocze-
sny sprzęt pożarniczy. 

Fot. Urząd Miejski

podziel się zdjęciami i informacjami

powstanie monografia 
o historycznym basenie

Do Urzędu Miejskiego w Wejherowie można przynosić zdjęcia, 
dokumenty lub inne informacje dotyczące „starego basenu” przy 
ul. Kalwaryjskiej. Gromadzenie materiałów dotyczących tego 
obiektu, będzie trwać do 31 marca br., a potem powstanie książka. 

cia, artykuły prasowe, dy-
plomy i trofea sportowe), 
a także zamieścić ciekawe 
wspomnienia związane z 
tym obiektem.

Wydanie monografii pla-
nowane jest w maju br.

Osobą do kontaktu jest 

Michał Jeliński, kierow-
nik Wydziału Kultury, 
Sportu, Spraw Społecz-
nych, Promocji i Turystyki 
Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie, mail: kwkspit@
um.wejherowo.pl, tel. 58 
677 70 36.

Źródło: Urząd Miejski w Wejherowie

Wejherowscy radni pod-
czas grudniowej sesji przy-
jęli uchwałę, która stanowi 
formalne rozpoczęcie prac 
nad przygotowywaniem do-
kumentu określającego za-
sady umieszczania reklam, 
obiektów małej architektu-
ry oraz ogrodzeń na całym 
obszarze miasta.

Nasze miasta są szpeco-
ne wszechobecnymi rekla-
mami, które przez swoją 
formę, gabaryty, lokalizację 
i treści wprowadzają chaos 
wizualny i informacyjny 

estetyczne i uporządkowane wejherowo 

przygotowania 
do uchwały krajobrazowej

Władze samorządowe Wejherowa oficjalnie przystępują do prac 
zmierzających do wprowadzenia tzw. uchwały krajobrazowej, któ-
ra ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni miejskiej, polepszyć  
jej estetykę i przywrócić wizualną harmonię. 

w przestrzeni publicznej, 
utrudniają życie miesz-
kańcom, a nawet stanowią 
także zagrożenie dla ich 
bezpieczeństwa. Jak wyja-
śnia Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. rozwoju miasta, 
„uchwała krajobrazowa” 
pozwoli na uporządkowa-
nie wizualnego chaosu, ma 
nie tylko poprawić estety-
kę przestrzeni miejskiej w 
Wejherowie, ale też jakość 
życia mieszkańców. Będzie 
stanowić skuteczne narzę-

dzie w tworzeniu jednorod-
nej przestrzeni miejskiej

– Nie chcemy zakazywać 
reklam czy szyldów, ale nie 
powinny one szpecić mia-
sta i utrudniać życia miesz-
kańcom. Uchwała będzie 
ustalała zasady i warun-
ki umieszczania obiektów 
małej architektury, tablic 
i urządzeń reklamowych, a 
także ich gabaryty, standar-
dy jakościowe i materiały, z 
których mogą być wykonane 
– mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta.

wszystkie materiały zamieszczane 

w „pulsie wejherowa” 

można przeczytać na stronie internetowej:

www.pulswejherowa.pl

gdzie zamieszczamy m.in. archiwalne wydania

   Bieżące informacje i zdjęcia z wydarzeń również na:

      facebook.com/pulswejherowa
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– Wolę Wejherowo to po-
ważny ruch społeczny i ta-
kie cykliczne spotkania z 
naszym sympatykami oraz 
stały, bieżący, codzienny 
kontakt z mieszkańcami są 
bardzo ważne, gdyż wymie-
niamy poglądy, rozlicza-
my się z tego co zrobiliśmy 
i ustalamy plany na przy-
szłość. Tylko w ten sposób 
możemy realizować nasza 
misję, jaką jest zmienia-
nie Wejherowa wspólnie z 
mieszkańcami – podkreślił 
Krzysztof Hildebrandt. 
– Mamy wizję Wejherowa, 
jako miasta atrakcyjnego 
i przyjaznego dla miesz-
kańców, którą systematycz-
nie wprowadzamy w życie. 
Konsekwentnie realizujemy 
nasz „Program dla Wejhe-

Cel tego programu jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się 
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie 
Gminy Miasta Wejherowa.

Program skierowany jest dla osób fizycznych, o docho-
dzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, po-
siadających tytuł prawny wynikający z prawa własności 
lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkal-
nego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wieloro-
dzinnym, w tym:

•  dla beneficjentów końcowych uprawnionych do pod-
stawowego poziomu dofinansowania, w którym intensyw-
ność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi 
do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końco-

podsumowania i plany

Spotkanie noworoczne 
Ruchu Społecznego 
wolę wejherowo

Prawie 190 osób wzięło udział w tradycyjnym noworocznym 
spotkaniu Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo, którego liderem 
jest prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. W spotkaniu, 
jak zawsze od ponad 20 lat (z przerwą w okresie pandemii korona-
wirusa), uczestniczyło szerokie grono mieszkańców, przedstawi-
cieli różnych wejherowskich środowisk, organizacji społecznych i 
stowarzyszeń, aktywistów miejskich oraz radnych i władz miasta.

rowa”. Proszę spojrzeć, co 
zostało zrobione w Wejhero-
wie, co jest w trakcie reali-
zacji i co jest planowane w 
najbliższej przyszłości. Krok 
po kroku dotrzymujemy na-
szych obietnic wyborczych.

Podczas spotkania prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt 
m.in. szczegółowo podsu-
mował rok 2022 i omówił 
obecną sytuację oraz pla-
ny i zamierzenia na przy-
szłość. Budżet miasta na 
rok 2023 jest kryzysowy, 
gdyż będzie realizowany w 
warunkach największego 
od 25 lat kryzysu i szale-
jącej drożyzny w Polsce, co 

Miejski program „Ciepłe Mieszkanie”
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt  informuje, iż ruszył priorytetowy pro-

gram pn. „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

wego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny,
• dla beneficjentów końcowych uprawnionych do pod-

wyższonego poziomu dofinansowania, w którym intensyw-
ność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi: 
do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końco-
wego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny,

• dla beneficjentów końcowych uprawnionych do naj-
wyższego poziomu dofinansowania, w którym intensyw-
ność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi: 
do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końco-
wego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny

Oświadczenia od chętnych właścicieli lokali miesz-
kalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych 
na terenie Gminy Miasta Wejherowa, w celu oszacowa-
nia liczby osób zainteresowanych udziałem w programie 

można składać do dnia 28.02.2023 r. Nabór właściwych 
wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszka-
nie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Miasta Wejhero-
wa dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Oświadczenia należy składać w Wydziale Inwestycji, 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Wejherowa, przy ul. 12 Marca 195 lub na adres e-
-mail: ochrona.srodowiska@um.wejherowo.pl

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie: www.wejherowo.pl

bardzo negatywnie odbija 
się na samorządach. W tej 
sytuacji władze Wejherowa 
zwiększyły wysiłki mające 
na celu pozyskania środ-
ków zewnętrznych poza bu-
dżetem miasta i w efekcie w 
2023 roku dotacje będą sta-
nowiły aż 51 procent warto-
ści inwestycji. 

Ogółem w tym roku na 
wydatki związane z inwe-
stycjami zaplanowano pra-
wie 70 mln zł, czyli dużo 
więcej niż w 2022 r. Naj-
więcej, 60 procent wszyst-
kich środków, przeznaczono 
na drogi, które są prioryte-
tem miasta.

Podsumowanie  inwestycji, realizowanych w 
2022 roku znajduje się na stronach 8-9 Pulsu.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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wiadomości ze Starostwa powiatowego 
w wejherowie

Dzięki nowej pracowni 
uczniowie zyskali sprzęt 
najnowszej generacji wraz 
z oprogramowaniem, który 
będzie wykorzystywany do 
nauki wielu przedmiotów. 

– Pracownia przeznaczo-
na jest przede wszystkim 
dla uczniów kształcących 
się w zawodzie technik-pro-
gramista, technik-informa-
tyk oraz uczących się na 
kierunkach związanych z 
projektowaniem. Staramy 
się systematycznie wymie-
niać sprzęt komputerowy w 
naszych szkołach, aby za-
pewnić uczniom jak najlep-
sze warunki kształcenia, by 
wchodząc na rynek pracy 
byli dobrze przygotowani 
do wykonywania wybra-
nego zawodu – podkreśla 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Zakupiony sprzęt pozwo-
li uczniom m.in. na tworze-
nie w czasie rzeczywistym 
aplikacji mobilnych, inter-

Start i meta zostały 
usytuowane przy Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 
nr 2 w Wejherowie. Za-
wodnicy mieli do wyboru 
cztery dystanse, od 10,38 
km do 76,05 km i musieli 
zmierzyć się nie ze wznie-
sieniami, podbiegami oraz 
trudniejszymi technicznie 
odcinkami. 

– Powiat Wejherowski od 
wielu lat bardzo aktywnie wejherowski „elektryk” 

zyskał nowoczesną 
pracownię komputerową

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie oficjalnie 
oddano do użytku nową pracownię informatyczną, wyposażo-
ną w 30 nowoczesnych zestawów komputerowych. Koszt zada-
nia wyniósł blisko 100 tys. zł  i został sfinansowany ze środków 
własnych Powiatu Wejherowskiego.   

netowych, bazy danych i 
umieszczać je na własnym 
serwerze w celu przete-
stowania poprawności ich 
działania oraz wydajności. 
Młodzież będzie mogła tak-
że korzystać z profesjonal-
nego programu AutoCAD.

– Otwieranie nowocze-
snych kierunków związa-
nych z programowaniem, 
projektowaniem wymaga 

odpowiedniego sprzętu, 
zwłaszcza, jeżeli chcemy 
przygotowywać do pro-
gramowania w bardzo 
szerokim zakresie i na wy-
magających platformach. 
Zrobiliśmy krok do przodu, 
żeby w edukacji nie było 
barier sprzętowych – mówi 
Dyrektor Powiatowego Ze-
społu Szkół nr 2 w Wejhe-
rowie Jacek Tomczak.

Uczniowie przy komputerach w nowej pracowni.

Zimowy Festiwal 
Biegowy ultra way

Pasjonaci biegów terenowych i aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu wzięli udział w II Zimowym Festiwalu Bie-
gowym Ultra Way 2023, który odbył się 14 stycznia. Oprócz 
emocji sportowych biegacze mogli podziwiać walory przyrod-
nicze naszego regionu.  

wspiera wszelkie działa-
nia na rzecz sportu, dofi-
nansowuje kluby sportowe 
odnoszące sukcesy, nagra-
dza wyróżniających się tre-
nerów i zawodników oraz 
przeznacza znaczne środ-
ki na organizację imprez 
sportowych. Każdego ro-
ku dofinansowujemy tak-
że wydarzenia cykliczne, w 
ramach Powiatowego Ka-
lendarza Imprez – mówi 

Wicestarosta Jacek Thiel.
Warto dodać, że w Fe-

stiwalu Biegowym wzięła 
udział Maja Jaromirska-
-Lewińska - Sekretarz Po-
wiatu, która pobiegła na 
dystansie 27,29 km i zajęła 
drugie miejsce w swojej ka-
tegorii wiekowej.  

Organizatorem wyda-
rzenia było Stowarzyszenie 
Ultra Way.
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Olimpiada Wiedzy o 
Ubezpieczeniach Społecz-
nych jest swoistym zwień-
czeniem „Lekcji z ZUS”, w 
których uczestniczą ucznio-
wie szkół ponadpodsta-
wowych. To realizowany 
przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych projekt edu-
kacyjny, którego celem jest 
poszerzenie wiedzy na te-
mat ubezpieczeń. 

Uczennice z PZS nr 3 
z Wejherowa już 7 marca 
br. w etapie wojewódzkim 
staną w szranki z  20  naj-
lepszymi drużynami z po-
morskich placówek. 

Zwycięska ekipa będzie 
reprezentowała wojewódz-

Przez cały dzień, podczas 
którego zbierane będą datki 
na pomoc dla chorego Mać-
ka,  na wszystkich mszach 
św. odbywać się będą kon-
certy. O godz. 18.00 nastąpi 
Finał kolędowania, podczas 
którego zaśpiewają połą-
czone chóry „Harmonia” 
z Wejherowa oraz „Echo” 
z Tczewa pod dyrekcją 
Leszka Gołąba w akom-
paniamencie Kacpra Kło-
sińskiego. Wraz z chórami 
zaśpiewa tenor Sylwester 
Targosz-Szalonek. 

Wydarzenie zorgani-
zowali: Chór Męski Har-
monia, Parafialny Zespół 
Caritas Wejherowo i Jacek 
Drewa.

W najbliższą niedzielę 29.01 w kościele Chrystusa Króla i bł. 
Alicji Kotowskiej w Wejherowie odbędzie się kolejna, już 11. Edy-
cja „Festiwalu” Serc, czyli Charytatywnego Kolędowania. 

Podczas każdej mszy świętej wystąpi inny zespół. I tak:
8:30 - Chór „pro gloria Dei” z Nowego Dworu Wejherow-
skiego
10:00 - kapela kaszubska „Zbierańce” z Bolszewa
11:30 - Schola dziecięca „Chrystusowe owieczki”
13:00 - Zespół Śpiewaczy „Św. Cycylia” z Rumi
16:00 - Zespół „Dominus” z Wejherowa

Zaśpiewają chóry zaśpiewają i zespoły 

Charytatywne
kolędowanie dla Maćka

olimpiada ZuS z udziałem wejherowianek

uczennice pZS nr 3 
w drugim etapie

W drugim etapie olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o 
ubezpieczeniach społecznych”, Wejherowo reprezentować będą 
uczennice z Powiatowego Zespołu Szkół nr 3, które zdobyły mak-
symalną liczbę 60 punktów w pierwszym etapie tej olimpiady. 

two pomorskie, 14 kwietnia 
podczas ogólnopolskiego fi-
nału Olimpiady. 

Udział w olimpiadzie po-
zwala nie tylko sprawdzić 
zdobytą podczas „Lekcji 
z ZUS” wiedzę, ale także 
zdobyć atrakcyjne nagro-
dy materialne oraz indeksy 
bądź dodatkowe punkty w 
procesie rekrutacji na wyż-
sze uczelnie. Te korzyści 
są efektem umów i poro-
zumień o współpracy, jakie 
ZUS zawiera z uczelniami. 

W tym roku do zdobycia 
indeksy na wybrane kie-
runki m.in. na Uniwersy-
tet Gdański, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w To-

runiu, Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski, Uniwersytet 
Warszawski, czy SGGW, a 
także dodatkowe punkty w 
rekrutacji np. na Akademię 
Pomorską w Słupsku Poli-
technikę Gdańską, Uniwer-
sytety Medyczne w Łodzi 
oraz w Poznaniu. 

Więcej informacji o pro-
jekcie „Lekcje z ZUS” oraz 
Olimpiadzie Wiedzy zna-
leźć można na stronie 

www.zus.pl/edukacja, 
a także na fanpage Olim-
piady na Facebooku, gdzie 
znajduje się wiele ciekawo-
stek dotyczących ubezpie-
czeń społecznych.

Metoda ta umożliwia 
implantację zastawki bez 
otwierania klatki piersio-
wej i stosowania krążenia 
pozaustrojowego, a zabieg 
odbywa się w znieczuleniu 
miejscowym. Zabiegi TAVI 
w wejherowskim szpitalu 
wykonywane są od czerw-
ca 2020 r., jednak wyraź-
ne zwiększenie liczby tego 
typu operacji w minionym 
2022 roku było możliwe 
dzięki ultranowoczesnej sa-
li hybrydowej, która zosta-
ła wybudowana w nowym 
gmachu z oddziałami: kar-
diochirurgii, kardiologii 

Nie trzeba odwiedzać ZuS osobiście, bo można skorzystać z e-wizyty. e-wizyta to wi-
deorozmowa, która umożliwia załatwienie większości spraw bez wychodzenia z domu. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził to rozwiązanie w październiku 2020 roku. W ten 
sposób klienci mogą załatwić sprawy dotyczące emerytur i rent, zasiłków, kwestii związanych z 
prowadzeniem firmy, czy potwierdzeniem profilu na Platformie Usług Elektronicznych  (PUE) ZUS. 
Sprawdź, co zyskasz dzięki e-wizytom. Aby zarezerwować wirtualne spotkanie należy wejść na 
stronę zus.pl w zakładkę e-wizyta. Trzeba wybrać placówkę właściwą ze względu na miejsce za-
mieszkania. Dzień przed spotkaniem na wskazany podczas rejestracji numer telefonu otrzymamy 
SMS z przypomnieniem, natomiast godzinę przed wizytą, na podany adres poczty elektronicznej 
wiadomość z linkiem. Po kliknięciu w link nastąpi połączenie z pracownikiem ZUS. 

Jeśli chcemy uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, musimy przygotować 
dokument tożsamości. Należy go pokazać pracownikowi do kamery podczas e-wizyty. W e-wizy-
cie może uczestniczyć także opiekun faktyczny lub prawny. Wówczas klient powinien zaznaczyć 
to podczas rezerwacji. Jeżeli klient ma zarejestrowane w ZUS pełnomocnictwo, może także odbyć 
e-wizytę w imieniu innej osoby. 

w kaszubskim Centrum Chorób Serca i Naczyń 

Setny zabieg 
małoinwazyjną metodą

W Kaszubskim Centrum Chorób Serca i Naczyń w szpitalu w 
Wejherowie w połowie grudnia wykonano setny w ubiegłym roku 
zabieg przeznaczyniowej implantacji zastawki aortalnej TAVI. 

oraz z blokiem operacyjnym.
Zespół HeartTeam w wej-

herowskim szpitalu w skła-
dzie: dr n. med. Krzysztof 
Jarmoszewicz, dr n. med. 
Łukasz Jaworski, dr hab. 
n.med. Łukasz Lewicki 
uzyskał poziom wyszkolenia 
potwierdzony uzyskaniem 
certyfikatów samodzielnego 
operatora TAVI. 

– W związku z tym pla-
nujemy dalszy rozwój tech-
nik przezcewnikowych 
implantacji zastawek serca 
metodą TAVI, przewiduje-
my, że w następnych latach 
liczba tych zabiegów bę-

dzie stale wzrastać - mówi 
dr Krzysztof Jarmosze-
wicz, ordynator Oddzia-
łu Kardiochirurgii. - Obok 
zabiegów przeznaczynio-
wych sukcesywnie rozwija-
my również kardiochirurgię 
małoinwazyjną we wszyst-
kich rodzajach operacji 
wymiany, naprawy zasta-
wek serca oraz wszczepia-
nia bypassów wieńcowych. 
Chcemy aby „małoinwazyj-
ność” była wizytówką wej-
herowskiej kardiochirurgii, 
dlatego intensywnie rozwi-
jamy metody operacyjne z 
minidostępów. 

ZuS z e-wizytami

Fot.: www.facebook.com/szpitalwejherowo
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AKTUALNOŚCI Z POWIATU

Po zrealizowaniu tej 
inwestycji do użytku kie-
rowców oddany zostanie 
cały odcinek Trasy Ka-
szubskiej, liczący ponad 40 
kilometrów. 

Zezwolenie na realizację 
inwestycji wydał wojewoda 
pomorski Dariusz Drelich. 
Obejmie budowę dwóch pa-
sów jezdni w dwóch kierun-
kach, pasów awaryjnego 
postoju oraz 25 obiektów 
inżynierskich i 2 estakad. 
Na tym odcinku wybudowa-

ostatni odcinek Trasy kaszubskiej

Z Bożepola wielkiego
do Nowej wsi Lęborskiej

Wydano pozwolenie na budowę kolejnego, 22-kilometrowego, 
czwartego i ostatniego odcinka Trasy Kaszubskiej. Połączy on Bo-
żepole Wielkie w gminie Łęczyce oraz Leśnice w gminie Nowa Wieś 
Lęborska w powiecie lęborskim. 

ne będą węzły: Łęczyce oraz 
rozbudowany będzie węzeł 
Bożepole Wielkie, a także 
Węzły Lębork Południe i 
Węzeł Lębork Wschód.

Ostatni odcinek Trasy 
Kaszubskiej (S6) zaprojek-
tuje i wybuduje firma „Budi-
mex”. Koszt całości to 718,6 
milionów złotych. Zakończe-
nie robót zaplanowano na 
połowę 2025 roku.

Przypomnijmy, że Trasa 
Kaszubska (S6) na odcinku 
od Bożepola Wielkiego do 

Węzła Gdynia Wielki Kack 
została oddana do użytku 
jeszcze przed świętami Bo-
żego Narodzenia  w grud-
niu 2022 roku. Inwestycja 
została dofinansowana z 
Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 
2014-2022. Koszt budowy 
wyniósł ponad 2 mld zł, z 
czego unijne dofinansowa-
nie wyniosło prawie 1 mld 
zł. Trasą Kaszubską (S6), 
można poruszać się z pręd-
kością do 120 km/h.

Oprócz nowej nawierzch-
ni, prace przewidywały od-
tworzenie poboczy oraz 
ścięcie istniejących tam 
skarp. Łączny koszt zada-
nia wyniósł ponad 500 tys. 
zł. Pieniądze na realizację 
inwestycji w całości pocho-
dzą z budżetu Powiatu Wej-
herowskiego

Oficjalnie oddano także 
do użytku chodnik w miej-
scowości Kaczkowo. Oprócz 
tego przebudowane zostały 
tam zjazdy z drogi powiato-
wej, zamontowano bariery, 
a także uzupełniono ozna-
kowanie pionowe i poziome.

W ramach zadania po-
wstały także progi spowal-
niające. 

Inwestycja realizowa-
na była przez Powiat Wej-
herowski przy współpracy 
z Gminą Łęczyce. Wartość 
zadania to ponad 600 tys. 
zł. Kosztami samorządy po-
dzieliły się po połowie.

Zakończył się remont drogi powiatowej w Paraszynie, na od-
cinku Strzebielino Morskie - Paraszyno oraz budowa chodnika w 
Kaczkowie w gminie Łęczyce.

Droga ze Strzebielina do paraszyna

wygodna i bezpieczna

Materiał informacyjny Gminy Wejherowo

Konkurs ofert dla or-
ganizacji pozarządowych 
dotyczył realizacji zadań pu-
blicznych w zakresie wspie-
rania i upowszechniania 
kultury fizycznej, działal-
ności na rzecz dzieci i mło-
dzieży, w tym wypoczynku 
zimowego dzieci i młodzieży 
oraz kultury, sztuki, ochro-
ny dóbr kultury i dziedzic-
twa narodowego.

Pierwsze umowy zosta-
ły już podpisane  (zdjęcie 
obok), dzięki czemu dzieci i 
młodzież mogły już  skorzy-
stać z wyjazdów w trakcie 
tegorocznych ferii. 

Stowarzyszenie Spor-
tów Walki i Lekkiej Atlety-
ki Shotokan w pierwszym 
tygodniu ferii zimowych 
zorganizowało obóz spor-
towo-wypoczynkowy, pod-
czas którego uczestnicy 

konkurs ofert rozstrzygnięty

pieniądze trafią 
do 24 organizacji

Rozstrzygnięty został konkurs ofert dla organizacji pozarządo-
wych na realizację zadań publicznych w 2023 roku w Gminie Wej-
herowo. W ramach konkursu przyznano dofinansowanie łącznie 24 
organizacjom na kwotę ponad 106 tysięcy złotych.

doskonalili umiejętności 
oraz technikę karate (zdję-
cie u góry). 

Dofinansowany został 
także wyjazd dzieci do 

gminy Łapsze Niżne (wo-
jewództwo małopolskie) , 
zorganizowany przez Ko-
legium Zakonu Pijarów w 
Bolszewie.

Gmina Wejherowo prze-
kazała sprzęt komputero-
wy, zakupiony w ramach 
projektu grantowego 
„Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju 

komputery dla uczniów
cyfrowym - Granty PPGR”. 
Do dzieci i młodzieży za-
mieszkujących gminę tra-
fiło 78 komputerów oraz 5 
routerów, celem zapewnie-
nia usługi dostępu do In-

ternetu dla pięciu rodzin. 
Sprzęt komputerowy o war-
tości wynosi prawie 234 tys. 
zł, został w całości dofinan-
sowany ze wspomnianego 
programu.
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a

– Mamy wizję Wejhe-
rowa, jako miasta atrak-
cyjnego i przyjaznego dla 
mieszkańców, którą syste-
matycznie wprowadzamy  
w życie. Składa się to sze-
reg inwestycji oddawanych 
do użytku każdego roku 
oraz innych działań, które 
wpisują się w długofalo-
we projekty i zamierzenia. 
Suma wszystkich etapów 
i poszczególnych zadań 
urzeczywistnia na prze-
strzeni lat tę wizję rozwoju 
naszego miasta. Pomimo 
ogromnych trudności, któ-
re nas ostatnio spotykają, 
pandemii koronawirusa, 
wojny w Ukrainie, głębo-
kiego i największego od  25 
lat  kryzysu oraz szalejącej 
drożyzny w Polsce, jak rów-
nież bardzo niekorzystnych 
dla samorządów zmian 
przepisów, walczymy o to, 
aby zaspokoić potrzeby i 
oczekiwania mieszkańców 
oraz podnosić  jakość ży-
cia w Wejherowie. Pomaga 
nam w tym nasze doświad-
czenie i wiedza zdobyta na 
przestrzeni lat.

W 2022 roku przezna-
czyliśmy na wydatki zwią-
zane z inwestycjami prawie 
61  mln zł. Największe środ-
ki,  ok. 55 % wydaliśmy na 
drogi, które niezmiennie 
stanowią priorytet. Trwa 
budowa zespołu basenów 
Wodne Ogrody, rozpoczę-
liśmy budowę budynku 

Miejskie inwestycje w wejherowie w 2022 roku - podsumowanie
Inwestycje drogowe 
i mieszkaniowe
krzysztof hildebrandt, 
prezydent wejherowa

komunalnego na 78 miesz-
kań. Kontynuujemy „Re-
witalizację Śródmieścia 
Wejherowa”, która jest bli-
sko mieszkańców. 

Podczas akcji „KLIMA-
Tycznie w Wejherowie”, 
która zawiera innowacyj-
ne pomysły, wdrażamy 
razem z mieszkańcami 
proekologiczne rozwiąza-
nia i zachęcamy do zmia-
ny nawyków związanych z 
ochroną środowiska i kli-
matu. Wspólnie z miesz-
kańcami świętowaliśmy 
pierwszą rocznicę Wejhe-
rowskiej Karty Mieszkańca. 

W zeszłym roku wejhe-
rowianie uczestniczyli w 
wielu wydarzeniach kultu-
ralnych i sportowych. Mo-
żemy powiedzieć, że w tych 
bardzo trudnych warun-
kach wspólnie daliśmy ra-
dę i nasze miasto pięknieje, 
sukcesywnie poprawiają 
się warunki życia i komfort 
zamieszkania.

W 2022 roku rozpoczęła się budowa kluczowego etapu Węzła Śmiechowo (Zryw), w ramach którego powstanie bez-
kolizyjne skrzyżowanie z wiaduktem pod dotychczasową drogą krajową nr 6, oddzielny pas jezdni w kierunku Gdyni 
(wzdłuż dotychczasowej drogi krajowej 6), rondo pomiędzy dawną krajową „szóstką” a torami kolejowymi z drogami 
dojazdowymi w kierunku Gdyni.

Trwała budowa wielorodzinnego budynku komunalne-
go przy ul. Łęgowskiego. W nowym czterokondygnacyj-
nym budynku znajdzie się 78 mieszkań. 

W 2022 roku trwały również  prace przy budowie Cen-
trum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”, czyli ze-
społu otwartych basenów.

Trwała przebudowa ul. Nec-
la (na odcinku od ul. Chmie-
lewskiego do ul. Patoka) oraz 
ul. Gryfa Pomorskiego - 
od ul. Patoka do ul. Orzesz-
kowej  (zdjęciepo lewej).

Budowano ul. Zamkową (zdjęcie powyżej po lewej). W pierwszym etapie przebudowano w 
całości tę ulicę, od skrzyżowania z ul. Klasztorną i Parkową aż do skrzyżowania z ul. Wnie-
bowstąpienia. Przebudowany został także most drogowy nad rzeką Cedron i złagodzony łuk 
drogi.  Obecnie realizowany drugi etap inwestycji - to kompleksowe zagospodarowanie tere-
nu przy ul. Zamkowej, na którym powstaje parking z płyt ażurowych z 70. miejscami po-
stojowymi dla samochodów osobowych oraz 8. miejscami dla autobusów (zdjęcie po prawej).

Zadania w trakcie realizacji
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Miejskie inwestycje w wejherowie w 2022 roku - podsumowanie

Zagospodarowanie terenu Parku Kaszubskiego 
zakończyło się i trwają przygotowania do oddania 
do użytku. (zdjęcie powyżej po prawej)

W Śródmieściu Wejherowa wybudowano nową ulicę Św. 
Anny, która połączyła Mickiewicza i ul. Parkową. Przebu-
dowano także parking przy ul. Mickiewicza. Na realizację tej 
inwestycji, w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa”, władze miasta zdobyły dofinansowanie unijne. 

W ramach „Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa” zago-
spodarowany został teren pomiędzy ulicą Strzelecką, 
a Kalwaryjską. Na realizację inwestycji władze miasta 
pozyskały dotację unijną. 

Zakończono przebudowę ul. Kopernika w Wejherowie. 
Zmodernizowany i uporządkowany został teren pomiędzy 
ulicami Dworcową i Kopernika. Inwestycję zrealizowano w 
ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, 
na którą władze miasta zdobyły dofinansowanie unijne. 

Wyremontowano alejkę pomiędzy ul. Hallera i Strze-
lecką, której nadano imię Stanisława Świątkiewicza. 

Wykonano prace termomodernizacyjne w budyn-
kach komunalnych przy ul. Iwaszkiewicza 31 i 33 
(zdjęcie powyżej) oraz przy ul. Kopernika 22, w ramach  
kompleksowej termomodernizacji, na którą władze mia-
sta pozyskały środki unijne. 
W latach 2018-2022 przeprowadzono kompleksową ter-
momodernizację w 14 wielorodzinnych budynków komu-
nalnych w Wejherowie.

W ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, przy 
udziale środków unijnych i dofinansowaniu z budżetu miasta, 
wykonano remont zabytkowej kamienicy przy ul. Hallera 19 
(na zdjęciu powyżej) oraz remont elewacji i schodów zewnętrznych 
zabytkowego budynku przy ul. Św. Jacka 9.  Z kolei ze środków 
budżetu miasta Wejherowa dofinansowany był remont kamienicy 
przy ul. 3 Maja 22 oraz zabytkowego budynku przy ul. Wniebo-
wstąpienia 19. 

Inwestycje zrealizowane w 2022 roku

Została ukończona budowa nawierzchni drugiego odcinka 
ul. Ogrodowej.

Płytami drogowymi zostały utwardzone następujące ulice: 
Techników,  Baczyńskiego oraz uliczka dojazdowa do 
budynków przylegających do ul. Piotra Skargi, a także ul. 
Stefczyka i ul. Morskiej .

Nasze zdjęcia pokazują większość inwestycji 
realizowanych i zrealizowanych w 2022 roku w 

wejherowie,  ale nie wszystkie zadania. 
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KULTURA

Orkiestra dęta, smycz-
kowa, fletowa i występ ze-
społów kameralnych - tak 
młodzi artyści z Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I 
stopnia im. F. Chopina w 
Wejherowie zaprezentowa-
li się podczas tradycyjnego 
Koncertu Kolęd. Na scenie 
wystąpili m.in. instrumen-
taliści, zespół perkusyjny 
pod kierunkiem Tomasza 
Winczewskiego, orkie-
stra smyczkowa z zespo-
łem wokalnym, a następnie 
chór dziecięcy dyrygowany 
przez Ewę Rocławską.

To była wspaniała pre-
zentacja zdolności i umie-
jętności wychowanków 
wejherowskiej placówki 
muzycznej. Wśród zaproszo-
nych gości obecni byli m.in. 
zastępca prezydenta mia-
sta Wejherowa Arkadiusz 

koncert kolęd w szkole muzycznej 

Młodzi artyści na scenie
W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Wejherowie można było usłyszeć najpiękniejsze kolędy i inne 
utwory świąteczne w wykonaniu uczniów szkoły i ich nauczycieli. 

Kraszkiewicz, dyrektor 
Filharmonii Kaszubskiej 
Jolanta Rożyńska oraz 
prof. Marek Rocławski 
z Akademii Muzycznej w 
Gdańsku. 

Koncert poprowadziła 
Beata Felczykowska. Za 
udział w koncercie młodym 
artystom  oraz gościom po-
dziękowała Dorota Muża-
-Szlas, dyrektor szkoły.

Fot. Urząd Miejski

W luzińskim GOK odby-
wają się ciekawe spotkania 
ze sztuką, zwłaszcza wysta-
wy obrazów, rzeźb, grafik. 
Obecna ekspozycja to kolej-
na, po Rembrandcie odsło-
na cyklu ArtGOK. Wystawa 
składa się z prac ceramicz-
nych przedstawiających 
postaci ludzkie i zwierzęce, 
jak i formy abstrakcyjne. 

Marek Malottki o swojej 
twórczości mówi: „w rzeźbie 
najbardziej interesuje mnie 
proces twórczy, który często 
może być nieprzewidywalny 
i zaskakujący. Poszukiwa-
nie formy staje się swojego 
rodzaju zagadką, którą mu-
szę rozwiązać.”

W Galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie otwarto wy-
stawę ceramicznych rzeźb artysty z Luzina. Marek Malottki, bo 
o nim mowa jest stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Ceramiczne rzeźby artysty z Luzina

Marek Malottki w gok

Wystawę rzeźb można oglądać w godzinach otwarcia Ambasador Cafe od poniedział-
ku do piątku, do 16 lutego br.

Zdjęcia z wernisażu pochodzą z www.facebook.com/LuzinoGOK

wyjątkowe koncerty w wejherowskim pałacu
Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej im. S. Mo-

niuszki w Gdańsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius zapraszają na XXV koncert z 
cyklu „Akademia w Pałacu” pt. Singende Geographie. 

W piątek 27 stycznia br. o godz. 18.00 w Pałacu od-
będzie się muzyczna podróż dookoła świata, bazującej na 

zbiorze Singende Geographie (1708) G.Ph. Telemanna. 
Przy akompaniamencie wiolonczeli i klawesynu wystą-
pią znakomici śpiewacy.

   * * *
Z kolei w cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub” w nie-

dzielę 5 lutego 2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się 
koncert pt. Święci patroni. Pieśń o św. Agacie. W 

pałacu zabrzmią utwory tradycyjne, w tym pieśni o świę-
tych, których kult szczególnie zaznaczył się na Pomorzu. 

Pieśni pochodzą z XIX-wiecznego śpiewnika pelpliń-
skiego, opracowanego przez ks. Szczepana Kellera i ks. 
Józefa Mazurowskiego.

 Wstęp na oba koncerty jest wolny.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na dwa piękne i wyjątkowe koncerty.
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WYDARZENIA
w wCk, bibliotekach, w szkołach i muzeum

Ferie pełne atrakcji
W czasie zimowych ferii najmłodsi mieszkańcy Wejherowa mogą 

spędzić czas w jednej z placówek, w których odbywają się cieka-
we zajęcia i zabawy. Na warsztaty plastyczne, fotograficzne i inne, 
spektakle, spotkania z muzyka, zajęcia rekreacyjne, a nawet bale 
zaprosiły dzieci biblioteki, Wejherowskie Centrum Kultury i Mu-
zeum PiMKP. W SP nr 5 i SP 6 zorganizowano zawody sportowe. 

Atrakcje w czasie ferii zapewniają też uczniom ośrodki kultury i 
świetlice w gminach wiejskich powiatu wejherowskiego.

W Powiatowej Bibliotece Publicznej odbył się Balonowy Bal Karnawałowy, który 
był okazją do wspanialej zabawy. W tej placówce dzieci obejrzały też spektakl pt. „Królowa 
śniegu” w wykonaniu aktorów z teatru Blaszany Bębenek, spotkały się z policjantami z 
Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, wyplatały makramy oraz bawiły się klockami.

Na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 rozegrano zawody lekkoatletyczne. 
Patronat nad nimi objął prezydent Wejherowa, a zawody zorganizował Szkolny Związek 
Sportowy w Wejherowie. Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, 
wręczając najlepszym sportowcom medale podkreślił, że wszyscy młodzi sportowcy bio-
rący udział w zawodach są już wygrani stawiając na sport.

Wejherowskie Centrum Kultury zaprosiło uczniów na różnorodne zajęcia m.in. na 
warsztatach artystycznych, związanych z muzyką i plastyką. Powodzeniem cieszą się 
zajęcia taneczne, warsztaty fotograficzne, warsztaty ceramiczne oraz zajęcia z przygo-
towań do animacji filmowej. W WCK odbywają się także zajęcia z emisji głosu i reży-
serii dźwięku oraz body percussion, czyli ...gra na własnym ciele. Są też zajęcia gry na 
perkusji i zajęcia muzyczno-cyrkowe.

W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 do piątku trwają ferie zimowe na spor-
towo. Organizatorem zajęć jest Szkolny Związek Sportowy „Szóstka”. Jak informuje 
Arkadiusz Szlas - prezes UKS „Szóstka” w pierwszym dniu w zajęciach sportowych 
podczas ferii zimowych wzięło udział około 60 uczniów i uczennic z wejherowskich szkół 
podstawowych klas IV-VII. 

Jak zwykle w bibliotece można grać w różne pasjonujące gry planszowe, a wolonta-
riusze wyjaśniają uczestnikom zasady gry i w razie potrzeby pomagają w rozgrywkach. 

Ferie w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej od-
bywają się pod hasłem 
„Zimowe bajkowanie”. Przy-
gotowano „Warsztaty Opo-
wieści”, a w nich m.in.  dwa 
spotkania z Szymonem 
Góralczykiem na temat: 
„Baśnie Kaszubskie” oraz 
„Baśnie Skandynawskie”. 
Gość opowiadał i m.in. grał 
na gęślach gdańskich, bęb-
nie obręczowym i kalimbie. 

W drugim tygodniu ferii 
trwają warsztaty twórcze, 
m.in. teatralne i ruchowe. 
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

PANU
WOJCIECHOWI  WASIAKOWSKIEMU

Radnemu Rady Miasta Wejherowa

łącząc się w bólu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

M A T K I 

składają

Jacek Gafka
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k o n d o l e n c j e

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
 Ks. J. Twardowski

PANI
MARII BLAAR

oraz 

PANU
JÓZEFOWI BLAAR

wieloletnim pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

M A T K I

składają

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikamiNekrologi i kondolencje w „pulsie wejherowa”  606 101 502

 

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. 

W najbliższą niedzielę 29 stycznia 2023 roku zagra 31. Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznej akcji brzmi: 
Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!

Na ulicach Wejherowa i innych miejscowościach powiatu wejherowskiego pojawią 
się młodzi wolontariusze z kolorowymi puszkami WOŚP, a w Wejherowskim Centrum 
Kultury (Filharmonia Kaszubska) od godz. 13.00 odbędą się koncerty, prezentacje 
taneczne oraz licytacje.  Bezpłatne wejściówki na poszczególne bloki wydarzeń arty-
stycznego finału można było pobrać w kasach WCK.

We foyer Filharmonii odbędą się aukcje. Pojawią się tam również stoiska: pierw-
szej pomocy Pogotowia Szkoleniowego, fundacji DKMS, Przedszkola Mapeciaki, Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Niepublicznej Szkoły Rzemiosła.

AKTUALNOŚCI
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BEZPIECZEŃSTWO

Ratownicy jednostek 
straży pożarnej zabezpieczy-
li miejsce zdarzenia i rozbite 
pojazdy oraz przystąpili do 
udzielania pierwszej pomo-
cy medycznej poszkodowa-
nym. Po przybyciu Zespołów 
Ratownictwa Medycznego i 
śmigłowca LPR 4, osoby po-
szkodowane przekazano ra-
townikom medycznym. 

Prawdopodobnie kieru-
jąca volkswagenem kobieta 
nie dostosowała prędkości 
do warunków na drodze i 
uderzyła w tył opla insignii, 
który stał za fordem, skrę-
cającym w lewo. W wyni-
ku uderzenia volkswagen, 
przemiesił się na przeciwle-
gły pas ruchu i uderzył czoło-
wo w jadące bmw. Kierująca 
volkswagenem i kierowca 
bmw zostali przewiezieni do 
szpitala.

Akcja ratownicza trwała 
ponad 3 godziny. Brało w 
nich udział 5 zastępów stra-
ży pożarnej i 19 strażaków.

Policjanci przypominają kierowcom o zachowaniu 
ostrożności i stosowaniu się do przepisów. Zmieniająca 
się aura, w tym spadek temperatur mogą powodować na 
jezdni spore zagrożenie. Brak umiejętności jazdy w trud-
nych warunkach drogowych, w połączeniu z nadmierną 
prędkością i ryzykowną jazdą, może zakończyć się bardzo 
niebezpiecznie. Dlatego policjanci apelują do kierowców o 
zmianę sposobu jazdy na zimowy, dostosowanie prędkości 
pojazdu nie tylko do obowiązujących przepisów ale także 
do warunków drogowych. Brak ostrożności, rozwagi, a tak-
że wzajemnego szacunku na drodze, to kolejne niekorzyst-
ne czynniki wpływające na bezpieczeństwo uczestników.

O G Ł O S Z E N I E

Z POLICJI
Ciągle pijani za kółkiem
Policjanci zatrzymali nietrzeźwych kierowców. W Kostko-

wie 53-letni kierowca miał ponad 1,5 promila alkoholu w or-
ganizmie, a 23-letni kierowca audi w Wyszecinie miał ponad 
1,2 promila. W miejscowości Góra zatrzymany 22-letni kie-
rowca miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Natomiast 43-latek zatrzymany do w Bożympolu Małym 
kierował audi mimo pozbawienia go dożywotnio upraw-
nień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Za naru-
szenie sądowego zakazu grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.  Nietrzeźwym kierowcom grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 2 oraz zakaz kierowania wszelkimi pojazda-
mi mechanicznymi wydany przez sąd.

potrącił pieszego na „zebrach”
Chińsko-niemieckim pojazdem Smart 31-letni kierowca 

potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych na ul. Rzeźnic-
kiej w Wejherowie. Sprawca wypadku nie miał prawa jazdy, 
był pod wpływem alkoholu i narkotyków, a pojazd nie miał 
ważnego przeglądu.  Za to wszystklo odpowie przed sadem. 

52-letni pieszy trafił do szpitala. 

jechali za szybko
Policjanci ruchu drogowego prowadzili kontrole na dro-

gach powiatu wejherowskiego. Podczas służby zatrzyma-
li 27-letniego kierowcę dostawczego iveco, który jechał z 
prędkością 104 km/h na obowiązującej pięćdziesiątce. Dru-
gi 57-letni kierowca volkswagena także jechał z prędkością 
104 km/h przy obowiązującyh 50 km/h. Mundurowi zatrzy-
mali prawa jazdy kierującym oraz ukarali ich mandatami w 
wysokości 1500 zł i 13 punktami karnymi.

Pamiętajmy, że jeśli kierowca jeszcze raz popełni takie 
wykroczenie, jak znaczne przekroczenie prędkości, to ko-
lejny mandat wyniesie znacznie więcej. 

poważny karambol w godętowie

Zderzenie czterech aut
W Godętowie w gminie Łęczyce na drodze krajowej nr 6 14 

stycznia br. doszło do poważnego wypadku drogowego. W zderze-
niu uczestniczyły cztery samochody osobowe: volkswagen cad-
dy, ford, opel insignia i bmw, którymi podróżowały cztery osoby. 

Fot. KPP Wejherowo

Do zdarzenia doszło oko-
ło godz. 7.30. Na torowisku 
zginął młody mężczyzna, po-
trącony przez pociag.

Pod nadzorem prokura-
tury okoliczności zdarze-
nia wyjaśniają policjanci. 
Wstępnie wykluczono udział 
osób trzecich w zdarzeniu.

Przypomnijmy, że do 
podobnego tragicznego w 
skutkach wypadku doszło 
ponad miesiąc wcześniej  w 
Luzinie. Na przejeździe ko-
lejowym w centrum wsi 5 
grudnia ub. roku pod koła-
mi pociągu również zginął 
młody mężczyzna.

Zginął 
mężczyzna

Tragedia
na torach

12 stycznia br. w 
rejonie stacji SKM 
Wejherowo Nani-
ce doszło do tra-
gicznego wypadku. 
Mężczyzna został 
śmiertelnie potrąco-
ny przez pociąg.
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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

W tej wspaniałej za-
bawie i rywalizacji naj-
młodszych strażaków i 
strażaczek rozegrano dzie-
więć konkurencji, m.in. 
zabawy edukacyjne i zręcz-
nościowe: bieg z balonem, 
bieg strażaka, sprzątanie 
ulicy, łączenie węży stra-
żackich, pożarniczy tor 
przeszkód, gra słów, bieg 
z piłeczką pingpongową na 
talerzyku, jak dobrze znam 
swoją jednostkę i znajdź i 
przynieś.

Zdaniem druha Miro-
sława Józefowicza, pre-
zesa Zarządu Powiatowego 
Związku OSP RP, sparta-
kiada młodzieży zainte-
resowanej ratownictwem 
pożarniczym cieszy się co-

ZAWODY POŻARNICZE I SPORTOWE
Rywalizacja młodzieży

III Spartakiada 
Drużyn 
pożarniczych

Na hali widowiskowo-sportowej GOSRiT 
w Luzinie, 18 drużyn z 15 jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych brało udział w 
trzeciej Powiatowej Spartakiadzie Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych 2023. 

Trenujące kickboxing, Żaneta i Paulina 
Stenka, zawodniczki GOSRiT Luzino, zosta-
ły stypendystkami Marszałka Województwa 
Pomorskiego. 

Obydwie zawodniczki są również stypendystkami Wójta 
Gminy Luzino. Paulina jest tegoroczną brązową medalistką 
Mistrzostw Europy rozgrywanych w Turcji, a Żaneta jest ak-
tualną wicemistrzynią świata rozgrywanych we Włoszech.

Na hali sportowej 
GOSRiT w Luzinie 
rozegrano dwie ko-
lejki Luzińskiej Ligi 
Soleckiej.

Liderem została ekipa LZS 
Sołecka Milwino (zdjęcie), 
która rozgromiła Robakowo 
9:0. LZS Trak Barłomino po-
konała LZS Sparta  Kocha-
nowo 2:1, a LZS Błyskawica 
Luzino wygrała z LZS Sołec-
ka Kębłowo.

Liga sołecka

Milwino 
liderem

kickboxing 
Stypendystki: Żaneta 
i paulina Stenka

raz większym zaintereso-
waniem. Świadczy o tym 
liczba drużyn rywalizują-
cych w zawodach.  

To dobry prognostyk na 
przyszłość, bo taka mło-
dzież w przyszłości zasili 
jednostki ratownicze.

W trzeciej Spartakiadzie 
MDP powiatu wejherow-
skiego uczestniczyły druży-
ny OSP: 

Luzino, Bożepole Wiel-
kie, Łęczyce, Reda, Kostko-
wo i Kostkowo 2, Szemud, 
Gniewino, Linia, Lewi-
no, Słajszewo, Choczewo, 
Strzepcz - drużyna dziew-
cząt i chłopców, Rozłazino 
i Rozłazino 2, Kaczkowo i 
Milwino.
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e-mail: sekretariat@wznk.pl
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godziny pracy

  Poniedziałek    7.00-17.00
  Wtorek              7.00-15.00       
  Środa                 7.00-15.00       
  Czwartek          7.00-15.00       
  Piątek                7.00-13.00   

 
godziny przyjęć 

interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje 

interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
07.00-08.00 oraz 16.00-17.00

  Zgłaszanie awarii, których 
obowiązek usunięcia 

ciąży na wZNk
tel. 731-008-506

 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

Po blisko czterogodzinnej 
rywalizacji najlepszym za-
wodnikiem został Aleksan-
der Szydło, który w finale 
po zaciętym pojedynku poko-
nał swojego ojca Stanisława 
3:1. W meczu o miejsce trze-
cie Tomasz Siudek zwycię-
żył Katarzynę Płotka 3:2.

Tenisowe Czwartki roz-
grywane są w każdy czwar-
tek od godz.  18:00 i potrwają 
do czerwca 2023 r. Każdy 
może do nich przystąpić.

Czwartki pingpongowe w Luzinie

Rywalizuje 24 zawodników
Dwudziestu czterech zawodników przystąpiło do rywalizacji w kolejnej turze Teniso-

wych Czwartków, czyli rozgrywek w tenisie stołowym, którą rozegrano na hali sportowej 
GOSRiT przy ulicy Szkolnej 13 w Luzinie. 

W Starostwie Powia-
towym w Wejherowie 
odbyło się spotkanie do-
tyczące Biegu Dookoła 
Kaszub – spektakular-
nego wydarzenia, które 
odbędzie się wiosną br.

Bieg odbędzie się pod ha-
słem „Śladami Aleksandra 
Majkowskiego”, potrwa 9 
dni, a trasy podzielono na 
około 100 odcinków i liczyć 
będą łącznie ponad 720 km.

Bieg Dookoła Kaszub 
wystartuje 29 kwietnia z 
Kartuz, a jego uczestnicy 
zmierzą się z trasami wy-
znaczonymi na terenie Ka-
szub. Impreza zakończy się 
7 maja.

W spotkaniu w Wejhero-
wie, które prowadził pomy-
słodawca imprezy Henryk 
Miotk - dyrektor Kaszuby 
Biegają, uczestniczyli przed-
stawiciele samorządów po-
wiatu wejherowskiego. 
Dyskutowano nad ostatecz-
nym przebiegiem trasy i o 
organizacji logistycznej tej 
dużej imprezy.

Biegi 
Dookoła 
kaszub 
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