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Nowe wyzwania wymagają 
zdobycia środków

MAREK KLAS:  Jeśli zostanę Wójtem Gminy Wejherowo, zmienię kon-
cepcję myślenia dotyczącego rozwoju gminy. Trzeba z większą deter-
minacją i świeżą głową podejść do nowych wyzwań, pozyskując środki 
zewnętrzne na realizację zmian w gminie przy współudziale funduszy 
rządowych. Zdobędę je! 

• Budowę nowych dróg na terenie Gminy, 
angażując do współpracy Samorząd Powiatu 
i Województwa oraz wykorzystując fundusze 
rządowe i UE.

•  Wybudowanie przystanku SKM w miejsco-
wości  Bolszewo.

•  Mieszkania dla osób o niskich dochodach z 
Programu Rządowego „Mieszkanie Plus”.

• Budowę lub adaptację świetlic sołeckich 
dla spotkań z mieszkańcami:  „Świetlica w każ-
dym Sołectwie”.

• Wspieranie środowisk wiejskich i inicjatyw 
gospodarczych oraz pomoc rolnikom w rozwoju i 
sprzedaży produkcji rolno-spożywczej w kontak-
tach z Doradztwem Rolniczym i ARiMR-em.

•  Program z funduszu gminy, aby wspomóc 
gospodarstwa domowe w założeniu fotowolta-
iki, gazu lub pelletu. 

• Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
Gminy poprzez monitoring w najbardziej nie-
bezpiecznych miejscach w gminie.

Marek Klas, który będzie kandydował na Wójta Gminy Wejherowo, spotkał się z 
Prezydentem Miasta Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem, aby porozmawiać o 
celach, które mogą łączyć miasto i gminę Wejherowo oraz wspólnych przedsięwzięciach 
(na zdjęciu od lewej: Marek Klas, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
radny miejski Marcin Drewa)

- Uważam, że naszym wspólnym celem, do którego powinniśmy dążyć jest przebudowa 
linii kolejowej nr 202 Gdynia-Słupsk. O to powinniśmy wspólnie zabiegać, gdyż mia-
sto i gmina odniosą z tego korzyści - mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Ponadto 
warto zjednoczyć wysiłki w pozyskaniu środków rządowych na budowę dróg. Są też inne 
inicjatywy służące rozwojowi miasta i gminy, ale przede wszystkim dobrze, że w końcu 
o tych tematach moglibyśmy porozmawiać wspólnie z gminą.

wybory wójta

•  Opiekę nad osobami potrzebującymi i nie-
pełnosprawnymi korzystając z programu rzą-
dowego „dostępność plus”.

• Zwiększenie środków przeznaczonych 
przez Gminę na ochronę zdrowia i pomoc spo-
łeczną.

• Wspieranie edukacji publicznej i upo-
wszechnianie Kultury polskiej i regionalnej.

•  Rozwój kultury, sportu, turystyki, zagospo-
darowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.

• Wybudowanie większej ilości placów za-
baw, miejsc rekreacyjnych i kompleksów spor-
towych w sołectwach.

•  Zagospodarowanie jezior na rzecz turystyki 
i wypoczynku.

•  Strategię rozwoju Turystyki i Sportu dla 
mieszkańców Naszej „Wspólnej Gminy”

•  Nowe pomysły na rozwój gminy przez bez-
pośredni kontakt z mieszkańcami za pomocą 
„Forum dyskusyjnego”, współpraca z organiza-
cjami społecznymi, stowarzyszeniami, OSP.

Marek klas deklaruje w swoim programie wyborczym m.in:

Seniorzy powyżej 80. 
roku życia mogą zareje-
strować się na szczepienia 
przeciwko COVID-19 na 
konkretny termin. Od 22 
stycznia, mogą zrobić to 
osoby, które skończyły 70 
lat. Pozostali będą mogli 
zgłosić chęć zaszczepienia 
poprzez krótki formularz 
online. Dzięki temu otrzy-
mają informacje, gdy ruszy 
rejestracja na konkret-
ny termin dla pozostałych 
grup wiekowych lub zawo-
dowych.

Formularz zgłosze-
nia chęci szczepienia dla 
wszystkich osób powy-
żej 18. roku życia (aktyw-
ny od 15.01) dostępny jest 
na stronie www.gov.pl/
szczepimysie.

Rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19

gdzie zaszczepić się 
w wejherowie?

Od 15 stycznia można rejestrować się na szczepienia przeciw-
ko Covid-19 na terenie całego kraju. W Wejherowie powstało 
siedem punktów szczepień, o czym informuje Urząd Miejski na 
stronie internetowej:  wejherowo.pl. 

Osoby spełniające powyż-
sze kryteria wiekowe ma-
ją 3 możliwości zapisu na 
szczepienie: Skorzystania 
z całodobowej, bezpłatnej 
infolinii 989 - Wystarczy 
podać numer PESEL oraz 
numer telefonu komórko-
wego. Podczas rejestracji 
będzie można wybrać do-
kładny termin oraz miejsce 
szczepienia.

Elektronicznej rejestra-
cji poprzez stronę interne-
tową pacjent.gov.pl - w 
tym przypadku konieczne 
jest posiadanie Profilu 
Zaufanego. Osoby, które 
go nie posiadają, powinny 
skontaktować się z infoli-
nią Narodowego Fundu-
szu Zdrowia (tel. 989), 
bezpośrednio z wybranym 

punktem szczepień lub sko-
rzystać ze wsparcia swojej 
przychodni.

Mapa i dane kontaktowe 
wszystkich punktów szcze-
pień dostępne są na stronie 
www.gov.pl/web/szcze-
pimysie. 

Osoby posiadające ak-
tualne orzeczenie o nie-
pełnoprawności w stopniu 
znacznym, a także osoby 
starsze, które zarejestro-
wały się na szczepienie 
przeciw COVID-19, mają-
ce trudności z dotarciem 
do punktu szczepień, mogą 
zgłaszać chęć skorzystania 
z organizowanego trans-
portu pod nr telefonu: 58 
677 70 70 (od poniedział-
ku do piątku w godz. 7.30 
– 15.30).

Punkty szczepień na terenie Wejherowa:  
  Nazwa podmiotu   Adres   Telefon 
Gabinet lekarza POZ - punkt szczepień 
(NZOZ „Medycyna Rodzinna”)   ul. Pucka 11   58 672 17 67 

NZOZ „Bukowa” - punkt szczepień   ul. Bukowa 2a   58 672 24 31 
NZOZ „CORMED”   ul. Pucka 11   58 677 53 53 
Poradnia lekarza POZ - punkt szczepień 
(NZOZ „Kaszuby”)   ul. Pomorska 9   58 672 37 71 

Poradnia lekarza POZ - punkt szczepień 
(JKMED) 

  ul. Otylii   
       Szczukowskiej 7   58 572 55 00 

Punkt szczepień - szpital 
(Szpitale Pomorskie)   ul. A. Jagalskiego 10   58 572 73 00 

Punkt szczepień 
(NZOZ „SIM-MED”   ul. Rzeźnicka 9   58 732 22 50 
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wybory wójta w gminie wejherowo
21 lutego odbędą się przed przedterminowe wybory wyznaczone przez Premiera po tym,  jak były wójt Henryk Skwarło 

stracił stanowisko w grudniu ub.r. w wyniku prawomocnego wyroku skazującego go za ustawienie przetargu. 11 stycznia 
zakończyła się rejestracja pięciu komitetów wyborczych wyborców (KWW), które do 28 stycznia mają czas na zebranie 1500 
wymaganych podpisów poparcia, aby zgłosić swojego kandydata. Jako pierwszy wymagane poparcie mieszkańców i podpisy 
uzyskał PRZEMYSŁAW KIEDROWSKI, który poinformował o tym fakcie już 15 stycznia.

- Dlaczego zdecydował 
się Pan kandydować na 
stanowisko wójta gminy?

PRZEMYSŁAW KIE-
DROWSKI - Do startu prze-
konali mnie przede wszystkim 
mieszkańcy, z którymi jako 
wieloletni działacz społecz-
ny, a obecnie również radny, 
mam codziennie kontakt. Kto 
jak nie oni zna lepiej proble-
my i potrzeby naszej Gminy? 
Wielu mieszkańców oczekuje 
zmian i szybszego rozwiązy-
wania problemów w gminie. 
Każde sołectwo boryka się z 
odrębnymi trudnościami, o 
czym wiem, gdyż wychowa-
łem się i dorastałem w Gości-
cinie, następnie w Bolszewie, 
a teraz mieszkam w Orlu. 

Moje doświadczenie zdo-
byte w działalności samorzą-
dowej, społecznej, sportowej i 
zawodowej, daje pewność, że 
będę w stanie nie tylko kon-
tynuować ważne dla Gmi-
ny Wejherowo projekty, ale 
również zapewnić jej uczciwy 
rozwój. Przy aprobacie moich 
bliskich oraz koleżanek i kole-
gów Klubu Radnych Wspólny 
Powiat w Radzie Gminy Wej-
herowo, którego jestem prze-
wodniczącym, postanowiłem 
ubiegać się o funkcję Wójta 
Gminy Wejherowo.

- Jeśli wygra Pan wy-
bory, jakie będą Pana naj-
ważniejsze cele? Jaki ma 
Pan program wyborczy?

pRZeMYSŁaw kieDRowSki (kww przemy-
sława kiedrowskiego) - Samorządowiec nienale-
żący do żadnej partii politycznej, aktywny radny 
gminy i przewodniczący Klubu Radnych Wspólny 
Powiat w Radzie Gminy Wejherowo. Społecznik, ini-
cjator wielu akcji społecznych. Sportowiec, trener 
piłki ręcznej i jeden z założycieli Klubu Sportowe-
go Tytani Wejherowo. Przedsiębiorca, współpro-
wadzący również rodzinne gospodarstwo rolne. 
Absolwent Akademii Marynarki Wojennej. Lat 37, 
żonaty, dwóch synów.

MaRek kLaS (kww wspólna gmina) – Radny 
gminy, wcześniej także powiatowy. Inicjator wie-
lu wniosków i interpelacji poprawiających rozwój 
Gminy Wejherowo. Wieloletni działacz społeczny. 
Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Od wie-
lu lat pracuje w PKP Energetyka, autor wdrożonych 
pomysłów modernizacyjno-racjonalizatorskich. 
Działacz NSZZ „Solidarność”. Absolwent Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego na wydziale ekonomii 
o kierunku Marketing i Zarządzanie. 58 lat, żonaty, 
dwoje dzieci.

kRZYSZToF SeRoCZYŃSki  (kww gospodar-
na gmina)  – Były radny gminy, były prezes Powia-
towo-Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Kaszubia”, 
były wicewójt – funkcję pełnił przez dwa miesiące, 
po czym stracił stanowisko razem z wójtem Henry-
kiem Skwarło, z którym jest od wielu lat związany. 
Pracuje w firmie prywatnej. Absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 
50 lat, żonaty, dwóch synów. 

pioTR BRuC (kww piotra Sławomira Bruc) – 
Na co dzień mieszka w gminie Luzino. Przez wiele 
lat pracował Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym 
w Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, 
następnie jako komendant w Redzie i w Gminie 
Gniewino. Absolwent kierunku Administracja w 
Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Obecnie na po-
licyjnej emeryturze. Należy do Ruchu Narodowego 
i Konfederacji. 52 lata, żonaty, dwoje dzieci.

wojCieCh MuŻa (kww wojciecha Muży) 
– Pedagog, pracuje w szkole w Szkole Podstawo-
wej w Redzie. Aktywista, zaangażowany obrońca 
praw zwierząt – prezes Towarzystwa Obrony Zwie-
rząt w Rzeczypospolitej Polskiej. Terapeuta – ukoń-
czył podyplomowo terapię i diagnozę w Gdańskiej 
Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych. Jest też 
kuratorem sądowym. Działa w organizacjach po-
zarządowych. Lat 50.

w gminie wejherowo idą zmiany: 
współpraca, uczciwość, rozwój

Rozmawiamy z PRZEMYSŁAWEM KIEDROWSKIM, który będzie kandydował w wybo-
rach na Wójta Gminy Wejherowo.

pięciu kandydatów 
zadeklarowało, że chce ubiegać się 
o urząd wójta gminy wejherowo:

PRZEMYSŁAW KIE-
DROWSKI - Pierwszy cel: 
współpraca. Chcę podkreślić, 
że jako wójt będę słuchał i 
współpracował z mieszkań-
cami, radami sołeckimi, sa-
morządami i organizacjami 
społecznymi. Jestem otwarty 
na współpracę ze wszystkimi 
radnymi. Nikogo nie wyklu-
czam, nie chcę dotychczaso-
wych podziałów. 

Drugi cel: uczciwość i przej-
rzystość działania. Nie będę 
tolerował żadnych tzw. ukła-
dów politycznych czy towa-
rzysko-biznesowych. Myślę, 
że realizacja dwóch powyż-
szych celów wprowadzi ocze-
kiwane przez mieszkańców 
zmiany i nową jakość, czyli 
przyjazną gminę. 

Trzeci cel: dynamiczny 
rozwój gminy. Program roz-
woju budowaliśmy wspólnie 
z mieszkańcami, lokalnymi 
działaczami i radnymi. Cza-
su było mało, gdyż wybory 
są przedterminowe a do tego 
pandemia utrudniająca spo-
tkania, ale przecież działam 
od lat w gminie i wiele ra-
zy rozmawiałem o tym czego 
mieszkańcy oczekują.

- Proszę krótko przed-
stawić zadania, które pro-
ponuje Pan do realizacji w 
celu rozwoju gminy?

PRZEMYSŁAW KIE-
DROWSKI -  Po pierwsze, 
w celu poprawy komfortu ży-
cia mieszkańców będę kon-

tynuował trwające i ważne 
inwestycje, jak m.in. dalsza 
rozbudowa kanalizacji sani-
tarnej i wodociągowej oraz 
budowa i remonty dróg. Za-
mierzam skutecznie sięgnąć 
po fundusze rządowe i unij-
ne na ten cel. Po drugie, stoi 
przede mną wiele niecierpią-
cych zwłoki wyzwań – m.in. 
uzupełnienie braków sprzę-
towych Ochotniczych Straży 
Pożarnych, poprawa bezpie-
czeństwa w gminie oraz roz-
budowa szkół w Gowinie, 
Górze i Nowym Dworze Wej-
herowskim. Sam mam dzie-
ci w wielu szkolnym i znam 

problemy młodych rodzin. Po 
trzecie, zadbam o czyste śro-
dowisko w ramach programu 
„Czyste powietrze”. Po czwar-
te, zwiększę współpracę z or-
ganizacjami społecznymi, 
stowarzyszeniami, funda-
cjami i klubami sportowymi 
działającymi na rzecz miesz-
kańców. Po piąte, bardzo waż-
ne, chcę postawić na kontakt 
z mieszkańcami i skutecz-
nie reagować na zgłaszane 
wnioski, które często nie wy-
magają dużych środków a za-
interesowania i dobrej woli ze 
strony administracji

- Dziękuję za rozmowę.

ZapRaSZaMY Na wYBoRY  -  kaLeNDaRZ wYBoRCZY w gMiNie wejheRowo
• Do 28 stycznia 2021 r. (do godz. 24:00) - zgłaszanie kandydatów na wójta • Do 8 lutego 2021 r. - zgłaszanie zamiaru głosowania korespon-
dencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
• Do 12 lutego 2021 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz 
przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat • Do 16 lutego 2021 r. - składanie przez wyborców wniosków o dopisa-
nie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy oraz zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego 
przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
• 19 lutego 2021 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej  • 21 lutego 2021 r. w godz. 7:00-21:00 – głosowanie na wójta.
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Autobus jest rozpozna-
walny, bo wyróżnia się in-
nym kolorem karoserii niż 
pozostałe autobusy ko-
munikacji miejskiej. Na 
zewnątrz jest niebiesko-
-zielono-biały. Elektrycz-
nym Solarisem przejechać 
się będą mogli mieszkańcy 
całej sieci, bo planowane są 
testy na prawie wszystkich 
liniach MZK Wejherowo. 
Testowanie w warunkach 
komunikacji wejherowskiej 
potrwa około 3 tygodni.

- W testowym autobusie, 
tak jak w każdym w sieci 
Wejherowskiej Komunika-
cji Miejskiej, można zakupić 
bilet u kierowcy z drukar-
ki, a także skorzystać z 
bezpiecznej i wygodnej w 
obsłudze Karty Elektronicz-
nej, w tym również Portmo-
netki Elektronicznej. Tak 

Elektryczne auto będzie 
można podłączyć do łado-
wania jeszcze w I kwarta-
le  br. Zasady korzystania 
z usług na stacji ładowania 
elektrycznego pojazdów 
określi regulamin, który zo-
stanie umieszczony na sta-
cji. Koszt usługi naliczany 
będzie według aktualnego 
cennika usług ładowania. 
Można się z nim zapoznać 
na stronie internetowej fir-
my:  https://greenwaypol-
ska.pl/wp-content/uploads/
sites/7/2019/10/gwpl-pl-
-cennik-01.12.2019-1.pdf . 

- Dwa stanowiska zo-
stały wybudowane przez 
miasto jeszcze w grudniu 

Krajowa „szóstka” roz-
cina Wejherowo na pół, po-
wodując znaczne trudności 
komunikacyjne dla miesz-
kańców, szczególnie we 
wschodniej części miasta w 
Śmiechowie. Z tego powodu 
tak ważne jest wykonanie 
na DK6 bezkolizyjnego wę-
zła drogowego.

Przypomnijmy, że Mia-
sto Wejherowo wykonało już 
część węzła ZRYW po północ-
nej stronie drogi krajowej, 
przygotowało dokumentację 
projektową wraz z pozwole-
niami na budowę na pozosta-
ły zakres inwestycji na DK6 
oraz zabezpieczyło w swoim 
wieloletnim budżecie ponad 
17 mln zł, aby ją wesprzeć. 

akcja społeczna

ZRYw na Śmiechowie
Celem akcji jest przekonanie GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG 

KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, a szerzej polskiego rządu, czyli wła-
ściciela drogi krajowej nr 6 do budowy bezkolizyjnego węzła ZRYW 
w dzielnicy Śmiechowo. Petycja w tej sprawie spotkała się z szero-
kim zainteresowaniem społecznym i znacznym odzewem. Akcja ma 
charakter społeczny, to ruch mieszkańców, aktywistów i radnych 
o ponadpartyjnym wymiarze. Miejmy nadzieję, że znów niektórzy 
wejherowscy radni nie będą przeciwko Zrywowi i - co często ma 
miejsce – nie będą przeszkadzali we wspólnych działaniach, bez 
żadnych swoich realnych pomysłów i propozycji. 

Władze Wejherowa zawar-
ły również porozumienie z 
PKP w sprawie budowy tu-
nelu pod torami kolejowy-
mi w ramach węzła ZRYW 
tak, aby skutecznie połą-
czyć południową i północną 

cześć miasta. Zdaniem wie-
lu mieszkańców teraz przy-
szedł czas na Generalną 
Dyrekcję i rząd – właściciela 
drogi krajowej, aby włączyły 
się w budowę węzła ZRYW w 
swoim zakresie. 

każdy kto chce poprzeć ZRYw Na ŚMieChowie mo-
że podpisać petycję do geNeRaLNej DYRekCji DRÓg 
kRajowYCh i auToSTRaD oraz pomorskich parla-
mentarzystów, również on-line przez interent pod 
linkiem: https://www.petycjeonline.com/signatures/
budowa_tunelu_w_wejherowie_tzw_wza_zryw_pod_
dk_6/?uv=31893933

lub wpisać w wyszukiwarkę google:  
petycje on line tunel w Wejherowie

Więcej na: facebook.com/ZrywnaSmiechowie  

elektryczny Solaris w mieście i gminie

Trwa testowanie
nowego autobusu

Ekologiczny, zeroemisyjny, elektryczny Solaris Urbino 12 elec-
tric z numerem bocznym #803 z Miejskiego Zakładu Komunikacji w 
Wejherowie trafił na testy i jeździ po mieście i gminie Wejherowo.

jak w każdym autobusie 
na wejherowskich liniach 
są również zapowiedzi gło-
sowe. Wyświetlana jest też 
elektroniczna tablica infor-
macyjna o kolejnych przy-
stankach - mówi Czesław 
Kordel, prezes MZK Wej-
herowo.

Tak jak w każdym po-
jeździe nowej generacji o 
komfort i bezpieczeństwo 
podróży dbają liczne sys-
temy bezpieczeństwa. Au-
tobus wyposażony jest w 
nowoczesne baterie lito-
wo-jonowe zabudowane na 
dachu oraz z tyłu pojazdu. 
Zasięg elektrycznego au-
tobusu wyprodukowanego 
przez firmę Solaris na jed-
nym ładowaniu w zajezdni 
autobusowej wynosi ok. 200 
kilometrów. 

- Solaris Urbino 12 IV 

generacji w wersji napędza-
nej olejem napędowym jest 
doskonale znanym autobu-
sem przez pasażerów MZK 
Wejherowo. To my byliśmy 
pierwszym w Polsce przed-
siębiorstwem, które zaku-
piło ten model pojazdu i 
rozpoczęło eksploatowanie 
na liniach. Tym razem moż-
na skorzystać z przejecha-
nia się takim autobusem 
w wersji elektrycznej, a w 
dodatku z dosyć nietypo-
wym układem wnętrza, bo 
miejsce na wózki znajdu-
je się na prawo od środko-
wych drzwi - dodaje prezes 
C. Kordel. - Przekazanie 
autobusu elektrycznego na 
testy przez producenta do 
wejherowskiego MZK jest 
potwierdzeniem dużego za-
ufania dla naszego zakładu 
komunikacji.

w sąsiedztwie Ronda Solidarności w wejherowie

Będzie stacja ładowania aut 
Dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a firmą Gre-

enWay Polska Sp. z o.o. w Wejherowie, uruchomiona zostanie proekologiczna stacja 
ładowania samochodów elektrycznych. Specjalne stanowisko znajdzie się koło Ronda 
Solidarności, tuż za stacją paliw BP.

ubiegłego roku. Obecnie 
trwają przygotowania do 
uruchomienia stacji łado-
wań aut elektrycznych. Po 
zamontowaniu ładowarek 
firma GreenWay Polska bę-
dzie musiała wykonać prze-
glądy techniczne urządzeń, 
następnie dokonać ich od-
bioru oraz zgłoszeń. Sta-
cja samoobsługowa będzie 
funkcjonowała całodobowo, 
a o jej uruchomieniu po-
wiadomimy mieszkańców 
- poinformował Stanisław 
Brzozowski kierownik 
Wydziału Inwestycji, Go-
spodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska UM w 
Wejherowie.

GreenWay to nowoczesna firma skupiająca się na innowa-
cyjnym dla Polski obszarze gospodarki - elektromobilności. 
Celem jej działalności jest budowa i eksploatacja sieci stacji 
ładowania samochodów elektrycznych, w celu zapewnienia 
swobodnego podróżowanie samochodem elektrycznym. 

Fot. Urząd Miejski

Fot. Urząd Miejski

Energa Oświetlenie sp. z o.o. w ramach umowy z mia-
stem, wymieniła 12 słupów oświetlenia drogowego na ulicy 
Dworcowej i 8 słupów na ul. 12 Marca w Wejherowie. Słupy 
na ulicy Dworcowej dopasowano do istniejących w tej części 
Wejherowa. Są to słupy typu EVA w kolorze czarnym. Na 
ul. 12 Marca stare słupy wymieniono na słupy ocynkowane.

- Wymieniamy słupy, kiedy stan techniczny nie pozwala na 
dalszą eksploatację. Zmiany są dokonywane każdego roku, 
zawsze w uzgodnieniu z Wydziałem Inwestycji, Gospodar-
ki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w 
Wejherowie - wyjaśnił Antoni Kowalczyk, kierownik Działu 
Realizacji Usług Kaszuby RUO Energa Oświetlenie.

Nowe słupy latarni
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wiadomości ze Starostwa powiatowego 
w wejherowie

Na drogach na terenie po-
wiatu wejherowskiego o du-
żym ruchu samochodowym, 
pojawiły się instalacje do-
świetlające. Zastosowanie 
tego typu rozwiązania po-
zwala kierowcom znacznie 
wcześniej dostrzec pieszych 
i odpowiednio zareagować. 

– Podstawowym warun-
kiem bezpieczeństwa pie-
szego na przejściu to dobra 
widoczność. Dlatego od kil-
ku lat systematycznie do-
świetlamy kolejne przejścia, 
aby piesi byli lepiej widoczni 
dla kierowców – mówi Sta-
rosta Wejherowski Gabrie-
la Lisius. – To szczególnie 
ważne w okresie jesienno-
-zimowym, kiedy szybko 
robi się ciemno, a piesi na 
przejściach często dopiero w 
ostatniej chwili są dostrze-
gani przez kierowców. 

Zadania realizowane 
były samodzielnie oraz w 
ramach prowadzonych in-
westycji. Sfinansowane zo-
stały z budżetu powiatu 
wejherowskiego oraz przy 
wsparciu środków z bu-
dżetów gmin. Doświetlenia 
pojawiły się m.in. w 7 miej-
scach Wejherowa i na tere-
nie kilku gmin.

– Dodatkowe oświetlenie 
zainstalowane zostało na 
ulicy Św. Jana, Rzeźnic-

Bezpieczniej na powiatowych drogach
Ponad 450 tys. zł Samorząd Powiatu Wejherowskiego przezna-

czył w 2020 r. na doświetlenie 46 przejść dla pieszych na drogach 
powiatowych. Dzięki tym środkom poprawiło się bezpieczeństwo 
pieszych uczestników ruchu drogowego.  

kiej, na skrzyżowaniu ulic 
Sobieskiego i Kopernika, 
Sobieskiego i Harcerskiej, 
Sucharskiego i Kotłow-
skiego oraz 2 u zbiegu ulic 
Sucharskiego i Mostnika 
w Wejherowie – mówi Wi-
cestarosta Jacek Thiel. 
– Ponadto doświetlonych 
zostało 8 przejść w Redzie, 
12 w Rumi, 9 w gminie Lu-

zino, 5 w gminie Szemud, 
3 w gminie Linia, 1 w gmi-
nie Wejherowo i 1 w gminie 
Choczewo.

Jak podkreślają włoda-
rze, działania w tym za-
kresie będą kontynuowane, 
ponieważ to bardzo skutecz-
ny sposób na podniesienie 
bezpieczeństwa pieszych 
uczestników ruchu.

•  Wejherowo ul. Św. Jana posesja nr 5, ul. Rzeźnicka posesja 
nr 5A,  ul. Sobieskiego – Kopernika, skrzyżowanie ul. Suchar-
skiego – Mostnika  x 2,  skrzyżowanie ul. Sucharskiego – Ko-
tłowskiego, skrzyżowanie ul. Sobieskiego – Harcerska,  

• droga powiatowa 1336G w miejscowości Sychowo 
(zjazd do Kościoła), w miejscowości Pobłocie (skrzyżowanie 
z ul. Szkolną), w miejscowości Smażyno, w miejscowości 
Strzepcz (koło Kapliczki) 

• droga powiatowa 1410G w miejscowości Luzino (skrzy-
żowanie ul. Robakowskiej z Młyńską)

• droga powiatowa 1438G w miejscowości Słajkowo
• Rumia – 4 x Dąbrowskiego, 3 x Dębogórska, 1 x Sabata

Doświetlenia w ramach inwestycji:
• Kębłowo – 7 przejść (4 w obrębie wyniesionego skrzyżo-

wania Chłopska/Wiejska)
• Rumia – 4 przejścia Pomorska, 
• Reda – Etap II 5 przejść (4 przez Obwodową, 1 równolegle 

do Obwodowej), Etap III 3 przejścia
• Szemud – 5 przejść,
• Łężyce  – 1 przejście

„wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych wraz 
z projektami i uzgodnieniami na drogach powiato-
wych w 2020 roku w lokalizacjach:

Trwa nabór wniosków o przyznanie nagród 
dla najlepszych sportowców i trenerów 

z powiatu wejherowskiego
Szczegóły na str. 15

Na zdjęciach powyżej i po lewej: lepiej oświetlone i dobrze widoczne przejścia 
dla pieszych w Wejherowie, m.in. na ul. Św. Jana. Z pewnością miejsca te są teraz 
bardziej bezpieczne.

Na zdjęciu Starosta i Wicestarosta Wejherowski w towarzystwie miejskich 
radnych i przewodniczącej Rady Osiedla na doświetlonym przejściu na ulicy 
Sucharskiego.
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AKTUALNOŚCI

Podczas uroczystości 
wręczenia odznaczeń w 
szpitalu przedstawiciele 
tej placówki również pod-
kreślali, że wojsko niesie 
ogromną pomoc służbie 
zdrowia w walce z epidemią 
koronawirusa. 

- W czasie pełnym stresów 
i niepokojów, tym bardziej 
cieszy nas taka miła uro-
czystość i fakt docenienia i 
wyróżnienia pracowników 
szpitala. Na pewno na to 
zasługują - powiedziała Jo-
lanta Sobierańska-Gren-
da, prezes Zarządu „Szpitali 
Pomorskich”. - Jestem dum-
na że mamy w szpitalu taki 

Dziesięciu pracowników Szpitala Specjalistycznego w Wejhe-
rowie zostało wyróżnionych Odznakami za Zasługi dla Ochrony 
Zdrowia, przyznanymi przez Ministra Zdrowia na wniosek Klu-
bu Honorowych Dawców przy 43. Batalionie Saperów FOW w Ro-
zewiu. W ten sposób żołnierze krwiodawcy chcieli podziękować 
medykom za współpracę i wsparcie. 

• lekarze: paula Fran-
czak, anna potrykus, 
Maciej Zając, katarzyna 
Rosenauer-Szarzyńska, 
Damian Czatrowski, 
iwona Lesner

• ratownicy medycz-
ni: Czesław Marczyński, 
Łukasz Maciejewski, 
Mariusz Dąbrowny 

• koordynator Ze-
społu Ratownictwa Me-
dycznego: Zdzisława 
ostrowska. 

zespół. Przy okazji dziękuję 
wojsku za bezcenną pomoc 
szpitalowi, lekarzom, pielę-
gniarkom i pacjentom. 

- Wyróżnienie z pewnością 
cieszy i motywuje do dobrej 
pracy - powiedział dok-
tor Maciej Zając, ordyna-
tor Oddziału Ratunkowego 
Szpitala Specjalistycznego, 
jeden z odznaczonych. - Cie-
szę się, że nasz wysiłek zo-
stał dostrzeżony i doceniony. 
My z pewnością doceniamy 
pomoc wojska w trudnym 
czasie pandemii. Nieocenio-
ną pomoc udzielają zarówno 
żołnierze WOT, jak i innych 
jednostek.

Odznaczenia wręczał 
por. Piotr Ignatowski, 
reprezentujący dowódcę 43. 
Batalionie Saperów FOW w 
Rozewiu w obecności prezes 
Zarządu „Szpitali Pomor-
skich” Jolanty Sobierań-
skiej-Grendy oraz mata 
Marka Kukuczki - pre-
zesa Klubu Honorowych 
Dawców we wspomnianej 
jednostce wojskowej.

Podczas uroczystości w 
szpitalu, odznaki i upomin-
ki wręczono czterem wyróż-
nionym osobom. Ze względu 
na zmianową pracę placówki 
(dyżury) nie wszyscy mogli 
być obecni na tym spotkaniu.

wyróżnienia 
otrzymali

Od lewej: por. Piotr Ignatowski, prezes Jolanta Sobie-
rańska-Grenda i  odznaczony lekarz Maciej Zając.

wyróżnienia w szpitalu
więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

III Wydział Rodzinny 
i Nieletnich, I Zespół Ku-
ratorskiej Służby Sądowej 
wykonujący orzeczenia w 
sprawach rodzinnych i nie-
letnich pozostają jeszcze w 
dotychczasowych lokaliza-
cjach do czasu zakończenia 
adaptacji budynku Sądowe-
go przy ul. Reformatów 9, 
w którym urzędować będzie 
pion rodzinny. 

Od 1 stycznia 2021 roku 
zlikwidowane zostały: V Za-
miejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych i IX Zamiejsco-
wy Wydział Karny oraz III 
Zespół Kuratorskiej Służby 
Sądowej.

W nowej siedzibie głów-
nej przy ul. Wniebowstąpie-
nia 4 znajdują się również 
komórki organizacyjne, ta-
kie jak: Prezes/Wiceprezes 
Sądu, Dyrektor Sądu, Biuro 
Obsługi Interesantów, Biu-
ro Podawcze, Kasa, Oddział 
Administracyjny, Oddział 
Finansowy, Oddział Gospo-
darczy i Oddział Kadr.

Budowa nowego obiektu 
o nowoczesnej architektu-
rze trwała od 2017 roku. W 
budynku na potrzeby wy-

w budynku przy ul. wniebowstąpienia 4 

Nowa siedziba sądu
Sąd Rejonowy w Wejherowie rozpoczął pracę w nowym budyn-

ku przy ul. Wniebowstąpienia 4 w Wejherowie. W tym budynku 
pracują wydziały: I Wydział Cywilny, Sekcja do Rozpoznawania 
Spraw Egzekucyjnych w I Wydziale Cywilnym, II Wydział Karny, 
Sekcja ds. Wykonywania Orzeczeń w II Wydziale Karnym, IV Wy-
dział Ksiąg Wieczystych i II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 
wykonujący orzeczenia w sprawach karnych.

działów cywilnego i karnego 
funkcjonuje 16 sal rozpraw. 
Przy gmachu znajduje się 
parking dostępny dla in-
teresantów. Drugi parking 
miejski mieści się przy ul. 
Reformatów. 

Dzięki oddaniu do użyt-
ku nowego budynku sądu, 
większą ilość spraw można 
załatwić w jednym miejscu, 
a lokalizacja wydziałów i 
oddziałów w nowym budyn-
ku poprawi warunki pracy 
pracowników, ale przede 

wszystkim komfort obsługi 
mieszkańców. 

Na stronie internetowej 
Sądu Rejonowego w Wej-
herowie będą ukazywały 
się informacje o następu-
jących kolejnych zmianach. 
Co jest bardzo ważne dla 
interesantów to fakt, że 
numery telefonów oraz 
adresy poczty mailowej 
komórek organizacyj-
nych Sądu Rejonowego 
w Wejherowie pozostają 
bez zmian.
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MIASTO

- W tym roku ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania 
się koronawirusa musieliśmy wstrzymać procedurę szóstego 
Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, ale mam nadzieję, 
że po zakończeniu pandemii będzie on kontynuowany - mówi 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - W ubie-
głym roku - szczególnym i trudnym ze względu na pande-
mię, udało się zrealizować kilka projektów inwestycyjnych, 
a kolejne są w trakcie realizacji. Pięć edycji budżetu par-
tycypacyjnego pokazało, że wejherowianie aktywnie współ-
uczestniczą w tworzeniu i zmienianiu miasta, czują się za nie 
współodpowiedzialni. Dziękuję wnioskodawcom, którzy wy-
pracowali ciekawe projekty, ale także wejherowianom, którzy 
oddali swoje głosy i zdecydowali o kolejnych inwestycjach i 
wydarzeniach realizowanych w mieście. 

Rekreacja, sport i bezpieczeństwo
Przy trzech wejherowskich szkołach - SP nr 8, 9 i 11 po-

wstały wiaty rowerowe, w tym przy „ósemce” i „jednenast-
ce” - dodatkowo miasteczka ruchu drogowego. Na Osiedlu 
Sucharskiego wybudowano ogólnodostępne boisko do piłki 
nożnej na Os. Sucharskiego (I i II etap). Strażacy z jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie zakupili sprzęt 
ratowniczy niezbędny podczas akcji ratowniczych, gaśni-
czych, zabezpieczających imprezy kulturalne i sportowe oraz 
materiały promujące bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzie-
ży - to inwestycja w bezpieczeństwo wejherowian.

Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. rozwoju miasta, budowa zadaszonych wiat 
rowerowych przy trzech wejherowskich szkołach – SP 8, 9 
i 11, to kolejny krok będący zachętą do większej aktywno-
ści dzieci i młodzieży. Warto podkreślić, że przy wszystkich 
szkołach podstawowych w Wejherowie (prowadzonych przez 
miasto) znajdują się wiaty rowerowe.  

podsumowanie wejherowskiego 
Budżetu obywatelskiego 2020

Pięć zrealizowanych projektów inwestycyjnych i trzy nieinwestycyjne – to kolejne 
efekty Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekty w 2020 roku związane były z  
rekreacją, sportem, bezpieczeństwem i kulturą. Kolejne trzy zadania inwestycyjne są w 
trakcie realizacji, a siedem projektów nieinwestycyjnych rozpocznie się dopiero jak na 
to pozwoli sytuacja epidemiczna. Pomimo tych trudności, realizacja budżetu obywatel-
skiego w 2020 roku wyglądała w Wejherowie dobrze i przyniosła korzyści mieszkańcom.  

• budowa wiat rowerowych i miasteczka ruchu drogo-
wego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie (zdję-
cie po lewej) 

• budowa wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej 
nr 9 w Wejherowie

• budowa wiat rowerowych i miasteczka ruchu dro-
gowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie 
(zdjęcie u góry) 

•  budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej na 
Os. Sucharskiego, przy ul. Mostnika I i II etap (zdj. poniżej)

• zakup sprzętu ratowniczy niezbędny podczas akcji 
ratowniczych, gaśniczych, zabezpieczeń imprez kultural-
nych i sportowych oraz materiały promujące bezpieczeń-
stwo wśród dzieci i młodzieży dla strażaków z jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie 

Trwają postępowania przetargowe na wyłonienie wy-
konawców kolejnych projektów inwestycyjnych z budże-
tów obywatelskich:

•  budowa boiska „Jedenastka” – etap II  
• budowa placu rekreacyjnego na os. Tysiąclecia „Wejhe-

rek” - od przedszkola do seniora” 
• budowa boiska do piłki nożnej przy Os. Dzięcielskiego 

• Spichlerz Sztuki 2020 „Przepływ Informacji”  (zdjęcie 
obok, po lewej)

• Srebrna Nitka rozplata wspomnienia wejherowian 
• Dziecięca Wejherowska Liga Piłki Nożnej – WLPN Kids 

2020
W tych projektach organizatorzy znaleźli taką formułę 

wydarzenia, która pomimo ograniczeń związanych z CO-
VID-19, zaoferowała atrakcyjną formę przy zachowaniu 
podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

W związku z utrzymującym się zagrożeniem rozprze-
strzeniania się koronawirusa, co uniemożliwiło prawidłowe 
i bezpieczne przeprowadzenie zadań, zawieszonych zosta-
ło 7. projektów.  Ich realizacja została przesunięta na 2021 
rok, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna: 

• Rodzinne z bajkami zGRYwanie; 
• „Szkoła łączy pokolenia” –  Festyn Szkoły Podstawowej 

nr 9 z okazji 50. rocznicy powstania budynku na Osiedlu 
1000 lecia PP 15; 

•  „UMIEM PŁYWAĆ” - Nauka pływania dla dzieci i mło-
dzieży w wieku 7-15 lat mieszkających w Wejherowie;  

•  Pierwsza pomoc dla każdego; 
•  Warsztaty integracyjno-rozwojowe na osiedlu Su-

charskiego; 
• Międzynarodowy Turniej Koszykówki Młodzików – 

Wejher Cup 2020; 
• Otwarte Biegi Przełajowe/Nordic Walking – VI Memo-

riał im. Macieja Kanteckiego

- Zapotrzebowanie na tego typu infrastrukturę jest ogrom-
ne, co nas bardzo cieszy - mówi Beata Rutkiewicz. -  Przy 
wszystkich przebudowach, remontach, czy budowach no-
wych dróg inwestujemy w ścieżki rowerowe. Wciąż uzupeł-
niamy sieć rowerową w mieście. Wiaty rowerowe są kolejnym 
krokiem, aby naszych młodych użytkowników dróg zachęcać 
do korzystania z  rowerów. Podkreślić należy także budowę 
miasteczek rowerowych, które pełnią ważną rolę edukacyjną, 
służąc do nauki przepisów ruchu drogowego.

Na Os. Sucharskiego, przy ul. Mostnika w 2020 r. odda-
no do użytku ogólnodostępne boisko do piłki nożnej. To już 
czwarta inwestycja zrealizowana w ramach Wejherowskie-
go Budżetu Obywatelskiego - obok boiska wielofunkcyjne-
go, placu zabaw i świetlicy osiedlowej, która tworzy Plac 
Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie. 

- Boisko do piłki nożnej jest uzupełnieniem sportowo-re-
kreacyjnej bazy osiedla Sucharskiego – mówi  Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. ekono-
micznych i społecznych. - Powstała w tym miejscu kolejna 
przestrzeń sportowa, na której każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Mam nadzieję, że mieszkańcy osiedla będą zadowoleni 
z kolejnego boiska  i chętnie będą korzystać z tego obiektu. 

Zawieszone projekty nieinwestcyjne

Zrealizowane projekty
nieinwestycyjne w 2020 roku 
(kulturalny, społeczny i sportowy):

Zrealizowane projekty 
inwestycyjne w 2020 roku:
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KULTURA

W Muzeum jeszcze w 
grudniu ub.r. wręczo-
no pierwsze egzemplarze 
książki redaktorowi wy-
dawnictwa oraz autorowi. 
Kilka godzin później otrzy-
mała ją również pani Bogna 
Zubrzycka, której wspo-
mnienia i dokumenty stały 
się inspiracją do napisania 
tej książki. Szczęśliwie od-
naleziona dokumentacja 
Wioślarsko-Rozrywkowego 
Zrzeszenia Autonomiczne-
go Sportowych Klubów po-
chodzi ze zbiorów Wiktorii 
Klimaszewskiej, matki 
chrzestnej pani Bogny. Z 
kolei ojciec B. Zubrzyckiej - 
Roman Burzyński, znany 
dziennikarz i fotoreporter 
IKC oraz „Przekroju”, au-
tor książek o fotografii był 
współzałożycielem i preze-
sem „WRZASKu”. 

Mimo autentyczności 
wielu postaci, przebieg ak-
cji jest fikcją literacką, a 
prawdopodobieństwo osób i 
sytuacji całkiem przypadko-
we. Tło historyczne omawia-
nych zdarzeń wzbogacone 
zostało wątkami z Ilustro-
wanego Kuriera Codzienne-
go (1930 rok) z Małopolskiej 
Biblioteki Cyfrowej. 

- Choć kanwą powieści 
jest rozwijający się romans 
Romana Burzyńskiego 
z Haliną Grzywińską w 
Warszawie, to podjęte w 
książce tematy nawiązują 
miejscami do obchodzone-
go niedawno 100-lecia Nie-
podległości Polski, okresu 
II wojny światowej, a także 
Hallerowa i ziemi kaszub-
skiej - wyjaśnia autor książ-
ki Henryk Połchowski.

- Ta książka to dla mnie 
ogromnie ważne wyda-
rzenie - mówi Bogna Zu-
brzycka. - Dzięki niej tu 
w Wejherowie słychać echa 
mojej rodziny, obu moich 
babć, mojego taty, którego 
znałam krótko, a przyzna-
ję, że lubiłam tego faceta 
zwłaszcza za ten  jego wiatr 
w żaglach. Powieść oparta 

Nowa książka henryka połchowskiego

historia nie tylko rodzinna
Ukazała się nowa książka Henryka Połchowskiego o intrygującym tytule „WRZASK”. 

Ta ciekawa powieść z okresu międzywojennego, inspirowana jest dokumentacją Wio-
ślarsko-Rozrywkowego Zrzeszenia Autonomicznego Sportowych Klubów (w skrócie: 
WRZASK). Książka została wydana przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie, przy wsparciu Powiatu Wejherowskiego.

jest na dokumentach mojej 
chrzestnej matki, porucz-
nika Szarych Szeregów, 
więźniarki Oświęcimia, or-
ganizatorki ruchu oporu w 
obozie. W książce pojawia 
się też moja babcia Anna, 
która nauczyła mnie całego 
życia oraz babcia Zofia Or-
dyńska, po której odziedzi-
czyłam zadarty nos i miłość 
do teatru. Jestem wdzięcz-
na i wzruszona, bo pan Po-
łchowski napisał najlepiej, 
jak można to było zrobić, łą-
cząc formę epicką z repor-
tażem. Na pewno to było 
niełatwe zadanie.  Dziękuję 
wszystkim, którzy wsparli 
wydanie książki, a przede 
wszystkim pierwszej osobie, 
która zainteresowała się te-
matem – panu dyrektorowi 
Muzeum Tomaszowi Fopke 
- dodaje pani Bogna.

Autor osadził swoją po-
wieść w roku 1930, opisu-
jąc życie swoich bohaterów 
w przedwojennej War-
szawie. Henryk Połchow-
ski  poświęcił dużo pracy i 
uwagi, aby oddać atmosfe-
rę tamtego czasu i zadbać 
o szczegóły. Jak wyglądała  
kawiarnia „Ziemiańska”, w 
której można było spotkać 
Juliana Tuwima? Jakie pio-
senki śpiewali kajakarze, 
płynąc do Młocin? Jaki sta-
tek wycieczkowy kursował 
po Wiśle w latach trzydzie-
stych? Tego wszystkiego 
można się dowiedzieć, czy-
tając „WRZASK”. W epilogu 
czytelnik poznaje też dalsze 
losy opisywanych osób, a na 
końcu może obejrzeć zdjęcia 
i dokumenty, na podstawie 
których powstała książka.

- Dziękuję dyrektorowi 
Muzeum Panu Tomaszowi 
Fopke oraz starostom wej-
herowskim - pani Gabrie-
li Lisius i panu Jackowi 
Thielowi za pomoc w wy-
daniu tej książki. Dziękuję 
również redaktorowi Da-
riuszowi Majkowskiemu z 
wejherowskiego Muzeum za 
współpracę redakcyjną przy 

jej powstawaniu, a także 
Łukaszowi Bieszke z firmy 
Alfa Skład za skład, opra-
cowanie techniczne i druk 
- mówi Henryk Połchowski.

Książka „WRZASK” bę-
dzie wkrótce dostępna w 
Muzeum przy ul. Zamkowej 
w Wejherowie, ale można ją 
również kupić przez inter-
net, w Wydawnictwie Ofi-
cyna CZEC.

Od lewej: Tomasz Fopke, Henryk Połchowski 
i Dariusz Majkowski w Muzeum PiMK-P.
             Poniżej:  Bogna Zubrzycka z nową książką.

Fot. Muzeum PiMK-P

henryk połchowski - mieszkaniec Wejherowa, mgr fi-
lologii polskiej, były oficer Wojska Polskiego. 

Z dziennikarstwem związany od ponad 40 lat. Był ko-
respondentem i dziennikarzem prasy wojskowej. Praco-
wał w czasopismach lokalnych m.in. w „Echu Wejherowa” 
i „Dzienniku Bałtyckim”. Redagował biuletyn UM „Nowiny”. 

Autor książek „Na łaskawym chlebie”, „Wojenne losy”, 
"Wrzask" oraz tomiku wierszy „Galapagos”. Współautor 
wspomnień sybiraków. Autor recenzji w książkach gdyń-
skiego lekarza-poety Zbigniewa Jabłońskiego. 

Laureat Nagrody Gryf Literacki 2015 oraz nagrody spe-
cjalnej „Gniewińskie pióro” - za wiersze. Otrzymał również 
wyróżnienie i III nagrodę w konkursie „Powiew Weny” oraz 
wyróżnienie za tekst w Konkursie na Piosenkę o Wejhero-
wie pt. „Gdzie tak pięknie szumią drzewa”.  

proza, poezja, artykuły prasowe

Agatka jest 3,5 rocz-
ną dziewczynką, po wielu 
przejściach, których skut-
kiem jest między innymi 
mózgowe porażenie dzie-
cięce i padaczka. Zebrane 
środki przeznaczymy na 
turnusy rehabilitacyjne i 
codzienną rehabilitację, 
która jest niezbędna, aby 
poprawić jakość jej życia. 

Dzięki środkom zebra-
nym podczas poprzedniego 
„Festiwalu Serc”, udało się 
pokryć koszty rehabilitacji 
i zakupu leków, dzięki cze-
mu Agatka usiadła i próbu-
je raczkować. Rozpoznaje po 
głosie rodziców, dziadków, 
rehabilitantów, potrafi po-
wiedzieć pojedyncze sylaby. 
W dalszym ciągu nie potra-
fi chodzić, ponieważ brak 
jej równowagi.  W tej chwi-
li najważniejsza jest in-
tensywna i systematyczna 
rehabilitacja dziewczynki 
oraz zapewnienie jej jak naj-
większych ilości turnusów 
rehabilitacyjnych w ciągu 
roku. Ważne są też wizyty 
u specjalistów w Warszawie 
oraz przyjmowanie leków. 
Wszystko to pochłania mnó-
stwo pieniędzy. 

- „Festiwal Serc” to wy-
darzenie z głębokim prze-
słaniem. Możemy zrobić 
razem coś wielkiego dla 
chorej, małej Agatki – mówi 
Jacek Drewa, organiza-
tor wydarzenia. - Dzięku-
ję wszystkim darczyńcom 
oraz artystom biorącym 
udział w tak szczytnej ak-
cji. Wielkość człowieka moż-
na poznać po tym jak wiele 
może ofiarować drugiej, 
potrzebującej osobie. Bez 
wielu ludzi dobrej woli nie 
byłoby możliwe przeprowa-
dzenie tego koncertu w tych 
wyjątkowo trudnych i nie-
pewnych czasach.

Charytatywne kolędowanie

Festiwal Serc
po raz 9. 

W następną niedzielę 31 stycznia w para-
fii pw. Chrystusa Króla i bł. siostry Alicji 
Kotowskiej odbędzie się IX edycja Chary-
tatywnego Kolędowania ,,Festiwal Serc”. W 
tym roku ponownie będą zbierane pienią-
dze na leczenie małej Agatki Dąbrowskiej. 

Podczas Festiwalu w ko-
ściele pw. Chrystusa Króla i 
bł. siostry Alicji Kotowskiej 
m.in wystąpią: godz. 8.30 -  
Chór mieszany  „Pro gloria 
Dei” z Nowego Dworu Wej-
herowskiego, o godz. 10.00 
– Chór mieszany  „Lauda-
te Dominum” z Wejherowa, 
11.30 – Schola  dziecięca  
„Chrystusowe Owieczki”, 
13.00 – Chór mieszany „Ca-
merata Musicale” z Wejhe-
rowa, 16.00 – Chór żeński 
„Gaudeamus” z Bolszewa, 
18.00 – Zespół „DOMINUS”. 

O godz. 20.00  zaplano-
wano Koncert Wieczoru  w 
trybie online w wykonaniu 
Andrzeja Rosiewicza.

Organizatorami kon-
certu są Jacek Drewa oraz 
parafialny Caritas, przy 
współpracy Wejherowskie-
go  Centrum  Kultury i 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie. 

Patronat Honorowy ob-
jęli Starosta Wejherowski 
-  Gabriela Lisius oraz Pre-
zydent Miasta Wejherowa - 
Krzysztof Hildebrandt.

Partnerzy akcji: KS Ty-
tani Wejherowo, Klub Pił-
karski „Gryf  Wejherowo”, 
Karate Klub Wejherowo , 
Małgorzata Zabrocka, Wę-
dzarnia & Catering „ Zady-
mieni” oraz Taxi Plus
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Na pomysł nagrania 
pierwszej płyty byli sami 
członkowie orkiestry. Ta-
kiego wydawnictwa dotąd 
nie zrealizowano. Przed-
sięwzięcie sfinansowała Bi-
blioteka i Centrum Kultury 
oraz Gmina Wejherowo. 

Nowe rzeźby stanę-
ły m.in. w Bieszkowicach. 
Studnia przy tamtejszej 
Filii nr 3 Biblioteki i Cen-
trum Kultury Gminy Wej-
herowo zamieniła się w 
studnię Wodnika, który 
spełnia marzenia, gdy po-
głaska się rybę zdobiącą 
obudowę studni. 

Najważniejszym celem 
inwestycji jest poprawa 
warunków obsługi miesz-
kańców, jak i pracy pra-
cowników zatrudnionych w 
Urzędzie Gminy Łęczyce i 
Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Do tej pory pracują oni w cia-
snym, starym budynku, nie-
dostosowanym do rosnących 
potrzeb i zwiększających się 
obowiązków Urzędu. Dlate-
go wójt gminy Łęczyce Piotr 
Wittbrodt wraz ze współ-
pracownikami od dawna czy-
nił starania o budowę nowej 
siedziby UG i zdobycie dofi-
nansowania na ten cel.

Przypomnijmy, że do-
kumentacja inwestycji po-
wstała w 2016 roku, a 
pozwolenie na budowę uzy-
skano w marcu 2017 r. Po 
kolejnym (czwartym) prze-
targu udało się wyłonić wy-
konawcę robót, z którym 
podpisano umowę w czerw-
cu 2018 r. 

W Łęczycach zbudowano nowoczesny i obszerny budynek, któ-
ry w tym roku stanie się nową siedzibą Urzędu Gminy. Obiekt jest 
bardzo potrzebny, zarówno urzędnikom, jak i mieszkańcom, za-
łatwiającym różne sprawy w urzędzie. Jest szansa, że na wiosnę 
jedni i drudzy spotkają się już w nowym gmachu. Znajdzie się tam 
również Ośrodek Pomocy Społecznej.

Prace budowlane były 
prowadzone bez zbędnych 
przerw, zgodnie z harmo-
nogramem. Przeprowadzka 
do nowego urzędu wstępnie 
planowania jest na wiosnę 
2021 r., po wyposażeniu 
obiektu w meble.

Koszt inwestycji (bez wy-
posażenia) wyniósł ok. 8,6 
mln zł. Co ważne, Gmina 
uzyskała na ten cel dofi-
nansowanie w wysokości 
ponad 1,2 mln zł z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

W nowym obiekcie zasto-
sowano nowoczesne i eko-
logiczne rozwiązania, takie 
jak pompy ciepła, będące 
głównym źródłem ogrzewa-
nia, ogrzewanie podłogowe 
z regulacją dla poszczegól-
nych pomieszczeń, system 
fotoogniw zmniejszający 
zużycie energii w obiekcie 
(instalacja przygotowana 
do montażu paneli na połu-

dniowej połaci głównej bry-
ły budynku po uzyskaniu 
dofinansowania). Jest tam 
również nowoczesny sys-
tem wentylacji i oświetle-
nie  LED w całym obiekcie.

Nie zapomniano o oso-
bach niepełnosprawnych 
– interesantach lub pra-
cownikach. Dlatego toalety 
dostosowano dla osób nie-
pełnosprawnych, a w całym 
obiekcie poszerzono koryta-
rze, z myślą o osobach na 
wózkach inwalidzkich. W 
obiekcie nie ma  progów, są 
za to windy oraz dodatkowe 
pomieszczenie na parterze 
do obsługi petentów. Przy 
wejściach do urzędu znajdą 
się miejsca parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych.

Dodatkowym elemen-
tem nawiązującym wprost 
do ekologicznych rozwią-
zań w nowym obiekcie jest 
atrium, widoczne zaraz po 
wejściu do budynku.

Nowoczesne rozwiązania, ładny wygląd, 
a przede wszystkim lepsze warunki

Nowa siedziba 
urzędu gminy Łęczyce

POWIAT
Nowe rzeźby zdobią gminę wejherowo

Drewniane postaci
i zwierzęta

Gmina Wejherowo może pochwalić się zbiorem kolejnych dzieł 
rzeźbiarskich. Stanęły one w różnych miejscowościach, aby zdo-
bić gminę - głównie przystanki autobusowe, a także inne obiekty. 
Swój kunszt rzeźbiarski i talent udowodnili po raz kolejny regio-
nalni twórcy.

Drewniane postaci poja-
wiły się na przystanku auto-
busowym w Bieszkowicach.  
Rzeźbę wykonali Andrzej 
Mirończuk i Marcin Ró-
życkie, przy współudzia-
le Nataszy Sobczak.  Na 
tym przystanku powstało 
także graffiti, którego au-
torkami są Michalina Ha-

ba i Nina Sobczak. 
Nowe rzeźby zdobią tak-

że przystanki w Bolszewie 
przy Tesco (na zdjęciu) - 
ich autorem jest  Andrzej 
Mirończuk oraz w Gości-
cinie (Gościcino PKP). To z 
kolei praca Zenona Stań-
ko i Bogusława Migela. 

gmina wejherowo 

jest płyta orkiestry Dętej
Po pracy w studiu muzycznym w Rumi i po prawie półrocznych przy-

gotowaniach, ukazała się płyta Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo. Pły-
tę wydano z okazji zbliżającego się jubileuszu 30-lecia orkiestry.

Muzyczna produkcja za-
wiera 15 najlepszych utwo-
rów z repertuaru orkiestry 
dętej. Wśród nich znalazły 
się: wiązanka kaszubska, 
cztery utwory z wokalami, 
przeboje polskiej i zagra-
nicznej sceny muzycznej, w 

tym np. „Gdzie się podziały 
tamte prywatki” - Wojcie-
cha Gąssowskiego czy The 
best of Henry Mancini. 

Płytę można kupić w Bi-
bliotece i Centrum Kultury 
w Gościcinie za 30 złotych.
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AKTUALNOŚCI

"”Można odejść na zawsze,
by stale być blisko …”

Ks. J. Twardowski

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

KRYSTYNY MISZKE

Wieloletniej działaczki Związku Inwalidów Wojennych RP 
 i Związku Sybiraków, członkini Zarządu Okręgu ZIW RP w Gdańsku, 

Sekretarza Rady Kombatantów przy Staroście Wejherowskim
 i Prezydencie Miasta Wejherowa, 

Sekretarza Oddziału ZIW RP w Wejherowie
 i Sekretarza Związku Sybiraków Koło Wejherowo.

Niezwykle aktywnej wejherowianki otwartej na potrzeby innych 
oraz zaangażowanej w  działalność społeczną.

 W naszej pamięci pozostanie jako osoba empatyczna i życzliwa,
której na sercu leżało dobro kombatantów i ich rodzin.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom, 
którzy opłakują śmierć Krystyny Miszke 
wyrazy najgłębszego współczucia składa

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

Krystyna Miszke pra-
cowała w Spółdzielni Fry-
zjersko-Kosmetycznej, a 
później w Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej. Po 
przejściu na emeryturę za-
angażowała się w działal-
ność Związku Sybiraków 
i Związku Inwalidów Wo-
jennych RP w Wejherowie. 
Jej odejście to bolesny cios 
dla całej rodziny Miszke, 
w tym syna Rafała, który 
pełni funkcję wiceprezesa 
Zarządu Oddziału ZIW RP 

w Wejherowie, a także dla 
działaczy obu Związków i 
Rady Kombatantów. 

Pani Krystyna była oso-
bą aktywną i energiczną. 
Werwy, zaradności i poczu-
cia humoru mógłby pozaz-
drościć jej niejeden dużo 
młodszy człowiek. 

Dla Niej nie było spraw 
nie do załatwienia. Uważa-
ła, że trudności i przeszko-
dy, które pojawiają się na 
drodze, trzeba pokonywać  
wiarą i przekonaniem o 

8 stycznia 2021 roku w wieku 72 lat zmarła wejherowianka Krystyna Miszke, wielo-
letnia działaczka Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Sybiraków i Rady Kom-
batantów przy Staroście Wejherowskim i Prezydencie Miasta Wejherowa. Absolwentka 
Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. 

możliwości ich przezwycię-
żenia. Nie przypuszczała 
jednak, że niespodziewanie 
na jej drodze stanie choro-
ba, która dosłownie ścięła 
ją z nóg. 

Krystyna Miszke pełniła 
funkcję Członkini Zarządu 
Okręgu Związku Inwalidów 
Wojennych w Gdańsku. By-
ła Sekretarzem Rady Kom-
batantów przy Staroście 
Wejherowskim i Prezy-
dencie Miasta Wejherowa, 
Członkinią Zarządu i Se-
kretarzem Oddziału ZIW 
RP w Wejherowie oraz Se-
kretarzem w wejherowskim 
Kole Związku Sybiraków. 

Za swoją aktywną i pełną 
zaangażowania działalność 
społeczną była wielokrot-
nie wyróżniania. Została 
m.in. odznaczona Medalem 
100-lecia Związku Inwa-
lidów Wojennych RP oraz 
Złotą i Srebrną Odznaką 
Związku Sybiraków. 

Część Jej Pamięci!

pożegnanie - krystyna Miszke

odeszła zasłużona wejherowianka

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Krystyny Miszke

wieloletniej działaczki Związku Inwalidów Wojennych RP, 
Związku Sybiraków i Rady Kombatantów 

przy Staroście Wejherowskim i Prezydencie Miasta Wejherowa.

Została odznaczona m.in. Medalem 100-lecia Związku Inwalidów 
Wojennych RP oraz Złotą i Srebrną Odznaką Związku Sybiraków

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

k O N d O l E N c j E

Szkolenie zatytułowane 
„ABC działalności gospo-
darczej. Ulgi w opłaca-
niu składek” skierowane 
jest do osób, które planują 
otworzyć własną firmę. 

Rozpocznie się ono 22 
stycznia 2021 r. o godzi-
nie 9.00 i potrwa ok. 2 go-
dziny. Udział w szkoleniu 
jest bezpłatny. 

Plan szkolenia obejmu-
je szczegóły związane z 
rejestracją działalności go-
spodarczej, obowiązkami 
młodych przedsiębiorców 
wobec ZUS i wiele innych 
zagadnień. 

Specjaliści z ZUS przy-
bliżą także preferencyjne 
składki dla osób rozpoczy-
nających działalność, w tym 
„Ulgę na start”, preferencyj-

wejherowski ZuS zaprasza

już jutro 
szkolenie online

Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Wejherowie zaprasza zainte-
resowanych rozpoczęciem działalności 
gospodarczej i związanymi z tym ulgami na 
szkolenie online. 

ne składki oraz „Mały ZUS 
plus”. Wskażą także jak ob-
liczyć najniższą podstawę 
wymiaru składek oraz wy-
jaśnią, kto nie skorzysta z 
ulg oraz jakie są skutki ich 
wykorzystywania. 

Na szkolenie można się 
xzapisywać mailowo pod ad-
resem: aleksandra.nadol-
ska@zus.pl. 

Na adres mailowy zainte-
resowanego ZUS wyśle link 
do szkolenia, datę i temat 
webinarium, planowaną 
liczbę uczestników, telefonu 
do kontaktowy. Na wskaza-
ny adres mailowy organiza-
torzy wyślą również link do 
wydarzenia. Webinarium 
odbędzie się na platformie 
za pośrednictwem Cisco We-
bex Meeting.
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Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość że odszedł od nas 

Stanisław Karbowski

Radny I Kadencji Rady Miasta Wejherowa w latach 1990-1994, 
długoletni członek Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP, 

działacz społeczny 

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie w trudnych dniach

Rodzinie i Najbliższym

składa

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Jacek Gafka
Przewodniczący

Rady Miasta Wejherowa

k O N d O l E N c j E

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

Z ogromnym żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wiesława Szajdy

Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku,

cenionego przedsiębiorcy i zasłużonego działacza gospodarczego Pomorza
obdarzonego wielkim szacunkiem wejherowskich
samorządowców, przedsiębiorców i rzemieślników

Łączymy się w żałobie i smutku
składając najszczersze kondolencje

oraz wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie i Bliskim

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wiesława Szajdy

Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

szanowanego przedsiębiorcy i społecznika.

Pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim
wyrazy współczucia

składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

k O N d O l E N c j E

AKTUALNOŚCI

Nekrologi i kondolencje w „pulsie wejherowa”
606 101 502

W Wejherowie odnotowa-
no 1620 miejsc, które zostały 
naniesione przez internau-
tów na Krajowej Mapie. Do 
najczęstszych nieprawidło-
wości wskazywanych przez 
internautów można zaliczyć 
przekraczanie dozwolonej 
prędkości - 503 informacji 
oraz nieprawidłowe parko-
wanie - 376 zgłoszeń. 

krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zbyt szybcy kierowcy
i złe parkowanie

Policjanci dokonali podsumowania zagrożeń w 2020 roku na Kra-
jowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W większości zgłoszenia 
dotyczyły przekraczania dozwolonej prędkości oraz nieprawidło-
wego parkowania. 

Internauci nanieśli rów-
nież na mapie zgłoszenia, 
dotyczące spożywania alko-
holu w miejscach niedozwo-
lonych - 145 zgłoszeń. 

Znaczna część nanie-
sionych na mapę zgłoszeń 
pokrywała się i dotyczyła 
tych samych miejsc, co by-
ło dodatkowym sygnałem 
dla stróżów prawa, a zara-

zem potwierdzeniem na to, 
że dany rejon może być za-
grożony. 

Przy okazji podsumowa-
nia statystyki, dotyczącej 
Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, wejhe-
rowscy policjanci zachęcają 
mieszkańców do współpra-
cy i korzystania z tej inter-
netowej aplikacji. 

w Szemudzie kierowca Vw T4, na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie pręd-
kości do 50 km/h, poruszał się z prędkością 87 km/h. policjanci postanowili go za-
trzymać do kontroli drogowej, ale nie obyło się bez pościgu. 

Policjanci włączyli sygnały do zatrzymania, ale kierowca przyspieszył i zaczął uciekać. Pościg 
zakończył się w polu, gdzie mężczyzna porzucił pojazd i próbował pieszej ucieczki.

Mundurowi nie dali mu żadnych szans i zatrzymali 35-letniego mieszkańca gminy Szemud. 
Badanie trzeźwości wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna za popeł-
nione czyny odpowie przed sądem, a grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Nietrzeźwy pędził autem
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W Ośrodku Rehabilitacyjno-Sportowym Ostrów Mausz 
rozegrano Ogólnopolski Turniej Bocci, w którym udział wzię-
ła reprezentacja Stowarzyszenia ISS „START” Wejherowo.

W turnieju wzięło udział 12 zespołów z Elbląga, Bydgosz-
czy, Gdańska, Sulęczyna, Pozedrza i Wejherowa. 

ISS „ START” Wejherowo reprezentowali: Franciszek 
Kuźmiński i Ryszard Lipowski. W klasyfikacji indywidu-
alnej turnieju pierwsze miejsca zajął Franciszek Kuźmiński, 
a trzecią pozycję wywalczył Ryszard Lipowski. 

Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Szansa 
Start Gdańsk.

Warszawski Insty-
tut zsumował osią-
gnięcia uzyskane we 
współzawodnictwie spor-
towym w młodzieżowych 
kategoriach wiekowych: 

klasyfikacja klubów z powiatu wejherowskiego 
                    (w nawiasie miejsce w Polsce):

KTS-K GOSRiT Luzino – 60,22 punktów (676)
UKS Kielno – 38,66 punktów (994)
WKB Gryf Wejherowo – 36 punktów (1053) 
RUKS Rumia – 36 punktów (1053)
APS Rumia – 26,9 punktów (1297)
UKS Tri-Team Rumia – 26 punktów (1314)
Klub Jeździecki Pegaz Reda – 21 punktów (1516)
LZS Bojano – 20 punktów (1555)
UKS Siódemka Rumia – 16,66 punktów (1730)
Błękitni Wejherowo – 16 punktów (1742)
UKS Basket-Ósemka Wejherowo – 14,39 punktów (1888)
Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe – 14 pkt. (1901)
KS Wejher Wejherowo – 13 punktów (1973)
KSK Sakura Rumia – 12 punktów (2015)
ATS Małe Trójmiasto Rumia – 10 punktów (2202)
WKS Gryf Wejherowo – 4 punkty (2924) 
KJ Majestic Horses Nowy Dwór Gdański – 4 punkty (2924)
UKS Jedynka Reda – 3 punkty (3101)
KS Tytani Wejherowo – 0 punktów (3617)

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

Szkoła nauki jazdy
Arkadiusz 
Żukowski

58 677 31 56,   504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

O G Ł O S Z E N I E

Wejherowo,  ul. Polna 3/41  (koło SKM Nanice)

TS-k goSRiT Luzino najlepszym klubem 
w sporcie młodzieży w powiecie wejherowskim

W Klasyfikacji Sportu Młodzieżowego najlepszym klubem sportowym w 2020 roku z powiatu wej-
herowskiego, został TS-K GOSRiT Luzino. Klasyfikację opublikował Instytut Sportu w Warszawie.

młodzik, junior młodszy, 
junior, młodzieżowiec. 

Najlepszy klub z nasze-
go powiatu został sklasyfi-
kowany na 676 miejscu w 
Polsce i zgromadził 60.22 

punktów (tenis stołowy - 31 
pkt., kickboxing - 22 pkt., 
piłka nożna - 7,22 pkt.). Na 
miejscu 994 w rankingu 
krajowym znalazł się UKS 

Kielno z 38.66 punktami, 
a 1053 miejscu ex aequo 
WKB Gryf Wejherowo i 
RKS Rumia, które zdobyły 
po 36 punktów.

ogólnopolski Turniej Bocci

Sukces iSS „Start”
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     W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 z późn. 
zm.) Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania wykonuje większość 
zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

    Aktualne informacje na temat funkcjonowania 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

dostępne są na stronach internetowych 
www.wejherowo.pl oraz www.bip.wejherowo.pl 

oraz pod numerem tel. 58 677-70-00 (Kancelaria Ogólna). 
               

     Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób 
elektroniczny za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług 
Publicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

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. 731-008-506O G Ł O S Z E N I E

Do 31 stycznia br. przyjmowane są wnioski o przyzna-
nie nagród za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia 
w pracy trenerskiej. 

Wyróżnienia przyznawane są zawodnikom i trenerom 
z powiatu wejherowskiego, którzy w roku poprzedzają-
cym uzyskali najlepsze wyniki sportowe. Kandydata do 
nagrody zgłosić może m.in. klub sportowy, właściwy pol-
ski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy.

Możliwość przyznania nagrody szczegółowo określa 
uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 listo-
pada 2011 r. O przyznanie wyróżnienia mogą ubiegać się 
zawodnicy i trenerzy, którzy w roku poprzedzającym uzy-
skali wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynaro-
dowym współzawodnictwie sportowym. 

Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu Wejherowskiego po 
uzyskaniu opinii Komisji  Kultury, Sportu i Turystyki.

 
Wymagane druki dostępne są na stronie interneto-

wej www.powiatwejherowski.pl   Wszelkie informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 58 572 94 85. 

Wnioski należy składać w Starostwie Powiato-
wym w Wejherowie, ulica 3 Maja 4 w godz. 8.00-15.00. 

Trwa nabór wniosków o przyznanie na-
gród dla najlepszych sportowców i trene-
rów z powiatu wejherowskiego

plebiscyt na najlepszego 
sportowca i trenera

Zgłoszenia
do 31 stycznia

SkuTeCZNa  RekLaMa 
w  puLSie wejheRowa

606  101 502
redakcja@pulswejherowa.pl
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wTBS sp. z o.o.   wejherowo,  ul. parkowa 2a/20
tel. 58 672 47 26   e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/

 
 
 

 

wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

aDMiNiSTRaToR
NieRuChoMoŚCi

O G Ł O S Z E N I E

Trasa parkrun w wejherowskim parku liczy 5 kilome-
trów, a tablica informacyjna dla biegaczy stanęła za most-
kiem w pobliżu trasy biegowej. 12 stycznia tablica została 
oddana do użytku, ale biegi parkrun zostaną wznowione 
dopiero po odwołaniu obostrzeń związanych z epidemią 
koronawirusa.

- Na wniosek Moniki Formelli, głównego organizatora 
biegów parkrun w Wejherowie, zleciliśmy Agencji Rekla-
mowej MANA wykonanie tablicy informacyjnej z wytyczo-
ną trasą parkrun dla biegaczy. Miasto Wejherowo w 2019 
roku dołączyło do ogólnopolskiej akcji biegania na 5 km. W 
Polsce takich miejsc jest ponad 70, na świecie ponad 1900. 
Park Miejski jest miejscem aktywności rekreacyjno-sporto-
wej, gdzie co roku odbywają się masowe imprezy takie np. 
jak Wejherowo Biega, Biegi na Orientacje, SuperMaraton 
TriCity H, Bieg Superbohaterów, itp. Teraz doszła kolejna 
forma aktywności fizycznej, czyli ogólnopolska inicjatywa 
biegowa parkrun - wyjaśnił Michał Jeliński, kierownik 
Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji 
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

Miłośnicy parkrun spotykają się w Parku Miejskim w 
okolicy mostku za kanałem i biorą udział w truchcie na 
dystansie 5 km. Udział w parkrun jest bezpłatny, a wa-
runkiem uczestnictwa jest jednorazowa rejestracja w sys-
temie internetowym parkrun oraz posiadanie przy sobie 
nadanego kodu z numerem uczestnika.

- Zależy nam na popularyzacji imprez sportowo-rekre-
acyjnych w Parku Miejskim. Cieszymy się, że zrewitali-
zowany przez miasto park stanowi atrakcję nie tylko dla 
mieszkańców Wejherowa, ale i osób spoza naszego miasta 
– powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezy-
denta miasta.

Parkrun w Parku Miejskim w Wejherowie jest częścią inicjatywy, która narodziła się w 
Wielkiej Brytanii i organizowana jest w Polsce od 2011 roku. To propozycja dla wszystkich, 
zarówno amatorów jak i profesjonalistów i okazja  do zmiany swojego życia na aktywniej-
sze, uzupełnienia treningu lub po prostu spotkania się z innymi.  W trakcie wejherowskiego 
projektu parkrun odbyło się 39 edycji biegowych, w których wzięło udział 455 uczestników. 

Więcej informacji na temat spotkań parkrun można uzyskać pod adresem: https://www.
parkrun.pl/parkmiejskiwejherowo/

jest już tablica informacyjna w wejherowskim parku 

Trasa parkrun liczy pięć kilometrów
Miasto Wejherowo włączyło się w realizację projektu parkrun, czyli organizowanie biegów rekreacyjnych 

na terenie Parku Miejskiego. W związku z tym władze miasta ufundowały tablicę informacyjną z wytyczoną 
trasą parkrun dla biegaczy.

Fot. Urząd Miejski

Dzień
Babci i
Dziadka

Dzisiaj, 21 stycz-
nia świętujemy Dzień 
Babci, a jutro 22 stycz-
nia obchodzimy Dzień 
Dziadka. Z tej okazji 
wszystkim Babciom 
i Dziadkom życzymy 
dużo zdrowia, energii, 
pogody ducha i radości 
z wnuków! 

Tegoroczny Dzień Babci 
i Dzień Dziadka będzie za-
pewne inny niż poprzednie 
(m.in. nie będzie przygoto-
wanych specjalnie dla nich 
przedstawień w przedszko-
lach). Mimo to z pewnością 
nie zabraknie serdecznych 
życzeń, kwiatów, laurek i 
innych wykonanych przez 
wnuczki i wnuków obraz-
ków.  Bo babcie i dziadkowie 
są ważni i potrzebni, a dzie-
ci darzą ich miłością i zaufa-
niem. Wszystkiego dobrego!

Dzisiaj i jutro


