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Są pieniądze
na wymianę
pieców
Miasto chce pomóc wejherowianom w zdobyciu
dotacji na wymianę pieców i ocieplenie budynków.
Prezydent Miasta Wejherowa i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali porozumienie w sprawie
przyjmowania wniosków do krajowego programu
„Czyste Powietrze” w Urzędzie Miejskim.
Str. 3

Izba Obrachunkowa

nie wyraziła zgody
na ulgi podatkowe

Na wniosek prezydenta Wejherowa, Rada Miasta
zdecydowała, że stawki podatku od gruntów i budynków wykorzystanych na cele mieszkaniowe przez
emerytów i rencistów będą o prawie 30% niższe, niż
stawki ogólne na te cele. Nie zgodziła się z tym Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, uchylając
uchwałę Rady Miasta Wejherowa.
Str. 3

Fot. Leszek Spigarski

Biało-czerwona Parada Niepodległości, uroczysta msza św. za Ojczyznę, wspaniała uroczystość w Szkole Podstawowej nr 5 i Maraton Pieśni Patriotycznych w Muzeum to nienajważniejsze
punkty obchodów Święta Niepodległości w Wejherowie. Na placu Jakuba Wejhera tradycyjnie
wykonano zdjęcie wejherowian, które publikujemy na str. 8-9. Pozostałe relacje na str. 6-7 i 12.

Teatry w Filharmonii
16 ciekawych i różnorodnych spektakli zaprezentowano podczas XIV Ogólnopolskiego Przeglądu Małych
Form Teatralnych im. Adama Luterka. Do Wejherowa zjechały znakomite grupy teatralne z całej Polski.
					
Str. 4
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AKTUALNOŚCI
Strażnicy miejscy policzyli

Akcja poszukiwawcza w lesie

W ramach programu „Pomagamy Bezdomnym” strażnicy miejscy dokonali spisu
osób bezdomnych na terenie Wejherowa.
Jest ich 16.

Policjanci uratowali 47-letniego mężczyznę, który zagubił się w lesie, spadł ze skarpy i złamał nogę. Nie wiedział, gdzie jest.

16 bezdomnych Uratowany
Na ternie miasta, w pustostanach, szałasach i innych
miejscach, przebywa 16 bezdomnych, w tym 14. mężczyzn i
2. kobiety. Najstarszy bezdomny ma 63 lata, a najmłodsza
bezdomna 28 lat. Większość bezdomnych, bo 9 osób pochodzi z Wejherowa, a pozostali z Gdyni i Rumi. 15. osób ma
rentę inwalidzką.
Głównym źródłem utrzymania jest sprzedaż surowców
wtórnych, żebractwo, zasiłki i pomoc ze strony rodziny i znajomych. Bezdomnym zaproponowano pobyt w schroniskach,
ale nikt z tej propozycji nie skorzystał.
O pomocy bezdomnym piszemy również na str. 3

Mieszkaniec Mazowsza zadzwonił na numer alarmowy,
ale nie potrafił określić gdzie jest. Od kilkudziesięciu godzin był w lesie i nie mógł się poruszać. Policjanci z Rumi,
Wejherowa oraz Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, a
także strażacy i poszukiwacze z Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Gdyni rozpoczęli poszukiwania.
Po trzech godzinach poszukiwań policjanci znaleźli mężczyznę, który leżał pod stromą skarpą i nie był w
stanie się poruszać. Natychmiast wezwali ratowników ze
specjalnym sprzętem, aby wydobyć zaginionego oraz pogotowie ratunkowe.
Odnaleziony został przetransportowany do szpitala.

KONDOLENCJE

Ból przeszywa Pani serce. Została pustka.
Śmierć zabrała najbliższą osobę – MATKĘ.
W tych niezmiernie trudnych chwilach,
przekazujemy słowa otuchy,
które choć na chwilę niech dadzą Pani ukojenie.

PANI

EWIE RZEPCE
łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

PANI

Na podwójnym gazie w Luzinie

W trakcie akcji „Trzeźwy poranek” wejherowscy policjanci
w zatrzymali 4 kierowców pod wpływem alkoholu. Dwóch
z nich było w stanie nietrzeźwości. Wszyscy zostali zatrzymani na terenie gminy Luzino. Pierwszy, 26-latek kierował
mercedesem sprinterem i miał ponad promil alkoholu w organizmie. Inny nietrzeźwy kierowca jechał mercedesem, a
badanie alko-testem wykazało, że miał ponad 1,2 promila
alkoholu w organizmie. Również 46-letni rowerzysta i kierowca skutera byli pod wpływem alkoholu.

Złodzieje rowerów i biżuterii

Kryminalni z Wejherowa zatrzymali 32-letniego mężczyznę w związku z włamaniami i kradzieżami rowerów. Odzyskano cztery ukradzione rowery. Ponadto pracując nad
sprawami dotyczącymi kradzieży złotej biżuterii i pieniędzy
policjanci zatrzymali 24-latka, który usłyszał on 6 zarzutów
dotyczących kradzieży. Obaj mężczyźni zostali już przesłuchani oraz usłyszeli zarzuty. Za kradzież mienia grozi kara
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, natomiast za
kradzież z włamaniem grozi kara nawet do 10 lat.
KONDOLENCJE

dr. Eligiusza Korzeniowskiego
byłego nauczyciela wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej Nr 8 w Wejherowie
oraz byłego pracownika
Urzędu Miejskiego w Wejherowie
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

PANU

Panu
Maciejowi Dawidowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

MATKI
W imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego składa
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius
i współpracownicy
ze Starostwa Powiatowego

PANU

Annie Rosinke

Jackowi Janowskiemu

Maciejowi Dawidowskiemu

Pracownikowi Urzędu Miejskiego
w Wejherowie
łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Pracownikowi Urzędu Miejskiego
w Wejherowie
łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Naczelnikowi Wydziału Komunikacji
w Starostwie w Wejherowie

MATKI

MATKI

składają

składają

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

2

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z POLICJI

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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MIASTO
W trosce o czyste powietrze

Są pieniądze na wymianę
pieców i ocieplenie budynków
Prezydent Miasta Wejherowa i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali porozumienie w sprawie utworzenia punktu
obsługi przyjmowania wniosków do krajowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Miasto chce pomóc wejherowianom w zdobyciu dotacji na
wymianę pieców i ocieplenie budynków.
Współpraca
Miasta
z WFOŚiGW ma pomóc
mieszkańcom Wejherowa w
łatwiejszym złożeniu wniosku oraz poprawić komunikację z WFOŚiGW, który
pełni rolę wiodącą w programie. Zadaniem Miasta
będzie m.in. przyjmowanie
wniosków o dofinansowanie
i pomoc Wnioskodawcom
przy wypełnianiu wniosków
o płatność. Za decyzję o
udzieleniu dofinansowania
i inne jest odpowiedzialny Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem Programu Krajowego „Czyste Powietrze”
jest poprawa efektywności
energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z
istniejących
jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w szczególności po
przez wymianę pieców i ocieplenie budynków.

Pełna informacja o programie oraz wniosek o dofinansowanie jest dostępny
na stronie: https://wfos.
gdansk.pl/czyste-powietrze/podstawowe-informacje-o-programie.
Urząd Miejski czeka na
przeszkolenie pracowników
przez WFOŚiGW oraz przygotowanie punktu przyjmowania wniosków. Możliwość
składania wniosków w wejherowskim Urzędzie ruszy
na początku stycznia 2020
r. Obecnie można je składać w siedzibie WFOŚiGW
w Gdańsku.

Dzięki wysiłkowi mieszkańców oraz władz Wejherowa w ostatnich latach zlikwidowano w Grodzie Wejhera ponad 700 starych kopcących pieców. Wciąż
jest jednak dużo do zrobienia, aby poprawić czystość powietrza.
W zeszłym roku zmieniły się przepisy i dotacje na
likwidacje „kopciuchów” i ocieplenie budynków
można pozyskiwać przede wszystkim z rządowego
programu „Czyste powietrze”, który jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Izba Obrachunkowa

nie wyraziła zgody
na ulgi
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uchyliła uchwałę Rady Miasta Wejherowa w zakresie ustalającym niższe stawki
podatków od nieruchomości dla emerytów i
rencistów na rok 2020. Tym samym będą oni
płacili stawki ogólne, bez planowanej prawie 30-procentowej ulgi.
Emeryci i renciści w Wejherowie płacili niższe podatki
od gruntów i budynków wykorzystywanych na cele mieszkaniowe już od początku lat 90-tych.
Na wniosek prezydenta Wejherowa, Rada Miasta podjęła 24 września br. uchwałę, w której zdecydowano, że stawki podatku od gruntów i budynków wykorzystanych na cele
mieszkaniowe przez emerytów i rencistów będą o prawie 30%
niższe, niż stawki ogólne na te cele. Emeryci i renciści mieli w
2020 roku płacić 35 gr. za 1m kw. gruntu (stawka ogólna to
48 gr. za 1 m kw.) i 56 gr. za 1 m kw. powierzchni użytkowej
budynku mieszkalnego (stawka ogólna to 78 gr. za1 m kw.).
Regionalna Izba Obrachunkowa, która kontroluje finanse samorządów, po raz pierwszy w historii stwierdziła nieważność omawianych zapisów uchwały Rady Miasta
Wejherowa, gdyż w tym przypadku cyt. „...rada gminy nie
może różnicować wysokości podatku od nieruchomości...”.
- Bardzo nad tym ubolewamy. Chcieliśmy, jak zawsze,
ulżyć emerytom i rencistom w podatku od nieruchomości
i w ten sposób im pomóc. Wszyscy wiemy, że wielu z nich
ma problemy finansowe - podkreśla zastępca prezydenta
Arkadiusz Kraszkiewicz. - Pomimo, że takie ulgi w podatkach były w Wejherowie od wielu lat, to w tym roku
Regionalna Izba Obrachunkowa nam na to nie pozwoliła i uchyliła uchwałę Rady Miasta w tym punkcie. Sama
treść tegorocznej uchwały, poza nowymi stawkami, była
identyczna, jak w latach poprzednich, kiedy uchwały nie
budziły zastrzeżeń Izby.

Instytucje miejskie i służby mundurowe przygotowują się do zimy

Groźne wychłodzenia i odmrożenia

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie odbyło się spotkanie służb i instytucji pomagających
osobom bezdomnym. Przedstawiciele MOPS, Straży Miejskiej, szpitala oraz aresztu omawiali działania zmierzające do zapewnienia odpowiednich warunków życia bezdomnym w okresie zimowym.
Okres jesienno-zimowy to
najtrudniejszy czas dla osób
bezdomnych, starszych, samotnych, znajdujących się
w trudnej sytuacji bytowej i
zdrowotnej oraz dla wszystkich, którzy w tym okresie
wymagają wsparcia i pomocy
ze strony służb społecznych.
Zimą, szczególnie osoby bezdomne są narażone na wiele
niebezpieczeństw
związanych z wychłodzeniem organizmu, odmrożeniem, a w

rezultacie z utratą zdrowia
lub życia.
- Miejskie służby i instytucje pomocowe opracowały
procedurę udzielania pomocy
osobom bezdomnym - powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta
Wejherowa. - We wspólne
działania zaangażowały się
Straż Miejska, Komenda
Powiatowej Policji, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej,
wejherowski szpital, a także

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim mieszczące się przy ul.
Kopernika w Wejherowie.
Dla osób bezdomnych przygotowane są miejsca w noclegowniach i schroniskach w
Gdyni, Wielu, Człuchowie,
Miłoradzu i Warszawie. Osoby potrzebujące mogą zjeść
ciepły posiłek w kuchni św.
Franciszka w Wejherowie.
Pomoc dla osób bezdomnych świadczy Miejski Ośro-

dek Pomocy Społecznej w
Wejherowie. Po godzinach
pracy MOPS, bezdomni
otrzymają skierowanie do
Schroniska dla Osób Bezdomnych w Gdyni wraz z
biletem na przejazd jednorazowy SKM na trasie Wejherowo - Gdynia Główna, w
siedzibie Straży Miejskiej w
Wejherowie.
- Od lat udzielamy pomocy osobom bezdomnym
przebywającym na terenie

Wejherowa - wyjaśnia Anna Kosmalska, dyrektor
MOPS w Wejherowie. - Pracownicy socjalni, policjanci oraz strażnicy miejscy
systematycznie
odwiedzają miejsca, w których mogą
przebywać osoby bezdomne
m.in. altanki na ogródkach
działkowych, kanały, węzły
ciepłownicze, klatki schodowe czy pustostany. Każdej
osobie bezdomnej proponujemy miejsce w schronisku.

Każdą informację o
osobach starszych, samotnych, bezdomnych,
których nie znamy, a wydaje nam się, że potrzebują pomocy przekażmy
odpowiednim służbom.
Informacje
można
zgłaszać do:
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej,

tel: 58 677 79 60
Straży Miejskiej
w Wejherowie
całodobowy telefon:

58 677 70 40.
Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.
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AKTUALNOŚCI
XIV Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka

„Śmiech na bis” w Filharmonii Kaszubskiej
W Filharmonii Kaszubskiej 14 i 15 listopada można było obejrzeć kilkanaście ciekawych i różnorodnych przedstawień w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form
Teatralnych im. Adama Luterka, organizowanego przez liceum „Sobieskiego” i WCK od
1998 r. Jak co roku, do Wejherowa zjechały znakomite grupy teatralne z całej Polski.
Uroczystego
otwarcia
przeglądu,
zatytułowanego w tym roku „Śmiech na
bis” dokonali: zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, starosta Gabriela
Lisius, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury
Jolanta Rożyńska oraz
dyrektor LO im. Króla Jana
III Sobieskiego Katarzyna
Bojke.
Przegląd rozpoczął się
od żartobliwego spektaklu
opartego na tekstach Doroty
Masłowskiej w wykonaniu
Teatru „Prawie Lucki” działającego pod opieką Edyty
Łysakowskiej-Sobiczewskiej. Miłą niespodzianką
były życzenia słynnej wejherowskiej pisarki przesłane do uczestników OPMFT.
Przez dwa dni publiczność i
jurorzy obejrzeli 16 spektakli amatorskich zespołów teatralnych, brało udział m.in.
w spotkaniu integracyjnym,
koncercie piosenek J.Kofty,

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

w warsztatach ze śmiechoterapii, kostiumu teatralnego i budowania scenariusza.
- Cieszymy się, że tylu pasjonatów teatru pojawiło się
na przeglądzie, choć ten rok
był trudny dla szkół - powiedziała Edyta Łysakowska-Sobiczewska. - Szczególne

podziękowania należą się
więc nauczycielom, którzy
przygotowali z młodzieżą
spektakle i poświęcili swój
wolny czas na wspólną biesiadę teatralną. W przyszłym
roku XV edycja OPMFT.
Chcemy nadać tej imprezie
szczególnie uroczysty charak-

Fot. Leszek Spigarski
ter, m.in. wydając publikację
ilustrującą historię przeglądów. Sporo pracy przed nami, więc już teraz zaczynamy
przygotowania. A w grudniu
zapraszamy na XIV Konferencję Literacką, realizującą
hasło tegorocznego spotkania
teatralnego „Śmiech na bis”.

Wyniki konkursu
Jury w składzie: Aneta Todorczuk, Grzegorz Sierzputowski i Michał Stachowski postanowiło nie przyznawać
nagrody Grand Prix ze względu na różnorodność estetyki
prezentowanych spektakli i przyznać 3 równorzędne nagrody w wysokości 2000 zł każda następującym zespołom:
• Teatr Collegium Gedanense z Gdańska za profesjonalne podejście do postaci dramatu, poruszające aktorstwo i
reżyserię spektaklu (nagroda ufundowana przez Prezydenta
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta)
• Teatr „Kompromisu nie będzie” z Sopotu za odwagę,
śmiałe aktorstwo i poczucie humoru (nagroda ufundowana przez Starostę Powiatu Wejherowskiego Gabrielę Lisius)
• Teatr „MGAP” z Lublina za wyobraźnię, zespołowość i
poczucie abstrakcji (nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Wejherowie).
Wyróżnienie w wys. 500 zł otrzymał Teatr Szkolny
„Zdziesiątkowani” z Gdyni za stworzenie atmosfery dobrej
zabawy, dystans i poczucie humoru. Ponadto przyznano
dwie nagrody aktorskie w wysokości 500 zł: Monice Chybowskiej i Krzysztofowi Maikowi. Michał Stachowski postanowił wyróżnić za ciekawe głosy Natalię Skwirę i Pawła
Grotha („Nowy Teatr Jedynka” z Gdańska).
Młodzieżowe jury w składzie: Julia Potrykus, Julia Rutkowska, Maciej Bartecki przyznało nagrodę główną spektaklowi „Caramba” Teatru „Kompromisu nie będzie”. Poza
tym nagrody otrzymali: Teatr Collegium Gedanense i Teatr MGAP, a nagrody specjalne: Anna Papuga (Tarnów) i Zespół Teatru Szkolnego „Zdziesiątkowani”. Nagrody te zostały
ufundowane przez Radę Rodziców I LO oraz Alior Bank.

Brawa dla aktorów seniorów!

Wejherowianie na scenie Teatru Szekspirowskiego
Grupa teatralna „Srebrna Nitka” zaprezentowała spektakl pt.
„Komedia omyłek - próba otwarta” na motywach sztuki Williama
Szekspira w reżyserii Macieja Wiznera z Teatru Miejskiego w Gdyni. Aktorzy seniorzy wystąpili najpierw w Wejherowie, a potem w
Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, w ramach projektu tej placówki „Teatralny Pasjans”.
Działająca od 6 lat przy
Stowarzyszeniu Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku grupa teatralna
„Srebrna Nitka” znana jest z
wielu spektakli charytatywnych i okolicznościowych, a
także z aktywności w projektach Budżetu Obywatelskiego. W auli SP nr 9 w
Wejherowie blisko 200 osób
obejrzało bardzo ciekawe
przedstawienie, nagradzając je gromkimi oklaskami.
Gratulacje reżyserowi,
seniorom-aktorom i pomy-
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słodawczyni projektu, złożyli: zastępca prezydenta
Wejherowa
Arkadiusz
Kraszkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Tokłowicz i dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.
13 listopada br. „Srebrna Nitka” wystąpiła - obok
innych amatorskich zespołów teatralnych - na scenie
Teatru Szekspirowskiego w
Gdańsku, otrzymując gorące
brawa i kolejne gratulacje.

Możliwość zagrania na scenie Teatru Szekspirowskiego
było wielkim przeżyciem dla
aktorów-amatorów, a także
spełnieniem ich marzeń.
- Gratuluję naszym seniorom znakomitego występu. Jestem z dumny z ich
gry oraz zaangażowania. To
znakomita promocja Wejherowa i społecznej aktywności mieszkańców naszego
miasta - powiedział po spektaklu Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta
Wejherowa.

Fot. Urząd Miejski

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

21 listopada 2019

Tydzień Urzędnicy Starostwa
biznesu najlepsi w kraju

Podczas
poniedziałkowej
konferencji w Starostwie
(18.11 br.), zainaugurowano Powiatowy
Tydzień
Przedsiębiorczości.

Debata
o bezpieczeństwie
O zagrożeniach czyhających w sieci rozmawiano podczas debaty w Starostwie
Powiatowym. Tematem przewodnim spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o Bezpieczeństwie” były współczesne zagrożenia w
cyberprzestrzeni.
Do udziału w debacie zaproszono przedstawicieli służb
mundurowych, dyrektorów szkół, samorządowców, a także
seniorów.
Debatę otworzyły: Starosta Wejherowski dr Gabriela
Lisius oraz Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie insp. Beata Perzyńska.
Cyberprzestępczości w sferze administracji mówiła podkom. Małgorzata Jaszewska – Naczelnik Wydziału dw. z
Przestępczością Gospodarczą. Różnego rodzaju cyberzagrożenia przedstawiła asp.sztab. Anetta Potrykus, natomiast
temat „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni” przedstawiła sierż.sztab. Karolina Pruchniak, asystent
ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji. Psycholog
Małgorzata Sędziak mówiła o objawach i skutkach zagrożeń cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży.

Tematem spotkania były
narzędzia oraz procesy rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
Powiatowy Tydzień Przedsiębiorczości wpisuje się w
obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, jaki
odbywa się w dniach 18-22
listopada. Szereg wydarzeń,
imprez spotkań i warsztatów
promuje szeroko rozumianą
przedsiębiorczość.
W ramach Powiatowego
Tygodnia Przedsiębiorczości przygotowano wiele wydarzeń kierowanych przede
wszystkim do młodzieży
szkół ponadpodstawowych.
Uczniowie będą mogli wysłuchać wykładów
przedsiębiorców-praktyków, odbyć wizyty studyjne w wybranych firmach,
wziąć udział w warsztatach
podnoszących umiejętności
biznesowe i interpersonalne oraz w zajęciach organizowanych przez instytucje
zewnętrzne (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych,
Powiatowy
Urząd Pracy).

Pierwsze miejsce w plebiscycie użytkowników technologii iGeoMap/ePODGiK na najlepszy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej zajął Powiat Wejherowski.
Podczas VI Konferencji
Technicznej ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w
plebiscycie na „Najlepszy
PODGiK”.
Starostwo Powiatowe w
Wejherowie zostało ocenione
najwyżej w kraju i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej zajął pierwsze miejsce.
W poprzednich latach Powiatowy Ośrodek zdobył
dwa razy drugie miejsce i
raz trzecie. Technologia służąca do internetowego zgłaszania prac geodezyjnych i
automatycznego
procesu
przygotowania dla nich odpowiednich materiałów z
zasobu funkcjonuje w Polsce od ponad 12 lat.
Powiat
Wejherowski
uruchomił usługę w 2008
r. jako jeden z pierwszych
powiatów w kraju. Obecnie
już 80 procent prac zgłaszanych jest za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej
(internetowo),
zamiast tradycyjnej metody papierowej. Od począt-

Starosta Gabriela Lisius z Joanną Charytanowicz kierownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji,
i Januszem Wentą - geodetą powiatowym.
ku istnienia systemu liczba
zgłaszanych tą metodą prac
geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku w Wejherowie przekroczyła 52 000. Ta
usługa niebawem całkowicie
wyprze tradycyjną metodę.
- W dobie komputeryzacji e-usługi stają się coraz
bardziej popularnei. Każdego roku obserwujemy wzrost
liczby prac zgłaszanych za

pomocą serwisu iGeoMap. W
ub. roku przyjęto elektronicznie 6553 prace, a od początku
2019 r. zgłoszono i przetworzono już ponad 6800 prac
geodezyjnych, przy 1600 złożonych tradycyjnie - podkreśla Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius. - Cieszę
się, że pracownicy naszego
Ośrodka zostali docenieni w
skali kraju.

Dzień Pracownika Socjalnego

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.2204 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,
że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiatwejherowski.pl,
www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl,
zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr
XV/2019, dotyczący nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0196 ha, położonej w
Rumi, obręb 1, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2/27.
Wykaz wywieszono w dniu 20 listopada 2019 r.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego,
czyli święto wszystkich pracowników służb społecznych. Była to okazja do wręczenia nagród osobom najbardziej zaangażowanym️ w wypełnianie misji, jaką jest opieka społeczna.
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Fot. Starostwo w Wejherowie

Fot. Urząd Miejski

Fot. Starostwo w Wejherowie

Fot. Urząd Miejski
Powiatowo-miejskie obchody rocznicy odzyskania Niepodległości zainaugurowała uroczysta akademia w Szkole Podstawowej nr 5, która odbyła się 10 listopada br. (zdjęcia powyżej). Wspaniały (jak co roku) program artystyczny przygotowali nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5, orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie
pod batutą Tomasza Winczewskiego oraz Szkoła Muzyczna Yamaha i Szkoła Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie.
Uroczystość z okazji Święta Niepodległości odbyła się również w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka.
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbył się I Ogólnopolski Konkurs Poezji
Patriotycznej „O miecz Jakuba Wejhera” (zdjęcie poniżej z lewej), w którym I miejsce zajął Krzysztof Martwicki.
Zwieńczeniem obchodów święta 11 Listopada w Wejherowie był Maraton Pieśni Patriotycznej (zdjęcie poniżej z prawej), który odbył się po raz szósty. Obok Muzeum PiMK-P zorganizowali go: Stowarzyszenie Miłośników Muzyki oraz
Fundacja im. ks. Sedlaka. Ponad 200 osób przez cztery godziny wyśpiewało 68 pieśni po polsku i kaszubsku. Brawo!
Fot. Leszek Spigarski

Fot. Leszek Spigarski
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Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia odzyskanie
przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku, po 123
latach zaborów. Pomorze, Wejherowo i powiat wejherowski
dłużej czekało na wolność. Traktat wersalski z 28 czerwca 1919
roku, ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku w Paryżu, przyznał
Pomorze Polsce. Przypieczętowaniem wolności naszego regionu były symboliczne zaślubiny Polski z morzem 10 lutego
1920 roku w Pucku. Tego dnia Błękitna Armia generała Józef
Hallera wkroczyła m.in. do Wejherowa.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Parada i śpiewanie w Wejherowie

Radosne świętowanie
Wejherowianie radośnie i rodzinnie uczcili 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Na placu Jakuba Wejhera w południe odśpiewano Hymn Państwowy i wykonano pamiątkowe zdjęcie (str.8-9).
Kilkutysięczna Parada Niepodległościowa przemaszerowała do
Parku Miejskiego, gdzie wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne.
Wejherowskie obchody święta narodowego rozpoczęły się Marszem Niepodległościowym
Nordic Walking, a w kościele pw. Trójcy Świętej odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny. W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius oraz inni przedstawiciele
władz samorządowych. Nie zabrakło młodzieży szkolnej, a także całych rodzin.
Podczas spotkania w Parku Miejskim przy akompaniamencie orkiestry dętej uczestnicy uroczystości śpiewali pieśni patriotyczne. Można było także posmakować tradycyjnej
żołnierskiej grochówki
Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa oraz w Galerii na www.pulswejherowa.pl
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Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości i parady z okazji 101. roczn

Wejherowianie świętują Dzień
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Niepodległości 11 Listopada
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KULTURA, EDUKACJA
„Camerata Musicale”

Podwójne

złoto dla chóru
Wejherowski Chór Mieszany „Camerata
Musicale” działający przy Filharmonii Kaszubskiej odniósł podwójny sukces podczas
Ogólnopolskiego Festiwalu Współczesnej
Muzyki Chóralnej „Music Everywhere” w
Gdańsku. Zwyciężył w kategorii Chóry Mieszane oraz Muzyka Sakralna, uzyskując w
obydwu kategoriach najwyższą punktację,
a także dwa Złote Dyplomy.
- Po raz pierwszy w historii chóru zdecydowałam się na
przygotowanie dwóch, całkowicie odmiennych programów
konkursowych, które zostały zaprezentowane w jednym
dniu przesłuchań - mówi Aleksandra Janus, dyrygentka
chóru. - Mobilizacja całego zespołu i intensywna praca podczas prób zaowocowała podwójnym zwycięstwem, z czego
bardzo się cieszymy.
W ramach festiwalu w Gdańsku, organizowanego przez
Stowarzyszenie Music Everywhere oraz Akademię Muzyczną im. St. Moniuszki w Gdańsku odbyło się szereg wydarzeń towarzyszących. Chór Camerata Musicale wystąpił z
koncertem w kościele pw. Św. Jerzego w Sopocie oraz wziął
udział w konkursie a vista, który polegał na rozczytaniu w
24 godziny utworu skomponowanego specjalnie na festiwal.
- Było to wyzwanie i ogromna mobilizacja, ale także
świetna zabawa, bo utwór miał charakter rozrywkowy wyjaśnia A. Janus.
Jest to kolejny sukces zespołu w krótkim czasie. Na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej w Rumi Chór
Camerata Musicale zdobył Srebrne Pasmo oraz Puchar
Prezesa Rady Chórów Kaszubskich.

Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej

Dzieci śpiewały o Ojczyźnie
Po raz drugi w Wejherowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej dla
dzieci i młodzieży pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa. Wzięło w nim udział
35 uczestników z Wejherowa i okolic. Dzieci pięknie śpiewały o Ojczyźnie.
Konkurs
zorganizowała Szkoła Podstawowa nr
9 przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I
st. w Wejherowie. Dyrektor
Szkoły Muzycznej - Dorota
Muża-Szlas przewodniczyła Komisji Konkursowej w
składzie: Waldemar Czaja - zastępca dyrektora
WCK, Olga Tomaszewska
- dyrektor SP nr 9, pianista
Artur Sychowski oraz dy-

rygent Aleksandra Janus.
W poszczególnych kategoriach konkursu pierwsze
miejsca zajęli: Iga Żuchlińska (SP nr 9 Wejherowo),
Małgorzata Wróblewska
i Aleksandra Szymerowska (SP Gowino), Kornelia
Krajnowska (SP nr 5 Wejherowo), Karolina Jaskułke i Blanka Grubba (ZSP
Szemud), Alicja Czoska
(SP Gościcino) oraz Marta

Głazik i Anna Albecka (SP
nr 9 Wejherowo)
Drugie miejsca wyśpiewali: Nel Murczyńska
(SP ZSZP Wejherowo), Alicja Maciejewska i Zofia
Żmich (SP nr 9 Wejherowo),
Zbigniew Trusewicz (SP
nr 6 Wejherowo), Olga Żornaczuk (SP nr 6 Rumia),
Antonina Orłowska i Julia Syldatk (SP Gościcino).
Trzecie miejsce w różnych

43 uczestników konkursu

Recytacje w Miejskiej Bibliotece
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbył się konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”. W konkursie adresowanym do uczniów szkół podstawowych wzięło udział 43 uczestników z powiatu wejherowskiego.
Prace oceniało jury w
składzie: Katarzyna Ciesiołkiewicz - pedagog,
aktorka teatru OKO, Iwona Klein - nauczyciel, bibliotekarz oraz Bogdan
Krawczyk - aktor teatru
„Srebrna Nitka”. Dyrektora biblioteki reprezentował
Krzysztof Powałka.
W kategorii uczniów klas
IV-V pierwsze miejsce zadobyła Marta Pranga (SP
5 Wejherowo). Drugie miejsce otrzymał Jakub Kosecki (SP 9 Wejherowo), a
trzecie - Wojciech Hewelt
(SP 11 Wejherowo). Wyróż-
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nienie otrzymała Gabriela
Ściborek (SP 10 Rumia).
W kategorii uczniów
klas VI-VIII pierwsze miejsce zdobył Marcel Bisewski (SP 10 Rumia), drugie
miejsce otrzymała Alicja
Lesner (SP Częstkowo), a
trzecie - Adrian Wołczek
(SP 2 Reda). Wyróżnienie Matvii Tertyshnyi (SP 9
Wejherowo).
Najlepsi
recytatorzy
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Jurorzy
podziękowali
nauczycielom za znakomite przygotowanie uczniów

Fot. Urząd Miejski

Fot. Urząd Miejski
do konkursu i podkreślili
duże zaangażowanie wykonawców w recytacje prezentowanych utworów. Jak

powiedziała Iwona Klein,
wszyscy recytatorzy zasłużyli na wielkie brawa i nagrody, bo każdy wykonawca

zaprezentował się bardzo
dobrze. Jury musiało jednak wytypować do nagród
tylko tych, którzy wyróżnili się wyjątkowymi umiejętnościami.
Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o poezji
patriotycznej,
rozwijanie
zainteresowań literackich,
kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie
warsztatowych
umiejętności
recytatorskich, a przede wszystkim
uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

kategoriach zajęli: Faustyna Bajończak (SP nr 9
Wejherowo), Kinga Rostkowska (SP ZSZP Wejherowo), Krzysztof Kołodziej
(SP nr 9 Wejherowo), Zuzanna Hartyn-Leszczyńska (ZSP Szemud), Julia
Wołoszyk (ZSP Szemud) i
Martyna Kierznikiewicz
(SP nr 9 Wejherowo).
Wyróżnienie zdobył Jan
Rychert (ZSP Szemud).

Konkurs
chórów
MTK
Stowarzyszenie Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie” zaprasza chóry oraz zespoły z
terenu powiatu wejherowskiego do wzięcia udziału w
V – Jubileuszowej Edycji Konkursu Chóralnego Małego
Trójmiasta Kaszubskiego
„Małe Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki”. Zgłoszenia udziału w
konkursie trwają do 13 grudnia br.
Piąta jubileuszowa edycja
konkursu swoim zasięgiem
obejmuje cały powiat wejherowski.
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Fot. Urząd Miejski
Laureaci w kategorii prozy z prezydentem, zastępcą prezydenta i dyrektor biblioteki.

„Powiew Weny” po raz czternasty
Wejherowianie wśród najlepszych

Międzynarodowy
sukces Art’n’Voices
Zespół wokalny Art’n’Voices wrócił z 51. Międzynarodowego
Konkursu Chóralnego w Hiszpanii – Tolosako Abesbatza Lehiaket,
z dwoma pierwszymi nagrodami. To olbrzymi sukces dla młodych
śpiewaków, ponieważ wydarzenie to należy do sześciu najważniejszych konkursów chóralnych w Europie.
O kolejnych prestiżowych
nagrodach dla grupy Art’n’Voices informowaliŚmy
krótko w poprzednim wydaniu „Pulsu”, ale teraz możemy napisać o szczegółach
występów naszego zespołu
w Hiszpanii. Art’n’Voices
wyśpiewało dwie pierwsze
nagrody w dwóch kategoriach: muzyki sakralnej i
świeckiej. Międzynarodowe
jury w skład, którego wchodził m.in. Brytyjczyk - Paul
Phoenix z zespołu King’s
Singers, doceniło spójność
brzmienia zespołu, ciekawe
interpretacje, a także ambitny dobór repertuaru.
Podczas konkursu chóralnego zespół wykonywał
muzykę dawną, romantyczną a także współczesne kompozycje w języku polskim i

kaszubskim, napisane między innymi przez członkinię
oktetu - Annę Rocławską-Musiałczyk.
Tolosako Abesbatza Lehiaket należy do czołówki
światowych konkursów chóralnych. Już sama kwalifikacja zespołu do przesłuchań
konkursowych jest wyróżnieniem. Wśród uczestników konkursu znalazły się
najlepsze chóry i zespoły z
całego świata m.in. Indonezji, Japonii, Litwy, Niemiec,
Hiszpanii, Ukrainy, Łotwy,
Holandii w tym także Art’n’Voices.
Konkursowi towarzyszyła
dziesięciodniowa trasa koncertowa po kraju Basków,
podczas której Art’n’Voices
znacznie poszerzył grono
swoich zagranicznych od-

biorców. Hiszpańska publiczność bardzo ciepło i
entuzjastycznie przywitała
młodych śpiewaków z Polski.
Zespół ma siedzibę w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie, z którym
związany jest od początku
swojego istnienia w 2010
roku.

Pisarki i poetki górą
W Miejskiej Bibliotece Publicznej rozstrzygnięto 14. edycję
Konkursu Literackiego „Powiew Weny” pod patronatem Prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Laureatkami głównych nagród zostały w tym roku panie: Hanna Makurat-Snuzik
w kategorii poezja i Paulina Melcer w kategorii proza, a także
Oliwia Lejman - w kategorii młodzieżowej.
Motto tegorocznego konkursu brzmiało: „Czas to
szansa dla wolności” i był
to temat przewodni zaprezentowanych w konkursie
utworów.
- Gratuluję wszystkim
twórcom, którzy realizują
swoje pasje literackie - powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrant
-. Dziękuję organizatorom
konkursu i jurorom, którzy
angażują się i poświęcają
swój czas na ocenę prac literackich mieszkańców naszego regionu. Dziękuję naszym
aktorom, którzy wspaniale

przedstawili fragmenty nagrodzonych tekstów.
Jak powiedziała Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w
Wejherowie i przewodnicząca konkursu, na konkurs
wpłynęło 28 prac. Oceniało
je jury w składzie: Daniel
Odija, Piotr Schmandt,
Michał Jeliński i Krzysztof Powałka (sekretarz).
Fragmenty nagrodzonych
utworów recytowali członkowie Grupy Teatralnej „Errata”, a w części artystycznej
wystąpili młodzi artyści Fot. Urząd Miejski

Powstaje płyta
Oktet przygotowuje się do wydania albumu „Midnight
Stories”. Płyta prezentować będzie utwory młodych polskich kompozytorów, zadedykowane zespołowi Art’n’Voices.
Premiera planowana jest na początek roku 2020.

Laureatki w kat. poezji z prezydentem, zastępcą prezydenta i dyrektor biblioteki.

Roksana Potrykus i Zbigniew Trusewicz.
Nagrody pieniężne i dyplomy wręczył laureatom
prezydent
Wejherowa
Krzysztof
Hildebrandt
i Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta.
Nagrody rzeczowe dla młodzieży wręczył wicestarosta
wejherowski Jacek Thiel.

Laureaci
Wśród młodych autorów lat 19 pierwszą nagrodę zdobyła Oliwia
Lejman z Wejherowa,
drugą Martyna Rutkowska z Redy, a trzecią Wiktoria Konkel z Mechowa.
Wśród dorosłych, w
kategorii poezji pierwsze miejsce zajęła Hanna
Makurat-Snuzik z Gdańska, drugie Barbara Malawska z Wejherowa, a
trzecie Klaudia Janiak z
Wejherowa.
W kategorii prozy
pierwszą nagrodę otrzymała Paulina Melcer z
Wejherowa, drugą Maria Krzywda z Gdańska,
a trzecią Jerzy Kozerski
ze Strzepcza.
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POWIAT
Fot. Urząd Miejski

Statuetka Wejhera dla wójta

85. urodziny
Gminy Wejherowo
W nowej auli Szkoły Podstawowej w Bolszewie mieszkańcy, władze samorządowe Gminy Wejherowo oraz ich goście świętowali
wspaniały jubileusz. Z okazji 85-lecia Gminy prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt uhonorował wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło Statuetką Jakuba Wejhera.
Podczas uroczystości wójt
Gminy Wejherowo wręczył
grupie pracowników Urzędu Gminy Złote-, Srebrne- i
Brązowe Medale za długoletnią służbę. Tradycyjną Statuetkę Gryfa Kaszubskiego
otrzymał Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Gościcinie.
Wójt zaprosił również
na scenę Beatę Patelczyk
z mężem Piotrem oraz z
dziećmi, aby pogratulować
pani Beacie faktu zostania
dwudziestopięciotysięczną
mieszkanką gminy.
Wręczono także nagrody za udział w konkursach:
fotograficznym i historycznym. Gratulacje z okazji jubileuszu gminy złożyli m.in.
poseł Kazimierz Plocke,
wicestarosta wejherowski
Jacek Thiel oraz samorządowcy miast i gmin powiatu
wejherowskiego oraz zaprzyjaźnieni z gminą przedstawiciele gminy Inowrocław.
W części artystycznej wystąpiła kapela kaszubska
„Zbierańcy” oraz uczniowie
szkół gminy.

Gmina Wejherowo skupiająca 16 miejscowości liczy
około 26 tysięcy mieszkańców. Największą wsią jest Bolszewo, które liczy ponad 8 tys. mieszkańców, a najmniejsza miesjcowość to Reszki liczące 120 osób.

Fot. Leszek Spigarski

W powiecie wejherowskim

Uroczysty 11 Listopada
Święto Niepodległości uroczyście obchodzono we wszystkich
gminach powiatu wejherowskiego. Msze święte, parady, koncerty, akademie odbywały się w niedzielę i świąteczny poniedziałek.
10 listopada mieszkańcy gminy Wejherowo spotkali się na gminnym Placu
Pamięci w Bolszewie, aby
stamtąd po odśpiewaniu
Hymnu wyruszyć w pochodzie do ArtParku, przy
akompaniamencie
Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo (na zdjęciu u góry).
Podczas festynu było wspólne śpiewanie, pokazy motocykli i starych samochodów
i wiele innych atrakcji.

Uroczystości gminne w
Lini rozpoczęły się mszą
św. w kościele NSPJ. Odbył się również Apel Poległych i złożenie kwiatów
pod Pomnikiem Ofiar Marszu Śmierci. W Gminnym
Domu Kultury mieszkańcy
Gminy Linia razem z Chórem Pięciolinia, Gminną
Orkiestrą Dętą oraz aktorami z Teatru Prostlinijnego
śpiewali pieśni i piosenki
patriotyczne.

Fot. Urząd Miejski
W imieniu K. Hildebrandta Statuetkę wręczyli
wójtowi Henrykowi Skwarło zastępcy prezydenta
Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz.

Archiwalne i bieżące materiały, zamieszczane
w „Pulsie Wejherowa” znajdziesz na: www.pulswejherowa.pl
12

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Podczas uroczystości w GDK w Lini.

W Szemudzie 11 Listopada odbyła się uroczystość
„Razem dla Niepodległej”,
w tym m.in. Rodzinny Bieg
na dystansie 1918 metrów,
a także wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych.
W Luzinie, oprócz mszy
św. i uroczystości pod pomnikiem Powstańców i
Wojaków, 11 Listopada zaprezentowano spektakl pt.
„Jak Kaszubi Święto Marcina zapamiętali”.
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POWIAT
W Dzięcielcu w gminie Łęczyce

III Bieg Patriotów
W sobotę 9 listopada w Dzięcielcu odbyły się zawody biegowe
oraz nordic walking, zorganizowane po raz trzeci pod nazwą Bieg
Patriotów w Gminie Łęczyce.

OGŁOSZENIE

							

Łęczyce, 21 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE
O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU:
1)
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Brzeźno Lęborskie, gmina Łęczyce;
2)
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Chrzanowo, gm. Łęczyce;
3)
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Wysokie, gm. Łęczyce.

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/gikibleczyce/photos/
Pomimo deszczu, na pięciokilometrową trasę wyruszyło prawie 50 uczestników
nordic walking. W tej konkurencji najlepsi byli: Piotr
Brzozowski ze Sławna z
czasem 28:20, Zenon Trela
(31:14) oraz Eugeniusz Szymanowski (32:25). Wśród
kobiet najlepsze były: Anna
Szymanowska z Lęborka z
czasem 31:26, Aneta Panek
z Gdyni (31:49) oraz Magdalena Ponard (33:03).
Zawodnicy startujący w
marszu nordic walking reprezentowali także sołectwa
Gminy Łęczyce, zbierając
punkty w rywalizacji Ligi Sołeckiej 2019. W kategorii mężczyzn najlepsze
okazało się sołectwo Dąbrowa Brzezieńska, Strzebielino Wieś i Bożepole Małe.
Wśród kobiet sołectwa reprezentowały zawodniczki
z Rozłazina, Dąbrowy Brzezieńskiej, Strzebielina Wieś,
Nawcz, Dzięcielec, Strzebielino Osiedle, Bożepole Małe,
Świetlino, Łęczyce, Kisewo
oraz Kaczkowo.
Uczestnicy tej imprezy reprezentowali nie tylko
gminę Łęczyce oraz powiat
wejherowski.
Zawodnicy
przybyli również z Opola,
Gdańska, Gdyni, Słupska,
Sławna, Żuromina, Lęborka, Pucka, Kościerzyny i kilku innych miejscowości.

Prawie 80 biegaczy również pokonało trasę o długości 5 km. Najlepszymi wśród
mężczyzn okazali się Robert
Czerniak z Mostów, Artur
Nowicki z Malczyc oraz Łukasz Mielewczyk z Wicka.
Natomiast wśród kobiet i biegu na 5 km najlepszymi okazały się Agnieszka Glinka
z Lęborka, Dominika Kankowska z Luzina oraz Urszula Paczuła z Cewic. W
biegu rywalizowały również
sołectwa zbierając punkty do
klasyfikacji generalnej. Najlepsi zawodnicy reprezen-

towali sołectwo Świetlino,
Rozłazino, Nawcz, Strzebielino Osiedle, Łęczyce, Kaczkowo, Dzięcielec. Wśród
kobiet najlepsze były sołectwa Rozłazino, Świetlino,
Strzebielino Wieś , Łęczyce
i Dzięcielec.
Na zakończenie imprezy,
dyrektor Gminnej Instytucji Kultury Hanna Mancewicz wręczyła wszystkim
nagrody oraz wylosowane
upominki dla uczestników.
Główną nagrodę - zestaw kuchenny wygrał Paweł Halk
z Luzina.

REKLAMA

Szkoła nauki jazdy
Arkadiusz
Żukowski

Kursy kat. AM, A1, A2, A, B
oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje
wstępne dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

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

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr XLI/58/2017
Rady Gminy Łęczyce z dnia 7 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XLVII/120/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2017 r., zmienioną Uchwałą Nr XLVIII/5/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 stycznia 2018 r. oraz Uchwałą
Nr XLVII/121/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2017 r., zmienioną Uchwałą Nr XLVIII/6/2018 Rady
Gminy Łęczyce z dnia 29 stycznia 2018 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na
środowisko, w dniach od 29 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul.
Długa 49, 84-218 Łęczyce, poniedziałek w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędzie się dnia 17 grudnia 2019 r. w
siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce:
1)
projekt mpzp dla fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeźno Lęborskie, gm. Łęczyce - godz. 12:00;
2)
projekt mpzp dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chrzanowo, gm. Łęczyce - godz. 13:00;
3)
projekt mpzp dla fragmentu obrębu geodezyjnego Wysokie, gm. Łęczyce - godz. 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3
i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektów planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2020 r.
Uwagi do prognoz oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu
prowadzonego przez Urząd Gminy Łęczyce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy Łęczyce,
ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, lub gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2020 r.
Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce. Uwagi złożone po upływie ww.
terminu pozostają bez rozpatrzenia.				
Wójt Gminy Łęczyce
							

Piotr Wittbrodt

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), Wójt Gminy spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łęczyce reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Długa 49, 84218 Łęczyce, tel: 58 678 92 14, fax: 58 678 91 25, e-mail: sekretariat@leczyce.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony
Danych: e-mail: patryk.walczak@elipartner.pl Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest opracowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe,
są podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane
osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania planu. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie
przepisów prawa, które określają ustawy: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji
podanych danych i prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się
przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
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SPORT
Piłka nożna

Piłka nożna kobiet

Porażka w Łodzi

Nieoceniona
Karolina Drewa

Piłkarze Gryfa Wejherowo zmierzyli się w Łodzi z Widzewem, który rozgromił wejherowian
4:0. Pojedynek pokazał przepaść w umiejętnościach, jaka dzieli obydwa zespoły.
W meczu z Elaną Toruń 10 listopada wejherowianom udało się bezbramkowo zremisować. Gryf nie potrafił nawet wykorzystać karnego.
W Łodzi, sędzia w pierwszej połowie odgwizdał dwa karne, z których gospodarze wykorzystali jeden. Druga część
meczu to dominacja Widzewa oraz nieudolność i brak skuteczności wejherowian. Widzew dołożył jeszcze trzy gole.
Gryf Wejherowo: Ferra - Goerke (Burkhardt), Lisiecki,
Koprowski, Szewczyk, Nowicki, Gęsior, Sikorski, Kolus (Sławek), Hebel (Baranowski), Majewski (Czychowski).

Piłka ręczna

Tytani przegrali
Spotkanie na własnym parkiecie z wiceliderem rozgrywek ligowych - MKS Mazur Sierpc,
nie należało do udanych, bo Tytani ulegli 21:26.
Na wyjeździe Tytani przegrali z KS Jurand Ciechanów 28:22.
Pierwszy mecz obfitował w emocjonujące akcje, ale drużyna z Sierpca okazała się bardziej skuteczna.W kolejnym spotkaniu Tytani znów musieli uznać wyższość przeciwników.
Kolejne mecze odbędą się w Wejherowie - 30 listopada
oraz 7 grudnia.
OGŁOSZENIE
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W ostatnim tej jesieni meczu GOSRiT Luzino pokonał zespół KKP Chełmża 3:2. Na boisku zabłysnęła Karolina Drewa.

Tenis stołowy

Licealiada
W Powiatowej Licealiadzie w Drużynowym
Tenisie Stołowym Dziewcząt zwyciężyła reprezentacja Powiatowego Zespołu Szkół nr 3
w Wejherowie, mająca w składzie Katarzynę
i Magdę Płotka, jedne z najlepszych zawodniczek w województwie pomorskim w swojej
kategorii wiekowej.
Zespół bronił brązowego medalu wywalczonego w Ogólnopolskiej Licealiadzie w minionym roku szkolnym. Zespoły zostały nagrodzone medalami oraz dyplomami.
Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Szkół nr
3 w Wejherowie oraz Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
Kolejne miejsca zajęły drużyny: PZS w Redzie, PZS nr 1 w
Rumi, PZS nr 2 w Wejherowie, PZS nr 4 w Wejherowie, PZS
nr 2 w Rumi, PZS nr 1 w Wejherowie, Niepubliczna Szkoła
Rzemiosła w Wejherowie, II LO w Rumi.

Zawodniczki GOSRiT Luzino przegrały w Toruniu z tamtejszą Gwiazdą aż 5:1. Jedyną bramkę zdobyła w 39. minucie Karolina Drewa. W kolejnym pojedynku zawodniczki z
Luzina przegrały 2:3 z Ostrovią 1909 Ostrów Wielkopolski.
W ostatnim meczu GOSRiT Luzino pokonał zespół KKP
Chełmża 3:2, zdobywając decydującą bramkę w doliczonym
czasie gry. Najlepsza na boisku K. Drewa już w 9. minucie
zdobyła prowadzenie, a potem drugiego gola w 33. minucie.
Po kolejnym golu na wyrównanie, na szczęście dla luzinianek
w doliczonym czasie gry ponownie błysnęła K. Drewa, która
strzałem z ok. 20 metrów w samo okienko bramki, dała zwycięstwo zespołowi. Beniaminek z Luzina zakończył rundę jesienną na 7 miejscu.
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SPORT
Koszykówka

Trzy Julie i Natalia
pokonały rywalki
W Powiatowej Licealiadzie w Koszykówce 3x3 Dziewcząt oraz
Chłopców zwyciężyła żeńska drużyna Powiatowego Zespołu Szkół
nr 4 w Wejherowie grając w składzie: Julia Bargańska, Julia Białk,
Julia Węsierska, Natalia Molenda, a opiekunem drużyny jest Katarzyna Klassa.
Kolejne miejsca zajęły
ekipy: PZS nr 3 w Wejherowie, PZS w Redzie, PZS nr 2
w Rumi, PZS nr 2 i 1 w Wejherowie. W męskim gronie
triumfowało
Salezjańskie
Liceum Ogólnokształcące z
Rumi przed PZS nr 4, 1, 2 w
Wejherowie, PZS nr 2 i 1 w
Rumi, PZS w Redzie i PZS nr
3 w Wejherowie.
W zawodach wzięło udział
ponad 50 zawodników oraz
zawodniczek. Były to pierwsze zawody w tej konkurencji, a wysoka frekwencja
świadczy o dużym zainteresowaniu tą dyscypliną sportową wśród uczniów szkół
ponadpodstawowych z terenu powiatu wejherowskiego.
Na zakończenie zawodów
zespoły zostały nagrodzone
medalami i dyplomami. OrOGŁOSZENIE

Judo. Sukces Dragona

OGŁOSZENIE

Pięć medali

W Gdyni odbyły się Mistrzostwa Pomorza
Dzieci w Judo, w których zawodnicy UKS Team Dragon Wejherowo wywalczyli pięć medali.

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
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

ganizatorami zawodów byli:
Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowaw-

czych w Wejherowie oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w
Wejherowie.

W zawodach wystartowała kilkunastu osobowa ekipa
UKS Team Dragon. W silnie obsadzonym turnieju najlepiej z Wejherowian poradzili sobie: Amelia Sychowska zdobywając srebrny medal, Mikołaj Stanke, Kacper Stanke,
Sawa Orzechowska i Maciej Wirkowski zdobywając brązowe medale. Tuż za podium, po bardzo dobrych walkach
uplasowali się: Jan Cilindź, Szymon Biniek, Marcel Galant.
UKS Dragon zaprasza na treningi tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z JUDO, bo zapisy trwają przez cały rok,
a więcej na www.judodragon.pl.

7.00-17.00
7.00-15.00
7.00-15.00
7.00-15.00
7.00-13.00

Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
w: poniedziałek
07.00-08.00
16.00-17.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731-008-506

Wydawca: Anna Kuczmarska
INFO-PRZEKAZ
z siedzibą w Rumi
Redaktor prowadzący:
Dariusz Kuczmarski
tel. 606 267 960
Współpraca: Leszek Spigarski
Adres korespondencyjny:
84-200 Wejherowo,
ul. Polna 3/41
(w siedzibie firmy „ARTEX”)
Druk: Express Media
w Bydgoszczy
Nakład: 10000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
Redakcja nie odpowiada za treść
nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania
nadesłanych tekstów.
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Ważna
wystawa
na rynku
„Śmierć za Niepodległą” to tytuł
ciekawej i ważnej
wystawy, którą do
końca
listopada
można oglądać na
pl. Jakuba Wejhera.
Ekspozycję, poświęconą Polakom zamordowanym przez
Niemców na Pomorzu w latach 19391940 przygotowało
Muzeum Piaśnickie
w Wejherowie.
Wystawę zorganizowano
z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 80
lat temu doszło również do
niemieckiej zbrodni w Piaśnicy, gdzie jesienią 1939
roku oraz wiosną 1940 roku
rozstrzelano około 12 tys.
ludzi. Wśród ofiar tej tragedii, ale również egzekucji w
wielu innych miejscach naszego powiatu i Pomorza byli przedstawiciele polskiej i
pomorskiej inteligencji - w
tym wybitni, zdolni miesz-

kańcy Wejherowa oraz powiatu wejherowskiego.
Bohaterowie wystawy,
a jest ich 25, mieli bogaty dorobek w pracy zawodowej oraz w działalności
politycznej i społecznej.
Odegrali ważną rolę w
dwudziestoleciu międzywojennym w młodej odrodzonej Polsce. Na planszach
możemy przeczytać, czego
dokonali, zanim zginęli za
Niepodległą Ojczyznę.
Jest wśród nich m.in. bł.
Siostra Alicja Kotowska i
burmistrz Wejherowa Teodor Bolduan, nauczycielki
(siostry) Stanisława Panek i Kazimiera Panek,
ks. Edmund Roszczynialski, nadleśniczy Roman
Kuniewski i wielu innych.

OGŁOSZENIE

BRAKUJE W TWOJEJ FIRMIE RĄK DO PRACY ?
PRACOWNICY Z UKRAINY I BIAŁORUSI
DO ZATRUDNIENIA OD ZARAZ
DOWOLNA BRANŻA
KOBIETY - MĘŻCZYŹNI
ZADZWOŃ LUB NAPISZ

VILDER GROUP S P. Z O.O. (KRAZ 21311)

516-805-798

SEKRETARIAT@VILDERGROUP.PL
www.VILDERGROUP.PL

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

OGŁOSZENIE

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

ADMINISTRATOR
NIERUCHOMOŚCI
Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości
20 lat doświadczeń

Zapraszamy do współpracy
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WTBS sp. z o.o. Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26 e-mail: biuro@wtbs.wejher.pl
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