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Trzaskowski
w Wejherowie,
Duda w powiecie
Podczas niedzielnych wyborów prezydenckich, frekwencja w Wejherowie i powiecie wejherowskim, podobnie jak w całym kraju, była
bardzo wysoka. W powiecie w lokalach wyborczych stawiło się 66,51 proc. osób uprawnionych
do głosowania, a w stolicy powiatu frekwencja
wyniosła 64, 89 procent (22 792 mieszkańców).
W pierwszej turze głosowania największym poparciem mieszkańców Wejherowa cieszył się Rafał
Trzaskowski uzyskując 37,25 proc. (8490 głosów),
a drugi był Andrzej Duda z 34,42 proc. (7845).
Kolejne wyniki uzyskali: Szymon Hołownia
16,82% (3835), Krzysztof Bosak 6,68% (1524), Robert Biedroń 2,44% (555), Władysław Kosiniak-Kamysz 1,51% (344). Pozostali kandydaci łącznie
zdobyli 0,88 %.
Z kolei w powiecie wejherowskim nieznaczne
wygrał Andrzej Duda uzyskując 35,75 proc. głosów, drugi był Rafał Trzaskowski - 34,80 proc. Pozostali: Sz.Hołownia 17,28 proc., K. Bosak 7,28
proc., R. Biedroń 2,29 proc., W. Kosiniak-Kamysz
1,81 proc., pozostali kandydaci łącznie 0,79%.
Za dziesięć dni druga tura wyborów. Spotykamy się
więc przy urnach, miejmy nadzieję, że równie licznie.

Każdego lata w Wejherowie odbywało się wiele imprez kulturalnych oraz rekreacyjnych. W tym roku,
z powodu epidemii i koniecznej ostrożności, władze miasta musiały zrezygnować z organizacji koncertów
lub masowych imprez sportowo-rekreacyjnych. Ale nie wszystko stracone! W każdą niedzielę wakacji, aż
do 30 sierpnia, w godz. 9.30-10.30 w wejherowskim parku odbywają się otwarte i bezpłatne zajęcia z jogi.
Codziennie, począwszy od 6 lipca można też zwiedzać Wejherowo z przewodnikiem. To propozycja zarówno
dla turystów, jak i dla mieszkańców. Można też, zwłaszcza w pochmurne czy deszczowe dni, wybrać się
do kina w Filharmonii Kaszubskiej, przy zachowaniu środków ostrożności.
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Zapraszam każdego
do współpracy!
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
komentuje wydarzenia w mieście.
Str. 3
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AKTUALNOŚCI

Bezpiecznie
nad wodą

Autokary do kontroli

Policjanci przypominają o zasadach bezpiecznego
przebywania nad i w wodzie i apelują o ostrożność. Pogoda sprzyja odpoczynkowi nad wodą. Przecenianie
własnych możliwości podczas kąpieli i brak należytej
opieki nad dziećmi mogą być tragiczne w skutkach.
Najczęstszymi przyczynami utonięć są: brak umiejętności
pływania, brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności
pływackich, pływanie w stanie nietrzeźwym, niedocenianie
niebezpieczeństwa w wodzie, pływanie w miejscach zabronionych, skoki „na główkę” do wody w nieznanym miejscu,
pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu
śluz i zapór wodnych, siadanie na rufie kajaku lub na burcie
łodzi, nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kajaku lub łodzi, lekkomyślna zabawa polegająca na
wrzucaniu innych do wody oraz zanurzaniu osób pływających, pływanie w miejscach zarośniętych wodorostami.
Dlatego policja radzi: pływaj tylko w miejscach strzeżonych, nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni
(optymalna temperatura to 22-25 stopni), nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr, nie skacz rozgrzany do wody, nie przystępuj do pływania na czczo i nie
pływaj bezpośrednio po posiłku. Po kąpieli nie jest wskazany
duży wysiłek fizyczny. Nie wypływaj za daleko od brzegu po
zapadnięciu zmroku, nie przebywaj w mokrych rzeczach na
wietrze, bo możesz doprowadzić do oziębienia organizmu.
Pamiętajmy, że bezpieczna kąpiel, a tym samym nasze
zdrowie i życie zależy często od nas samych!

Puls za trzy tygodnie
Podczas wakacji nieco zwalniamy. Informujemy
naszych Czytelników, że kolejny „Puls Wejherowa”
ukaże się za trzy tygodnie 23 lipca, a potem za kolejne trzy - 13 sierpnia.
Mimo tych przesunięć, jak zawsze gazetę otrzymają Państwo dwa razy w miesiącu.
Tym, którzy wybierają się na wakacje, życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku!

Policjanci przygotowali wykaz miejsc kontroli autobusów oraz
kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Kontakt pod nr tel. 477 429 828. Zgłoszenia można przesyłać mailem z wyprzedzeniem na adres: komenda.wejherowo@
gd.policja.gov.pl. W zgłoszeniu należy podać godzinę, na którą
autokar podjedzie do punktu kontroli wraz z numerem telefonu.
OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT DOTYCZACY OBSŁUGI KLIENTÓW
WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO W WEJHEROWIE
Wydział komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie
obsługuje klientów w godzinach 8 – 15, po wcześniejszej
rezerwacji terminu wizyty.
Rezerwacji terminu wizyty dotyczącego: rejestracji
pojazdu, wydania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, zmian dokonanych w pojeździe, praw
jazdy, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, legitymacji instruktora nauki jazdy itp. od dnia
12.06.2020 r. można dokonać internetowo pod adresem: https://bezkolejki.eu/spwejherowo/reservation
W sprawach informacyjnych (z wyłączeniem rezerwacji terminu wizyty) w zakresie:
- rejestracji pojazdów, dowodów i tablic rejestracyjnych
można dzwonić pod numery telefonów: 58 572-95-26,
572-95-61 , 58 572-95-63;
- praw jazdy,zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, legitymacji instruktora nauki jazdy można dzwonić pod numery telefonów: 58 572-95-25, 58 572-95-28.
Do Starostwa Powiatowego w Wejherowie będą wpuszczani wyłącznie umówieni klienci mający zakryte usta i nos
przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.
Klienci będą wpuszczani do budynku Starostwa wejściem
od strony zachodniej (parku).
Proszę o punktualne przybycie. Spóźnienie wiązać się będzie z automatycznym anulowaniem wizyty.
Jednocześnie informuje się o możliwości zostawienia kompletnego wnioskuwraz z numerem telefonu i adresem e-mail w skrzynce umieszczonej w przedsionku wejścia do
Starostwa Powiatowego od strony zachodniej (parku).
Wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie.

OGŁOSZENIE

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE INFORMUJE
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa
informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 697) 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
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Z POLICJI
Śmierć przyszła nocą

W Gniewowie nocą doszło do wypadku drogowego ze
skutkiem śmiertelnym. 18-latek jadąc motocyklem KTM bez
uprawnień do kierowania, nie opanował pojazdu, jadąc z
nadmierną prędkością uderzył w słup oświetleniowy. W wyniku obrażeń ciała, mimo podjętej reanimacji, motocyklista
zmarł na miejscu zdarzenia.
Świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt z prowadzącym postępowanie, można dzwonić pod numer sekretariatu 47 742 97 50 (w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do
piątku) lub na numer 47 742 97 22. Nie jedźmy z nadmierną
prędkością i brawurowo, nie przeceniajmy własnych umiejętności – apelują wejherowscy policjanci

Pijany za kółkiem

W Luzinie 39-letni kierujący volkswagenem passatem
nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Po
chwili wjechał na posesję, porzucił auto i próbował uciec.
Szybko został jednak zatrzymany, a badanie alkomatem
wykazało prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie.
Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości
grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, natomiast za
niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę policjantom grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

W desperacji

Wejherowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu
młodej kobiety. Z informacji wnikało, że kobieta chce odebrać
sobie życie. Policjant sprawdził teren, gdzie kobieta mogła
przebywać i zauważył osobę, która rysopisem przypominała
zaginioną. Na miejsce przyjechali dzielnicowi i spenetrowali teren. Kobieta została zatrzymana i wylegitymowana. Wezwano pogotowie ratunkowe, które przetransportowało ją
do szpitala na oddział toksykologii.
Pomoc przyszła na czas, a policjant zapobiegł tragedii, ponieważ z okazało się, że kobieta zażyła dużą ilość leków.

Dużo za szybko

Policjanci z wejherowskiej rogówki zatrzymali do kontroli drogowej 24-letniego kierowcę bmw, który przez Wejherowo pędził z prędkością 161 km/h. Za taką jazdę kierowcy
prawdopodobnie cofną uprawnienia na prowadzenia aut
na okres 3 miesięcy, a dodatkowo zostanie skierowany
wniosek o ukaranie do sądu, w związku z czym, kierowcy
grozi wysoka grzywna oraz poniesienie kosztów sądowych.
Na jego konto trafi 10 punktów karnych, liczonych od
dnia popełnienia wykroczenia.

Rowerem w dziecko

W Wejherowie na ul. 12 Marca/Wałowa rowerzysta nie
ustąpił pierwszeństwa pieszemu i potrącił półtoraletniego
malucha. Wobec rowerzysty będzie skierowany wniosek do
sądu rejonowego.
Na miejsce zostali wezwani policjanci i pogotowie, które zabrało dziecko do szpitala. Maluchowi nic się nie stało.

Junakiem w drzewo

W Zakrzewie motorowerzysta jechał Junakiem i nic w
tym nie byłoby szczególnego, gdyby nie miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Upojony alkoholem kierowca
jednośladu stracił nad nim panowanie i uderzył w drzewo.
O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Mężczyźnie
grozi zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara pozbawienia
wolności do 2 lat.
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MIASTO
Goście ze stolicy w Wejherowie

Minister w ratuszu,
premier na rynku
W wejherowskim Ratuszu gościł Wojciech Murdzek - minister
nauki i szkolnictwa wyższego oraz posłanka Magdalena Sroka.

Rozpoczyna się przebudowa ul. Kopernika

To będzie powrót
do dawnej świetności

Urząd Miejski w Wejherowie rozpoczyna modernizację ulicy Kopernika. Kompleksowa przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą
podziemną, nowym asfaltem, chodnikami, lokalną architekturą w
tym odtworzenie przydomowych ogródków, ogrodzeń oraz parkingi. Takie zmiany zajdą na ulicy Kopernika.
Inwestycja
prowadzona jest w ramach projektu
„Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na które wejherowski samorząd
otrzymał
dofinansowanie
ze środków unijnych. Wykonawcą modernizacja ulicy
jest firma Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella” z Niepoczołowic.
Inwestycja, której zakończenie planowane jestna koniec 2021 roku, ma
kosztować 3,1 mln zł, z czego udział środków unijnych
i miasta to 2,7 mln zł. Swój
udział w tej inwestycji ma
spółka PEWiK, które przebuduje na własny koszt
swoją sieć - 202 tys. zł oraz
Polska Spółka Gazownicza
- 175 tys. zł.Ulica Kopernika to jedna z najstarszych
ulic w Wejherowie. Jest objęta opieką konserwatora
zabytków. Jej wyjątkowość
stanowią oryginalne, choć
często wymagające remontu stare kamienice. Prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt już kilka lat
temu podjął decyzję o gruntownej modernizacji ulicy

Zakres inwestycji
W ramach rewitalizacji, oprócz nawierzchni ulicy, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz
sieć wodociągowa i gazowa. Wybudowane zostaną chodniki, zjazdy na posesję, a po jednej stronie ulicy przewidziano
budowę zatoki parkingowej.
Najważniejszym aspektem tej inwestycji - ze względu na
historyczną przestrzeń tego miejsca - jest odtworzenie i zagospodarowanie przydomowych ogródków oraz ogrodzeń i
schodów do budynków. Inwestycja obejmuje także wykonanie zieleni, małej architektury oraz oświetlenia ulicy.

przy jednoczesnym zachowaniu
niepowtarzalnego
charakteru okolicy.
- Ulica Kopernika jest
objęta opieką konserwatora zabytków, zależy nam na
przywróceniu klimatu ulicy
z czasów jej powstania - wyjaśnia Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Każda kamienica
miała kiedyś przed ogródek,
który był ogrodzony pięknym
ogrodzeniem. W ramach
prac przywrócony zostanie
dawny blask. Rewitalizacja
przyczyni się do polepszenia
warunków życia mieszkań-

ców, a przede wszystkim do
podwyższenia poziomu estetyki nieruchomości oraz ich
otoczenia.
- Bardzo cieszę się, że rozpoczyna się remont tej jednej
z piękniejszej w Wejherowie
ulic - mówi Rafał Szlas, radny miejski. - Mieszkańcy długo czekali na remont ulicy,
która była często zalewana.
Ulica Kopernika to ulica
z klimatem, dlatego w kolejnym etapie prac uporządkowane i zmodernizowane
będą podwórka oraz wewnętrzne tereny pomiędzy
budynkami.

Goście spotkali się z
zastępcami
prezydenta - Beatą Rutkiewicz i
Arkadiuszem Kraszkiewiczem oraz sekretarzem
miasta Bogusławem Suwarą. Podczas spotkania
rozmawiano m.in. o oświacie i samorządzie.
Wizyta była też okazją
do zwiedzania ciekawych
ekspozycji historyczne w
budynku Ratusza, m.in.
sali poswięconej międzywojennej historii miasta
Przypomnijmy, że kilka
dni wcześniej, w ramach
kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, na wejherowskim rynku i w kościele
klasztornym św. Anny, gościł premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
komentuje wydarzenia w mieście

Zapraszam każdego
do współpracy!
Trwa kampania wyborcza na Prezydenta RP. W zeszłym roku też była, do Europarlamentu, a następnie Sejmu i Senatu. Spotykałem się z różnymi politykami, w tym również z kandydatami z różnych środowisk politycznych. W lutym br. było mi miło gościć w
Ratuszu Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Ostatnio np. odwiedzili nas Wojciech Murdzek
– Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posłanka Magdalena Sroka ze Zjednoczonej
Prawicy. A wcześniej politycy innych ugrupowań. Zapraszam każdego, kto chce się spotkać
i może wnieść coś pozytywnego do Wejherowa i dla mieszkańców.
Zawsze zachęcam do współpracy. Powtarzam, że zapraszam do współdziałania radnych
czy działaczy różnych opcji politycznych. Cieszę się, jeśli coś razem możemy zrobić dla
miasta, jak wspólnie zmieniamy Wejherowo. Dziękuję radnym Platformy Obywatelskiej
za dobrą współpracę w ostatnich latach. Nie wiem, dlaczego np. miejski i powiatowy PiS
w Wejherowie odrzucił moją ofertę współpracy. Nie wykluczam nikogo.
W swoich wypowiedziach zwracam uwagę na problemy naszego samorządu, nie odnosząc ich personalnie. Chodzi o rozwiązanie problemów, a nie o politykę. Uważam, że o
problemach trzeba mówić, aby je rozwiązywać.
Nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego działacze miejscowego PiS-u nie poinformowali
mnie o wizycie Premiera Mateusza Morawieckiego w niedzielę, 21 czerwca. Czyżby nie chcieli, aby Gospodarz Grodu Wejherowa spotkał się i porozmawiał z Premierem? Czemu ma to
służyć? Nie zależy mi na konfliktach, bo to Wejherowo jest najważniejsze.
Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Wejherowa
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Wejherowo, 30 czerwca 2020 roku

Oświadczenie
skierowane do rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających
do Niepublicznego Przedszkola
„Przyjaciele Kubusia Puchatka” w Wejherowie
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
W związku z pytaniami kierowanymi do Starostwa Powiatowego w Wejherowie informujemy, że z dniem 30 czerwca 2020 roku wygasa umowa dotycząca dzierżawy lokali w budynku przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie,
zawarta pomiędzy Powiatem Wejherowskim a Przedszkolem Niepublicznym
„Przyjaciele Kubusia Puchatka”, co wiąże się z koniecznością opuszczenia
budynku przez dzierżawcę i przekazaniem go właścicielowi.

Symboliczny czek Staroście Wejherowskiemu Gabrieli Lisius przekazała Poseł na Sejm Magdalena Sroka.
Fot. Leszek Spigarski

Pieniądze na
powiatowe inwestcyje
Powiat Wejherowski otrzymał ponad 5 milionów złotych na inwestycje w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Pieniądze
przeznaczone zostaną na ważne zadania powiatowe, w tym stworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.
Symboliczny czek Staroście Wejherowskiemu Gabrieli Lisius przekazała
Poseł na Sejm Magdalena Sroka. Rządowe środki zasilą budżet powiatu i
wesprą zaplanowane inwestycje oświatowe, społeczne czy drogowe.
– Dzięki otrzymanym
środkom rozpoczniemy generalny remont budynku
przy ulicy Ofiar Piaśnicy
22 w Wejherowie, w którym powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy.
Dzisiaj w budynku mieści
się przedszkole „Przyjaciele
Kubusia Puchatka”, a umowa dzierżawy obowiązuje
do 30 czerwca br. – wyjaśnia Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius.
Część pieniędzy prze-

znaczona zostanie także na
rozbudowę
Powiatowego
Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ulicy Bukowej
oraz zaplanowane wcześniej zadania drogowe.
- Już w zeszłym roku radni powiatu wejherowskiego
przyjęli uchwałę o stworzeniu Środowiskowego Domu
Samopomocy
przy ulicy
Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie - mówi Wicestarosta
Jacek Thiel. - W tej chwili kończymy opracowanie
dokumentacji technicznej.
Rozpoczęcie tego zadania
jest o tyle ważne, że już wcześniej otrzymaliśmy środki z
Unii Europejskiej na termomodernizację powiatowych
budynków znajdujących się
przy ulicy Ofiar Piaśnicy, w
tym Powiatowego Zespołu

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, które musimy
wykorzystać do 2021 r.- dodaje wicestarosta.
Środki pozyskane na termomodernizację to kwota
około 1 mln zł. Pieniądze
będą znaczącym wkładem
w całość inwestycji, która
ma zapewnić co najmniej
trzydzieści miejsc dla osób
niepełnosprawnych, które
będą pracowały w ramach
Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przynajmniej trzydzieści miejsc
dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
Łącznie samorządy z
Powiatu
Wejherowskiego
otrzymały ponad 32 miliony
złotych w ramach Funduszu
Inwestycji Samorządowych.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://powiatwejherowski.pl oraz na facebooku
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Lokale w budynku przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie, których
właścicielem jest Powiat Wejherowski wydzierżawione zostały Przedszkolu
na czas określony - do 30 czerwca 2019 roku.
Już w listopadzie 2017 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie, podczas którego Starosta Wejherowski poinformowała właścicielki
Przedszkola, że umowa zawarta do dnia 30 czerwca 2019 roku nie zostanie
przedłużona. Powodem tej decyzji jest konieczność utworzenia w budynku
przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
niepełnosprawnych.
Jednakże w styczniu 2019 roku Przedszkole zwróciło się do Starosty Wejherowskiego z prośbą o przedłużenie powyższej umowy. W pisemnej odpowiedzi z 20 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu ponownie poinformował o
konieczności przeznaczenia budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy,
nie przychylając się do prośby. Przedszkole, mając wiedzę o zobowiązaniach
i planach Powiatu, w czerwcu 2019 roku ponownie wystąpiło z wnioskiem o
przedłużenie umowy dzierżawy.
Zarząd Powiatu, kierując się dobrem dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Przyjaciele Kubusia Puchatka”, na czas opracowywania
dokumentacji projektowej nowej inwestycji, po raz ostatni zgodził się na podpisanie nowej umowy na czas określony. Nowa umowa została zawarta tylko
na rok, obowiązywała od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku i przewidywała obowiązek przekazania budynku Powiatowi w dniu 1 lipca 2020 roku,
bez możliwości przedłużenia umowy ani zawarcia nowej. Właścicielki Przedszkola wraz z obecną na spotkaniu Panią Przewodniczącą Rady Rodziców zostały poproszone o przekazanie powyższych informacji wszystkim rodzicom.
Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Kubusia Puchatka” wielokrotnie
było informowane o planach Powiatu i związaną z nimi koniecznością przejęcia budynku, ale równocześnie spotykało się z przychylnością władz Powiatu,
które nie raz godziły się na przedłużenie dzierżawy, dając Przedszkolu czas
na możliwość znalezienia nowej lokalizacji. Niestety, Powiat Wejherowski nie
dysponuje innym budynkiem, który spełniałby warunki niezbędne do utworzenia w nim Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych, a obowiązek realizacji wytycznych ustawy i programu „Za życiem” oraz
uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego zobowiązuje nas do niezwłocznego
rozpoczęcia prac inwestycyjnych.
					
Z poważaniem
						
Jacek Thiel
					
Wicestarosta Wejherowski

www.facebook.com/powiatwejherowski
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POWIAT
Radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za 2019 rok

Absolutorium dla Zarządu Powiatu
Ponad 217 mln zł po stronie wydatków i 210 mln zł po stronie dochodów. Blisko 30
mln zł na modernizację infrastruktury drogowej oraz 16,5 mln zł na rozbudowy szkół i
remonty w placówkach oświatowych. Tak w liczbach przedstawia się zeszłoroczny budżet powiatu wejherowskiego. Radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium i wotum
zaufania, pozytywnie oceniając wykonanie budżetu za 2019 r.
Podczas XV sesji Rady
Powiatu Wejherowskiego,
jednej z najważniejszych w
ciągu roku, przegłosowano
absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
Jak wynika ze sprawozdania zarządu, zaplanowane dochody budżetu w
kwocie 214 288 948,00 zł
zostały wykonane w wysokości 210 335 774,77 zł, co
stanowi 98% planu. Natomiast zaplanowane wydatki w wysokości 241 978 140
zł zrealizowano w wysokości
217 571 848 zł, co stanowi
89,91% planu. Źródłami dochodów powiatu były dochody własne, które stanowiły
47,22% budżetu ogółem, następnie subwencje ogólne
41,31% oraz dotacje celowe
z budżetu państwa 11,47%.
- To był pracowity rok.
Zrealizowaliśmy
wiele
ważnych inwestycji, przy
znacznym udziale środków
zewnętrznych, które wpłynęły na poprawę poziomu życia
mieszkańców. Wśród tych
zadań są projekty drogowe, oświatowe czy społeczne
– mówi starosta wejherowski Gabriela Lisius. - Największym przedsięwzięciem
inwestycyjnym była rozbudowa drogi Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku
Nawcz - Osiek, rozbudowa
ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Granicznej do
ulicy Wierzbowej w Wejherowie oraz budowa ronda na
ulicy 12 Marca. Ponadto w
minionym roku oddaliśmy
do użytkowania nowy budynek szkolny z dziesięcioma
pracowniami w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie oraz rozbudowaliśmy
Powiatowy Zespół Szkół nr
1 w Rumi.
Duża część budżetu, bo
aż 98 239 684,24 zł, powiat wydał w minionym
roku na zadania z zakresu
oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Środki zostały przeznaczone przede

Obrady XV sesji Rady Powiatu Wejherowskiego odbywały się przy zachowaniu
szczególnych środków ostrożności, m.in. większych odstępów między radnymi.

wszystkim
na
pokrycie
kosztów bieżącej działalności edukacyjnej, projekty
zawodowe dla uczniów i nauczycieli oraz na remonty
i modernizacje w powiatowych placówkach edukacyjno-wychowawczych.
Kolejną pozycją w budżecie powiatu zajęły wydatki na zadania z zakresu
pomocy społecznej, polityki
społecznej i rodziny, które
w zeszłym roku zamknęły
się kwotą 46 387 525,22 zł.
Wśród zadań zrealizowanych w tym obszarze wymienić można budowę trzech
nowych
budynków
dla
Ogniska Wychowawczego
im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi. Następną pozycję w budżecie powiatu
zajęły wydatki drogowe,
które w 2019 r. wyniosły
29 536 667,16 zł.
W zeszłym roku samorząd zrealizował szereg
inwestycji drogowych i remontów, które przyczyniły
się do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Trzeba również
dodać, że wiele zadań było
realizowanych wspólnie z
gminami, m.in. rozbudowa
drogi Szemud - Karczemki,
rondo u zbiegu ulic 12 Mar-

Zrealizowane inwestycje drogowe:

• Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 12 Marca i Sikorskiego w Wejherowie, inwestycja współfinansowana wraz
z Miastem Wejherowo,
• Rozbudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy
Granicznej do ulicy Wierzbowej w Wejherowie,
• Rozbudowa drogi Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na
odcinku Nawcz - Osiek,
• Przebudowa drogi Kisewo - Żelazno przez miejscowości Świchowo,
• Budowa chodnika na odcinku Luzino - Barłomino,
• Remont drogi Szemud - Karczemki na odcinku przez
miejscowość Kielno,
• Przebudowa drogi Szemud – Kamień na odcinku
Kielno – Karczemki oraz w miejscowości Kielno, poprzez
budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budowę oświetlenia,
• Dotacja dla Gminy Szemud na budowę chodnika na
odcinku Szemud – Karczemki,
•Rozbudowa drogi powiatowej Rumia - Łężyce - Gdynia, poprzez budowę chodnika oraz budowę oświetlenia,
• Utwardzenie drogi Reda - Gniewowo na odcinku
przez miejscowość Gniewowo (ul. Spacerowa),
• Dotacja dla Gminy Gniewino na przebudowę drogi Mierzyno - Gniewino - Czymanowo, poprzez budowę
chodnika w miejscowości Gniewino.

Pozostałe inwestycje:

Starosta wejherowski Gabriela Lisius, wicestarosta
Jacek Thiel oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu
otrzymali absolutorium i wotum zaufania.

ca i Sikorskiego w Wejherowie, chodnik w miejscowości
Gniewino czy utwardzenie
drogi w Gniewowie na ulicy Spacerowej. Wydatki na
pozostałe zadania powiatu wyniosły 43 407 971,50
zł. W tym obszarze wymienić można dofinansowanie
zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby OSP
Bojano i OSP Sasino oraz
łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Wejherowie.
- Dziękuję radnym, zarządowi,
dyrektorom
i

pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz
starostwa, za zaangażowanie i współpracę przy realizacji budżetu - powiedziała
po głosowaniu starosta wejherowski Gabriela Lisius.
Podczas sesji radni przyjęli także pakiet uchwał na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków. Dotację otrzymało sześć parafii
na renowację powiatowych
zabytków sakralnych, na
łączną kwotę 170 000 zł.

• Budowa trzech nowych budynków dla Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi,
• Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o
kompleks 10 pracowni wraz zakupem sprzętu komputerowego do sal dydaktycznych,
• Rozbudowa szkoły, etap I w Powiatowym Zespole
Szkół nr 1 w Rumi,
• Przebudowa poddasza, przekształcenie w bibliotekę
w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi,
• Kontynuacja projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez
rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych
szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i
regionalnego rynku pracy”,
• Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Wejherowie,
• Kontynuacja projektu „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu
Pałacowo-Ogrodowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej na potrzeby ruchu
turystycznego regionu”,
• Zakup łodzi ratowniczej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,
• Kontynuacja projektu „Za życiem”,
• Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
dla OSP w Bojanie i OSP w Sasinie,
• Kontynuacja projektu „Wsparcie przedsiębiorczości
na Kaszubach”,
• Dofinansowanie remontu oddziału urologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie.
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POWIAT
Minister na uczelni i w szkole policealnej

Studia magisterskie
w Wejherowie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie rozszerza
ofertę dydaktyczną o studia magisterskie. Dzięki pozwoleniu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od nowego roku
akademickiego uczelnia będzie kształcić na studiach drugiego
stopnia na kierunku Socjologia.
Pozytywną
decyzję
w sprawie uruchomienia pierwszego kierunku
magisterskiego
wręczył
Rektorowi KPSW w Wejherowie prof. Marcinowi
Plińskiemu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek,
który odwiedził placówkę.
- Duże zainteresowanie
pielęgniarstwem, a także fakt, że z murów szkoły będą niedługo wychodzić
absolwenci z tytułem magistra, stanowią dobre perspektywy na przyszłość
- mówił podczas wizyty w
Wejherowie minister.
Warto przypomnieć, że
miesiąc temu wejherowska
szkoła wyższa uzyskała
akredytację na prowadzenie studiów pierwszego
stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo.
- To bardzo dobra i wyczekiwana przez studentów
wiadomość oraz znak, że
uczelnia cały czas się rozwija i podnosi poziom oferty
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Obchody Dnia Patrona Robakowa

Nowa figura św. Jana
w centrum wsi
Fot. Starostwo w Wejherowie
edukacyjnej, tak aby dobrze wypełniać swoją misję
– podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius,
inicjatorka
utworzenia
KPSW w Wejherowie. – Na
pewno wiele osób z powiatu
i okolic skorzysta z oferty
studiów drugiego stopnia
na kierunku Socjologia.
Podczas wizyty minister
odwiedził także Powiatowy
Zespół Szkół Policealnych
im. Z. Kieturakisa w Wejherowie, w którym mieszczą

się specjalistyczne pracownie zawodowe do kształcenia w takich zawodach jak:
terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, ortoptystka, technik elektroradiolog,
technik usług kosmetycznych, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji
medycznej czy higienistka
stomatologiczna.
Spotkanie było również
okazją do rozmowy na temat
rozwoju szkolnictwa wyższego w naszym regionie.

Obchody św. Jana Chrzciciela, patrona wsi Robakowo, były
okazją do poświęcenia nowej figury św. Jana, usytuowanej w
centrum wsi. Robakowo w gminie Luzino jest jednym z nielicznych w kraju, które ma swojego patrona.
W dniu św. Jana Chrzciciela, patrona wsi Robakowo, w kościele pw. św.
Wawrzyńca w Luzinie odbyło się nabożeństwo w intencji
mieszkańców. Przypomnijmy, że św. Jan Chrzciciel od
blisko dziesięciu lat sprawuje opiekę nad wsią.
Obchody była okazją do
poświęcenia nowej figury
św. Jana, która usytuowana jest w centrum wsi.

Inicjatorem
podjęcia
uchwały o nadaniu patrona
wsi Robakowo wyszedł kilka
lat temu Edmund Słowi,
radny gminy Luzino, który
wraz z żoną założył Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków Wsi
Robakowo pod Patronatem
św. Jana Chrzciciela. Organizacja działa na rzecz rozwoju i aktywizacji lokalnej
społeczności.

W uroczystości w Robakowie uczestniczyli m.in.:
starosta wejherowski Gabriela Lisius, wicestarosta
Jacek Thiel, przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Józef Reszke
oraz wiceprzewodniczący:
Genowefa Słowi i Bogdan Tokłowicz, a także
wójt gminy Luzino - Jarosław Wejer oraz mieszkańcy wsi.
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EDUKACJA
Nietypowe zakończenie roku szkolnego

Sukces informatyków z „Szóstki”

Niedawne zakończenie roku szkolnego było wyjątkowe, bo podyktowane reżimem sanitarnym w związku z epidemią koronawirusa. Koleżanki i koledzy ze szkolnych ław z nauczycielami spotkali
się w maseczkach, zdezynfekowani, z zachowaniem dystansu.

Maciej Klawikowski zajął pierwsze miejsca, a Igor Roszman
drugie podczas XXIV Wojewódzkich Otwartych Zawodach Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni. Młodzi informatycy są uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie.

Ponad 4,5 tys. uczniów
wejherowskich szkół podstawowych odebrało świadectwa. Wśród nich było 600
ósmoklasistów.
Podczas zakończenia roku we wszystkich szkołach
odbyły się krótkie spotkania
z wychowawcami, z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa - bez
akademii, wspólnych apeli
i bez rodziców. Świadectwa
wydawane były uczniom w
ustalonych wcześniej terminach i w różnych salach.
Tak było m.in. podczas pożegnania ósmoklasistów w
Szkole Podstawowej nr 8.
- Był to dla nas wszystkich
bardzo trudny czas, musieliśmy zmierzyć się z kryzysem,
o którym nikt sobie nie mógł
nawet wyobrazić - powiedziała Danuta Czernewska,
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie (SP nr 8). Zwracając
się do absolwentów szkoły
dodała. - Słowem kluczem w
tym czasie stało się: „damy
radę”. Jesteście na swój sposób bohaterami, bo daliście
radę. Chylę czoła nad Waszą
pracą, pracą nauczycieli, a
szczególne słowa podziękowania należą się rodzicom, którzy Was wspierali, pomagali,
stawiali także oczekiwania
wobec nas - nauczycieli, którym chcieliśmy jak najlepiej
sprostać. Niech zbliżające się
dwa miesiące przyniosą Wam
upragniony odpoczynek.

Ósmoklasiści z wejherowskiej „Szóstki” zmagali
się zdalnie z testem wiedzy
informatycznej,
budowąkomputera, arkuszem kalkulacyjny oraz stroną www.
Maciej Klawikowski i Igor
Roszman są również zwycięzcami XV Mistrzostw Wiedzy
Komputerowej Szkół Podstawowych Miasta Wejherowa,
które odbyły się w lutym 2020
r. pod patronatem prezydenta Wejherowa. Igor Roszman
jest też tegorocznym finalistą
kuratoryjnego konkursu z informatyki. Gratulujemy!

Nareszcie wakacje!

- Ten rok szkolny był wyjątkowy, bo kojarzyć się będzie ze zdalnym nauczaniem,
z konsultacjami on-line, a
także z egzaminami, które do
końca stały pod znakiem zapytania, a które odbyły się w
reżimie sanitarnym - powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta
Wejherowa, obecny w SP nr
8. - Chciałbym podziękować
dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom, a przede
wszystkim rodzicom, którzy
mieli w tym roku znacznie
większy wkład w edukację.
Wszyscy zdali ten egzamin na
szóstkę. Życzę Wam pięknych
wakacji, udanego wypoczynku, słonecznej pogody, mnóstwa pomysłów oraz wielu
pasjonujących przygód.
Z
informacji
Premiera Rządu RP oraz Ministra
Edukacji nowy rok szkolny
rozpocznie się normalnie w
szkołach. Oby tak się stało!

Piosenka
na pożegnanie
Na pożegnanie ósmoklasistów nauczyciele Szkoły
Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie
przygotowali i zaśpiewali piosenkę.
Utwór skomponowała Karolina Szczepańska, autorką tekstu
jest Anna Derc-Długi. Premiera miała miejsce podczas zakończenia roku, ale teraz utwór można usłyszeć na stronie internetowej szkoły oraz na portalu społecznościowym. Udostępniamy
ją również na facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Urząd Miejski

Komputery to ich pasja

Fot. Urząd Miejski

Łęczyce. Konkurs recytatorski online

Wiersze znane i nieznane
W gminie Łęczyce rozstrzygnięto II Gminny Konkurs Recytatorski dla Dzieci „Wiersze znane i lubiane” zorganizowany przez Gminną Instytucję Kultury i Bibliotekę.
Dzieci wspaniale recytowały wybrane wiersze, a komisja konkursowa oglądała je i
oceniała na ekranie komputera. Konkurs przeprowadzono bowiem online.
17 czerwca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Łęczycach zebrała się
Komisja Konkursowa (na
zdjęciu obok) w składzie:
Hanna Mancewicz - dyrektor GIKiB w Łęczycach,
Agnieszka Cierocka z
Urzędu Gminy, zajmująca
się promocją i współpracą z
organizacjami oraz Janina
Dąbrowska - emerytowana
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
Na konkurs wpłynęło 21
recytacji. Komisja oceniała opanowanie pamięciowe
utworu, trafność interpretacji oraz ogólny wyraz artystyczny. Wybrano sześcioro
laureatów trzech pierwszych
miejsc (po dwoje ex aequo),
przyznano też wyróżnienia.

Dla wszystkich dzieci,
przygotowano nagrody dyplomy i nagrody które wraz z
rodzicami odbierały w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Łęczycach.
- Jesteśmy pod dużym wrażeniem talentu, odwagi i zaangażowania dzieci. Wszystkie
recytacje były piękne - mówi
Hanna Mancewicz, przewodnicząca Komisji Konkursowej. - Dzieci recytowały w
różnych ciekawych miejscach
- w domu, w ogrodzie, na łące.
Bardzo się cieszę się że uczestnicy konkursu sięgają po klasykę literatury dziecięcej, czyli
wiersze Tuwim, Brzechwy
i innych znanych autorów.
Dziękujemy nauczycielom, a
zwłaszcza rodzicom za pomoc
w przygotowaniu dzieci.

Komisja konkursowa i laureatki pierwszego miejsca.

Oto wyniki konkursu. I miejsce zajęły: Maja Łapczuk i Klaudia Kutzmer , II miejsce: Natalia Roda i Tiam Karszny, a III
miejsce: Iga Pajączkowska i Aniela Naplocha
Wyróżnienia otrzymali: Maciej Szczodrowski, Łukasz Żółtowski, Klara Tłuścik i Amelia Kas.
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WAKACJE W MIEŚCIE
Ćwiczenia na świeżym powietrzu

Joga w parku

W każdą niedzielę wakacji, aż do 30 sierpnia, w godz. 9.30-10.30
w wejherowskim parku odbywają się otwarte bezpłatne zajęcia
z jogi. Pomysłodawczynią prowadzenia zajęć z jogi na świeżym
powietrzu jest Magdalena Kamińska, założycielka Szkoły jogi 12
asan w Wejherowie.
Będzie to już piąta edycja tego wydarzenia. Zajęcia są bezpłatne i otwarte
dla każdego.
- Ćwiczymy na trawniku
za pałacem - wyjaśnia Magda Kamińska. - Zabierzcie
swoją matę lub koc. W tym
roku prosimy o szczególną

Z wielką ostrożnością

Kino w WCK już działa
Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska wznowiła działalność po przerwie, wywołanej epidemią. Na razie rusza
kino oraz wystawy we foyer i galerii. Jak informują pracownicy
WCK, dołożyli wszelkich starań, żeby zadbać o bezpieczeństwo
uczestników seansów filmowych i innych wydarzeń kulturalnych.
Kino w Wejherowskim
Centrum Kultury wznowiło
działalność od 27 czerwca.
- Czekaliśmy na tę chwilę
z niecierpliwością, ale niebezczynnie - mówi Adam Szulc,
kierownik Działu Promocji i
Marketingu Wejherowskiego
Centrum Kultury. - Dołożyliśmy wszelkich starań, aby
zadbać o bezpieczeństwo po
przekroczeniu progu Filharmonii Kaszubskiej. Niestety
nie będziemy mogli powrócić
w pełnym zakresie działalności, ale wierzymy, że uda nam
się zapewnić atrakcyjne formy
spędzania czasu przez znakomite propozycje filmowe, ciekawe wystawy prezentowane
w foyer oraz w przestrzeni naszej galerii. Wszystkie seanse
i wydarzenia będą odbywały
się z zachowaniem środków
bezpieczeństwa. Uzgodniliśmy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną rozwiązania,
które pozwolą zmaksymalizować bezpieczeństwo widzów,
bo to oni zawsze byli, są i będą dla nas najważniejsi.
Udział w seansach kinowych dopuszczalny będzie
wyłącznie pod warunkiem
zakrywania ust i nosa. Na
widowni udostępniona zostanie zmniejszona liczba
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miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem
wolnego miejsca między
widzami. Zakup biletów do
kina będzie możliwy za pośrednictwem strony internetowej: www.wck.org.pl oraz
w kasach: od poniedziałku
do piątku w godz. 15 – 20,
a w weekendy - na godzinę
przed pierwszym wydarzeniem do godz. 21.
Kontrola biletów będzie

odbywała się w sposób bezdotykowy. Podczas zakupu
każdy zostanie poproszony
o podanie swoich danych
kontaktowych, na wypadek
stwierdzenia u któregoś z
widzów lub pracowników kina zakażenia SARS-CoV-2.
Obowiązuje
dezynfekcja
dłoni i pomiar temperatury
przy wejściu do Filharmonii. Więcej informacji można uzyskać na
www.wck.org.pl

Więcej zdjęć na: facebook.
com/PulsWejherowa

Straż Miejska w sezonie letnim
Na sezon wakacyjno-letni Straż Miejska w Wejherowie wprowadza zmiany organizacyjne w swojej pracy. Są one w tym roku nieco
spóźnione z powodu epidemii. Miasto patrolowane jest patrolami
zmotoryzowanymi, pieszymi, rowerowymi oraz na quadzie.
W miejsca gdzie nie można dojechać radiowozem,
dojadą patrole rowerowe, na
quadzie lub patrole piesze.
Kalwaria Wejherowską patrolowana jest od 18 czerwca. Od 6 lipca na Kalwarię
wyruszą pierwsze wycieczki
piesze. Wyjścia zorganizowanych grup z przewodnikami
odbywać się będą codziennie

do 30 sierpnia, a zbiórka będzie o godz. 11 przy pomniku
Jakuba Wejhera i oprowadzanie jest bezpłatne.
W niektóre weekendowe noce nad porządkiem i
bezpieczeństwem w mieście
czuwać będą dwa patrole zmotoryzowane. Zmiana
systemu pracy ma służyć
poprawie porządku i bez-

pieczeństwa w mieście.
Wszystkie patrole strażników mają na wyposażeniu materiały promujące
Wejherowo i turysta otrzyma darmowe niezbędne
materiały o atrakcjach turystycznych miasta.
Strażnicy zobowiązani
zostali do służenia informacją i pomocą.

ostrożność w kontaktach
z innymi osobami ćwiczącymi, bo obowiązują nas
zalecenia sanitarne, więc
prosimy o zachowanie ok.
2 metrów odległości od innych osób. Osoby z objawami przeziębienia prosimy o
pozostanie w domu.

Organizatorzy dziękują
Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej za zgodę na użytkowanie trawnika, a Miastu
Wejherowo za wsparcie w
promocji wydarzenia. Zajęcia prowadzą nauczyciele jogi ze Szkoły jogi 12 asan.

redakcja@pulswejherowa.pl
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RZEMIOSŁO

Tradycja, edukacja młodzieży
i wsparcie dla rzemieślników
W Powiatowym Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw Związku Pracodawców w Wejherowie nastąpiły zmiany, o czym informowaliśmy w poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa”. Starszym (Prezesem) wejherowskiego Cechu został Ryszard Pionk, z którym rozmawiamy o aktualnych
sprawach i planach organizacji.
- Ma Pan duże doświadczenie, pomocne w kierowaniu
dużą organizacją rzemieślniczą, ponieważ od 1992 roku
jest Pan członkiem Zarządu
Cechu Rzemiosł w Wejherowie. A od kiedy jest Pan
członkiem Cechu?
- Na członka Cechu zapisałem
się w 1979 roku. ale pierwsze
kroki w organizacji rzemieślniczej postawiłem już jako uczeń w
1970 roku. Uczyłem się zawodu
i pracowałem w zakładzie stolarskim ojca, potem ukończyłem
Technikum Przemysłu Drzewnego, a następnie zostałem powołany do odbycia służby wojskowej.
Po jej zakończeniu przejąłem zakład od ojca i rozpocząłem działalność na własny rachunek.
Obecnie jestem właścicielem zakładu stolarskiego na Osiedlu
Sucharskiego w Wejherowie.
- Wracając do Cechu, jakie
funkcje sprawował Pan w
wejherowskiej organizacji?
- Od 28 lat jest członkiem Zarządu, a przez ostatnie kilka lat
byłem również podstarszym Cechu, czyli zastępcą prezesa. Moje

doświadczenia wykraczają poza
organizację w Wejherowie. Przez
kilkanaście lat byłem członkiem
Komisji Egzaminacyjnej w Izbie
Rzemieślniczej w Gdańsku (4
kadencje). Już trzecią kadencję
jestem członkiem Komisji Rewizyjnej wojewódzkiej organizacji
rzemieślniczej. Mam nadzieję,
że moje doświadczenie bardzo mi
pomoże w kierowaniu wejherowskim Cechem, liczącym obecnie
255 członków.
- Panie Prezesie, kiedy myśli Pan o Cechu, co w obecnej
chwili jest dla Pana najważniejsze?
- Z pewnością należy ukierunkować pracę zarządu m.in. na promocję Cechu, poprzez rozmowy z
rzemieślnikami. Musimy wykazać, że interesujemy się ich działalnością i dokonaniami, a także
informować o zmianach w przepisach, zaleceniach. Mam zamiar
zapraszać rzemieślników na spotkaniach informacyjno-dyskusyjne
w branżach oraz wyróżniać tych,
którzy udzielają się społecznie.
Uważam, że należy dotrzeć do

wielu rzemieślników w powiecie
wejherowskim, którzy nie są zrzeszeni i zachęcać ich do wstąpienia
do organizacji rzemieślniczej
- Czy Pana zdaniem potrzebne są zmiany wewnątrz organizacji, w sposobie pracy?
- Ważne jest, aby ocieplić relacje między organizacją a rzemieślnikami, bardziej się o nich
zatroszczyć i skupić się na ich
potrzebach.
- Czy ważne jest pielęgnowanie tradycji rzemieślniczych, o które władze Cechu
dotychczas bardzo dbały?
- Oczywiście, tradycje rzemiosła, które przejęliśmy po naszych
ojcach i dziadkach są bardzo ważne. Należy je pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom, bo
to piękne zwyczaje i idee, opierające się na podstawowych wartościach. Musimy ich przestrzegać.
- Obok siedziby wejherowskiego Cechu powstaje nowy
budynek szkoły. Czy dla Pana
edukacja przyszłych rzemieślników jest tak samo ważna,
jak dla Pana poprzednika?
- Jest bardzo ważna dla mnie

i całego Zarządu cechu. Rozwój
szkolnictwa zawodowego, kształcenie przyszłych rzemieślników
na najwyższym poziomie to zdanie, które z pewnością będziemy
kontynuować. Mamy już Niepubliczną Szkołę Rzemiosł w Wejherowie, cieszącą się dużym
zainteresowaniem uczniów, więc
będziemy ją rozwijać. Jeszcze w
tym roku oddamy do użytku nowy
budynek szkoły, który wyposażony będzie w nowoczesny sprzęt do
nauki i zdobywania umiejętności
w różnych zawodach.
- Wrócił Pan właśnie z
Pielgrzymki na Jasną Górę.
Czy stał Pan na czele delegacji rzemieślników z powiatu
wejherowskiego?
- Tak, ale była to połączona
delegacja dwóch organizacji: Powiatowego Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw
- Związku Pracodawców oraz oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie. Prezes
ZK-P, Mirosław Gaffka jest również rzemieślnikiem i działaczem
Cechu, więc współpracujemy ze
sobą. Byliśmy tam 40-osobową

Ryszard Pionk podczas Walnego
Zgromadzenia Delegatów Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP ZP w Wejherowie, tuż po objęciu
funkcji prezesa organizacji.

grupą. Zgodnie z tradycją, Starszyzna Cechu ubrana była w togi, a poczet
sztandarowy niósł sztandar naszej organizacji. Opieką duchową otoczył nas
kapelan wejherowskiego rzemiosła,
ks. prałat Tadeusz Reszka.
Dodam jeszcze, że na pielgrzymkach w Częstochowie jesteśmy obecni
co roku. Pokłonienie się Pani Jasnogórskiej to jedna z naszych ważnych
tradycji.
- Dziękuję za rozmowę.
Anna Kuczmarska

Nowe władze Cechu Rzemiosł
w Wejherowie
W skład Zarządu Cechu na kolejną kadencję weszli:
Ryszard Pionk - Starszy Cechu,
Gerard Pobłocki - pierwszy Podstarszy Cechu,
Lucyna Pranschke - Podstarszy Cechu,
Kazimierz Fetta - Sekretarz,
Hubert Meyer - Skarbnik,
Adam Stuba - członek Zarządu
Wojciech Nowicki - członek Zarządu.
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
Mirosław Gaffka, Kazimierz Szwinka
i Janusz Maszota
W Sądzie Cechowym zasiadają:
Henryk Konkol, Grzegorz Lange
i Marzena Marcińska-Gaffke
Członkami Kasy Wzajemnej Pomocy zostali:
Beata Nowicka, Ewa Grzenkowicz
i Waldemar Kurpet
Wejherowscy rzemieślnicy i członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na Jasnej Górze, czerwiec 2020.
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LUDZIE I ICH PASJE

Co kryją stare strychy i piwnice...

Rozmowa z Marcinem Gniechem, pasjonatem historii Wejherowa, który ciekawych informacji, dokumentów oraz przedmiotów, związanych z historią miasta szuka od ponad 20 lat.
- Nie jest Pan historykiem, ale interesuje się
Pan historią. Czy zawsze
tak było? Czy historia była Pana ulubionym przedmiotem szkolnym?
- Nie jestem historykiem,
bo to słowo jest zarezerwowane dla ludzi z potężną
wiedzą, czasami wykraczającą poza wiedzę książkową
a tym bardziej poza wiedzę
internetową, która pochodzi właśnie z książek i publikacji. W szkole jak to w
szkole, lubiłem przedmioty,
które rozumiałem i które były łatwe, ale maturę pisałem
właśnie z historii. Zawsze
interesowałem się historią
naszego miasta, ale nie z
taką pasją jak obecnie.
- A kiedy pojawiła się
prawdziwa pasja?
- Przełom nastąpił gdy
mój tata dawno temu przyniósł z jakiejś piwnicy dwie
walizki papierów, związanych z Wejherowem. Była
tam masa rachunków, wystawionych przez różne wejherowskie firmy. Zacząłem
szukać informacji o tych firmach, a przy okazji trafiłem
na inne informacje, związane z miastem i tak to się
zaczęło. Szukanie trwa już
ponad 20 lat i co ciekawe, co
jakiś czas pojawia się coś, co
potrafi mnie zaskoczyć.
- Podczas spotkań Klubu Miłośników Wejherowa, którego jest Pan
członkiem, wielokrotnie
opowiadał Pan o ciekawych wydarzeniach z historii naszego miasta.
Skąd Pan czerpie taką
ponadprzeciętną wiedzę?
- Uważam, że wydarzenie
jest wtedy ciekawe, kiedy zainteresuje słuchacza. Jeśli
ktoś naprawdę słucha, zadaje pytania, a nawet - co dla
mnie najważniejsze - czasem
uzupełnia moje wypowiedzi,
to wspólnymi siłami tworzymy fajny obraz jakiegoś
wydarzenia. Cieszę się że
na spotkania przychodzą ludzie którzy już brali udział w
moich prelekcjach, bo to znaczy że ich nie zanudziłem.
Oprócz Klubu Miłośników

Wejherowa udzielam się też
na Pomorskim Forum Eksploracyjnym (PFE), gdzie
również dzielę się wiedzą
jak i otrzymuję odpowiedzi
lub podpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Wiedzę w pierwszej kolejności czerpię z książek
i publikacji o Wejherowie,
korzystam z bibliotek cyfrowych, archiwów rodzinnych,
z dokumentacji zgromadzonej w archiwach cyfrowych,
a co najciekawsze ze wspomnień ludzi, z ich albumów
rodzinnych i opowieści.
Dodatkowo, dzięki przychylności właścicieli, odwiedzam strychy i piwnice
starych domów, bo tam jeszcze można poczuć historię
miasta, a nawet ją znaleźć
w formie papierowej. Jeśli
ktoś ma stary strych i twierdzi, że na nim nic nie ma
(tak przeważnie mówi właściciel strychu), to może się
zdziwić, co ja tam znajdę...
- Czy poza Wejherowem
interesuje Pana historia
regionu lub innych miast?
- Nie, skupiam się na
Wejherowie i to mi naprawdę wystarcza, bo materiałów
jest bardzo dużo. Drugie tyle jeszcze czeka na odkrycie.
Warto zaznaczyć że Wejherowo do lat 30-tych XX wieku
było największym miastem
na polskim Pomorzu, stolicą
powiatu, a przez jakiś czas
było zapleczem budującej się
Gdyni. W związku z tym kilka ciekawych urzędów mieściło się w naszym mieście.
- Czy istnieje dziedzina ub temat, które pasjonują pana najbardziej?
- Interesuje mnie historia harcerstwa w Wejherowie, działalność Ochotniczej
Kompani Harcerskiej lub jak
podają inne źródła - ochotniczej kompani wejherowskiej,
która istniała niecały miesiąc, ale znacznie się zasłużyła we wrześniu 1939 roku.
Mój dziadek Alojzy Gniech
był ochotnikiem OKH. Bardzo interesują mnie przedwojenni mieszkańcy miasta,
ludzie znani i mniej znani, ich problemy, przyna-

leżności, a nawet konflikty
z prawem. Ciekawi mnie,
czy posiadali samochód czy
nie, a jak już uda mi się to
ustalić, staram się znaleźć
numer rejestracyjny samochodu. Dowiedziałem się na
przykład, że ksiądz Roszczynialski w 1934 roku miał
auto osobowe o numerze rejestracyjnym PM 50280. Taka wiedza pozwala niekiedy
rozszyfrować zdjęcie z tamtego okresu.
- A propos zdjęć, czy
jest Pan również kolekcjonerem fotografii,
starych pocztówek lub
przedmiotów?
- Tak, zbieram lub kolekcjonuję wszystko, co jest
związane z Wejherowem
- pocztówki, zdjęcia, jak
również dokumenty, które trafiają do mnie często
dzięki moim przyjaciołom,
znajomym oraz różnym kolekcjonerom na zasadzie
wymiany. Czasem wydaję
na nie niemałe pieniądze.
Cieszą mnie pamiątki z
okresu międzywojennego,

takie jak butelki z nadrukami, stare wieszaki, które jeszcze można znaleźć w
szafach i inne przedmioty
sygnowane nazwą Wejherowo lub Neustadt, która
to nazwa była używana do
1920 roku i w okresie okupacji niemieckiej.
- Władze naszego miasta bardzo dbają o eksponowanie
ważnych
historycznie i atrakcyjnych miejsc, z myślą o
mieszkańcach i turystach. Myślę m.in. o ekspozycjach w ratuszu, o
Parku Miejskim, o Szlaku Nut Kaszubskich. Czy
Pana zdaniem jest jeszcze coś, co można by ciekawie wyeksponować?
- Podoba mi się sposób
upamiętnienia pani Reginy
Osowickiej i myślę że takich
ławek z postaciami powinno być więcej, na przykład
ławka burmistrza Bolduana przy ratuszu, proboszcza Roszczynialskiego przy
kościele farnym czy Jakuba
Wejhera przy Kalwarii.

To co pan Marcin lubi najbardziej, czyli szperanie na
strychach, w piwnicach, opuszczonych budynkach.

Marcin Gniech podczas ciekawej podróży do Gruzji.

- Jest pan wejherowianinem od urodzenia. W jakiej części miasta spędził
Pan dzieciństwo, do której szkoły pan chodził?
Czy nadal mieszka pan w
swojej dawnej dzielnicy?
- Jestem wejherowianinem od kilku pokoleń, ale
czuję się obywatelem świata. 35 lat mieszkałem w centrum miasta, pod sąsiedzku
ze Szkołą Podstawową nr 4
im Mikołaja Kopernika. Do
szkoły średniej miałem niewiele dalej. Ulica była super,
dawniej wszyscy się znali,
przesiadywali na swoich lub
nie swoich podwórkach i robili sobie nawzajem psikusy
komu się dało. Od kilku lat
mówię, że mieszkam na początku Wejherowa… albo na
końcu, jak kto woli. Spokój cisza, fajna dzielnica. Do pracy w dużej prywatnej firmie
w Bolszewie jeżdżę na rowerze przez całe miasto. Dzięki temu obserwuję obrzeża
miasta, nie tylko jego centrum, widzę jak się zmieniają i robię zdjęcia. Zazwyczaj
centra miast są fotografowa-

ne, a o okolicy wokół się zapomina. Tymczasem dzięki
dokumentacji fotograficznej
widać dokładnie zmiany, jakie tam następują.
- Czy ma Pan inne zainteresowanie, pasje? Jak
Pan spędza wolny czas?
- Mam wiele pasji i nie
raz łapię się na tym, że za
dużo. Zbieram telefony komórkowe (ha ha) i kolekcjonuję kapsle, najlepiej z
polskich browarów. Mam
jeszcze kilka zainteresowań
o których wiedzą wtajemniczeni, regularnie uzupełniający moje kolekcje.
Nie mam wolnego czasu
i nie lubię wolnego czasu,
ja wolę szybki czas kiedy
coś się dzieje. Dużo czasu
spędzam w terenie, na strychach i w piwnicach, szukając śladów historii miasta
lub z żoną Anetą na rowerach przemierzamy Ziemię
Kaszubską oraz w ciemno
Europę wschodnią, która cały czas zaskakuje nas pozytywnie. Lubimy tam wracać.
Anna Kuczmarska
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AKTUALNOŚCI

Kaszubski Spichlerz Pamięci
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie realizuje w tym
roku projekt „Kaszubski Spichlerz Pamięci”. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie archiwum gromadzącego relacje najstarszego pokolenia mieszkańców Kaszub.
19 czerwca w Muzeum
odbyły się warsztaty poświęcone metodzie nagrań
relacji biograficznych, która
to zastosowana zostanie w
trakcie wywiadów z mieszkańcami Kaszub. Szkolenie
poprowadził dr Dominik
Czapigo (na zdjęciu), so-

cjolog i dokumentalista z
Fundacji Ośrodka KARTA
w Warszawie, które współzarządza największym archiwum historii mówionej w
Polsce, gromadzącym ponad
5500 nagranych relacji.
Celem warsztatów było
przygotowanie uczestników

do prowadzenia wywiadów
biograficznych. W spotkaniu
udział wzięli przedstawiciele kaszubskich muzeów,
zainteresowani dziennikarze oraz osoby nagrywające
w tym projekcie. Zwrócono
uwagę na przygotowanie się
do nagrania, podkreślono też

dobre praktyki prowadzenia spotkania z rozmówcą.
Uczestnicy zapoznali się z
metodami opracowywania i
archiwizacji nagrań oraz ich
wykorzystaniem.
- Nagrane wspomnienia będą zdeponowane w Muzeum
w Wejherowie i tam dostępne

dla osób zainteresowanych,
natomiast wybrane fragmenty relacji opublikowane zostaną w końcu listopada na
nowej stronie internetowej
projektu - mówi dr Tomasz
Fopke, dyrektor MPiMK-P.
- W ramach projektu, który
dofinansowano ze środków
Muzeum Historii Polski w
ramach programu „Patriotyzm Jutra”, zaplanowanych
jest nagranie pierwszych 11
kaszubskojęzycznych relacji
biograficznych. Wierzymy, że
w kolejnych latach projekt będzie kontynuowany.

k on d o l en c j e

"Można odejść na zawsze,by stale być blisko …"
Ks. J. Twardowski
Z głębokim żalem oraz smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

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

Pani
EWELINIE MAGDZIARCZYK - PLEBANEK
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

MATKI
Księdza Kanonika Piotra Żyndy

Proboszcza Parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
w Wejherowie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie w trudnych dniach

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

OJCA

składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

składają
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta
Miasta Wejherowa

k on d o l en c j e

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

Księdzu Kanonikowi Piotrowi Żyndzie
Proboszczowi Parafii pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie
najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius
wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami
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"Nie umiera ten, kto trwa
w sercach i pamięci naszej..."

Najszczersze wyrazy głębokiego żalu i współczcia
Dla Rodziny i Najbliższych z powodu śmierci

PANI
IRENY SZULTK
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

2 lipca 2020

redakcja@pulswejherowa.pl

OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gm. Łęczyce
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 11 pkt 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późń. zm.), art. 39 ust.1 pkt 2-5 i 40 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
oraz uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr XLVII/42/2014 z dn. 28 maja 2014 r. i uchwały Nr LXIII/89/2018 z dn. 15
października 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XLVII/38/2014 z dn. 28 maja 2014 r.
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 9 lipca 2020 r. do 7 sierpień 2020r.
w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce ul. Długa nr 49 (sala konferencyjna) godz. od 12.30 do 14.30.
W wyżej określonym terminie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
obrębu geodezyjnego Kaczkowo zostanie również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Łęczyce.
Dyskusja publiczna
nad przyjętymi, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 28 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce (sala konferencyjna) o godz. 13.00.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
• projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego
Kaczkowo, gmina Łęczyce
• prognozie oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo,
• opracowaniu ekofizjograficznym opracowanym na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo.
Zgodnie z art. 46, pkt 1 oraz art. 54, ust. 2 ustawy, projekt planu wymieniony wyżej podlega strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić
uwagi i wnioski dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
obrębu geodezyjnego Kaczkowo i prognozy sporządzonej do planu, które należy składać na piśmie do Wójta
Gminy Łęczyce, w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyce o lub na adres:
84 - 218 Łęczyce, ul. Długa nr 49, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone również ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym – na adres: sekretariat@leczyce.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce.
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 roku dot. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wchodząc do Urzędu należy zasłonić usta i nos maseczką
lub częścią odzieży.
Wszystkim osobom biorącym udział w dyskusji publicznej i wyłożeniu zostanie zapewniony płyn do dezynfekcji rąk oraz warunki pozwalające na zachowanie bezpiecznej odległości od pozostałych uczestników.
							
Piotr Wittbrodt
						
Wójt Gminy Łęczyce

Urząd Gminy
Łęczyce jest czynny
w poniedziałki
w godz. 7.30-17.00
wtorki, środy, czwartki
w godz. 7.30-15.30
piatki w godz. 7.30-14.00
Kasa czynna w godzinach:
od poniedziałku
do czwartku: 8.00 - 14.00
piątek: 8.00 - 13.00
Więcej informacji
na stronie:
http://www.leczyce.pl/

							

OGŁOSZENIE

Łęczyce 02.07.2020r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego działki nr 37 obr. Godętowo gmina Łęczyce
Na podstawie art. 11 pkt. 10,w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed. Z 2020 POZ. 293 ze zm.) oraz zgodnie z
art. 39 ust. 1, pkt. 2-5 i 40 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jed. Z 2020 poz. 283.) oraz na podstawie uchwały Rady
Gminy Łęczyce nr LII/26/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r.
Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 37 obr. Godętowo gmina
Łęczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 lipca 2020r. do
30 lipca 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce (sala
konferencyjna) w godz. od 10:00 do 12:00.
W wyżej określonym terminie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki nr 37 obr. Godętowo zostanie również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łęczyce.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 29 lipca 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce
(sala konferencyjna) o godz. 14:00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o:
projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37 obr. Godętowo gmina Łęczyce;
prognozie oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr 37 obr. Godętowo, gmina Łęczyce, wraz z opracowaniem ekofizjograficznym dla
tego planu’
Zgodnie z art. 46, pkt 1 oraz art. 54, ust. 2 ustawy, projekt planu wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działki nr 37 obr Godętowo, gmina Łęczyce i prognozy sporządzonej do planu, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce, w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyce o lub na adres:
84 - 218 Łęczyce, ul. Długa nr 49, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 14 sierpnia 2020r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone również ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym - na adres:
sekretariat@leczyce.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce.
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 roku dot. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wchodząc do Urzędu należy zasłonić
usta i nos maseczką lub częścią odzieży.
Wszystkim osobom biorącym udział w dyskusji publicznej i wyłożeniu zostanie zapewniony płyn
do dezynfekcji rąk oraz warunki pozwalające na zachowanie bezpiecznej odległości od pozostałych uczestników.
Piotr Wittbrodt
							
							
Wójt Gminy Łęczyce

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr ew. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 obr. Bożepole Małe, gmina Łęczyce w zakresie działek nr 32/2, 31/2, 30/2, 29/2
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce uchwały nr XXII/25/2020
z dnia 24 marca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 obr. Bożepole Małe, gmina Łęczyce w zakresie działek nr 32/2, 31/2, 30/2, 29/2.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do 24 lipca 2020 r.
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej (na adres: Urząd Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce), ustnie do protokołu oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl. Wniosek powinien
zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce.
Wójt Gminy Łęczyce, Piotr Wittbrodt
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SPORT
Regaty Jachtów Sterowanych Radiem klasy E

Sukcesy wejherowian

Na Jeziorze Wicko w Jezierzanach w Ogólnopolskich Regatach
Jachtów Sterowanych Radiem zawodnicy wejherowskiego RJK
PZPOW „Bliza Wejherowo” wypadli świetnie, zdobywając sześć z
dziewięciu medali w klasyfikacji indywidualnej oraz zostali najlepszym zespołem.
W zawodach wzięło udział
36 zawodników, którzy reprezentowali kluby z Polski.
Sternicy rywalizowali w klasie F5 – E, czyli długość kadłuba ich jachtów nie mogła
przekroczyć 1 metra.
W klasyfikacji zespoło-

wej najlepszym klubem okazał się RJK PZPOW „Bliza:
Wejherowo, oraz który wyprzedził Czarnych Pieszcz
oraz Radiojachting Szczecin.
W rywalizacji seniorów
na drugim miejscu uplasował się Julian Damaszk z

wejherowskiego klubu, a na
najniższym stopniu stanął
Mieczysław Muller.
W rywalizacji juniorów
najlepszym okazał się Kacper Konkol, a trzeci był Błażej Dąbrowski.
W najmłodszej kategorii,
czyli młodzików złoty medal
otrzymał Błażej Pawłowicz,
a srebrny jego brat - Igor
Pawłowicz.
Obaj są podopiecznymi
Marka Gorlikowskiego.

Piłka nożna

Gryf
spada

Gryf Wejherowo
przegrał na wyjeździe ze Skrą Częstochowa 7:0. Tym
samym spadł do niższej grupy.
Taka porażka to kompromitacja, ale też degradacja
do niższej grupy rozgrywkowej. Pięć goli wejherowianie stracili w ciągu ponad
pół godziny drugiej połowy.
Właściwie spadek Gryfa już nikogo nie dziwi,
bo ostatnie przegrywane,
co najwyżej zremisowane mecze dokładnie na to
wskazywały. Równia pochyła w dół.
Gryf Wejherowo: Wika Jahn, Sikorski, Burkhardt
(Sroka), Sławek, Gabor,
Pek, Pilarski (Poręba), Godlewski (Baranowski), Nowicki, Przygoda.

OGŁOSZENIE
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SPORT I REKREACJA
Podziękowania dla Leszka Lendy

Animator sportu, sędzia i zawodnik
Leszek Lenda wieloletni animator zawodów sportowych, a zwłaszcza turniejów amatorskich w piłce nożnej zakończył swoja pracę oraz działalność społeczną, odchodząc na emeryturę. L. Lenda był członkiem i
działaczem TKKF; organizował, prowadził i sędziował zawody, będąc również licencjonowanym menedżerem
sportu. Sam brał udział w różnych zawodach sportowych osób niepełnosprawnych.
Grupa sportowców amatorów z wielkim żalem zareagowała na decyzję L.
Lendy o pożegnaniu się z
działalnością społeczną i
sportową. W tym gronie
znaleźli się członkowie zespołów piłkarskich biorących udział w amatorskich
rozgrywkach halowej piłki
nożnej. Są to kapitanowie

Drużyn Oldbojów: Leszek
Stebnicki - BOR HYD, Jarosław Sobczak - Nordika, Sławomir Czerwiński
- Sychowianka, Piotr Zadrowski - Avans oraz Wojciech Pionk - Pro Sport.
- Pragniemy podziękować panu Leszkowi Lendzie
za organizację halowych
turniejów piłkarskich – po-

wiedział Wojciech Pionk.
- Przez wiele lat mogliśmy
się spotykać i rywalizować
w sportowo-przyjacielskich
zawodach. Turnieje te podtrzymywały więź piłkarską.
Pomimo dużej różnicy wieku między zawodnikami,
liczącymi od 35 do 55 lat,
a nawet więcej, duch sportowy w uczestnikach nie
ustawał. Wynik sportowy
był drugorzędną sprawą, bo
liczył się ruch i dobra zabawa. Będzie nam brakowało Pana Leszka, który przez
wiele lat z wielką pasją i
zaangażowaniem organizowała nam turnieje sportowe
Kapitanowie
drużyn
oldbojów odwiedzili Leszka Lendę i uroczyście podziękowali mu za wiele lat
współpracy (wszyscy na
zdjęciu po prawej).
Po lewej: Jedna z amatorskich drużyn - Pro Sport.

OGŁOSZENIE

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

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: POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Drukarnia w Bydgoszczy
Nakład: 8 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
Redakcja nie odpowiada za treść
nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania
nadesłanych tekstów.
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AKTUALNOŚCI
Miasto chce być EKO

Ograniczanie
koszenia trawników
Koszenie trawników na wybranych terenach miasta Wejherowa będzie ograniczone. Jest to kolejne proekologiczne działanie
władz miasta, które ma na celu nie tylko ochronę gleby przed
wysychaniem, ale wzbogacenie miejskiego ekosystemu przyrodniczego, oczyszczanie powietrza i gleby z zanieczyszczeń, a także
dać schronienie pszczołom i innym pożytecznym owadom.
Trawniki, zwłaszcza w
dużych aglomeracjach, pełnią także inne, znacznie
ważniejsze funkcje: utrzymują wilgoć i zapobiegają
erozji gleby, czyli przeciwdziałają jej przesuszaniu,
obniżają temperaturę powietrza. Poza tym trawa to
jeden z większych producentów tlenu i pochłaniaczy
dwutlenku węgla.
Trawy wyłapują z powietrza szkodliwe pyły i
cząsteczki odpowiedzialne
za zanieczyszczenie powietrza, ale ich skuteczność
jest większa im wyższa jest
trawa. Rzadsze koszenie
jest również korzystniejsze,
ponieważ do koszenia trawników wykorzystywany jest
sprzęt spalinowy, co za tym
idzie ograniczając koszenie
zmniejszamy hałas.

Trawniki należy zamienić na łąki kwietne, a trawie pozwolić rosnąć wysoko
i ograniczyć jej koszenie.
Wejherowski samorząd testuje metodę ograniczania
koszenia na wybranych obszarach miasta.
Aktualnie prowadzone
jest pierwsze koszenie terenów miejskich w tym sezonie, choć zwykle pierwsze
koszenia rozpoczynają się z
już w maju.
- Wszyscy obserwujemy
gwałtowne zmiany klimatu, susze są bardziej intensywne, podobnie jak opady
- podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Mając
na uwadze nie tylko zmiany klimatyczne i problemy ekologiczne, ekolodzy
i naukowcy zachęcają nas

do ograniczenia koszenia
trawnika. Im mniej ingerujemy w naturę, tym
większą szansę dajemy
na przetrwanie nie tylko
rozmaitym gatunkom roślin i zwierząt, ale i sobie.
Aby zapobiec negatywnym
skutkom
ekstremalnych
warunków pogodowych, w
miastach powinno się tworzyć jak najwięcej możliwości zatrzymywania wody. A
najlepiej gromadzą ją rośliny. Wysoka trawa lepiej
zatrzymuje cenną wilgoć w
glebie. Natomiast wystrzyżona kosiarkami ziemia
wysycha bardzo szybko,
a wraz z nią wysycha też
wszelka zieleń. Podjęliśmy decyzję o ograniczeniu koszenia trawników
miejskich, ponieważ jest to
ekologiczne i ekonomiczne.

Bądź EKO
Władze Wejherowa zachęcają mieszkańców do
bycia EKO w swoim ogródku. Zmiany mogą nastąpić nie tylko na terenach
miejskich, ale również proekologiczne rozwiązania
mogą zawitać do ogrodów
mieszkańców Wejherowa.
Zachęcamy do:
- koszenia trawnika wysoko (na najwyższym poziomie kosiarki),
- sadzenia roślin odpornych na suszę,
- ściółkowania gleby (np.
kompostem),
- zamontowanie zbiornika na deszczówkę i nawadnianie trawników rzadziej
(najlepiej co 2-3 dzień, a
nie codziennie), a dłużej
tak, aby trawnik „napił się”
wody, a korzenie mogły
sięgać głęboko w ziemię,
- w miejscu cienistym zamiast trawnika posadzenie roślin lubiących cień,
zadarniających (np. barwinek, bluszcz) – co prawda
nie można po nim chodzić,
ale pięknie zazieleni obszar, na którym trawy nie
chcą rosnąć, a posadzona
zieleń ochroni glebę przed
przesuszaniem.

Rusza letni konkurs

Zielone balkony,
okna i ogrody
Prezydent Krzysztof Hildebrandt już po raz 23
ogłasza „Konkurs na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon, okno lub ogród na terenie Miasta
Wejherowa”. Organizatorzy konkursu oczekują na
zgłoszenia do 31 lipca 2020 r.
Konkurs będzie przeprowadzony w zmienionej formule, bo ze
względu na panującą epidemię koronawirusa, tegoroczna edycja
zostanie przeprowadzony bez wizyty komisji, na podstawie nadesłanych fotografii, a informacja o przyznaniu nagrody zostanie
przekazana pocztą. Konkurs pozwala docenić najpiękniejsze wejherowskie balkony, ogrody i ogródki działkowe. Organizowany jest
w trzech kategoriach: balkony, okna w domach jedno- i wielorodzinnych; ogrody przydomowe oraz ogrody działkowe.
Każdy zgłaszany obiekt do konkursu musi być sfotografowany
przez właściciela – należy przesłać tegoroczne fotografie - maksymalnie 5 szt. dla kategorii balkony, okna w domach jedno- i wielorodzinnych lub 10 szt. dla kategorii ogrody przydomowe i ogrodów
działkowych. Zdjęcia powinny przedstawiać całą aranżację balkonu, rabaty lub ogrodu, tak aby pokazać obiekt w pełnej okazałości,
a nie tylko pojedyncze kwiaty czy elementy dekoracyjne. Zdjęcie
takiego elementu może znaleźć się jako uzupełnienie do zgłoszenia – maksymalnie 1-2 zdjęcia.
Zgłoszenia należy przekazać drogą mailową na adres:
ochrona.srodowiska@um.wejherowo.pl
w tytule należy napisać: „Konkurs ogrody, balkony 2020”
lub na skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Wejherowie,
ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo do dnia 31 lipca 2020 r.
Do 31 sierpnia 2020 r. komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert
konkursowych, po trzy miejsca w każdej kategorii, za których zdobycie zostaną przyznane nagrody pieniężne.
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