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Wkrótce
nowy
parking
Trwają jeszcze roboty wykończeniowe na
budowie parkingu przy
wejherowskim Szpitalu
Specjalistycznym, pomiędzy ul. Jagalskiego,
a lądowiskiem dla helikopterów. Miejska inwestycja dobiega końca.
Już niebawem będzie
można korzystać ze 154
bezpłatnych miejsc parkingowych.
Str. 7

Tragiczny
wypadek

Fot. Urząd Miejski

Światło, widoczne w tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Kwiatowej oznacza, że największa miejska inwestycja weszła w
zaawansowany etap realizacji. Wykonano właśnie wykop otwarty z zabezpieczeniem ścian pod torowiskiem kolejowym oraz część
konstrukcji. Tunel powstaje w ramach Węzła Integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa). - Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy będą
mogli przejechać tym tunelem jeszcze pod koniec tego roku - informuje Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
Str. 3

W Mierzynie w gminie Gniewino 13 lipca
doszło do tragicznego
wypadku, w którym zginęły trzy osoby. Samochód osobowy zderzył
się z autobusem, który
z impetem uderzył w
drzewo. Ofiary były pasażerami autobusu, podobnie jak kilkanaście
rannych osób, które traStr. 4
fiły do szpitali.
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MIASTO
Pierwsze podziemne pojemniki na odpady

Śmieci nie widać i nie czuć
Na terenie Wejherowa do końca 2020 roku w różnych lokalizacjach zostaną utworzone nowe punkty zbiórki odpadów
selektywnie gromadzonych przez użytkowników indywidualnych. Będzie to osiem podziemnych zbiorników na odpady.
Będą one stanowiły uzupełnienie działającego już w
mieście systemu gospodarki
odpadami. Każde podziemne
gniazdo-punkt zbiórki odpadów stanowić będzie zestaw
pięciu pojemników z kioskami wrzutowymi usytuowanymi w widocznym miejscu
ponad gruntem.
- Punkty zbiórki będą
miały również na celu poprawę estetyki otoczenia
oraz zapewnienia łatwego
dostępu i ergonomii użytkowania. Przewiduje się zbiór-

kę pięciu rodzajów odpadów:
makulatura, szkło, plastik,
bio i odpady zmieszane, w
tym dwa pojemniki o pojemnościach pięciu metrów sześciennych dla makulatury i
plastiku oraz trzy pojemniki
o pojemności trzy metry sześcienne dla szkła, bio i odpadów zmieszanych - wyjaśnia
Andrzej Gorczycki dyrektor wejherowskiego ZUK.
Pojemniki
podziemne
pozwalają ukryć większą
część zbiornika pod powierzchnią gruntu, dzięki

czemu oczom użytkowników ukazuje się jedynie ich
estetyczne oraz niewielkie
w swych rozmiarach wykończenie.
Rozwiązanie jest szczególnie przydatne dla terenu o gęstej zabudowie, np.
w centrach miast.

Trzy pojemniki zlokalizowane będą wzdłuż ul. Wałowej, dwa przy ul. Północnej oraz po jednym - w pobliżu
Parku Cedron, przy parkingu przy ul. Reformatów i przy
Starym Cmentarzu przy ul. 3 Maja.

Solaris wyruszył na wejherowskie ulice

Kolejny nowy autobus
Kolejny nowy autobus marki Solaris zasilił linie miejskie prowadzone przez MZK Wejherowo. Jest to już 44. nabytek wejherowskiej spółki komunikacyjnej.
W uroczystym przekazaniu autobusu do publicznego
użytkowania uczestniczyli
m.in. zastępcy prezydenta
Wejherowa - Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz, a poświęcenia
pojazdu dokonał ks. Tadeusz Reszka w obecności
prezesa spółki Czesława
Kordela, członków zarządu
spółki oraz pracowników.
Autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji należą
do najnowocześniejszych w
Polsce. Spełniają nie tylko
ekologiczne normy, ale posiadają także innowacyjne
rozwiązania, w tym m.in.
czytniki elektroniczne kart,
nagłośnienie,
monitoring,
klimatyzacje, czy choćby system samogaszenia. Są w pełni przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
- Jest to kolejny autobus,
który posiada system pokładowy biletu elektronicznego
już trzeciej generacji. Jesteśmy na etapie przygotowań
do uiszczania opłaty kartą
płatniczą oraz korzystania
biletów z funkcją QR kodu
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Pierwsze w mieście podziemne pojemniki na śmieci powstały w rejonie ulicy Północnej w centrum
Wejherowa.

Fot. Leszek Spigarski

Zgłoszenia do końca lipca

Zielone balkony,
okna i ogrody
Tylko do 31 lipca br. można zgłaszać obiekty do
konkursu na najładniej ukwiecony i zazieleniony
balkon, okno lub ogród na terenie Wejherowa.
Konkurs odbywa się w naszym mieście po raz 23.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
Fot. Leszek Spigarski

- powiedział Krzysztof Nalewajko, zastępca ds. eksploatacji i informatyki MZK
- W dobie kryzysu, gdy
gminy i spółki komunalne
zmagają się z różnymi trudnościami, w wejherowskim
MZK widzimy rozwój. Dlatego cieszy nas to, że jest też
ciągła dbałość o pasażerów
- podkreśliła Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta
miasta Wejherowa.

Pojazdy wejherowskiej spółki komunikacyjnej kursują
nie tylko na terenie Wejherowa, ale też sąsiednich gmin:
Redy, Luzina, gminy Wejherowo. Rocznie wejherowskie
MZK obsługuje ponad 6 mln pasażerów.

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 jednoi 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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MIEJSKIE INWESTYCJE
Ulice Necla i Gryfa Pomorskiego

Przygotowania
do budowy

Pod koniec czerwca br. upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym dotyczącym kolejnej inwestycji drogowej,
tj. budowy ulicy Necla i Gryfa Pomorskiego w Wejherowie. Wpłynęły cztery oferty w przedziale cenowym od około 9 mln zł do 16
mln zł. Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na
sierpień br., a termin realizacji zadania to lata 2020-2023.

Fot. Urząd Miejski

Postępy na Węźle Wejherowo-Kwiatowa

Widać już tunel

Budowa tunelu na Węźle Wejherowo-Kwiatowa weszła w zaawansowany etap realizacji. Wykonano wykop otwarty z zabezpieczeniem ścian pod torowiskiem kolejowym oraz część
konstrukcji, przez co widoczne jest już przebicie tunelu. Do realizacji pozostał jeszcze ostatni etap pełnej konstrukcji tunelu.
Przedmiotem tej największej inwestycji realizowanej
przez władze miasta w ostatnich latach lat jest budowa
układu drogowego z tunelem
pod torami kolejowymi oraz
miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego
Wejherowo (Kwiatowa).
- Roboty budowlane wykonywane są zgodnie z harmonogramem i pomimo stanu
epidemii wprowadzonego w
Polsce w związku z covid-19
nie ma, na chwilę obecną,
większych zagrożeń przebiegu robót i terminu zakończenia prac - informuje Beata
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Od
lutego br. postęp prac jest
bardzo widoczny. Wszystko
wskazuje na to, że mieszkańcy będą mogli przejechać
tym tunelem jeszcze pod koniec tego roku.
Na realizację zadania władze Wejherowa pozyskały
środki unijne. Inwestycja odbywa się w sąsiedztwie dworca kolejowego w Wejherowie,
a jej celem jest usprawnienie ruchu drogowego oraz
połączenie transportu indywidualnego ze środkami
transportu zbiorowego.

Fot. Urząd Miejski
Dotychczas
wykonano
m.in. układ drogowy przed
dworcem PKP i duży parking wielofunkcyjny między
drogą krajową nr 6 a torami PKP przy dworcu wraz
z infrastrukturą podziemną i towarzyszącą, taką jak

ciągi komunikacji pieszej i
rowerowej, sieć kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i gazowej, sygnalizacja świetlna, oświetlenie
uliczne, monitoring, a także
zejścia i windy do tunelu
pieszego przy dworcu.

Inwestycja obejmie budowę nowej jezdni, chodników i ścieżki rowerowej,
towarzyszącą infrastrukturę techniczną na odcinku od
ronda ul. Chmielewskiego
i ul. Asnyka do ul. Orzeszkowej. W ratuszu odbyło się
spotkanie, dotyczące przygotowań do tej inwestycji.
W spotkaniu uczestniczyli zastępcy prezydenta
miasta Beata Rutkiewicz
i Arkadiusz Kraszkiewicz oraz radni z dzielnicy
Śmiechowo, którzy zabiegali o realizację tej inwestycji:
Mariusz Łupina, Jacek
Gafka, Henryk Kanczkowski i Tomir Ponka.
- Inwestycja otrzymała dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych, które wyniesie 50 procent kosztów
kwalifikowanych, obejmujące m.in. roboty drogowe i
mostowe, kanalizację deszczową, oświetlenie, zieleń i
małą architekturę. W kosztach partycypuje również
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gdyni, które zapłaci za
wykonaną sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Natomiast Okręgowe
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ze
środków własnych wykona
przebudowę sieci ciepłow-

„Puls” za trzy tygodnie
Informujemy naszych Czytelników, że kolejny „Puls Wejherowa” ukaże się za
trzy tygodnie 13 sierpnia.
Wszystkim, którzy orzystają z urlopów i wakacji wybierają się na wakacje, życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku!

Fot. Urząd Miejski
niczej na odcinku ul. Gryfa Pomorskiego – informuje
zastępca prezydenta Beata
Rutkiewicz.
Władze miasta apelują też do inwestorów
prywatnych posesji, zainteresowanych budową
podziemnej i nadziemnej
infrastruktury, aby wykonywali podłączenia do
swoich działek zlokalizowanych przy ww. ulicach
lub w ich pobliżu.
W interesie mieszkańców
powinno być, aby później nie
niszczyć nowych ulic. Po ich
wybudowaniu, wykonanie
np. przyłączy, będzie bardziej skomplikowane, a także droższe z uwagi na koszty
odtworzenia nawierzchni.
Wejherowscy radni z tej

części miasta nie kryją zadowolenia. Podkreślają, że
budowa ulic Necla i Gryfa
Pomorskiego będzie to nie
tylko jedną z większych inwestycji drogowych w najbliższym czasie, ale również
jedną z ważniejszych dla
bezpieczeństwa i komfortu
życia mieszkańców.
- Będzie to kolejna fantastyczna inwestycja w naszym
mieście, która jest dowodem
bardzo dobrej współpracy
prezydenta miasta Krzysztofa Hildebrandta z Radą
Miasta - oceniają radni ze
Śmiechowa, którzy podczas
spotkania interesowali się
także pomocą jakiej mogą
udzielić na etapie realizacji prac np. w kontaktach z
mieszkańcami.

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie trwa procedura
przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie”. W sierpniu planowane jest
zawarcie umowy z wykonawcą ulic, a realizacja inwestycji jest przewidziana przez miasto na lata 2020-2023.
Z tego powodu inwestycje prywatne związane budową podziemnej i nadziemnej infrastruktury do działek
zlokalizowanych przy ww. ulicach lub ich pobliżu należy zrealizować do końca 2022 roku. Muszą one zostać
skoordynowane z inwestycją miejską i wykonane po uzyskaniu stosownego uzgodnienia.
Prace koordynuje Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
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AKTUALNOŚCI
Tragiczny wypadek autobusu

Trzy osoby zginęły,

kilkanaście jest rannych
W Mierzynie w gminie Gniewino 13 lipca przed godz. 14.00 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych. Ofiary i poszkodowani to pasażerowie
autobusu, w który uderzył samochód osobowy.
Kierowca autobusu w wyniku bocznego uderzenia przez samochód stracił panowanie nad pojazdem i z impetem uderzył w przydrożne drzewo.
Pojazd przewoził pracowników jednej z wejherowskich firm. Na miejsce skierowano łącznie ponad 30
funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w
Gdańsku oraz wejherowskiej Komendy, którzy do
późnych godzin wieczornych zabezpieczali miejsce
zdarzenia, przeprowadzali szczegółowe oględziny
oraz zabezpieczali ślady i dokumentację fotograficzną. Teraz sprawą wypadku zajmują się policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Powiatowej
Policji w Wejherowie.
Obecny na miejscu wypadku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
insp. Krzysztof Kozelan, powołał także grupę ekspertów śledczych, którzy wyjaśnią okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Wyniki 2. tury wyborów prezydenckich

Trzaskowski wygrywa

w Wejherowie i powiecie
W drugiej turze wyborów prezydenckich w Wejherowie oraz
w powiecie wejherowskim zwyciężył Rafał Trzaskowski. W Wejherowie na tego kandydata głosowało 58,43 procent wyborców
(14 027 głosów), a w powiecie 56,32 procent (63 596 głosów).
Prezydent Andrzej Duda, który zwyciężył w wyborach w Polsce, w Wejherowie otrzymał 41,57 procent głosów (9 981), natomiast w powiecie wejherowskim 43, 86 proc. (49 316).
Frekwencja w naszym
mieście wyniosła 68,76
procent, natomiast w całym powiecie wejherowskim głos oddało 70,59
procent uprawnionych do
głosowania.
Najwyższą frekwencję,
wynoszącą 75,18 procent,
odnotowano w gminie
Choczewo. Najmniej, dokładnie 60,61 procent wyborców głosowało w gminie
Gniewino.
W pozostałych gminach
powiatu wejherowskiego
odnotowano następującą
frekwencję:
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Gmina Szemud 72 proc.,
Gmina Wejherowo 70,18
proc.,
Gmina Linia 69,86 proc.,
Gmina Luzino 69,41 proc.,
Gmina Łęczyce 64, 84 proc.
W Rumi głosowało 73,
92 procent uprawnionych,
a w Redzie - 71, 78 procent.
Prezydent Andrzej Duda otrzymał największe
poparcie w gminie Linia,
(69,85 procent głosów), a
Rafał Trzaskowski w gminie Choczewo - 66,19 procent głosów.

Bądźmy
czujni

Oszuści
Oszuści są aktywni m.in. w internecie.
Używają przeróżnych
sposobów, aby ściągnąć przyszłe ofiary
na fałszywe strony i
okraść je.

Użytkownicy mogą być
kierowani poprzez linki,
które dostają w e-mailach,
lub SMS-ach czy komunikatorach
internetowych
lub poprzez fałszywe sklepy internetowe. Jeżeli w
porę nie zorientujemy się,
że to podstęp możemy stracić nasze oszczędności.
Jeden
z
oszukanych
mężczyzn miał zaktualizować dane i uiścić opłatę,
gdy nagle w wyskakującym
okienku na ekranie komputera pojawiła się atrakcyjna promocyjna oferta.
Pokrzywdzony kliknął w
link, zaktualizował dane i
podał pin. Wtedy otrzymał
kolejną wiadomość, że pin
nie był zgodny, więc wpisał
go ponownie. Po chwili okazało się, że ktoś z jego konta
ukradł kilka tysięcy złotych.
Uważajmy zatem na
wszystkie wiadomości o
konieczności zapłaty lub
dopłaty drobnych kwot, zawierające link do strony udającej pośrednika płatności.
Nie otwierajmy załączników
dołączonych do wiadomości
e-mail, wysłanych przez nieznane osoby czy instytucje,
nie pobierajmy niezweryfikowanych treści z nieznanych stron internetowych.

Dużo narkotyków
Policjanci z wejherowskiej Komendy wspólnie z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o posiadanie i
udzielanie narkotyków. Funkcjonariusze łącznie zabezpieczyli 1 kg amfetaminy oraz około 1,5 kg marihuany,
do czego przyczynił się specjalnie wyszkolony pies Edek
oraz jego opiekun - funkcjonariusz Pomorskiego Urzędu
Celno-Skarbowego w Gdyni.
Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych i przewiezionych do policyjnych aresztów. Wobec dwóch mężczyzn sąd
zastosował środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu, a wobec trzeciego poręczenie majątkowe.
Posiadanie znacznej ilości narkotyków zagrożone jest
karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Z POLICJI
Śmiertelny wypadek w Kamieniu

W miejscowości Kamień kobieta kierująca samochodem seat prawdopodobnie w skutek nie dostosowania
prędkości do warunków drogowych straciła panowanie
nad pojazdem, zjechała na przeciwny pas jezdni i uderzyła w przydrożne drzewo.
Zarówno kierująca jak i pasażerka z obrażeniami zostały przetransportowane do szpitali. 26-letnia pasażerka
pojazdu w wyniku poniesionych obrażeń zmarła. Kierująca pojazdem była trzeźwa.
Świadkowie wypadku proszeni są o kontakt z policjantem prowadzącym sprawę, nr tel. 47 742 97 39.

Akcja „Prędkość”

Podczas parodniowych działań „Prędkość" policjanci
ujawnili 71 wykroczeń dotyczących przekroczenia dozwolonej prędkości. 13 kierowców straciło prawa jazdy
za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Policjanci sprawdzili 129 samochodów. Każdego dnia kontrolowali stan techniczny
pojazdów i trzeźwość kierujących.

Pijany rowerzysta

Cyklista rankiem wjechał na przejście dla pieszych
prawdopodobnie przy czerwonym świetle, i zderzył się z
kierowcą audi w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej nr
6 z ul. Tartaczną. 55-letni rowerzysta w organizmie miał
prawie promil alkoholu. Został przetransportowany do
szpitala. Sprawą zajmują się policjanci pionu dochodzeniowo-śledczego, którzy wyjaśnią okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Nie tylko kradł rowery

Na terenie Gdyni kryminalni z Komisariatu Policji w
Rumi zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzieże rowerów w Redzie i Rumi oraz włamanie do piwnicy
i kradzież narzędzi oraz elektronarzędzi. W trakcie zatrzymania 39-latek z Redy poruszał się skradzionym rowerem marki KTM. Sprawca ukradł łącznie trzy rowery, w
tym dwa elektryczne o wartości 7 000 zł. Podczas przeszukania bagażu mężczyzny kryminalni znaleźli narkotyki, 8
gramów amfetaminy. Policjanci częściowo odzyskali skradzione przedmioty. Za popełnione przestępstwa grozi
mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Policjanci i strażnicy kontrolują
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Wejherowscy policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi sprawdzają przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i
nosa przez pasażerów komunikacji miejskiej. Coraz częściej
w sklepach, aptekach, środka transportu publicznego ludzie nie noszę maseczek. Mimo zniesienia części ograniczeń
związanych z zagrożeniem epidemicznym, wspomniany nakaz w dalszym ciągu obowiązuje w miejscach publicznych
m.in. w sklepach, urzędach, galeriach handlowych i środkach komunikacji miejskiej.
Walka z koronawirusem nadal trwa, a zdrowie nasze i naszych najbliższych zależy w dużej mierze od naszej odpowiedzialnej postawy.
Osoby, które lekceważą obowiązujące obostrzenia, muszą liczyć się z konsekwencjami. Poza mandatem karnym w
wysokości do 500 zł sanepid może na taką osobę nałożyć
karę administracyjną w wysokości do 30 tys. zł.

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

23 lipca 2020

Informacja o funkcjonowaniu Punktów
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
w Powiecie Wejherowskim
Starostwo Powiatowe w Wejherowie informuje o przedłużeniu do odwołania zawieszenia udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Tym samym porady udzielane są za pomocą
środków porozumiewania się na odległość.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku
w godz. 16.00-20.00 pod numerem telefonu 58 677 61 37.
Rejestrujący porady będą się kierowali zasadą rejonizacji.
Porada zostanie udzielona NIEZWŁOCZNIE.
Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
W okresie obowiązywania stanu epidemii osoba uprawniona przed uzyskaniem
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego NIE
SKŁADA wypełnionego oświadczenia/wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Modernizacja drogi
z Łętowa do Choczewa
Nową, wygodną i bezpieczną nawierzchnię zyska droga powiatowa na odcinku z Choczewa do Łętowa. Trwa remont tej trasy,
prowadzącej m.in. nad morze.
Na to zadanie Powiat Wejherowski pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
- Prace postępują zgodnie z harmonogramem – mówi
Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel. - Chcemy jak
najszybciej udostępnić drogę mieszkańcom powiatu i turystom.
Inwestycja realizowana jest wspólnie z Gminą Choczewo.

Podziękowanie za
obywatelską postawę
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Wicestarosta Jacek
Thiel podziękowali dwóm mieszkankom powiatu za odwagę i wzorową postawę obywatelską.
3 lipca w Bolszewie, Pani
Anna Szmyt i Weronika
Gierszewska przyczyniły się do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy.
– Takie zachowanie po-

winno być wzorem do naśladowania dla innych
osób, świadków łamania
prawa oraz przełamywać
stereotypy biernych zachowań w społeczeństwie

– powiedziała Starosta Gabriela Lisius.
Gratulujemy
Paniom
czujności i odpowiedzialnej postawy.

Pobiegli dla chorego Łukasza
Drużyna Powiatu Wejherowskiego wzięła
udział w biegu charytatywnym „24 godziny
dla Łukasza”, aby pomóc w zbiórce środków
na leczenie dla 10-letniego Łukasza.
W skład zespołu weszli: Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel, Sekretarz Powiatu Maja Jaromirska-Lewińska, Radny Tomasz Damaszke oraz Kierownik Biura Rady
i Zarządu Starostwa Powiatowego w Wejherowie Małgorzata Leśniewska.
Wszystkim uczestnikom przyświecał szczytny cel: podarować „kawałek nieba” choremu Łukaszowi.
Zdjęcia: am-studio.eu

Więcej
informacji na:

www.facebook.com/powiatwejherowski
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KULTURA
Powstanie nowa placówka kulturalna w Wejherowie

Kamienica Sztuki obok WCK
W ramach projektu realizowanego przez Wejherowskie Centrum Kultury pn. „Kamienica Sztuki, firma WOJ-MAR Mariusza Gustowskiego przeprowadzi adaptację
oraz modernizację budynku przy ul. Sobieskiego 257 na działania twórcze. WCK uzyskało na ten cel wsparcie finansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z tzw. Funduszu Promocji Kultury.
Umowę na realizację inwestycji podpisali w ratuszu: Jolanta Rożyńska
dyrektor WCK i Mariusz
Gustowski właściciel firmy
WOJ-MAR, w obecności zastępców prezydenta Wejherowa Beaty Rutkiewicz i
Arkadiusza Kraszkiewicza. Wartość umowy wynosi
1 683 628,98 zł , a zakończenie inwestycji zaplanowano
na koniec 2022 roku.
Stworzenie „Kamienicy
Sztuki” jest odpowiedzią
na ogromne zainteresowanie mieszkańców Wejherowa ofertą edukacji
artystycznej i kulturalnej.
W sąsiedztwie Filharmonii Kaszubskiej powstanie
nowy obiekt kultury, miejsce, gdzie będzie można rozwijać aktywność twórczą i
kreatywność społeczną.
„Kamienica Sztuki” mieścić będzie klub młodzieżowy (realizacja działań
twórczych), salę do nauki
muzyki, pracownię robotyki, galerię wystawową,
a także pokoje gościnne
dla artystów. „Kamienica

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Promocja miasta i atrakcja

Obrazy na rynku
Warsztaty malarskie są atrakcyjną formą promowania Wejherowa. W każdą środę i sobotę na wejherowskim rynku można
spotkać w cieniu drzew i w pobliżu fontanny Świętego Franciszka grupę malarzy ze
Stowarzyszenie Plastyków ZK-P im. Stefana
Lewińskiego.
Fot. Leszek Spigarski
i Urząd Miejski
Sztuki” stanie się miejscem
sprzyjającym
rozwojowi
kreatywnych inicjatyw społeczności lokalnej, a dzięki
zastosowanym
rozwiązaniom i wyposażeniu w pełni dostępny będzie dla osób
z niepełnosprawnościami.

Warsztaty twórcze połączone z wystawą prac odbywają
już po raz szósty pod patronatem prezydenta Wejherowa
Krzysztofa Hildebrandta. Inicjatorem i pomysłodawcą
warsztatów jest Tadeusz Trocki. Warsztaty malarskie są
atrakcyjną formą promowania miasta.
- Warsztaty mają walor edukacyjny, a wejherowscy plastycy chętnie udzielają wszystkim różnych informacji na temat miasta i technik malowania - mówi Teresa Uzdrowska,
prezes wspomnianego Stowarzyszenia Plastyków.
To godne uznania, że wejherowscy artyści-amatorzy postanowili ponownie zaprezentować swoją twórczość.

Kolejny sukces pianistek z PSM I st. w Wejherowie
Czas pandemi utrudnił realizację wielu przedsięwzięć. Musieliśmy ograniczyć
kontakty, spotkania, a nawet zajęcia w szkołach. Zdalne nauczanie w przypadku
nauki gry na instrumencie jest dosyć skomplikowane, ale możliwe, czego dowiodły Agata i Emilka - uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wejherowie.
We Włoszech ogłoszono pierwszą edycję międzynarodowego konkursu - I Competizione Muzicale „Perusia
Harmonica” Italy 2020, odbywającego się online. Dowiedziawszy się o nim, bez długiego namysłu postanowiliśmy zgłosić udział w konkursie dwóch uczennic: Agaty Sulborskiej i Emilii Saneckiej. Regulamin zawierał
wszelkie uwagi, dotyczące programu (m.in. utwór obowiązkowy) oraz wykonania i wysłania nagrania utworów. Było to dla mnie i dla moich uczennic nowe wyzwanie i nowe doświadczenie, zupełnie inne, niż udział
w konkursie na żywo. Wydawało nam się, że taka forma będzie łatwiejsza, gdyż zawsze można poprawić wykonanie, ale młode pianistki bardzo szybko stwierdziły, że to nie takie proste. Liczba poprawek i powtórzeń
celem uzyskania jak najbardziej idealnego nagrania wymagała nie lada wysiłku.
Nasza wspólna praca została doceniona i przyniosła kolejny sukces. Do tej grupy wiekowej zakwalifikowano
40 pianistów z całego świata. Obie moje uczennice uplasowały się w pierwszej dziesiątce z wysoką punktacją.
I tak, Agata Sulborska zajeła X miejsce z punktacją 89/100, a Emilia Sanecka IV miejsce z punktacją 94/100!
Bardzo Wam dziewczyny moje gratuluję, dziękuję za pracę i życzę następnych konkursów i następnych sukcesów, których jestem pewna! Obie uczennice są tegorocznymi absolwentkami naszej szkoły i obie od września
rozpoczynają następny etap edukacji w szkołach muzycznych II stopnia.
					
Elżbieta Lieder, nauczycielka PSM I st. w Wejherowie
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Elżbieta Lieder ze swoimi utalentowanymi uczennicami: Agatą
Sulborską i Emilią Sanecką.
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AKTUALNOŚCI
Koło szpitala powstaje bezpłatny parking

Pozostały ostatnie prace
Dobiegają końca prace na budowie parkingu przy wejherowskim szpitalu specjalistycznym, pomiędzy ul. Jagalskiego, a lądowiskiem dla helikopterów. W ramach tej
miejskiej inwestycji zakończono już podstawowe prace budowlane, ale prowadzone są
jeszcze prace wykończeniowe. Niedługo będzie można korzystać ze 154 bezpłatnych
miejsc parkingowych, bardzo potrzebnych pacjentom i ich rodzinom. Dotychczasowe
parkingi przy szpitalu są wciąż niewystarczające
Inwestycję realizuje miasto Wejherowo przy wsparciu finansowym Starostwa
i gmin powiatu wejherowskiego. Prawie 2/3 kosztów
budowy pokryje miasto Wejherowo, a pozostałą cześć
- wspólnie Powiat Wejherowski i samorządy: Rumi,
Redy, gminy Wejherowo,
gminy Szemud, gminy Gniewino, gminy Linia, gminy
Luzino i gminy Łęczyce.
Do zakończenia robót i
oddania parkingu do użytkowania pozostało do wykonania
oznakowanie
poziome i pionowe, zasilanie oświetlenia, podłączenie słupów oświetleniowych
oraz wykonanie niezbędnych prób i badań, a także
procedury formalne związane z oddaniem parkingu
do użytkowania.
- Po wykonaniu prac budowlanych
wykonawca,
zgodnie z umową, do 31
sierpnia br. dopełni wszel-

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski
kich formalności w celu
oddania do użytkowania
parkingu - wyjaśnia Beata
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

Jubileusz wejherowskiego oddziału ZIW RP

Działają od 100 lat

Kombatanci z Wejherowa i okolic oraz ich goście spotkali się 9 lipca br. w Muzeum
Techniki Wojskowej „Gryf” w Dąbrówce, aby uroczyście uczcić 100-lecie istnienia wejherowskiego oddziału Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.
W trakcie uroczystości
Stanisław Harasiuk, prezes Zarządu oddziału ZIW
RP w Wejherowie został
uhonorowany przez zastępcę prezydenta Arkadiusza
Kraszkiewicza Medalem
Róży, przyznanym przez
Krzysztofa Hildebrandta
prezydenta Wejherowa.
Podczas uroczystości odprawiono polową mszę św.
oraz wręczono inne okolicznościowe wyróżnienia i od-

znaczenia. Krzyż 100-lecia
Związku Inwalidów Wojennych RP otrzymali: starosta wejherowski Gabriela
Lisius, zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz
Kraszkiewicz, wójt gminy Wejherowo Henryk
Skwarło, a także Marek
Panek, ks. prałat Tadeusz
Reszka, Krystyna Miszke i Henryk Połchowski.
Wręczono także inne odznaczenia wielu osobom.

Związek Inwalidów
Wojennych RP to najstarsza
organizacja
weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Koło ZIW RP
w Wejherowie założono 20 marca 1920 roku.
Organizacja
aktywnie
uczestniczyła i nadal bierze udział w życiu miasta i
powiatu, w uroczystościach
patriotycznych, religijnych
oraz samorządowych. Zwią-

zek skupia żołnierzy, którzy
nie mogą pełnić służby z powodu niepełnosprawności
i zrzesza inwalidów wojennych i wojskowych, którzy
byli ranni, kontuzjowani lub
zostali dotknięci schorzeniami, walcząc na wszystkich frontach I i II wojny
światowej, w ruchu oporu w
kraju i za granicą, w wojnie
polsko-bolszewickiej 1920.
Należą do niego także wdowy i sieroty po inwalidach.

W Szpitalu w Wejherowie

Pierwszy
zabieg TAVI

W Kaszubskim Centrum Chorób Serca
i Naczyń w Szpitalu Specjalistycznym w
Wejherowie (Szpitale Pomorskie sp. z o.o.)
w czerwcu br. wykonano po raz pierwszy
zabieg przezskórnego wszczepienia zastawki do serca TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation.
Ta metoda pozwala w sposób bezoperacyjny, podczas
normalnej pracy serca implantować protezę w miejscu chorej zastawki. Zabieg wykonał zespół Heart Team, w skład
którego wchodził kardiochirurg, kardiolog interwencyjny,
chirurg naczyniowy i anestezjolog. Nad prawidłowym przebiegiem procedury czuwał doświadczony proktor.
Dzięki temu, że używa się specjalnie skonstruowanej
zastawki, którą można zwinąć do średnicy 6 mm oraz systemu wprowadzania, operację można wykonać przez tętnicę udową, bez konieczności otwierania klatki piersiowej
i stosowania krążenia pozaustrojowego a serce podczas
całej procedury cały czas pracuje. Tak wykonany zabieg
jest znacznie mniej obciążający dla organizmu pacjenta i
może być jedynym ratunkiem dla osób, które z racji zaawansowanego wieku i chorób współistniejących nie mogą
być operowani w sposób klasyczny.
- Mamy kolejny przykład możliwości i dobrej współpracy naszego zespołu tzw. Heart Team-u - mówi dr n. med.
Krzysztof Jarmoszewicz, ordynator Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. - Wykonaliśmy zabieg przezskórnego wszczepienia zastawki
zakończony sukcesem. Staraliśmy się o te procedury od
dwóch lat. Wiedzieliśmy, że mamy umiejętności i warunki,
żeby je wykonywać, natomiast barierą było finansowanie,
którego nie mieliśmy. Jesteśmy lekarzami specjalistami,
wykonaliśmy zabiegi TAVI, bo to było najlepsze, co mogliśmy zrobić dla pacjenta. Gratuluję całemu zespołowi i
dziękuję za zrozumienie, przychylność i zaufanie, którym
obdarzył nas Zarząd „Szpitali Pomorskich”.
Przypomnijmy, że w ciągu minionych 3 lat wejherowski
szpital w sposób znaczący rozwinął działalność leczniczą
w zakresie chorób serca i naczyń. Utworzono tu oddział
kardiochirurgii z pełnym zakresem operacji serca, zaczęto
wykonywać szereg procedur kardiologii interwencyjnej z
bardzo złożonymi zabiegami strukturalnymi, powstał zespół Heart Team, zajmujący się złożonymi problemami wymagającymi współdziałania kardiologa z kardiochirurgiem.
Trwa obecnie budowa nowoczesnego centrum, gdzie
znajdą się m.in. nowo wyposażone oddziały kardiologii i
kardiochirurgii, w skład których wejdą dwie sale operacyjne kardiologii interwencyjnej, dwie sale kardiochirurgiczne, w tym jedna hybrydowa oraz oddział pooperacyjny
kardiochirurgii. Wykonane zabiegi TAVI zakończone sukcesem, są kolejnym krokiem w rozwoju Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
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KULTURA
Zmiany w Miejskiej Bibliotece

Każda pora
dobra na książkę
O tym, że czytanie książek to dobry pomysł o każdej porze dnia,
przypomina nowy zegar, który pojawił się na parterze Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wejherowie. Cyfry zastąpiły okładki książek. Z wyborem lektury nie będzie problemu, bo czytelnicy mogą
już wędrować między regałami. To jedna ze zmian, która została
wprowadzona w połowie lipca.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Książki i gry dla wszystkich

Letnia Biblioteka
Wakacyjny, plenerowy punkt biblioteczny na tarasie pałacu w
wejherowskim parku już działa. „Letnia Biblioteka w Pałacu”, zorgaznozowana przez Miejska Bibliotekę Publiczną we współpracy z
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, czynna
w czwartki i piątki w godz. 10-15, to nie tylko wypożyczalnia książek, ale też propozycja zabawy dla wszystkich.
Urozmaiceniem tegorocznej edycji Letniej Biblioteki
są gry mobilne, przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną we współpracy
z Wejherowskim Centrum
Kultury oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
- Pierwsza gra mobilna
pn. „Wsłuchaj się w park”
będzie audioprzewodnikiem
po Parku Miejskim w Wejherowie z wykorzystaniem
aplikacji ActionTrack. Po
jej ściągnięciu będzie można zwiedzić park w towarzystwie wirtualnego lektora,
który opowie o historii parku oraz o przyrodzie - mówi
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Ewelina
Magdziarczyk-Plebanek.
- Punktem startowym aplikacji jest Pałac Przebendowskich i Keyserlingków od
strony tarasu.
Druga gra mobilna pojawi
się w sierpniu i będzie zwieńczeniem Letniej Biblioteki w
Pałacu. Każda z trzech wymienionych wyżej instytucji kultury przygotuje swoją
ścieżkę przygodowej gry, w
której trzeba będzie wyko-

W odsłonięciu nowego elementu dekoracyjnego w bibliotece pomogli uczestnicy
warsztatów animacji poklatkowej, które
zakończyły się pokazem stworzonych filmów. Młodzi czytelnicy, zadowoleni z możliwości udziału w interesujących zajęciach
podczas wakacji, żartowali, że zegar będzie
odmierzał czas do ich kolejnego spotkania
w bibliotece.
Jeżeli zdecydują się na odwiedziny w
Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży to
czekać tam na nich będą specjalne paszporty. To propozycja na okres wakacyjny,
polegająca na zbieraniu pieczątek z literackich podróży. Każda wizyta w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży to jedna
pieczątka z danego kraju. Dla wytrwałych
podróżników czekają nagrody. W czasie
trwającej pandemii jest to wyjątkowa alternatywa dla dalekich podróży.
Zarówno w Wypożyczalni dla Dzieci i
Młodzieży, jak i w Wypożyczalni dla Dorosłych od 13 lipca już można wędrować
między regałami, co ułatwia wybór lektury. Książki będzie można zamawiać zarówno zdalnie (mailowo), jak i samemu
wybrać interesującą nas pozycję z półki.
W pierwszym przypadku książkę poda bibliotekarz przy ladzie.
Oczywiście nadal obowiązywać będą obecne zasady dotyczące utrzymania

rygoru sanitarnego, w tym te dotyczące zachowania dystansu społecznego, zakrywania
nosa i ust oraz dezynfekcji rąk.
Przywrócona zostanie także możliwość
wypożyczania gier planszowych. To doskonały pomysł na wspólne, rodzinne wieczory,
zwłaszcza gdy pogoda nas nie rozpieszcza.
Wejherowska książnica zaprasza swoich
czytelników także do Letniej Biblioteki w
Pałacu, o której informujemy obok.

Ciekawe gry mobilne
W otwarciu Letniej Biblioteki uczestniczyli (od lewej):
zastępca prezydenta Wejherowa - Arkadiusz Kraszkiewicz, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury
- Jolanta Rożyńska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Ewelina Magdziarczyk -Plebanek i dyrektor Muzeum
PiMK-P - Tomasz Fopke.

nać określone zadania.
Szczegółowe informacje,
w tym wskazówki dotyczące
bezpłatnej aplikacji są dostępne na stronach: www.
wck.org.pl oraz www.biblioteka.wejherowo.pl
Podczas otwarcia Letniej Biblioteki zastępca
prezydenta Wejherowa Arkadiusz
Kraszkiewicz

podkreślił bardzo dobrą
współpracę miasta z wejherowskim muzeum i biblioteką, zachęcając do korzystania
z plenerowego punktu bibliotecznego. W wydarzeniu
udział wzięli m.in. słuchacze
Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku z panią prezes Krystyną Laskowską.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza do korzystania z gier mobilnych proponowanych na stronie internetowej biblioteki. Dzięki nim, bez wychodzenia z domu, można przypomnieć sobie wydarzenia kulturalne z 2019 roku, sprawdzić
swoją znajomość historii Wejherowa bądź dowiedzieć się czym jest biblioteczny konkurs „Gryf Literacki”.
Jedna z gier opowiada o Wejherowskim Roczniku Kulturalnym, publikacji wydawanej
przez tzw. czwórporozumienie, w którego skład wchodzą Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F.
Chopina oraz Filharmonia Kaszubska – Wejherowskie Centrum Kultury. Gra zawiera pytania
dotyczące wydarzeń kulturalnych, które odbyły się w minionym roku .
Druga z udostępnianych gier dotyczy nagrody Gryf Literacki, którą corocznie przyznaje
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie. Gra pomaga w zapoznaniu się z historią tej nagrody i jej główną ideą.
Trzecia z aplikacji oparta jest na książce Moniki Kubisiak „Durwidal”. Grając w nią można
lepiej poznać historię miasta w inny sposób, niż tradycyjne czytanie książek. Gracze wcielają się
w postaci z książki i w toku gry odpowiadają na pytania dotyczące historii Wejherowa.
Szczegóły na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej:
https://biblioteka.wejherowo.pl/artykuly-nadchodzace-wydarzenia/3095-gry-mobilne
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KULTURA I HISTORIA
Dar dla muzeum

Prasa regionalna
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wzbogaciło się o kolejny cenny dar. Andrzej Busler, animator kultury kaszubskiej, zainteresowany Kaszubami znany
również dzięki księgarni Kaszubsko-Pomorskiej CZEC, kustosz
pamięci o Wojciechu Kiedrowskim, przekazał wejherowskiemu
muzeum zbiór prasy z regionu, ukazującej się w latach 1987–2009.

Dyrektor Muzeum Tomasz Fopke w obecności wicestarosty Jacka Thiela zaprezentował nową ekspozycję, dotyczącą m.in. Lecha Bądkowskiego.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej już otwarte

Bezpieczne
zwiedzanie od lipca
6 lipca br. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zostało otwarte dla zwiedzających, z zachowaniem wszelkich
środków bezpieczeństwa. Placówka zaprasza do obejrzenia stałej
ekspozycji i wystaw czasowych.
Muzeum można zwiedzać grupowo (do 10 osób)
i indywidualnie, od poniedziałku do piątku w godz.
9-16. Zwiedzanie odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego i
wszelkich środków ostrożności. Regulamin dostęp-
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ny jest przed wejściem
do Muzeum oraz na stronie internetowej: https://
www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/
komunikaty/wznowienieruchu-turystycznegow-muzeum-regulaminzwiedzania/

Zupełnie inną propozycję jest wakacyjna zabawa,
związana z poszukiwaniem
„skarbu” ukrytego przy
Muzeum. Gra terenowa
„Geocaching” powstała na
zlecenie Stowarzyszenia
Turystycznego „Kaszuby
Północne” Lokalnej Organizacji Turystycznej, w ramach projektu „Dwory i
pałace południowego Bałtyku”. Cała trasa liczy 200
km i obejmuje 20 dworów i
pałaców, a jednym z punktów w geościeżce jest wejherowski pałac - siedziba
Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Aby rozpocząć przygodę wystarczy
smartfon z wbudowanym
GPS i zainstalowanie w telefonie jednej z kilku darmowych aplikacji.
Szczegóły na stronie
Muzuem:
https://www.
muzeum.wejherowo.
pl/d/aktualnosci/komunikaty/skarb-ukryty-przymuzeum-rozpocznijposzukiwania/?cat=10

Wojciech Kiedrowski,
wydawca, regionalista, syn
gdyńskiego sędziego z okresu
międzywojennego, zamordowanego w Piaśnicy, działacz
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika
„Pomerania", założyciel wraz
z żoną Oficyny CZEC, laureat
nagrody Prezydenta Miasta
Gdańska w Dziedzinie Kultury w 2003 roku, był również bacznym obserwatorem
zmian społecznych i bieżących problemów nurtujących
Kaszubów i Pomorzan. Stąd
jego pasja kolekcjonerska.
Dar w postaci prasy przekazany ze spuścizny W. Kiedrowskiego obejmuje kilka
zakresów tematycznych.
Pierwszy to druki dziś
rzadko spotykane, będące dokumentem życia gospodarczego końca lat 80.
XX wieku - biuletyny budowy Elektrowni Jądrowej
Żarnowiec.
Przykładem
rodzącego się pluralizmu
politycznego III Rzeczypospolitej jest zbiór egzemplarzy „Młodej Polski", pisma
gdańskich konserwatystów,
z których wielu zajmowało
później eksponowane stanowiska w ogólnopolskim życiu politycznym.
Świadectwem odradzania się kultury kaszubskiej
jest „Norda. Pismiono Kaszëbsczi Zemi", czerpiące z
tradycji środowiska międzywojennych Zrzeszeńców.
Cenne są druki efemeryczne, np. w postaci
jednodniówki wydanej z
okazji Światowego Zjazdu
Kaszubów w Bytowie w roku 2009, czy też dodatku
„Dziennika Bałtyckiego" z
okazji 75-lecia Kartuz. Pozostałe tytuły są dokumentem życia regionalnego
takich miast kaszubskich
i pomorskich, jak Wejherowo, Rumia, Tuchola.
Z konieczności, wymie-

nione zostały tylko niektóre
pozycje spośród przekazanych przez A. Buslera. Te i
inne wydawnictwa znacznie
wzbogacą Dział Prasy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie.
Ponadto, od tego samego darczyńcy, Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej otrzymało ilustracje rysunkowe
do opowiadania dla dzieci
Izabelli Trojanowskiej pt.
„Zamkowa Góra". Autorką prac jest warszawska
artystka Dorota Żarska-

-Wiśniewska,
ilustracje
powstały w 1990 r. Niestety
pomimo zaawansowanych
prac nad edycją opowiadania
przez redaktora Wojciecha
Kiedrowskiego ostatecznie
nie zostało ono opublikowane. Po śmierci kaszubskiego wydawcy w 2011 r.,
jego małżonka – Renata Kiedrowska wspólnie
z Andrzejem Buslerem
sukcesywnie przekazują na
rzecz wejherowskiego Muzeum ciekawe pamiątki i
archiwalia po znanych kaszubskich działaczach.
PS, BGR,TF, AB
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Na turystycznych szlakach

LUDZIE I ICH PASJE

Pochodzi z Gdyni, ale od 23 lat jest wejherowianką. Należy do aktywnych mieszkanek naszego miasta, a najczęściej można ją zobaczyć jak wędruje z grupą seniorów
na szlakach turystycznych powiatu wejherowskiego i nie tylko. Jak to się stało, że
trafiła do Wejherowa i skąd się wzięła jej turystyczno-krajoznawcza pasja? O tym i
nie tylko rozmawiamy dzisiaj z ALICJĄ ORSZULAK.
- Dlaczego przeprowadziła się Pani do Wejherowa?
- Oboje z mężem urodziliśmy się w Gdyni. Mąż
pochodzi ze starego Oksywia, a ja z Chyloni. Razem
mieszkaliśmy zarówno na
Oksywiu, jak i w owianej
złą sławą dzielnicy Leszczynki, w wieżowcu na 7
piętrze. Mieszkanie było
malutkie z tzw. ślepą kuchnią. Moja mama, która ze
względu na niepełnosprawność coraz bardziej potrzebowała naszej opieki,
miała podobne mieszkanie.
Sprzedaliśmy zatem oba
mieszkania i nabyliśmy
stary dom w Wejherowie,
do którego zawsze nas ciągnęło. Przez kilka lat mieliśmy domek letniskowy nad
Jeziorem Żarnowieckim i
przejeżdżaliśmy przez miasto, robiąc po drodze zakupy na ul. Ofiar Piaśnicy.
- Nie żałują Państwo
tamtej decyzji?
- Ani trochę. W Wejherowie od razu poczuliśmy się
dobrze, bo to magiczne miasto. Myślę, że ta dobra energia związana jest z Kalwarią
Wejherowską i przybywającymi tu pielgrzymami, z
klasztorem franciszkanów,
a także aurą stworzona jeszcze przez Jakuba Wejhera.
Podobało nam się, że słyszymy na ulicach rozmowy
po kaszubsku, a na ławkach
na Placu Wejhera panowie
częstują się tabaką. Obecnie miasto stało się bardziej
nowoczesne i pięknieje na
naszych oczach. Czuję się
wejherowianką i kocham
Duchową Stolicę Kaszub całym sercem.
- Jest Pani organizatorką imprez turystycznych:
wędrówek
po
okolicy i wycieczek do
sąsiednich miast. Kiedy zaczęła się pani turystyczna pasja?

- Najpierw trafiłam na
zajęcia
Wejherowskiego
Uniwersytetu
Trzeciego
Wieku, o których dowiedziałam się z lokalnej prasy. Nie
byłam jeszcze w wieku emerytalnym, miałam bowiem
52 lata, ale po rozmowie z
ówczesną koordynator Teresą Góralską zostałam przyjęta „warunkowo”.
Na zajęciach WUTW poznałam wiele wspaniałych
osób. Nie tylko słuchaczy,
ale przede wszystkim społeczników, cudownych wolontariuszy oraz gości i
przyjaciół naszego stowarzyszenia. Od razu odezwała się też we mnie
dawna pasja harcerza piechura. Zaczęłam wędrować w Sekcji Turystyki
Pieszej prowadzonej przez
Edwina Nawrockiego, przy
okazji pomagając w organizowanych spacerach, spotkaniach turystycznych i
wycieczkach.
Dzięki ciekawym przedsięwzięciom grupa seniorów turystów rosła, a ja
zostałam wolontariuszem,
którym jestem od 10 lat.
Dużą pomoc otrzymywaliśmy zawsze od władz
miasta i powiatu, a także
gminy Wejherowo. Wspiera nas również Muzeum
Piaśnickie, szczególnie w
pozyskiwaniu materiałów
krajoznawczych i nagród
dla wyróżniających się turystów seniorów.
- Zdobyła Pani uprawnienia
krajoznawcze.
Jaką funkcję pełni Pani
w Stowarzyszeniu Wejherowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku?
- Jestem Organizatorem
Turystyki PTTK, a w Stowarzyszeniu WUTW oprócz
prowadzenia grupy „Wejherowskie trampy”, jestem
sekretarzem Komisji Rewizyjnej. Oprócz mnie w naszej organizacji są jeszcze
dwie wolontariuszki tury-

styczne Bożena Krywald i
Beata Myszka, a założyciel
grupy Edwin Nawrocki jest
Honorowym Wolontariuszem w stanie spoczynku.
Oprócz wielu wycieczek,
raz w roku organizujemy
Zlot Turystów Seniorów na
100 osób. Mieliśmy dwie
wystawy fotograficzne „Seniorzy na szlakach ziemi
wejherowskiej”, a w cyklicznych wycieczkach bierze
udział średnio 30-50 osób.
- W czasie epidemii
koronawirusa
grupa
„Wejherowskie trampy”
musiała ograniczyć swoją działalność.
- Owszem, ale w maju,
kiedy już było można spotykać się w grupach do 10
osób wychodziliśmy na leśne szlaki, zachowując
wszelkie procedury sanitarne. W czerwcu można było przebywać na powietrzu
w liczniejszym gronie, więc
w naszych wędrówkach
uczestniczyło już ponad 40
osób. Widać było, jak bardzo seniorzy spragnieni są
towarzystwa i przebywania
na świeżym powietrzu. Po
miesiącach przymusowej
izolacji i ciągłym stresie ładujemy akumulatory na łonie przyrody. Nawet teraz,
w wakacje nie odpuszczamy. Mimo, że działalność
naszego
stowarzyszenia
jest zawieszona z powodu
COVID-19, co tydzień planuję jedną wycieczkę i robię to już prywatnie dla
moich wytrwałych piechurów z WUTW.
- Gdzie ostatnio można was było spotkać?
- Niedawno byliśmy w
Pucku i Gdyni, korzystając
z bezpłatnych spacerów z
przewodnikiem miejskim.
W ubiegłym tygodniu pochodziliśmy po Wejherowie
z zaprzyjaźnioną przewodniczką Renatą Makiłą.
W naszym mieście są cie-

kawe inicjatywy, z którymi
staramy się zapoznać, takie
jak obecna wystawa w Filharmonii Kaszubskiej „Romowie
- kolorowe wolne ptaki” czy
nowe wystawy w Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej. Dalsze
plany to Wyspa Sobieszewska, Westerplatte, Twierdza
Wisłoujście, Lębork, Biskupia Górka w Gdańsku, Szlak
Murali na Gdańskiej Zaspie
i spacery nad jeziora powiatu wejherowskiego.
- Mam pani sporo pomysłów i energii, ale
podobno w zaciszu domowym zamienia się Pani w poetkę…
- Kiedyś pisałam wiersze, a także opowiadania,
ale było to związane ze
smutną sytuacją rodzinną, z chorobą mamy. Teraz nie mam na to czasu,
tyle się codziennie dzieje.
Wcześniej brałam udział
w konkursach poetyckich
w Wejherowie, Bolszewie,
Gdyni, Lublińcu zdobywając nagrody i wyróżnienia.
Moje utwory znalazły się
w „Antologii poetów i satyryków Ziemi Wejherowskiej” w Zesztach VI i VII,
w tomiku „Miłość, która zachwyca” – będącym pokłosiem IV Międzynarodowego
Konkursu Jednego Wiersza
o Puchar św. Macieja Apostoła oraz „Santo Subito”
Almanach Literacki wydany z okazji Kanonizacji
Ojca Swiętego Jana Pawła
II. Opowiadanie „Drabina”
zostało wyróżnione w wejherowskim konkursie „Powiew Weny” w 2014 r.
Z kolei moje wiersze o
Aniołach znalazły się w książeczce-broszurce „Anioły są
wśród nas” wydanej przez
Bibliotekę Publiczną Gminy Wejherowo w Bolszewie.
Wielką radością było dla
mnie umieszczenie mojego
wiersza w II tomiku Laureatów Konkursu Poetyckiego

dla Seniorów organizowanego przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Maczki”
w Gdyni. Cenię tę placówkę
szczególnie za panującą tam
rodzinną atmosferę podczas
spotkań seniorów poetów.
- Co Pani lubi robić w
wolnym czasie oprócz
spacerowania na łonie
przyrody?
- Lubię czytać książki
biograficzne i reportaże, literaturę faktu. Korzystam
z wypożyczalni Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wejherowie oraz uczestniczę w bibliotecznych spotkaniach Klubu Miłośników
Wejherowa, Dyskusyjnego
Klubu Książki i wszelkich
ciekawych wydarzeniach w
mojej ulubionej bibliotece.
- Czym zajmowała się
Pani zawodowo?
- Mam średnie wykształcenie techniczne. Pracowałam w administracji dużych
gdyńskich firm oraz wiele lat w handlu. Od dwóch
lat jestem na emeryturze i
wreszcie nic mnie nie ogranicza. Po śmierci mamy w
2013 r. wróciłam do pracy
w niepełnym wymiarze godzin ze względu na niepełnosprawność, mogłam więc
zajmować się wolontariatem i pracą społeczną, za
którą w 2016 r. otrzymałam Nagrodę Prezydenta
Miasta Wejherowa. Dwukrotnie, w 2016 i 2018 roku

otrzymałam za pracę społeczną statuetkę Starosty
Wejherowskiego Gabrieli
Lisius - Serce Wolontariusza, a PTTK przyznało mi
Brązową Honorową Odznakę oraz wiele dypomów
i wyróżnień.
- Jeżeli Pani pozwoli,
zapytam jeszcze o rodzinę, bo wiem, że jest Pani
żoną, mamą i babcią?
- Mąż Dariusz jest od niedawna rencistą i jest wielkim
domatorem, a córka Magdalena mieszka w USA w stanie Wirginia. Moje wnuki to
13-letni Dariusz 9-letnia Sophie i 3-letnia Isabella zwana Bellą. Niestety, oboje z
mężem ubolewamy nad tym,
że córka z rodziną mieszka
tak daleko i nasz kontakt
jest ograniczony. Dzięki
niej byłam czterokrotnie
w Stanach Zjednoczonych,
zwiedzając Północną Karolinę i Wirginię. Szczególnie
zachwyciło mnie wybrzeże Oceanu Atlantyckiego z
pięknymi plażami.
- Dziękując za rozmowę, życzę Pani kolejnych dalekich podróży
i wielu pieszych wędrówek, które przynoszą
Pani sporo satysfakcji.
- Tak, to prawda. Chciałabym jeszcze dużo zobaczyć razem z grupą
„Wejherowskie
trampy”.
Oby tylko zdrowie dopisało!
Anna Kuczmarska

11

23 lipca 2020

www.pulswejherowa.pl

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

Mała nakrętka - duży problem

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE INFORMUJE

Uczniowie SP nr 8
wśród lauretaów

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.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Wejherowie zajęli trzecie miejsce w konkursie
„Mała nakrętka - duży problem”. Zebrali 530
kilogramów nakrętek.

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

W konkursie, zorganizowanym przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, uczestniczyły szkoły i
przedszkola z Gdyni, powiatu puckiego i wejherowskiego.
Szkolna drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 8, zbierając plastikowe nakrętki w szkole i przedszkolu, uczyła się prawidłowej segregacji odpadów.

Dziękujemy za zrozumienie

k on d o l en c j e

"Można odejść na zawsze,
by stale być blisko …"
Ks. J. Twardowski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o wypadku
na drodze powiatowej między Mierzynem a Mierzynkiem,
w wyniku którego zginęły trzy osoby.

Z głębokim żalem oraz smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Niech spoczywają w pokoju.

Wszystkim Rodzinom i Bliskim Ofiar
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje
składają:
Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke
wraz z Radnymi

						

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius
wraz z Zarządem Powiatu

Włocławek, 16 lipca 2020

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o tragicznej śmierci
Pracowników fabryki Graal S.A. w Wejherowie.
W imieniu Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan przekazujemy
najszczersze kondolencje oraz wyrazy otuchy
Najbliższym Ofiar wypadku.
		
Polska Sieć Handlowa Lewiatan

GRAŻYNY SZRAMKOWSKIEJ

byłej Dyrektor
Przedszkola Samorządowego nr 2 w Wejherowie
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz Przyjaciołom
wyrazy najgłębszego współczucia
składają
Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta
Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k on d o l en c j e

"Nie umiera ten
- kto trwa w pamięci zywych...”

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Grażyny Szramkowskiej

byłej Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2
w Wejherowie

Archiwalne wydania i bieżące materiały
zamieszczane
w „Pulsie Wejherowa”
znajdziesz na: www.pulswejherowa.pl
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Łącząc się w bólu z Rodzinią składamy wyrazy współczucia
Zastepca Prezydenta Miasta Wejherowa,
Dyrektorzy oraz Pracownicy Samorządowych Placówek Oświatowych
Gminy Miasta Wejherowa.

23 lipca 2020
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POWIAT
Propozycja dla mieszkańców gminy Łęczyce

Letnie łąki na konkursowych fotografiach
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie zachęca do udziału w Konkursie Fotograficznym „Łąki gminy Łęczyce”, skierowanym do mieszkańców tej gminy.
Prace konkursowe w postaci własnoręcznie zrobionych zdjęć należy wysłać
elektronicznie na adres mailowy: kontakt@gik-leczyce.pl do dnia 31 lipca br.
Wraz z pracą w treści maila
należy umieścić następujące
dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, telefon kontaktowy (w przypadku osób
niepełnoletnich telefon kontaktowy do rodziców bądź
opiekunów prawnych).
Konkurs
rozstrzygany
będzie w dwóch kategoriach

wiekowych: do 15 lat oraz
od 16 lat i więcej, a polega na zaprezentowaniu łąki lub pola znajdującego się
na terenie Gminy Łęczyce w
autorski sposób za pomocą
fotografii. Technika i sposób
wykonania zdjęcia pozostają
dowolne. Pod uwagę brane
będą: samodzielność, kreatywność, estetyka.
Każdy uczestnik może
nadesłać maksymalnie 2
prace konkursowe.
Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stro-

Cenna
krew
4 lipca przy OSP w
Bolszewie odbyła się
zbiórka krwi. Zgłosiło
się 27 osób, w tym 10
osób po raz pierwszy.
17 osób oddało w sumie 7 650 ml krwi.
- Dziękuję krwiodawcom
za bezcenny dar życia, ekipie
krwiobusu RCKiK w Gdańsku za profesjonalną obsługę. Dziękuję też za pomoc
wójtowi Gminy Wejherowo
panu Henrykowi Skwarło mówi Ewa Trocka, prezes
Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Wejherowie. - Dziękuję serdecznie
za współpracę w organizacji zbiórki Grzegorzowi Hinz
oraz OSP Bolszewo.
Kolejna zbiórka w tym
miejscu odbędzie się we
wrześniu.

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

nie internetowej www.
gik-leczyce.pl oraz profilu Facebook Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki
w Łęczycach z siedzibą w
Strzebielinie (www.facebo-

ok.pl/gikibleczyce/) do dnia
5 sierpnia br. Najlepsze
prace w konkursie zostaną
nagrodzone. Forma nagrody
oraz termin wręczenia ustalona zostanie z laureatami

telefonicznie lub mailowo.
Szczegóły
(Regulamin
konkursu) znajdują się na
stronie Gminnej Instytucji
Kultury i Biblioteki w Łęczycach.

OGŁOSZENIE

RIR.6721.1.2018.KMa			

			

Łęczyce, 23 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE
O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego
Chrzanowo, gm. Łęczyce
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2020 r. poz. 293 ze zm.), 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 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., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 lipca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce,
w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się dnia 24 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Łęczyce o godz. 12:00.
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 projektu planu należy składać na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do Wójta Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84218 Łęczyce, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2020 r.
Uwagi do prognozy 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 14 września 2020 r.
Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają
bez rozpatrzenia.
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.
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, 84-218 Łęczyce, tel: 58 678 92 14,
fax: 58 678 91 25, e-mail: sekretariat@leczyce.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@leczyce.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.

										Wójt Gminy Łęczyce
							
			
Piotr Wittbrodt

13

23 lipca 2020

www.pulswejherowa.pl

SPORT

Regaty Jachtów Sterowanych Radiem

Kolejne zwycięstwa
Skoki
przez
przeszkody
wejherowskiej „Blizy”
W Ciekocinku w gminie Choczewo

W Ciekocinku w powiecie wejherowskim (gmina Choczewo) na
Na Jeziorze Dąbie w Szczecinie odbyły się Eliminacje do Mi- początku lipca odbyły się międzynarodowe zawody jeździeckie w
strzostw Polski Jachtów Żaglowych Sterowanych Radiem, w skokach przez przeszkody Baltica Spring Tour.
których zawodnicy wejherowskiego RJK PZPOW „Bliza WejheZawody cieszą się wiel- dowanej epidemią korona- kategoriach można znaleźć
rowo” w klasie F5-10 i F5-E zdobyli dziewięć medali w klasyfiką
renomą, a w tegorocz- wirusa. Niestety, w obliczu pod adresem: https://zawokacji indywidualnej.

W
zawodach
wzięło
udział ponad 40 zawodników z Polski oraz zawodnicy z Niemiec. W klasyfikacji
zespołowej ponownie najlepszym klubem okazał się RJK
PZPOW „Bliza Wejherowo”.
W rywalizacji seniorów
w klasie F5-10 na drugim
stopniu podium stanął Julian Damaszk z wejherowskiego klubu, a na
najniższym stopniu znalazł
się Andrzej Becker.
W rywalizacji juniorów
najlepszym okazał się Kacper Konkol, srebrny medal
zdobył Igor Pawłowicz, a
brązowy Błażej Pawłowicz
- wszyscy z Wejherowa.

nym turnieju uczestniczyło
ponad 250 jeźdźców z 23
krajów oraz ponad 600 koni! Baltica Tour to pierwsze
międzynarodowe zawody,
jakie odbywają się w Polsce
po długiej przerwie spowo-

W klasie F5-E w kat. juniora złoty medal zdobył
Kacper Konkol, a w kate
młodzików złoto przypadło
dla Igorowi Pawłowiczowi,

pandemii tegoroczna edycja odbywa się bez udziału
publiczności.
W Grand Prix zwyciężył Polak Wojciech Wojcianiec, a szczegółowe wyniki
zawodów w poszczególnych

dykonne.com/zawody/31/
tour/108
Wkrótce, dokładnie w
dniach 18-30. W Ciekocinku odbędzie się kolejna
edycja zawodów jeździeckie
Baltica Summer Tour.

srebro dla Błażeja Pawłowicza, a brąz dla Marcina
Osucha. Wszyscy zawodnicy są podopiecznymi Marka
Gorlikowskiego.

R E KL A M A

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
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Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa oraz w Galerii na stronie:
www.pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI

Wystawy o kulturze Romów w Filharmonii Kaszubskiej do 3 sierpnia
W galerii Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie,
jeszcze do 3 sierpnia br. można bezpłatnie oglądać dwie
wystawy: „Romowie - kolorowe wolne ptaki” oraz
„Tradycje romskie na Kaszubach”. Ponadto w foyer
eksponowana jest wystawa planszowa „Tradycja, zwyczaje i historia polskich Romów”.

Zwiedzając wystawy można poznać niezwykłe bogactwo
kulturowe społeczności cygańskiej. Wystawa etnograficzna w ramach projektu „Tradycje romskie na Kaszubach”
prezentuje eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Sprzęt wystawienniczy umożliwiający
aranżację wystawy użyczyło Muzeum Piśmiennictwa i Mu-

zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Autorem wystawy jest Izabela Bukowska-Makowska.
Obie wystawy można oglądać bezpłatnie do 3 sierpnia br.
w godzinach otwarcia kas: od poniedziałku do piątku - od
godz. 15.00 do 21.00, w weekendy - na godzinę przed pierwszym seansem do 21.00.

OGŁOSZENIE
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AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

SKUTECZNA REKLAMA W PULSIE WEJHEROWA

606 101 502, redakcja@pulswejherowa.pl

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
16

WTBS sp. z o.o. Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26 e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl
http://www.wtbswejherowo.pl/

