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Nowe miejsce wypoczynku Koronawirus

nie odpuszcza

Fot. Leszek Spigarski

Park Cedron w centrum Wejherowa jest otwarty dla mieszkańców. Oaza zieleni z altaną,
fontanną, leżakami parkowymi i placem zabaw to miejsce relaksu, wypoczynku, a dla dzieci
również miejsce rekreacji. Modernizacja terenu między ulicami Wałową i 12 Marca nad rzeką
Cedron została zrealizowana przez Urząd Miejski w Wejherowie w ramach unijnego projektu
„Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.
W otwarciu parku w miniony wtorek 11 sierpnia, uczestniczyły nie tylko władze miasta z prezydentem
Krzysztofem Hildebrandtem na czele, ale również marszałek pomorski Mieczysław Struk, prezydent
Sopotu i wiceprezes Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Jacek Karnowski, starosta
wejherowski Gabriela Lisius i inni przedstawiciele samorządów powiatu wejherowskiego.
Goście nie kryli uznania dla efektów inwestycji.
- Powstała znakomita przestrzeń, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom i turystom. W Wejherowie projekt realizowany jest z bardzo dużym rozmachem - podkreślił marszałek Mieczysław Struk. Gratuluję Prezydentowi i cieszę się, że takich miejsc powstaje w województwie coraz więcej.
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U pacjenta przebywającego na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie stwierdzono zakażenie
koronawirusem SARS-CoV-2. Z tego powodu wstrzymano przyjęcia pacjentów na ten oddział, a osoby
wymagające hospitalizacji na oddziale ortopedii,
kierowane są do Szpitala św. Wincentego a Paulo
w Gdyni. Również u pacjenta Oddziału Chorób Wewnętrznych wejherowskiego szpitala stwierdzono
zakażenie Covid-19. Przez tydzień wstrzymane są
przyjęcia pacjentów na ten oddział.
Aktualnie w powiecie wejherowskiego jest
39 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, 5 osób
jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 34 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia
przebywają w izolacji domowej.
Od początku epidemii w naszym powiecie odnotowano 188 potwierdzonych przypadków
Covid-19, a 124 osoby uznane zostały za ozdrowieńców. Potwierdzono 25 zgonów.
Liczba osób objętych kwarantanną (rządową i z
decyzji PPIS) to 482 osoby. Najwięcej takich osób
jest w Redzie - 143, Rumi - 103, Szemudzie - 58 i
gminie Wejherowo - 58. W mieście Wejherowie 53
osoby objęte są kwarantanną.

Święto Policji
Podczas uroczystości z okazji Święta Policji, komendant powiatowy policji w Wejherowie insp. Beata Perzyńska opowiedziała o służbie w policji i
podziękowała policjantom za poświęcenie i zaangażowanie w służbie. 89 policjantów z naszego powiatu
otrzymało awanse na wyższe stopnie.
Str. 5
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WYDARZENIA
Wejherowo w programie TVP 3 „Pomorze na Weekend”

Historia, teraźniejszość i turystyczne atrakcje
Gród Wejhera został atrakcyjnie zaprezentowany w programie „Pomorze na Weekend”, zrealizowanym przez ekipę TVP-3
Gdańsk. Program ma być pokazany w innych ośrodkach regionalnych na terenie całego kraju, aby zachęcić turystów do odwiedzenia naszego miasta. Na pewno warto!
W trakcie programu, prowadzonego na żywo przez
Bożenę
Olechnowicz,
Annę Włodarczyk-Białoskórską oraz Weronikę
Bigus, Agatę Mielczarek,
Annę Włodkowską, Mateusza Czerwińskiego i
Tomasza Sieliwończyka,
rozmawiano o atrakcjach turystycznych i kulturalnych
Wejherowa. Nie zabrakło
wiadomości historycznych o
założycielu miasta Jakubie
Wejherze, o wejherowskich
zabytkach oraz o rozkwicie
miasta w latach trzydziestych ub. wieku.
O Wejherowie mówili m.in. prezydent miasta
Krzysztof Hildebrandt,
dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
Tomasz
Fopke, kustosz muzeum
Janina Kurowska, przewodnik PTTK Aleksandra
Sielicka, a także o. Grzegorz Matlak z Klasztoru
OO. Franciszkanów, który
zapraszał na Kalwarię Wejherowską.

Wiele miejsca w programie poświęcono kulturze.
Dyrektor Wejherowskiego
Centrum Kultury Jolanta
Rożyńska opowiedziała o
pracy Filharmonii Kaszubskiej w okresie pandemii
koronawirusa, a dyrektor
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek przedstawiła
działania Miejskiej Biblioteki Publicznej: Letnią
Bibliotekę na tarasie muzeum w Parku Miejskim
oraz mobilne gry miejskie.
Park miejski i jego atrakcje
przedstawił Paweł Formela.
Telewidzowie
mieli okazję posłuchać muzyka
i
kompozytora,
akordeonisty
Cezarego
Paciorka a także znakomitego zespołu „FUCUS”
pod kierownictwem Rafała
Rompcy. Zaprezentowano też kaszubskie obyczaje, m.in. scenkę obrazującą
tradycyjne ścinanie kani w
wykonaniu Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznej
„Pułk Czarnieckiego” pod

kierunkiem
Krzysztofa
Zdunkowskiego, w oparciu o scenariusz Moniki
Płomin z WCK, która wystąpiła w roli Kani i scenografię Karola Formeli.
O książkach związanych
z Wejherowem mówił pisarz Piotr Schmandt, a
letni plener malarski na
rynku zareklamowali malarze - Teresa Uzdrowska i Tadeusz Trocki ze
Stowarzyszenia Plastyków
ZKP. O sporcie i tradycjach
wejherowskiego tenisa opowiedział Michał Jeliński,
kierownik Wydziału Kultury i Sportu w UM w Wejherowie, a o wychowaniu
młodzieży przez sport mówił Kordian Zabrocki trener koszykówki.
Nie byłoby udanej prezentacji Wejherowa bez
przysmaków kuchni ka-

W programie telewizyjnym wystąpili przedstawiciele stowarzyszeń historycznych i kulturalnych, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Wejherowskiego Centrum
Kultury.
Fot. Urząd Miejski
szubskiej. Jak przygotowuje
się kaszubski eintopf opowiedział i pokazał kucharz
Krzyszof Szulborski.
Program był różnorodny i ciekawy, a Wejherowo
oraz wejherowianie zaprezentowali się znakomicie.

Kto nie miał okazji obejrzeć programu na żywo może to
zrobić przez:
https://gdansk.tvp.pl/49215350/odc-31072020-cz-i
https://gdansk.tvp.pl/49227454/odc-31072020-cz-ii

Telewidzowie mieli okazję posłuchać muzyki w wykonaniu wybitnego akordeonisty i kompozytora Cezarego Paciorka, a także znakomitego zespołu „Fucus”
pod kierownictwem Rafała Rompcy. Przypomnimy, że pierwowzorem dla postaci Kaszuby na ławce w wejherowskim parku jest Tadeusz Dargacz, lider zeFot. Urząd Miejski
społu „Koleczkowianie”.
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AKTUALNOŚCI
W Wejherowie dla mieszkańców

Nowe miejsce wypoczynku
Otwarty oficjalnie we wtorek 11 sierpnia Park Cedron to oaza zieleni w centrum Wejherowa, z altaną, fontanną, leżakami parkowymi i placem zabaw. Nowe miejsce wypoczynku i dziecięcych zabaw powstało między ulicami Wałową i 12 Marca w Wejherowie,
nad rzeką Cedron. Modernizacja tego terenu zrealizowana została przez Urząd Miejski
w Wejherowie w ramach unijnego projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.
W Parku Cedron każdy znajdzie coś dla siebie.
Będzie tu można spokojnie
odpocząć, poczytać książkę
poleżeć na leżaku czy na trawie. To miejsce relaksu dlacałych rodzin, w pięknych
okolicznościach przyrody i w
samym centrum miasta
- Tworząc to miejsce
w centrum miasta odpowiedzieliśmy na potrzeby
mieszkańców - mówi prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt. - Zależało nam na tym, aby działań rewitalizacyjnych nie
ograniczać wyłącznie do
porządkowania terenów, estetyzacji, ale do tworzenia
nowych, ogólnodostępnych
przestrzeni. Dzięki temu
Wejherowo zyskało kolejny
wielofunkcyjny park.
- Wejherowo zyskało kolejną strefę odpoczynku i
zabawy, będzie to z pewnością miejsce, w którym złapiemy chwile wytchnienia
w codziennym pędzie – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta
Wejherowa.
W środku parku stanęła ażurowa altana ozdobiona pnączami oraz fontanna.
Ciekawostką jest, że układ
nawierzchni przy fontannie
kształtem przypomina herb
miasta. W pobliżu znajduje się plac zabaw dla dzieci

Fot. Urząd Miejski

Tytani wizytówką miasta

Miasto wspiera
szczypiorniaka
Piłkarze ręczni KS „Tytani” Wejherowo
będą promować Wejherowo w kolejnych
rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn.
Fot. Leszek Spigarski
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

i zautomatyzowana toaleta
publiczna. W parku pojawiły się także ławki m.in. ze
stolikami oraz bujane oraz
betonowe leżaki parkowe.
Nie zabrakło oświetlenia i
pojemników na śmieci.
- Jest to kolejne zrewitalizowane miejsce w Wejherowie, na które miasto zdobyło
unijne dofinansowanie –
mówi Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Takie małe enklawy
zieleni w centrum miast, na
terenach zurbanizowanych
poprawiają wygląd otocze-

nia i stanowią naturalną
ochronę przed zanieczyszczeniami.
W różnych częściach parku nawierzchnie wykonane
zostały z odmiennych materiałów: kamień naturalny,
kostka betonowa, żywica, nawierzchnia żwirowo-piaskowa. Na tym terenie
dosadzono 32 szt. drzew,
posadzono ponad 260 szt.
krzewów (w tym krzewy
kwitnące), a także wykonano rabaty traw ozdobnych i
kwiatów oraz roślin jednorocznych.

- Cieszę się, że powstało
kolejne potrzebne i atrakcyjne miejsce dla wejherowian. Dziękuję w imieniu
mieszkańców - mówi radny
ze Śródmieścia Wojciech
Kozłowski, który zabiegał
o powstanie Parku Cedron
- Ważne, że w Wejherowie
powstają tereny publiczne
o wysokiej jakości dostępne
dla wszystkich. To kolejny
etap zmian w okolicach ulicy
Wałowej w ramach Programu Rewitalizacji rozpoczętego modernizacją tej ulicy
ponad 10 lat temu.

Park Cedron monitorowany

Milion zł dofinansowania

Na kilka dni przed oficjalnym otwarciem Parku Cedron dla
mieszkańców, kiedy ten teren rekreacyjny był już dostępny dla
użytkowników, pojawili się chuligani, którzy dokonali zniszczeń i zaśmiecili teren. Młodzi ludzie m.in. zerwali mocowania bujanej ławki oraz zniszczyli inne ławki. Wszędzie leżały
śmieci, opakowania plastikowe, itp., a kosze na śmieci pozostały puste. Dlatego już od 31 lipca w obrębie parku Cedron
uruchomiona została kamera miejskiego monitoringu.
Będą tam pojawiać się patrole piesze, rowerowe i zmotoryzowane Straży Miejskiej. Na łamiących przepisy nakładane będą
mandaty karne i kierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Wejherowie. Nie może być tak, że miejsca służące
mieszkańcom są niszczone przez chuliganów.

Całkowity koszt zadania to prawie 1,5 mln zł, z czego
ponad 1 mln zł to środki Unii Europejskiej.
Wykonawcą robót była firma Hydro-Mag z siedzibą w
Garczu, gmina Chmielno.
Przedmiot zamówienia jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu
„Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja,
Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe
przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

W związku ze sportową promocją miasta przez drużynę
podpisano umowę pomiędzy prezydentem Miasta Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem a władzami klubu
„Tytani”, reprezentowanymi przez prezesa zarządu Remigiusza Sałatę oraz wiceprezesa Roberta Wicona.
Przy podpisaniu umowy obecny był Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta miasta.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt pogratulował przedstawicielom Tytanów osiągnięć sportowych oraz prowadzonej od wielu lat systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą.
Działalność klubu zaowocowała wzrostem zainteresowania
meczami piłki ręcznej w Grodzie Wejhera, a także rozbudową sekcji szczypiornistów wśród dzieci i młodzieży.
Prezes KS „Tytani” Remigiusz Sałata poinformował,
że w drużynie seniorskiej występuje już wielu młodych
zawodników z Wejherowa i okolic, którzy rozwinęli się w
wejherowskim klubie. Pojawiły się nawet propozycje z innych klubów o pozyskanie młodych piłkarzy „Tytanów”.
Na szczęście udało się wszystkich zatrzymać w klubie.
Działalność klubu funkcjonującego w Wejherowie od 2010
roku nie zamyka się tylko na występach drużyny seniorskiej w rozgrywkach I ligi mężczyzn. Tytani mają też drużynę żeńską grającą w II lidze piłki ręcznej kobiet. Klub
jest organizatorem Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej Tytanów. Szkoli m.in. juniorów, juniorów młodszych, młodzików i najmłodszych, dla których stworzyli Wejherowską
Ligę „Młodych Tytanów”.

We wrześniu rusza liga

Swój pierwszy mecz ligowy w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej „Tytani” rozegrają 19 września br. z SMS ZPRP
w Gdańsku. Wejherowscy kibice oraz sympatycy drużyny
będą mogli zobaczyć swoich zawodników w hali sportowej PZS nr 4 (Samochodówka) tydzień później - 26 września. Tytani zmierzą się wówczas z KS Meble Wójcik Elbląg.
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AKTUALNOŚCI
Cztery wypadki w jeden dzień oraz czołowe zderzenie

Jedenaście osób rannych

Tylko w ciągu jednego sierpniowego dnia na drogach powiatu wejherowskiego
doszło do czterech wypadków. Innego dnia zderzyły się dwa samochody.
Wczesnym rankiem w Bolszewie na ul. Szkolnej, doszło do zderzenia autobusu i samochodu ciężarowego. Sprawcą był kierujący autobusem, który nieprawidłowo wykonywał manewr omijania.
Do kolejnego wypadku doszło około południa na ul. Kamiennej
w Rumi. Kierujący volkswagenem transporterem nie dostosował
prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie
nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo
w samochód ciężarowy scania. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba. Kierowcy volkswagena zatrzymano prawo
jazdy i dowód rejestracyjny i do sądu skierowany będzie wniosek
o ukaranie kierującego.
Natomiast do poważnych wypadków, w których poszkodowanych
zostało 7 osób doszło po godz. 16.00 w Kębłowie na „szóstce”. W
pierwszym przypadku kierowca forda focusa nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na przeciwległy
pas ruchu i zderzył się czołowo z oplem astrą. Pasażerowie oraz
kierowcy samochodów trafili do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi.
Kilka minut później kierowca samochodu ciężarowego man jadąc w kierunku Lęborka na skrzyżowaniu z ul. Wejherowską, nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy samochodu chevrolet.
Osobówka uderzyła w stojącego na pasie do skrętu w lewo mercedesa, a potem przewróciła się na dach.
Kierowca oraz pasażerka chevroleta przewiezieni zostali do szpitala. Policjanci sprawdzili trzeźwość kierowców i okazało się, że
58-letni kierowca chevroleta był nietrzeźwy i miał aktualny zakaz
prowadzenia pojazdów.

Innego dnia, na ulicy Marynarki Wojennej w
Wejherowie doszło do zderzenia dwóch samochodów (zdjęcie powyżej).
26-letni mieszkaniec powiatu puckiego jadąc
samochodem audi w kierunku wsi Sopieszyno,
najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do
warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad autem i zderzył się czołowo z jadącą z
przeciwka toyotą, którą kierował 36-latek.
W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala.
Policjanci zatrzymali 26-latkowi prawo jazdy.

Policjanci na plażach
Policjantki z Wejherowa zajmujące się profilaktyką, rozdawały
ulotki prewencyjne dotyczące akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo
nad wodą” oraz materiały informacyjne na temat bezpiecznych
zachowań w kontekście zapobiegania rozprzestrzeniania się Covid-19 w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”.
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pn. „Bezpieczne plaże" na
terenie gminy Choczewo i
Gniewino. Działania miały na celu przypomnienie
i zdyscyplinowanie mieszkańców, jak i turystów do
przestrzegania obowiązujących obostrzeń związanych

Złodziejka schwytana

Policjanci z Wejherowa zatrzymali 35-latkę, która w ciągu
ostatnich 2 miesięcy okradała mieszkania, piwnice, samochody oraz włamała się na konto bankowe. W sumie usłyszała 10
zarzutów. Kobieta była znana policjantom z wcześniej popełnianych drobnych kradzieży. Za popełnione przestępstwa
grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Policjanci apelują, aby zawsze zamykać drzwi na klucz, nawet jeśli jesteśmy w domu. Znane są sytuacje, że złodzieje
chodzą i łapiąc za klamki, sprawdzają które mieszkania i domy
są otwarte. Nie dopuszczajmy do takich sytuacji.

Znęcał się nad rodziną

Bezpieczeństwo nad wodą

Przypominały
rodzicom o potrzebie zwracania
szczególnej uwagi na swoje pociechy, ponieważ wystarczy zaledwie chwila
nieuwagi, by dziecko zniknęło nam z pola widzenia,
i odeszło na taką odległość,
że nie będziemy w stanie
znaleźć go w tłumie.
W trakcie prowadzonych
działań policjanci nałożyli 7 mandatów osobom,
które nie stosowały się do
obowiązujących obostrzeń
oraz przepisów związanych
z bezpieczeństwem.
Policjanci z Gniewina
wspólnie z funkcjonariuszami z Gdańska oraz innymi
formacjami mundurowymi
przeprowadzili
działania

Z POLICJI

z COVID-19 i wspólnego
dbania o bezpieczeństwo.
Działania policjantów z
Gniewina będą odbywały
się cyklicznie podczas wakacji na plażach nadmorskich Lubiatowa i Stilo oraz
nad jeziorem w Nadolu.

Interwencje SM

Śmiecą
i trują

Straż Miejska prowadzi
postępowanie wyjaśniające
w sprawie zanieczyszczania środowiska. Funkcjonariusze podjęli interwencje
dotyczące nieoczyszczania i
nieporządku na ternie nieruchomości w Wejherowie-Śmiechowie oraz spalania
odpadów.
Nieczystości wylewane
są na niezagospodarowany
teren, a na posesji w okolicach torowiska stwierdzono
bałagan. W drugim przypadku w rejonie ul. Przemysłowej nocą wypalano
odpady, wydzielający czarny, duszący dym. Funkcjonariusze ustalili sprawcę,
nakazali zgasić ogień, a także chcieli nałożyć mandat w
wysokości 500 zł. Sprawca
odmówił, więc sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Wejherowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który podejrzany jest o znęcanie się psychicznie i fizycznie nad swoimi
bliskimi. Po kolejnej awanturze w mieszkaniu, rodzina sprawcy postanowiła wezwać interwencję i o wszystkim opowiedziała policjantom. W trakcie interwencji okazało się także, że
mężczyzna naruszył sądowy zakaz zbliżania.
Teraz sprawca przemocy najbliższe trzy miesiące spędzi w
areszcie śledczym. Za to przestępstwo 31-latkowi grozi do 5
lat więzienia.

Dziecko wypadło z okna

Czteroletni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze.
Na szczęscie nie doznał obrażeń ciała. Policjanci zatrzymali nietrzeźwą 38-letnią matkę dziecka oraz zawiadomili sąd
rodzinny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że matka miała 3
promile alkoholu i spała. Chłopiec wszedł na parapet okna i
z niego spadł. Kobieta została usłyszała zarzut dotyczący narażenia dziecka na utratę życia albo ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu, za co grozi jej kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wobec 38-latki zastosowano policyjny dozór.

Koronawirus wciąż groźny

Policjanci zwracają uwagę, czy obowiązujące obostrzenia,
związane z epidemią są przestrzegane m.in. w placówkach
handlowych, autobusach czy pociągach. Patrolując uliceprzekazują komunikaty dotyczące obowiązujących zakazów.
Pomimo zniesienia części obostrzeń pamiętajmy, że wirus jest
groźny i wciąż narażeni jesteśmy na chorobę Covid-19.

Mapa zagrożeń

W pierwszej połowie roku za pomocą Krajowej Mapy
Zagrożeń internauci zaznaczyli 808 miejsc w powiecie wejherowskim, w których ich zdaniem dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości. W większości zgłoszenia dotyczyły
przekraczania dozwolonej prędkości oraz nieprawidłowego
parkowania. Zachęcamy do korzystania z tych sprawdzonych
już wielokrotnie form kontaktu. Policjanci weryfikują każdy
taki sygnał i podejmują konkretne działania. Mi4szkańcy aktywnie informują Policję o pojawiających się zagrożeniach.
Dzięki takiej współpracy funkcjonariusze mogą skutecznie
zadziałać nawet w sytuacji, gdy danego zagrożenia bezpośrednio nie widać lub występuje co pewien czas.

WAŻNE TELEFONY:
Pogotowie - 58 677 61 02 lub 58 677 61 03
Komenda Policji - Dyżurny 58 672 97 22
Straż Pożarna - Dyżurny 58 677 61 00
Straż Miejska - Dyżurny 58 677 70 40

redakcja@pulswejherowa.pl
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Seniorzy z powiatu
bezpłatnie
się zaszczepią
Już po raz trzeci seniorzy z terenu powiatu wejherowskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień
ochronnych przeciwko pneumokokom. Tym razem zaszczepionych ma zostać 300 osób.
Powiat Wejherowski podpisał porozumienie z Województwem Pomorskim w sprawie współpracy przy realizacji „Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej - szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z
grupy ryzyka”.
- To już trzecia edycja programu zdrowotnego, którego celem jest profilaktyka chorób wywołanych przez pneumokoki, takich jak: zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, zapalenie zatok czy zapalenie płuc – mówi Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel. - Dzięki temu projektowi seniorzy z terenu powiatu wejherowskiego będą mogli bezpłatnie zaszczepić się przeciwko
pneumokokom, do czego serdecznie zachęcam - dodaje wicestarosta.
Program dedykowany jest osobom w wieku powyżej 65 roku życia, które
nigdy nie były szczepione przeciwko pneumokokom, znajdują się w grupie
ryzyka m.in. z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli czy dychawicy oskrzelowej oraz są mieszkańcami powiatu wejherowskiego.
Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego oraz z budżetu powiatu wejherowskiego. Dofinansowanie ze strony
województwa wyniosło 40 tys. zł, natomiast 50 tys. zł dołoży powiat.
Warto przypomnieć, że Powiat Wejherowski w partnerstwie z Województwem Pomorskim już dwukrotnie, bo w 2018 r. i 2019 r., realizował „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - szczepienia przeciw pneumokokom
dla osób 65+ z grupy ryzyka”. W 2018 r. dzięki programowi zostało zaszczepionych 322 seniorów, a w 2019 r. 266.
W trzeciej edycji programu bierze udział 17 powiatów z terenu województwa pomorskiego. Realizacja projektu rozpocznie się po wyłonieniu podmiotów leczniczych, które będą wykonywały szczepienia.
Celem Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej jest zapobieganie zachorowaniom na inwazyjną chorobę pneumokokową poprzez zwiększenie
liczby osób zaszczepionych przeciw pneumokokom wśród populacji objętej
programem oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród pacjentów z
grup ryzyka.

Wicestarosta Jacek Thiel oraz Członek Zarządu Powiatu Ludwik
Zegzuła podpisują porozumienie w sprawie współpracy przy
realizacji programu.

Święto policjantów
i 100-lecie komendy
Na placu służbowym Komedy Powiatowej Policji w Wejherowie odbyła
się uroczystość z okazji lipcowego Święta Policji. Były to obchody szczególne, bo zbiegły się ze 100-leciem powołania wejherowskiej Komendy Policji.
Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie insp. Beata Perzyńska opowiedziała o służbie
w policji i podziękowała policjantom za
poświęcenie i zaangażowanie w służbie.
Funkcjonariusze z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie insp. Beaty Perzyńskiej odebrali nominacje na
wyższe stopnie. Awanse na wyższe stopnie otrzymało 89 policjantów pełniących
służbę na terenie naszego powiatu.
W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz gmin,
a także pozostałych służb mundurowych.
Goście m.in. przedstawiciele samorządów
powiatu wejherowskiego, składali na ręce komendant policji kwiaty oraz okolicznościowe pamiątki, jednocześnie kierując
podziękowania bezpośrednio do zgromadzonych na placu policjantów.
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius
podziękowała szefostwu wejherowskiej Komendy Policji, a także
funkcjonariuszom za ich codzienną służbę na rzecz powiatu i jego mieszkańców.
Starosta Wejherowski wyróżniła 9 funkcjonariuszy nagrodami pieniężnymi.
Głos zabierali także przedstawiciele
lokalnych samorządów, przedstawiciele innych służb oraz instytucji. Wszyscy
dziękowali policjantom przede wszystkim
za rzetelne wykonywanie obowiązków
służbowych oraz wieloletnią współpracę
w dziedzinie zapewniania porządku publicznego oraz zwiększania poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu.
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AKTUALNOŚCI
Pomorska Grupa Ratownczo-Poszukiwawcza GRYF

Pomocni w walce z wirusem
Ratownicy z Pomorskiej Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza GRYF przez ostatnie
cztery miesiące zaangażowani byli w akcję pod hasłem #RazemPokonamyWirusa.
Członkowie grupy współpracowali ze Szpitalem Specjalistycznym w Wejherowie, a
także ośrodkami pomocy i służbami mundurowymi. Niedawno usłyszeli słowa uznania
za swój wysiłek i ofiarność.

Uroczystość odpustowa 15 sierpnia 2019 r.
Fot. Leszek Spigarski

15 sierpnia obchodzimy
święto Matki Bożej Zielnej

Uroczystości
na Kalwarii

Na kalwaryjskie wzgórza, przy zachowaniu ostrożności, powrócą pielgrzymi. Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Wejherowie odbędzie się w najbliższych dniach - 14 i 15 sierpnia br.
Zgodnie z tradycją wejherowskich obchodów święta
Matki Bożej Zielnej, uroczystość odpustową poprzedzi
nabożeństwo z wieczorą procesją. Najpierw jednak w piątek 14 sierpnia w godz. 10.00-16.00 trwać będą powitania
pielgrzymów na placu przy kościele klasztornym. O godz.
11.00 w kościele klasztornym odbywać się będą Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP z medytacją, o godz. 13.00
zaplanowano różaniec z medytacją, a o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
O godz. 17.00 rozpocznie się procesja z kościoła klasztornego na Kalwarię i Akatyst ku czci Bogurodzicy.
Na godz. 18.00 zaplanowano mszę św. pod przewodnictwem O. Prowincjała Barnarda Marciniaka w Kaplicy
Kajfasza. Po mszy św. Procesja Maryjna ze świecami przejdzie od Kaplicy Domu Matki Bożej do Kaplicy Grobu Maryi.
W sobotę 15 sierpnia o godz. 9.00 ruszy procesja z Najświętszym Sakramentem na Kalwarię Wejherowską. O
godz. 10.00 rozpocznie się Suma Odpustowa pod
przewodnictwem ks. bpa Zbigniewa Zielińskiego.
Po Sumie pobłogosławione będą zioła i kwiaty.
Po zakończeniu uroczystości rozpocznie się żegnanie
pielgrzymów przy kościele Trzech Krzyży.

Ze względu na trwający nadal stan epidemii koronawirusa, organizatorzy uroczystości odpustowych (oo. Franciszkanie i stróżowie Sanktuarium) proszą o:
• Przestrzeganie przepisów o dystansie 2 m między
uczestnikami oraz o noszeniu maseczek ochronnych,
• Zwrócenie uwagi na zmianę godzin i miejsc głównych uroczystości.
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Starostwo
Powiatowe w Wejherowie wsparło finansowo ratowników z
Pomorskiej Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza GRYF.
Pieniądze
przeznaczone
zostały na zakup specjalistycznej odzieży ochronnej.
Przekazała ją ratownikom
osobiście starosta wejherowski Gabriela Lisius
oraz wicestarosta Jacek
Thiel (zdjęcie obok). Profesjonalna odzież pozwoli
bezpieczniej i dłużej prowadzić działania w trudnym
terenie. Jak podkreślają sami ratownicy, to niezwykle
ważny element wyposażenia
podczas działań na terenie
naszego powiatu i okolic na
wielu frontach.
Na początku sierpnia
przedstawiciele
Pomorskiej Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
GRYF
uczestniczyli również w
spotkaniu z wiceprezesem
Zarządu spółki Szpitale Pomorskie- Andrzejem Zieleniewskim oraz dyrekcją
Szpitala Specjalistycznego
im F. Ceynowy w Wejherowie. Od połowy marca ratownicy aktywnie wspierali
funkcjonowanie tej placówki, realizując zadania na
froncie walki z #COVID19.
Głównym celem spotkania było krótkie podsumowanie ostatnich miesięcy
współpracy, a także omówienie możliwości dalszego
zaangażowania
#PGPRGRYF na wypadek niekorzystnego rozwoju sytuacji
w najbliższych miesiącach.
Pomorska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
GRYF otrzymała zadanie zabezpieczenia wejścia
głównego do wejherowskiego szpitala, gdzie ratownicy
i wolontariusze zajmowali
się przede wszystkim monitorowaniem temperatury
osób wchodzących na teren szpitala. Przyjmowali

również paczki dla pacjentów oraz kierowali ruchem.
Grupa GRYF udostępniła
szpitalowi jedną z kamer
termowizyjnych oraz cztery radiotelefony.
Jak już informowaliśmy
w „Pulsie Wejherowa”, we
współpracy z Hufcem ZHP
Wejherowo i Ochotniczą
Strażą Pożarną w Wejherowie ratownicy z Gryfa uruchomili przyczepkę przy

ul. Sikorskiego 42 w Wejherowie, gdzie mieszkańcy pozostawiali swoje dary.
Przekazywano je potem
szpitalowi.
„Tyle wiemy o sobie, ile
nas sprawdzono” - ten cytat z wiersza Wisławy
Szymborskiej umieszczony
na szpitalnym murze, tuż
nad punktem kontrolnym
PGPR GRYF, towarzyszył
ratownikom przez kilka

miesięcy, stając się żywym
podsumowaniem zaangażowania zespołu w tę wyjątkową służbę. Można o
tym przeczytać na profilu
Grupy GRYF na facebooku, gdzie ratownicy m.in.
dziękują personelowi szpitala za każde miłe słowo,
uśmiech i niezliczoną ilość
przyjaznych gestów oraz gigantyczny tort, który otrzymali w podziękowaniu.
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POWIAT
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Inwestycje drogowe w powiecie
Ruszyły remonty dróg powiatowych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Część rozpoczętych inwestycji została już zrealizowana, jest na ukończeniu,
bądź dopiero się rozpocznie.
Wśród
realizowanych
obecnie zadań drogowych,
które otrzymały dofinansowanie znalazła się ulica
Obwodowa w Redzie.
– W czerwcu zakończył
się pierwszy etap modernizacji ulicy Obwodowej
w Redzie, od mostu na kanale Łyskim do ulicy Łąkowej – mówi wicestarosta
Jacek Thiel. – W toku jest
też drugi etap prac, 3 sierpnia przekazaliśmy plac budowy wykonawcy, który po
ustaleniu organizacji ruchu rozpocznie kolejny etap
remontu, tj. od skrzyżowania z ulicą Łąkową do ronda przy ulicy Młyńskiej.
Dodajmy, że ulica zostanie kompleksowo zmodernizowana,
ponieważ
otrzymała wsparcie rządowe także na trzeci etap prac.
Niedługo zostanie rozpisany przetarg na wykonanie
ostatniego etapu zadania.
Prace budowlane rozpoczęły się także w miejscowości Kębłowo na ulicy
Chłopskiej. Dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych odnowiony
zostanie kolejny odcinek
o długości około 850 m,
który będzie kontynuacją
fragmentu tej drogi wyremontowanej w 2018 r.
Na ukończeniu jest modernizacja drogi powiatowej
Szemud – Kamień na odcinku Kielno – Karczemki,

Dofinansowanie z PFRON

Będzie winda

Przy Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przy ul. Ofiar
Piaśnicy w Wejherowie powstanie winda.
Trwa budowa tego potrzebnego urządzenia

Droga Choczewo - Łętowo.
w miejscowości Kielno. W
ramach zadania wyremontowana zostanie nawierzchnia drogowa, powstaną
nowe chodniki i zatoki autobusowe, przewidziano także
budowę oświetlenia.
Z początkiem miesiąca
przywrócony został ruch
pojazdów na odcinku Choczewo – Łętowo, a za parę
dni kierowcy pojadą wyremontowaną drogą Kolkowo – Strzebielinek.
Dzięki
rządowemu
wsparciu zakończyła się
także modernizacja ulicy
Pomorskiej w Rumi na

- Na ten cel pozyskaliśmy środki zewnętrzne. Łączny
koszt wynosi około 400 tysięcy złotych, z czego prawie 200
tysięcy złotych stanowi dofinansowanie z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tłumaczy starosta wejherowski Gabriela Lisius.
Winda dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, dodatkowo wejście do niej znajdować się będzie
na zewnątrz, co znacznie ułatwi dotarcie do wyższych pięter budynku.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku budynek przeszedł
termomodernizację, którą udało się przeprowadzić dzięki
środkom unijnym, w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Powiat przeznaczył także środki własne na
generalny remont drugiego piętra budynku.
- Chcieliśmy, aby oferta była jeszcze bogatsza i abyśmy
mogli przyjmować tutaj więcej klientów. Powiat wejherowski jest coraz większy, mamy coraz więcej mieszkańców przybywa także uczniów, młodzieży. Wielu z nich potrzebuje
diagnozy psychologiczno-pedagogicznej - dodaje starosta
wejherowski.
Ulica Obwodowa w Redzie.

Droga Szemud - Kamień.

odcinku od ronda Unii Europejskiej do ronda Rotmistrza Pileckiego w Rumi
Janowie.
- W ramach zadania położono nową nawierzchnię,
chodniki, ścieżkę rowerową, przebudowano zatoki
autobusowe oraz wykonano dodatkowe prace, które
wpłyną na bezpieczeństwo
ruchu drogowego i pieszego

- mówi wicestarosta Jacek
Thiel. - Obecnie realizowane jest tam dodatkowe
zadanie, tj. rozbudowa sygnalizacji świetlnej.
Warto przypomnieć, że
wszystkie wymienione zadania otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych i realizowane są wspólnie z gminami.

Objazdy w Kębłowie
Uwaga kierowcy:
10 sierpnia rozpocznie się rozbudowa drogi powiatowej nr
1451G w Kębłowie na odcinku o długości ok. 852 m. Według
założeń prace zakończą się 30 października.
Na czas prowadzonych robót zostanie wprowadzony całkowity zakaz ruchu pojazdu, z wyłączeniem pojazdów budowy, na ul. Chłopskiej w Kębłowie, od skrzyżowania z ul.
Konwaliową do skrzyżowania włącznie.
Na czas realizacji robót wyznaczone zostaną objazdy.

7

13 sierpnia 2020
OGŁOSZENIE

8

www.pulswejherowa.pl

13 sierpnia 2020

redakcja@pulswejherowa.pl

KULTURA
Warsztaty animacyjno-edukacyjne

Larwy, maszkary, gwiżdże
w Filharmonii Kaszubskiej
Ocalić od zapomnienia dawne kaszubskie tradycje postanowiło Wejherowskie Centrum Kultury. W Filharmonii Kaszubskiej
realizowany jest właśnie dofinansowany z Narodowego Centrum
Kultury z programu EtnoPolska 2020 projekt „Larwy, maszkary,
gwiżdże” w ramach którego odbywają się warsztaty animacyjno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Fot. Maciej Lieder

W sobotę koncert zespołu Art’n’Voices

Przed końcem światłości
Znakomity i wielokrotnie nagradzany Zespół Wokalny Art’n’Voices wystąpi wkrótce w Wejherowie. Koncert, któremu patronuje
„Puls Wejherowa”, odbędzie się w parafii św. Leona, w kościele
pw. św. Stanisława Kostki już w najbliższą świąteczną sobotę 15
sierpnia o godz. 18.45 (po mszy św. wieczornej).
W programie koncertu zatytułowanego „Te lucis ante terminum” (Przed
końcem dziennej światłości)
znajdą się utwory a cappella z najnowszej płyty zespołu „Midnight Stories”.
Wstęp wolny, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa
publiczności
(obowiązuje zakrycie ust i
nosa). W imieniu zespołu i
organizatorów serdecznie
zapraszamy na to wydarzenie muzyczne.

Przypomnijmy, że grupa Art’n’Voices zaśpiewała
pieknie w lutym br. kościele pw. NMP Królowej Polski
przy ul. Rybackiej, w ramach promocji płyty „Midnight stories” (zdjęcie poniżej).
Materiał
płyty
składa się z utworów młodych
kompozytorów, należącyh
do czołówki polskich twórców muzyki współczesnej.
Obok nazwisk takich jak
Marek Raczyński, Szymon
Godziemba-Trytek, Michał

Ziółkowski, Zuzanna Falkowska, Jakub Szafrański,
Michał Malec znajdują się
kompozytorzy ze środowiska pomorskiego: Anna Rocławska-Musiałczyk
oraz
Kamil Cieślik.
Tematyka płyty nawiązuje do tytułu „Midnight
stories” czyli nocnych opowieści. Kojarzą się one z
różnymi obrazami, takimi
jak sen, kołysanki, mroczne sekwencje, refleksje, a
także nocne zabawy.

W ramach realizowanego przez Wejherowskie
Centrum Kultury projektu
zaplanowane zostały cztery
cykle spotkań: „Kaszubski
Janko Muzykant”, „Muzycznie z rokiem obrzędowym”, „Kolęda - kaszubscy
przebierańcy” oraz „Zakręć
się słomą”. Zajęcia odbywają się pod okiem twórców
ludowych, muzyków, gawędziarzy i mistrzów budowy
instrumentów
ludowych.
Celem projektu jest ocalenie
od zapomnienia i popularyzacja dawnych zwyczajów i
obrzędów związanych z tradycją Kaszub.
- Chcemy propagować
dawne tradycje wśród wszystkich pokoleń mieszkańców
regionu. Uczestnicy uczą się
samodzielnego wykonywania
rekwizytów używanych podczas wydarzeń roku obrzędowego na Kaszubach. Ważne
uzupełnienie tematu stanowią prelekcje na temat ich
historii. Dawniej ogromne
znaczenie miało obrzędowe
wykorzystanie narzędzi akustycznych i kaszubskich instrumentów ludowych - mówi
Izabela Bukowska, specjalista ds. projektów Wejherowskiego Centrum Kultury.
- Ciekawy, dziś już nieznany zwyczaj
funkcjonował
dawniej w Dzień Zaduszny.
Drugiego listopada na cmentarzach można było spotkać
chłopców
poprzebieranych
za diabły i inne maszkary.

Partnerzy projektu: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
- Oddział w Gdańsku, Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Etnografii.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020.

Grupy były wyposażone w
specjalne instrumenty - diabelskie skrzypce, grzechotki,
klekotki, kołatki, burczybas,
czy nawet bęben. Tak wyposażone zespoły miały za zadanie odpędzać złe duchy, które
przeszkadzały w wejściu na
cmentarz potępionym duszom.
W lipcu w Filharmonii Kaszubskiej odbyły się cieszące się dużym powodzeniem
zajęcia dla najmłodszych
uczestników. Dzieci zapoznały się z legendą o funkcji ludowych instrumentów
oraz wykonały małe i duże
diabelskie skrzypce, a tak-

Jeśli jesteście zainteresowani wzięciem udziału w projekcie, szukajcie szczegółowych informacji na stronie internetowej Wejherowskiego Centrum Kultury www.wck.
org.pl lub dzwońcie pod numer telefonu 58 672 27 75.
Aby zapisać na wybrany cykl zajęć trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony internetowej lub w kasie WCK. Wypełniony formularz należy
przesłać elektronicznie na adres projekty@wck.org.pl lub
zostawiacie w kasie WCK.

że nauczyły się na nich grać.
Rozpoczęły się także zajęcia
dedykowanego młodzieży,
dorosłym i seniorom.
- Aby dogłębnie poznać
wszystkie tajniki warsztatu
mistrza, uczestnicy podczas
każdego cyklu dla grupy
starszej, odwiedzają również
każdego z twórców w jego naturalnym środowisku, czyli
w warsztacie pracy - podkreśla Izabela Bukowska.
Tradycja, symbolika dawnych zwyczajów oraz ich
znaczenie społeczne zanika - dlatego proponowane
warsztaty mają nie tylko pobudzić kreatywność, ale również propagować, zachęcać,
do kultywowania z pokolenia na pokolenie poznanych
zwyczajów wśród społeczeństwa. Szczególne znaczenie w projekcie mają osoby
młodsze, gdyż to właśnie dla
nich często są to zwyczaje kompletnie nieznane. A
przecież to właśnie tradycja
jest nieodłącznym elementem naszej kultury.
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AKTUALNOŚCI
Turyści zwiedzają Wejherowo

Gra mobilna

Tradycyjnie, jak
co roku, prezydent
Wejherowa zaprasza
mieszkańców
i turystów na wakacyjne
spacery
z
przewodnikiem.
Wejherowscy przewodnicy pokazują
zainteresowanym
atrakcyjne miejsca
w naszym mieście.

Czy zastanawialiście się kiedyś jaka jest historia Parku
Majkowskiego w Wejherowie? A może chcecie przyjrzeć się
bliżej jego faunie i florze? Wejherowskie Centrum Kultury i
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zapraszają do
wspólnej zabawy, podczas której poznacie wiele fascynujących ciekawostek.
Wystarczy smartfon lub tablet i spacer po parku zamieni
się w niezwykłą przygodę! Podczas gry mobilnej słuchajcie
głosu lektora i...wsłuchajcie się w Park! :)
Gra uruchamia się po ściągnięciu darmowej aplikacji,
zczytaniu kodu lub kliknięciu w link http://www.taz.fi/.

Spacery z przewodnikiem

Urokliwy rynek, piękny park, cenna i zabytkowa Kalwaria, nowoczesna i
efektowna Filharmonia Kaszubska - to tylko niektóre
z nich. Zainteresowaniem
cieszy się też Szlak Nut Kaszubskich.
Bezpłatne
zwiedzanie
Wejherowa z przewodnikiem to gratka nie tylko
dla wakacyjnych gości z całej Polski, ale również dla
mieszkańców. Nie wszyscy
bowiem mają na co dzień
możliwość takiego poznawania własnego miasta.
Wystarczy przyjść na
plac Jakuba Wejhera i dołaczyć do grupy, którą
poprowadzi
przewodnik
PTTK. Można go spotkać
codziennie o godz. 11.00
pod pomnikiem Jakuba
Wejhera.
Fot. Leszek Spigarski
REKLAMA
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Przewodniczka PTTK Renata Makiła na czele osób, zwiedzających Wejherowo.

Teresa Kowalska, przewodniczka PTTK, oprowadza gości po Kalwarii.
Więcej zdjęć na: facebook.
com/PulsWejherowa

Wsłuchaj się
w park
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KULTURA I HISTORIA
W Filharmonii Kaszubskiej

Wejherowo na starych
pocztówkach
W foyer Filharmonii Kaszubskiej możemy oglądać wystawę
„Stare widokówki i pocztówki Wejherowa” z kolekcji Alfonsa
Gruby. To kolejna interesująca wystawa przygotowana przez
Wejherowskie Centrum Kultury.
Autor wystawy - Alfons Gruba to wielki miłośnik historii Wejherowa,
kolekcjoner
widokówek,
pocztówek i fotografii. Jest
członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz
Stowarzyszenia
Miłośników Wejherowa.
Kolekcja Alfonsa Gruby
powstała za sprawą zamiłowania i pasji do historii
Wejherowa oraz fascynacji
architekturą miasta. Jak
mówi sam autor, sukcesywnie uzupełniana jest o nowe
nabytki. W foyer Filharmonii Kaszubskiej możemy
zobaczyć kilkadziesiąt starych pocztówek, związanych z Wejherowem.
Adam Szulc z Wejherowskiego Centrum Kultury podkreśla, że dziś stare
pocztówki to nie tylko wyraz mody retro, nostalgia
za dawno minionymi czasami. To także cenne źródło
badań
ikonograficznych.
Pocztówki mają też zastosowanie bardzo praktyczne. Tak jest z pocztówkami
utrwalającymi zabytki architektury. Utrwalone na
pocztówkach fotograficzne
widoki tych zabytków są
wykorzystywane przy pracach rewitalizacyjnych zabytków architektury.

Artystyczne lato w Luzinie

Rzeźby, obrazy, zdjęcia
Ilustracja pochodzi ze strony internetowej Wejherowskiego Centrum Kultury: www.wck.org.pl

Historia pocztówki ma ponad 150 lat
Pomysłodawcą pocztówki był Niemiec Heinrich von Stephen. Pomysł kartki korespondencyjnej, której nie trzeba
było wkładać do koperty został przez niego zgłoszony na
konferencji pocztowej w Karlsruhe 30 listopada 1865 roku.
Kraje niemieckie jednak odrzuciły pomysł dr Stephena. Dopiero cztery lata później karty korespondencyjne pojawiły
się w obiegu na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej. Ich
autorem był dr Emmanuel Herrmann z Akademii Handlowej
w Grazu. Nie miały one jeszcze żadnego obrazka.
Pierwsza ilustrowana karta pocztowa wysłana została 16
lipca 1870 roku przez księgarza Augusta Schwartza z Olenburga – była to tzw. „Karta korespondencyjna Poczty Północno-Niemieckiej”. Dwa lata później w Zurichu w Szwajcarii
wydana została pierwsza kartka z widokiem miasta.

Wystawa w Galerii „Na piętrze”

Obrazy w bibliotece
W galerii „Na Piętrze” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie mozna oglądać wystawę prac członków Stowarzyszenia Plastyków
im. Stefana Lewińskiego, działającego przy oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie.
Na kilkunastu obrazach zobaczymy
pejzaże, portrety, a także zabytki, zwierzęta i kwiaty. Autorami prezentowanych
prac są m.in.: Bogusława Bach, Danu-

ta Gacek, Eugenia Marmułowska, Zofia
Mielke, Aleksandra Osiczko, Jadwiga
Piotrowicz, Teresa Uzdrowska i Tadeusz Trocki.

Czy możemy mówić o luzińskiej szkole sztuki? To pytanie stawia Rafał Płotka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie,
przed każdym wernisażem, organizowanym w ramach cyklu wystawienniczego Art GOK Galeria Luzino.
Dwa miesiące, cztery
wernisaże, jedenastu artystów i setki uczestników
- to bilans wakacyjnych
wystaw w pięknej sali, udostępnionej przez Galerię
Luzino. Galeria handlowa,
nie od dziś znana z zacięcia artystycznego, teraz
w swoich podwojach wita
sztukę wyższą.
- Cykl zaplanowaliśmy w
taki sposób, aby jak najlepiej wypromować kulturę i
sztukę płynącą od luzinian mówi Grażyna Malak, koordynator przedsięwzięcia.
- W czasie dwóch miesięcy
swoje prace prezentują: Łucja Włodek-Jabłońska,
Katarzyna Kotłowska,
Marek Malottki, Wiesława Pałasz, Marian
Mielewczyk,
Karolina
Tylki, Reiner Mattar i
artyści ze stowarzyszenia
Pro Bono. To różne osoby,
reprezentujące
zarówno
formę przestrzenną (pomniki, rzeźba, ceramika),
malarstwo (akwarela, olej)
czy fotografię.
Każdy z czterech uświetnia muzyka na żywo.
- Zaprosiliśmy do współpracy wspaniałą wiolonczelistkę Monikę Topp,
która prezentuje 10-minu-

towy program artystyczny – dodaje dyrektor Rafał
Płotka.
Do tej pory odbyły się trzy
wernisaże, a każdy z nich
zgromadził blisko stuosobową publiczność z całego województwa. Co ciekawe, na
zaproszenie organizatorów
odpowiedział znany aktor
Andrzej Seweryn, który
zawitał na drugą z wystaw
komplementując
zarówno dzieła, jak i organizację
przedsięwzięcia.
Ostatni wernisaż miał
miejsce 5 sierpnia br. Swoje
fotografie zaprezentowali:
Karolina Tylki i Reiner
Mattar. Kolejny wernisaż

zaplanowano dwa tygodnie
później, 19 sierpnia. Wystawa, która zamknie cykl,
została opracowana przez
Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich Pro Bono.
- Cykl wystaw wypromowaliśmy korzystając z
mediów regionalnych i trójmiejskich - mówi dyrektor
GOK w Luzinie.
Zatem czy możemy już
mówić o luzińskiej szkole
sztuki? Odpowiedź z pewnością nie jest prosta, ale
Luzino prezentując artystów wywodzących się z tej
gminy jest na jak najlepszej
drodze, by odpowiedź pozostała twierdząca.
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KONDOLENCJE, OGŁOSZENIA
Pani

Panu

Annie Wilk

Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie
serdeczne wyrazy współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

OJCA
Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius
wraz z Zarządem Powiatu

KONDOLENCJE

serdeczne wyrazy współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

OJCA
Przewodniczący
Rady Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke
wraz z Radą Powiatu Wejherowskiego

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius
wraz z Zarządem Powiatu

OGŁOSZENIE

PANU
FABIANOWI CZECHOWI
łącząc się bólu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

Edmunda Czecha
składają
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
W tych niezmiernie trudnych chwilach,
przekazujemy słowa otuchy, które choć na chwilę
niech dają Pani ukojenie.

Jutro ZUS nie pracuje
Jutro w piątek 14 sierpnia br. sale obsługi klientów w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą nieczynne. Tego dnia nie będzie również działało Centrum Obsługi
Telefonicznej. Zgodnie z Kodeksem Pracy 14 sierpnia został wyznaczony w ZUS jako dzień wolny od pracy w zamian za święto
przypadające w sobotę 15 sierpnia.
Większość spraw w ZUS można zrealizować poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dodatkowo całodobowo
wciąż działać będzie specjalna infolinia do obsługi spraw związanych z Polskim Bonem Turystycznym (tel. 22 11 22 111). Warto też odwiedzić stronę internetową www.zus.pl i profile ZUS
w mediach społecznościowych.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
12

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku

składają

składają
Przewodniczący
Rady Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke
wraz z Radą Powiatu Wejherowskiego

Marcinowi Ledke

									

Łęczyce, dnia 13 sierpnia 2020r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 152/2, obręb geodezyjny Strzebielino, gm. Łęczyce
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz 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 (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XVIII/136/2019 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 152/2, obręb geodezyjny
Strzebielino, gm. Łęczyce,
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 152/2, obręb geodezyjny Strzebielino, gm. Łęczyce
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
W dniach od 21 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218
Łęczyce, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 września
2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 293 ze zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.
Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku z
postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać
się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, oraz składać uwagi do
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce na adres Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49,
84-218 Łęczyce, oraz elektronicznie bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail:
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 29 września 2020 r.
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.
										
										

Wójt Gminy Łęczyce
Piotr Wittbrodt

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łęczyce z siedzibą w Łęczycach, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, e-mail: sekretariat@leczyce.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zgodnie
z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Rakoniewic danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 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) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
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POWIAT
Za osiągnięcia w 2019 roku

Nagrody Wójta
Gminy Łęczyce
Podczas lipcowej sesji Rady Gminy Łęczyce, podczas której m.in. udzielono absolutorium wójtowi Gminy Łęczyce Piotrowi
Wittbrodtowi, zostały wręczone Nagrody
Wójta za szczególne osiągnięcia i promowanie Gminy Łęczyce.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łęczyce z dnia 24 października 2016 r., nagrody przyznawane są za osiągnięcia
uzyskane w następujących dziedzinach: nauka i edukacja;
kultura i sztuka; sport i turystyka; działalność publiczna
i społeczna oraz za inne wybitne dokonania.
Za osiągnięcia w 2019 roku nagrodzeni zostali: Kazimiera Badena, Regina Stypka, Romualda Selonke,
Dawid Kwidziński, Mikołaj Borski i Dawid Ptach,
Nagrody wręczał wójt Łęczyc Piotr Wittbrodt. Gratulujemy nagrodzonym.

Laureaci Nagrody Wójta razem z wójtem Gminy Łeczyce.

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka zaprosiła na letnie koncerty

Bezpieczna
i wygodna

Choć wydarzenia publiczne, chcąc nie chcąc musiały przeobrazić swoją formę, dla Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego w dziesięciu
wsiach na terenie gminy odbyły się wakacyjne, nietypowe koncerty Gminnej Orkiestry Dętej.

jak nowa

Orkiestra Dęta grała dla mieszkańców Droga
Zachowując wszystkie
normy
bezpieczeństwa,
po ulicach 10 miejscowości przeszła Gminna Orkiestra Dęta, oczywiście
grając różne utwory z bogatego repertuaru.
Kolejne soboty liczna
grupa muzyków z Łęczyc
i okolic poświęciła na odwiedzenie oraz pociesze-

nie mieszkańców gminy.
Za sprawą rytmicznych
koncertów oraz baneru z
hasłem „Będzie Dobrze”,
członkowie orkiestry chcą
podnieść na duchu wszystkich mieszkańców, tęskniących za wspólnymi
wydarzeniami sołeckimi.
W każdej miejscowości
orkiestra pod batutą pana

Zygmunta Labudy została serdecznie przywitana i
ugoszczona. Nie zabrakło
pozytywnych komentarzy,
łez wzruszenia i podrygiwania w rytm melodii.
Kolejne ciekawe wydarzenia artystyczne, akcje
i konkursy przed nami, a
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka zaprasza
mieszkańców do zapoznania się z ofertą kulturalną
w Gminie Łęczyce.
Wszelkie informacje dostępne na stronie www.
gik-leczyce.pl oraz profilu Facebook GIKiB Łęczyce.

Gminna Instytucja Kultury
i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie informuje, że od 1 września 2020 roku
dotychczasowy numer kontaktowy 58 676 16 99 przestanie obowiązywać.
Kontakt telefoniczny z GIKiB będzie możliwy jedynie za
pośrednictwem numeru:

533 531 366

Zakończyła
się
przebudowa
drogi gminnej - ulicy
Okrężnej w Strzebielinie Osiedlu w
gminie Łęczyce.
Założeniem
zrealizowanego zadania jest podwyższenie
warunków
technicznych i eksploatacyjnych drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni
na odcinku 865 m. Istniejąca droga stanowi dojazd
do obiektów użyteczności
publicznej. Celem projektu
jest poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu jazdy oraz zmniejszenie
hałasu komunikacyjnego.
Wartość inwestycji wynosi 736 794,13 zł, z czego
468 800 to dofinansowanie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich.
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2020 Rodzicem
Jesteś

dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub opiekunem osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności?
Jesteś
Rodzicem
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niepełnosprawnego
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lub terapeutycznego
oraz
o
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znacznymumiejętności
stopniem
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pozwalającego
na podnoszenie
niepełnosprawności?
w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną?
Potrzebujesz wsparcia psychologicznego lub terapeutycznego oraz
wsparcia pozwalającego na podnoszenie swoich umiejętności
w zakresieSKORZYSTAJ
sprawowaniaZopieki
nad osobą
niepełnosprawną?
BEZPŁATNEJ
OPIEKI
WYTCHNIENIOWEJ
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OGŁOSZENIe

w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020
SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ
Usługi opieki
wytchnieniowej
świadczone
przez:
w ramach
Programu
„Opiekasąwytchnieniowa”
– edycja 2020
- psychologa w zakresie indywidualnych konsultacji psychologicznych;
- dietetyka w zakresie nauki odżywiania, doboru diety, itp.;
Usługi
opieki wytchnieniowej
sądziałań
przez: rehabilitacyjnych w warunkach domowych;
- rehabilitanta
w zakresie naukiświadczone
prowadzenia
-- psychologa
indywidualnych
konsultacji psychologicznych;
pielęgniarkęwwzakresie
zakresie
nauki pielęgnacji.
- dietetyka w zakresie nauki odżywiania, doboru diety, itp.;
-Taką
rehabilitanta
w zakresie
prowadzenia
rehabilitacyjnych
w warunkach
domowych;
bezpłatną
pomoc nauki
można
uzyskać działań
zgłaszając
się do Powiatowego
centrum
Pomocy
-Rodzinie
pielęgniarkę
w zakresie nauki pielęgnacji.
w Wejherowie.
Taką
bezpłatnąwsparcie
pomoc można uzyskać zgłaszając się do Powiatowego centrum Pomocy
Aby otrzymać
Rodzinie w Wejherowie.

należy złożyć Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 wraz
Aby
otrzymać do
wsparcie
załącznikami
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Można to zrobić
osobiście, pocztą lub e-puap w terminie do 31 sierpnia 2020 roku.
należy złożyć Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 wraz
załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Można to zrobić
Karta zgłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej
osobiście, pocztą lub e-puap w terminie do 31 sierpnia 2020 roku.
www.pcprwejherowo.pl.
Karta zgłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej
Więcej informacji można uzyskać w zespole pomocy osobom niepełnosprawnym
www.pcprwejherowo.pl.
i starszym pod numerem telefonu: (58) 672-40-63 wew. 44.
Więcej informacji można uzyskać w zespole pomocy osobom niepełnosprawnym
zakwalifikowaniu
się telefonu:
do programu
PCPR wwew.
Wejherowie
poinformuje w terminie do dnia
iOstarszym
pod numerem
(58) 672-40-63
44.
14 września 2020r.
O zakwalifikowaniu się do programu PCPR w Wejherowie poinformuje w terminie do dnia
„Opieka
wytchnieniowa”
– edycja 2020 będzie realizowana do 18 grudnia 2020 roku.
14
września
2020r.
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 będzie realizowana do 18 grudnia 2020 roku.

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 nr tel. 58 677-70-00 (Kancelaria Ogólna).
		
Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób
elektroniczny za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług
Publicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw
Dziękujemy za zrozumienie

Urząd Miejski 14 sierpnia
Czytaj nas
będzie nieczynny
W piątek 14 sierpnia 2020 r. Urząd Miejski w
Wejherowie będzie nieczynny. Wyznaczono natomiast dyżury.

Program dofinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób
Niepełnosprawnych
Program dofinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób
Niepełnosprawnych
OGŁOSZENIE
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W godzinach od 7.30 do 15.30 dyżur w budynku Urzędu przy ul. 12 Marca 195 pełnić będą: Kancelaria ogólna,
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.

również

w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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SPORT
Piłka nożna. Gryf

Wyjazdowe
zwycięstwo

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych

Od zwycięstwa rozpoczęli rozgrywki ligowe gryfici, po spadku do drugiej grupy trzeciej ligi. Piłkarze Gryfa prowadzeni przez
trenera Grzegorza Nicińskiego pokonali w
Koninie tamtejszego Górnika 1:2 (0:1).
Trener, oprócz wejherowskich juniorów, miał do dyspozycji kilku doświadczonych zawodników, ogranych w
różnych zespołach. Mimo pośpiesznie zbudowanej drużyny zawodnikom udało się odnieść zwycięstwo. Gospodarze
rozpoczęli pojedynek defensywnie i czyhając na kontry.
To im się opłaciło, bo w 20 minucie zdobyli gola. Gryfici
chwilę później mogli jednak wyrównać.
W drugiej połowie wejherowianie odważniej zaatakowali. Bramki dla Gryfa padły ze stałych fragmentów gry:
w 56 minucie wyrównał N. Hołtyn, a w 66 minucie zwycięską bramkę zdobył T. Panek.
W dalszej części gry oba zespoły miały kolejne szanse
do strzelenia goli, ale gorzej było ze skutecznością. Najważniejsze, że gryfici wywieźli z Konina cenne 3 punkty.
Teraz przeciwnikiem Gryfa na własnym boisku będzie
Radunia Stężyca, która przewodzi w tabeli. Gryf jest na
11 miejscu z dorobkiem 3 punktów, ale ma zaległy mecz
z Elaną Toruń, która po spadku z II ligi nie rozpoczęła
rozgrywek.
Gryf Wejherowo: W. Ferra – K. Wiśniewski (K. Baranowski), D. Lisiecki, P. Czerwiński, M. Renusz, N. Hołtyn,
M. Szymański, J. Godlewski, M. Koszałka, T. Panek, P.
Zaleski.
OGŁOSZENIE

NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl

Kickboxing

Intensywne treningi
Prawie 60 osób wzięło udział w obozach i zgrupowaniach sportowych organizowanych wspólnie przez Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, Akademię Promocji Sportu i Rekreacji oraz Rafała
Karcza i przy wsparciu Polskiego Związku Kickboxingu.
48-osobowa grupa wraz z
kadrą wychowawców i trenerów brała udział w czternastej edycji Obozu „Fight
Zone” w Sztutowie. Obóz
trwał 7 dni i przeznaczony
był dla dzieci od 7 do 14 roku życia. Uczestnikami byli
członkowie WSS Wejherowo
i GOSRiT Luzino. Obóz dofi-

nansowało Starostwo Powiatu Wejherowskiego.
W Sztutowie odbyło się
zgrupowanie krajowe Kadry
Polski juniorów, które prowadził Rafał Karcz.
W sierpniu trwają treningi kickboxingu w klubie w
Wejherowie, a także zajęcia
w ramach Letniej Akademii

Kickboxingu. Zajęcia są bezpłatne dzięki dotacji Miasta
Wejherowa. Obejmują m.in.
8 godzin nauki kickboxingu.
Informacje o Klubie oraz
o zapisach na treningi można znaleźć na stronie www.
sportwejherowo.pl oraz
na www.facebook.com/
sportwejherowo.

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
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AKTUALNOŚCI
Kolorowe Food Trucki na wejherowskim rynku

Festiwal Smaków

W miniony weekend wejherowski rynek zamienił się w wielką restaurację, a menu było
bardzo bogate. Festiwal Smaków Food Trucków zagościł w naszym mieście po raz kolejny,
ciesząc się dużym zainteresowaniem mieszkańców i wakacyjnych gości.
Nie zabrakło smakoszy chińskich bułeczek, amerykańskich donutów, węgierskich langoszy, hiszpańskich churrosów,
belgijskich frytek, a także owoców morza,
burgerów czy tradycyjnych zapiekanek.
Każdy znalazł coś smacznego dla siebie.
Oprócz różnorodnych dań, goście festiwalu mogli odpocząć w strefie relaksu,
zagrać w grę terenową, a dla najmłodszych przygotowano strefę kreatywną.
W trakcie prezentacji i degustacji zastosowano szereg działań, mających na
celu zapewnienie bezpiecznych warunków sanitarnych uczestnikom imprezy
plenerowej na rynku.

Pomorska Spartakiada KGW

Panie ze Strzepcza
i Zelewa najlepsze
Dwa pierwsze miejsca na Pomorskiej
Spartakiadzie Kół Gospodyń Wiejskich, w
Chmielnie zajęły reprezentantki gmin w
powiecie wejherowskim! Wygrały panie ze
Strzepcza w gminie Linia, a drugie miejsce
zajęły gospodynie z Zelewa w gminie Luzino. Gratulujemy!
Zmagania pań z KGW naszego regionu prowadzone były w różnych kategoriach, takich jak np. przeciąganie liny,
wyścig na rowerach wodnych, ubijanie białek z jaj na czas,
układanie bukietów kwiatowych, dojenie sztucznej krowy,
występy taneczne oraz wokalne.
Z takich niezwykłych zmagań konkursowych zwycięsko
wyszły panie działające w KGW w Strzepczu, a kolejne miejsca na podium zajęły panie z KGW Zelewo oraz KGW Kaszubianki z Kamienicy Szlacheckiej w gminie Stężyca.

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

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

