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Remont przemysłowej
jeszcze w tym roku

Jesienią 2019 r. zakończył się pierwszy etap modernizacji ulicy Przemysłowej w Wejherowie (od ulicy 
Granicznej do ulicy Wierzbowej). Niebawem rozpocznie się kolejny etap przebudowy, ponieważ Powiat Wej-
herowski otrzymał 3 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na dalszą przebudowę tej drogi. 
Dzięki pozyskanym z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej środkom już wkrótce ogło-
szony zostanie przetarg, a prace ruszą w połowie tego roku. - To bardzo kosztowna, ale potrzebna inwestycja. 
Ulica Przemysłowa stanowi ważny ciąg komunikacyjny, który łączy miasto z Gminą Wejherowo i jest alternatywą dla 
drogi krajowej nr 6 w przypadku korków - podkreśla starosta wejherowski Gabriela Lisius.                          Str. 5 
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MIASTO

Prace nad Wejherow-
ską Kartą Mieszkańca są 
zaawansowane, a na naj-
bliższą sesję Rady Miasta 
zwołaną na 15 czerwca br., 
prezydent skierował pod 
głosowanie uchwałę w spra-
wie wprowadzenia i realiza-
cji programu „Wejherowska 
Karta Mieszkańca”.

- Każdy mieszkaniec 
miasta Wejherowa w ra-
mach pakietu mieszkań-
ca otrzyma preferencyjne 
ceny na usługi miejskie 
m.in. do Filharmonii Ka-
szubskiej, na basen czy lo-
dowisko – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa, na wniosek 
którego wprowadzona zo-
stanie Wejherowska Karta 
Mieszkańca. -Karta będzie 
także oferowała dodatko-
we pakiety dla zaintereso-
wanych lub spełniających 
odpowiednie kryteria osób,  
np. pakiet dla seniorów 

powstaje karta Mieszkańca

Będą zniżki dla wejherowian
W Wejherowie, z inicjatywy prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, powstaje Karta 

Mieszkańca. Wejherowska Karta Mieszkańca upoważniać będzie posiadacza do korzy-
stania ze zniżek, rabatów, ulg i przywilejów, realizowanych zarówno przez instytucje 
miejskie, jak i przez partnerów biznesowych, którzy przystąpią do programu. Karta bę-
dzie mogła pełnić też inną funkcję, jak np. biletu elektronicznego na komunikację miej-
ską. Uruchomienie programu planowane jest jesienią tego roku.

czy dla korzystających z 
komunikacji miejskiej.  
Szanse, jakie daje karta 
mieszkańca w nowym ka-
nale komunikacji miesz-
kańca z urzędem oraz jego 
jednostkami są ogromne. 
Poza tym również prywat-
ne podmioty będą mogły do-
browolnie przyłączyć się do 
programu jako partnerzy, 
oferując zniżki czy promocje 
na swoje usługi i produk-
ty. Dlatego, na najbliższej 
sesji, znajdzie się uchwała 
w sprawie wprowadzenia i 
realizacji programu „Wej-
herowska Karta Mieszkań-
ca”. Wierzę, że wejherowscy 
radni przychylą się do tego 
pomysłu, który jest korzyst-
ny dla wejherowian.

Posiadanie Karty Miesz-
kańca wpłynąć ma na po-
prawę warunków i jakości 
życia mieszkańców poprzez 
ułatwienie im dostępu m.in. 
do dóbr kultury, sportu i re-

kreacji czy promocję miasta 
jako miejsca atrakcyjnego 
do mieszkania i spędzania 
tu wolnego czasu. Będzie 
to także promocja usług 

oferowanych przez lokal-
nych przedsiębiorców, któ-
rzy będą mogli dołączyć do 
programu jako partnerzy, 
oferujący zniżki i promocje.

Mieszkańcy Wejherowa będą mogli skorzystać z tań-
szych biletów m.in. do Filharmonii Kaszubskiej.

     W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagroże-
niem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 z dnia 2021.03.19) 
Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania wykonuje większość za-
dań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

    Aktualne informacje na temat funkcjonowania 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

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

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

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

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

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

O G Ł O S Z E N I E

Podpisane umowy na do-
tacje zastępca prezydenta 
miasta Arkadiusz Krasz-
kiewicz przekazał przed-
stawicielom stowarzyszeń.

Dotacje na Akcję Lato 
2021 otrzymali: Stowarzy-
szenie Przyjaciół Har-
cerstwa „Trzy Pióra” 
- 8 000 zł, Zgromadzenie 
Sióstr Albertynek - 10 
000 zł, Karate Klub Wej-
herowo - 7 500 zł, Wejhe-
rowska Akademia Piłki 
Nożnej „Błękitni” - 10 

Miasto wspiera wakacyjny wypoczynek

Akcja Lato dla dzieci
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przyznał dotacje 

na organizację „Akcji Lato 2021” oraz na kulturę fizyczną i sport 
w wysokości 37 500 zł. Wsparcie przeznaczono dla 5 organizacji 
społecznych, które zorganizują dla dzieci wakacyjny wypoczynek 
w formie obozów i półkolonii.

000 zł. Dotacje w wysokości 
1 000 zł otrzymał również 
Klub Sportowy „Chopi-
na” Wejherowo. 

W ramach umowy orga-
nizacje zobowiązane są do 
zorganizowania wypoczyn-
ku dla dzieci z Wejherowa 
podczas wakacji. 

Przykładowo SPH „Trzy 
Pióra” zorganizuje w sierp-
niu obóz żeglarski w Gar-
czynie dla młodych adeptów 
żeglarstwa, WAPN „Błękit-
ni” zamierza przeprowa-

dzić trzy turnusy półkolonii 
piłkarskich „Błękitne La-
to 2021” na „Jamajce”, a 
Karate Klub Wejherowo - 
półkolonie dla dzieci zain-
teresowanych wschodnimi 
sztukami walk. 

Obóz dla dzieci przygo-
towuje także Zgromadzenie 
Sióstr Albertynek, a Klub 
Sportowy Chopina zorga-
nizuje tradycyjny Turniej 
Piłki Nożnej im. Michała 
Mazura na boisku SP nr 8. 

Zaległy II semestr 
2020/2021 roku przeniesio-
no na okres letni. Tym sa-
mym wznowione niedawno 
zajęcia będą się odbywały 
bez przerwy wakacyjnej, do 
końca września br.

Prezes Stowarzyszenia 
WUTW Krystyna Laskow-
ska otwierając pierwsze za-
jęcia wyraziła zadowolenie 
z możliwości organizowania 
zajęć dla seniorów. Przy-
pomniała też, że w okresie 

Na Wejherowskim Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku po przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa wznowiono za-
jęcia, w których chętnie uczestniczą se-
niorzy. Wiele spotkań zaplanowano na 
wolnym powietrzu.

WutW znów działa

Zajęcia nawet
podczas wakacji

złagodzonej fazy pandemii, 
trzeba nadal zachowywać  
ostrożność. Z tego powodu w 
sali wykładowej może prze-
bywać nie więcej niż 25 osób.

Słuchaczy WUTW odwie-
dził zastępca prezydenta  
Arkadiusz  Kraszkie-
wicz, życząc wszystkim ak-
tywnym seniorom udanych 
spotkań oraz interesują-
cych zajęć, pomagających 
rozwijać osobiste zaintere-
sowania i pasje.

Fot. Urząd Miejski
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MIASTO

Sfarko, Orłowski i Bok-
serski siedzieli nad butel-
ką taniej whisky, czekając 
niecierpliwe na gościa. Dziś 
był dzień wypłaty. Nagle, 
bez pukania i słowa powi-
tania, pewnym krokiem 
wszedł do pokoju Wielki 
Deweloper. Usiadł na nieco 
za małym dla niego krze-
śle, które niebezpiecznie 
zaskrzypiało pod ciężarem 
i niedbałym ruchem rzucił 
na stół zwitek stuzłotowych 
banknotów spiętych gum-
ką. Zwitek w kształcie wal-
ca potoczył się na środek 
stołu, a Sfarce i kolegom 
zaświeciły się oczy. Jednak 
Wielki Deweloper zdecydo-
wanym ruchem ręki przy-
sunął pieniądze do siebie, 
wywołując wśród obecnych 
konsternację.

- Płaciłem i płacę wam 
za to, żebyście zniszczyli 
burmistrza Mikołaja. Jak 
dobrze wiecie, muszę się 
go pozbyć, bo nie chce mi 
pomóc w interesach. Mie-
liście go oczerniać na każ-
dym kroku - te słowa Wielki 
Deweloper wypowiedział 
wolno i dobitnie tak, aby 
zostały zapamiętane, a na-
stępnie wyraźnie wzburzo-
ny mówił coraz głośniej i 
szybciej: - A wy wypisujecie 
jakieś pierdoły w interne-
tach! To wszystko jest sła-
be, argumenty marniutkie, 
ludzie w to nie wierzą. I do 
tego cały czas to samo, od-
grzewane kotlety. Ostatnio 
czytałem historie sprzed 10 
czy 20 lat. Nie potraficie nic 
mądrzejszego i wiarygodne-
go wykombinować? 

Na koniec, z grymasem 
irytacji na twarzy, Wielki 
Deweloper uderzając w stół, 
aż szklanki z whisky się za-
trzęsły, prawie krzyknął:

-  Ja płacę wam za efekty!
Zapadła cisza. Pierw-

szy zaczął Sfarko. Mówił 
słabym głosem, ze spusz-
czonym wzrokiem, przeły-
kając ślinę z wrażenia:

- Panie Prezesie, ależ 
szczujemy na Mikołaja gdzie 
się da i jak się da. Donieśli-
śmy do prokuratury. To nie 

Ostatnio stałem się celem wściekłego i zmasowanego 
ataku kilku internetowych hejterów i gazetkowych pitbu-
lów. Szczerze mówiąc nawet mi to schlebia, gdyż świad-
czy o tym, że moje teksty celnie obnażają ich kłamstwa 
i oszczerstwa oraz pokazują prawdziwe intencje tych 
pseudo działaczy udających aktywistów Słusznej Sprawy. 

Dla przykładu, w kilku numerach Pulsu wypunktowa-
łem do zera ich oszukańcze zarzuty i pomówienia doty-
czące Wodnych Ogrodów, w efekcie musieli wycofać się 
praktycznie ze wszystkiego. Złapani na gorącym uczyn-
ku nie potrafią przedstawić rzeczowych i prawdziwych 
argumentów. Zamiast tego w merytorycznej bezsilności 
walą teraz na odlew oskarżając innych o brudny hejt, 
wyzwiska, itd. To tak jakby złodziej złapany na gorącym 
uczynku krzyczał najgłośniej dla odwrócenia od siebie 
uwagi: łapać złodzieja! 

Czy nie jest tak, że mistrzowie języka pogardy oskar-
żają o to innych, zapewne dla niepoznaki i zmylenia 
mieszkańców?

Z uśmiechem traktuję ich dociekania, kim jest Dr Puls. 
Źle kombinują, ale - żeby nie było, że nie doceniam wysił-
ku - obiecuję nagrodę. Jak zgadną, to otrzymają ode mnie 
komplet tekstów Dra Pulsa z autentycznym autografem.

A dlaczego właściwie Dr Puls? Tradycja pseudonimu 
jest prawie tak stara jak sama słowo pisane, a pseudoni-
my literatów czy publicystów to zjawisko znane, a nawet 
powszechne, od dawna. Wielu wybitnych i popularnych 
autorów publikuje pod przybranym określeniem. Pseu-
donimy stosuje się z różnych powodów, m.in. w celach 
marketingowych dla zwiększenia atrakcyjności medial-
nej (co jak widać w moim przypadku udaje się coraz lepiej 
– przy okazji dziękuję hejterom za darmową reklamę), w 
celu ochrony rodziny i najbliższych przed brutalnymi ata-
kami (to stało się absolutnie prawdopodobne w świetle 
tego, o czym wspominałem na wstępie), czy wreszcie dla 
podkreślenia jakichś swoistych cech czy charakteru dzia-
łalności autora - Dr Puls diagnozuje i opisuje puls życia 
miasta. Ostatnio podnoszę również puls kilku hejterom, 
co też pasuje do pseudonimu.

Na koniec mam złą wiadomość dla tych kilku osób, któ-
re mnie atakują. Jeśli myślą, że mnie zastraszą czy znie-
chęcą to informuję: ja dopiero się rozkręcam!

           Dr Puls

opowiadania polityczne Dr. pulsa – odcinek 1

Dwadzieścia milionów 
do zarobienia

jest takie proste, przecież 
Pan wie, że to wszystko nie-
prawda i naciągane. Nasz 
zaprzyjaźniony Działacz 
Fejsbukowy Fotoamator po 
partyjnych układach zała-
twił w końcu to śledztwo.

- Podobnie w telewi-
zjach. Zrobiliśmy praw-
dziwą nagonkę. Ile to 
razy nadawałem na bur-
mistrza? Cały czas do tych 
redaktorów wydzwaniam i 
coś tam ściemniam - zerka-
jąc na pieniądze wsparł ko-
legę Bokserski, przy okazji 
próbując przypisać sobie 
większe zasługi w oczach 
Wielkiego Dewelopera. Do-
dał z lekką drwiną: - Nie-
które redaktorki to tylko 
za sensacją gonią, mało ich 
interesuje jak jest napraw-
dę. A dla nas to dobrze, bo 
przecież chodzi o to, aby ca-
ły czas o tym mówili, praw-
da? Płaci Pan za gazetkę i 
tu też …

- Czepiamy się wszystkie-
go! - wciął się w pół zdania 
Orłowski, który poczuł się 
pominięty w dyskusji. - Jak 
Mikołaj coś zrobi to zawsze 
piszemy, że źle zrobił. A jak 
nic nie zrobi, to piszemy, 
że źle, bo nie zrobił i tak w 
kółko, he he - zaśmiał się 
Orłowski. - Zawsze jakąś 
dziurę w całym znajdziemy, 
może być Pan pewien!

- Taaa, a na koniec ro-
bią z was durniów i musicie 
usuwać własne posty. Wy-
chodzicie na oszustów, a w 
najlepszym razie na oszoło-
mów! Zresztą, szczerze mó-
wiąc, to nie wiem co gorsze 
... - podsumował z kpiną w 
głosie Wielki Deweloper, po 
czym patrząc w oczy roz-
mówcom, zaczął mówić bar-
dziej pojednawczo, nieco 
ciszej i takim tonem jakby 
chciał zachować tajemnicę:

- Chłopaki, mam hektary 
na rzeką, gdzie dziś mogę 
sobie krowy pasać, a nie blo-
ki budować. Do zarobienia 
jest dwadzieścia milionów. 
Obiecałem wam premie jak 
obalimy burmistrza. Jest 
się o co szarpać  - tu Wielki 
Deweloper zrobił pauzę dla 

podkreślenia powagi sytu-
acji i aby spiskowcy oczami 
wyobraźni zobaczyli kasę. - 
Mikołaj nie chce mi zmienić 
planu, dlatego trzeba go za-
łatwić. Nie musicie się bać, 
że tam nad tą rzeką może 
być powódź albo ludzie się 
wkurzą. Spokojnie! Jak w 
końcu usuniemy Mikołaja 
i wsadzimy swojego burmi-
strza, to ten ugra temat dla 
mnie. Po sprzedaży miesz-
kań to nie będzie przecież 
moje zmartwienie, tylko 
burmistrz musi teraz przy-
mknąć oko, a Mikołaj nie 
chce. Musicie się bardziej 
starać.

-  Nie takie numery oj-
ciec robił - dodał pojednaw-
czo z uczuciem ulgi Sfarko, 
który wyczuwał, że ciśnie-
nie już schodzi.

Patrząc uważnie na roz-
mówców Wielki Deweloper 
wolnym ruchem przesunął 
zwitek banknotów na śro-
dek stołu i powiedział ła-
godnie:

- Pieniądze dla was, 
zgodnie z umową.

Sfarko, Orłowski i Bok-
serski wlepili wzrok w pie-
niądze. Trwało to chwilkę, 
a z bezruchu wyrwało ich 
polecenie:

- Kolejne spotkanie za 
miesiąc o tej samej porze i w 
tym samym miejscu - wydał 
dyspozycję jak z kiepskiego 
filmu szpiegowskiego Wiel-
ki Deweloper i wyszedł bez 
pożegnania udając się do 
swojego pałacu.

Miał on dość pogardliwy 
stosunek do Sfarki, Orłow-
skiego i Bokserskiego, któ-
rych uważał za wyrobników 
wynajętych do brudnej robo-
ty. Nie zapraszał ich na pa-
łacowe salony, co by - jak to 
się kiedyś mówiło - błota mu 
nie wnosili. Wstęp do pała-
cu miał natomiast będący 
prawą ręką Wielkiego De-
welopera Gruby Mecenas. 
Osobnik ów upodobał sobie 
zwłaszcza pałacowy basen i 
Archimedesa. Zgodnie z pra-
wem tego greckiego filozofa 
w basenowej wodzie Gruby 
Mecenas tracił na wadze. Co 
prawda pozornie, ale choć 
na chwilę poprawiało mu to 
samopoczucie.

Tymczasem Sfarko, Or-
łowski i Bokserski dzie-
lili otrzymane pieniądze 
zgodnie ze zbójeckim zwy-
czajem: jeden banknot dla 
ciebie, drugi dla ciebie, 
trzeci dla mnie i tak dalej 
w kółeczko. Wprawiło ich 
to w dobry i bojowy nastrój. 
Skończyli butelkę whisky i 
już mocno podchmieleni 
hejterzy zasiedli do swoich 
komputerów. Jak co dzień, 
brudna robota czekała.

Ciąg dalszy nastąpi….
Dr Puls 

P.S. Wszelkie podobień-
stwo do prawdziwych osób 
i zdarzeń jest przypadko-
we oraz niezamierzone. 
Opowiadanie jest wizją li-
teracką.

Dr Puls: dopiero 
się rozkręcam

Dr. pulsa i inne materiały 
zamieszczane w

„pulsie Wejherowa” 
znajdziecie na:

www.pulswejherowa.pl

Więcej informacji również na:
facebook.com/pulsWejherowa

Fot. pixabay.com
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POWIAT

W Starostwie Powiato-
wym w Wejherowie Staro-
sta Wejherowski Gabriela 
Lisius i Wicestarosta Ja-
cek Thiel wręczyli no-
minacje na stanowiska 
dyrektorów szkół. 

– Serdecznie gratuluję 
i dziękuję za trud włożo-
ny w realizację założonych 
celów zawodowych. Wszy-
scy Państwo wykazaliście 
się ogromnym zaangażo-
waniem i kompetencjami 
przy prowadzeniu wszyst-
kich zajęć programowych 
w okresie pandemii oraz re-
alizacją dużego programu 
unijnego rozbudowy szkół. 
Życzę dalszych sukcesów 
zawodowych, satysfakcji z 
podjętych zamierzeń oraz 
zadowolenia z pracy – mó-
wiła Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

Warto przypomnieć, że 
była to pierwsza kadencja 

Dobrze kierują powiatowymi szkołami

Nominacje 
dla dyrektorów

Zarząd Powiatu Wejherowskiego podjął decyzję o powierzeniu 
obowiązków pięciu dyrektorom placówek oświatowo-wychowaw-
czych prowadzonych przez Powiat Wejherowski. Po pozytywnym 
zaopiniowaniu wniosków Starosty Wejherowskiego przez Pomor-
skiego Kuratora Oświaty akty powołań odebrali dyrektorzy z Ru-
mi, Redy i Wejherowa.

nominowanych dyrektorów. 
W czasie jej trwania w pię-
ciu powiatowych szkołach 
realizowane były dwa duże 
projekty unijne dotyczące 
wsparcia szkolnictwa zawo-
dowego na terenie powiatu 
wejherowskiego. 

Ponadto oddano kom-
pleks 10 pracowni zawodo-
wych w nowym budynku 
Powiatowego Zespołu 
Szkół w Redzie. Dzięki in-
westycji szkoła zyskała nowe 
pracownie dla branż kre-
atywnych oraz pracownie do 

nauczania języków obcych i 
przedmiotów ogólnokształ-
cących. W tym czasie roz-
budowano i przebudowano 
także Powiatowy Zespół 
Szkół nr 1 w Rumi, w skład 
którego wchodzi I Liceum 
Ogólnokształcące im. Ksią-
żąt Pomorskich. W ramach 
zadania placówka wzboga-
ciła się m.in. o laboratorium 
fizyczno-chemiczne oraz no-
woczesną bibliotekę, w któ-
rej znalazło się miejsce na 
cały księgozbiór oraz multi-
medialną czytelnię. 

Więcej informacji na stronie internetowej: 
https://powiatwejherowski.pl  oraz  na facebooku

Akty przedłużenia powierzenia odebrali: 
Lucyna penkowska – dyrektor Powiatowego Zespołu 

Szkół nr 1 w Rumi, halina Filińska – dyrektor Powiato-
wego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi, Dorota Nowicka-kli-
mowicz – dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, 
Wojciech Rogocki – dyrektor Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 3 w Wejherowie oraz Beata graczyk-Zając – dy-
rektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznych w Wejherowie.

W wejherowskim Parku Miejskim 6 czerwca odbyła się VI edycja Biegu Superbo-
haterów, po raz drugi w formie wirtualnej. Podczas wydarzenia uczestnicy wzięli udział 
w treningu online. Podobnie jak w zeszłym roku liczyła się każda aktywność. Bieg Su-
perbohaterów to charytatywna impreza sportowa zainicjowana przez Małe Trójmiasto 
Biega. Od samego początku akcję wspiera Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

- Bardzo dziękuję wszystkim za włączenie się do tej szczytnej akcji, której celem jest 
pomaganie innym  - mówił Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.

Razem dla Natalki
Ta kolorowa grupa organizatorów i sympatyków prowadziła w parku rozgrzewkę.
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Wiadomości ze starostwa powiatowego 
w Wejherowie

Wkrótce rozpocznie się dalsza przebudowa 
ulicy przemysłowej w Wejherowie

W październiku 2019 r. 
zakończył się pierwszy etap 
modernizacji ulicy Przemy-
słowej w Wejherowie, na 
odcinku od ulicy Granicz-
nej do ulicy Wierzbowej. W 
ramach tego zadania po-
wstała nie tylko nowa na-
wierzchnia drogi, ale także 
chodniki, ścieżka rowero-
wa, zatoka autobusowa i 
niezbędna infrastruktura 
techniczna. Natomiast mia-
sto Wejherowo wybudowało 
rondo wraz z dojazdami na 
skrzyżowaniu ul. Przemy-
słowej z ul. Karnowskiego. 
Niebawem rozpocznie się 
kolejny etap przebudowy.

- To bardzo kosztowna, 
ale zarazem potrzebna in-
westycja, dlatego aplikowa-
liśmy o środki zewnętrzne. 
Ulica Przemysłowa stanowi 
ważny ciąg komunikacyjny, 
który łączy miasto z Gminą 
Wejherowo i jest alternaty-
wą dla drogi krajowej nr 6 
w przypadku korków. Znaj-
duje się tu wiele firm, stąd 
remont jest bardzo wyczeki-
wany przez przedsiębiorców, 

Powiat Wejherowski otrzymał 3 mln zł z rezerwy subwencji 
ogólnej budżetu państwa na dalszą przebudowę ulicy Przemysło-
wej w Wejherowie. Dzięki pozyskanym z Ministerstwa Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej środkom już wkrótce ogłoszony 
zostanie przetarg i prace ruszą w połowie tego roku.

ale także przez mieszkań-
ców, ponieważ w Bolszewie 
powstają nowe osiedla - wy-
jaśnia Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius. 

W ramach zadania prze-
budowany zostanie około 
600 m odcinek drogi od uli-
cy Wierzbowej w kierunku 
Bolszewa wraz z zakrętem i 
niebezpiecznym zjazdem do 
cementowni, który również  
przejdzie remont. Ponad-
to pojawią się chodniki po 
obu stronach jezdni, ścież-
ka rowerowa, nowe zatoki 
autobusowe i zjazdy.

- Zakres przewidzianych 
prac jest bardzo szeroki. 
Oprócz nowej nawierzchni, 
chodników czy doświetlo-
nych przejść, trzeba wyko-
nać odwodnienie gruntu i 
wykonać przebudowę dwóch 
przepustów drogowych oraz  
podziemnych instalacji. Te 
dodatkowe prace bardzo 
podwyższają wartość zada-
nia. Szacunkowy koszt II 
etapu to ponad 6 mln zł, z 
czego 3 mln stanowi rządo-
we dofinansowanie - mówi 

Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel.  

Obecnie stan techniczny 
drogi jest bardzo zły. Bra-
kuje chodników, ścieżki ro-
werowej oraz przejść dla 
pieszych. 

-  Od wielu lat nasza Izba 
docenia wartość tej drogi i 
to dosłownie, bo ta droga  
przynosi pieniądze mia-
stu, powiatowi i oczywi-
ście nam przedsiębiorcom. 
Na tym terenie funkcjonuje 
wiele firm, w których pracu-
je ponad tysiąc osób - mówi 
Członek Regionalnej Izby 
Przedsiębiorców „Norda” 
Jacek Pomieczyński.

Warto przypomnieć, że 
dokumentacja techniczna 
została przygotowana na 
modernizację całego, 2 km 
odcinka ulicy Przemysłowej 
-Tartacznej w Wejherowie.

- Będziemy szukać na-
stępnych źródeł finansowa-
nia na kontynuowanie tej 
inwestycji drogowej w ko-
lejnych latach - mówi Wi-
cestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel. 

Powyżej: Odcinek ulicy Przemysłowej w Wejherowie za ul. Wierzbową do 
Bolszewa, wymaga remontu, co widać na prezentowanych zdjęciach.

Po lewej:   Zmodernizowany w 2019 roku odcinek ulicy Przemysłowej w 
Wejherowie jest obecnie wygodniejszy i bezpieczniejszy dla kierowców oraz 
innych użytkowników drogi. 
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GMINA

Z Panem Markiem sołtysem z Gościcina Przemy-
sław Kiedrowski spotkał się na placu zabaw na 
ulicy Okrężnej, aby porozmawiać o problemach 
i oczekiwaniach mieszkańców. Po wielu latach 
oczekiwań mieszkańcy w końcu doczekają się 
prawdziwej strefy o charakterze sportowym, re-
kreacyjnym i wypoczynkowym. 

Wybory wójta w gminie Wejherowo już w najbliższą niedzielę!

przyszedł czas na głosowanie
Kończy się wyjątkowo długa kampania wyborcza z powodu 3-krotnego przesuwania terminu wyborów wójta z uwagi na pande-

mię. Radny gminny i kandydat na wójta PRZEMYSŁAW KIEDROWSKI systematycznie spotykał się z mieszkańcami rozmawiając 
o ich problemach i propozycjach dotyczących gminy. Ta aktywność odbywa się oczywiście z zachowaniem zasad koronawiruso-
wego bezpieczeństwa. Zamieszczamy ciąg dalszy fotorelacji, którą publikowaliśmy pod tytułem „Czas na rozmowę”. 

Pani Kazimiera z Bolszewa poruszyła ważny temat 
wzmożonego ruchu na ulicy Szkolnej. 

Z Panią Krystyną z Bolszewa Przemysław 
Kiedrowski rozmawiał o remontowanej ulicy 
Polnej. Prace powoli dobiegają końca, co cieszy 
mieszkańców.

PRZEMYSŁAW 
KIEDROWSKI 
kandydat na Wójta Gminy 
Wejherowo:

-  Dziękuję za wszystkie za 
wszystkie spotkania, Państwa 
uwagi, pomysły i propozycje. 
Tematy poruszane podczas na-
szych spotkań będę starał się 
zrealizować, jeśli mieszkańcy 
powierzą mi  wyborach urząd 
wójta naszej gminy. Dziękuję za 
ogromne wsparcie i wszystkie 
miłe słowa. Wybory wójta już w 
najbliższą niedzielę. Spotkajmy 
się przy urnach wyborczych!

ZApRAsZAM  NA  WYBoRY 
13  CZERWCA! 

Rozmowa z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Orlu dotyczyła problemów 
lokalowych, z jakimi borykają się stowarzyszenia w Gminie Wejherowo.
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Z uwagi na obowiązujące 
nadal obostrzenia przeciw-
epidemiczne uroczystość 
odbyła się w wejherowskiej 
komendzie i w wąskim, 
służbowym gronie.

Podczas ceremonii wpro-
wadzenia, nowy komendant 
wejherowskiego garnizo-
nu - mł. insp. Ireneusz 
Szmurło przywitał się ze 
sztandarem jednostki oraz 
złożył meldunek komendan-
towi wojewódzkiemu Policji 
o objęciu stanowiska komen-

Nowy komendant wejherowskiej policji

Mł. insp. ireneusz szmurło
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej 

Łapiński 1 czerwca br. powołał nowego komendanta w Komendzie 
Powiatowej Policji w Wejherowie. Został nim mł. insp. Ireneusz 
Szmurło, który wcześniej był zastępcą komendanta powiatowej 
Policji w Lęborku.

danta KPP w Wejherowie. 
Życzenia komendantowi 

złożyli również: starosta 
wejherowski Gabriela Li-
sius, prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, 

(oboje na zdjęciach poni-
żej)  ks. prałat Tadeusz 
Reszka oraz przewodni-
czący Związków Zawodo-
wych Policji w Gdańsku 
nadkom. Józef Partyka.

Mł. insp. Ireneusz Szmurło pochodzi z Gdyni, ukończył 
Uniwersytet Gdański.  Wcześniej był zatrudniony w Wy-
dziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 
oraz pełnił funkcję specjalisty do spraw dzielnicowych. 

Był także komendantem Komisariatu Policji w Rumi.

Celem konkursu jest na-
gradzanie strażaków wyróż-
niających się ofiarnością, 
niezwykłymi postawami 
w ratowaniu życia i mie-

Z okazji obchodów Powiatowego Dnia Strażaka starosta wej-
herowski Gabriela Lisius wręczyła nagrody w ramach konkursu 
„Zasłużony strażak”. Zaszczytny tytuł otrzymało 10 strażaków z 
Państwowej Straży Pożarnej i 10 druhów z Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 

Dwudziestu wyróżnionych

Zasłużeni strażacy

nia ludzkiego, szczególny-
mi osiągnięciami w służbie 
oraz społecznym zaangażo-
waniem.

Tytuł „Zasłużonego 
Strażaka” otrzymali funk-
cjonariusze Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie: mł. 
bryg. Marek Kąkol, st. 
kpt. Krzysztof Chlebicki, 
st. kpt. Mirosław Kuraś, 
kpt. Damian Wenta, kpt. 
Karol Cybulski, asp. Se-
bastian Staroszczyk, st. 
ogn. Łukasz Kaczmarek, 
st. ogn. Dariusz Gruba, 

ogn. Radosław Warmbier, 
mł. ogn. Jan Oreszke.

Zaszczytnym tytułem wy-
różniono także strażaków 
ochotników, zrzeszonych w 
Ochotniczych Strażach Po-
żarnych na terenie powiatu 
wejherowskiego. Nagrody 
otrzymali:  dh Daria Gaff-
ke, dh Ryszard Groth, dh 
Piotr Gwizdała, dh Paweł 
Milewczyk, dh Patryk 
Myszka, dh Łukasz Pią-
tek, dh Patryk Polikeit, 
dh Leszek Skrzypkowski, 
dh Marcin Świerzewski, 
dh Dariusz Treder.

Jest to pierwszy mural w Luzinie, w dodatku autorstwa 
znanego trójmiejskiego artysty, tworzącego pod pseudoni-
mem  Tuse. Inicjatorami powstania muralu Tuse w Luzi-
nie jest Artystyczna Inicjatywa, którą tworzą: Kaszubskie 
Centrum Edukacji „Vademecum” w Luzinie, Gminny 
Ośrodek Kultury w Luzinie, Ambasador Cafe, Pomorska 
Koalicja na rzecz zdrowia psychicznego, Stowarzyszenie 
na drodze do ekspresji oraz Niepubliczna Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna w Luzinie. 

Celem muralu jest zwrócenie uwagi na stygmatyzację 
osób chorych psychicznie. Warto przypomnieć, że w ra-
mach promocji przedsięwzięcia odbył się koncert grupy 
Blue May Zespół. Fot. Marlena Wilkowska

W Luzinie powstał mural, na który w zbiór-
ce publicznej złożyło się blisko 100 osób w 
zbiórce publicznej. Odsłonięty uroczyście 
pod koniec maja mural jest elementem pro-
jektu, w ramach którego powstała Grupa 
Samopomocy dla osób chorych psychicznie.

W ramach zbiórki publicznej

Mural w Luzinie

Przy ulicy Okrężnej zostaną zamontowane urządze-
nia do zabawy, sprzęt do ćwiczeń fitness oraz mała archi-
tektura. Ogólnodostępna strefa rekreacyjno-turystyczna 
kosztować będzie 145 tys. zł, z czego 92 tys. zł pochodzą 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzysze-
nia „Bursztynowy Pasaż”. 

W Gościcinie w gminie Wejherowo powsta-
nie strefa rekreacyjno-turystyczna. 

strefa rekreacyjna 
w gościcinie
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Wejherowski Zarządu 
Nieruchomości Komunal-
nych informuje, że teren 
Parku Miejskiego im. A. 
Majkowskiego w Wejhero-
wie jest obszarem zagrożo-
nym ptasią grypą. Zgodnie 
z rozporządzeniem Wojewo-
dy Pomorskiego w sprawie 
zwalczania oraz zapobiega-
nia wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI) na terenie 
województwa pomorskiego, 
ptaki wolno bytujące m.in. 
na parkowych kanałach i 
stawie, w tym czarne ła-
będzie, łabędzie czarnoszy-
je, pelikany i koskoroby, 
muszą być odizolowane od 
kontaktów z dzikimi zwie-
rzętami i dzikimi ptakami 
bytującymi na wolności. 
Jeśli w najbliższym czasie 
rozporządzenie Wojewody 
Pomorskiego zmieni się, 
na tej podstawie decyzję o 
możliwości powrotu ptaków 
na parkowe kanały i stawek 
podejmie Powiatowy Le-
karz Weterynarii.

Z powodu ptasiej grypy 
na Pomorzu i stwierdze-
nia jej przypadków wśród 

Mieszkańcy Wejherowa, spacerujący po pięknym wiosną par-
ku miejskim, wypatrują ptaków pływających po parkowych ka-
nałach i stawie. Wejherowianie pytają, kiedy łabędzie i inne 
ptaki pojawią się znów w parku. Okazuje się, że musimy jeszcze 
poczekać. 

ptactwa w wejherowskim 
parku, 11 lutego br. wstęp 
do parku został na krótko 
ograniczony. 

Ponad 900 padłych pta-
ków zebrano z rejonu Zato-
ki Puckiej w ramach akcji 
powiązanych z walką z pta-
sią grypą. Niestety, pta-
siej grypy nie przeżyła też 
część ptaków w Parku Maj-
kowskiego. Pozostałe ptaki 
muszą być nadal izolowane. 
Znajdują się one w przygo-
towanych do tego celu za-

grodach i są bezpieczne. W 
ostatnim czasie wykluły się 
nawet pisklęta czarnych ła-
będzi. Jak tylko będzie to 
możliwe, ptaki pojawią się 
na stawie.

Tymczasem cały czas 
możemy podziwiać bieliki 
i żurawie koroniaste, które 
nie musiały być zamykane 
w zagrodach, gdyż przeby-
wają w wolierach i są odizo-
lowane od bezpośredniego 
kontaktu z otaczającym 
środowiskiem.

ptasia grypa nadal stanowi zagrożenie

kiedy ptaki powrócą 
na staw i kanały w parku?

Cały czas można oglądać w parku żurawie koroniaste.   
                      Fot. Urząd Miejski 

Zgodnie ze stanowiskiem 
Głównego Inspektora Sani-
tarnego, aerozol wodno-po-
wietrzny z fontann mógł 
być dodatkowym nośni-
kiem dla cząstek wirusa, 
dlatego w całej Polsce za-
trzymano obieg wody w te-
go typu obiektach. Chodziło 
też o wyłączenie z użytku 
miejsc, które mogły sku-
piać ludzi. 

Obecnie trwa „odmraża-
nie” różnych dziedzin życia 
po szczycie pandemii CO-
VID-19, co widać m.in. po od-
bywających się coraz częściej 
wydarzeniach kulturalnych, 
sportowych i innych.

- Woda wróciła do wejhe-
rowskich fontann, które są 
ważnym elementem miej-
skiego krajobrazu - mówi 
Beata Rutkiewicz, zastęp-

Po dłuższej przerwie wymuszonej pandemią koronawirusa w 
Wejherowie uruchomiono miejskie fontanny. 

Uruchomiona po przerwie fontanna na rynku cieszy się 
dużym zainteresowaniem, zwłaszcza dzieci.

ca prezydenta Wejherowa 
- Mieszkańców i odwiedza-
jących miasto turystów 
znowu cieszyć będzie szum 
wody przy fontannie na Pla-

cu Jakuba Wejhera, w Par-
ku Miejskim im. Aleksandra 
Majkowskiego, na  Placu 
Reginy Osowickiej i w Par-
ku Cedron przy ul. Wałowej.

Koncert zorganizowano 
w 100. rocznicę wybuchu 
III Powstania Śląskiego, w 
ramach projektu „Niepod-
ległość na Górnym Śląsku“ 
wypełniły pieśni z czasów 
powstań śląskich, które na-
leżą do kulturowego i hi-
storycznego dziedzictwa 
Śląska, a także współczesne 
kompozycje. Wystąpili: Jo-
anna Korpiela-Jatkow-
ska - śpiew, Urszula Mizia 
- wiolonczela, Janusz Ko-
hut - fortepian, Waldemar 
Szczypior - puzon

Koncert odbył się w ra-
mach Festiwalu Dworów 
i Pałaców Północnych Ka-
szub i został dofinansowany 
w ramach Programu Dota-
cyjnego „Niepodległa”.

Muzyka śląska zabrzmiała na Kaszubach podczas niedzielnego 
koncertu w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie, a dokładnie na tarasie pałacu. Dzięki temu 
mogli ją usłyszeć również spacerowicze.

Janusz Kohut, Joanna Korpiela-Jatkowska i dyrektor 
MPiMKP Tomasz Fopke, który dziękował artystom za 
piękny koncert na tarasie wejherowskiego pałacu.

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

Atrakcyjny element miejskiego krajobrazu

Fontanny znów czynne

W niedzielę na pałacowym tarasie

Muzyka śląska
zabrzmiała na kaszubach
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W najmłodszej w Wej-
herowie parafii św. Karo-
la Boromeusza uroczystość 
rozpoczęła się mszą św. po-
lową na Jakubowej Polanie 
na os. Fenikowskiego. 

Potem procesja przeszła 
do nowego kościoła w budo-
wie przy ul. Gryfa Pomor-
skiego, gdzie zakończono 
liturgię.

Fot. Leszek Spigarski

Pielgrzymów witano 
przy Bramie Oliwskiej w 
Wejherowie, gdzie dotarły 
pielgrzymki z Gdyni, Re-
dy, Rumi, Kosakowa, Re-
wy i okolic. Natomiast obok 
krzyża przy ul. Chopina 
przywitano pielgrzymki 
z Władysławowa, Pucka, 

odpust trójcy Świętej

Norda na kalwarii
Na kalwaryjskie wzgórza w Wejherowie na uroczystość Od-

pustu Trójcy Świętej w dniach 29-30 maja tradycyjnie przybyły 
pielgrzymki z północnych Kaszub. 

Swarzewa, Leśniewa, Me-
chowa, Starzyna, Łebcza, 
Strzelna, Chłapowa i okolic.

Centralne Obchody 
Kalwaryjskie z kazania-
mi odbyły się w kościele 
klasztornym, a msza świę-
ta została odprawiona przy 
kościele Trzech Krzyży. Z 

placu przy kościele klasz-
tornym wyruszyła Dro-
ga Krzyżowa na Kalwarię, 
gdzie koncelebrowano sumę 
odpustową. 

Liturgii przewodniczył 
biskup pomocniczy archi-
diecezji gdańskiej ks. Wie-
sław Szlachetka.

Święto Bożego Ciała

procesje na ulicach
3 czerwca, w święto Bożego Ciała ulicami Wejherowa i innych miejsco-

wości powiatu wejherowskiego przeszły tradycyjne procesje z Najświęt-
szym Sakramentem.

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

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

http://www.wtbswejherowo.pl/

 
 
 

 

Wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ADMiNistRAtoR
NiERuChoMoŚCi

O G Ł O S Z E N I E
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WYDARZENIA

Pod pomnikiem zało-
życiela miasta Jakuba 
Wejhera złożono kwia-
ty. W ceremonii wzięła 
udział delegacja władz 
miasta na czele z pre-
zydentem Krzyszto-
fem Hildebrandtem 
oraz przewodniczącym 
Rady Miasta Jackiem 
Gafką, przedstawicie-
le Kurkowego Bractwa  
Strzeleckiego i Hufca 
Harcerzy ZHP  im. Par-
tyzantów Kaszubskich.

- W Wejherowie ży-
ją wspaniali oraz wy-
jątkowi ludzie, którym 
z okazji 378. rocznicy 
urodzin naszego miasta 
składam najserdeczniej-
sze życzenia - powiedział 
prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 
- Mieszkamy w pięknym 
miejscu na Kaszubach. 
Świętujmy kolejne uro-
dziny Wejherowa!

kameralne świętowanie 
378. urodzin miasta

28 maja z okazji 378. rocznicy utworzenia osady Wejherowska Wola, która zapocząt-
kowała rozwój miasta Wejherowa, odbyła się coroczna uroczystość w Dniu Jakuba. Po 
raz drugi, z powodu pandemii miała ona kameralny charakter. 

28.05.1643 roku magnat pomorski jakub Wejher (1609-1657) założył w swoich dobrach 
osadę Wejherowska Wola. Po założeniu osady, w 1643 roku powstał w niej kościół parafialny 
pod wezwaniem Trójcy Świętej, wytyczono główny plac i ulice.  W 1647 roku Jakub Wejher 
sprowadził do Wejherowskiej Woli ojców franciszkanów, a w 1649 - po uzyskaniu zgody bi-
skupa włocławskiego - rozpoczęła się budowa pierwszych kaplic na Kalwarii Wejherowskiej.

13.01.1650 - król jan kazimierz nadał osadzie przywilej miejski (prawa miejskie), po-
twierdzony w 1696 r. przez króla Jana III Sobieskiego.

O G Ł O S Z E N I E

Fot. Urząd Miejski

Food trucki to restauracje w wersji mobilnej. Każdy ma w 
swoim menu kilka dań, w których się specjalizuje. Te, któ-
re biorą udział w imprezie są starannie wyselekcjonowane i 
muszą spełniać standardy jakości. 

Dla gości przygotowana jest strefa konsumpcyjna, a także 
dodatkowe atrakcje, m.in.strefa dla najmłodszych, konkursy 
oraz wspólne wybory najsmaczniejszego food trucka. 

Food trucki na rynku

Festiwal smaków
W sobotę i niedzielę, 12 i 13 czerwca Plac 

Wejhera wypełnią smaki i zapachy dań z naj-
różniejszych zakątków świata. Partnerem 
głównym wydarzenia jest miasto Wejherowo. 

katarzyna Figura 
w Wejherowie

O G Ł O S Z E N I E

Znana aktorka Katarzyna Figura pojawiła się na rynku 
i w parku w Wejherowie, ponieważ uczestniczyła w nagraniu 
klipu wejherowskiego zespołu „Spirits in the forest” za-
tytułowanego „Strangelove”. - Jestem zachwycona zaprosze-
niem mnie do tego klipu - mówi Katarzyna Figura. - Jestem 
też urzeczona Wejherowem od czasu, gdy po raz pierwszy 
wystąpiłam w Filharmonii Kaszubskiej z monodramem „Ka-
lina” o Kalinie Jędrusik. Jestem też pod wrażeniem tego, co 
o historii miasta i Kaszub zobaczyłam w ratuszu.

W zespole „Spirits in the forest” występują: Kamil 
Podbielski - śpiew, klawisze, Damian Podbielski - gi-
tara, Artur Baranowski - gitara basowa i Kordian Si-
korski - perkusja. 
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LUDZIE I ICH PASJE

- Nowoczesna i 
świetnie wyposażona 
pracownia fizyki w Po-
wiatowym Zespole Szkół 
nr 2 w Wejherowie jest 
najlepszą w Polsce. Tak 
ocenili ją twórcy reali-
zowanego tutaj progra-
mu edukacyjnego. Czy 
lekcje w takim miejscu 
prowadzi się łatwiej, 
czy przeciwnie - jest to 
dodatkowe wyzwanie 
dla nauczycieli? Wyma-
ga od obu panów dodat-
kowej inwencji?

Przemysław Rojew-
ski: - Posiadanie takiej 
pracowni to marzenie wielu 
nauczycieli i uczniów. Pro-
wadzenie zajęć doświad-
czalnych z wykorzystaniem 
najwyższej klasy sprzętu 
jest czystą przyjemnością. 
Uczniowie również docenia-
ją możliwość tej pracowni. 
Jednak taka pracownia to 
również wyzwanie, trzeba 
przygotować odpowiednie 
stanowiska pomiarowe, in-
strukcje do ćwiczeń, dbać o 
sprzęt, na bieżąco wykony-
wać przeglądy i wymieniać 
zużyte elementy.

Ignacy Rejmak: - Na-
szym celem jest przeka-
zanie młodzieży podstaw 
fizyki, którą potem weryfi-
kuje matura, a na maturze 
wymagania doświadczalne 
z fizyki są mocno symbo-
liczne. Jednak możliwość 
pokazania zjawiska fizycz-
nego w rzeczywistości, a nie 
tylko opowiedzenie o nim, 
pozwala uczniom dużo le-
piej zrozumieć zagadnienie.

- Fizyka należy do 
przedmiotów, które 
sprawiają młodzieży naj-
więcej trudności. Wiem, 
że przekazujecie Pano-
wie tę trudną wiedzę 
w ciekawy i przystęp-
ny sposób. Pokazujecie, 
że fizyka wcale nie jest 
trudna, że można ją zro-
zumieć i polubić. 

Ignacy Rejmak: - Nie 
zgodzę się z tym, że fizyka 

Rozmowa z  PRZEMYSŁAWEM ROJEWSKIM  i  IGNACYM  REJMAKIEM  -  nauczycielami fizyki w Powiatowym Zespo-
le Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, którzy dzielą się ze swoimi uczniami nie tylko wiedzą, ale 
również pasją.  Z udziałem obu fizyków w wejherowskim „Elektryku” realizowany jest unikalny projekt edukacyjno-medial-
ny „Fizyka dla nieletnich”, przeznaczony dla uczniów i nauczycieli klas szkół podstawowych oraz średnich w całej Polsce 
(pisaliśmy o tym w Pulsie we wrześniu 2020 r.).

sprawia najwięcej trudno-
ści. To przedmiot mocno in-
tuicyjny i bardzo logiczny. 
W fizyce nie ma elemen-
tów, które należy „wykuć 
na pamięć”. Na lekcjach 
staramy się wytłumaczyć 
uczniom o co chodzi w kon-
kretnym zagadnieniu, a 
jak już przebrniemy przez 
ten ciekawy moment, to 
pojawiają się zadania, czy-
li matematyka i to tutaj 
uczniowie mogą mieć pro-
blemy z fizyką. 

Niestety, systematycz-
ne ograniczanie ilości go-
dzin matematyki z szkole, 
z którym to mamy do czy-
nienia od wielu lat, rzutuje 
bardzo mocno na problemy, 
które później pojawiają się 
na zajęciach z fizyki.

Przemysław Rojew-
ski: - Potwierdzam, że żeby 
dobrze zrozumieć fizykę po-
trzebujemy zaawansowa-
nego języka matematyki. 
Można ją jednak pominąć 
na wczesnym etapie edu-
kacji. Stąd wydaje się, że 
dużo łatwiej zainteresować 
dzieci fizyką pokazując jej 
zastosowanie w życiu co-
dziennym poprzez ekspery-
menty niż młodzież, której 
z racji wyższych umiejęt-
ności matematycznych pro-
ponuje się w szkole głównie 
fizykę teoretyczną. Recep-
tą na to wydaje się znale-
zienie tzw. złotego środka 
i powiązanie fizyki teore-
tycznej z doświadczalną, 
co staramy się robić.

- Co przynosi Panom 
najwięcej satysfakcji? 
Dobre oceny uczniów, 
ich zainteresowanie 
przedmiotem, a może co 
innego?

Ignacy Rejmak: - Źró-
dłem satysfakcji jest fakt, 
że mogę zawodowo zajmo-
wać się tym, co lubię. Cho-
ciaż kiedy podczas lekcji 
usłyszę od ucznia: „ale to 
jest łatwe”, to dodatkowo 
uskrzydla mnie do pracy. 
A oceny uczniów? Myślę, że 

bez nich też byśmy sobie w 
życiu poradzili…

Przemysław Rojew-
ski: -  Czuję się dobrze, gdy 
w sposób kompetentny, 
a jednocześnie przystęp-
ny przekazuję wiedzę, a 
uczniowie nie boją się zada-
wać pytań. Cieszę się, gdy 
moi uczniowie zdobywa-
ją wysokie miejsca w kon-
kursach czy olimpiadach 
przedmiotowych. Mam sa-
tysfakcję, gdy spotykam 
mojego byłego ucznia, któ-
remu powiodło się w życiu, 
i też wtedy, gdy nie omija 
mnie bez słowa na ulicy 
lub przechodzi na jej drugą 
stronę. 

- Czy dobrze wspomi-
nają Panowie swoich 
nauczycieli fizyki? Czy 
to oni zainspirowali was 
do wybrania właśnie tej 
dziedziny? 

Przemysław Rojew-

ski: - Trudno powiedzieć,  
co tak naprawdę zaważyło 
na moim rozwoju w dziedzi-
nie fizyki, czasami wystar-
cza drobny impuls, czasami 
jest to wiele czynników, któ-
re składają  się na większą 
całość. Od zawsze intereso-
wało mnie jak coś działa, 
rozkładałem to na części, 
choć nie zawsze udawało się 
to złożyć z powrotem. Bar-
dzo lubiłem lekcje fizyki w 
szkole podstawowej i kółko 
fizyczne, na którym mogłem 
eksperymentować bez ogra-
niczeń. Mile też wspominam 
wygrany konkurs kurato-
ryjny z fizyki na szczeblu 
powiatu. Nie bez znacze-
nia był też piękny czas stu-
diów, gdzie spotkałem wielu 
wspaniałych ludzi. 

Ignacy Rejmak:- Na 
studia z fizyki trafiłem zu-
pełnym przypadkiem. Wie-
działem, że studiować będę 
kierunek ścisły, ale nie my-

ślałem, żeby to była akurat 
fizyka. Szybko okazało się, 
że prowadzenie zajęć z mło-
dzieżą nie stanowi dla mnie 
trudnego wyzwania i nawet 
mi się to podoba. A później 
to już poszło. Trzeba przy-
znać, że od samego począt-
ku mam szczęście do szkół, 
w których pracuję. Zawsze 
trafiam na ludzi, którzy 
są lepsi ode mnie, od któ-
rych mogę się bardzo dużo 
nauczyć, którym po pro-
stu chce się coś robić. Tak 
jest m.in. w wejherowskim 
Elektryku. Panuje tu at-
mosfera, w której możemy 
współpracować i tworzyć 
rzeczy, niemożliwe w in-
nym miejscu.  

- Do niedawna z po-
wodu pandemii, podob-
nie jak inni nauczyciele 
prowadziliście Panowie, 
lekcje online. Czy w ta-
kiej dziedzinie jak fi-

zyka, zdalne nauczanie 
ogranicza pracę? Czy był 
to dla nauczycieli i mło-
dzieży trudny czas?

Przemysław Rojew-
ski: - Czas zajęć zdalnych 
był inny niż tych tradycyj-
nych, co nie znaczy, że nie 
uczyliśmy się czegoś nowe-
go. Jeszcze dwa lata temu 
nikt nie przypuszczał, że 
można poprowadzić lekcje 
na odległość, a teraz ma-
my do tego narzędzia, a w 
ich obsłudze jesteśmy co-
raz lepsi. Jeszcze nie opa-
nowaliśmy dobrze sposobu 
sprawdzania wiedzy, ale 
uczniom to raczej nie prze-
szkadza. 

Ignacy Rejmak: - Było 
to zdecydowanie nowe wy-
zwanie, na które nikt nie 
był przygotowany. Ale sko-
ro w polskiej edukacji od 
lat często wprowadzane są 

Fizyki nie trzeba wkuwać na pamięć

Dokończenie na str. 13

Od lewej: Ignacy Rejmak i Przemysław Rojewski w pracowni fizycznej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2.
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większe lub mniejsze refor-
my, to nauczyliśmy się już 
reagować na zmiany, spo-
dziewać niespodziewanego 
i dostosowywać do nowych 
warunków pracy. 

Gdy rok temu zamknię-
to szkoły po raz pierwszy 
okazało się, że w internecie 
brakuje materiałów z fizy-
ki, które nadawały by się 
do pracy online z uczniami. 
Wtedy zrodził się pomysł, 
żeby sami nagrać doświad-
czenia z fizyki, które chcie-
libyśmy pokazywać uczniom 
na lekcji. Po roku mamy ich 
około 130 i jak wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, 
to we wrześniu 2021 będą 
one dostępne dla wszyst-
kich nauczycieli w Polsce. 
Jeżeli wystarczy nam cza-
su to postaramy się nagrać 
docelowo co najmniej 500 
krótkich filmów z doświad-
czeniami, które powinny 
pomóc w nauczaniu fizy-
ki nie tylko w warunkach 
lockdownu, szczególnie tam 
gdzie pracownia nie jest tak 
wyposażona jak u nas lub 
zwyczajnie brakuje czasu 
na zrobienie doświadczenia. 

-  Jakie są Panów 
związki z Wejherowem? 
Czy obaj mieszkacie 
w naszym mieście od 
dawna? 

Ignacy Rejmak: - Je-
stem tutaj zupełnie nowym 
człowiekiem, do Wejhero-
wa trafiłem trzy lata te-
mu za namową Przemka 
Rojewskiego. Wcześniej 
znałem Wejherowo tylko 
z okna pociągu, a to aku-
rat mało atrakcyjna wizy-
tówka miasta. Na szczęście 
poza dworcem i terenem 
wzdłuż torów kolejowych 
jest dużo lepiej.

Przemysław Rojew-
ski: - Ja urodziłem się w 
szpitalu w Wejherowie, ale 
przez całe życie mieszkam 
w niedalekim Luzinie. 

- Obaj Panowie jeste-
ście absolwentami Aka-
demii Pomorskiej w 
Słupsku. Czy poza Elek-
trykiem pracowaliście 

lub pracujecie w innych 
szkołach? 

Ignacy Rejmak: - Przez 
kilkanaście lat pracowałem 
między innymi w Gimna-
zjum w Lęborku. Od trzech 
lat pracuję w Wejherowie, 
uczę też fizyki w Społecz-
nym Liceum w Lęborku. 
Równolegle prowadzę za-
jęcia pozalekcyjne w pro-
jekcie „Zdolni z Pomorza” 
oraz współorganizuję obozy 
naukowe i zajęcia pozalek-
cyjne pod szyldem „Osada 
wiedzy”. W przyszłym roku 
szkolnym planujemy uru-
chomienie zajęć dodatko-
wych z fizyki dla młodzieży 
ze szkół podstawowych i 
średnich w Wejherowie.

Przemysław Rojewski: 
Jestem nauczycielem od 20 
lat pracowałem w wielu 
szkołach różnego typu.

- Jak widać macie Pa-
nowie wiele zajęć i ma-
ło czasu. Czy starcza 
go na zainteresowania? 
Jak lubicie spędzać 
wolny czas?

Ignacy Rejmak: - Z tym 
mam mały problem, gdyż 
autentycznie nie mam cza-
su na hobby. Wolne chwile 
staram się spędzać z rodzi-
ną, zwłaszcza na zabawie 
z półroczną córeczką Mi-
chaliną.

Przemysław Rojew-
ski: - Oprócz fizyki in-
teresuję się sportem, 
zwłaszcza lekkoatletyką. 
Do 2011 roku startowałem 
w zawodach lekkoatletycz-
nych, specjalizując się w 
biegach długich i marato-
nach, nawet zajmując wy-
sokie lokaty. Mój wynik 
na dystansie 42km i 195m 
wynosi 2:19:05  i jest nadal 
jednym z czołowych wyni-
ków w powiecie wejherow-
skim. Codziennie można 
spotkać mnie w lasach 
Nadleśnictwa Strzebielino 
na treningach biegowych.

- Gratuluję panu 
Przemysławowi wyni-
ków sportowych, a pa-
nu Ignacemu córeczki i 
dziękuję bardzo za roz-
mowę.

Anna Kuczmarska

Rozmowa z  przemysławem  
Rojewskim i ignacym  Rej-
makiem 

Dokończenie ze str. 12

O G Ł O S Z E N I E

Odbędzie się seria spo-
tkań warsztatowych w 
plenerze, pokazujących 
tradycje kaszubskie i sło-
wiańskie. Poprzedzi ona 
spektakl baletowy z udzia-
łem kilkudziesięciu tance-
rek i chóru. 

Na sam koniec widzo-
wie zobaczą efektowny po-
kaz ognia. 

Magia Nocy Świętojań-
skiej na Kaszubach organi-
zowana jest przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Luzinie 
z okazji święta sobótek.

Patronat nad wydarze-
niem objął „Puls Wejherowa”

W środę 23 czerwca w Parku im. Gerarda Labudy w Luzinie od godz. 18.30 zaplano-
wano wydarzenie artystyczne. 

Widowisko baletowe w Luzinie

Magia Nocy Świętojańskiej

„osada wiedzy”, to 
obóz naukowy, organi-
zowany od 2011 roku dla 
uczniów szkół podstawo-
wych i średnich, uzdolnio-
nych z zakresu matematyki, 
fizyki i programowania. 

Obóz jest organizowany i 
prowadzony przez pasjona-
tów, którzy na co dzień pra-
cują z młodzieżą w różnych 
typach szkół. 

Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie: 

www.osadawiedzy.pl

Będzie to też kolejne 
spotkanie plenerowe Ka-
szubów w Pucku, który or-
ganizował już taki Zjazd w 
2010 roku. 

Organizatorami Święta 
Kaszubów będą Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie oraz 
Urząd Marszałkowski. Sa-

Światowy Zjazd kaszubów odbędzie się
w sierpniu br. w sąsiednim powiecie 

spotkajmy się w pucku
W dniach 21-22 sierpnia odbędzie się XXII Światowy Zjazd Kaszu-

bów. Po rocznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa 
do Pucka przyjadą Kaszubi z całego Świata oraz wielu regionali-
stów i gości.

morząd Pucka zadba o róż-
norodne atrakcje. 

Gwiazdami imprezy będą 
m.in. znakomite wokalistki z 
kaszubskim rodowodemWe-
ronika Korthals i Natalia 
Szroeder, a ich występy bę-
dą wspierać lokalni artyści, 
zespoły regionalne, regional-

ni twórcy, itp.
Tak jak na wszystkich po-

przednich zjazdach, z pew-
nością na uroczystościach 
nie zabraknie mieszkańców 
powiatu wejherowskiego. 
Tym bardziej, że do Pucka 
w sąsiednim powiecie puc-
kim mamy blisko.

Archiwalne 

wydania 

„pulsu

Wejherowa”

są dostępne 

w internecie:

www.pulswejherowa.pl
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BEZPIECZEŃSTWO

Dzwoniąc pod numer 998 
Państwowej Straży Pożar-
nej usłyszymy komunikat: 
Numer alarmowy 112, pro-
szę czekać na zgłoszenie się 
operatora. Województwo po-
morskie realizuje program 
przełączania numeru alar-
mowego 998 do Centrum 
Powiadamiania Ratunko-
wego. Dla CPR w Wejhero-
wie przełączenie numerów 
KP PSP pod numer alar-
mowy 112 nastąpi 16 
czerwca br. o godz. 11:00.

Numer 
alarmowy 
to 112 trzeba przyciąć gałęzie

Część poboczy dróg porośniętych jest trawą i chwastami, 
a rozrośnięte gałęzie zasłaniają znaki drogowe. Po kontrolach 
SM stwierdzono, że 15 znaków drogowych w Wejherowie jest 
zasłoniętych. SM apeluje do zarządców dróg, aby na bieżąco 
przycinali gałęzie drzew. Cięcia techniczne są obowiązkiem 
zarządców dróg. Zgodnie z ustawą o utrzymani czystości i po-
rządku w gminach, za utrzymanie chodnika przylegającego 
do nieruchomości odpowiada właściciel. 

krewki obcokrajowiec
Wieczorem 4 czerwca dyżurny Straży Miejskiej w Wejhe-

rowie otrzymał zgłoszenie, że do jednego z salonów masa-
żu wtargnął mężczyzna, zaczął grozić pracownicy salonu po 
czym uciekł. W oparciu o rysopis funkcjonariusze dostrzegli i 
zatrzymali rowerzystę, który w koszyku towarowym miał nóż 
taktyczny, ubrania, piłę motorową oraz produkty spożywcze. 

Podejrzanym okazał się obcokrajowiec, który nie miał 
żadnych dokumentów. Mężczyznę przekazano policji.

STRAŻ MIEJSKA

Pijany mężczyzna przyje-
chał busem do punktu wy-
mazowego w Wejherowie. 
Żołnierz WOT pełniący tam 
służbę zauważył dziwną jaz-
dę busa, a potem poczuł al-
kohol od kierowcy. Czujny 
żołnierz, którym okazał się 
Tomasz Mielewczyk z 43 
Batalionu Saperów w Ro-
zewiu, zabrał kierowcy klu-
czyki i wezwał policjantów. 
Kierowca miał ponad 3 pro-
mile, więc w kajdankach od-

Nie pomagają prośby ani groźby, apele policji ani kary - nadal zbyt 
wielu kierowców decyduje się na jazdę po spożyciu alkoholu lub wręcz 
po pijanemu, stwarzając zagrożenie.

jechał z patrolem. 
Rozbity radiowóz poli-

cji to efekt kolizji na ul. 
Kotłowskiego w Wejhero-
wie. Sprawca zdarzenia 
jadący golfem nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu 
radiowozowi jadącemu na 
sygnale i wyjechał z drogi 
podporządkowanej. Kierow-
cy, który miał 0,2 promila, 
zatrzymano prawo jazdy. 

Policjanci zatrzymali 
40-latniego kierowcę, któ-

kolejne zatrzymania

groźni pijani kierowcy

ogŁosZENiE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku 
z art. 54 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 2021r. poz. 247 ze zm)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce 
następującej uchwały:

1)  Uchwała Nr XXIX/78/2020 Rady Gminy Łęczyce z dnia 20 października 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu działki nr 98/1 w obrębie geodezyjnym Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. 
Długa 49, 84-218 Łęczyce, lub na adres e-mail sekretariat@leczyce.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia  1 lipca 2021r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, 
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny 
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

      Wójt Gminy Łęczyce
         Piotr Wittbrodt

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  Wójt Gminy spełnia obowiązek informacyjny 
przekazując Państwu poniższe dane:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łęczyce reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. 
Długa 49, 84-218 Łęczyce, tel: 58 678 92 14, fax: 58 678 91 25,  e-mail: sekretariat@leczyce.pl Dane kontak-
towe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@leczyce.pl. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Ad-
ministrator jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 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 2008r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko. 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 po-
dane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego 
przetwarzania nie występuje profilowanie.

ogŁosZENiE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku 
z art. 54 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 2021r. poz. 247 ze zm)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce 
następującej uchwały:

1)  Uchwała Nr XXX/94/2020 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu obrębu geodezyjnego Chrzanowo, gmina Łęczyce. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. 
Długa 49, 84-218 Łęczyce, lub na adres e-mail sekretariat@leczyce.pl, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 1 lipca 2021r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, 
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny 
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

      Wójt Gminy Łęczyce
          Piotr Wittbrodt

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  Wójt Gminy spełnia obowiązek informacyjny 
przekazując Państwu poniższe dane:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łęczyce reprezentowana przez Wójta Gmi-
ny, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, tel: 58 678 92 14, fax: 58 678 91 25,  e-mail: sekretariat@leczyce.pl Da-
ne kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@leczyce.pl. Celem przetwarzania danych jaki 
realizuje Administrator jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające 
oprogramowanie przetwarzające dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe bę-
dą 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 2008r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku 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 przetwarza-
nia, 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.

O G Ł O S Z E N I A

ry kią spowodował kolizję 
na ul. Granicznej. Kierow-
ca po zderzeniu wysadził z 
samochodu kobietę, dzieci i 
uciekł. Policjanci zatrzymali 
sprawcę, który nie posiadał 
uprawnień do kierowania, 
a w dodatku miał ponad 2,5 
promila alkoholu w organiź-
mie. Grozi mu kara do 2 lat 
pozbawienia wolności, za-
kaz kierowania pojazdami 
i odpowiedzialność za inne 
wykroczenia.



15

redakcja@pulswejherowa.pl 10 czerwca 2021

Redaktor prowadzący: 
Dariusz Kuczmarski
tel.   606 267 960
redakcja@pulswejherowa.pl

Wydawca:  Anna Kuczmarska
INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi 

Adres korespondencyjny:
84-200 Wejherowo, 
ul. Polna 3/41
(w siedzibie firmy  „ARTEX”)

Druk:  POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Drukarnia w Bydgoszczy
Nakład:  8 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671

Redakcja nie odpowiada za treść 
nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 

do skracania i redagowania 
nadesłanych tekstów.

Współpraca:  Leszek Spigarski

Reklamy, ogłoszenia, 
kondolencje:    606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl

Wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
komunalnych

Nip 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00

e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl

 
godziny pracy

  Poniedziałek    7.00-17.00
  Wtorek              7.00-15.00       
  Środa                 7.00-15.00       
  Czwartek          7.00-15.00       
  Piątek                7.00-13.00   
   

godziny przyjęć 
interesantów

Dyrektor WZNK przyjmuje 
interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
07.00-08.00 oraz 16.00-17.00
  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNk

tel. 731-008-506O G Ł O S Z E N I E

SPORT

W trakcie imprezy zaplanowano reaktywację Zlotu Tury-
stycznego oraz finał Imprezy Motorowo-Turystycznej LZS o 
„Złoty Kask”. Organizatorzy zapraszają pasjonatów samo-
chodów i motorów rodem z PRL. Podczas imprezy odbędzie 
się tor sprawnościowy dla motorów o Złoty Kask. Informacje 
i zapisy: e-mail: michalgozdecki@op.pl, FB: www.facebook.
com/michal.gozdecki.1

Dzień wcześniej, w piątek 18 czerwca na Hali GOSRiT 
otwarta zostanie wystawa 75-lecia LZS, która zainauguru-
je tworzenie Muzeum Sportu Wiejskiego. Imprezę uświetni 
m.in. koncert Orkiestry Dętej GOK Luzino, występ Teatru 
Tańca, działającego przy GOK w Luzinie.

igrzyska LZs w Luzinie

Święto sportu 
V Wojewódzkie Igrzyska LZS o Puchar Mar-

szałka Województwa Pomorskiego odbędą się 
19 czerwca br. w Luzinie. Będą to wojewódz-
kie obchody 75-lecia LZS.

Srebrnym i brązowym medalem Mai Miklaszew-
skiej zakończył się udział drużyny GOSRiT Energa 
MAR BRUK ZRB Luzino na Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski w tenisie stołowym w Gliwicach.

Podopieczne trenera Waldemara Płotki, Maja Miklaszew-
ska, Katarzyna Płotka i Magda Płotka wystąpiły w turnieju 
drużynowym i indywidualnym. Luzińska drużyna została 
sklasyfikowana na 5 miejscu.. 

Tenisistki KTS-K GOSRIT Luzino odniosły sukces 
także na Indywidualnych Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Województwa Pomorskiego w Tenisie Sto-
łowym w Gdańsku: Luzinianki zajęły trzy punktowane 
miejsca. Mistrzynią została Maja Miklaszewska, która w fi-
nale pokonała Magdę Płotkę 3:2, a trzecia była Kasia Płotka 
- wszystkie na zdjęciu poniżej. 

tenis stołowy

sukcesy luzinianek

Bardzo dobry mecz na luzińskim stadionie 
rozegrali zawodnicy T. Bronera, pokonując 
wyżej notowaną Lechię II Gdańsk 4:1. 

Z początkowej przewagi gości niewiele wynikało, a go-
spodarze skutecznie przerywali akcje gdańszczan. Po rzu-
cie rożnym gola dla luzinian zdobył Regulski. Kolejne rzuty 
rożne przyniosły też kolejne gole dla Wikędu, które strzelili: 
Regulski, Dąbrowski, Godula. 

piłka nożna. iV liga

Wikęd ograł Lechię

Tak okazałego zwycię-
stwa nikt się nie spodziewał 
tym bardziej, że to wejhe-
rowianom najbardziej zale-
ży na kolejnych sukcesach 
i zdobytych punktach, da-
jących utrzymanie trzeciej 
ligi dla Wejherowa. 

Już w pierwszej połowie 
Gryf strzelił dwa gole, które 
zdobył P. Trytko, a w drugiej 
części było jeszcze lepiej. 

Niestety, 2 czerwca na 
Wzgórzu Wolności nie było 
już tak wesoło, bo gospoda-
rze tylko zremisowali 0:0 z 
Chemikiem Police.

piłka nożna

gryf 
zwycięża 
i remisuje

Cztery bram-
ki strzelili piłkarze 
Gryfa Wejherowo i 
zwyciężyli Mieszka 
Gniezno 0:4 na wyjeź-
dzie. A na własnym 
boisku bezbramkowo 
zremisowali z Chemi-
kiem Police.
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