
 NR 12 (248)
24 CZERWCA

2021

i  poWiAtu  WEjhERoWskiEgo

koLEjNE
 WYDANiE:

8 LipCA
2021

ISSN: 2083-5671

Ukazuje się od 2011 roku

Absolutorium 
dla prezydenta
Wejherowa                             str. 2

Dr puls:
Wielki Deweloper 
szuka zdrajcy                    str. 3

starosta Wejherowski 
otrzymała
absolutorium                  str. 9

ośrodek 
dla niesłyszących
w Wejherowie
działa od 100 lat     str. 6

przemysław kiedrowski 
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PRZEMYSŁAW KIEDROWSKI został nowym Wójtem Gminy Wejherowo. 21 czerwca br. złożył 
ślubowanie i oficjalnie objął urząd wójta. Przemysław Kiedrowski 13 czerwca w jednoznaczny i 
zdecydowany sposób wygrał wybory już w I turze, uzyskując prawie 62% poparcia mieszkańców. 

Krzysztof Seroczyński, związany przez wiele lat z byłym wójtem Henrykiem Skwarło i startujący z je-
go ugrupowania KWW Gospodarna Gmina, otrzymał niespełna 24% głosów, Marek Klas związany z PiS - 
prawie 11%, zaś kojarzony z Konfederacją Sławomir Bruc nieco ponad 3%. Frekwencja wynosiła ok. 30%. 

Gratulujemy wyboru nowemu wójtowi i życzymy sukcesów!         Str. 7

Wszystkim uczniom i nauczycielom, 
rozpoczynającym za dwa dni wakacje, 

życzymy udanego, bezpiecznego 
wypoczynku, wspaniałych wrażeń, 

ciekawych wycieczek i dobrej zabawy!

Redakcja „Pulsu Wejherowa” 
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MIASTO

 Komisja Rewizyjna Rady 
Miasta Wejherowa i Regio-
nalna Izba Obrachunkowa 
pozytywnie zaopiniowały 
wykonanie budżetu za 2020 
rok. Po analizie „Sprawoz-
dania z wykonania budże-
tu Miasta Wejherowa za 
rok 2020” oraz innych do-
kumentów stwierdzono, że 
prezydent Krzysztof Hilde-
brandt realizując zadania 
związane z wykonaniem 
budżetu kierował się za-
sadą celowości, legalności, 
rzetelności i oszczędności 
w gospodarowaniu środka-
mi publicznymi.

Dochody budżetowe w 
2020 r. wynosiły 272 074 
699,78 zł , a wydatki 281 
369 954,46 zł. Wydatki ma-
jątkowe, inwestycje wynio-
sły 40 609 230,37 zł

Pozyskane środki ze-
wnętrzne, dotacje inwesty-
cyjne unijne i krajowe - 12 
577 521,14 zł.

Inwestycje drogowe
55 procent wydatków w 

2020 roku stanowiły inwe-
stycje drogowe. 

Najważniejsze z nich to: 
• Zakończono Metropo-

litalny Węzeł Integracyjny 
Kwiatowa z dużym par-
kingiem przy dworcu PKP 
i tunelem pod torami kole-
jowymi

• Wybudowano parking 
przy szpitalu, obok ul. Ja-
galskiego

• Utwardzono ulice pły-
tami drogowymi, m.in. ul. 
Południową

• Rozpoczęto budowę 
połączenia drogowego łą-
czącego ulicę Sucharskiego 
z ul. Strzelecką

• Podpisano umowę na 
budowę ul. Necla i ul. Gryfa 
Pomorskiego

Rewitalizacja 
Śródmieścia
• Oddano do użytku 

Park Cedron - teren pomię-
dzy ul. Wałową i rzeką Ce-
dron

• Rozpoczęto przebudo-
wę ul. Kopernika i podwórek

Podczas sesji w dniu 15 czerwca Rada Miasta Wejherowa udzieła prezydentowi miasta 
Krzysztofowi Hildebrandtowi absolutorium za 2020 rok. Za udzieleniem absolutorium 
głosowało 16 radnych, 2 było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Radni udzieli 
prezydentowi również wotum zaufania: 16 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się od głosu.

Absolutorium dla prezydenta Wejherowa krzysztofa hildebrandta

CoViD nie zatrzymał rozwoju miasta

krzysztof hildebrandt, prezydent Wejherowa:
- Rok 2020 niewątpliwie upłynął pod znakiem pandemii 

koronawirusa. Okazał się niezwykle trudnym czasem dla całe-
go kraju, również dla naszego miasta. Staraliśmy się zapewnić 
– przy ograniczeniach finansowych i obostrzeniach pande-
micznych – normalne funkcjonowanie i rozwój Wejherowa. 

Zwiększyliśmy wysiłki w pozyskiwaniu środków na inwe-
stycje poza budżetem miasta. W 2020 r. pozyskaliśmy 12,6 
mln zł dotacji, prawie 8% więcej niż w 2019 roku. Wdro-
żyliśmy program oszczędnościowy, m.in. zmniejszyliśmy 
zatrudnienie o kilkanaście osób w urzędzie i instytucjach sa-
morządowych. Sytuacja zmusiła nas do wspierania rozwoju 
kredytami i emisją obligacji na tzw. wkład własny w inwesty-
cjach, aby nie stracić wspominanych dotacji i nie spowalniać 
inwestycji. Należy podkreślić, że zadłużenie miasta utrzymu-
je się na bezpiecznym poziomie i nie należy do wysokiego. 
Wskaźnik zadłużenia wzrósł z 27,3% na 28,66 % na koniec 
2020 roku, zaś za maksymalny wskaźnik przyjmuje się 60%.

Nasze działania były skuteczne. W ich efekcie wydatki na 
szeroko rozumiane inwestycje wzrosły o prawie 5 % w sto-
sunku do roku 2019 i w 2020 wynosiły 40,6 mln zł. Zreali-
zowaliśmy zdania, które służą wszystkim mieszkańcom, a 
kolejne zostały rozpoczęte. Priorytetem pozostają drogi, na 
które wydaliśmy 55 % wszystkich środków inwestycyjnych.

Pandemia spowodowała wstrząs w samorządowych fi-
nansach, m.in. ubytki w dochodach z tytułu podatków PIT 
i CIT. Miasto musiało ponieść nieplanowane koszty walki z 
rozprzestrzenieniem się i skutkami pandemii. Pomimo trud-
nej sytuacji staraliśmy się wspierać przedsiębiorców w za-
kresie czynszów najmu i podatków od nieruchomości.

COVID-19 pogłębił i tak trudną już wcześniej sytuację finan-
sową wywołaną niedofinansowanie oświaty przez rząd, bra-
kiem rekompensaty skutków zmian w ustawie o podatku PIT 
z 2019 roku oraz istotnym wzrostem kosztów wielu produk-
tów i usług. Do oświaty w zeszłym roku musieliśmy dołożyć 
aż 35,2 mln zł, najwięcej w historii. W momencie przyjmowa-
nia budżetu na rok 2020 byliśmy zmuszeni planować wydatki 
ostrożnie, rezygnując często z planowanych wcześniej, waż-
nych dla rozwoju miasta inwestycji, czy też ograniczając do-
tychczasowe wsparcie dla kultury, rekreacji i sportu.

Możemy jednak powiedzieć, że chociaż COVID-19 utrud-
niał nam życie, jednak nie zatrzymał rozwoju miasta. Wspól-
nie daliśmy radę! Podziękowania i wyrazy uznania kieruję do 
wszystkich, z którymi współpracowałem w 2020 roku, w szcze-
gólności do pracowników wejherowskiego samorządu. Chcę 
podkreślić i podziękować radnym, którzy angażowali w bardzo 
dobrą współpracę na rzecz miasta, a przede wszystkim radnym 
Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo i Koalicji Obywatelskiej.

• Podpisano umowę na  
rewitalizację Parku Kaszub-
skiego między ul. Sobieskie-
go i ul. Strzelecką

• Podpisano umowę 
na budowę ciągu pieszego 
wzdłuż rzeki Cedron.

Inne zadania
• Oddano do użytku 

halę sportową przy Szkole 
Podstawowej nr 5

• Przeprowadzono mo-
dernizację Przedszkola Sa-
morządowego nr 2

• Przebudowano budy-
nek przy ul. św. Jacka 19

• Rozpoczęto przebudo-
wę i remont budynku na 
cele związane z kulturą pn. 
„Kamienica Sztuki”

• Wykonano doświetle-
nie przejścia dla pieszych i 
sygnalizację świetlną na ul. 
Karnowskiego

• Prowadzono zagospo-
darowanie cmentarza ko-
munalnego

• Rozpoczęto budowę 
zespołu otwartych basenów 
kąpielowych - Centrum In-
tegracji Społecznej „Wodne 
Ogrody”,

• Podpisano umowę 
na przebudowę parkin-
gu leśnego i budowę przy-
stani kajakowej wraz z 
infrastrukturą w Wejhero-
wie” w ramach realizacji 
projektu „Pomorskie Szla-
ki Kajakowe- Meandry Pół-
nocy, rzeka Reda - miasto 
Wejherowo”,

• Dofinansowano prace 
związane z poprawą sta-
nu technicznego i estetycz-
nego zabytku tj. budynku 
przy ul. 12 Marca 250

• Miasto kontynuowa-
ło wymianę starych pieców 
na proekologiczne systemy 
grzewcze w mieszkaniach 
komunalnych. Ponadto w 
ramach porozumienia z 
Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku 
mieszkańcy złożyli w sumie 
50 wniosków do programu 
„Czyste Powietrze” na likwi-
dację pieców i instalację pro-

ekologicznego ogrzewania.
• Przeprowadzono ter-

momodernizację kolejnych 
budynków komunalnych 
przy ul. Wniebowstąpienia 
5B, ul. Judyckiego 12 i ul. 
Przemysłowej 42

Wydarzenia 
kulturalne, 
sportowe 
i rozrywkowe
Wydarzenia o charakterze 

kulturalno-rozrywkowym i 
sportowo-rekreacyjnym ze 
względu na panującą pan-
demię koronawirusa nie od-
bywały się już od pierwszego 
kwartału 2020 r. W 2020 r. 
nie udało się przeprowadzić 
większości imprez, część od-
bywała się zdalnie poprzez 
internet.

Miasto wspierało w czasie 
pandemii finansowo kluby i 
stowarzyszenia sportowe 
oraz stowarzyszenia kultu-
ralno-społeczne.

Wejherowski Budżet
Obywatelski 
- realizacja inwestycji 
w 2020 roku
• budowa wiat rowe-

rowych i miasteczka ru-
chu drogowego przy Szkole 
Podstawowej nr 8

• budowa wiat rowero-
wych przy Szkole Podsta-
wowej nr 9

• budowa wiat rowe-
rowych i miasteczka ru-
chu drogowego przy Szkole 
Podstawowej nr 11

• budowa ogólnodostęp-
nego boiska do piłki nożnej 
na Os. Sucharskiego, przy 
ul. Mostnika

• zakup sprzętu ratow-
niczego niezbędnego pod-
czas akcji ratowniczych, 
gaśniczych, zabezpieczeń 
imprez kulturalnych i 
sportowych oraz materiały 
promujące bezpieczeństwo 
wśród dzieci i młodzieży 
dla strażaków z jednostki 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wejherowie

Trwały postępowania 
przetargowe na wyłonienie 

wykonawców kolejnych pro-
jektów inwestycyjnych z bu-
dżetu obywatelskiego:

• budowa boiska "Jede-
nastka” - etap II

• budowa placu rekre-
acyjnego na os. Tysiąclecia 
"Wejherek - od przedszkola 
do seniora”

• budowa boiska do pił-
ki nożnej przy Osiedlu Dzię-
cielskiego

Oświata
Ponad 75,8 mln zł wynio-

sły wydatki na oświatę w 
2020 roku, co stanowi 26,95 
procent całości wydatków 
budżetowych miasta. 

Prawie połowę tej kwoty, 
35,2 mln zł musiało dołożyć 
miasto ze swoich środków, 
gdyż subwencje i dotacje 
na oświatę otrzymywane od 
rządu z budżetu państwa są 
zbyt niskie i pokrywają tylko 
nieco ponad połowę kosztów.

Pomoc społeczna
Budżet Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w wykonaniu za rok 
2020 wynosił ponad 98 mln 
zł, z czego na zadania zle-
cone, powierzone oraz reali-
zację projektów ze środków 
unijnych wydaliśmy prawie 
89 mln zł, na zadania wła-
sne ponad 10 mln zł.

Przygotowania do
kolejnych inwestycji

W 2020 r. przygotowy-
wano dokumentację pro-
jektową dla kilku kolejnych 
inwestycji, m.in. przebu-
dowy ul. Zamkowej wraz 
z parkingiem i remontem 
brzegów rzeki Cedron, prze-
budowy ul. Budowlanych, 
budowy ul. Stefana Że-
romskiego, przebudowy ul. 
Hallera, zagospodarowanie 
łącznika ul. Strzeleckiej z 
ul. Kalwaryjską, budowa 
łącznika między ul. Koper-
nika a ul. Dworcową, budo-
wa ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż rzeki Cedron.
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W odległej części cmenta-
rza Sfarko, Orłowski i Bok-
serski czekali na Wielkiego 
Dewelopera przestępując z 
nogi na nogę, gdyż wraz z 
zapadającym zmierzchem 
zrobiło się chłodniej. Dys-
kutowali o tym, dlaczego 
szef kazał im przyjść wie-
czorem w takie miejsce.

- Pewnie chodzi o kon-
spirację, aby nikt nas nie 
widział. Tylko co się stało? 
- zastanawiał się Sfarko z 
lekkim niepokojem w głosie. 

Wszyscy bali się gnie-
wu Wielkiego Dewelopera. 
Wiedzieli, że ostatnio był 
wściekły, gdyż jego Stefek 
w Czerwonych Spodenkach 
poniósł sromotną porażkę. 
Zresztą oni też byli smętni i 
wkurzeni z tego powodu, bo-
wiem to był cios w cały układ, 
którego przecież byli częścią. 
Dopiero niedawno wyleczyli 
kaca, po tym jak upili się na 
smutno po tej porażce. Roz-
glądając się wymownie po 
cmentarzu Orłowski z prze-
kąsem zauważył: 

- Przynajmniej nie bę-
dzie walił pięścią w stół jak 
zawsze.

Wielki Deweloper zwykł 
to robić w furii, budząc 
strach w podwładnych. Na-
gle natychmiast zamilkli z 
nadzieją, że nikt nie sły-
szał ostatniego zdania. 

- Wśród was jest zdrajca! 
Nasz spisek został odkry-
ty! - rzucił zamiast „dzień 
dobry” Wielki Deweloper 
wychodząc zza drzewa i 
dysząc zasapany, gdyż od 
parkingu był kawałek dro-
gi i w dodatku troszkę  pod 
górę. Po chwili, już wyraź-
niej, mówił nerwowo:

- Na mieście już mówią,  
że robimy zamach i chcemy 
obalić burmistrza Mikołaja. 
Ludzie się jakoś szybko po-
łapali i wiedzą, że wam pła-
cę za hejt w internecie, ataki 
i oczernianie burmistrza, bo 
nie chce mi pomóc z budowie 
bloków na rzeką i boi się po-
wodzi. Gazetkę też łączą z 
moją kasą. A najgorsze, że 
odkryli, iż dogadaliśmy się 
z Jedynie Słuszną Partią i 
ta nasyła prokuraturę i te-
lewizje na Mikołaja. Prze-
cież wiecie, że ja się nimi 
brzydzę. Teraz ludzie po 

opowiadania polityczne Dr. pulsa – odcinek 2

Wielki Deweloper szuka zdrajcy
kątach podśmiewują się ze 
mnie. 

Ta obawa o własne ego 
szczególnie mocno dotknę-
ła Wielkiego Dewelopera, 
więc syknął: 

- To który do cholery 
kłapał za dużo dziobem!? 

Atmosfera błyskawicz-
nie tak zgęstniała, iż zda-
wało się, że nawet komary 
zaczęły omijać ten zakątek 
cmentarza.

- Ja nie, ja nie! - prawie 
łkając wyrwał się pierw-
szy Sfarko i z grymasem 
obłędu na twarzy mamro-
tał - Pan nie może mi tego 
zrobić! Za co ja będę żył?!

Sfarko dostał z nerwów 
jakichś spazmów i machał 
rękami jak wiatrak, czym 
wzbudził popłoch wśród 
ptaków, które na gałęzi 
najbliższego drzewa już 
prawie spały. 

- Wariat! - pomyślał 
Wielki Deweloper, przy 
czym nie był tą myślą 
specjalnie zdziwiony. Po-
nieważ na wspomnianym 
drzewie trwało już sporo 
zamieszanie, obawiając 
się dekonspiracji w wie-
czornej ciszy cmentarza, 
Wielki Deweloper powie-
dział wyrozumiale tonem 
mafijnego boss-a:

- No dobrze, dobrze! Wie-
rzę ci. Tylko nie rób już 
stracha na wróble. 

Sfarko po chwili się 
uspokoił, co jednak nie 
przekonało do końca pta-
ków, gdyż przekrzywiając 
łepki podejrzliwie spoglą-
dały na Sfarkę. W końcu 
takiego cudaka tu jeszcze 
nie widziały. 

Wielki Deweloper spoj-
rzał wymownie na pozo-
stałych. 

- No co pan? To nie ja! 
Panie Prezesie, przecież 
Pan wie, ja każde świń-
stwo zrobię Mikołajowi ... 
- zapewniał gorączkowo 
Orłowski, zaś Bokserski 
dorzucił z zapałem bolsze-
wika walczącego z kuła-
kami: .... i każdą podłość, 
powiem każde kłamstwo! 
Pan mnie przecież widział 
w telewizji!

- Oczywiście jak będzie 
kasa - pomyśleli Orłowski i 
Bokserski wymieniwszy po-

rozumiewawczo spojrzenia, 
ale woleli tego głośno nie 
mówić w trosce o stan po-
bliskich nagrobków, które 
mógłby się nie oprzeć sza-
łowi Wielkiego Dewelopera, 
bo jak wiadomo stołu do wa-
lenia weń pięścią nie było.

- No to kto? – drążył 
Wielki Deweloper i pro-
wokacyjnie, przy tym ze 
złośliwością zdradzającą 
swoją rzeczywistą ocenę, 
zapytał - Może Radna Co 
Zmieniła Zdanie, nasza mi-
łośniczka mieszkań i fuch 
wszelakich dla rodziny? 

- No niby wie wszystko, 
ale ona nosi tylko gazety – 
bronił Radnej Bokserski.

Myśli Sfarki, Orłow-
skiego i Bokserskiego na-
gle podążyły w tym samym 
kierunku i wymownie spoj-
rzeli na szefa.

- No co wy? Na pewno 
to nie Gruby Mecenas! Je-
mu zależy tylko na kasie, 
zrobi wszystko – zapewnił 
Wielki o lojalności i dys-
krecji swojej prawej ręki, 
czyli Grubego. 

- Nie, to nie on, prze-
cież zabrałbym mu klucz 
do mojego pałacowego ba-
senu, a to największa kara 
– pomyślał w duchu Wiel-
ki Deweloper, ale głośno 
już tego nie powiedział, co 
by reszty nie drażnić swo-
im pałacem, do którego ich 
przecież nie zapraszał.

Atmosfera zaczęła przy-
pominać zebrane partii 
bolszewckiej, podczas któ-
rego szukano zdrajców 
Wielkiej Komunistycznej 
Sprawy. Każdy był podej-
rzany, nikt nikomu nie ufał 
i każdy - nawet najbardziej 

niewinny - mógł zostać na-
tychmiast zlinczowany.

Snując domysły i teorie 
spiskowe na temat zdraj-
cy, cmentarne towarzy-
stwo przypominało sobie o 
jeszcze jednym gościu, na 
którego czekali. W ferwo-
rze dyskusji zupełnie o nim 
zapomnieli. Oczywiście on 
również stał się od razu po-
dejrzany.

- Mógłby już być, spóźnia 
się. Przecież musimy wra-
cać do komputerów, trzeba 
wyrobić normę - zauwa-
żył Sfarko, zdając sobie 
sprawę, że brudna robota 
na fejsbuku czeka. Orłow-
skiemu i Bokserskiemu za-
świeciły się oczy i wszyscy 
trzej zatarli ochoczo ręce 
do roboty, gdyż hejtowanie 
burmistrza Mikołaja, jak 
też innych, nie tylko było 
źródłem dobrego dochodu, 
ale sprawiło przyjemność, 
co zapewne wynikało z ich 
mrocznych charakterów. 

Niedaleko dał się słyszeć 
znajomy głos:

- Halo, jest tu kto? Gdzie 
jesteście?

I po chwili zza drzewa, 
równie zdyszana i zasapa-
na, jak pół godziny temu 
Wielki Deweloper, wyłoni-
ła się znana postać:

- A tu żeście się schowa-
li, konspiratorzy! Musimy 
pogadać…. 

Ciąg dalszy nastąpi….

Dr Puls 

P.S. Wszelkie podobień-
stwo do prawdziwych osób 
i zdarzeń jest przypadkowe 
oraz niezamierzone. Opowia-
danie jest wizją literacką.

Radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie wprowadzenia i 
realizacji programu „Wejherowska Karta Mieszkańca”. Kar-
ta upoważniać będzie posiadacza do korzystania ze zniżek, 
rabatów, ulg i przywilejów, realizowanych zarówno przez in-
stytucje miejskie, jak i przez partnerów biznesowych, którzy 
funkcję biletu elektronicznego na komunikację miejską. Pra-
ce nad Wejherowską Kartą Mieszkańca są zaawansowane, a 
uruchomienie programu planowane jest jesienią tego roku.

- Każdy mieszkaniec miasta Wejherowa w ramach pa-
kietu mieszkańca otrzyma preferencyjne ceny na usługi 
miejskie m.in. do Filharmonii Kaszubskiej, na basen czy 
lodowisko - mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa, na wniosek którego wprowadzona zostanie Wejhe-
rowska Karta Mieszkańca - Karta będzie także oferowała 
dodatkowe pakiety dla zainteresowanych lub spełniających 
odpowiednie kryteria osób,  np. pakiet dla seniorów czy dla 
korzystających z komunikacji miejskiej.  Szanse, jakie daje 
karta mieszkańca w nowym kanale komunikacji mieszkań-
ca z urzędem oraz jego jednostkami są ogromne. Poza tym 
również prywatne podmioty będą mogły dobrowolnie przy-
łączyć się do programu jako partnerzy, oferując zniżki czy 
promocje na swoje usługi i produkty.

Posiadanie Karty Mieszkańca wpłynie na poprawę wa-
runków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie 
im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu i rekreacji czy 
promocję miasta jako miejsca atrakcyjnego do mieszka-
nia i spędzania tu wolnego czasu. Będzie to także promo-
cja usług oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców, 
którzy będą mogli dołączyć do programu jako partnerzy, 
oferujący zniżki i promocje.

Podczas sesji radni przyjęli również uchwałę w spra-
wie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała stanowi 
element realizacji przyjętej w grudniu 2020 r. uchwały 
budżetowej na 2021 rok oraz podstawę prawną procedu-
ry emisji obligacji i jest niezbędna do jej uruchomienia. 
Uzyskane z obligacji środki w kwocie 4 mln zł będą sta-
nowiły uzupełnienie w finansowaniu tegorocznych inwe-
stycji. Przypomnijmy, że w tym roku miasto zaplanowało 
na inwestycje kwotę 48,1 mln zł. Na realizację inwestycji 
władze miasta pozyskały na ten rok dotacje zewnętrzne 
(unijne, krajowe) w kwocie 13,7 mln zł.

Podczas sesji 15 czerwca, oprócz absolu-
torium i wotum zaufania dla prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta, Rada Miasta Wej-
herowa podjęłą też wiele innych uchwał.

sesja Rady Miasta

uchwalono kartę
Mieszkańca

Zadłużenie miasta utrzymuje się na bezpiecznym pozio-
mie i nie należy do wysokiego. Wskaźnik zadłużenia w 2021 
roku wyniesie ok. 30 % Wskaźnik zadłużenia to wielkość ca-
łego zadłużenia odniesiona do dochodów, co pokazuje zdol-
ność miasta do spłaty kredytów i pożyczek. Za maksymalny 
wskaźnik przyjmuje się 60%. Co ciekawe, podobny do obec-
nego wskaźnik zadłużenia - ok. 29 % miasto miało w 2012 ro-
ku, kiedy był budowany nowy WCK Filharmonia Kaszubska. 
Potem ten wskaźnik spadł, a obecnie znów wzrósł. Jest to 
normalne zjawisko, gdyż zadłużenie miasta jest uzależnione 
m.in. od poziomu inwestycji. 

Dodatkowe środki z kredytów stanowią również wkład 
własny (bez zabierania środków z innych zadań) w projekty, 
na które miasto pozyskało dotacje zewnętrze.
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Obecnie prowadzone są 
roboty związane z przebu-
dową sieci ciepłowniczej, 
które wykonuje Okręgo-
we Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej. Firma ta 
musiała  poczekać z rozpo-
częciem prac na zakończe-
nie sezonu grzewczego. 

W kolejnym etapie zo-
staną wykonane prace w 
zakresie wodociągów i ka-
nalizacji sanitarnej. Będzie 
to jednak wstęp do dalszych 
robót drogowych. Uporząd-
kowanie sieci i likwidacja 
kolizji, zwłaszcza podziem-
nych lub w bezpośredniej 
bliskości jezdni, są bardzo 
ważne i niezbędne, aby po-
tem prawidłowo oraz bez 
przeszkód wykonać główną 
część budowy drogi.

Tempo prac uzależnione 
jest od rat dofinansowania.
Inwestycja zakończy się w 
2023 roku.

Inwestycja obejmie 
przebudowę ul. Necla na 
odcinku od ul. Chmielew-
skiego do ul. Patoka, gdzie 
powstanie jezdnia na dłu-
gości 600 m oraz skrzy-
żowania. Z kolei ulica 
Gryfa Pomorskiego zosta-
nie przebudowana na kilo-
metrowym odcinku od ul. 
Patoka do ul. Orzeszkowej. 

Na obu drogach, w miej-
scach przejść dla pieszych 
oraz skrzyżowań zapro-
jektowano azyle dla pie-

Dotacje otrzymało pięć organizacji społecznych. Pod-
pisane umowy przekazał przedstawicielom stowarzyszeń 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta miasta.

Dotacje na Akcję Lato 2021, za które zostaną zorgani-
zowane zajęcia sportowe dla dzieci, otrzymali: 

Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe - w wys. 7 500 
zł, Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” - w wys. 5 000 zł 
i Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” - w wys. 3 500 zł. 

Dotacje na kulturę otrzymały: 
Stowarzyszenie „Camerata Musicale” 8 650 zł na przy-

gotowanie i zorganizowanie koncertu „Abba Ojcze Świę-
ty” oraz Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja” na 
zorganizowanie letniego pleneru artystycznego w Sasinie.

Zakończenie zaplanowano w 2023 roku.
Etapy inwestycji wyznaczone przez dofinansowanie.

Rozpoczęły się roboty na ulicach 
Necla i gryfa pomorskiego

W zeszłym roku Prezydent Wejherowa podpisał umowę na przebudowę ulic Necla i 
Gryfa Pomorskiego w Śmiechowie i rozpoczęły się obowiązkowe badania archeologicz-
ne zlecone przez wykonawcę inwestycji firmę Budowlano Drogową MTM SA.. Badania 
wreszcie dobiegły końca i inwestycja ruszyła. 

Wspólne finansowanie inwestycji
Inwestycja ma kosztować ponad 10,9 mln zł. Władze mia-

sta pozyskały na inwestycję 4,3 mln zł dofinansowania ze 
środków z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Do-
tacja podzielona jest na transze w latach 2021-2023, co w 
znacznym stopniu wyznacza terminy poszczególnych eta-
pów i tempo realizacji robót. Główne roboty drogowe zo-
staną wykonane w przyszłym roku i zakończone w 2023. 
Dofinansowanie rządowe obejmie m.in. branżę drogową, 
kanalizację deszczową, oświetlenie, czy też branżę mosto-
wą - przepusty, zieleń i małą architekturę. W kosztach reali-
zacji zadania kwotą 1,8 mln zł partycypuje również PEWiK 
Sp. z o.o. w Gdyni, które zapłaci za wykonaną sieć wodocią-
gową i kanalizację sanitarną. Natomiast OPEC Sp. z o.o. ze 
środków własnych wykona przebudowę sieci ciepłowniczej. 

szych i wyspy rozdzielające 
kierunki ruchu. Powsta-
ną chodniki, ścieżka rowe-
rowa, zatoki autobusowe, 
miejsca postojowe wraz z 
jezdnią manewrową i zjaz-
dy do posesji oraz wybudo-
wana zostanie kanalizacja 
deszczowa i oświetlenie. 

Wykonawcy inwesty-
cji przepraszają mieszkań-
ców za utrudnienia i proszą 
o zachowanie ostrożności. 
Miejsca prowadzenia prac 
będą oczywiście odpowied-
nio oznakowane na co należy 
zwrócić szczególną uwagę.

sport, koncerty, plenery

Dotacje 
na wakacje...

Prezydent Miasta Wejherowa przyznał or-
ganizacjom społecznym kolejne dotacje na 
organizację Akcji Lato 2021 oraz kulturę fi-
zyczną i sport w wysokości 27.650 zł.

Fot. Urząd Miejski

... i na zabytki

W kamienicy przy ul. Hallera 19 wykonane zostaną 
kompleksowe prace, w tym m.in. izolacja budynku, remont 
elewacji i dachu. Prace te są niezbędne dla utrzymania bu-
dynku w należytym stanie technicznym. W połączeniu z 
innymi pracami zaplanowanymi przez Wspólnotę Mieszka-
niową (remont klatki schodowej, zagospodarowanie terenu 
wokół budynku), przyczynią się do podkreślenia walorów hi-
storycznej zabudowy ul. Hallera.

Kamienice, obiekty sakralne i użyteczności publicznej 
dzięki miejskim dotacjom nie tylko systematycznie odzy-
skują dawny blask, ale poprawia się ich stan techniczny. 
Dotychczas miasto wsparło ponad 70 wejherowskich obiek-
tów zabytkowych, na co przekazało kwotę ponad 5,6 mln zł. 
Zostały pozyskane również dotacje unijne.

- Dbałość o zabytki to ważny kierunek naszych działań 
- mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 
- Jednym z działań jest również wsparcie finansowe prac 
remontowych, konserwatorskich i restauratorskich zabytko-
wych obiektów, których miasto nie jest właścicielem. 

Miasto przekaże dotację w wysokości 226 
tys. zł na sfinansowanie prac remontowo-
-konserwatorskich w budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. Hallera 19.

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowaFot. Leszek Spigarski
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Wiadomości ze starostwa powiatowego 
w Wejherowie

Rozbudowa drogi powiatowej
kochanowo - gościcino

Starosta Wejherowski 
pogratulowała zespołowi 
z I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Wejhero-
wie, który zajął I miejsce 
podczas Ogólnopolskiego 
Finału Odysei Umysłu. 

Drużyna zdobywając Ty-
tuł Mistrzów Polski Odysei 
Umysłu uzyskała prawo do 
reprezentowania naszego 
kraju podczas światowego 
finału konkursu w USA, na 
którym zajęła 7 miejsce (na 
33 drużyny w 3 kategorii 
wiekowej).

Odyseja Umysłu jest 
prestiżowym konkursem 
kreatywności i współpracy 
zespołowej. W tym roku, w 
związku z sytuację epide-
miczną, konkurs odbył się 
w formie online.

sukces drużyny z i Lo w Wejherowie

Prace remontowe zwią-
zane z przebudową dro-
gi powiatowej Kochanowo 
- Gościcino zakończyć się 
mają do końca wakacji. 

- W ramach zadania prze-
prowadzona zostanie rozbu-
dowa drogi na około 2,5 km 
odcinku. Zakres prac jest 
bardzo szeroki. Przewiduje 
budowę chodnika, o który 
wnioskowali mieszkańcy, 
wykonanie dwóch zatok 
autobusowych, wzmocnie-
nie oraz poszerzenie jezd-
ni do szerokości 6,5 m oraz 
wylanie nowej nawierzchni 
- mówi Wicestarosta Jacek 
Thiel. - Ponadto w Gości-

cinie wybudowana zostanie 
kanalizacja sanitarna i sieć 
wodociągowa, która w cało-
ści zostanie sfinansowana 
przez Pewik.

Prace remontowe obej-
mą także wykonanie ro-
wów przydrożnych, budowę 
zbiornika retencyjno-chłon-
no-przepływowego, remont 
lub przebudowę zjaz-
dów oraz odwodnienie po-
wierzchniowe.

Planowany koszt inwe-
stycji to 3 mln zł, z czego 
50% stanowi rządowe do-
finansowanie. Pozostała 
część pokryta zostanie z bu-
dżetu Powiatu Wejherow-

skiego oraz budżetu Gminy 
Wejherowo i Gminy Luzino.

- Przy każdej większej in-
westycji staramy się o pozy-
skanie pieniędzy ze źródeł 
zewnętrznych, bo dzięki te-

mu zaoszczędzone środki 
budżetowe możemy prze-
znaczyć na inne zadania 
inwestycyjne - mówi Staro-
sta Wejherowski Gabriela 
Lisius.

Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowa-
nia z drogą krajową nr 6 do miejscowości Kochanowo. Na to zadanie powiat otrzy-
mał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w wysokości 1,5 mln zł. 

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie Po-
wiat Wejherowski otrzymał dofinansowanie na kilka 
ważnych zadań drogowych, w tym m.in. 3 mln zł z 
rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na dal-
szą przebudowę ulicy Przemysłowej w Wejherowie, z 
Funduszy Inwestycji Lokalnych 1 mln zł na budowę 
dwóch rond w miejscowości Kamień i Koleczkowo 
oraz 1 mln zł na rozbudowę drogi powiatowej po-
między wsiami Rybno i Rybska Karczma na terenie 
gminy Gniewino. Ponadto środki z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg w wysokości 2,5 mln zł wesprą 
remont 6 km powiatowych dróg w Gminie Łęczyce.
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WYDARZENIE

W jubileuszowej Ga-
li uczestniczył marszałek 
województwa pomorskie-
go Mieczysław Struk 
(ośrodek jest jednostką 
Samorząd Województwa 
Pomorskiego), doradca Pre-
zydenta RP - Piotr Kar-
czewski, który odczytał list 
Prezydenta Andrzeja Dudy, 
poseł Kazimierz Plocke, a 
także prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 
Nie zabrakło przedstawi-
cieli Izby Rzemieślniczej w 
Gdańsku oraz Powiatowe-
go Cechu Rzemiosł, Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie świętuje w tym 
roku 100-lecie działalności. Z tej okazji w Filharmonii Kaszubskiej odbyła się uroczystość z udziałem nauczycieli, wychowawców 
i innych pracowników placówki, uczniów  oraz wielu gości.

jubileuszowa gala w Filharmonii kaszubskiej

ośrodek dla Niesłyszących ma 100 lat!

ZP w Wejherowie, ponieważ 
szkoła zawodowa funkcjo-
nująca w ramach Ośrodka 
ściśle współpracuje z za-
kładami rzemieślniczymi, 
wspomagającymi kształce-
nie uczniów.

O wsparciu ze strony in-
stytucji samorządowych 
oraz innych mówiła dyrektor 
OSW nr 2 dla Niesłyszących 
i Słabosłyszących Ewelina 
Lulińska, dziękując za róż-
nego rodzaju pomoc. 

- Mamy szczęście do lu-
dzi, bo za każdą instytucją 
stoi człowiek - powiedziała 
dr Ewelina Lulińska. Słowa 

uznania przekazała też dzie-
ciom i młodzieży oraz na-
uczycielom placówki, dzięki 
którym szkoły OSW nr 2 w 
Wejherowie słyną z wyso-
kiego poziomu nauczania 
i cieszą znakomitą opinią. 
- Wytrwałość i pracowitość 
naszych dzieci zawsze inspi-
rowała nauczycieli do pod-
noszenia poprzeczki.

Dyrektor Lulińska przy-
pomniała, że w Wejherowie 
powstało przed laty pierw-
sze w Polsce przedszkole dla 
dzieci z wadą słuchu oraz 
pierwsza szkoła średnia dla 
niesłyszącej młodzieży.

- Możemy być z tej placów-
ki dumni! - stwierdził mar-
szałek Mieczysław Struk 
podkreślając, że wejherow-
ski Ośrodek jest wyjątkową 
placówką, niezwykle cenio-
ną w całej Polsce. 

Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt dziękował na-
uczycielom i uczniom za ich 
pracę i jej znakomite efekty. 
Odniósł się też do bogatej hi-
storii placówki, mówiąc: - Z 
największą dumą mogę po-
wiedzieć, że historia Wejhe-
rowa została wzbogacona o 
historię tego Ośrodka.

Prezydent Miasta Wej-
herowa Krzysztof Hilde-
brandt wraz z zastępcą 
Arkadiuszem Kraszkie-
wiczem z okazji Jubileuszu 
szkoły przekazali na ręce dy-
rektor Eweliny Lulińskiej 
Medal Miasta Wejherowa. 
Marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław 
Struk przekazał na rzecz 
Ośrodka dotację w wysokości 
100 tys. zł oraz kluczyki do 
busa marki Mercedes, który 
ustawiono przed wejściem 
do Filharmonii Kaszubskiej.  
Życzenia i gratulacje przeka-
zywali również inni goście.

Setne urodziny placów-
ki nie mogły się obyć bez 
wyróżnień. Nagrody Mar-
szałka Województwa Po-
morskiego otrzymali: dr 

1 września 1921 roku decyzją Starostwa Krajowego  w 
Toruniu utworzono pomorski krajowy Zakład dla głu-
choniemych w Wejherowie. Zakład powstał w budynkach, 
które w latach 1883-1920 zajmował szpital psychiatryczny. 
Pierwszym dyrektorem został Leonard Retzlaff. 

Już w pierwszym roku edukacją objęto 100 uczniów (60 
chłopców i 40 dziewcząt). Wychowankowie przebywali w 
internacie. Rozwój placówki był przedmiotem troski władz 
państwowych i kościelnych. W 1924 roku szkołę odwiedził 
prezydent stanisław Wojciechowski.

Ewelina Lulińska, Anna 
Twardowska-Gac, Ma-
rzenna Garbacz, Maciej 
Zagórowicz, Katarzyna 
Malinowska-Rezk i Anna 
Świetlik-Ciba. 

Podczas Gali zaprezen-
towano Hymn Ośrodka pt. 
„Język Życia” ze słowami 
Tomasza Fopke i muzy-
ką Weroniki Korthals-
-Tartas, która zaśpiewała 
utwór z towarzyszeniem 
grupy taneczno-wokalnej 
uczniów. Wykonawcy i au-
torzy hymnu zebrali gorące 
brawa. 

Uczestnicy wydarzenia 
w Filharmonii obejrzeli 
scenkę teatralną oraz film 
nakręcony przez uczniów, 

opowiadający o działalno-
ści Ośrodka. Pomysłowe i 
sprawne połączenie obrazu 
na ekranie z prezentacjami 
na scenie, dowcipne dialogi 
i ciekawe zdjęcia sprawiły, 
że jubileuszowa Gala wypa-
dła znakomicie.

Warto dodać, że przed roz-
poczęciem Gali w wejherow-
skiej Kolegiacie ks. prałat 
Tadeusz Reszka odprawił 
uroczystą mszę św. z okazji 
jubileuszu. Uczestniczyła w 
niej społeczność szkoły, licz-
ne poczty sztandarowe in-
nych szkół i instytucji, w tym 
poczet sztandarowy jednost-
ki Marynarki Wojennej RP 
oraz orkiestra dęta w stro-
jach kaszubskich.

jak powstał ośrodek dla Niesłyszących

Fot. Kacper Skoczylas

Fot. Kacper Skoczylas
Z okazji jubileuszu licznym nauczycielom i wychowawcom wręczono Nagrody 
Dyrektora Ośrodka.

W Ośrodku  funkcjonuje kilka placówek:  przedszkole,  
szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe (branżowe, 
technikum, liceum i szkoła policealna) oraz internaty.



7

redakcja@pulswejherowa.pl 24 czerwca 2021

GMINA

- Bardzo chciałbym po-
dziękować mieszkańcom 
i całej gminie za dobrą 
współpracę i serdeczne 
przyjęcie. Nowemu wój-
towi życzę wytrwałej pra-
cy dla mieszkańców, a 
mieszkańców chciałbym 
prosić o mandat zaufa-
nia, i żeby traktowali 
Pana Kiedrowskiego ja-
ko partnera do wspólnej 
pracy na rzecz naszej ma-
lej ojczyzny - powiedział 
podczas sesji Mikołaj 
Ochman.

Nowy Wójt Gminy Wej-
herowo wybrany został w 
przedterminowych wybo-

po wyborach w gminie Wejherowo

przemysław kiedrowski nowym wójtem
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wejherowo w dniu 21 czerwca Przemysław Kierdowski złożył uroczyste ślubowa-

nie. Nowy wójt przyjął gratulacje od radnych, dyrektorów gminnych szkół podstawowych oraz kierowników Urzędu Gminy 
Wejherowo. Swoje obowiązki oficjalnie zakończył Mikołaj Ochman, który tymczasowo funkcję tę pełnił przez ostatnie pół roku.  

rach, które były konieczne 
po stracie stanowiska wój-
ta przez byłego Henryka 
Skwarło w wyniku prawo-
mocnego wyroku sądowe-
go skazującego go za tzw. 
ustawienie przetargu. 

Przemysław Kie-
drowski w jednoznaczny 
i zdecydowany sposób wy-
grał wybory już w I turze, 
uzyskując prawie 62% po-
parcia mieszkańców. 

Do końca obecnej ka-
dencji pozostały ponad 
dwa lata. Kolejne wybory 
samorządowe powinny od-
być się  w całym kraju je-
sienią 2023 roku.

Nowy wójt zaprosił do wspólnego zdjęcia i współpracy wszystkich radnych, również z ugrupowań swoich 
niedawnych kontrkandydatów w wyborach. - Chciałbym, abyśmy przez najbliższe dwa lata wspólnie i 
zgodnie działali na rzecz naszej gminy, dlatego liczę na dobrą współpracę bez względu na dotychczasowe 
podziały. Jestem otwarty na tę współpracę i mam nadzieję, że teraz będziemy wszyscy razem pracować dla 
dobra gminy - podkreśla wójt Przemysław Kiedrowski.

O G Ł O S Z E N I E
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POWIAT

Głosowanie nad ab-
solutorium poprzedziła 
prezentacja multimedial-
na, na której szczegółowo 
przedstawiono realizację 
budżetu oraz najważniej-
sze projekty inwestycyj-
ne powiatu wykonane w 
2020 r. Budżet samorzą-
du zamknął się kwotą 
261.741.400,47 zł po stro-
nie dochodów oraz kwotą 
233.688.582,17 zł po stro-
nie wydatków. Głównymi 
źródłami dochodów by-
ły dochody własne, które 
stanowiły 49,69% budże-
tu ogółem, następnie sub-
wencje ogólne w wysokości 
40% oraz dotacje celowe z 
budżetu państwa 10%.

Dofinasowanie
inwestycji
- Mimo szczególnej sytu-

acji epidemicznej w kraju 
udało nam się zrealizować 
wszystkie zamierzone in-
westycje, które przyczyni-
ły się do poprawy jakości 
życia mieszkańców, zwięk-
szenia bezpieczeństwa ru-
chu drogowego na terenie 
powiatu czy podniesienia 
poziomu szkolnictwa. Pozy-
skaliśmy dodatkowe środki 
finansowe z Funduszu In-
westycji Lokalnych, z re-
zerwy budżetu państwa, 
z programów ogranicza-
jących skutki wystąpienia 
Covid-19, z Funduszy Eu-
ropejskich, a przede wszyst-
kim z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Dzięki 
tym ostatnim wyremonto-
wana została m.in. ulica 
Pomorska w Rumi, Obwo-
dowa w Redzie, droga Kiel-
no - Karczemki, Choczewo 
- Łętowo, Kolkowo - Strze-
bielinek oraz ulica Chłop-
ska w Kębłowie. Wszystkie 
inwestycje realizowane były 
przy współpracy z gminami 
- mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

Łącznie na zadania dro-
gowe powiat wydał w ubie-
głym roku blisko 37 mln zł. 

Ponad 100 mln zł w 
2020 r. powiat przezna-

starosta gabriela Lisius i Zarząd powiatu 
z wotum zaufania i absolutorium 

Rada Powiatu Wejherowskiego przyznała wotum zaufania i udzieliła absolutorium 
dla Starosty Wejherowskiego oraz Zarządu Powiatu po przedstawieniu raportu o sta-
nie powiatu za miniony rok i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. 

czył na zadania związane z 
oświatą i edukacyjną opie-
ką wychowawczą. Wśród 
istotnych projektów wy-
mienić można oddanie 
nowoczesnej biblioteki i 
pracowni chemicznej w Po-
wiatowym Zespole Szkół 
nr 1 w Rumi, wyremonto-
wanej stołówki w Powiato-
wym Zespole Kształcenia 
Specjalnego, łącznika 
w Powiatowym Zespole 
Szkół nr 3 w Wejherowie 
oraz windy w Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej 
w Wejherowie.

Na realizację zadań z 
zakresu pomocy społecz-
nej, polityki społecznej 
oraz rodziny powiat wydał 
w ubiegłym roku blisko 49 
mln zł.

- Przekazaliśmy 130 
tys. zł Szpitalowi Specja-
listycznemu w Wejherowie 
na zakup sprzętu medycz-
nego tj. bezprzewodowego 
detektora promieniowa-
nia gamma dla Oddziału 
Chirurgii Ogólnej i Onko-
logicznej, aparatury dla 
Oddziału Ratunkowego 
oraz środków ochrony oso-
bistej niezbędnych do wal-
ki z epidemią – wyjaśnia 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Ponadto realizowa-
ny był projekt „System 
Aktywizacji Społeczno- 
Zawodowej w Powiecie 
Wejherowskim I i II - dru-
gi etap”. 

Książnica 
prof. Labudy
Ważnym przedsięwzię-

ciem w sektorze kultury, 
było oddanie Książnicy 
prof. Gerarda Labudy. 

- To nowa przestrzeń na-
ukowo-edukacyjna w Wej-
herowie. Upamiętnia postać 
honorowego obywatela Po-
wiatu Wejherowskiego prof. 
Gerarda Labudy, wiedzę o 
nim oraz o dziedzictwie Ka-
szubów. Stanowi centrum 
upowszechniania wiedzy 
i informacji na temat kul-
tury, tradycji i historii 
Kaszub i Pomorza - mówi 
Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel.

Rozbudowa 
Starostwa
W minionym roku po-

wiat rozpoczął także 
rozbudowę Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie. 
Inwestycja była konieczna 
ze względu na systema-
tyczny przyrost miesz-
kańców oraz przybywanie 
nowych zadań do realiza-

Zrealizowane inwestycje drogowe:
• remont drogi powiatowej na odcinku Choczewo – Łętowo,
• przebudowa drogi powiatowej – ulica Obwodowa w Redzie 
na całej długości od Kanału Łyskiego do ulicy Gdańskiej wraz 
z budową ronda,
• przebudowa drogi powiatowej – ulica Pomorska w Rumi 
na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza 
Pileckiego,
• remont drogi powiatowej Kolkowo – Rybno na odcinku Kol-
kowo – Strzebielinek, 
• przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szemud – Kamień, 
• rozbudowa drogi powiatowej Rumia – Łężyce – Gdynia na 
odcinku Łężyce – zjazd do Eco – Doliny, 
• rozbudowa drogi powiatowej – ulica Chłopska w Kębłowie,
• budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w Kębłowie oraz 
zatoki autobusowej i miejsc postojowych przy drodze po-
wiatowej, 
• przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chod-
nika wzdłuż ulicy Wilczka w Luzinie,
• budowa kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi po-
wiatowej w miejscowości Kniewo, 
• przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chod-
nika wzdłuż ulicy Ofiar Stutthofu w Wyszecinie,
• budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przy ulicy Wej-
herowskiej w Milwinie. 

pozostałe inwestycje: 
• oddanie do użytku Książnicy prof. Gerarda Labudy
• zakończenie realizacji inwestycji „Przebudowa poddasza – 
przekształcenie w bibliotekę” w Powiatowym Zespole Szkół nr 
1 w Rumi oraz oddanie pracowni chemicznej,    
• przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie 
• oddanie do użytku 3 nowych budynków Ogniska Wycho-
wawczego „Dziadka” w Rumi,
• remont stołówki w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjal-
nego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
• wykonanie nadbudowy łącznika pomiędzy skrzydłem A i B” 
w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie, 
• dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej  w Wejherowie”, 
• „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacji w sys-
temie kształcenia zdalnego”, 
• kontynuacja  projektu „Zdolni z Pomorza,
• kontynuacja projektu „Zintegrowany rozwój publicznego 
szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez 
wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzię-
cia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych 
szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalne-
go i regionalnego rynku pracy”,
• kontynuacja projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa za-
wodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i 
doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w 
ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci 
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej po-
trzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, 
• dofinansowanie  zakupu bezprzewodowego detektora pro-
mieniowania gamma dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i On-
kologicznej oraz zakupu aparatury medycznej dla Oddziału 
Ratunkowego Szpitala w Wejherowie.

cji, co wymaga większej 
liczby pomieszczeń do ob-
sługi interesantów. 

Po przebudowie nowe 
stanowiska zyska m.in. 
Wydział Komunikacji oraz 
Wydział Budownictwa i 
Nieruchomości.

Bezpieczeństwo
Samorząd inwestował 

także w bezpieczeństwo 
publiczne dofinansowując 
zakupy nowych samocho-
dów na potrzeby straży 
pożarnej i policji, a tak-
że przeznaczając środki 
na dotacje dla organizacji 
pozarządowych oraz prace 
konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru za-
bytków, a także projekty 
sportowe i kulturalne. 

Z okazji udzielenia ab-
solutorium starosta po-
dziękowała za kolejny rok 
pracy na rzecz lokalnej 
społeczności.

- Dziękuję zarządowi 
powiatu, radnym, dyrek-
torom jednostek organiza-
cyjnych oraz pracownikom 
Starostwa Powiatowego, 
za pracę w tym trudnym 
okresie pandemii - mówiła 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.
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MIASTO

Masz pięknie ukwiecony balkon lub ogród? 
Weź udział w konkursie!

Miłośnicy kwiatów i pasjonaci uprawiania ogrodów będą mieli okazję pochwalić się 
swoimi ukwieconymi balkonami i pięknymi ogródkami. Prezydent Miasta Wejherowa już 
po raz dwudziesty czwarty ogłosił 

„konkurs na najładniej ukwiecony i zazieleniony 
balkon, okno lub ogród na terenie Miasta Wejherowa”. 

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2021 r. 

Konkurs każdego roku pozwala docenić najpiękniejsze wejherowskie balkony, ogrody i 
ogródki działkowe. Organizowany jest w trzech kategoriach: balkony, okna w domach jedno- 
i wielorodzinnych; ogrody przydomowe oraz ogrody działkowe.  

konkurs bez wizyty komisji. 
Ze względu na trwającą pandemię, tegoroczna edycja konkursu zostanie przeprowadzony 

bez wizyty komisji, a ocena będzie przyznana na podstawie nadesłanych fotografii. Informacja 
o przyznaniu nagrody zostanie przekazana pocztą. 

Regulamin konkursu wraz ze wzorem zgłoszenia jest dostępny 
na stronie miasta: www.wejherowo.pl

Zgłoszenia należy przekazać drogą mailową: ochrona.srodowiska@um.wejherowo.pl 
       w tytule: „konkurs ogrody, balkony 2021” lub na skrzynkę podawczą urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo do dnia 31 lipca 2021 r. 

Prace w Śródmieściu 
prowadzone są etapami. 
W 2013 r. oddano do użyt-
ku ciąg pieszo-rowerowy 
wzdłuż rzeki Cedron. Inwe-
stycja została wyróżniona 
przez Towarzystwo Urbani-
stów Polskich w ogólnopol-
skim konkursie na najlepiej 
zagospodarowaną prze-
strzeń publiczną w Polsce w 
kategorii: nowo wykreowa-
na przestrzeń publiczna. Z 
kolei w 2020 r. oddano do 
użytku Park Cedron - oazę 
zieleni w centrum Wejhero-
wa z miejscami wypoczynku 
dla mieszkańców, fontanną 
i altaną, placem zabaw oraz 
automatyczną toaletą.

- Od wielu lat tereny w 
centrum miasta są syste-
matycznie rewitalizowane - 
mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. rozwoju miasta 
- Przystąpiliśmy do kolejne-
go etapu rewitalizacji, czyli 
budowy następnego odcinka 
ciągu pieszego wzdłuż rzeki 
Cedron i zagospodarowanie 
terenów przy ul. Rzeźnic-
kiej. Rewitalizacja odkryła 
to miejsce na nowo i mam 
nadzieję, że prowadzone tu-
taj prace jeszcze bardziej 

kolejne zmiany nad rzeką Cedron

Atrakcyjne miejsce
Śródmieście Wejherowa wciąż się zmienia i staje się coraz bar-

dziej atrakcyjne dla mieszkańców miasta. W ramach zadania 
„Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na które władze mia-
sta otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych, trwa budo-
wa dwóch fragmentów ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron w 
rejonie ulic Wałowej i Rzeźnickiej. 

kolejna inwestycji w tej kadencji
Miasto jest w trakcie realizacji  m.in.  połączenia dro-

gowego ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką, przebudowy 
ul. Kopernika, budowy łącznika pomiędzy ul. Kopernika 
a ul. Dworcową, budowy ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskie-
go, zagospodarowania terenu Parku Kaszubskiego, budo-
wy zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum 
Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”. Współpracując ze 
Wspólnotami Mieszkaniowymi i Wejherowską Spółdziel-
nią Mieszkaniową prowadzone są remonty budynków i 
zagospodarowanie podwórek. Trwa również realizacja 
projektów w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywa-
telskiego, m.in. budowa boisk i placu zabaw.

Wśród ważnych inwestycji wykonano m.in.  Węzeł Wej-
herowo (Kwiatowa) z  parkingiem przy dworcu PKP i tune-
lem pod torami kolejowymi,  halę sportową przy Szkole 
Podstawowej nr 5,  parking przy Szpitalu Specjalistycz-
nym im. F. Ceynowy (obok lądowiska), Park Cedron, ul. 
Karnowskiego wraz z rondem na ul. Przemysłowej, a także 
ulice z płyt drogowych.

uatrakcyjnią tę okolicę.
Projekt przewiduje m.in. 

budowę nowych ścieżek dla 
pieszych, zagospodarowa-
nie terenów zielonych oraz 
nadbudowę istniejących be-
tonowych nadbrzeży rzeki 
Cedron. Dodatkowo zosta-
nie wykonanie nowe oświe-
tlenie i zamontowana mała 
architektura. Zagospoda-

rowane zostaną również 
tereny przyległe do ciągu 
pieszego, m.in. podwórko 
przy ul. Judyckiego 9.

Zakończenie budowy cią-
gu pieszego wzdłuż rzeki 
Cedron zaplanowane jest 
jesienią 2021 r. Koszt inwe-
stycji to ok. 1 mln zł. Wy-
konawcą robót jest spółka 
UNION INVEST.

Mniej koszenia trawników

proekologiczne miasto

O G Ł O S Z E N I E

Wzorem ubiegłego roku i tak, jak w innych miastach w Polsce, 
tego lata koszenie trawników na wybranych terenach w Wejhe-
rowie będzie ograniczone. To kolejne proekologiczne działanie 
władz miasta, które ma na celu ochronę gleby przed wysycha-
niem oraz wzbogacenie miejskiego ekosystemu przyrodniczego, 
oczyszczenie powietrza i gleby z zanieczyszczeń.

W ubiegłym roku posa-
dzono 12 tysięcy kwiatów, 
prawie 480 dodatkowych 
krzewów i blisko 380 drzew. 
To efekt tworzenia „zielone-
go” miasta. Tereny zielone 
pełnią bardzo ważną, pro-
ekologiczną funkcję w mie-
ście. Skala możliwości jest 
duża, gdyż koszeniu mógł-
by zostać poddany teren o 
powierzchni ponad 374 tys. 
m2,  co - dla porównania - 

stanowi powierzchnię odpo-
wiadającą aż 53 boiskom do 
piłki nożnej.

- Zieleń miejska to nie tyl-
ko parki, ale także zieleńce 
i ogrody przydomowe,  oraz 
zieleń uliczna. Każdy z tych 
terenów wpływa na klimat 
miasta - twierdzi Beata 
Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. - Im 
mniej ingerujemy w naturę, 
tym większą szansę na prze-

trwanie dajemy rozmaitym 
gatunkom roślin i zwierząt, 
ale i sobie. W tym roku ogra-
niczymy koszenie terenów 
miejskich, starając się, aby w 
mieście było bezpiecznie i es-
tetycznie. Zieleń sąsiadują-
cą z chodnikami i jezdniami 
tniemy, tak aby nie zarastała 
chodników oraz nie powodo-
wała sytuacji niebezpiecz-
nych. Koszone będą także 
obiekty rekreacyjne.
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KULTURA I REKREACJA

Rozmowy 
o książkach
9 czerwca w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w 
Wejherowie odbyło się spo-
tkanie międzypokolenio-
we, w którym młodzież 
rozmawiała z seniorami o 
książkach. Było to jedno z 
wydarzeń w ramach pro-
jektu #czytamwbibliotece.

Seniorzy dzielili się 
wspomnieniami związany-
mi z najbliższymi ich sercu 
lekturami, które na prze-
strzeni lat wypożyczali z 
biblioteki. Doświadczenia 
związane z książkami i bi-
blioteką młodzież umieści 
w mobilnej grze.

Projekt ten początko-
wo odbywał się w wersji 
zdalnej. Na początku zre-
alizowano warsztaty pro-
jektowania gry mobilnej, 
następnie fotografii smart-
fonem, czyli smartgrafii. 
Ostatnie z zajęć fotogra-
ficznych mogły już odbywać 
się stacjonarnie w Bibliote-
ce. Wszystko związane jest 
z 75-leciem biblioteki, któ-
re obchodzimy w tym roku.

- Celem projektu jest 
przygotowanie mobilnej gry 
miejskiej dotyczącej biblio-
teki, książek i czytelnictwa 
- informuje Krzysztof Po-
wałka z Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Wejherowie.

Projekt #czytamwbi-
bliotece dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury.

Premiera 
gry mobilnej
W miniony poniedziałek 

odbyła się premiera kolej-
nej Smart_lektury przygoto-
wanej przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Wejhe-
rowie. Będzie to gra „The 
Rose`s Adventure” na pod-
stawie „Małego księcia”.  

Zanim młodzież wzięła 
udział w premierowej roz-
grywce na ulicach miasta, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa Arkadiusz Kraszkie-
wicz wręczył podziękowania 
uczestnikom projektu.

spotkania, gra mobilna 
i wakacyjne warsztaty

Spotkanie 
z autorką
29 czerwca (we wtorek) 

o godz. 17.00 w Bibliotece 
odbędzie się spotkanie au-
torskie z Iwoną Bogusz 
-  autorką powieści kry-
minalnej „Aptekarz”, któ-
rej akcja rozgrywa się w 
Wejherowie. Iwona Bogusz 
urodziła się w Wejherowie 
i tutaj uczęszczała do szko-
ły podstawowej oraz do li-
ceum ogólnokształcącego. 
Po ukończeniu biologii na 
uniwersytecie Gdańskim, 
pracowała na Akademii 
Medycznej w Gdańsku. By-
ła również nauczycielką 
biologii w Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Wejherowie. 

Później zawodowo za-
jęła się kryminalistyką, 
szczególnie biologią kry-
minalistyczną, w której to 
dziedzinie rozwija się także 
naukowo.

Lato z wyobraźnią
28 czerwca ruszają wakacje w bibliotece pod hasłem 

„Lato z wyobraźnią”. Zajęcia będą miały formę codzien-
nych dwugodzinnych warsztatów. Zapisy na warsztaty 
prowadzi Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży MBP 
przy ul. Kaszubskiej 14.  

I tydzień: 28.06-2.07 - Warsztaty cyrkowe dla dzieci 
w wieku 6 -13 lat

II tydzień: 5-10. 07 - Warsztaty rozmaitości dla dzie-
ci w wieku 7 - 12 lat (w programie m.in. wyrób mydełek 
oraz dzieł z wykorzystaniem odpadków i śmieci, warsztaty 
teatralne, zabawy metodą dramy, elementy pantomimy, 
malowanie toreb i koszulek). Zajęcia będą poprowadzone 
z elementami języka angielskiego.

III tydzień: 12 -16.07 – Warsztaty projektowania 
gry mobilnej  - dla dzieci w wieku 11-15 lat

Latem w bibliotece zaplanowano również wydarzenia o 
charakterze otwartym, np. wtorki z planszówkami. 

Zwyczaje Nocy
Świętojańskiej
Główna rozgrywka in-

nej mobilnej gry miejskiej 
„Gdzie licho nie może…” 
odbyła się wczoraj późnym 
popołudniem. Grę przygo-
towała Miejska Biblioteka  
m.in. z myślą o tych, któ-
rzy chcieliby dowiedzieć się 
trochę więcej o dawnych 
zwyczajach, związanych z 
najkrótszą nocą w roku. 

Podczas głównej roz-
grywki na uczestników cze-
kały dodatkowe atrakcje i 
upominki, ale co ważne: 
gra będzie dostępna do 
27 czerwca br. 

Aby dołączyć do gry 
należy pobrać bezpłat-
ną aplikację Action Track 
i zeskanować kod QR do-
stępny na plakatach przed 
wejściem do Parku oraz na 
stronie: https://bibliote-
ka.wejherowo.pl/

18 maja 2020 przypada-
ła setna rocznica urodzin 
Papieża Polaka. Z powo-
du pandemii koronawirusa 
nie mogły odbyć się wyda-
rzenia kulturalne. Podczas 
niedzielnego koncertu moż-
na było usłyszeć pieśni oraz 
psalmy, które odwołują się 
do postaci św. Jana Pawła 
II. Wszystko w aranżacjach 
chóralnych oraz jazzowych. 
Autorem aranżacji był Ce-
zary Paciorek. Chórowi 
Camerata Musicale towa-
rzyszył kwartet znakomi-
tych muzyków jazzowych 
w składzie: Maciej Sikała, 
Cezary Paciorek, Piotr 
Lemańczyk i Adam Golic-
ki. Partie solowe wykonała 
Marcelina Winczewska.

pamięci ojca Świętego jana pawła ii

Znakomity koncert
W sobotni wieczór (19 czerwca) w wejherowskiej Kolegiacie od-

był się wspaniały koncert pamięci Papieża Polaka, zatytułowany 
„Abba Ojcze Święty”. Wejherowski Chór Mieszany Camerata Mu-
sicale pod dyrekcją Aleksandry Janus, z towarzyszeniem zespołu 
jazzowego, zaprezentował ulubione pieśni św. Jana Pawła II. 

Wydarzenie poprowa-
dził Mieszko Weltrowski. 
Koncert dofinansowano ze 
środków Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie. Podziękowa-

nia dla artystów złożył Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa, a także wicestarosta 
wejherowski Jacek Thiel.

Grupa najaktywniej-
szych społecznie miesz-
kańców osiedla, tzw. grupa 
inicjatywna, systematycz-
nie organizuje zajęcia spor-
towe, ogniska i grille. Jak 
podkreśla radny Wejhero-
wa Mariusz Łupina, jeden 
z organizatorów festynu, ta-
kie spotkania są doskonałą 
okazją do integracji miesz-
kańców oraz porozmawia-
nia o sprawach osiedla.

Mieszkańców osiedla 
na terenie rekreacyjnym 
odwiedził m.in. zastępca 
prezydenta Wejherowa Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
życząc wszystkim udanej 
zabawy.

Osiedle Fenikowskiego, 
chociaż jedno z najmłodszych 
w mieście, jest jednocześnie 
jednym z najaktywniejszych 
w Wejherowie. W sąsiedz-
twie osiedla znajduje się 

Jakubowa Polana - miejsce 
spotkań dla mieszkańców 
z wiatą piknikową, sceną, 
siłownią na świeżym po-
wietrzu, ławkami, placem 
zabaw, boiskiem i parkiem 
linowym. To miejsce po-
wstało w znacznej mierze 
w ramach Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego, 
dzięki zaangażowaniu spo-
łeczników i wsparciu władz 

miasta. Trzeba podkreślić, 
że wielu mieszkańców osie-
dla poświęcając swój wolny 
czas, dba o estetykę, bez-
pieczeństwo i porządek tego 
miejsca.

Podczas festynu naj-
młodsi mogli pojeździć na 
koniu czy pomalować buzię. 
Na wszystkich czekał po-
częstunek oraz ognisko, na 
którym pieczono kiełbaski.

Fot. Urząd Miejski

udany festyn sobótkowy 
na osiedlu Fenikowskiego 

Wielu mieszkańców zgromadził festyn sobótkowy zorganizo-
wany w sobotnie popołudnie na osiedlu Fenikowskiego. 
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REKREACJA I KULTURA
gminna instytucja kultury i Biblioteka w Łęczycach 

z siedzibą w strzebielinie zaprasza do Bożegopola Wlk. 
na ciekawe wydarzenie:

piknik z tytanami
Konkurencje sportowe, konkursy z nagrodami, pokazy straży pożar-

nej, zjeżdżalnie, dmuchańce, kiełbaska z grilla i wata cukrowa – takie 
atrakcje czekały na uczestników corocznego „Pikniku z Tytanami”. 

W minioną niedzielę wejherowscy szczypiorniści z klubu Tytani Wejherowo zaprosili 
na piknik zarówno młodych, jak i starszych fanów piłki ręcznej. I jak co roku, zabawa 
była bardzo udana. Uczestnicy nie zrazili się nawet upałem i dzielnie znosili wysoką 
temperaturę, bawiąc się w najlepsze.

Dla Tytanów to jedna z najważniejszych imprez w roku. Brawo dla klubu!

Rywalizację w przeciąganiu liny wygrały dzieci!

Fot. Leszek SpigarskiWięcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa
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OGŁOSZENIA I SPORT

O G Ł O S Z E N I E

             Łęczyce, dn. 24.06.2021 r.
RIR.6721.5.2020.DW

o g Ł o s Z E N i E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla działek nr 512, 121, 120/4, obręb geodezyjny Łęczyce, gmina Łęczycr
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. 
poz. 741 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
247 ze zm.) oraz uchwały nr XXX/92/2020 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 listopada 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 512, 121, 120/4, obręb geodezyjny 
Łęczyce, gmina Łęczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 lipca do 23 lipca 2021r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, sala konferencyjna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą odziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu), będzie 
również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.leczyce.pl 

publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lipca 2021r. 
w siedzibie urzędu gminy Łęczyce, w sali konferencyjnej o godz. 10.00.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi 
i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 6.08.2021r. :

- w formie pisemnej do Wójta Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce,
- w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: sekretariat@leczyce.pl
          Wójt Gminy Łęczyce
                Piotr Wittbrodt

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce. 2) 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod nr tel. 58 678 92 14, mail: iodo@leczyce.pl 3) Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań 
związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego, podstawę stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. 4) Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych 
na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. 5) Nie przewiduje się przekazywania da-
nych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. 6) Decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany. 7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i uchwalenia planu miejscowego. 8) Przysługuje 
Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 9) Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Radiojachting
sukces pZpoW „Bliza”

Na Zatoce Puckiej rozegrano XXVII Ogólnopol-
skie Regaty Jachtów Żaglowych Sterowanych 
Radiem, które były eliminacją do Mistrzostw 
Polski w klasie F5-E. W klasyfikacji drużyn zwy-
ciężyła ekipa RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo.

W dwudniowych regatach uczestniczyli zawodnicy z 
Gdańska, Gdyni, Szczecina, Poznania. W tej rywalizacji za-
wodnicy sterują swoimi jednostkami z brzegu.

- Jest to taka dyscyplina sportu, gdzie pływają wszyscy 
razem, czyli seniorzy, juniorzy i młodzicy i dopiero po za-
kończonej kwalifikacji ogólnej dzieleni są na poszczególne 
grupy wiekowe - mówił Marek Gorlikowski, instruktor 
modelarni Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejherowie.

Było wietrznie, niemal sztormowo, przez co zawodnicy z 
małym doświadczeniem nie kończyli wyścigu, a ich łódki, fa-
la i wiatr spychały na brzeg. Udało się rozegrać 30 wyścigów 
w 10 kolejkach. Podczas regat rozegrano wyścig specjalny 
Memoriału Kazimierza Dzięcielskiego, założyciela Radio-
jachtklubu i twórcy sukcesów naszych żeglarzy. 

W kategorii juniorów triumfował Artur Mroske, a w ka-
tegorii młodzików, zwyciężył Igor Pawłowicz, obaj z RJK 
PZPOW „Bliza „ Wejherowo. 

WYNiki REgAt 
Seniorzy: Jan Springer – JKM „Roda” Gdynia,  Julian Da-

maszk - RJK PZPOW „Bliza”, Wejherowo, Mieczysław Muller - 
RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo

Juniorzy: Kacper Konkol -  „Bliza” Wejherowo, Wiktor Perskie-
wicz - SM Osiedle Świdwin, Błażej Dąbrowski - „Bliza” Wejherowo

Młodzicy: Igor Pawłowicz -  „Bliza” Wejherowo,  Błażej Pawło-
wicz - „Bliza”  Wejherowo, Maksymilian Krampa -  „Bliza” Wejherowo
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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

     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

Kursy kat.  AM, A1,  A2,  A,  B oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje wstępne dla kierowców zawodowych

Szkoła nauki jazdy Arkadiusz  Żukowski

Wejherowo,  ul. Polna 3/41  (koło SKM Nanice)   58 677 31 56,   504 843 980,    www.artex-wejherowo.pl

W dwóch poprzednich pojedynkach gryfici pokonali na 
Wzgórzu Wolności Kotwicę Kołobrzeg 3:0 - po golach P. Tryt-
ko, J. Kwidzińskiego i K. Schlassa, a w przedostatnim po-
jedynku pokonali Sokół Kleczew 1:0. Gol, którego strzelcem 
był K. Wiśniewski padł na początku meczu. 

W trakcie meczu z kibicami i drużyną w Wejherowa poże-
gnał się bramkarz Wiesław Ferra, który zakończył ponad 
10-letnią grą w barwach żółto-czarnych.

piłka nożna. gryf

pewna czwarta liga
Przed piłkarzami Gryfa Wejherowo jeszcze 

jeden mecz - 26 czerwca z drużyną Bałtyk Ko-
szalin. Wynik tego pojedynku nie będzie miał 
jednak znaczenia, bo wejherowski zespół został 
już zdegradowany do czwartej ligi.

W Luzinie 18 czerwca br. Zrzeszenie LZS świętowało 
75-lecie Ludowych Zespołów sportowych. 

Była uroczysta msza św., jubileuszowa gala w hali 
sportowej GOSRiT oraz otwarcie wystawy. Dzień później 
rozegrano V Jubileuszowe Wojewódzkie Igrzyska LZS.

Więcej o tych wydarzeniach napiszemy w następnym 
wydaniu „Pulsu”.

OGŁOSZENIA I SPORT
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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/

 
 
 

 

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

W tegorocznej edycji wzięło udział 136 osób, w tym 85 
osób dorosłych, 43 dzieci i młodzieży. Na konkurs przeka-
zano 358 prac, ukazujących piękno wszystkich szkół haftu 
kaszubskiego. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień  
odbyła się 10 czerwca.

Konkurs został dofinansowany przez Powiat Wejherow-
ski, w ramach powiatowego kalendarza imprez.

Liński konkurs pozwala zapoznać się z elementami 
kompozycji wzorów w poszczególnych szkołach haftu, za-
poznać się z techniką wykonywania haftów barwnych i 
czepcowych, a także poznać umiejętności kompozycyjne 
poszczególnych hafciarzy - tak o konkursie pisze jego or-
ganizator, czyli Gminny Dom Kultury w Lini.

Fot. Starostwo w Wejherowie

ponad 350 pięknych prac w Lini

Wojewódzki konkurs 
haftu kaszubskiego 

W Gminnym Domu Kultury w Lini pod-
sumowano XXVI edycję Wojewódzkiego 
Konkursu Haftu Kaszubskiego, którego 
celem jest m.in. upowszechnianie warto-
ści i atrakcyjności różnych szkół haftu 
kaszubskiego, aktywizowanie środowi-
ska twórczego oraz pozyskiwanie nowych 
twórców i młodych talentów. 

AKTUALNOŚCI


