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Nie bez kłopotów, wynikających z problemów wykonawcy robót oraz z bardzo trudnej sytuacji na rynku 
budowlanym związanej przede wszystkim z wysoką inflacją, przeprowadzono kompleksowy remont ulicy Ko-
pernika w Wejherowie - jednej z najstarszych i najpiękniejszych ulic w mieście. Zakończona właśnie inwesty-
cja była prowadzona w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na który miasto uzyskało 
dofinansowanie ze środków unijnych. Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni ulicy, przebudowę 
sieci podziemnych oraz elementy historyczne: odtworzenie i zagospodarowanie przydomowych ogródków, od-
restaurowanie zabytkowych ogrodzeń, schodów do kamienic, furtek, uchwytów i opasek wzdłuż budynków. 
Wykonano ponadto oświetlenie ulicy, nowe nasadzenia zieleni i małą architekturę.                            Str. 2

Zakończono rewitalizację
ulicy kopernika 



2

www.pulswejherowa.pl28 lipca 2022

MIASTO

– To jeden z budynków przy ul. Hallera, wyjątkowej 
ze względu na zabytkową architekturę, który potrzebował 
dużej ingerencji w infrastrukturę techniczną oraz zago-
spodarowanie podwórka – wyjaśnia Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. – Ponieważ wspólnota 
nie mogła przeznaczyć na remont środków w odpowied-
niej wysokości, wzięła udział w konkursie na partnerów do 
udziału w realizacji zintegrowanego projektu rewitaliza-
cyjnego „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Okazało 
się jednak, że po wykonaniu projektu i złożeniu ofert, także 
te środki nie wystarczyłyby na remont. Dlatego zdecydo-
waliśmy się pokryć niedobór z budżetu miasta. Zrealizo-
wana inwestycja jest przykładem wspaniałego połączenia 
różnych środków finansowych, które pozwoliły zachować 
wartość historyczną obiektu. 

Powstała zupełnie nowa kamienica, w której będzie się 
mieszkało komfortowo. Wykonawcą remontu  była firma 
SEBALX Jerzy Pranga z Luzina. Administratorem ka-
mienicy przy ul. Hallera 19 jest Wejherowskie Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego.

–  Zakres prac był bardzo szeroki, całkowity koszt za-
dania wyniósł prawie 740 tys. zł, w tym dofinansowanie 
unijne w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa” wyniósł 151 tys. zł, wkład własny wspólnoty 
mieszkaniowej to ok. 362 tys. zł oraz dotacja z Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie w wysokości 226 tys. zł –  infor-
muje Maciej Bacia, prezes WTBS. 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rewita-
lizacja Śródmieścia Wejherowa” oraz ze środków Miasta 
Wejherowa.

Zabytkowa kamienica 
wyremontowana

Piękniejsza 
i ocieplona

Przy dużym wsparciu środków unijnych 
i miejskich wyremontowano zabytkową 
kamienicę przy ul. Hallera 19 w Wejhero-
wie. W budynku wykonano izolację pio-
nową i poziomą ścian fundamentowych, 
remont dachu, docieplenie i remont ele-
wacji, remont klatki schodowej oraz zago-
spodarowanie podwórka, a wszystko to w 
ramach projektu „Rewitalizacja Śródmie-
ścia Wejherowa”.

Fot. Urząd Miejski

Inwestycja była prowa-
dzona w ramach projektu 
„Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa”, na który mia-
sto Wejherowo uzyskało 
dofinansowanie ze środków 
unijnych. Koncepcja prze-
budowy ulicy, przy zacho-
waniu niepowtarzalnego 
charakteru tej części mia-
sta, była konsultowana z 
mieszkańcami Wejherowa. 
Inwestycja kosztowała 3,1 
mln zł. Miasto pozyskało 
70-procentowe dofinanso-
wanie. Swój udział w tej 
inwestycji miała spółka PE-
WiK, która za 200 tys. zł na 
własny koszt przebudowała 
sieć oraz Polska Spółka Ga-
zownicza, która wykonała 
przebudowę za 175 tys. zł.

Nowa jezdnia 
i sieć podziemna
W ramach rewitalizacji, 

oprócz nowej nawierzchni 
ulicy, przebudowana zosta-
ła sieć podziemna: kanali-
zacja deszczowa, sanitarna, 
wodociągowa, gazowa, elek-
troenergetyczna oraz oświe-
tlenie. Zabezpieczono także 
sieć teletechniczną i cie-
płowniczą. Powstał kanał 
technologiczny oraz roze-
brano budynek nr 1A. Po 
obu stronach ulicy wybudo-
wano chodniki, zjazdy na 
posesję, a po jednej stronie 
ulicy powstały zatoki par-
kingowe. Wybudowano tak-
że tzw. drogę obsługującą.

Pod okiem 
konserwatora
zabytków
Ulica Kopernika to jedna 

z najstarszych ulic w cen-
trum Wejherowa. 

– To strategiczne miej-
sce, bardzo ważne dla mia-
sta i mieszkańców. Ulica 
Kopernika jest objęta opie-
ką konserwatora zabytków, 
więc zależało nam na przy-
wróceniu klimatu ulicy z 
czasów jej świetności – mó-
wi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. rozwoju miasta. 
– Każda kamienica miała 

Zła sytuacja gospodarcza kraju utrudnia miejskie inwestycje

ulica kopernika po rewitalizacji

tzw. przedogródek, a każdy 
z nich był otoczony pięknym 
ogrodzeniem, które zostało 
odtworzone albo odrestau-
rowane. Zwracaliśmy tak-
że uwagę na detale, m.in. 
furtki, uchwyty przy pięk-
nych drzwiach, schody do 
budynków. Mam nadzieję, 
że mieszkańcy są zadowo-
leni z efektów rewitalizacji.

Niezadowalające
tempo prac
Pani prezydent przypo-

mniała, że inwestycja bo-
rykała się w ogromnymi 
problemami, m.in. opóźnie-
niami w realizacji inwesty-
cji, bo wykonawca: firma 
Produkcja i Eksploatacja 
Kruszywa „Formella” z 
Niepoczołowic wykazał się 
niezadowalającą organiza-
cją i tempem wykonywa-
nych prac, a także budzącą 
wiele wątpliwości współ-
pracą z podwykonawcami. 
W związku z niedotrzyma-
niem terminu zakończenia 
robót oraz niedokończe-
niem inwestycji i zejściem 
wykonawcy z placu budowy, 

będą kierowane wnioski o 
zasądzenie kar umownych 
na rzecz miasta.

–  Na takie problemy duży 
wpływ miała bardzo trud-
na sytuacja gospodarcza 
w kraju, związana z dra-
stycznymi wzrostami cen 
materiałów budowlanych, 
energii, paliwa – wyjaśnia 
B. Rutkiewicz. – Doszły do 
tego trudności ze znalezie-
niem pracowników, w tym 
odpływ budowlańców z 
Ukrainy. Firmy budowlane 
zawierały umowy w zupeł-
nie innych realiach, niż są 
obecnie i mają problemy z 
zakończeniem zadań, a czę-
sto w ogóle schodzą z pla-
ców budowy. Wobec takiej 
trudnej sytuacji w kraju 
należy się spodziewać trud-
ności również na innych in-
westycjach.

Inwestycja została ode-
brana, jednak do poprawy 
na całej długości ulicy jest 
zieleń. Inne elementy takie 
jak schody będą podlegały 
obserwacji, zwłaszcza zimą.  

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Przebudowana ulica Kopernika to bardzo ważny fragment miasta, który przeszedł 
kompleksowe zmiany. Budowa natrafiła jednak na duże problemy z powodu kłopotów, 
w które wpadł wykonawca robót, a także ogromnych trudności wynikających ze złej 
sytuacji na rynku budowlanym m.in. z powodu wysokiej inflacji. Dlatego inwestycja 
została oddana do użytku z opóźnieniem.

Ogródki, 
ogrodzenia,
podwórka
Mimo problemów odre-

staurowana została prze-
strzeń historyczna.

– Bardzo cieszę się, że 
przeprowadzono remont tej 
jednej z piękniejszych ulic 
– mówi Rafał Szlas, radny 
Wejherowa i mieszkaniec 
ul. Kopernika. – Przy oka-
zji tej inwestycji zrewitali-
zowane i uporządkowane 
zostały tereny wokół ka-
mienic: podwórka i ogród-
ki przydomowe, które nie 
zawsze prezentowały się 
najlepiej. Odrestaurowano 
piękne elementy ozdobne 
przy budynkach m.in. ba-
lustrady i ogrodzenia, co 
upiększyło tę ulicę i wydo-
było jej dawny blask.

W odbiorze uczestni-
czyli także inni wejhe-
rowscy miejscy radni: 
Justyna Ostrowska i Le-
szek Szczypior, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta 
Wejherowa.
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Decyzja o ograniczaniu 
koszenia trawników wy-
nika z dbałości o lepszy 
klimat i lepsze funkcjono-
wanie miasta w przypadku 
zjawisk ekstremalnych, ja-
kimi są długo utrzymujące 
się wysokie temperatury 
czy nawalne deszcze. Sys-
tematyczne koszenia nadal 
będą prowadzone m. in. w 
Parku Miejskim i innych 
terenach rekreacyjnych. 
Zieleń bezpośrednio sąsia-
dująca z chodnikami lub 
jezdniami, także będzie re-
gularnie koszona, aby nie 
powodować niebezpiecz-
nych sytuacji drogowych.

– W Wejherowie zdecy-
dowaliśmy się, podobnie 
jak w ubiegłych latach, 
na rzadsze koszenie tra-
wy na wybranych terenach 
–  informuje Beata Rut-
kiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. 
rozwoju miasta. –  Takie 
działania są potrzebne ze 
względu na niedobory wo-

Mniej koszenia trawników

ekologiczny sposób
na walkę z suszą

Koszenie trawników na terenie miasta będzie wykonywane-
tylko na wybranych terenach. Ograniczenie koszenia to jeden z 
najbardziej ekologicznych sposobów na walkę z suszą. Ponadto 
niekoszone trawniki oczyszczają powietrze, zatrzymują pyły i 
poprawiają bioróżnorodność. Takie działania prowadzone są w 
ramach programu „KLIMATycznie w Wejherowie”.

dy w glebie.  Roślinność łą-
kowa ma lepsze działania 
aklimatyzacyjne niż nisko 
skoszony trawnik, który 
niestety bardzo szybko się 
przesusza i zamiast zielonej 
murawy w upalne dni szyb-
ko zamienia się w wyschnię-
te żółte pole. Tereny zieleni, 
na których trawy nie są tak 
nisko koszone lepiej chronią 
glebę przed wysuszeniem, 
ponieważ mają lepiej roz-

winięty system korzeniowy, 
a w przypadku nawalnych 
deszczy lepiej radzą sobie z 
wchłonięciem większej ilo-
ści wody, odciążając kana-
lizację deszczową.

Zmiany mogą nastąpić 
nie tylko na terenach miej-
skich. Proekologiczne roz-
wiązania mogą zaistnieć na 
terenach wspólnot miesz-
kaniowych albo w ogrodach 
mieszkańców Wejherowa.

Obiekty sportowe i rekre-
acyjne są regularnie kontro-
lowane i nadzorowane przez 
administratorów pod kątem 
porządku i bezpieczeństwa. 
Wyposażenie boisk sporto-
wych jest atestowane, ale nie 
jest odporne na demolowa-
nie przez chuliganów. Żadna 
kontrola ani nadzór, nie za-
stąpi osobistej odpowiedzial-
ności i czujności osób, które 
z nich korzystają. To my - 
mieszkańcy musimy reago-
wać i zwracać uwagę. 

Boisko do piłki siatkowej 

W nowej, metalowej furtce na boisku przy Szkole Podstawowej nr 11 
w Wejherowie, wyrwano przęsła. To kolejna taka dewastacja na terenie 
rekreacyjnym, a koszty napraw ponoszą wszyscy mieszkańcy.

wandale zniszczyli furtkę

przy Szkole Podstawowej nr 
11 zostało oddane do użytku 
zaledwie przed rokiem, w ra-
mach Wejherowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Była 
bardzo wyczekiwana przez 
dzieci i społeczność osiedla. 
Podczas otwarcia boiska, dy-
rektor szkoły Wioleta Po-
dolska apelowała, aby nie 
dewastować tego miejsca.

– Po raz kolejny apeluje-
my do mieszkańców - jeśli 
ktokolwiek jest świadkiem 
dewastacji lub niewłaści-
wych zachowań, prosimy o 

interwencję. Dbajmy o na-
sze dobro wspólne, tym bar-
dziej jeżeli chcemy uprawiać 
sport w bezpiecznych i kom-
fortowych warunkach. Mają 
służyć nam wszystkim, a nie 
wandalom. Wyposażenie bo-
isk i terenów rekreacyjnych, 
a także ich bieżące utrzyma-
nie jest bardzo kosztowne, a 
koszty napraw wandalizmu 
ponoszą wszyscy mieszkańcy 
miasta – podkreśla Beata 
Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. roz-
woju miasta. 

Jedyną osobą, która odpowiada opisowi z pisma pro-
kuratury (kopia poniżej) jest Marcin Drewa, któremu 
w tej sprawie zadaliśmy pytania. Śledztwo dotyczy m.in. 
popełnienia czynu z art. 231 § 1 i § 2 kodeksu karnego, 
zagrożonych karą nawet do 10 lat więzienia.  

Co ciekawe, Marcina Drewy, który jest aktywnym 
członkiem Prawo i Sprawiedliwość, radnym z tej partii i 
szefem jej struktur w Wejherowie, nie było na spotkaniu 
w premierem Mateuszem Morawieckim w naszym mieście 
w sobotę, 23 lipca, mimo, że stał na ulicy przy furtce przed 
szkołą. Nie został zaproszony do środka, czy nie został 
wpuszczony?  Całość zdarzeń układa się z spójny obraz.

Problemy radnego Marcina Drewy

Prokuratura 
prowadzi śledztwo

Prokuratora Okręgowa w Gdańsku 14 lipca br. wszczęła śledz-
two w sprawie przekroczenia uprawnień funkcjonariusza pu-
blicznego pełniącego funkcję Dyrektora Oddziału Regionalnego 
KRUS w Gdańsku, radnego miasta Wejherowa oraz doradcy spo-
łecznego Prezydenta RP. 

Marcin Drewa
Zdjęcie – źródło facebook 
Marcin Drewa.

kodeks karny
Art.  231.  [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza]
§  1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swo-

je uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na 
szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega ka-
rze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2.  Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 
1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, pod-
lega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Redakcja „Pulsu” w piątek 
22 lipca zadała Marcinowi Dre-
wie pytania dotyczące śledz-
twa w sprawie przekroczenia 
uprawień, na które Czytelnicy, 
a także Wyborcy, nie otrzymali 
od radnego odpowiedzi m.in.:

„Na czym miało polegać 
przekroczenie uprawnień? Czy 
chodzi o to, że w godzinach 
pracy Dyrektora Oddziału Re-
gionalnego KRUS w Gdańsku 
oraz korzystając z samocho-
du służbowego i delegacji na 
wyjazdy w celach służbowych, 
w rzeczywistości uczestniczył 
Pan w różnych wydarzeniach, 
spotkaniach, konferencjach,  
audycjach, uroczystościach w 
charakterze Doradcy Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy, co nie jest 
związane z obowiązkami służ-
bowymi Dyrektora KRUS? Czy 
dotyczy to również Pana uczest-
nictwa w sesjach Rady Miasta 
Wejherowa i innych wydarze-
niach jako radny? Czy w celu 
uczestnictwa w powyższym brał 
Pan urlop lub zwalniał się z pra-
cy w inny sposób i korzystał z sa-
mochodu prywatnego?”

Wg informacji Radia ZET do prokuratury wpłynęło po-
nad 80 przykładów wykonywania przez Marcina Drewę 
czynności niezwiązanych z KRUS w czasie pracy. Czy za-
tem brał on - niemałe przecież - pieniądze jako Dyrektor 
KRUS, ale w tym czasie nie wykonywał swojej pracy, tylko 
zajmował się czymś innym? Poza tym Marcin Drewa, jako 
radny, dostaje przecież dietę m.in. jako zwrot utraconego 
wynagrodzenia w czasie kiedy wykonuje obowiązki rad-
nego. Do tematu wrócimy.
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Podczas wydarzenia wrę-
czono m.in. mianowania na 
kolejne stopnie służbowe. 
Komendant powiatowy po-
licji w Wejherowie pod-
insp. Robert Ronduda 
podziękował wszystkim po-
licjantom i pracownikom 
cywilnym KPP Wejherowo 
za trudną i pełną wyrze-
czeń pracę.

Funkcjonariusze odebra-
li także życzenia, gratula-
cje i podziękowania za trud 
swojej codziennej służby. 

– Praca w Policji wyma-
ga wielu wyrzeczeń, umie-
jętności podejmowania 
szybkich decyzji, odwagi 
oraz profesjonalizmu po-
zwalającego odpowiednio 
zareagować w każdej sy-
tuacji. Dziękuję za realizo-

– Oprócz inwestycji dro-
gowych każdego roku re-
alizujemy również zadania 
związane z poprawą bez-
pieczeństwa ruchu pieszego 
i rowerowego. Tereny zie-
leni odgrywają ważną ro-
lę w przestrzeni miejskiej, 
ponieważ pełnią funkcję 
rekreacyjną, wypoczynko-
wą i estetyczną. To bardzo 
przemyślany projekt i waż-
ny pod względem ekologii, 
który doskonale wpisuje się 
w otoczenie. Dzięki tej in-
westycji teren został nowo-

Powiatowe obchody Święta Policji 

Podziękowania 
dla policjantów

Z okazji przypadającego 24 lipca Święta Policji, w Filharmo-
nii Kaszubskiej w Wejherowie odbyły się  Powiatowe Obchody. 
To szczególny dzień dla funkcjonariuszy i pracowników Policji, 
którzy odbierali podziękowania, awanse i nagrody.

wanie niezwykle trudnych 
i odpowiedzialnych zadań 
służbowych, za codzienny 
trud, niezawodność i zaan-
gażowanie oraz gotowość 
niesienia pomocy innym – 
powiedziała starosta wej-
herowski Gabriela Lisius.

Podczas wydarzenia 8 
policjantów otrzymało na-
grody pieniężne starosty 
wejherowskiego, za wzoro-
we wypełnianie obowiąz-
ków służbowych.

Gratulacje awansowa-

nym i wyróżnionym poli-
cjantom w imieniu swoim 
oraz prezydenta Wejhe-
rowa Krzysztofa Hilde-
brandta złożył również 
zastępca prezydenta  Arka-
diusz Kraszkiewicz. 

Po części oficjalnej uro-
czystości na policjantów 
oraz zaproszonych gości 
czekała miła niespodzian-
ka - koncert w wykonaniu 
zespołu „FUCUS”, który 
był prezentem dla funkcjo-
nariuszy od władz miasta.

Święto Policji, obchodzone 24 lipca, ustanowione 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995, przy-
pada w rocznicę powołania w 1919 roku polskiej Policji 
Państwowej. W tym roku świętowano zatem 103. rocznicę 
powołania policji w odrodzonej Polsce.

w Rumi powstała proekologiczna ścieżka spacerowa

Fot. Starostwo w Wejherowie

W Rumi oficjalnie oddano kolejną proekologiczną inwestycję przy drodze powiatowej wzdłuż ulicy Dębogórskiej, między rondem 
prezydenta Kaczyńskiego i marszałka Płażyńskiego. Niezagospodarowany do tej pory teren stał się nowoczesną oazą zieleni i miej-
scem spacerowym dla mieszkańców. Inwestycja kosztowała ponad 1 mln zł i została zrealizowana przez Miasto Rumia i współfinan-
sowana przez Powiat Wejherowski.

cześnie zagospodarowany i 
stał się idealnym miejscem 
na spacer i odpoczynek na 
łonie natury, podczas które-
go można podglądać ptaki 
i owady – podkreśla staro-
sta wejherowski Gabriela 
Lisius.

W ramach zadania wy-
równano teren, przycięto 
lub przesadzono istnieją-
ce drzewa, zasiano trawę, 
posadzono kwiaty, krzewy 
i byliny oraz zainstalowa-
no system do ich podlewa-
nia. Ponadto zamontowano 

budki lęgowe dla ptaków, 
domki dla owadów, kosze 
na śmieci i ławki.

– Najbardziej mnie cie-
szy, że mamy tak wiele sy-
gnałów od mieszkańców, że 
ta zielona inwestycja jest 
kolejnym strzałem w dzie-
siątkę. Przez ostatnie lata 
zrealizowaliśmy sporo ta-
kich przedsięwzięć, zbierają 
one same pozytywne oceny, 
dlatego jesteśmy przeko-
nani, że ten kierunek jest 
jak najbardziej wskaza-
ny. Mieszkańcy to napraw-
dę doceniają i dopingują 
nas do kolejnych tego ty-
pu działań – podsumował 
Burmistrz Rumi Michał 
Pasieczny.

czytaj nas również  w internecie:
www.pulswejherowa.pl

Fot. Starostwo w Wejherowie
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wiadomości ze starostwa Powiatowego 
w wejherowie

Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius i Wice-
starosta Jacek Thiel za-
poznali się z postępem prac 
prowadzonych przez Powiat 
Wejherowski na terenie 
Wejherowa. Największym 
realizowanym zadaniem 
jest inwestycja w Powiato-
wym Zespole Kształcenia 
Specjalnego.

– To bardzo ważna i po-
trzebna inwestycja z uwagi 
na zwiększającą się z roku 
na rok liczbę dzieci. W tej 
chwili w placówce kształ-
ci się ponad 500 uczniów i 
wychowanków z niepełno-
sprawnością intelektualną 
w różnym stopniu, które po-
trzebują specjalistycznych 
warunków kształcenia. Na 
to zadanie pozyskaliśmy 
14,3 mln zł dofinansowania 
z Rządowego Programu Pol-
ski Ład. Łączny koszt zada-
nia wyniesie około 17 mln  zł 
– mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

W ramach zadania w 
pierwszym etapie powsta-
nie nowy budynek w kształ-
cie litery U o powierzchni 

Inwestycje realizowane przez Powiat wejherowski
Powiat Wejherowski realizuje obecnie kilka ważnych inwestycji, na które pozyskał 

środki zewnętrzne z Rządowego Programu Polski Ład oraz Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Wśród nich wymienić należy budowę nowego budynku dla wychowanków Po-
wiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego, rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 1 czy przebudowę budynku przy ul. Ofiar Piaśnicy w Wejherowie.

użytkowej blisko 1200 m 
kw., w którym znajdą się 
m.in. sale rewalidacyjne, sa-
le wyciszeń, łazienki, a tak-
że pośrodku budynku plac 
zabaw. W drugim etapie 
gruntowny remont przejdzie 
istniejący budynek wraz z 
salą gimnastyczną. Wyko-
nany zostanie remont sa-
li gimnastycznej i klatki 
schodowej oraz pomieszczeń 
znajdujących się w obiekcie. 
Bardzo ważnym zadaniem w 
tym obiekcie będzie montaż 
nowej windy.

– Ten budynek jest nam 
potrzebny, ponieważ spełni 
nasze oczekiwania w zakresie 
dostosowania infrastruktury 
do potrzeb naszych uczniów i 
wychowanków. Będzie więcej 
klas rewalidacyjnych, któ-
rych brakuje w istniejących 
obiektach. To będzie spełnie-
nie naszych oczekiwań, co 
do prowadzonej właściwie 
pracy rewalidacyjnej i tera-
peutycznej. Liczebność wy-
chowanków w klasie zależy 
od stopnia niepełnospraw-
ności. Jeżeli są to uczniowie 
z niepełnosprawnością lekką 

to taka klasa może liczyć do 
16 uczniów, ale jeżeli są to 
wychowankowie ze współist-
niejącym autyzmem, to w ta-
kiej grupie mogą znajdować 
się już tylko 4 osoby – mówi 
Dyrektor PZKS w Wejhero-
wie Małgorzata Woźniak.

Kolejną realizowaną 
przez Powiat Wejherowski 
inwestycją jest rozbudowa 
I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Króla Jana III Sobie-
skiego. Zadanie rozpoczęte 
w ubiegłym roku jest już na 
ukończeniu i wraz z nowym 
rokiem szkolnym uczniowie 
zasiądą w nowych salach 
lekcyjnych.

–  Placówka należy do 
szkół o długiej tradycji i bo-
gatym dorobku. Liceum zo-
stało założone w 1857 r., czyli 
w tym roku będzie obchodzić 
jubileusz 165-lecia istnie-
nia. Można więc powiedzieć, 
że będzie to piękny prezent 
urodzinowy dla szkoły, która 
może pochwalić się tak długą 
historią i wieloma wybitny-
mi absolwentami – podkre-
śla Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

Dzięki rozbudowie, prze-
budowie i nadbudowie w 
szkole znajdą się m.in. no-
woczesne pracownie – ma-
tematyczna, biologiczna, 
fizyczna, informatyczna, ję-
zykowa oraz laboratorium 
chemiczne, a także winda. 
Ponadto placówka zyska 
nową elewację, a teren wo-
kół szkoły zostanie zagospo-
darowany. Po rozbudowie 
powierzchnia użytkowa 
szkoły zostanie zwiększona 
o blisko 800 m kw.

– To bardzo ważna in-
westycja, ponieważ od dłuż-
szego czasu borykaliśmy się 
z potrzebami lokalowymi. 
Stąd konieczne było do-
budowanie dodatkowego 
piętra i zyskanie nowych 
sal dydaktycznych, aby w 
szkole mogło się kształcić 
więcej uczniów, gdyż liczba 
kandydatów systematycz-
nie wzrasta – mówi Dyrek-
tor PZS nr 1 w Wejherowie 
Katarzyna Bojke.

Inwestycją realizowaną 
ze środków zewnętrznych 
oraz budżetu powiatu wej-
herowskiego jest także re-

mont obiektu na potrzeby 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy przy ulicy Ofiar 
Piaśnicy w Wejherowie.

– Już od jakiegoś czasu 
na terenie powiatu braku-
je miejsc w środowiskowych 
domach samopomocy. W tej 
chwili dysponujemy tylko 15 
miejscami w budynku przy 
ulicy Odrębnej w Wejhero-
wie. Dlatego była potrzeba 
zwiększenia liczby miejsc. 
Zaadoptowanie w całości 
budynku na potrzeby Środo-
wiskowego Domu Samopo-
mocy pozwoli na zwiększenie 
miejsc dla około 50 osób, któ-
re w ten sposób będą mogły 
się usamodzielnić i skorzy-
stać z bogatej oferty pracow-

ni terapeutycznej – wyjaśnia 
Wicestarosta Jacek Thiel.

Jak podkreślają włodarze 
powiatu, prace adaptacyj-
ne przy obiekcie postępują 
zgodnie z harmonogramem 
i zakończą się pod koniec 
bieżącego roku. Koszt in-
westycji to prawie 6 mln zł. 
Zadanie zostało dofinanso-
wane głównie ze środków 
zewnętrznych. Samorządo-
wi powiatowemu udało się 
pozyskać środki na remont 
z Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych oraz na termomo-
dernizację tego budynku z 
Funduszy Europejskich. 

Ponadto realizowanych 
jest szereg prac remontowych 
w placówkach oświatowych.

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie.

 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.
Adaptacja budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy 
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wejherowie.
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Jakub Świątkiewicz, 
prawnuk wybitnego archi-
tekta przyznaje, że dla nie-
go i jego rodziny, decyzja 
o nadaniu imienia alejce, 
która przebiega obok ro-
dzinnego domu Stanisława 
Świątkiewicza jest wiel-
kim wydarzeniem.

–  Dziękuję, że miasto upa-
miętniło mojego pradziadka 
i jego dokonania na rzecz 
Wejherowa – powiedział Ja-
kub Świątkiewicz.

Natomiast mecenas 
Wojciech Dereziński po-
dziękował w imieniu miesz-
kańców za wskrzeszenie 
pamięci o wybitnym wej-
herowianinie i podzielił się 
wspomnieniami o swoim 
sąsiedzie, którego pamięta 
z dzieciństwa.

Decyzję nadania alejce 
imienia S. Świątkiewicza 
podjęli wejherowscy radni 
na wniosek mieszkańców, 
reprezentowanych przez 
radną Justynę Ostrow-
ską. Alejka im. S. Świąt-
kiewicza zyskała również 
nową nawierzchnię, oświe-
tlenie i nasadzenia.

– Nazwanie łącznika 
między ulicami Hallera i 
Strzelecką imieniem archi-
tekta Stanisława Świąt-
kiewicza jest wyrazem 

twórca architektury modernistycznej w wejherowie

alejka stanisława Świątkiewicza
Alejce, łączącej ulice Hallera i Strzelecką nadano imię Stanisława Świątkiewicza, projektanta wielu między-

wojennych obiektów modernistycznych na terenie Wejherowa, zaangażowanego także w rozwój architektonicz-
no-urbanistyczny miasta. W uroczystości uczestniczyli bliscy nieżyjącego architekta m.in. synowa i prawnuk.

Stanisław Świątkiewicz urodził się 28 lipca 1892 roku w 
Stanisławowie. Studiował sztuki piękne we Lwowie. Ukoń-
czył także wydział architektury na Politechnice Lwowskiej. 

W 1922 roku wygrał konkurs na architekta miejskiego w 
Wejherowie. Według projektów Stanisława Świątkiewicza 
w Wejherowie powstały budynki użyteczności publicznej, 
domy czynszowe, ulice, place, korty tenisowe, miejskie ką-
pielisko oraz wille, np. burmistrza Teodora Bolduana przy ul. 
Hallera 9, kpt. ż. w. T. Lorenza w okolicy szosy Krokowskiej. 

Podczas II wojny światowej rodzina Światkiewiczów ukry-
wała się w Krakowie, a po wojnie w 1950 roku powróciła do 
Wejherowa, gdzie architekt nadal projektował.

S. Świątkiewicz zmarł 3 lutego 1971 roku i został pocho-
wany na cmentarzu śmiechowskim.

W jego rodzinnym domu przy ul. Hallera 14, wybudowa-
nym w stylu modernistycznym, odbywają się wydarzenia 
kulturalne i wystawy.

architekt wejherowskiego modernizmu

szacunku oraz pamięci 
historycznej - powiedzia-
ła Justyna Ostrowska. 
– Utrwala ona i przeka-
zuje nam wartości ważne 
dla mieszkańców Wejhero-
wa. Ze względu na aktyw-
ną działalność Stanisława 
Świątkiewicza, Jego nazwi-
sko powinno być  utrwalone 
w gronie osób zasłużonych 
dla naszego miasta. 

–  Dokładnie sto lat temu, 
w 1922 roku inżynier Świąt-
kiewicz został głównym ar-
chitektem miasta i wspólnie 
z włodarzami oraz miesz-
kańcami zmieniał Wejhero-
wo – stwierdził Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa, 
który wraz z radnymi Ju-
styną Ostrowską, Dorotą 
Chodubską i Leszkiem 
Szczypiorem uczestniczyli 
w uroczystości . – To według 
jego projektów powstało wie-
le obiektów m.in. prywatne 
wille, dom Teodora Boldu-
ana, korty tenisowe oraz 
nieistniejący dzisiaj basen. 
Działo się to w dwudzie-
stoleciu międzywojennym. 
Chciałbym w imieniu prezy-
denta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta podziękować 
wszystkim, którzy zachcie-
li upamiętnić postać wy-

bitnego wejherowianina 
Stanisława Świątkiewicza. 
Dziękuję także obecnemu 
właścicielowi willi przy ul. 
Hallera 14, panu Romano-
wi Wilczewskiemu, który 
również propaguje pamięć 
o wybitnym architekcie. W 
willi można poznać histo-
rię rodziny, obejrzeć meble, 
zdjęcia i pamiątki rodzinne 
oraz dzieła sztuki groma-
dzone przez architekta mo-
dernizmu.

Nasza przyroda jest nie-
zwykła, a lasy w Polsce są 
wyjątkowe.  Ekosystemy 
leśne są naturalnym miej-
scem wypoczynku i rekre-
acji. Taka przyroda nas 
uspokaja i ma dobroczyn-
ny wpływ na nasze życie. 
Lasy są miejscem pracy le-
śników. Są też prawdziwą 
„zieloną szkołą”. Leśnicy 
z Nadleśnictwa Wejhero-
wa zapraszają do poznania 
ich pracy i działań, wiedzy 
o ciekawych roślinach i 
zwierzętach oraz ogromnej 
różnorodności, którą moż-
na zobaczyć w lasach nad-
leśnictwa. Podczas festynu 
będzie można porozmawiać 
z leśnikami, a także poba-
wić się drewnem, bo drew-
no to surowiec doskonały i 
niezwykły.

Spotkaniom będzie to-
warzyszyć akcja „Dobre z 
lasu” czyli promocja pro-
duktów żywnościowych 
pochodzących z polskich la-
sów, z gwarancją, że ta żyw-
ność jest zdrowa i smaczna.   

Festyn odbędzie się także 
w Dębkach, Rzucewie, Ja-
starni i Helu. Partnerami 
wydarzeń są: Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska w Gdańsku oraz Cen-
trum Informacyjne Lasów 
Państwowych w Warszawie, 
Krokowskie Centrum Kul-
tury, „Osada Łowców Fok” 
w Rzucewie, Gmina Puck, 
MOKiS w Jastarni.

Nadleśnictwo 
zaprasza

Festyn 
Leśny 

Nadleśnictwo w 
Wejherowie zapra-
sza na  Festyn  Le-
śny, który odbędzie 
się  w niedzielę 31 
lipca w godz. 12-16 
w siedzibie Nadle-
śnictwa przy ul. So-
bieskiego 249. Wśród 
wielu atrakcji znaj-
dą się minikonkursy, 
warsztaty, pogadan-
ki z leśnikami i de-
gustacja leśnych 
produktów.

Fot. Urząd Miejski

Fot. Urząd Miejski
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wizyta premiera w wejherowie

spotkanie i protesty

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Plakaty i informacje w 
internecie, a także w lo-
kalnej prasie zapraszały 
mieszkańców na spotkanie 
z premierem, ale przezna-
czona na nie sala zapełniła 
się na długo przed planowa-
nym wydarzeniem. Przynaj-
mniej na pół godziny przed 
spotkaniem (a może i wcze-

Premier Mateusz Morawicki w minioną sobotę 23 lipca odwie-
dził Wejherowo. W sali Szkoły Podstawowej  Sióstr Zmartwych-
wstania Pańskiego odbyło się spotkanie z grupą mieszkańców, 
a przed szkołą, na ulicy Klasztornej - pikieta przeciwników pre-
miera i rządzącej partii. 

śniej) nie wpuszczano już 
nikogo, m.in., przedstawi-
cielki naszej redakcji. 

Zanim jeszcze premier 
przyjechał na spotkanie na 
ulicy Klasztornej jego prze-
ciwnicy skandowali słowa i 
hasła, wyrażające gniew i 
sprzeciw wobec rządu oraz 
obecnej trudnej sytuacji w 

Polsce. Mówiły o tym rów-
nież transparenty, prezen-
towane podczas pikiety. 
Kiedy na ulicę Klasztorną 
wjechała kolumna rządo-
wych samochodów ludzie 
gwizdali i głośno krzycze-
li „Kłamca”, „Wstyd:”, itp. 
Podczas pikiety porządku 
pilnowali policjanci.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawicie władz 
miasta, którzy wykorzystali wizytę premiera, aby zaape-
lować o dodatkowe środki na dokończanie węzła Zryw w 
Śmiechowie.

-  Wszyscy wiemy, że są ogromne podwyżki cen mate-
riałów budowlanych, paliwa, energii, itd. Podkreśliłem na 
spotkaniu, że sytuacja samorządów jest trudna i mamy 
duże problemy z realizacją inwestycji – powiedział redak-
cji zastępca prezydenta arkadiusz kraszkiewicz, któ-
ry uczestniczył w spotkaniu.  –  Dlatego, dziękując za już 
otrzymane środki, poprosiłem Pana Premiera o dodatkowe 
pieniądze na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z tune-
lem pod drogą krajową nr 6 w ramach węzła Zryw.  Premier 
obiecał zająć się sprawą po otwarciu ofert w trwającym 
obecnie przetargu na budowę.

apel o pieniądze na Zryw

w Brusach

30 lipca 
Zjazd
kaszubów

41. kaszubska Piesza Pielgrzymka idzie na jasną górę

19 dni marszu, modlitwy i śpiewania

Zdjęcie otrzymane od uczestnika spotkania.

Jest to najdłuższa pielgrzymka w Polsce. W ciągu 19 
dni pątnicy przejdą 638 km. Pierwszego dnia po 37 kilo-
metrach dotarli do Swarzewa, a drugiego dnia - we wto-
rek - przez Piaśnicę przyszli do Wejherowa, a dokładnie 
do kościoła pw. Trójcy Świętej (na zdjęciu). 12 sierpnia 
pielgrzymi z Kaszub dotrą na Jasną Górę 

Pomimo długiego i wyczerpującego dystansu do poko-
nania, chętnych na pielgrzymkę nigdy nie brakuje. Kie-
rownikiem pielgrzymki, jest ks. Robert Jahns, ale wśród 
pielgrzymujących kapłanów po raz kolejny nie zabrakło 
ks. prof. Jana Perszona (na zdjęciu w środku). 

Kaszubska Piesza Pielgrzymka po raz pierwszy wyru-
szyła ze Swarzewa w 1982 roku. Jej inicjatorem i duszpa-
sterzem był śp. ks. Zygmunt Trella.

25 lipca z kościoła pw. Bożego Ciała w Helu wy-
ruszyli w drogę uczestnicy 41. Kaszubskiej Pie-
szej Pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymom 
towarzyszy hasło „Posłani w pokoju Chrystusa”. 

Zjazd w Brusach odby-
wać się będzie pod hasłem 
„Kaszubi Ukrainie”. Wy-
darzenie rozpocznie się o 
godzinie 11.05 na stacji 
kolejowej w Brusach. W 
to miejsce dwoma pocią-
gami dotrą uczestnicy wy-
darzenia. Pierwszy skład 
pociągu „Transcassubia” 
wyjedzie z Gdyni o godzi-
nie 8.19. Drugi o 10.38 wy-
ruszy z Chojnic. 

Zaraz po przyjeździe po-
ciągu rozpoczną się uroczy-
stości — przywitanie gości, 
a następnie parada ulica-
mi Brus do kościoła pw. 
Wszystkich Świętych, gdzie 
odbędzie się msza święta w 
intencji Kaszubów i Ukra-
ińców, odprawiona przez 
biskupa pelplińskiego ks. 
Ryszarda Kasynę. Po mszy 
odsłonięta zostanie tabli-
ca upamiętniająca XXIII 
Światowy Zjazd Kaszubów.

Na zgromadzonych cze-
kać będzie moc atrakcji — 
te najważniejsze od godziny 
14:15 będą się odbywały na 
placu przy bruskiej szkole. 
W planach są występy ze-
społów folklorystycznych 
z całej okolicy. Wśród nich 
znajdzie się także kapela 
polsko-ukraińska Taraka, 
która zaprezentuje się w 
koncercie zatytułowanym 
„Sława Ukrajini!” ok. go-
dziny 15:30.

Nie zabraknie także folk-
loru z innych stron świata, 
jako że tegoroczny zjazd 
pokrywa się z tradycyjnym 
bruskim Międzynarodo-
wym Festiwalem Folkloru 
„Kaszubskie Spotkania z 
Folklorem Świata”. Gwiaz-
dą wieczoru będzie Cleo, 
której koncert zaplanowa-
no na godzinę 17:00.

Tradycyjne letnie 
wydarzenie: XXIII 
Światowy Zjazd Ka-
szubów w tym roku 
odbędzie się 30 lipca 
w Brusach (powiat 
chojnicki) na Kaszu-
bach Południowych.

Fot. Leszek Spigarski
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Była to kolejna okazja 
do poznania ziół, które mo-
gą przysłużyć się naszemu 
zdrowiu, urodzie, a nawet 
rodzinnemu jadłospisowi. 

Michał Konkel uczył, 
jak rozpoznawać różne od-
miany ziół, ale także kiedy 
i w jaki sposób je zbierać, 

Jak informowaliśmy w poprzednim „Pulsie Wejherowa”,  na ta-
rasie pałacu w Wejherowie w wakacyjne środy, czwartki i piątki  
działa Letnia Biblioteka, do której zapraszają:  Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej. Na czytelników czekają nie tylko książki.

Przygotowano dodatko-
we atrakcje, m.in. letnie 
pokazy teatrzyku ka-
mishibai dla dzieci, w 
czwartki o godz. 12.00. jesz-
cze dzisiaj w południe mo-
zna zobaczyć bajkę „Brat i 
siostra”, a za tydzień „Czer-
wonego kapturka”. Kolejne 
pokazy w odbędą się w ko-
lejne czwartki wakacji. 

Zaplanowano tradycyjne 
Literackie Środy, które będą 
okazją do rozmów z autora-
mi książek. W ramach Let-
niej Biblioteki realizowana 
jest także kolejna odsłona 
projektu „Twoje 5 minut 
z dr. Majkowskim”, o któ-
rym piszemy obok.

Tydzień temu odbył się 

ciekawy spacer z fitotera-
peutą, który relacjonujemy 
na tej samej stronie, ale w 
sierpniu będzie okazja aby 
posłuchać wykładu o zio-
łach i ich właściwościach. 
Biblioteka zaprasza tym 
razem do swojej siedziby 
przy ul. Kaszubskiej 14 na 
wykład Michała Konke-
la pt. „Letnia eksplozja ziół 
- co zjeść, czym się upięk-
szyć, a czym leczyć.”

Kolejna i zupełnie no-
wa propozycja to spacery 
literackie, których inau-
guracja odbyła się wczoraj, 
27 lipca. Spacer śladami 
inspektora Brauna popro-
wadził Piotr Schmandt, 
autor wejherowskich kry-

minałów. Następne space-
ry zaplanowano w kolejne 
środy sierpnia, a szczegóły 
na plakacie poniżej.

Miejska Biblioteka oraz 
Wejherowskie Centrum 
Kultury zapraszają także 
do korzystania z  gry tere-
nowej typu PokemonGo 
„Wsłuchaj się w Park”. 
Wystarczy smartfon, a spa-
cer po parku zamieni się w 
niezwykłą przygodę! 

Gra uruchamia się po 
ściągnięciu darmowej apli-
kacji ActionTrack i sczy-
taniu kodu dostępnego na 
plakacie w Letniej Bibliote-
ce w Pałacu lub na stronach 
internetowych Biblioteki i 
WCK.

Letnia Biblioteka w Pałacu

książki, teatrzyk 
i spacery literackie

Co najmniej 5 minut z 
najwybitniejszym utworem 
A. Majkowskiego „Żëcé i 
przigodë Remùsa” można 
spędzić od poniedziałku 
do soboty w godz. od 13.00 
do 15.00, do końca sierp-
nia br. Dyrektor Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej To-
masz Fopke czyta książ-
kę dr. A. Majkowskiego na 
ławce w Parku Miejskim 

t. Fopke czyta „Życie i przygody Remusa”

twoje 5 minut 
z dr. Majkowskim

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej wraz z 
Miejską Biblioteką Publiczną im. A. Majkowskiego zapraszają na 
„Twoje 5 minut z dr. Majkowskim”. Najsłynniejszą powieść A. Maj-
kowskiego czyta w oryginale Tomasz Fopke.

im. A. Majkowskiego przy 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej. 

 „Żëcé i przigodë Remùsa. 
Zwiercadło Kaszëbsczé” to 
największy i najsłynniejszy 
utwór autorstwa Aleksan-
dra Majkowskiego. Stano-
wi on arcydzieło klasyki 
zarówno kaszubskiej, jak 
polskiej i europejskiej. Jest 
to pierwsza i najwybitniej-

sza powieść w literaturze 
kaszubskiej. Utwór obra-
zujący środowisko społecz-
ności kaszubskiej w drugiej 
połowie XIX i na początku 
XX wieku oraz funkcjonu-
jące w nim mechanizmy 
prawdziwie, jak głosi pod-
tytuł stanowi „zwierciadło 
kaszubskie”.

Książka dostępna jest w 
Letniej Bibliotece wejhe-
rowskiego Pałacu.

ciekawy spacer po parku

wszystko o ziołach
Na letni spacer zielarski z fitoterapeutą  Michałem Konkelem 

zaprosiła mieszkańców miasta Miejska Biblioteka Publiczna w 
Wejherowie. 

jak je przygotowywać, roz-
różniając napary od wywa-
rów i odwarów. Wskazywał 
także czego unikać i na co 
uważać. 

Uczestniczki spotkania 
zgodnie twierdziły, że od-
kryły bogactwo ziół, któ-
re są na wyciągnięcie ręki. 

Niewiarygodne, ile z nich 
rośnie w naszym parku. 

Kolejne spotkanie z fi-
toterapeutą  zaplanowane 
jest na 11 sierpnia o godz. 
16.00. Tym razem będzie to 
wykład w budynku biblio-
teki, dotyczący ziół, które 
mogą pomóc nam latem.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego
i

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
zapraszają na

Literackie środyLiterackie środyLiterackie środy
spacerkiemspacerkiemspacerkiem    

3.08. - śladami Reginy Osowickiej,
dokumentalistki wejherowskich historii

 
10.08. - śladami Remusa w Wejherowie

- spacer z Edmundem Szczesiakiem, autorem "Drogi do nieba" 
 

17.08. - śladami Jakuba Wejhera
i bohaterów książki Moniki Kubisiak  "W krainie Wejhera"
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Pierwszy dzień upłynął 
pod znakiem doznań mu-
zycznych. Na scenie w Art-
Parku w Bolszewie przed 
tłumnie zgromadzoną pu-
blicznością zaprezentowali 
się młodzi artyści w ramach 
otwartej sceny, których wy-
stęp spotkał się z niezwykle 
pozytywnym odbiorem. 

Gwiazdy na scenie
Publikę rozgrzał zespół 

G.A.S.P., który zaprezento-
wał szereg szlagierów mu-
zyki popularnej. Jednak 
główną gwiazdą wieczo-
ru była Cleo. Wokalistka 
wraz ze swym zespołem 
zaprezentowała wyjątkowe 
show, które na długo zapad-
nie w pamięci wszystkich 
przybyłych. Nie zabrakło 
takich przebojów jak „Za 
krokiem krok”, „My Sło-
wianie”, „Dom” czy „Zabio-
rę nas”. Po koncercie Cleo 
wyszła do fanów, aby cier-
pliwie rozdawać autografy 
i pozować do zdjęć.

Sportowa rywalizacja
W sobotę po raz pierwszy 

odbyły się biegi dla dzieci i 

Pełne atrakcji X Dni gminy wejherowo

Muzyka, tańce, zabawa 
i emocje sportowe

W dniach od 8 do 11 lipca odbywały się coroczne obchody Dni Gminy Wejherowo. 
W tym roku były to dni jubileuszowe, gdyż obchodzone po raz dziesiąty. Jak zwykle 
organizatorzy, czyli Biblioteka i Centrum Kultury przy współpracy z Urzędem Gminy 
przygotowali wiele atrakcji dla mieszkańców.

młodzieży z Centrum Kul-
tury Gminy Wejherowo na 
boisku sportowym w Go-
ścicinie. Młodzi zawodnicy 
rywalizowali w siedmiu ka-
tegoriach. Każdy z uczestni-
ków otrzymał pamiątkowy 
medal, a zwycięzcy nagro-
dzeni zostali pucharami. 
Oprócz emocji sportowych 
można było skorzystać z 
bezpłatnych dmuchanych 
zjeżdżalni, malowania twa-
rzy i licznych straganów. 
Dużą popularnością cieszy-
ła się wata cukrowa, którą 
osobiście przygotowywał 
dla dzieci wójt Przemy-
sław Kiedrowski.

Jubileusz 
Domu Kultury
W niedzielę świetowa-

no  dziesięciolecie Domu 
Kultury w Gościcinie, któ-
ry funkcjonuje w Dworku 
Drzewiarza. W uroczystości 
uczestniczyli przedstawi-
ciele samorządów oraz de-
legacja partnerskiej gminy 
Inowrocław z wójtem  Ta-
deuszem Kacprzakiem. 

Jubileusz był okazją do 

podziękowania wieloletnim 
współpracownikom insty-
tucji, jak i pracownikom, 
którzy od wielu lat two-
rzą zgrany zespół Centrum 
Kultury.

Wyróżnienie dla
„Iskierki miłości”
W trakcie uroczystości 

odbyło się również wręcze-
nie wyróżnienia Przyjaciel 
Seniora dla Stowarzy-
szenia „Iskierka miłości” 
z Gościcina w konkursie 
Marszałka Województwa 
Pomorskiego „Pomorskie 
dla Seniorów”. Wyróżnie-
nie z rąk Pełnomocnik 
Marszałka Województwa 
Pomorskiego ds. Polity-
ki Senioralnej - Barbary 
Bałki odebrała prezes Sto-
warzyszenia Ewa Miotk. 

Organizatorzy przygo-
towali także wiele atrakcji 
dla uczestników, od placów 
zabaw dla najmłodszych, 
poprzez pokazy kulinarne, 
aż po występ chóru Gaude-
amus. Ostatnim punktem 
programu była potańców-
ka w stylu lat siedemdzie-

siątych i osiemdziesiątych, 
która zgromadziła licz-
ne grono amatorów tańca.  
Nawet chwilowe załama-
nie pogody nie zniechęciło 
przybyłych do dalszej zaba-
wy na parkiecie. Gwiazdą wieczoru w ArtParku była Cleo.

Biegi dla dzieci na boisku w Gościcinie. 

Podziękowania dla pracowników Domu Kultury w Gościcinie.

Wśród gości znalazł się wicestarosta wejherowski Jacek Thiel oraz wójt gminy Ino-
wrocław Tadeusz Kacprzak. Pomiędzy nimi siedzi wójt Przemysław Kiedrowski.

WYDARZENIA
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Wśród kompozycji po-
morskich kompozytorów 
usłyszymy utwów kom-
pozytorki z Wejherowa 
Anny Rocławskiej-Mu-
siałczyk pt. „Two contra-
sts for a duo” (z dedykacją 
dla Duo del Gesú).

Założony w Trójmieście 
w 2010 r. przez francu-
skiego skrzypka Arnauda 
Kaminskiego i sopockie-
go altowiolistę Krzysztofa 
Komendarka-Tymendor-
fa, zespół Duo del Gesú 
przywiązuje wielką wagę 
do nieodkrytej twórczości z 
przełomu XVIII i XIX wie-
ku. Zespół wykonuje rów-
nież muzykę współczesną, 
eksperymentalną, a także 
najnowszą. Zdobył pierwszą 
nagrodę na 25. Young Mu-
sician International Com-
petition „Città di Barletta”, 
co zainicjowało międzynaro-
dową karierę zespołu, który 
koncertuje na całym świecie, 
zapraszany na międzynaro-
dowe festiwale, kongresy, 
seminaria. 

Koncert dofinansowany 
ze środków Województwa 
Pomorskiego.

Koncert odbył się w ra-
mach projektu „Wyśpiewać 
wolność”, który zawiera tak-
że warsztaty dla śpiewaków. 
Gminny Ośrodek Kultury 
pozyskał 15 tys. zł, m.in. na 
stworzenie utworu nawią-

Znakomity artysta rzeź-
biarz, profesor Akademii 
Sztuk Pięknych Tomasz 
Sobisz jest na co dzień 
wykładowcą na Wydziale 
Rzeźby i Intermediów ASP 
w Gdańsku. 

Dorobek rzeźbiarski pre-
zentował na wielu wysta-
wach w kraju i za granicą, 
Jego rzeźby znajdują się 
m.in.: w Bazylice Mariac-
kiej w Gdańsku, w Basilica 
Santi XII Apostoli w Rzy-
mie, w Polskiej Akademii 
Umiejętności w Krakowie, 
w Watykanie, w Klasztorze 
Franciszkanów w Wilnie, 
na Jasnej Górze, we Wied-
niu, w Senacie RP w War-
szawie. 

W każdą niedzielę wakacji o godz. 17. na Koncerty Letnie w 
Parku Miejskim zapraszają: prezydent Wejherowa i Wejherow-
skie Centrum Kultury. W najbliższą niedzielę 31 lipca br. na ma-
łej scenie zagra zespół Duo del Gesú, który wystąpi z utworami 
kompozytorów pomorskich.

Program koncertów Letnich na sierpień 
7 sierpnia 2022 – Magdalena Lechowska (śpiew) – 

Tango Polaco, Wiesław Ochwat (akordeon) i Stanisław Śli-
wiński (skrzypek, multiinstrumentalista).

14 sierpnia – Kobietki do wzięcia – wstęp do Retro-Po-
tańcówki Miejskiej (15.08).

21 sierpnia – Nieznany wykonawca - Rock w Parku. 
Zespół Nieznany Wykonawca założony na początku 2020 
z inicjatywy wokalisty i gitarzysty Jarosława Chęcia (wcze-
śniej CREW, NIC).

28 sierpnia – Bakteriusz i Próchniak - muzyczno-lal-
kowy spektakl Teatru Komedii Valldaldla widzów od 4. roku 
życia, oparty na bardzo popularnej w Norwegii książce dla 
dzieci „Karius og Baktus” Thorbjørna Egnera.

Letnie koncerty w parku

Zagra Duo del gesú

Koncert „Magiczna Opera”, ktory odbył się w parku 17 lipca był połączeniem 
dobrej muzyki w znakomitym wykonaniu oraz dużej dawki dobrego humoru. 

Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa
Fot. Leszek Spigarski

kębłowo. Zaśpiewały cztery chóry 

Pamiętajmy o wolności

Fot. Roman Klinkosz

Chóry Lutnia z Luzina, Harmonia z Wejherowa oraz Morzanie z 
Debogórza i Pięciolinia z Lini zaśpiewały w kościele pw. Jadwigi 
Śląskiej w Kębłowie utwór „Benedicite Domino”.

zującego do przemówienia 
księdza Józefa Wryczy. 
Muzykę skomponował Jan 
Krutul.

Utwór inspirowany jest 
słynnym kazaniem księdza 
Józefa Wryczy wygłoszonym 

podczas zaślubin Polski z 
morzem. Kompozycja jest 
hymnem pochwalnym na 
część Boga, dziękczynieniem 
za jego dobroć oraz modlitwą 
o błogosławieństwo dla Pol-
ski i polskiego morza. 

W Książnicy prof. Gerarda Labudy (Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej) w Wejherowie otwarto wystawę 
rzeźb Tomasza Sobisza  pt. PATRIMONIUM.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa
Fot. Leszek Spigarski

Mieszkańcom Wejhe-
rowa i powiatu wejherow-
skiego dzieła Tomasza 

Sobisza są najbardziej zna-
ne z Sanktuarium w La-
sach Piaśnickich.

w książnicy prof. g. Labudy

Rzeźby t. sobisza

KULTURA
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UWAGA! 
Ważny komunikat dotyczący organizacji pracy 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie od dnia 28 marca 2022 r. 
 

 
SKŁADANIE PISM: 
Kancelaria podawcza znajduje się na parterze Magistratu przy ul. 12 Marca 195 (tel. 58 677-70-00, e-mail: 
miasto@wejherowo.pl) - czynna w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30). 
Pisma przyjmowane są przez pracowników bezpośrednio w punktach obsługi, na wniosek będą wydawane 
potwierdzenia złożenia pisma). 
Zachęca się Mieszkańców do składania wniosków/pism za pośrednictwem platformy ePUAP 
(ePUAP: /6119kdkwc7/skrytka). 
 
   

OBSŁUGA INTERESANTÓW: 
Przyjmowanie interesantów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Wykaz 
telefonów: www.wejherowo.pl/kontakt.html. 
 

 
Magistrat 

ul. 12 Marca 195 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o kierowanie się do 
Kancelarii Ogólnej znajdującej się na parterze (obsługa klientów odbywa się na parterze 
w wyznaczonych stanowiskach obsługi). 

Ratusz 
Pl. Jakuba Wejhera 8 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o korzystanie 
z wejścia do Straży Miejskiej w Wejherowie. 

 
 
 

Z POLICJI
Pijany najechał na tył samochodu
Kierowca peugeota boxera najechał na tył volkswage-

na jadąc DK nr 6 w Wejherowie. Okazało się, że sprawca 
był pijany i ma około 1,5 promila alkoholu w organizmie. 
Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5 tys. zł 
za spowodowanie kolizji i policjanci zatrzymali mu prawo 
jazdy. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, bo 52-letni kie-
rowca peugeota był nietrzeźwy. Grozi mu 2 lata więzienia.

Rowerzysta poturbowany i ukarany
W Rumi na ul. Grunwaldzkiej, rano, 64-letni rowerzysta 

przejechał ulicę (DK nr 6) na czerwonym świetle, a następ-
nie uderzył w ciężarówkę. Poturbowany rowerzysta trafił 
do szpitala, ale też został ukarany mandatem w wysoko-
ści 3 tys. zł.  Cykliście widać bardzo się śpieszyło, więc 
złamał przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i zdrowego 
rozsądku. Uczestnicy zdarzenia drogowego byli trzeźwi. 
Na miejscu pracowały dwa zastępy JRG Rumia, policja i  
zespół ratownictwa medycznego.

Próbował zwiać do lasu
Policjanci z Redy w nocy po krótkim pościgu zatrzymali 

39-letniego mężczyznę, który nie zatrzymał się do kon-
troli drogowej. Policjanci nadali sygnały świetlne i dźwię-
kowe do zatrzymania kierowcy opla, ale ten przyspieszył 
i zaczął uciekać. Kierowcę opla zatrzymali w rejonie ul. 
Fenikowskiego. 

Kierujący 39-latek miał ponad 2 promile alkoholu w or-
ganizmie,  posiadał sądowy zakaz kierowania wszelkimi po-
jazdami mechanicznymi. Samochód został zabezpieczony. 

Czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do 5 lat, a w przypadku naruszenia sądowego 
zakazu kierowania, grozi kara do 5 lat pozbawienia wol-
ności.

Zgromadził sporo narkotyków
Kryminalni z Wejherowa wspólnie z policjantami ru-

chu drogowego zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który 
miał znaczne ilości narkotyków. Mundurowi w jego domu 
zabezpieczyli prawie 1600 gramów amfetaminy i prawie 
400 gramów marihuany. W trakcie kontroli mężczyzna był 
pod wpływem narkotyków. Został zatrzymany. 

W wyniku dalszych sprawdzeń i przeszukań kryminal-
ni zabezpieczyli wagi elektroniczne. Mężczyzna usłyszał 
zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków, 
a sąd wydał nakaz tymczasowego aresztowania na okres 
3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 12 
lat pozbawienia wolności.

aby ochronić niechronionych
Zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z udzia-

łem pieszych i rowerzystów czy innych niechronionych 
uczestników ruchu drogowego oraz przypomnienie, że 
są oni pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego 
to główne cele działań, które były prowadzone na tere-
nie naszego powiatu. Mundurowi podczas takich akcji re-
agowali na wykroczenia, których popełnianie najczęściej 
prowadzi do wypadków z udziałem pieszych i cyklistów. 

W akcji brali udział strażnicy miejscy. Podczas działań 
50 pieszych i 4 rowerzystów popełniło wykroczenia dro-
gowe. Ponadto 23 kierowców przekraczało dozwoloną 
prędkość w rejonie przejść dla pieszych, a także prawie 
50 kierowców naruszyło inne przepisy ruchu drogowego. 

Ćwiczenia z ratownictwa ekologicznego
Na wybranych polach operacyjnych rzeki Redy w Wejhe-

rowie (ul. Ofiar Piaśnicy, Chopina, Lelewela) strażacy prze-
prowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa ekologicznego. 
Celem ćwiczeń było rozpoznanie pola operacyjnego, rozsta-
wienie kierunkowej zapory elastycznej oraz doczyszczają-
cej, odpompowywanie zanieczyszczonej wody z rzeki przy 
pomocy pomp specjalnego przeznaczenia. W działaniach 
brali udział strażacy z Jednostki-Ratowniczej nr 1 w Wejhe-
rowie oraz funkcjonariusze Policji w Wejherowie.

wizyty strażaków na obozach harcerskich
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wejhero-

wie wraz z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w 
Wejherowie przeprowadzili kontrolę letnich obozów  dzie-
ci i młodzieży pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, do-
jazdu do miejsca obozowisk i warunków ewakuacji.

Strażacy i policjanci przeprowadzili również pogadankę z 
uczestnikami obozów na temat zachowania się w przypadku 
wystąpienia zagrożenia oraz niebezpieczeństw związanych 
z żywiołami, a także na temat zachowania się na obszarach 
leśnych, bezpiecznego wypoczynku nad wodą itp. 

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 zapre-
zentowali uczestnikom obozów pojazdy ratowniczo-ga-
śnicze, co było dodatkową atrakcją. 

STRAŻ POŻARNA

Gdyńskie Centrum Zdrowia w partnerstwie z powia-
tem puckim i wejherowskim wspiera badania profilakty-
ki cukrzycy typu 2.  Zachęcamy do wypełnienia ankiety 
zamieszczonej na stronie www.niecukrzymy.pl. Dzięki 
niej można dołączyć do programu zdrowotnego. 

Osoby zakwalifikowane do grupy zagrożonej cukrzycą 
zostaną zaproszone na bezpłatne przesiewowe badanie 
krwi pod kątem cukrzycy typu 2. Wynik badania wskazu-
jący na stan przedcukrzycowy uprawni do dalszego udzia-
łu w bezpłatnym kompleksowym programie edukacyjnym. 
Jego uczestnicy przez rok będą pod opieką profesjonalnej 
ekipy fizjoterapeutów, dietetyków i lekarzy, którzy będą 
czuwać nad ich zdrowiem i zmianą nawyków.

Już dziś powiedz profilaktyce – TAK. Nie odkładaj te-
go do jesieni.

Bezpłatny projekt skierowany jest do osób pełnoletnich.
Kontakt: Gdyńskie Centrum Zdrowia, tel. 58 880 83 17

Profilaktyka w wakacje

Bezpłatne 
badania

Okres wakacji, urlopu to często czas kiedy 
oddajemy się błogiemu lenistwu, zapomina-
jąc czasem  o zdrowej diecie i ćwiczeniach. 
Nasz organizm potrzebuje wakacji i odpo-
czynku, ale jednocześnie domaga się opieki, 
troski i ciągłego zainteresowania.

O G Ł O S Z E N I E

archiwalne 

wydania 

„Pulsu

wejherowa”

są dostępne 

w internecie:

www.pulswejherowa.pl

Dołącz do nas na:
facebook.com/Pulswejherowa
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AKTUALNOŚCI
wieści z gminy Łęczyce
wIeLkI tuRNIej soŁectw 

20 sierpnia w Kaczkowie odbędzie się Wielki Turniej Sołectw Gminy 
Łęczyce organizowany przez Gminną Instytucję Kultury i Bibliotekę 
w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie.

W programie oprócz zawodów dla sołectw występ Kabaretu Kunda, koncert „SSTON-
KI” znanej również jako Kaszubska Influencerka oraz potańcówka pod gołym niebem. 
Początek o godz. 16.00. Szczegóły na plakatach w gminie.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia pięknych terenów Gminy Łęczyce. 

cIekawe wakacje DLa DZIecI 
W Strzebielinie za-

kończył się pierwszy 
turnus wakacyjnych 
zajęć, przygotowanych 
przez GIKiB dla naj-
młodszych mieszkań-
ców gminy.

W siedzibie lokalnej in-
stytucji kultury sportowe, 
artystyczne i animacyjne za-
jęcia dla najmłodszych wró-
cą jeszcze podczas drugiego 
turnusu zaplanowanego od 8 
do 12 sierpnia br. 

We wszystkich świetli-
cach w Gminie Łęczyce za-
jęcia będą się odbywać przez 
cały sierpień. Co roku dzieci 
mogą korzystać z zajęć, ta-
kich jak  zajęcia taneczne, 
wspólne gotowanie, wyciecz-
ki rowerowe, domowe kino, 
robienie bransoletek czy 
ozdób oraz zajęcia sportowe.

Łęczyce, 28 lipca 2022 r. 
NGP.6721.6.2021.DW 

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU: 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie,  przyjętego uchwałą Nr 
LII/71/2014 z dnia 30 października 2014 roku zmienionego uchwałą Nr XXXI/83/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2022 

r. poz. 503), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz 
w związku z Uchwałą Nr XXXIX/51/2021 Rady Gminy Łęczyce z dnia 21 czerwca 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 8 sierpnia 2022 r.  do 9 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 
Łęczyce, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej http://bip.leczyce.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się dnia 8 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Łęczyce o godz. 14:30. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu lub prognozie oddziaływania na 
środowisko projektu zmiany planu, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce lub za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2022 r. 

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego 
przez Urząd Gminy Łęczyce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, lub 
sekretariat@leczyce.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2022 r. 

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają 
bez rozpatrzenia. 

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 53, 84-218 Łęczyce, tel: 58 678 92 14, fax: 58 678 91 25,                                      
e-mail: sekretariat@leczyce.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@leczyce.pl. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest opracowanie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające oprogramowanie 
przetwarzające dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zmiany planu. Państwa dane osobowe są 
przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określają ustawy: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października 2008 r.                  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie posiadają Państwo 
możliwość dostępu i aktualizacji  podanych danych i prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. 

Łęczyce, 28 lipca 2022 r. 
NGP.6720.1.2021.DW 
 

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU: 

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyce dla fragmentu 
obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce 

 
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2022 

r. poz. 503), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz 
w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/43/2021 Rady Gminy Łęczyce z dnia 25 maja 2021 r., zmienioną Uchwałą Nr LII/33/2022 
Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 marca 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 
sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, w godzinach pracy 
Urzędu oraz na stronie internetowej http://bip.leczyce.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się dnia 8 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Łęczyce o godz. 14:00. 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium lub prognozie oddziaływania 
na środowisko projektu zmiany studium, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce lub za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2022 r. 

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego 
przez Urząd Gminy Łęczyce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, lub 
sekretariat@leczyce.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2022 r. 

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają 
bez rozpatrzenia. 

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 53, 84-218 Łęczyce, tel: 58 678 92 14, fax: 58 678 91 25,                                      
e-mail: sekretariat@leczyce.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@leczyce.pl. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest opracowanie 
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 zmiany studium. Państwa dane 
osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określają ustawy: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie posiadają 
Państwo możliwość dostępu i aktualizacji  podanych danych i prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje 
profilowanie. 

Brzydka pogoda unie-
możliwiła rozegranie zawo-
dów na świeżym powietrzu 
w Świetlinie. Trzeba je było 
przenieść do sali sportowej. 

Po raz drugi w tym ro-
ku zawodnicy mierzyli się 
na boisku do siatkówki i po 
raz drugi najlepsi w tej kon-
kurencji okazali się miesz-

soŁectwo stRZeBIeLINo wIeŚ
ZwYcIĘZcĄ tuRNIeju 

16 lipca br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęczycach odbyły się ko-
lejne zawody sportowe z serii Ligi Sołeckiej Gminy Łęczyce. 

kańcy sołectwa Strzebielino 
Wieś. Zwycięstwo nie by-
ło jednak łatwe. Solidnie w 
turnieju zaprezentowali się 
zawodnicy ze Świetlina i 
Łęczyc, którzy zajęli kolej-
no drugie i trzecie miejsce. 
W turnieju udział wzięło 9 
zespołów, które podzielone 
zostały na dwie grupy. Każ-

da z nich wyłoniła półfinali-
stów, wśród których znaleźli 
się uczestnicy meczu o trze-
cie miejsce i rozgrywanego 
na koniec turnieju wielkiego 
finału, któremu towarzyszy-
li kibice, oprawa muzyczna i 
sportowa zdrowa rywaliza-
cja. Dziękujemy wszystkim 
obecnym ! 

RekLaMY I ogŁosZeNIa w  PuLsIe  wejheRowa
606 101 502 redakcja@pulswejherowa.pl

O G Ł O S Z E N I E
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O G Ł O S Z E N I E

Ralfi trafił do schroni-
ska w marcu 2022 roku z 
miejscowości Władysławo-
wo. Jego opiekunowie za-
stanawiali się, co się z nim 
działo zanim trafił do schro-
niska? Przecież musiał mieć 
jakąś rodzinę. Ktoś kiedyś 
o niego dbał i nauczył paru 
sztuczek... I nagle przestał 
pasować do obrazka ideal-
nej rodziny?

Ralfi jest pogodnym, 
około 5-6 letnim psiakiem. 
Uwielbia długie spacery, 
podczas których interesu-
je go dosłownie wszystko: 
przelatujący ptak, szczeka-
jący w oddali pies, czy ru-
szające auto.

Prze mocno do przodu, 
czasami zapominając, że na 
drugim końcu smyczy, jest 
człowiek.

W schronisku jest od nie-
dawna, ale wszyscy już go 

schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
telefon adopcyjny:  607 540 557

szukasz przyjaciela?

adoptuj psa ze schroniska!
W Schronisku w Dąbrówce koło Wejherowa, prowadznym przez OTOZ Animals od 2008 

roku na adopcję czekają psy, które mogą być wspaniałymi i wiernymi przyjaciółmi. 

Dot - przemiły psi senior 
wciąż czeka na swój nowy 
dom. 

Dot już niemal cztery 
lata spędził w schronisku. 
Zna tu każdy kąt i każdą 
spacerową ścieżkę.

Ten około 12-letni psiak, 
ma w sobie sporo energii, 
mógłby zawstydzić niejed-
nego młodego „kanapowca” 
radością z życia.

Dot uwielbia długie spa-
cery i nigdy nie odmawia 
zabawy z człowiekiem. Zro-
bi wszystko, by choć przez 
chwilę być w centrum uwa-
gi. W końcu tak rzadko zda-
rza mu się mieć człowieka 
na wyłączność, na dłużej...

Kojec dzieli z Forestą 
i świetnie im razem. Są 
niczym yin i yang. Ona 
spokojna i delikatna, on ty-
powy samiec - pełen wigoru 
i animuszu.

znają i kojarzą z wiecznie 
uśmiechniętym pyszczkiem 
i merdającym ogonem.

Pies został zaszczepio-
ny, odrobaczony, odpchlony 
i zachipowany.

Szukamy dla Ralfiego 
domu na zawsze, z którego 
nie zostanie usunięty, jak 
niepotrzebny mebel.

POMOC I SPORT

Mamy ogromną nadzie-
ję, że Dot jeszcze zazna 
szczęścia u boku wymarzo-
nej rodziny.

Prawie 600 biegaczek i biegaczy uczestniczyło w 
siódmej edycji ultramaratonu TriCity Trail, dla któ-
rego bazą jest Wejherowo. Biegano na trzech dystan-
sach: 21, 49 oraz 83 km. 

Na trasie z Gdańska do Wejherowa, czyli na dystansie 
83 km najszybszym okazał się, po raz drugi z rzędu, Artur 
Jędrych ze Świdnika. Drugi na mecie był Rafał Nojman z 
Dobrego Miasta, a trzeci Andrzej Mazur z Bojana. Szósty 
był Maciej Zakrzewski z Rumi, a siódmy Piotr Pallach z 
Wejherowa. Anna Psuja ze Świdnika dobiegła do mety ja-
ko pierwsza kobieta na 18 pozycji (debiutantka imprezy). 
Kolejną kobietą była Grażyna Golas z Gdyni, a nstępną Ela 
Cieśla z Redy. Do mety ultra dystansu dotarły 92 osoby. Na 
dystansie Maraton+, który wystartował z Gdyni najszyb-
szą kobietą okazała się Małgorzata Iwan z Gdańska, treno-
wana przez Marię Maj-Roksz. Drugie miejsce wywalczyła 
wejherowianka Lidia Kołodziejczyk, a trzecia była Dagma-
ra Hapka z Przechlewa, która wbiegła na metę razem z 
koleżanką - Beatą Jabłońską-Kierszk. Męska rywalizacja 
przyniosła zwycięstwo Danielowi Żuchowskiemu z Krako-
wa. Maraton+ ukończyło 100 osób. Półmaraton ze startem 
i metą w Wejherowie wygrał Florian Pyszel z Warszawy, 
aktualnie mieszkający w Gdyni. Drugi na mecie był Maciej 
Kubiak z Redy, trzeci Dariusz Boroń z Krakowa. W rywa-
lizacji kobiet zwycięstwo odniosła Zuzanna Głombiowska z 
Gdyni przed Natalią Mierzlikin i Katarzyną Czerwińską z 
Warszawy. Dystans półmaratonu ukończyło 331 osób.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Krok do Natury. 
Impreza TriCity Trail 2022 jest współfinansowana przez 
Urząd Miejski w Gdańsku, Lasy Państwowe, Urząd Miej-
ski w Wejherowie i Starostwo Powiatowe w Wejherowie. 
Podczas imprezy organizatorzy i zawodnicy korzystali z go-
ścinności Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie.

Wyniki zawodów znajdują się na stronie 
www.tricitytrail.pl. 

ultra i maratony 

tricity trail
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Rywalizacja odbyła się w kilkunastu dyscyplinach sportowych, w których luzińscy za-
wodnicy zdobyli wiele medali. Akces do udziału w zawodach zgłosiło blisko 300 uczestni-
ków z kilkudziesięciu pomorskich miejscowości m.in: Pszczółki, Pruszcz Gdański, Starogard 
Gdański, Nowa Karczma, Stężyca, Sztum, Trąbki Wielkie, Chmielno, Władysławowo, Smę-
towo Graniczne, Skarszewy, Luzino, Pruszcz Gdański, Puck, Wejherowo. Luzińska repre-
zentacja przygotowywała się do zawodów pod okiem instruktorów GOSRiT Luzino: Pawła 
Radeckiego, Rafała Freitaga i opiekunki luzińskiego Klubu Seniora Jolanty Radeckiej. 

Wyjazd na zawody został sfinansowany przez GOSRiT Luzino.

Nasza zawodniczka re-
prezentowała Polski Zwią-
zek Kickboxingu oraz 
uczelnię AWF Gdańsk. Na 
co dzień Paulina trenuje w 
GOSRiT Luzino oraz w Wej-
herowskim Stowarzyszeniu 
Sportowym. Jej klubowym 
trenerem od początku ka-
riery sportowej jest Rafał 
Karcz.  To wielki sukces 
Pauliny. Teraz czas na od-
poczynek, bo od września  
zawodniczka i instruktor-
ka wznawia treningi i bę-
dzie przygotowywać się do 
Mistrzostw Europy w kick-
boxingu seniorów, które od-
będą się w Turcji w dniach 
11-21 listopada br.

kickboxing 

Złota Paulina
Paulina Stenka wywalczyła w Łodzi pod-

czas Europejskich Igrzysk Uniwersytec-
kich złoty medal w kickboxingu w formule 
kick-light powyżej 65 kg. Paulina dołożyła 
również krążek brązowy w rywalizacji po-
intfighting. 

Najsympatyczniejsza ekipa z Luzina

wojewódzka senioriada LZs 
Silna ekipa reprezentowała gminę Luzino podczas Wojewódz-

kiej Senioriady LZS, która odbyła się w Skarszewach. Drużyna z 
Luzina zdobyła tytuł Najsympatyczniejszej Drużyny Senioriady, 
za co w nagrodę otrzymała okazały puchar.

Po raz siódmy w Cho-
czewie pobiegli Tropem 
Wyklętych. 170 osób 
uczestniczyło w Biegu 
Pamięci Tropem Wyklę-
tych. Maks i Aldona 5. 
Wileńska Brygada Armii 
Krajowej. Hasłem tego-
rocznej edycji wydarze-
nia było „Wiernie iść”.

Uczestnicy startowali w 
trzech kategoriach. Najwię-
cej bo 104 osoby wystarto-
wały w biegu głównym na 
dystansie 5 km. W „Biegu 
Wilka na 200 m z przeszko-
dami pobiegło 39 zawod-
ników, a w biegu „Młodego 
Wilka”  wystartowało 27 
dzieci. Uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe upominki. 

Tego dnia odbył się tak-
że koncert patriotyczny w 
wykonaniu rapera Basti, z 
gościnnym udziałem Kru-
zela. Odtworzono również 
przysięgi Armii Krajowej 
z sierpnia 1943 r. składa-
nej przez Aldonę Rymszę. 
W inscenizacji wzięli udział 
przedstawiciele kilku Grup 
Historycznych: SGRH Gryf, 
Grupa Odtworzeniowa Po-
morze, Towarzystwo Miło-
śników Polskiej Tradycji i 
Kultury oraz Stowarzysze-
nie im. kpt. Antoniego Rym-
szy ps. Maks.

Bieg Pamięci 
w choczewie

Dołącz do nas na:
facebook.com/Pulswejherowa
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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

SPORT

Na początku lipca we 
Władysławowie odbył się fi-
nał XXI edycji Alei Gwiazd 
Sportu. Gwiazdami uho-
norowano kolejnych 13 
wspaniałych zasłużonych 
sportowców. W tym gronie 
znalazł się Henryk Kohn-
ke (podnoszenie ciężarów 
niepełnosprawnych). Naj-
większe osiągnięcia jako 
zawodnika wejherowskie-
go START, to 9 medali 
Igrzysk Paraolimpijskich, 
Mistrzostwa Świata i Euro-
py w podnoszeniu ciężarów 
- wyciskanie sztangi leżąc 
na ławeczce.

W 1984 r. Henryk Kohn-
ke podjął pracę w Meblar-
skiej Spółdzielni Inwalidów 
„Zryw”  w Wejherowie jako 
tapicer. Został też człon-
kiem STARTU, działające-
go przy tej Spółdzielni.

Trafił na dobry grunt, 
pod troskliwą opiekę władz 
Spółdzielni, Startu oraz 
trenerów: Tarasa Strze-
leckiego i Pawła Bara-
nowskiego. W połączeniu 
z talentem i pracowitością 

henryk kohnke w alei gwiazd sportu

Mistrz uhonorowany

oto trofea henryka kohnke 
na Igrzyskach Paraolimpijskich:
Seul 1988 r. (Korea Płd.) - złoty medal w kat. 67,5 kg 
wynikiem 160 kg
Barcelona 1992 r. (Hiszpania) - srebrny medal
Mistrzostwa Świata:
Assen 1990 r. (Holandia) - złoty medal
Uppsala 1993 r. (Szwecja) - srebrny medal.
Mistrzostwa Europy:
Brugia 1985 r. (Belgia) - złoty medal
Thun 1986 r. (Szwajcaria) - złoty medal
Wrocław 1983 r. (Polska)- złoty medal
Birmingham 1990 r. (Anglia) - złoty medal
Budapeszt 1993 r. (Węgry) - złoty medal.

Pomadto w 18 startach na Mistrzostwach  Polski  
zdobył 12 złotych medali i tytułów mistrza kraju.

Zawodnik wejherowskiego klubu START, Henryk Kohnke - pod-
noszenie ciężarów niepełnosprawnych został wyróżniony gwiazdą 
w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie.

przyniosło to  świetne wy-
niki sportowe. Aktualnie 
pan Henryk jest rencistą, 
ale pracuje jako instruktor 
podnoszenia ciężarów w 
Jastarni. Jego podopieczni 
odnoszą sukcesy sportowe.

Henryk Kohnke  jest  
drugim zawodnikiem wej-
herowskiego STARTU ma-
jącym swoją gwiazdę na 

Alei Gwiazd po Natalii 
Partyce, uhonorowanej w 
2017 roku. Oboje są także 
Honorowymi Członkami 
ISS „START” Wejherowo. 

Gratulujemy!

Na zdjęciu: Henryk 
Kohnke oraz prezes ISS 
„START” Wejherowo 
Krzysztof Ruchalski.

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. 731-008-506

O G Ł O S Z E N I E 


