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Lato w wejherowie:
koncerty, ciekawe zajęcia
i Retro Potańcówka

Tak wejherowianie bawili się rok temu. W święto 15 sierpnia odbędzie się kolejna Miejska Potańcówka.
Fot. Leszek Spigarski

Latem w Wejherowie nie brakuje atrakcji dla dorosłych i dla dzieci. O zajęciach sportowo-rekreacyjnych, 
koncertach, spacerach literackich, plenerowym kinie, półkoloniach i warsztatach artystycznych informujemy 
wewnątrz tego numeru. A już w najbliższy świąteczny poniedziałek 15 sierpnia czeka nas kolejne atrakcyjne 
wydarzenie:  Retro Potańcówka Miejska!  W czasy skocznych polek, porywających foxtrotów i namięt-
nego tanga przeniosą uczestników zabawy muzycy Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, którzy po 
raz kolejny zagrają na wejherowskim rynku. Początek zabawy o godz. 15.00.                                  Str. 8-9
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Jest to jedno w wielu za-
dań, na które miasto Wej-
herowo zdobyło dotację 
unijną. W ramach inwesty-
cji, której koszt wynosi 1,3 
mln zł, wykonane zosta-
ną chodniki, oświetlenie 
miejskie, przebudowane 
zostaną sieci podziemne 
w tym kanalizacja desz-
czowa, elektroenergetycz-
na oraz teletechniczna. 
Będą utwardzone miejsca 
postojowe, miejsce do gro-
madzenia śniegu oraz plac 
rekreacyjny przy jednym z 

Między ulicami Strzelecką a kalwaryjską

Powstaną ogrody 
deszczowe

W ramach „Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa” powstanie 
nowa ulica, łącząca ulice Strzelecką z Kalwaryjską (na wysoko-
ści starego cmentarza) i kolejny fragment Wejherowa zostanie 
zmodernizowany i uporządkowany.

budynków mieszkalnych. 
Zamontowane zostaną 
urządzenia małej architek-
tury, a także nasadzone 
drzewa i krzewy.

– Jest to kolejna reali-
zacja w ramach projektu 
rewitalizacyjnego ze środ-
ków unijnych. Nie jest to 
wielka inwestycja, ale wy-
magająca i innowacyjna 
– wyjaśnia Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa ds. rozwoju 
miasta. – Oprócz nowej na-
wierzchni ulicy, chodni-

Budowa trwa, jednak z uwagi na braki kadrowe wśród 
pracowników budowlanych i problemy z dostępnością 
materiałów wykonawca zmuszony jest robić przerwy. Wy-
konawca deklaruje dotrzymanie zaplanowanego terminu 
końcowego zakończenia robót budowlanych w listopa-
dzie 2022 roku.

Podobne problemy wstępują również na innych miej-
skich inwestycjach, jak np. ostatnio zakończonej na ul. Ko-
pernika, o czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Pulsu”. 
Ich przyczyną jest m.in. bardzo trudna sytuacja gospodar-
cza w kraju, związana z drastycznymi wzrostami cen ma-
teriałów budowlanych, energii, paliwa, itd. Dochodzą do 
tego oczywiście trudności ze znalezieniem pracowników 
na budowy, w tym odpływ budowlańców z Ukrainy.  Firmy 
budowlane zawierały umowy w zupełnie innych realiach, 
niż są obecnie i mają problemy z zakończeniem zadań lub 
często w ogóle schodzą z placów budowy.

Gratulując zwycięstwa w 
zawodach prezydent życzył 
druhom dalszych sukcesów 
w kolejnych sprawdzia-
nach bojowych. Wyraził 
też uznanie za dbałość o 
sprzęt, kondycję fizyczną i 
zgranie zespołów pożarni-
czo-ratowniczych, a także 
skutecznych starań o sys-
tematycznie pozyskiwanie 
młodzieży do OSP.

– W przyszłym roku bę-
dziecie obchodzić ważny ju-
bileusz, z czego bardzo się 
cieszymy, bo to znakomita 
okazja żeby przypomnieć, że 
wejherowska straż pożarna 
należy do najstarszych w 
regionie i ma jedne z naj-
piękniejszych kart historii 
swojej działalności – powie-
dział prezydent Krzysztof 
Hildebrandt, przywołując 
postać burmistrza Wejhe-
rowa Teodora Bolduana, 
który przywiązywał wielką 
wagę do wspierania dzia-
łalności OSP i sam też był 
członkiem OSP.

- Dzisiejsze spotkanie 
motywuje nas do jeszcze 
lepszej pracy i naszej dzia-
łalności bojowej i społecz-
nej. Jestem dumny z obu 
naszych drużyn: żeńskiej i 
męskiej, bo takie zwycięstwo 

Zwyciężyli w zawodach pożarniczcyh

Nowy wąż gaśniczy 
dla oSP wejherowo

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zaprosił straża-
ków OSP Wejherowo do ratusza, aby pogratulować im zwycięstwa 
w Miejsko-Gminnych Zawodach Pożarniczych w Gościcinie oraz 
przekazać list gratulacyjny i upominki. Prezydent przekazał rów-
nież dla strażnicy OSP w Wejherowie nowy wąż do motopompy, 
niezbędny podczas ćwiczeń i prowadzenia akcjach ratowniczych.

ków, przebudowy sieci 
podziemnych, przewidzia-
no tu bardzo dużo zieleni 
i istotne dla środowiska 
naturalnego rozwiązania 
wodno-kanalizacyjne. Po 
raz pierwszy w Wejherowie 
powstaną ogrody deszczo-
we, jako zagospodarowa-
nie wód powierzchniowych. 
Wybudowany zostanie tak-
że zbiornik retencyjny, 
który będzie dodatkowo 
przetrzymywał wodę, któ-
rą dzisiaj, szczególnie przy 
intensywnych i gwałtow-
nych opadach, kanalizacja 
miejska nie jest w stanie 
zagospodarować. Właśnie 
ogrody deszczowe to pro-
pozycja na zmieniający się 
klimat, a które polegają na 
tym, że w małych zagłębie-
niach sadzi się specjalną 
roślinność. Są to rośliny, 
które w momencie dużych 
opadów, będą przechwy-
tywać wodę z terenu, by 
ją gromadzić, infiltrować 
(wnikać w glebę), a także 
oczyszczać.

O realizację tej inwesty-
cji zabiegali miejscy radni: 
Tomasz Groth, Justyna 
Ostrowska, Rafał Szlas i 
Leszek Szczypior.

jest elementem scalającym i 
integrującym nasze zespoły 
do pracy na rzecz miasta i 
mieszkańców - powiedział 
naczelnik OSP Wejherowo 
Maciej Ziółkowski.

W spotkaniu ze stra-
żakami OSP Wejherowo 

uczestniczyli: zastępca pre-
zydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz, sekretarz miasta 
Bogusław Suwara oraz 
Waldemar Lewandow-
ski z Inspektoratu Bez-
pieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego UM.

W Miejsko-Gminnych Zawodach Pożarniczych w Gości-
cinie brało udział 18 drużyn OSP, w tym: 6 drużyn młodzie-
żowych, 3 drużyny żeńskie oraz 9 drużyn męskich. Łącznie 
wystartowało 150 zawodników reprezentujących jednostki: 
OSP Wejherowo, OSP Gościcino, OSP Gowino, OSP Kniewo, 
OSP Orle, OSP Nowy Dwór Wejherowski i OSP Bolszewo. 

Drużyny reprezentujące OSP Wejherowo zajęły pierwsze 
miejsca w kategorii drużyn żeńskich i męskich.

Fot. Urząd Miejski
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– Ten teren, położony w 
centrum miasta, do tej pory 
był zaniedbany, niezagospo-
darowany i niedostępny dla 
większości mieszkańców, 
poza tym często chowały 
się tam osoby spożywają-
ce alkohol. Obecnie zaszła 
ogromna, zasadnicza zmia-
na i ten wewnętrzny kwar-
tał będzie służył wszystkim 
mieszkańcom –  nie kryje 
satysfakcji miejski radny 
Rafał Szlas, który zabiegał 
o realizację tej inwestycji. – 
Wejherowianie zyskali dwie 
drogi publiczne o uspokojo-
nym ruchu, chodniki, par-
king wraz z oświetleniem i 
monitoringiem, indywidu-
alne zjazdy do budynków. 
Wybudowano sieć kanaliza-
cji deszczowej i podziemny 
zbiornik retencyjny. Zlikwi-
dowano część szpecących 
ogrodzeń, szopek i furtek, 
a posadzono nowe drzewa i 
krzewy, odpowiadające no-
wej kompozycji przestrzeni 
publicznej, jak również po-
sadzono zieleń niską. Za-
montowano ławki i kosze na 
śmieci. Teren zyskał nowe 
oblicze i funkcjonalność, a 
także charakter odpowiedni 
do sąsiedztwa historycznej 
ulicy Kopernika. 

– Poprzez wybudowanie 
nowego układu komunika-
cyjnego łączącego obie ulice 
w centrum miasta, chcie-
liśmy uporządkować i za-
gospodarować ten teren, 
którego byliśmy właścicie-
lem, a jednocześnie zapew-
nić mieszkańcom komfort i 
bezpieczeństwo ruchu – do-
daje Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. rozwoju miasta. 
– Zależało nam także, aby 
podobnie jak przy przebu-

Kolejny fragment Wejherowa – teren między ulicami Dworcową 
i Kopernika (o modernizacji samej ulicy pisaliśmy w poprzednim 
„Pulsie”) został zmodernizowany i uporządkowany. Powstały uli-
ce dojazdowe, nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców oraz 
rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Muzycznej, jak rów-
nież dużo zieleni z ławkami, trawnikami i krzewami. Inwestycja 
została zrealizowana w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmie-
ścia Wejherowa”, na którą władze miasta zdobyły dofinansowanie 
unijne. Realizacja inwestycji przebiegała z trudnościami.

dowie sąsiadującej z tym 
terenem ulicy Koperni-
ka, stworzyć odpowiedni 
charakter tej przestrzeni 
położonej, tak blisko histo-
rycznego centrum miasta. 
Przebudowa tego kwartału 
miasta opóźniła się z wi-
ny wykonawcy, który miał 
problemy  związane z or-
ganizacją własnej firmy 
i wykonaniem zadania. 
Duży wpływ na to miała 
także bardzo trudna sytu-
acja gospodarcza w kraju 
związana z drastycznymi 
wzrostami cen materiałów 
budowlanych, energii, pa-
liwa. Inwestycja była reali-
zowana w pandemii, potem 

wybuchła wojna w Ukra-
inie. Ostatecznie jednak 
udało się zakończy roboty 
budowlane, chociaż niektó-
re kwestie nadal wymagają 
poprawek.

Wykonawcą inwesty-
cji była  firma Produkcja 
i Eksploatacja Kruszywa 
„Formella” z Niepoczołowic. 
Koszt prac wyniósł prawie 
2 mln zł. Miasto pozyskało 
dofinansowanie w ramach 
projektu „Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa” 
na poziomie 70 procent. 
Swój udział w tej inwestycji 
miała spółka PEWiK, która 
współfinansowała zadanie 
w kwocie ponad 51 tys. zł.

teren między ul. Dworcową i kopernika 

Nowe oblicze
i funkcjonalność

Ponadto w ramach rewitalizacji podwórek miasto odno-
wiło posesje przy budynkach na ul. Kopernika 1 i ul. Koper-
nika 22, których jest właścicielem. 

Równolegle do rewitalizacji trwała termomodernizacja 
budynku przy ul. Kopernika 22, zaś na jego jednej ze ścian 
powstanie jeszcze w tym roku mural. Na tej ulicy znajdu-
ją się jeszcze inne nieruchomości, którymi administruje 
miasto, ale nie mają one unormowanej sytuacji prawnej w 
związku, z czym nie mogą podlegać obecnie pracom mo-
dernizacyjnym. Prywatni właściciel podwórek przy ul. Ko-
pernika nie wzięli udziału w konkursie na dofinasowanie 
modernizacji w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmie-
ścia Wejherowa”.

Spółka, która kupiła te-
ren w kwartale ulic: Sien-
kiewicza, Wałowa, Srebrny 
Potok, Św. Jana zobowią-
zała się z określonym cza-
sie do wykonania inwestycji 
tzw. Galerii Srebrna oraz 
budowy ulicy dojazdowej. Z 
tego obowiązku się nie wy-
wiązała. Podkreślić należy, 
że budowa Galerii Srebrna 
to inwestycja prywatna, za 
którą odpowiada wyłącznie 
właściciel gruntu. Urząd 
nie ma bezpośrednio wpły-
wu na taką budowę, za in-
westora tej galerii przecież 
nie wybuduje, ale może go 
dyscyplinować za pomocą 
kar umownych i takie wła-
śnie zostały przewidziane w 
umowie sprzedaży gruntu.

Jakie są fakty?
16 kwietnia 2022 r. minął 

termin uprawniający mia-
sto do naliczenia pierwszej 
kary na niewybudowanie 
galerii w kwocie 869.610 zł. 
Już 19 kwietnia urząd we-
zwał – zgodnie z prawem – 
spółkę do zapłaty, a wobec 
jej braku 30 czerwca został 
wysłany do sądu wniosek o 
nadanie tzw. klauzuli wyko-
nalności aktowi notarialne-
mu sprzedaży gruntu. Sąd 
tę klauzulę nadał, co umoż-
liwi komornikowi ściągnie-
cie kary, chociaż też nie 
wiadomo ile czasu mu to 
zajmie. Ponadto umowa 
przewidywała 1 mln zł ka-
ry za niewybudowane drogi 
dojazdowej. Ponieważ droga 

kampania oszczerstw wobec prezydenta

hejterzy złapani 
na kłamstwie - ciąg dalszy

W czerwcu b.r. pisałem o tym, że dyżurni wejherowscy hejterzy roz-
powszechniają kłamstwa o prawie 160 000 zł kary niezapłaconej na 
rzecz miasta przez dewelopera budynku „Apartamenty nad Cedronem” 
znajdującego się przy ul. Wałowej. Prawda jest taka, że Urząd Miejski 
skutecznie wyegzekwował te pieniądze w maju b.r. Tymczasem hej-
terzy zostali znów złapani na kolejnym kłamstwie, że rzekomo Urząd 
nie egzekwuje kar od inwestora Galerii Srebna. Prawda jest taka, że 
procedury toczą się zgodnie z prawem, co zajmuje sporo czasu i urząd 
uzyskał już przed sądem tzw. klauzulę wykonalności, która umożli-
wi komornikowi egzekucję jednej z kar.  Te kłamstwa to tylko jeden 
z wielu elementów zorganizowanej akcji szkalowania i szczucia na 
prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, taka nasza wejherowska maszy-
na pogardy, napędzana przez niezadowolonych deweloperów, którzy 
chcieliby rządzić Wejherowem. Niezależnie od powyższego prezydent 
otrzymał już 19 gróźb pozbawienia go życia, ale Policja na razie nie 
ustaliła od kogo pochodzą.

nie powstała, sprawa o za-
płatę kary umownej jest już 
od roku w sądzie. Druga roz-
prawa miała być 27.06.2022 
r, ale z powodów technicz-
nych sądu się nie odbyła. 
Kolejna ustalona jest na 
drugą połowę września b.r.  
Jak widać czasami sprawy 
w polskich sądach długo 
trwają, o czym dużo się mó-
wi w mediach i debatach po-
litycznych. Znane są wady 
polskiego wymiaru sprawie-
dliwości, m.in. właśnie długi 
czas oczekiwania, ale obec-
nie innej drogi nie ma. W 
opisanym przypadku, jak i 
innych, Urząd Miejski dzia-
ła zgodnie z przepisami pra-
wa i przy egzekucji kar musi 
stosować się do obowiązują-
cych  procedur, co czasami 
utrudnia i bardzo wydłuża 
uzyskanie pieniędzy.

Powtarzające się 
kłamstwa 
i manipulacje
Do czasu ostateczne-

go załatwienia te tematy 
są pożywką dla dyżurnych 
wejherowskich hejterów 
do atakowania i szaklowa-
nia prezydenta za rzekomy 
brak działań lub nieprawi-
dłowości. Powyższe to tylko 
przykład - taka sama jest 
prawdziwość innych „sen-
sacji”, które hejterzy rozpo-
wszechniają. Ataki dotyczą 
zresztą wszystkich osób, 
które z Krzysztofem Hilde-
brandtem współpracują lub 
choćby mieszkańców, któ-

rzy go popierają. To typowe 
powtarzające się manipula-
cje i celowe kłamstwa, tzw. 
fake newsy. Tłumaczenia 
hejterów typu „nie wiedzie-
liśmy” itd., to przyznanie 
się do podłych pobudek ich 
działań, gdyż oni powinni 
znać przepisy i sprawę za-
nim zaatakują prezydenta. 
Jeśli ktoś czegoś nie wie, 
to nie powinien publicznie 
wielokrotne rzucać tego ty-
pu oskarżeń. 

Wiele razy podkreśla-
łem i powtórzę: każdą wła-
dzę – od Prezydenta Polski 
do sołtysa –należy oceniać 
i rozliczać, ale niech to bę-
dzie oparte na prawdzie, 
rzetelnych informacjach i 
służy dyskusji w celu roz-
wiązywaniu realnych pro-
blemów.

Kto za to płaci  
i dlaczego?
To pytanie też już pa-

dało wielokrotnie, ale do-
tąd żaden hejter nie podał 
publicznie swojego źródła 
utrzymania. Przypadek? 

Jak już dawno zauwa-
żyli internauci, kilka osób 
zajmuje się atakowaniem 
i hejtem na prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta 
niemal zawodowo i nie z po-
budek prospołecznych, jak 
usiłują to przedstawiać, tyl-
ko za pieniądze. Poświęcają 
na to tak dużo czasu i ener-
gii, że nie mają czasu na 
normalną pracę.

Dr Puls
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WYDARZENIA

Rejestracja telefonicz-
na przyjęć pacjentów pro-
wadzona jest w Szpitalu 
Specjalistycznym im F. 
Ceynowy w Wejherowie, 
ul. Jagalskiego 10, pod nr 
tel. 224 800 700 oraz 605 
523 383 (numer jest czyn-
ny tylko w godzinach pra-

Jubileusz był okazją do 
złożenia życzeń i podzięko-
wań na ręce prezes Barba-
ry Lademann za aktywną 
działalność na rzecz integra-
cji i zwiększenia uczestnic-
twa osób niepełnosprawnych 
w życiu społecznym.

– Dziękuję za inicjowanie 
działań przyczyniających 
się do zwiększenia aktyw-
ności osób niepełnospraw-
nych, organizowanie zajęć i 
spotkań służących  zagospo-
darowaniu wolnego czasu 
oraz kształtowanie właści-
wych postaw społecznych 
wobec niepełnosprawności 
– powiedział wicestarosta 
wejherowski Jacek Thiel. 

Aktywizują osoby niepełnosprawne

jubileusz luzińskiego 
Stowarzyszenia „toN”

Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych „Ton” z Luzina świę-
towało 10-lecie działalności. Od dekady stowarzyszenie pracuje 
na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Pod pomnikiem Armii 
Krajowej przedstawicie-
le władz miasta wraz z 
radnymi oraz delegacja 
powiatu – wicestarosta 
wejherowski Jacek Thiel 
i członek Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego Jolanta 
Król, złożyli kwiaty i za-
palili znicze. 

– W rocznicę tego boha-
terskiego zrywu oddajmy 
hołd jego uczestnikom oraz 
wszystkim obrońcom naszej 

78. rocznica wybuchu 
Powstania warszawskiego 

w hołdzie Bohaterom

Fot. Starostwo w Wejherowie

Z okazji 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 
sierpnia punktualnie o godzinie 17.00 w Rumi uczczono pamięć 
poległych powstańców. 

Ojczyzny. To jest nasz dług 
wdzięczności wobec wszyst-
kich, którzy walczyli i ginęli 
za naszą wolność. Niech pa-
mięć o bohaterskich czynach 

Powstańców Warszawskich  
będzie ciągle obecna wśród 
teraźniejszych i przyszłych 
pokoleń – powiedział wice-
starosta Jacek Thiel. 

Dokładnie 78 lat temu – 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 
17:00 rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. 

Była to największa akcja zbrojna polskiego podziemia 
niepodległościowego, która miała na celu wyzwolenie sto-
licy spod niemieckiej okupacji. Powstanie planowane na kil-
ka dni upadło po 63 dniach walki.

Szpital ponownie uruchomił 
punkt szczepień przeciw CoVID-19

„Szpitale Pomorskie” ponownie uruchomiły punkty szczepień 
przeciw COVID-19 w trzech szpitalach w: Gdyni, Wejherowie i 
Gdańsku.

cy punktu). Dni i godziny 
przyjęć na szczepienia to 
wtorek, czwartek w godz. 
10.00-14.00

W pierwszej kolejności 
szczepione są osoby zareje-
strowane, a w miarę moż-
liwości także osoby bez 
wcześniejszej rejestracji.

UWAGA!
Szczepienia dla dzieci do 

16. roku życia odbywają się 
tylko w Pomorskiem Cen-
trum Chorób Zakaźnych i 
Gruźlicy w Gdańsku (szpi-
tal zapewnia obecność leka-
rza pediatry).

15 sierpnia odpust na kalwarii

Święto Matki Bożej
W święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (według 

tradycji Święto Matki Bożej Zielnej), w Sanktuarium Pasyjno-
-Maryjnym w Wejherowie odbędą się dwudniowe uroczystości od-
pustowe. Zgodnie z tradycją rozpoczną się one w wigilię Święta, 
w niedzielę 14 sierpnia.

Tego dnia, a właściwie 
wieczorem o godz. 19.00 
w Kaplicy Domu Kajfasza 
na Kalwarii Wejherowskiej 
odprawiona zostanie msza 
św., po której procesja ze 
świecami przejdzie z Do-
mu Maryi  do Grobu Matki 
Bożej przy ul. ks. Roszczy-
nialskiego. Uwaga, w tym 
roku trasa procesji będzie 
nieco zmieniona.

W poniedziałek 15 sierp-
nia o godz. 9.00 procesja 
wyruszy z kościoła św. An-
ny na Kalwarię. Tam, po-
nownie przy Kaplicy  Dom 
Kajfasza o godz. 10.00 
rozpocznie się msza św. 
odpustowa, zakończona 
tradycyjnym poświęceniem 
kwiatów i ziół.

Uroczystość odpustowa Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny na Kalwarii Wejherowskiej w 
2021 roku.
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wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w wejherowie

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie informuje, że termin 
składania prac na XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona został przedłużo-
ny do 21 sierpnia 2022 r.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie! Nagrody pieniężne czekają! Regulamin konkursu 
oraz tekst wyjściowy do tłumaczenia Tarasa Szewczenki na język kaszubski do pobrania jest na stronie internetowej: 
https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/xxiii-ogolnopolski-konkurs-literacki-im-
jana-drzezdzona/?cat=6

Projekt pn. XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona jest dofinansowany ze środków Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ze środków Powiatu Wejherowskiego. 

Przypomnijmy, że w po-
łowie 2019 r. ruszył remont 
ulicy Przemysłowej w Wej-
herowie. Z uwagi na szero-
ki zakres prac i związane 
z tym koszty, zadanie zo-
stało podzielone na trzy 
etapy. Pierwszy etap objął 
odcinek od ulicy Granicz-
nej do ulicy Wierzbowej. 
W zeszłym roku zmoder-
nizowany został fragment 
drogi od ulicy Wierzbowej 
do cementowni. Niebawem 
rozpocznie się kolejny etap 
przebudowy.

– Bardzo się cieszę, że 
możemy kontynuować dal-
szą przebudowę ulicy Prze-
mysłowej, która stanowi 
ważny ciąg komunikacyj-
ny łączący miasto z Gmi-
ną Wejherowo. Na ten etap 
prac, podobnie jak na po-
przednie, zabiegaliśmy o 
dofinansowanie zewnętrz-
ne, które pozyskaliśmy z 
subwencji rezerwy ogólnej 
budżetu państwa w wyso-
kości 4,5 mln zł. Łączny 
koszt zadania to około 9,5 
mln złotych. Przebudowa 
ulicy Przemysłowej realizo-
wana jest wspólnie z Mia-
stem Wejherowo – wyjaśnia 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

W ramach zadania prze-
budowany zostanie po-
nad 800 m odcinek drogi. 
Oprócz nowej nawierzchni 

Program pn. „Samodzielność-Aktywność-Mobilność – 
Mieszkanie dla Absolwenta”, ma na celu przyczynić się 
do wzrostu niezależności osób niepełnosprawnych oraz 
ułatwić im aktywność zawodową i społeczną poprzez za-
pewnienie samodzielnego mieszkania. Przedmiotem dofi-
nansowania będzie zatem najem lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego wynajmowanego przez beneficjen-
ta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, w związku 
z rozpoczynaniem aktywności zawodowej. Realizatorem 
projektu na terenie powiatu wejherowskiego jest Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. 

–  Jesteśmy pierwszym samorządem na Pomorzu, który 
otrzymał dofinansowanie z PFRON na program adreso-
wany do osób z niepełnosprawnością, wspierający ich nie-
zależność oraz ułatwiający podjęcie aktywności zawodowej 
i społecznej poprzez zapewnienie dopłaty do mieszkania – 
podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Zadanie „Mieszkanie dla Absolwenta” umożliwia otrzy-
manie dofinansowania wynajmu przez okres 36 miesię-
cy. Pomoc rządowa ma jednak charakter degresywny, a 
to oznacza, że w pierwszym roku dopłata wyniesie 100 
procent, w drugim 70 procent, a w trzecim (ostatnim), 
już tylko 40 procent kosztów najmu, które obowiązują dla 
danej lokalizacji. 

Z programu skorzystać może każdy, kto ma pełną zdol-
ność do czynności prawnych, posiada orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z 
niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu 
umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orze-
czeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoba 
ubiegająca się o dofinansowanie musi posiadać  także sta-
tus absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej 
(wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w 
okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wnio-
sku. Ponadto taka osoba powinna złożyć oświadczenie o 
braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizo-
wania aktywności zawodowej oraz oświadczenie o poszu-
kiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu. 

Program realizowany będzie w latach 2022-2026.  Na-
bór wniosków już się rozpoczął  i potrwa do 31 grudnia 
2023 r. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w for-
mie elektronicznej w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) 

                        sow.pfron.org.pl.

w sierpniu ruszy kolejny etap 
przebudowy ul. Przemysłowej 

W połowie sierpnia rozpocznie się trzeci etap przebudowy drogi powiatowej ulicy 
Przemysłowej w Wejherowie. Prace prowadzone będą na odcinku od byłej cementowni 
do skrzyżowania z ulicą Tartaczną. Na to zadanie Powiat Wejherowski pozyskał środ-
ki zewnętrzne.

pojawią się chodniki, ścież-
ka rowerowa, nowe zatoki 
autobusowe i zjazdy. Po-
jawi się oświetlenie dro-
gowe wraz z oświetleniem 
przejść dla pieszych oraz 
zlikwidowane zostaną ko-
lizje drogowe. Powstanie 
także skrzyżowanie typu 
rondo.

– U zbiegu ulic Tartacz-
na - Przemysłowa – Szkolna 
powstanie rondo. Skrzyżo-
wanie o ruchu okrężnym 
pomoże rozładować ruch i 
upłynnić jazdę na tym od-
cinku drogi. W związku z 
tym, iż przebudowa kolejne-

go etapu drogi powiatowej 
jest inwestycją jednoroczną, 
jej realizacja rozpocznie się 
jeszcze w tym miesiącu i 
prowadzona będzie do koń-
ca listopada. Przewidujemy 
czasowe zamknięcia ulicy 
Przemysłowej, ponieważ 
zależy nam na jak najszyb-
szym zakończeniu zadania 
i ponownym uruchomieniu 
ruchu  samochodowego – 
mówi Wicestarosta Wejhe-
rowski Jacek Thiel.

Jest to jedna z ważniej-
szych inwestycji drogo-
wych realizowanych przez 
Powiat Wejherowski w 

ostatnim czasie w Wej-
herowie, która była nie-
zwykle oczekiwana przez 
przedsiębiorców prowa-
dzących działalność gospo-
darczą w tej części miasta 
oraz mieszkańców, z uwagi 
na powstające w Bolszewie 
nowe osiedla.

– To długo wyczekiwana 
i potrzebna inwestycja, któ-
ra przede wszystkim popra-
wi standard tej drogi oraz 
zwiększy bezpieczeństwo 
pieszych, rowerzystów i kie-
rowców – podkreśla Staro-
sta Wejherowski Gabriela 
Lisius.

Pieniądze na najem 
mieszkań dla 
niepełnosprawnych 

Powiat Wejherowski jako pierwszy na 
Pomorzu uzyskał dofinansowanie  z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, w ramach nowego 
programu „Mieszkanie dla Absolwenta”. 
Projekt skierowany jest do absolwentów 
z niepełnosprawnością rozpoczynających 
niezależne życie. 

www.facebook.com/powiatwejherowski

konkurs literacki im. j. Drzeżdżona przedłużony
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– W trakcie każdego spo-
tkania i przed wyjściem na 
spacer, prowadzimy obo-
wiązkową gimnastykę i 
rozgrzewkę – mówi liderka 
grupy Zdzisława Obręb-
ska. – Spotykamy się, żeby 
nie siedzieć bezczynnie w 
domu, co wynika zarówno 
z potrzeb towarzyskich, jak 
i konieczności ruchu oraz 
zachowania sprawności i 
dobrego samopoczucia. 

Podczas spacerów z kij-
kami uczestnicy pokonują 
co najmniej 3-4 kilometry.
Bywa, że dzielą się na dwie 
grupy i jedna szybciej ma-
szerująca pokonuje nawet 
15-20 km. Druga grupa, z 
różnych względów (wiek, 

Zarząd Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz organizatorzy IX Zlotu Seniorów infor-
mują, że zapisy na rok akademicki 2022/23 prowadzone 
bedą w biurze przy ul. kopernika 13 w dniach 22-26 sierp-
nia w godzinach 10.00-14.00. 

Stowarzyszenia serdecznie zaprasza.

Aktywne wakacje słuchaczy Swutw

Ruszaj się, 
bo zardzewiejesz

Mimo wakacji słuchacze Stowarzyszenia Wejherowski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku nie próżnują. Spotykają się w parku 
na zajęciach Nordic-Walking i organizują wycieczki.

zdrowie, sprawność) jest 
bardziej spacerowa. Se-
niorzy wychodzą bowiem 
z założenia, że w trosce o 
zdrowie trzeba dużo cho-
dzić, zgodnie z hasłem „Ru-
szaj się, bo zardzewiejesz”.

Z inicjatywy szefo-
wej grupy turystycznej 
SWUTW Alicji Orszulak 
31 osób wybrało się na wy-
cieczkę do Lęborka. 

– W Lęborku zauważy-
liśmy wiele pozytywnych 
zmian. Odnowiony budy-
nek dworca i zrewitalizowa-
ne otoczenie wokół dworca 
wraz z centrum handlo-
wym. Odwiedziliśmy m.in. 
Sanktuarium Św. Jaku-
ba – mówi prezes SWUTW 

Krystyna Laskowska.
Grupę oprowadzała Te-

resa Kozak, a potem prze-
wodnik PTTK Ireneusz 
Krawiec, który przez po-
nad 2,5 godziny pokazywał 
najważniejsze zabytki Lę-
borka. Seniorzy z Wejhe-
rowa byli w muzeum, gdzie 
obejrzeli film o początkach 
miasta. Wybrali się też do 

Zapisy na zajęcia Swutw

Analiza akt wskazuje w 
tej sprawie na nieprzypad-
kowe liczne mijanie się z 
prawdą oraz celowe dzia-
łanie w złej wierze przez 
burmistrza i urzędników, 
co uwypukla w uzasadnie-
nie wyroku Sąd. Sąd w swej 
podstawie wyroku nie pozo-
stawia wątpliwości, iż wła-
dze miasta Redy fałszywie 
w sposób uporczywy oskar-
żały Tomira Ponkę m.in. o 
zniszczenie rowu meliora-
cyjnego na działce należą-
cej do Gminy miasta Reda, 
wyrządzenia szkody mająt-
kowej w kwocie 141.450 zł 
oraz likwidacji urządzeń 
wodnych – rowów meliora-
cyjnych i inne. 

Po przeszło 5 latach procesu

Radny miasta wejherowa tomir Ponka wygrywa w Sądzie 
z Burmistrzem Redy krzysztofem krzemińskim

Wyrok Sądu Rejonowego w Wejherowie z dnia 21 czerwca 2022 roku (Sygn.akt. II K 624/18) po blisko 5 latach i 5 miesiącach przesą-
dził, iż Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński przegrał w Sądzie, a Tomir Ponka wygrał. Niezawisły Sąd uznał Tomira Ponkę za nie-
winnego zarzucanych mu czynów w obu punktach aktu oskarżenia. Sąd nie dał wiary Burmistrzowi Krzysztofowi Krzemińskiemu i 
urzędnikom miasta Redy, co więcej Tomir Ponka był oskarżany fałszywie i w sposób uporczywy.

Uzasadnienie Wyroku z 
dnia 21 czerwca 2022 roku 
(Sygn.akt II K 624/18) w 
sposób druzgocący negatyw-
nie ocenia celowe działania 
urzędników i pracowników 
UM w Redzie. Sąd z du-
żą ostrożnością podszedł 
do oceny zeznań Krzyszto-
fa Krzemińskiego burmi-
strza miasta Redy z uwagi 
na reprezentowanie strony 
rzekomo pokrzywdzonej, 
jak i istnienie nieporozu-
mień z Tomirem Ponką. 
Sąd nie dał wiary zezna-
niom burmistrza Krzyszto-
fa Krzemińskiego, iż doszło 
do likwidacji rowów i roz-
jeżdżania drogi na działce 
231/7 należącej do UM Re-

da. Sąd uznał że powyższe 
nie znalazło potwierdze-
nia żadnym wiarygodnym 
obiektywnym dowodem. 
Sąd uznał, że była kierow-
nik Wydziału Architektury 
Iwona Kocińska lakonicz-
nie wskazywała rzekome 
uszkodzenia drogi, zmie-
niała w tym zakresie swo-
je relacje, zeznała też, że 
miasto Reda nie poniosło 
szkody. Sąd ocenił je z du-
żą ostrożnością, gdyż świa-
dek nadal konsultował je z 
Krzysztofem Krzemińskim 
i nie zachował obiektywi-
zmu. Były kierownik urzę-
du miasta w Redzie mylnie 
wskazywała, iż teren dział-
ki 231/8 należy do obsza-

ru Natura 2000. Sąd uznał 
zeznania byłego urzędnika 
Iwony Kocińskiej za zmien-
ne i  niejednoznaczne. Sąd 
uznał działania kolejnego 
urzędnika urzędu miasta 
Redy Marioli Okrucińskiej 
za nie poparte dowodami, 
za niezgodne z zasadami 
logiki i doświadczenia ży-
ciowego. Sąd uznał za wia-
rygodne zeznania Tomira 
Ponka. Wyjaśnienia te były 
zgodne z ustalonym stanem 
sprawy. Kosztowny dla 
miasta Redy proces z uwa-
gi na poniesione dotychczas 
znaczne koszty jak i długo-
trwały charakter samego 
procesu okazała się nieuza-
sadniony, a radny Tomir 

Ponka zapowiada docho-
dzenie roszczeń odszkodo-
wawczych.

Artykuł na prawach
ogłoszenia płatnego

Wieży Ciśnień, gdzie znaj-
duje się taras widokowy. W 
sumie w ciągu 7,5 godzin 
przeszli 11 km. Uczestnicy 
wycieczki zapewniają, że 
warto było.

          Tomir Ponka.
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Fot. facebook.com/Zrzeszenie-Kaszubsko-Pomorskie-
Oddział-w-Wejherowie

Instalacje fotowoltaiczne na 80 budynkach

Słoneczne dachy
w gminie wejherowo

4 sierpnia wójt gminy 
Wejherowo Przemysław 
Kiedrowski podpisał umo-
wę z firmą Elcado Krzysz-
tof Dąbrowski - wykonawcą 
dokumentacji technicznej 
w ramach projektu pn. 
„Słoneczne dachy w Gmi-
nie Wejherowo”. W ramach 
projektu wykonane zostaną 
instalacje fotowoltaiczne 
na 66 domach mieszkań-
ców Gminy, którzy zakwa-
lifikowali się do programu, 
a także na 14 budynkach 
użyteczności publicznej.

Celem przedsięwzięcia 
jest zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska po-
przez zwiększenie wykorzy-
stania energii odnawialnej.

W ramach projektu pn. „Słoneczne dachy w Gminie Wejhero-
wo” na 80 budynkach w gminie Wejherowo zamontowane zostaną 
instalacje fotowoltaiczne, dzięki którym będzie można wykorzy-
stywać energię odnawialną.

W III kwartale tego roku 
projektanci będą kontak-
towali się z mieszkańca-
mi zakwalifikowanymi do 
udziału w projekcie, w ce-

lu wykonania dokumenta-
cji. W razie wątpliwości, 
prosimy o kontakt telefo-
niczny z Urzędem Gminy 
Wejherowo.

Miejsce to od wielu lat cieszy się ogromną popularnością, nie tylko mieszkańców gminy 
Wejherowo, ale także sąsiednich miejscowości. W słoneczne dni frekwencja przypominała 
plażę z nadmorskich kurortów, co potwierdza potrzebę organizowana takich miejsc. Nad 
bezpieczeństwem kąpiących czuwają ratownicy z Ratownictwa Wodnego Szemud. Pod sta-
łym nadzorem jest także jakość wody. 

 Zorganizowane miejsce wykorzystywane do kąpieli otwarte zostało 16 lipca i czynne bę-
dzie jeszcze do 14 sierpnia w godzinach od 10.00 do 18.00.  

Podczas tegorocznych wakacji, po trzech latach przerwy powró-
ciła możliwość kąpieli pod okiem ratowników w jeziorze Zawiat w 
Bieszkowicach. Strzeżone kapielisko funkcjonuje tam przez mie-
siąc, od połowy lipca do połowy sierpnia.

Ratownicy nad jeziorem Zawiat

Wejherowską grupę pro-
wadził prezes wejherow-
skiego partu ZKP Mirosław 
Gafka, który ocenił spotka-
nie w Brusach jako bardzo 
udane. Wejherowianie po-
kazali się z dobrej strony, 
wielu wystąpiło w strojach 
kaszubskich, delegacja mia-
ła dwa duże banery i flagi. 
W grupie z Wejherowa był 
zastępca prezydenta miasta 
Arkadiusz Kraszkiewicz.

Zgodnie z tradycją zjazd 
rozpoczął się mszą św. w li-
turgii kaszubskiej w inten-
cji Kaszubów i Ukraińców 
(Zjazd odbywał się pod ha-
słem „Kaszubi Ukrainie”) 
oraz paradą ulicami miasta. 
Potem rozpoczęła się wielka 
biesiada, na której nie zabra-
kło muzyki, śpiewu i tańca 
w wykonaniu zespołu „Kre-
bane”, stoisk z produktami 
sztuki i literatury kaszub-
skiej, lokalną gastronomią, 
itp. Nie zabrakło turnieju 
tradycyjnej baśki. Pobito 
także rekord gry zespołowej 
na diabelskich skrzypcach. 
Na scenie wystąpił ukra-
ińsko-polski zespół Taraka 
i zespół folklorystyczny z 
Meksyku. Gwiazdą wieczor-
nej zabawy była Cleo.

– Cieszy mnie, że coraz 
więcej ludzi potrafi mówić w 
języku kaszubskim. Rozwi-

Światowy Zjazd kaszubów w Brusach

wejherowianie tam byli
W Brusach odbył się XXIII Zjazd Kaszubów. Wśród uczestników 

spotkania społeczności kaszubskiej z całego świata i gości nie za-
brakło sześćdziesięcioosobowej delegacji z Grodu Wejhera.

ja się działalność wydawni-
cza i muzyczna. Społeczność 
kaszubska rozwija się i in-
tegruje. Najważniejsze, że 
mamy poczucie tego, iż je-
steśmy razem i kochamy Ka-
szuby, swoją małą ojczyznę, 
czego Zjazd Kaszubski był 
dowodem – ocenił spotkanie 
Mirosław Gafka, prezes 
wejherowskiego Zrzeszenia.

– Oddział ZKP w Wej-
herowie prowadzi aktywną 
działalność. Najbardziej 
widoczne są kluby: Plasty-
ków, Hafciarski „Tulpa” 
czy Skata, ale przecież są 
też konkursy recytatorskie 

takie jak „Rodno Mowa”, 
a mieszkańcy Wejherowa 
potrafią mówić, śpiewać i 
pisać po kaszubsku, co sły-
chać w sklepach i na uli-
cach miasta – stwierdził 
Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa.

Kolejny, XXIV Światowy 
Zjazd Kaszubów odbędzie się 
w 2023 roku w Kartuzach.

Przypomnijmy, że Wej-
herowo było dwukrotnie 
organizatorem Zjazdu spo-
łeczności kaszubskiej: w 
2001 roku (III Zjazd) i w 
2011 roku (XIII Zjazd).
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WYDARZENIA

To pierwszy tego typu in-
strument na świecie, który 
został zbudowany ze stali, 
betonu architektoniczne-
go i elektroniki. Każdy z 
mieszkańców, kto potrafi 
grać na instrumentach kla-
wiszowych  mógł zaprezen-
tować swoje umiejętności. 
Dodatkowo, Wejherow-
skie Centrum Kultury 
zapewniało codzienne po-
południowe koncerty, za-
praszając do instrumentu 
wejherowskich muzyków. 
Nie było z tym problemu, 

Miejska Biblioteka Publiczna
w Wejherowie zaprasza dzieci na 

warsztaty letnie.
W programie m.in.: zajęcia 

sportowe, plastyczne, muzyczne, 
gry planszowe.

 
8-29.08. 2022 r. poniedziałki, 

wtorki, czwartki i piątki
w godz. 10.00 – 12.00. 

 
Liczba miejsc ograniczona. 

Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Informacje i zapisy: Wypożyczalnia 
dla Dzieci i Młodzieży, ul. 

Kaszubska 14, tel. 58 677 65 75.
 

Zajęcia będą prowadzone w ramach projektu 
„Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni", 
który realizowany jest przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie

z Save the Children International.

 

Biblioteka 
dla 

wszystkich

Бібліотека 
для
всіх

 Міська бібліотека в Вейхерові 
запрошує дітей на літні майстер- 

класи. В програмі м. ін.: спортивні, 
музичні та мистецькі занняття, 

настільні ігри.
 

8-29.08.2022 в понеділки, 
вівторки, четверги і п’ятниці 

від 10:00 до 12:00.
 

Оскільки кількість місць 
обмежена, то вирішальною є 
черговість записів на заняття.

 
Інформація та записи за адресою: 
бібліотека для дітей та молоді, вул. 

Кашубська 14,тел. 58 677 65 75
 

Заняття будуть проводитись в рамках проєкту 
«Бібліотека для всіх. Різні. Рівні. Важливі», який 

реалізує Фонд Розвитку Інформаційного 
Суспільства (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego) спільно
з Save the Children International.

 
 

Podczas potańcówki kró-
lować będą dawne melodie 
polskiej rewii i kabaretu, 
znane ze sceny dwudziesto-
lecia międzywojennego oraz 
czasów powojennych. Prze-
nieśmy się więc w czasy 
skocznych polek, porywają-
cych foxtrotów i namiętnego 
tanga. Naszymi przewodni-
kami po stylowych kom-
pozycjach ubiegłego wieku 

w najbliższy poniedziałek od 15.00

Retro Potańcówka Miejska
W świąteczny poniedziałek 15 sierpnia, tradycyjnie na placu Jakuba Wejhera w Wej-

herowie odbędzie się Retro Potańcówka Miejska. Początek zabawy zaplanowano o 
godz. 15.00, a na wejherowski rynek powróci lubiana i ceniona Warszawska Orkiestra 
Sentymentalna.

będą muzycy Warszaw-
skiej Orkiestry Senty-
mentalnej, inspirujący się 
piosenkami i pieśniami z 
repertuaru Adama Asto-
na, Wiery Gran, Mieczy-
sława Fogga, aranżacjami 
Henryka Warsa i Rostwo-
rowskiego, a także wyko-
naniami orkiestr Golda i 
Petersburskiego, Kara-
sińskiego i Kataszka.

Zespół  zadebiutował w 
2015 roku na festiwalu Pol-
skiego Radia „Nowa Tra-
dycja”, a rok później wydał 
debiutancki album „Umów-
my się na dziś”. Ponieważ 
dansingowy repertuar mię-
dzywojnia to studnia bez 
dna, muzycy regularnie 
go zgłębiają. Orkiestra już 
kilkukrotnie występowała  
podczas Potańcówki Miej-

skiej w Wejherowie, krad-
nąc serca publiczności i 
gwarantując fantastyczną 
zabawę!

Wcześniej do wspólnego 
tańca i uciech zachęcać bę-
dą zespoły Cuarteto Re! 
Tango oraz Warszawiaki 
- Trupa Teatralna.

Dla uczestników Retro 
Potańcówki przygotowano 
wiele atrakcji, m.in. poka-
zy filmowe w Retro Kinie, 
animacje, wystawy czy moż-
liwość zwiedzania sali histo-
rycznej okresu międzywojnia 
w wejherowskim ratuszu. 
Nie zabraknie Retro Mia-
steczka, pełnego kramów 
dawnych rzemieślników, 
handlarzy i bukieciarek.

WCK zaprasza do wspól-
nej zabawy!

Dwa tygodnie temu na wejherowskim 
rynku przed ratuszem stanął fortepian ze-
wnętrzny firmy Fulco System, ważący 350 
kg. Okazał się prawdziwym hitem, bo przez 
dwa tygodnie zagrało na nim wielu muzy-
ków z Wejherowa, a wokół instrumentu 
zbierali się mieszkańcy i wakacyjni goście.

Muzyczne wejherowo

Fortepian 
na rynku

bo jak wiadomo mamy w 
Wejherowie wielu znako-
mitych artystów i wspani-
łą szkołę muzyczną.

I tak, na ulicznym forte-
pianie zagrali m.in.:  Adam 
Wójcik, Mirosław Ha-
łenda, Elżbieta Lieder 
i Beata Felczykowska z 
uczennicami Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. - 
Martyną Wenta, Samirą 
Gołąbek i Martyną Zie-
gert, a także Nikodem 
Kupniewski, Karolina 
Szczepańska i Zuzanna 
Sowa (uczennica), Agata 
Jasińska-Krajnowska, 
Leszek Gołąb,  Aleksan-
dra Janus i Jacek Hoduń 
z chórem Camerata Musi-
cale oraz Kacper Binder.

Przy akompaniamencie 
fortepianu na placu Ja-
kuba Wejhera zaśpiewał 
także wejherowski Chór 
Męski „Harmonia”.

Dzisiaj fortepian gości 
na rynku ostatni dzień. Aż 
szkoda, że nie pozostanie 
na dłużej....

Powyżej przy fortepianie Adam Wójcik (fot. Leszek Spigarski), poniżej wokół  
fortepianu Chór Camerata Musicale (fot. Urząd Miejski).
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KULTURA

Polskie miejscowości, zarówno te więk-
sze, jak i mniejsze, mają w sobie wiele 
uroku. Każda z nich kryje w sobie jakąś hi-
storię, kilka tajemnic, jakieś zapomniane 
miejsca. Wiele skrywa się gdzieś na uboczu 
turystycznych szlaków. Sporo z nich stało 
się inspiracją dla pisarzy i to tam umieścili 
oni akcję swoich powieści. Teraz możemy w  
łatwy sposób je poznać i pokusić się o wypra-
wę śladami bohaterów literackich. Miejska 
Biblioteka Publiczna w Wejherowie przygo-
towała projekt „Literackie szlaki Polski”. 
To wirtualna mapa powieści, których akcja 
dzieje się w różnych miejscowościach Polski.

W dniu uruchomienia projektu znajduje 
się na niej lista siedemdziesięciu książek, 
których akcja toczy się w podanych miejsco-
wościach. Co ważne, jest to wyłącznie litera-
tura piękna – projekt nie dotyczy literatury 
popularno-naukowej, czy naukowej, w tym 
przewodników. Istotnym elementem ma być 
rozbudowa mapy – organizatorom zależy na 
tym, by baza ta stale się powiększała. 

Autorzy, wydawnictwa, a nawet sami 
czytelnicy mogą zgłaszać swoje propo-
zycje (autor i tytuł książki, miejscowość, 
której dotyczy), wysyłając wiadomość 
e-mail na adres mbpwejherowo@gma-
il.com w temacie wiadomości wpisując 
„Literackie szlaki Polski”. Jest to szan-
sa zwłaszcza dla niskonakładowych wydań, 
dla których będzie to dodatkowa promocja.

Na mapie nie mogło, oczywiście, zabrak-
nąć książek związanych z naszym regionem 
i naszym miastem, takich jak seria „Spra-
wy inspektora Brauna” Piotra Schmand-

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza

Literackie szlaki Polski
 Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie przygotowała 

projekt „Literackie szlaki Polski”, w którym uruchamia wirtu-
alną mapę powieści. Ich akcja dzieje się w konkretnych miejsco-
wościach Polski. Mapę można znaleźć na stronie: 

  bit.ly/LiterackieSzlakiPolski

ta, czy „Aptekarz” Iwony Bogusz. W 
ten sposób bibliotekarze przypominają o 
literackich szlakach, także po Wejhero-
wie (można je poznać podczas tegorocz-
nej odsłony Literackich Śród w Letniej 
Bibliotece w Pałacu). Nasze miasto do-
czekało się kilku historii książkowych, 
także tych dziecięcych. Warto je poznać, 
odwiedzając bibliotekę.  

Dzięki „Literackim szlakom Polski”, 
podczas wakacyjnych wędrówek, może-
my sięgnąć po książki związane z re-
gionem, który odwiedzamy. Spacerując 
małymi uliczkami, odpoczywając w re-
gionalnej restauracji, czy poznając za-
kamarki ruin zamków, możemy poczuć 
się jak ich bohaterowie i zobaczyć kra-
jobraz, który stał się tłem tych niezwy-
kłych historii. 

W ramach Letniej Biblioteki 
w Pałacu odbywają się Literac-
kie Środy, czyli spacery po Wej-
herowie śladami bohaterów 
książek. Odbyły się już spacery 
śladami książek Reginy oso-
wickiej oraz śladami Remusa 
(z udziałem Edmunda Szcze-
siaka), a także śladami inspek-
tora Brauna - bohatera książek 
Piotra Schmanda.

W środę 24.08 br. Miejska 
Biblioteka zaprasza na ostatni 
spacer z tego cyklu:  Śladami 
jakuba wejhera i bohaterów 
książek Moniki kubisiak pt. 
„w krainie wejhera”. 

Nad koncepcją i przebiegiem spacerów czuwa prze-
wodnik Radosław kamiński. 

Fot. facebook.com/BibliotekaWejherowo

17 sierpnia ostatnia Literacka Środa
Początek spotkania o godz. 16.00 w Letniej Bibliotece 

na tarasie Pałacu (Muzeum Pismiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej) w Parku Miejskim.

Podczas pleneru wejhero-
wianie korzystali z malow-
niczej okolicy, zapełniając 
swoje obrazy motywami 
znad jezior. Wzięli też udział 
w festynie z okazji święta 
gminy, prezentując swoje 
prace. Plastycy z Wejhero-
wea zrobili niespodziankę 
mieszkańcom gminy Stawi-
guda występując na scenie 
w strojach kaszubskich i 
śpiewając po kaszubsku.

- Ludzie byli mile zasko-
czeni naszym wykonaniem i 
strojami kaszubskimi. My-
ślę, że godnie zaprezento-
waliśmy Kaszuby i miasto 
Wejherowo - powiedziała 

wejherowianie w Stawigudzie

Sztalugi nad jeziorami
Z tygodniowego pleneru wrócili członkowie Stowarzyszenia 

Plastyków im. S. Lewińskiego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Po-
morskim w Wejherowie. W plenerze na terenie gminy Stawiguda 
koło Olsztyna wzięło udział 11 osób z Wejherowa i okolic.

Teresa Uzdrowska, pre-
zes stowarzyszenia.

Podsumowaniem pleneru 
była wystawa prac w Gmin-
nym Ośrodku Kultury”. Na 

pożegnanie każdy z uczest-
ników pleneru przekazał na 
ręce gospodarzy po jednym 
ze swoich obrazów, jaki tam 
namalował.

W galerii Filharmo-
nii Kaszubskiej moż-
na oglądać wystawę 
„Batikowe światy” au-
torstwa Wandy Frąc-
kowskiej.

Artystka tworzy za-
chwycające prace za po-
mocą tkanin, wosku i 
barwników. Odwiedzający 
naszą galerię każdorazowo 
są pełni uznania. 

Wejherowskie Centrum 
Kultury zachęca, by prze-
konać się na własne oczy, 
jak efektowne są to dzieła. Fot. Monika Płomin/WCK

obrazy w Filharmonii kaszubskiej

Batikowe światy
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LATO W MIEŚCIE

Warunkiem uczestnic-
twa w warsztatach był za-
kup biletu w cenie 20 zł na 
kilkudniowy cykl każdego 
z warsztatów, a te rozeszły 
się błyskawicznie. Dzię-
ki współpracy z Nadleśnic-
twem Wejherowo część zajęć 
odbywa się w ogrodzie den-
drologiczno-botanicznym. 
Filharmonia Kaszubska 
zaprasza do kina na atrak-
cyjne projekcje filmów dla 
dzieci i dla dorosłych.

W jednej z pracowni WCK 
warsztaty teatralne dla 
dzieci prowadzi instruktor 
Alicja Araszkiewicz, któ-
ra uczy najmłodszych m.in., 
kreować scenki teatralne, 
podczas których one same 
dokonują zmian, wprowa-
dzają m.in. nowe postaci i 
zmieniają fabułę.

– Ciekawym doświad-
czeniem było oswajanie 
małego aktora z mrokiem 
w przestrzeni. Dzieci prze-
konały się, że inaczej wy-
gląda scenka w jasnej 
przestrzeni, a inaczej w 
mroku. Pracujemy też nad 
pobudzaniem wyobraźni w 
oparciu o karty dixit i za-
dawane pytania – wyjaśnia 
Alicja Araszkiewicz.

W zajęciach z jogi ćwi-
czą dzieci pod kierunkiem 
instruktorki Sangmo Bo-
rysiewicz. Najmłodsi chęt-
nie bawią się w elfy, ćwiczą 
jogę wcielając się w postaci 
czarnoksiężników i wiedźm. 
Zdaniem instruktorki sprzy-
ja to rozwojowi wyobraźni 
u dzieci, które uwielbiają 
świat baśni i bajek.

Instruktorka wyjaśnia, 
że joga to bardzo tajemniczy 
temat. Jeśli chodzi o prak-
tyki są różne jej odłamy i 
techniki. Przekonuje, że jo-
ga jest bardzo elastyczna, 
skoro przetrwała 10 tysię-
cy lat. W trakcie warszta-
tów wprowadza elementy 
teatralne i taneczne, które 
mają wnieść kreatywność 

warsztaty artystyczne w wCk

Zabawa w teatr, joga,
zajęcia wokalne i inne

Wejherowskie Centrum Kultury podczas wakacji prowadzi 
warsztaty artystyczne popularyzujące kulturę. Rozpoczęto od 
warsztatów teatralnych i jogi artystycznej, które  prowadzili do-
świadczeni instruktorzy.

i zapewnić atrakcyjne spę-
dzanie czasu.

Podczas wakacji WCK 
prowadzi także warszta-

ty ceramiczne, wokalne, 
fotograficzne, plastyczne, 
artystyczno-przyrodnicze, 
cyrkowe oraz origami.

Przekonały się o tym 
dzieci z półkolonii zorgani-
zowanych w Szkole Podsta-
wowej nr 9 w Wejherowie, 
które pod opieką Haliny 
Groth uczestniczyły w wa-
kacyjnych zajęciach edu-
kacyjnych na temat drzew. 
Dzieci wysłuchały prelekcji 
o budowie i funkcjonowa-
niu drzew oraz korzyściach 
jakie przynoszą swoją 
obecnością w środowisku 
naturalnym, a potem obej-
rzały film edukacyjny pt. 
„Zrozumieć drzewo” i wzię-
ły udział w konkursie-zaba-
wie Koło Fortuny.

– Staram się przekony-
wać dzieci, że drzewa są 
żywymi organizmami, opo-
wiadam im o nich różne cie-
kawostki i uświadamiam co 
dają nam drzewa. Dzieci z 
powagą przyjmują przeka-
zywane im informacje i chęt-
nie włączają się w dyskusję 
–  mówi Joanna Janiec.

Miejskie półkolonie
Półkolonie w Szkole Pod-

stawowej nr 9 są pierwszą 
taką akcją letnią, zorganizo-
waną przez miasto. Uczest-
nicy są bardzo zadowoleni z 
pobytu na półkolonii, a naj-
większą radość sprawiają 
im wycieczki.

– Myślę, że dla dzieci 
półkolonie stanowią atrak-
cyjną formę wakacyjnego 

Na wakacjach nie można się nudzić

Zajęcia w parku 
i na boisku

Spacery edukacyjne organizowane przez Wydział Edukacji Przy-
rodniczej WZNK cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i mło-
dzieży. Prowadząca zajęcia Joanna Janiec w interesującej formie 
przekazuje dzieciom informacje o przyrodzie Parku Miejskiego.

wypoczynku. Dzieci cały 
czas były bezpieczne pod 
fachową opieką wychowaw-
ców, którzy są pracownika-
mi szkoły. To wielka pomoc 
dla rodziców, zwłaszcza 
gdy oboje pracują i nie ma-
ją z kim zostawić swoich 
pociech – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa, 
który odwiedził dzieci.

Zadowolona z przebiegu 
półkolonii jest również dy-
rektor szkoły Olga Toma-
szewska.

- Na terenie szkoły zor-
ganizowaliśmy dzień 
sportu z konkurencjami re-
kreacyjnymi, podczas któ-
rych uczestnicy zdobywali 

Fot. facebook.com/Park-Miejski-Wejherowo

nagrody, a także dzień pla-
styczny, który zakończył się 
wystawą prac. Było tyle 
imprez, że dzieci nie miały 
czasu się nudzić  twierdzi 
Olga Tomaszewska.

Półkolonie, zorganizo-
wane przez władze miasta 
odbywały się również  w 
Szkole Podstawowej nr 5 
na Śmiechowie, a w progra-
mie znalazły się podobne 
atrakcje dla uczestników.

Piłkarskie Lato 
z Błękitnymi
Z kolei na boisku, zwa-

nym Jamajka odbywały się 
piłkarskie wakacje. Przez 
dwa tygodnie na boisku na 
Osiedlu Kaszubskim (przy 
wieżowcach) prowadzona 
była półkolonijna Akcja „La-
to z Błękitnymi”. Uczest-
niczyłow nim ponad sto 
wejherowskich dzieci, kto-
rym zorganizowano zabawy 
z piłką i rozgrywki  w piłkę 
nożną.  Zajęcia prowadzi-
li trenerzy Akademii Piłki 
Nożnej Błękitni Wejherowo. 
Na zakończenie akcji Arka-
diusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta miasta i 
trener  Tadeusz Ciapa wrę-
czyli wszystkim dzieciom pa-
miątkowe medale i zdjęcia 
drużyny, w której występo-
wali jako zawodnicy.Fot. Urząd Miejski
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KONDOLENCJE

"Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
 a wspomnień nikt nam nie odbierze,

 zawsze będą z nami”

PANU
Jarosławowi Sellinowi

Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Generalnemu Konserwatorowi Zabytków

łącząc się w bólu
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,

które choć na chwilę niech dają ukojenie
 z powodu śmierci 

O J C A
składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”.
Ks. Jan Twardowski 

Panu 
Jarosławowi Sellinowi

Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Generalnemu Konserwatorowi Zabytków

najszczersze wyrazy współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy

z powodu śmierci

O J C A

składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Łącząc się w bólu z Rodziną i Bliskimi

Leszkowi Grabarczykowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Ż O NY

składają

Przewodniczący 
Rady Gminy Wejherowo 

Hubert Toma
wraz z radnymi

Wójt Gminy Wejherowo
Przemysław Kiedrowski

wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

"Nie umiera ten, kto trwa 
w sercach i pamięci naszej..."

Pani 
Jolancie Rożyńskiej

Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury 
w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie 

w trudnych dniach po śmierci 

S I O S T R Y

składają

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Nekrologi i kondolencje w „Pulsie wejherowa”   606 101 502, redakcja@pulswejherowa.pl

Archiwalne wydania i bieżące materiały 
zamieszczane 

w „Pulsie  wejherowa” 
znajdziesz na:   www.pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI

wieści z gminy Łęczyce
RYwALIZACjA I ZABAwA

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w 
Strzebielinie zarasza 20 sierpnia do Kaczkowa w gminie Łeczyce, gdzie  
odbędzie się Wielki Turniej Sołectw Gminy Łęczyce.

W programie oprócz zawodów dla sołectw zaplanowano występ Kabaretu Kunda, 
koncert „SSTONKI” znanej również jako Kaszubska Influencerka oraz potańcówkę  
pod gołym niebem. Początek o godz. 16.00. 

Organizatorzy zapraszają mieszkańców gminy oraz powiatu wejherowskiego do 
odwiedzenia pięknych zakątków gminy Łęczyce i do dobrej zabawy w plenerze.

REkLAMY I ogŁoSZENIA w  PuLSIE  wEjhERowA
606 101 502 redakcja@pulswejherowa.pl

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w 
Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie została 
laureatem programu „WzMOCnij swoje otocze-
nie". Dzięki programowi grantowemu i środ-
kom pozyskanym dzięki PSE już wkrótce na 
terenie Gminy Łęczyce powstanie Mobilna Sa-
la Zabaw Sensorycznych. 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie" to ogólnopolski 
program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jed-
nostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków 
pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, 
które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w 
swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących ob-
szarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, 
ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, 
środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczą-
ce się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu 
dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.
wzmocnijotoczenie.pl

MoBILNA SALA ZABAw 
SENSoRYCZNYCh

Festyn już
w niedzielę

występy,
pokazy,
biesiada

W najbliższą nie-
dzielę 14 sierpnia w 
Strzebielinie (gmi-
na Łęczyce) odbędzie 
się coroczny festyn, 
na który zaprasza za-
równo Sołectwo Strze-
bielino Osiedle, jak i 
parafia św. Maksymi-
liana Kolbe w Strzebie-
linie. Festyn odbywa 
się bowiem tradycyj-
nie w dniu odpustu pa-
rafialnego.

Msza św. odpustowa zo-
stanie odprawiona przy 
ołtarzu polowym obok ko-
ścioła o godz. 11.30.

 Zabawa dla mieszkań-
ców Strzebielina i gości 
spoza wsi rozpocznie się w 
niedzielę o godz. 15.00 przy 
ul. Leśnej 18. 

Na scenie wystąpi ka-
szubski zespół „Chmiela-
nie” oraz lokalny Teatr 
„Odeon”, działający od wie-
lu lat w Strzebielinie.

Dla dzieci będą lubiane 
przez nie dmuchańce i inne 
zabawy na powietrzu.

Beda tez pokazy kick-
boxingu, a panie z Ko-
ła Gospodyń Wiejskich w 
Brzeźnie Lęborskim (gmina 
Łęczyce) przygotują pyszny 
poczęstunek

Parafialno-sołecki  fe-
styn jest okazją do dobrej 
zabawy oraz integracji 
mieszkańców wsi.

Czytaj nas 

również

w internecie:

www.pulswejherowa.pl
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O G Ł O S Z E N I E

Do PSZOK przyjmujemy:

MATERAŁY POBUDOWLANE
(wełna mineralna, styropian
budowlany, rury PCV)

PRZEDMIOTY
DO PONOWNEGO

UŻYCIA

Stare meble, odpady budowlane, 
wyposażenie mieszkań, itp. układa-
ne są w tym miejscu przez okolicz-
nych mieszkańców lub inne osoby, 
tworząc hałdę odpadów i śmieci. 

Zgłaszająca nam ten proceder 
mieszkanka osiedla (dane do wia-
domości redakcji), informowała o 
problemie Spółdzielnię Mieszkanio-
wą. Zaproponowała nawet sposób, 
jak ten problem rozwiązać. Zdaniem 
naszej Czytelniczki należałoby ogro-
dzić ten teren siatką.

Pracownicy spółdzielni wykaza-
li się własną inicjatywą i ustawili 
w tym miejscu niski płotek między 
dużym ogrodzeniem a pergolą. Oczy-
wiście to rozwiązanie okazało się 
nieskuteczne, bo nadal nie ma pro-
blemów z podrzucaniem w to miejsce 
wszelkich śmieci i odpadów. 

Problem, czyli bałagan na ulicy 
Strzeleckiej w naszym pięknym mie-
ście, pozostał.

Bałagan na ulicy Strzeleckiej 5

Nieustannie 
rośnie hałda śmieci

Między blokiem przy ulicy Strzeleckiej 5, a pergolą śmietnikową 
nieustannie gromadzone są różnego typu i rozmiaru śmieci. Nasza 
Czytelniczka, która zgłosila redakcji ten problem bezskutecznie 
interweniuje w Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Fot. nadesłane przez Czytelniczkę

ROZMAITOŚCI

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. 

 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

Współorganizatorem akcji są Rycerze Kolumba działający przy parafii Trójcy Św. w Wejhe-
rowie, którzy już po raz trzeci organizują zbiórkę krwi pod hasłem „Oddaj krew, uratuj życie”.

W poprzednich latach udało się zebrać: 10,35 litrów krwi, a następnym razem 9,9 litrów krwi. 
Organizatorzy akcji liczą na ofiarność mieszkańców Wejherowa oraz ludzi dobrej woli z całego 
regionu, którzy tego dnia będą w Wejherowie.

23 sierpnia na Placu wejhera

oddaj krew i uratuj życie
we wtorek 23 sierpnia br. na Placu wejhera przed kolegiatą odbędzie się akcja 

zbiórki krwi dla potrzebujących ze Szpitala Specjalistycznego w wejherowie. Am-
bulans będzie do dyspozycji krwiodawców w godz. od 10.00 do 14.00.
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O G Ł O S Z E N I E

 
 

NGP.6721.5.2021.DW        Łęczyce, dnia 11.08.2022r. 
 

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 
Chrzanowo, gmina Łęczyce 

 
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 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 w związku z art. 54 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Chrzanowo, gmina Łęczyce 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.08.2022 r. do 08.09.2022r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Łęczyce. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany miejscowego planu 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 września 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy 
o godz. 14.30. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 2373 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, 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 22.09.2022 r. 
 

Zastępca Wójta Gminy Łęczyce 
Bożena Pruchniewska  

 
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 2008r. 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 

O G Ł O S Z E N I A

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

 Zawody triathlonowe obejmują pływanie, biegi przeła-
jowe i jazdę na rowerze. Podzielone są na trzy kategorie: 
Mega, Sprint i Mini oraz Dzieci. Start imprezy (pływanie) 
odbędzie się o godz. 9:45 na Jeziorze Zawiat w Bieszko-
wicach. Od godz. 10:00 w Parku Miejskim odbędą się 
biegi na różnych dystansach. Zawody kolarskie prowa-
dzone będą na trasie Bieszkowice-Wejherowo.

Kategoria Mega Stonemen obejmuje pływanie na dy-
stansie 1,5 km, jazdę na rowerze - 40 km oraz bieg prze-
łajowy na 10 km. 

Kategoria Sprint to: pływanie na 750 metrów, jazda 
rowerem na 20 km oraz bieg na 5 km. 

Kategoria Mini to pływanie na 200 m, rower na 8 km 
i bieg na 2 km. Przewidziane są również zawody dla dzie-
ci: Mini Kids Run: bieg na 300 m dla dzieci w wieku od 
3 do 7 lat oraz Mega Kids Run: bieg na 800 m dla dzieci 
w wieku od 8 do 15 lat. Zawody dla dzieci rozpoczną się 
o godz. 14:15.

Żeby wziąć udział w zawodach trzeba przeczytać Re-
gulamin i dokonać zgłoszenia wraz z opłatą. Regulamin 
zawodów oraz pozostałe informacje o Porta Stoneman 
Triathlon Wejherowo 2022 są na stronie: stoneman.pl

Kontakt: info@stoneman.pl, m.me/stonemantriathlon

triathlon w wejherowie
i w gminie wejherowo

Rywalizacja
i zabawa

W najbliższą sobotę 13 sierpnia br. na te-
renie Parku Miejskiego im. A. Majkowskie-
go w Wejherowie odbędą się zawody Porta 
Stoneman Triathlon Wejherowo 2022, jako 
zawody dla całej rodziny.
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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

SPORT

Gospodarze zagrali aż 
trzema nowymi zawodni-
kami w podstawowej je-
denastce, ale od samego 
początku meczu Wikęd grał 
pewnie i spokojnie, tworzył 
sytuacje bramkowe. 

Goście próbowali zasko-
czyć defensywę gospodarzy 
długimi podaniami do na-
pastników. Obrona, mimo 
szybkiego „zebrania” trzech 

Piłka nożna. IV liga

wikęd pokonał Pogoń
Dwie bramki strzelił Rafał Siemaszko i Wikęd Luzino na wła-

snym boisku na inaugurację rozgrywek pokonał Pogoń Lębork 2:1.

żółtych kartek, nie dawała 
się zaskoczyć. Przewaga 
w grze i bramkowa trwała 
do 61. minuty, gdy padło 
wyrównanie. Pogoń atako-
wała, a Wikęd nie umiał od-
powiedzieć, skutecznie się 
jednak broniąc. 

Ostatnie 10 minut to 
pełna kontrola nad prze-
biegiem zdarzeń na boisku 
i zwycięska bramka R. Sie-

maszki. W sobotę, 13 sierp-
nia o 17:00, Wikęd zagra 
na wyjeździe z KS Wierzy-
ca Decka Pelplin.

Skład Wikędu: Kichman, 
Wilczyński, Kostuch, Ma-
szota, Górniak (Opłatkow-
ski), Mienik (Skurat), Petk, 
Krefft, Borski (Murakow-
ski), Siemaszko (Zawor-
ski), Dąbrowski (Hirsch).

Trzecioligowiec Stolem Gniewino zmierzył się u siebie z Olimpią Grudziądz, 
która była drugim zespołem ubiegłego sezonu. Goście rozgromili Stolem 0:4.

Natomiast Gryf Wejherowo na inaugurację rozgrywek zagrał na wyjeździe z Gromem 
Nowy Staw. Teoretycznie słabsza drużyna z Nowego Stawu zagrała lepiej i z pomysłem 
na osiągnięcie sukcesu. Już w 10. minucie Grom objął prowadzenie. 20 minut później do 
wyrównania doprowadził Jakub Kwidziński. Mecz zakończył się remisem 1:1.

Piłka nożna. III i IV liga

Przegrana i remis

W ogólnej klasyfika-
cji U-14 najlepszą druży-
ną okazał się zespół Laga 
na Roberta, a drugą lokatę 
zajęła Lechia Gdańsk. Na 
najniższym stopniu podium 
stanęli Mleczne Predatory. 
Królem strzelców został 
Kuba Bacławski. 

W kategorii U-21 naj-
lepsi okazali się zawodnicy 
RKS Wojak, wyprzedzając 
Sołtys Team oraz Gościci-
no. Królem strzelców został 
Kacper Miotk.

Emocji nie brakowało.

Luzino-kębłowo. Liga Piłki Nożnej

turniej dzikich drużyn
W Luzinie zakończyły się rozgrywki Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej w 

Kębłowie dla „Dzikich Drużyn”. Rywalizacja odbywała się w dwóch ka-
tegoriach wiekowych U-14 oraz U-21. Ponadto  dla najmłodszych odby-
wały się miniturnieje „Sportowe Kębłowo”. Ze wszystkich piłkarskich 
zmagań, skorzystało blisko 400 zawodników, nie tylko z gminy Luzino.


