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pierwszy elektryczny autobus

Nowoczesna hala warsztatowa oraz pierwszy zeroemisyjny elektryczny autobus to z pewnością kolejny 
sukces Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Spółki z o.o. Autobus Solaris Urbino 12 Electric wpisu-
je się w wejherowskie działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska i klimatu pod hasłem „KLIMATycz-
nie w Wejherowie”. W wyniku przetargu wejherowski przewoźnik kupił nowy autobus w firmie „Solaris” 
pod Poznaniem, z której pochodzi większość pojazdów eksploatowanych przez MZK Wejherowo. Dołączył 
do nich pierwszy, ale nie ostatni autobus elektryczny, oficjalnie zaprezentowany w siedzibie spółki. Przed-
stawiciele samorządów oraz instytucji i firm, które współpracują z MZK podziwiali również nowoczesną 
halę, odbudowaną w miejscu starego obiektu, który spłonął na początku ub. roku.                           Str. 3

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa
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Galeria Wejherowskie 
Klamoty „Wejrowsczé kla-
motë” to miejsce, w któ-
rym przedmioty dostają 
nowe życie. W dodatku 
cały dochód ze sprzedaży 
przekazywany jest na ce-
le charytatywne. Podczas I 
edycji zebrano ponad 3 ty-
siące złotych a podczas dru-
giej edycji udało się zebrać 
prawie 8,5 tys. zł. Tę kwotę 
przekazano wejherowskim 
organizacjom pozarządo-
wym.

Naprawione rzeczy powróciły do użytkowników

„klamoty” z Ekofabryki
Galeria w Ekofabryce kolejny raz dała drugie życie meblom, zabawkom, porcelanie, 

sprzętom elektronicznym, elektrycznym gospodarstwa domowego, książkom, ubraniom 
i wielu innym przedmiotom codziennego użytku. Cały taki dobytek udostępniono w trak-
cie  II edycji Galerii Wejherowskie Klamoty, organizowanej przez Ekofabrykę. Wśród 
książek było wiele tzw. „białych kruków”.

– Tłumy podczas otwar-
cia Galerii świadczą o 
ogromnym zainteresowaniu 
wydarzeniem, które ma nie 
tylko ekologiczny, ale tak-
że charytatywny wymiar – 
mówi Andrzej Gorczycki, 
prezes Zakładu Usług Ko-
munalnych w Wejherowie. 
–  Ekofabryka to miejsce, w 
którym przedmioty, które 
są w pełni sprawne lub wy-
magają drobnych napraw 
czy renowacji mogą dostać 
drugie życie. To, co dla jed-

nych staje się odpadem dla 
innych może być cennym 
przedmiotem. Cieszę się, że 
mieszkańcy są tego świado-
mi przekazując nam nie-
potrzebne rzeczy i kupują 
znajdując często prawdzi-
we perełki.

Małgorzata Hennig, 
kierownik Ekofabryki wy-
jaśnia, że wszystkie przed-
mioty, które znajdują się w 
Galerii pochodzą od miesz-
kańców, którzy dostarcza-
ją je w ramach selektywnej 

zbiórki odpadów, prowadzo-
nej w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) na terenie 
Ekofabryki. Przygotowa-
niem przedmiotów zajmują 
się pracownicy Ekofabry-
ki, którzy naprawiają je w 
warsztatach. Naprawione 
trafiają do Galerii, gdzie są 
wyceniane i wystawione na 
sprzedaż. 

Ekofabryka funkcjonu-
je przy ul. Fabrycznej 10 w 
Wejherowie.  

Fot. Urząd Miejski

Inicjator Pchlego Targu radny Leszek Szczypior mó-
wi, że nie spodziewał się tak olbrzymiego zainteresowania 
tym przedsięwzięciem.

– Były udostępnione miejsca parkingowe na os. Przy-
jaźni i przy obiekcie Bliza, a także bezpłatnie miejsca na 
prywatnym parkingu przy Urzędzie Skarbowym. Wyko-
rzystane były także parkingi osiedlowe przy budynkach 
mieszkalnych. Mimo zapełnienia miejsc nie brakowało. 
Duża rotacja umożliwiała płynne parkowanie – dodaje 
radny Leszek Szczypior.

– Cieszymy się, że mieszkańcom spodobała się ta inicjaty-
wa, która daje używanym przedmiotom drugie życie i znaj-
dują się chętni na rzeczy, które zalegają miejsca w naszych 
domach – mówi zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkie-
wicz obserwując wspólnie z sekretarzem miasta Bogusła-
wem Suwarą przebieg Pchlego Targu.

Miłą atmosferę wprowadził zespół folklorystyczny w ka-
szubskich strojach „Bożepolanie”, przygrywając w trakcie 
trwania imprezy. Wielkie brawa dla organizatorów, szcze-
gólnie dla pomysłodawcy i współorganizatora przedsię-
wzięcia radnego Leszka Szczypiora oraz Wejherowskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Drugi Pchli Targ za Blizą w minioną nie-
dzielę 25 września ponownie zgromadził 
tłumy mieszkańców Wejherowa i okolic. 
Zadowoleni byli wszyscy, zarówno wy-
stawcy, jak i kupujący.

pchli targ po raz drugi

tłumy
uczestników

Fot. Urząd Miejski

Czytaj nas również  w internecie   
www.pulswejherowa.pl

Podczas zebrania spra-
wozdawczo-wyborczego ZK-
-P Statuetkę wręczyli w 
imieniu prezydenta Wejhe-
rowa: zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz i 
sekretarz miasta Bogusław 
Suwara (zdjęcie obok).

Wejherowski Oddział 
ZKP liczy obecnie 186 człon-

Lucyna pranschke prezesem Zk-p w Wejherowie
Nowym prezesem wejherowskiego Od-

działu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
została Lucyna Pranschke (na zdjęciu po-
niżej). Ustępujący po dwóch kadencjach 
prezes Mirosław Gaffka został wyróżniony 
Statuetką Jakuba Wejhera.

ków. Podczas zebrania mi-
nutą ciszy uczczono pamięć 
zmarłych działaczy Zrze-

szenia, m.in. Zofię Kamiń-
ską, Bronisława Naczka 
i Leona Wesserlinga. 



3

redakcja@pulswejherowa.pl 29 września 2022

MIASTO

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

Elektryczne autobusy, 
a będzie ich więcej, służą 
zdrowiu i życiu pasażerów 
oraz mieszkańców miasta. 
Nieprzypadkowo uroczysta 
prezentacja elektrycznego 
autobusu odbyła się w Eu-
ropejskim Tygodniu Mo-
bilności oraz w Dniu Bez 
Samochodu. Dotację na za-
kup elektrycznego pojazdu 
pozyskano z NFOŚiGW w 
Warszawie, a wejherowska 
Spółka uczestniczy w pro-
gramie „Zielony tabor”. 

Jednocześnie w MZK 
przy ul. Tartacznej otwar-
to nową halę warsztatową 
odbudowaną po pożarze, 
który miał miejsce w lutym 
2021 roku. Dzięki pozyska-
nym środkom bardzo szyb-
ko rozebrano pozostałości 
poprzedniego budynku i 
zbudowano nowy, spełniają-
cy wymogi bezpieczeństwa i 
wyposażony w nowoczesne 
urządzenia. Wprowadzono 
szereg usprawnień ułatwia-
jących pracę mechaników.

W tej hali zaprezentowa-
no autobus marki Solaris 
model: Urbino 12 Electric, 
zakupiony po przetargu w 
firmie Solaris w Bolechowie 
koło Poznania. To pierwszy 
tego typu pojazd we flocie 
spółki MZK, ale kolejny wy-
produkowany w tym samym 
przedsiębiorstwie.

– Po wielu tygodniach te-
stowania różnych autobusów 
elektrycznych bardzo się cie-
szę, że udało się nam zakupić 
pierwszy autobus elektrycz-
ny, który jest pojazdem ze-
roemisyjnym – powiedział 
Czesław Kordel, prezes 
Zarządu MZK Wejherowo 
Spółka z o.o. – Cieszę się, że 
jest to kolejny autobus marki 
Solaris, która nigdy nas nie 
zawiodła. Jest to pierwszy, 
ale nie ostatni autobus elek-
tryczny w naszych barwach. 
Następnym etapem naszego 

W odbudowanej i nowocześnie wyposażonej hali warsztatowej 
MZK Wejherowo przed tygodniem przekazano do eksploatacji 
pierwszy zeroemisyjny autobus elektryczny Solaris Urbino 12 
Electric, wpisujący się w wejherowskie działania na rzecz eko-
logii i ochrony klimatu. Następnego dnia elektryczny autobus 
wyjechał na ulice Wejherowa.

działania będzie zakup au-
tobusu z napędem wodoro-
wym. To trudne wyzwanie, 
ale nie boimy się go podjąć.

Miejska spółka dzięki 
tym inwestycjom stała się 
zakładem w pełni nowocze-
snym oraz przyjaznym śro-
dowisku, co przyczyni się 
do komfortu podróżowania 
mieszkańców Wejherowa.

– W imieniu prezydenta 
miasta, Krzysztofa Hilde-
brandta chciałabym powie-
dzieć, że jako władze miasta 
bardzo, ale to bardzo doce-
niamy pracę, która jest tutaj 
prowadzona – powiedziała 
Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa. –  
Ponieważ wiemy, jak ciężki 
był to okres dla spółki, bar-
dzo się cieszymy, że zakład 
tak dobrze z tego wybrnął. 
Chciałabym serdecznie po-
dziękować wszystkim pra-
cownikom oraz osobom, 
które na co dzień pomagają 
i dbają o interesy wejherow-
skiej spółki, ponieważ ich 
ciężka praca przekłada się 
na komfort podróżowania 

wszystkich mieszkańców. 
– Włączenie do taboru 

autobusu elektrycznego, a 
w kolejnych miesiącach na-
stępnych, jest pierwszym 
krokiem w kierunku zrów-
noważonego i ekologiczne-
go transportu oraz poprawy 
jakości powietrza i zdrowia 
mieszkańców – podkreśliła 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius.

W wydarzeniu wziął 
udział przewodniczący Ra-
dy Miasta Jacek Gafka 
oraz zastępca przewodni-
czącego Rady Miasta Le-
szek Szczypior. Obecny 
był wójt gminy Luzino 
Jarosław Wejer, prze-
wodniczący Rady Gminy 
Wejherowo Hubert Toma, 
przedstawiciele samorzą-
dów, instytucji oraz firm, 
współpracujących z wejhe-
rowskim przewoźnikiem. 
Nowy autobus i warszta-
ty poświęcił ks. prałat Ta-
deusz Reszka, a wystrzał 
armatni zapewnili członko-
wie  Strzeleckiego Bractwa 
Kurkowego w Wejherowie.

uroczystość w nowoczesnej hali MZk

Elektryczny autobus
kursuje w Wejherowie

Prezes spółki MZK Czesław Kordel otrzymał od 
przedstawiciela firmy Solaris symboliczny kluczyk 
do nowego elektrycznego autobusu.

Pozyskana nierucho-
mość przy ul. Sobieskiego 
302 będzie uzupełnieniem 
znajdującej się obok Szkoły 
Podstawowej nr 9. Rozwią-
że to w dalszej przyszło-
ści problemy związane ze 
wzrostem zapotrzebowa-
nia na miejsca w tej szko-
le, co jest wynikiem m.in. 
reformy polskiej oświaty 
w roku 2017, spodziewane-
go napływu dzieci z Ukra-
iny i planowanej zmiany 
planów zagospodarowania 
przestrzennego „Górki Bol-
szewskiej”. 

Możliwy 
kompromis
To rozwiązanie docelowe 

na wiele lat naprzód i obec-
nie budynek mógłby być na 
zasadzie użyczenia przez 
miasto, wykorzystywany 
przez powiat na jego potrze-
by edukacyjne, które będzie 
miał jeszcze przez kilka lat. 
Można osiągnąć kompromis 
w tej sprawie.

–  Jako miejscy radni 
musimy wyartykułować 
istotne okoliczności w tej 
sprawie i  potrzeby miesz-
kańców Wejherowa. Sta-
rostwo podejmie decyzję 
i albo będzie się chciało 
dogadać, albo nie –   pod-
kreślił podczas dyskusji 
wiceprzewodniczący Ra-
dy Miasta Wojciech Ko-
złowski

W 2015 r. Miasto Wejhe-
rowo oddało na rzecz Skar-
bu Państwa teren przy ul. 
Wniebowstąpienia i ul. 

Apel wejherowskich radnych do starosty

Budynek 
po dawnym sądzie 
na cele oświatowe 

Na sesji w dniu 27 września br. Rada Miasta jednogłośnie zwró-
ciła się z apelem do starosty powiatu wejherowskiego Gabrieli Li-
sius o przekazanie miastu nieruchomości przy ul. Sobieskiego 302 
w Wejherowie (były budynek Sądu Rejonowego) na rozwój Szkoły 
Podstawowej nr 9. Miasto Wejherowo poniosło ogromne koszty fi-
nansowe i organizacyjne związane z pozyskaniem i przygotowa-
niem terenu w rejonie ulic Wniebowstąpienia i Reformatów pod 
budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego w Wejherowie, który 
znajdował się poprzednio właśnie w budynku przy ul. Sobieskiego 
302. Przekazanie miastu tego budynku będzie stanowiło również 
pewnego rodzaju rekompensatę dla mieszkańców Wejherowa.

Reformatów o łącznej po-
wierzchni 3 529 m kw. za 
symboliczną dopłatę w kwo-
cie 12,3 tys. zł do pakietu 
zamienianych wówczas ze 
Skarbem Państwa nieru-
chomości. 

Teren ten został przeka-
zany przez miasto na ważny 
cel publiczny, chociaż mógł 
zostać sprzedany na bardzo 
opłacalne cele komercyjne, 
np. deweloperowi pod bu-
downictwo. Jednak prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i Rada Mia-
sta rozumiejąc potrzeby 
mieszkańców związane z  
dostępem do wymiaru spra-
wiedliwości oraz zapewnie-
nie właściwych warunków 
lokalowych Sądowi Rejono-
wemu w Wejherowie, zdecy-
dowali, że miasto przekaże 
nieruchomość u zbiegu ulic 
Wniebowstąpienia i Refor-
matów pod budowę nowego 
budynku tej instytucji. 

Zasada partnerstwa 
i wzajemności
Miasto podeszło wówczas 

do inicjatywy sądu z uzna-
niem, wyrozumiałością i na 
zasadzie partnerstwa dla 
dobra mieszkańców. Mia-
sto w związku możliwościa-
mi, które się w tym roku 
pojawiły, ma obecnie pra-
wo oczekiwać wzajemności 
biorąc pod uwagę potrze-
by wejherowskiej oświaty. 
W 2015 roku teren przy ul. 
Wniebowstąpienia i ul. Re-
formatów nie mógł zostać 
zamieniony na budynek 

przy ul. Sobieskiego 302, 
gdyż budynek mógł być wy-
korzystany na cele Służby 
Więziennej, co ostatecznie 
nie nastąpiło. 

Sąd zrezygnował
z tego budynku
Dopiero w dniu 

26.05.2022 r. Sąd  Rejono-
wy w Wejherowie zwrócił 
się do starosty Gabrie-
li Lisius o podjęcie decy-
zji o wygaśnięciu trwałego 
zarządu nad tą nierucho-
mością, gdyż stała się ona 
zbędna dla wymiaru spra-
wiedliwości. Możliwość 
przekazania miastu bu-
dynku przy ul. Sobieskiego 
302 pojawiła się zatem w 
tym roku i decyzja należy 
do Powiatu Wejherowskie-
go, działającego w imieniu 
Skarbu Państwa.

Rekompensata 
dla mieszkańców
Wejherowscy radni pod-

kreślali w dyskusji, że przy 
występującym w ostatnich 
latach wzroście wartości 
gruntów, będzie to stano-
wiło również pewnego ro-
dzaju rekompensatę dla 
mieszkańców Wejherowa i 
będzie służyło zabezpiecze-
niu potrzeb wejherowskiej 
oświaty na szczeblu szkół 
podstawowych. 

Oszczędne i oczywiste 
jest wykorzystanie na po-
trzeby Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Wejherowie istnie-
jącego tuż obok budynku 
dawnego było sądu.
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Całkowity koszt remontu 
wyniósł 2,8 mln zł, z czego 
1,4 mln zł stanowiło dofi-
nansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. 
Pozostała część pokryta zo-
stała po połowie z budżetu 
Powiatu Wejherowskiego 
oraz Gminy Wejherowo.

–  To bardzo ważne po-
łączenie drogowe, szcze-

Ważne połączenie dla mieszkańców

Droga z Redy do gniewowa
wyremontowana

Zakończył się remont drogi powiatowej na odcinku Reda-Gnie-
wowo, liczącej 1,7 kilometra. Prace polegały na utwardzeniu 
nawierzchni płytami ażurowymi typu „IOMB”. Zadanie było re-
alizowane przy wsparciu środków rządowych.

gólnie dla mieszkańców 
Gniewowa, Zbychowa, No-
wego Dworu Wejherow-
skiego i Redy. Ze względu 
na usytuowanie drogi, któ-
ra przebiega przez stromy 
teren leśny, położone zo-
stały płyty ażurowe, któ-
re zapewnią odwodnienie 
w przypadku nagroma-
dzenia się wody opadowej 

– mówi starosta wejherow-
ski Gabriela Lisius.

W ramach zadanie wy-
konano ponadto koryta pod 
nawierzchnią drogową, wy-
kopy i nasypy, przebudowę 
zjazdów, a także tzw. dre-
naż francuski, który ma 
zapewnić szybkie odprowa-
dzenie wody z obrębu pasa 
drogowego.

Artyści, tworzący w ra-
mach Spichlerza Sztuki 
zaprezentowali wystawę 
rzeźb, malarstwa, fotogra-
fii, którą można oglądać 
w  podziemiach wejherow-
skiego Muzeum. Ekspozy-
cja będzie czynna do końca 
października. Instalacje 
artystyczne pojawiły się 

Wystawa „terytorium” na jubileusz

spichlerz sztuki ma 10 lat
Jubileuszowe, dziesiąte spotkanie artystyczne w ramach Spi-

chlerza Sztuki Wejherowo odbyło się we wrześniu w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 
Podczas spotkania otwarto wystawę pt. „Terytorium”.

również w plenerze - na 
trawniku na tyłach pałacu.

Funkcjonujący od dzi-
sięciu lat w Wejherowie 
Spichlerz Sztuki to idea 
spotkań, wymiany energii 
i działań wielu niezależ-
nych twórców. W ramach 
Spichlerza organizowane 
są cykliczne wydarzenia 

artystyczne - wystawy ma-
larstwa, grafiki, fotografii, 
rzeźb, instalacji artystycz-
nych w różnych lokaliza-
cjach. 

Prezentację swoich prac 
umożliwło artystom Mu-
zeum PiMK-P, prowadzone 
przez Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie.

Fot. Starostwo w Wejherowie

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

Artur Wyszecki (po lewej z mikrofonem) i inni artyści podziękowali dyrekto-
rowi Muzeum PiMK-P Tomaszowi Fopke.

W budynku, w którym 
znajduje się dzisiaj Powia-
towy Zespół Kształcenia 
Specjalnego w Wejherowie 
w latach 1923-1928 przeby-
wało około 400 dzieci, które 
zostały ewakuowane z Sy-
berii, dzięki pomocy m.in. 
władz Japonii i Japońskiego 
Czerwonego Krzyża.

– Jeszcze do niedawna 
temat „Dzieci syberyjskich” 
oraz pomocy Japonii w ich 
uratowaniu był mało zna-

historia pięknej przyjaźni i pomocy

Wizyta Ambasadora japonii

nym fragmentem w naszej 
historii. Dlatego staramy się 
przybliżać społeczeństwu hi-
storię polskich sierot, które 
sto lat temu znalazły schro-
nienie w miejscu, w którym 
obecnie znajduje się powia-
towa placówka – wyjaśnia 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius.

Podczas wizyty pan am-
basador został oprowadzony 
po PZKS oraz obejrzał wy-
stęp uczniów szkoły.

– Bardzo się cieszę, że 
mogę tu dzisiaj być i po-
znać historię pięknej i czysto 
ludzkiej przyjaźni pomiędzy 
Polską i Japonią. Składa-
jąc tutaj wizytę i oglądając 
wystawę mam możliwość 
przeniesienia się w czasie o 
niemal sto lat, kiedy to Ja-
pończycy okazali przyjaźń 
Dzieciom Syberyjskim – po-
wiedział podczas  spotkania 
ambasador Japonii w Polsce 
Akio Miyajima.

Ambasador Japonii w Polsce Akio Miyajima odwiedził Powia-
towy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Spotkanie 
było okazją do poznania historii i obejrzenia miejsca, w którym 
przebywały ,,Dzieci syberyjskie”.
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Wiadomości ze starostwa powiatowego 
w Wejherowie

W środę 14 września w 
Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie odbyła się 
konferencja, na której za-
prezentowano korzyści, 
płynące z zapisania na li-
ście dziedzictwa tradycji, 
związanych z pielgrzymo-
waniem do Duchowej Sto-
licy Kaszub. Szczególnym 
elementem podczas drogi 
oraz podczas powitania i 
pożegnania pielgrzymów na 
Kalwarii Wejherowskiej są 
pokłony feretronów, unika-
towe w skali kraju.

Dla kolejnych 
pokoleń
– Zależy nam na tym, by 

nasza tradycja pielgrzymek 
została zauważona i doce-
niona. Chcielibyśmy, by ko-
lejne pokolenia rozumiały 
wartość duchową i kulturo-
wą pielgrzymek. Czeka nas 
długa droga, która rozpocz-
nie się od zbierania doku-
mentów, zdjęć i wspomnień, 
a zakończy złożeniem sto-
sownego wniosku do kra-
jowego rejestru. Jesteśmy 
pewni, że jeśli zakończymy 
ten proces sukcesem, będzie 
to niezwykle cenna promo-
cja dziedzictwa kulturowe-
go powiatu wejherowskiego 
– mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

Promocja i wsparcie
Wejście na krajową listę bę-

dzie wyrazem uznania dla tej 
pięknej tradycji i osób kulty-
wujących ją od pokoleń. Kra-
jowy rejestr niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego jest 

pielgrzymki i pokłony feretronów 
w drodze na listę niematerialnego
dziedzictwa kulturowego

Starosta Wejherowski  będzie zabiegał o wpisanie tradycji pn. Pielgrzymki na Kalwarię 
Wejherowską wraz z pokłonem feretronów na krajową listę niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego. Jest to pierwszy krok do umieszczenia tej wspaniałej kilkusetletniej 
tradycji na listę światowego niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

rozpoznawalną marką, a 
wpis zapewnia promocję 
w kanałach Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Narodowego In-
stytutu Dziedzictwa, a także 
wzmacnia zainteresowanie 
mediów. Otwiera też drogę 
do ubiegania się o wsparcie 
z krajowych i regionalnych 
programów na finansowa-
nie m.in. badań naukowych, 
działań integrujących środo-
wisko depozytariuszy i współ-
pracę międzynarodową. 

Żywa tradycja
O korzyściach, a także 

o koniecznej procedurze i 
warunkach, które należy 
spełnić, mówił Andrzej 
Szoszkiewicz, ekspert z 
zakresu dziedzictwa kultu-
rowego i turystyki.  

– Tradycja wpisana na 
listę musi być żywa, cały 
czas kultywowana. Wiążą 
się z nią również elementy 

materialne, czyli przedmio-
ty i narzędzia. W przypad-
ku pielgrzymek na Kalwarię 
Wejherowską będą to oczy-
wiście feretrony – podkreślił 
Andrzej Szoszkiewicz. 

Dlaczego feretrony
się kłaniają?
W konferencji udział wzię-

li również: ojciec Kamil z 
wejherowskiego Klasztoru 
OO. Franciszkanów i ks. An-
drzej Leszczyński z Kurii 
Metropolitalnej w Gdańsku.

– Mile widziane są 
wszelkie badania tego typu 
obrzędów, poszukiwanie od-
powiedzi na pytania dlacze-
go feretrony się kłaniają, jak 
rozumiano tę tradycję daw-

niej, jak się ją dzisiaj rozu-
mie – powiedział o. Kamil, 
przedstawiciel kustosza 
Sanktuarium i Kalwarii. – 
Wpisanie na listę dziedzic-
twa na pewno umożliwi 
badania na ten temat, co 
z kolei pozwoli nam lepiej 
zrozumieć siebie, to czym 
żyjemy i co jest dla naszego 
serca ważne

Najstarsza 
pielgrzymka
– Charakterystyczne jest, 

że z serca diecezji, czyli z 
Archikatedry w Oliwie co 
roku wychodzi do Wejhero-
wa najstarsza pielgrzymka, 
w tym roku już 354., a tej 
pielgrzymce towarzyszą tra-
dycyjne feretrony. Najcięż-
szy z nich wazy około 108 
kilogramów – przypomniał 
ks. A. Leszczyński. Przed-
stawiciel Diecezji Gdańskiej 
podkreślił rolę muzyki, któ-
ra zawsze towarzyszy pokło-
nom feretronów. 

Wstępna ocena
jest pozytywna
Wstępna ocena ekspertów 

wskazuje, że nasza piękna 
tradycja kwalifikuje się do 
wpisu na wspomnianą listę, 
dlatego Starosta Wejherow-
ski wkrótce rozpocznie wy-
maganą procedurę. Powinna 
ona zająć około roku.

krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego powstała w 2014 roku i jest następstwem ogło-
szonej w 2003 r. Konwencji UNESCO w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Nakłada na 
państwa-sygnatariuszy obowiązek ochrony i inwentary-
zacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, takie jak 
tradycje, zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne, umiejęt-
ności związane z rzemiosłem. 

pierwszego wpisu dokonano w 2014 r. i dotyczył on 
rusznikarstwa artystycznego i historycznego według tra-
dycji szkoły cieszyńskiej.  Lista, prowadzona przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z 
Narodowym Instytutem Dziedzictwa, obejmuje obecnie 
49 wpisów, które budują poczucie tożsamości, wspierają 
kulturę ludową i jej twórców. 

Na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego są trzy wpisy z województwa pomorskiego: 
hafciarstwo kaszubskie szkoły żukowskiej, carillonowa 
muzyka w Gdańsku i tradycyjne szkutnictwo z Pucka. 

Wpis, dotyczący pielgrzymek i pokłonów feretronów 
byłby pierwszym z powiatu wejherowskiego.

Wyróżnienie zostało przyznane przez Radę Powiatu 
Wejherowskiego za wkład w rozwój i promocję Powiatu 
Wejherowskiego. Wręczenie Medalu odbyło się podczas 
Koncertu Jubileuszowego, który odbył się w kościele pw. 
NMP Królowej Polski w Wejherowie. Medal z rąk Starosty 
Wejherowskiego Gabrieli Lisius, Wicestarosty Jacka 
Thiela i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wejherow-
skiego Bogdana Tokłowicza odebrał dyrygent chóru 
Wiesław Tyszer.

Chór „Laudate Dominum” rozpoczął swoją działalność 
19 września 2012 r. W tym roku obchodzi jubileusz 10-le-
cia działalności. Założycielem i dyrygentem zespołu jest 
Wiesław Tyszer - organista w parafii pw. NMP Królowej 
Polski w Wejherowie, aranżer i kompozytor wielu opraco-
wań chóralnych i organowych do pieśni kościelnych oraz 
laureat konkursów kompozytorskich organizowanych 
przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie. Zespół aktywnie uczestniczy w 
koncertach chóralnych na terenie powiatu wejherowskie-
go. Od 2016 r. chór bierze czynny udział w międzynarodo-
wych, ogólnopolskich i lokalnych konkursach chóralnych, 
podczas których zdobywa wyróżnienia i nagrody.

Medal dla Chóru 
Laudate Dominum

Chór Mieszany „Laudate Dominum” z 
Wejherowa został odznaczony Medalem 
„Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”. 



6

www.pulswejherowa.pl29 września 2022

KULTURA

 Pełen ciekawych efek-
tów, gry świateł, ruchu i 
muzyki spektakl przybliżył 
widzom elementy kaszub-
skiej duchowości, mitologii 
i obrzędowości oraz postać 
Józefa Chełmowskiego: ar-
tysty ludowego, rzeźbia-
rza, malarza, wynalazcy 
i filozofa z Brus. Twórcy 
przygotowali nowoczesne i 
atrakcyjne w formie wido-
wisko, dającego świadectwo 
dziedzictwa kulturowego 
ludności Pomorza. Spekta-
klowi towarzyszyły poka-
zy ogni, a także fantazyjne 
eksponaty i rekwizyty.

Drugą edycję festiwalu pod hasłem 
„Na styku tradycji z nowoczesnością” 
otworzył znakomity koncert światowej 
sławy pianisty Leszka Możdżera z to-
warzyszeniem zespołu Art’n’Voices. 
Koncert w wypełnionej sali Filharmo-
nii Kaszubskiej był dla widzów prawdzi-
wą muzyczną ucztą. Przypomnijmy, że 
to właśnie członkowie oktetu wokalnego 
Art’n’Voices są pomysłodawcami i głów-
nymi organizatorami festiwalu.

Podczas pozostałych koncertów w 
kościołach i Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zapre-
zentowano muzykę dawną, kameralną, 
elektroniczną oraz debiut jazzowy. 

Koncertom towarzyszyła wystawa 
malarstwa pt. „Bies” Jakuba Wasi-
lewskiego oraz warsztaty dla uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w 
Wejherowie. 

Podczas festiwalu rozstrzygnięto 
ogólnopolski konkurs kompozytorski 
na utwór chóralny do tekstu polskiej 
poetki. Pierwsze miejsce zajął Bartosz 
Kowalski-Banasewicz z Warszawy za 
utwór „Co mówi zegar” na chór mieszany 
do wiersza Marii Konopnickiej.

 Jury przyznało także pozaregulamino-
we wyróżnienie dla Katarzyny Danel z 
Poznania za utwór „Rozbłysły oczy moje 
wśród zieleni” na chór mieszany a cappel-
la, również do słów Marii Konopnickiej. 

po raz drugi

Festiwal
ArteFonie

Pięć różnych koncertów 
w różnych miejscach Wejhe-
rowa oraz wydarzenia towa-
rzyszące - to najkrótszy opis 
Festiwalu ArteFonie, który 
odbył się w dniach 8-11 wrze-
śnia w Wejherowie. 

Piotr Rojek - organy i Karol Lipiński-
-Brańka - skrzypce.

Anna Jopek i Jakub Klemensiewicz. 

Leszek Możdżer.

Żeńska część oktetu Art’n’Voices podczas pierwszego koncertu festiwalu.

Fot. Leszek Spigarski

17 września w Filharmonii Kaszubskiej odbyła się premiera 
spektaklu „Kaszubski kosmos” w reżyserii Piotra Wyszomirskiego, 
realizowanego przez Fundację Pomysłodalnia, przy współpracy z 
Wejherowskim Centrum Kultury. Wyjątkowe przedstawienie roz-
poczęło się na Skwerze Reginy Osowickiej, a następnie było kon-
tynuowane w foyer Filharmonii.

Światło, ruch, taniec, obrzędy

kaszubski kosmos
w Wejherowie

 Cechą szczególną pro-
jektu, jak zapowiadano 
jeszcze przed premierą, by-
ło spotkanie w grupie re-
alizatorów i wykonawców 
uznanych artystów z arty-
stami ludowymi i amatora-
mi z Kaszub. 

Projekt jest zwieńcze-
niem wieloletniej działalno-
ści Fundacji Pomysłodalnia 
na rzecz społeczności lokal-
nej, wykorzystuje doświad-
czenia ze współpracy z 
artystami profesjonalnymi 
i amatorami działającymi 
na terenie całej Kaszubsz-
czyzny.

W widowisku jako perfor-
merzy wystapili: Bogumiła 
Bęben, Wiktoria Białk, Da-
ria Butkiewicz, Karol For-
mela, Sebastian Frodyma, 
Adóm Hébel, Marek Hebel, 
Roman Hinc, Konstanty 
Kajtoch, Marcel Kołodziej-
ski, Marcin Konkol, Marcin 
Kryża, Daniel Kuptz, Rafał 
Płotka, Zuzanna Ławicka, 
Hanka Łubieńska, Jaśmina 
Miętkiewicz, Monika Pło-
min, Artur Podsiedzik, Ma-
ria Roda, Marcel Rzepka, 
Nina Schreiber, Karolina 
Stojowska-Swedrzyńska i 
Krzysztof Zdunkowski.

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

Na konkurs pod nazwą II Biennale Małej Formy Ceramicznej, zorganizowany przez Wejhe-
rowskie Centrum Kultury, nadesłano 112 prac 80 artystów z całego kraju. Jurorzy mieli nie lada 
wyzwanie, bo poziom uczestników był nad wyraz wysoki. Rywalizowano w trzech kategoriach: 
biżuteria, forma użytkowa i forma rzeźbiarska.  

Jury przynało nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, a Nagrodę Filharmo-
nii Kaszubskiej w Wejherowie - Grand Prix w kategorii „Mała forma ceramiczna” otrzymał Filip 
Brzyski.

II Biennale Małej Formy Ceramicznej
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WYDARZENIA

Materiał informacyjny Gminy Wejherowo

W piaśnickim lesie zgi-
nęła także żona Francisz-
ka Napierały - Eleonora 
oraz dwóch synów - Marian 
i Wiktor. Przedstawiciele 
rodziny Napierałów, Gmi-
ny Wejherowo, Sołectwa 
Kąpino i Sołectwa Podrze-
wie (województwo wielko-
polskie, miejsce urodzenia 
Franciszka Napierały), Sto-
warzyszenia Rozwoju Wsi 
Kąpino „Eko-Kąpino” oraz 
Starostwa Powiatowego w 
Wejherowie złożyli kwiaty i 
znicze na grobie w lesie pia-
śnickim, gdzie odnaleziono 
szczątki rodziny. 

Następnie w kościele w 
Kąpinie ks. infułat Daniel 
Nowak oraz ks. proboszcz 
Wojciech Niemczyk od-
prawili mszę świętą w in-
tencji pomordowanych, 
po której wszyscy zebrani 
przeszli korowodem pod 
świetlicę wiejską. Na ścia-
nie budynku świetlicy od-

W Kąpinie uczczono pamięć Franciszka Napierały - przedwojennego Gospodarza Ką-
pina, fundatora rodzinnej kapliczki, radnego gminy Wejherowo-Wieś, działacza banku 
kaszubskiego, który został zamordowany przez hitlerowców nieopodal kąpińskiego 
pałacyku, a jego zwłoki przewieziono do Piaśnicy. 

słonięto granitową tablicę, 
upamietniającą Francisz-
ka Napierałę. Wewnątrz 
zaprezentowano wystawę 
zdjęć rodziny Napierałów 
oraz dawnego Kąpina i je-
go mieszkańców.

uroczystość w kąpinie (gmina Wejherowo) 

upamiętniono F. Napierałę

Uczestniczki spartakiady rywalizowały w kilkunastu konkurencjach (m.in. piosenka tańce świata, ozdoba - bukiet, rzuty 
ziemniakami do patelni, dojenie sztucznej krowy na czas, narty na trawie, slalom na taczce). Zwyciężyło KGW w Osowie 
w gminie Karsin (powiat kościerski) przed KGW „Aktywni” Dąbrówka Tczewska i KR-KGW w Paczewie (powiat kartuski). 
KGW „Sami Swoi” Kochanowo zgromadziło 96 punktów, co dało paniom piątą pozycję w klasyfikacji ogólnej Spartakiady.

Wyjazd na zawody dofinansował GOSRiT Luzino. 

kgW ,,sami swoi” kochanowo na 5. miejscu 
W Chmielnie (powiat kartuski) odbyła się IV Pomorska Spartakiada Kulturalno-Rekreacyjna 

Kół Gospodyń Wiejskich. Panie z KGW ,,Sami Swoi” w Kochanowie (gmina Luzino) zajęły tam 
5. miejsce pośród reprezentacji 20 kół na Pomorzu.

Uroczyste wręczenie certyfikatu z udziałem ordynato-
rów oddziałów położniczo-ginekologicznego, neonatologii, 
pediatrii oraz położnych oddziałowych odbyło się w minio-
ny poniedziałek.

Szpital Specjalistyczny  w Wejherowie po raz pierwszy 
przeszedł pozytywną ocenę w zakresie spełnienia kryte-
riów Szpitala Przyjaznego Dziecku i poprawności reali-
zacji programu „Dziesięć Kroków do Udanego Karmienia 
Piersią” w 2000 r. Kolejne oceny odbyły się w 2009, 2015 
i w bieżącym roku.

– To międzynarodowe wyróżnienie potwierdza, że szpi-
tal w Wejherowie zapewnia wysoki poziom standardu opie-
ki nad kobietą rodzącą oraz jej dzieckiem po urodzeniu, a 
także zachowuje procedury sprzyjające karmieniu piersią 
– mówi Jacek Pilarczyk, dyrektor ds. medycznych Szpi-
tala Specjalistycznego w Wejherowie. – Najważniejszym 
celem jest wzrost liczby kobiet karmiących piersią oraz 
spadek zachorowalności i umieralności dzieci. 

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie jest jednym z dwóch 
w województwie pomorskim - po szpitalu na gdańskiej Za-
spie, który może poszczycić się tak cennym wyróżnieniem.

Podczas poniedziałkowego spotkania w szpitalu go-
ście obejrzeli prezentację na temat opieki nad matką i 
dzieckiem w wejherowskim szpitalu oraz statystyk, do-
tyczących porodów i karmienia piersią. Od 2009 roku 
funkcjonuje w szpitalu Zespół ds. Wspierania Karmienia 
Piersią, a pacjentki zarówno po porodzie, jak i podczas 
późniejszych wizyt kontrolnych mogą skorzystać z pomocy 
poradni neonatologicznej oraz poradni laktacyjnej.

Cenne wyróżnienie

szpital  
przyjazny 
dziecku

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy 
w Wejherowie po raz kolejny otrzymał ty-
tuł „Szpitala Przyjaznego Dziecku” przy-
znany przez Komitet Upowszechniania 
Karmienia Piersią. 

Certyfikat „Szpital przyjazny dziecku” z rąk dr n. 
med. Marzeny Kostuch, wiceprzewodniczącej Komi-
tetu Upowszechniania Karmienia Piersią odebrał 
Jacek Pilarczyk dyrektor ds. medycznych Szpitala 
Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie.
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W maju b.r. informowaliśmy, że władze Wejherowa zdobyły prawie 133 
mln zł różnego rodzaju dotacji na inwestycje miejskiej od 2014 roku, czyli w 
okresie realizacji kolejnego budżetu unijnego. To ogromna kwota stanowiąca 
równowartość mniej więcej trzech rocznych budżetów inwestycyjnych miasta. 
To pieniądze dla wszystkich mieszkańców, które służą rozwojowi Wejhero-
wa. Około 90 mln zł, czyli 2/3 wartości wszystkich dotacji dotyczy inwestycji 
drogowych, gdyż są one priorytetem. Dziś prezentujemy w formie graficznej 
wszystkie zadania – nie tylko te finansowane ze środków zewnętrznych, ale  
również ze  środków własnych miasta – zrealizowane w Wejherowie w latach 
2014-2022 i będące w trakcie realizacji. 

 – Inwestycje miejskie służą wszystkim mieszkańcom i mają na celu polep-
szenie ich życia. Skala realizowanych przez nas zadań jest naprawdę bardzo 
duża. Staramy się, aby była widoczna w całym mieście. Jest to możliwe dzięki 
zdobytym dotacjom zewnętrznym. To między innymi te pieniądze umożliwiają 
systematyczny rozwój Wejherowa i utrzymanie wysokiego tempa – podkreśla 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Znaczne kwoty pozyskane 
i wydatkowane na inwestycje pokazują wysiłek finansowy oraz organizacyj-
ny podejmowany przez miasto, pomimo coraz większych trudności z którymi 
się spotkamy. Rozwój miasta to korzyści i powód do dumy dla mieszkańców. 
Wspólnie zmieniamy Wejherowo!

 – Kwota 132,6 mln zł obejmuje wartość wszystkich zawartych umów, pro-
mes i decyzji na dotacje inwestycyjne w latach 2014-2022.  W roku 2014 roz-
poczęła się realizacja kolejnego budżetu unijnego, który już się kończy, dlatego 
wyliczenia obejmą właśnie ten okres. Należy podkreślić, że te prawie 133 mln 
zł to środki zewnętrzne pozyskane z Unii Europejskiej, jak również od rządu i z 
innych źródeł – wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju. – Dofinansowanie dotyczy kilkudziesięciu różnych zadań. Około 
90 mln zł, czyli 2/3 wartości wszystkich dotacji dotyczy inwestycji drogowych, 
gdyż są one priorytetem. Pozyskane dotacje obejmują również zadania za zakre-
su mieszkań komunalnych, rewitalizacji Śródmieścia, wymiany starych pieców 
„kopciuchów” na nowe proekologiczne instalacje, termomodernizacji budynków, 
sportu, rekreacji, kultury i bezpieczeństwa

Prezentujemy mapę wszystkich inwestycji miejskich 
zrealizowanych w Wejherowie w latach 2014-2022 oraz za-
dania w trakcie realizacji.  Pokazuje ona naprawdę dużą 
skalę i zakres zadań realizowanych na rzecz mieszkańców, 
które są widoczne w całym mieście. Jest to możliwe rów-
nież dzięki zdobytym w tym okresie przez władze miasta 
dotacjom zewnętrznym w kwocie prawie 133 mln zł. To 
między innymi te pieniądze umożliwiają systematyczny 
rozwój Wejherowa i utrzymanie wysokiego tempa

sukces Wejherowa

Wyremontowana ulica Zamkowa, a także ulica Parkowa są już 
otwarte dla samochodów i innych pojazdów, na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Klasztorną do skrzyżowania z ul. Wniebowstąpienia. 
Przejezdne jest także skrzyżowanie ul. Zamkowej z Klasztorną i 
Parkową. Kierowcy muszą tam jednak zachować szczególną ostroż-
ność, ponieważ w sąsiedztwie trwa nadal budowa ulicy Św. Anny. 
Inwestycja drogowa, realizowana w centrum Wejherowa ma się 
zakończyć w II kwartale 2023 roku.
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WYDARZENIA

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

V Rodzinny Przegląd Pieśni Seniora odbędzie się 16 paź-
dziernika br. (niedziela) o godzinie 14.00 w siedzibie Muzeum 
przy ul. Zamkowej 2A. Rejestracja uczestników prowadzona 
jest do 9 października 2022 roku. Formularz należy przesłać 
pocztą elektroniczną na adres e-mail: zyj-godnie@wp.pl. 

Kontakt telefoniczny: Jacek Drewa 513 005 980 
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest 

na stronie:https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/ak-
tualnosci/komunikaty/przeglad-piesni-seniora-zgos-sie-i-
-zaspiewaj/

Zgłoszenia do 9 października

przegląd pieśni i 
Weekend seniora

Starosta Wejherowski i Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wraz z Mini-
sterstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego serdecznie 
zapraszają do nieodpłatnego udziału w wydarzeniach, 
które odbędą się w sobotę 1 października br. w godz. 
11.00-17.00 w siedzibie Muzeum w Wejherowie przy 
ul. Zamkowej 2a, w ramach programu 60+ Kultura / 
Weekend seniora z kulturą. 

W programie zaplanowano warsztaty artystyczne dla se-
niorów o godz. 11.00 oraz koncert Towarzystwa Śpiewacze-
go im. Jana Trepczyka z Wejherowa o godz. 16.00 

W godz. 11.00-17.00 będzie można bezpłatnie zwiedzić 
aktualne wystawy w Muzeum i Książnicy prof. G. Labudy

Wstęp wolny. Muzeum zaprasza.

Młodzież wejherowskich 
szkół wzięła udział w VI 
Memoriale Macieja Kan-
teckiego, który w formie 
Otwartych Biegów Przeła-
jowych został rozegrany w 
Parku Miejskim im. A. Maj-
kowskiego w Wejherowie. 
Głównym organizatorem 
było I Liceum Ogólno-
kształcące im. Króla Jana 
III Sobieskiego w Wejhero-
wie. Biegi z ramienia szkoły 
poprowadził Artur Śmie-
lak - nauczyciel wychowa-
nia fizycznego. 

Dyrektor Liceum Ogól-
nokształcącego Katarzyna 
Bojke przypomniała postać 
Macieja Kanteckiego wielo-
letniego nauczyciela w LO.

Sekretarz miasta Bo-
gusław Suwara przypo-
mniał, że Memoriał Macieja 
Kanteckiego zaistniał dzię-
ki inicjatywie grupy miesz-
kańców, którzy organizację 
imprezy zgłosili jako pro-
jekt Budżetu Obywatel-
skiego, a tegoroczna edycja 
jest realizacją projektu BO 

Wspomnienie Macieja kanteckiego

Młodzież biegała w parku
Uczniowie i nauczyciele pobiegli w Memoriale Macieja Kanteckiego, aby upamiętnić 

wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego, zachowanego w pamięci uczniów i 
absolwentów szkoły, nauczycieli oraz pracowników jako aktywnego organizatora i pro-
pagatora biegów przełajowych i różnych form aktywności fizycznej. 

z 2019 roku. Impreza nie 
mogła odbyć się wcześniej z 
uwagi na pandemię korona-
wirusa. Biegi rozgrywano 
na dystansach 1500 i 2000 
metrów. Wszyscy, którzy 
ukończyli bieg, otrzymali 
pamiątkowe medale.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej oraz Stowarzyszenie Wspar-
cia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „ŻYJ 
GODNIE” w Wejherowie zapraszają do udziału 
w V Rodzinnym Przeglądzie Pieśni Seniora w 
Wejherowie, który odbędzie się 16 październi-
ka br. W najbliższą sobotę również przygoto-
wano propozycje kulturalne dla seniorów.

Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa
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KULTURA I TURYSTYKA

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego 
serdecznie zaprasza na „Noc Bibliotek” - w najbliższą sobotę 1 
października w godz. od 14.00 - 20.00. Podczas odwiedzin tej książ-
nicy będzie można wcielić się w rolę detektywa i rozwiązać kry-
minalną zagadkę. Szczegóły poniżej.

1.10, godz. 14.00 - 20.001.10, godz. 14.00 - 20.001.10, godz. 14.00 - 20.00

14.00 - 18.00 - sesja gry RPG

16.00 - pokaz filmu "Biuro detektywistyczne 
Lassego i Mai" z polskim dubbingiem

14.00 - pokaz filmu "Biuro detektywistyczne 
Lassego i Mai" z lektorem w języku ukraińskim

14.00 - 20.00 planszówkowe rozgrywki

14.00 - 20.00 - detektywistyczna gra terenowa

Zostań detektywem...Zostań detektywem...Zostań detektywem...
... to się musi powieść... to się musi powieść... to się musi powieść

ul. Kaszubska 14

Zlot, w którym wzięło 
udział około 100 uczestni-
ków, zorganizowała Grupa 
Turystyki Pieszej „Wej-
herowskie Trampy”, przy 
Stowarzyszeniu Wejherow-
skiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. W uroczystym 
otwarciu zlotu na dziedziń-
cu Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie 
wzięła udział starosta wej-
herowski Gabriela Lisius, 
sekretarz miasta Wejhero-
wa Bogusław Suwara, 
dyrektor Powiatowej Bi-
blioteki Barbara Gusman 
i prezes Stowarzyszenia 

IX Zlot turystów seniorów WutW 

kaszubskie duchy
Podczas IX Zlotu Turystów Seniorów turyści seniorzy ze Sto-

warzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku wyru-
szyli Szlakiem Turystycznym Kaszubskiego Ducha i zwiedzali 
gminę Linia.

WUTW Krystyna La-
skowska.

– W tym roku wybraliśmy 
gminę Linia, do której  po-
jechaliśmy dwoma autoka-
rami – mówi organizatorka 
zlotu Alicja Orszulak. – 
Malownicze tereny z piękną 
przyrodą, bogate w grzybo-
we lasy, czyste jeziora i rze-
ki pełne ryb zachęcają do 
wędrówek licznymi szlaka-
mi krajoznawczymi. W cią-
gu jednego dnia nie sposób 
wszystkiego zobaczyć, ale 
nasi wspaniali przewodni-
cy ze Strzepcza i Lini z pa-
sją opowiadali nam dzieje 

wsi i ludzi związanych z 
historią tych ziem. Byliśmy 
w kościołach i na cmenta-
rzach, w szkołach, w starej 
zabytkowej kuźni, gościli-
śmy u gospodyń wiejskich 
nad jeziorem Strzepcz oraz 
w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Lini. Spotkaliśmy 
też Retnika i Grzenię, dwa 
duchy, które mieszkają w 
Strzepczu i Lini, bo to był 
główny cel naszej wyprawy.

Seniorzy chcą w przy-
szłości odwiedzić pozostałe 
kaszubskie duchy, miesz-
kające na terenie pięknej 
gminy Linia.                  AO.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Noc Bibliotek już w sobotę

O wspaniałym spektaklu, opowiadającym o zabawnych Smerfach, pisali-
śmy w poprzednim wydaniu „Pulsu”. Ponieważ wydarzenie miało miejsce tuż 
przed oddaniem gazety do druku nie zdążyliśmy poinformować Czytelników, 
że podczas spektaklu i licytacji w Filharmonii Kaszubskiej zebrano kwotę po-
nad 17 tys. zł, która została przekazana na rzecz Hospicjum Domowego pw. 
św. Judy Tadeusza w Wejherowie. 

To rekordowa suma jaką udało sie zabrać przy okazji takiej akcji. Tradycja spekta-
kli charytatywnych, organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie 
trwa od 2012 roku (z dwuletnią przerwą spowodowaną pandemią koronawirusa). W spek-
taklach występują popularne osoby z  Wejherowa i okolic - zawsze chętne do pomocy i 
włączenia się w akcje na rzecz potrzebujących wsparcia i pomocy. Brawo!

ponad 17 tys. zł dla hospicjum

KOMUNIKAT 
dotyczący organizacji pracy 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
 

 
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
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KONDOLENCJE I OGŁOSZENIA

ogłoszenia,  nekrologi  i   kondolencje  w  „pulsie Wejherowa”   606 101 502,   redakcja@pulswejherowa.pl

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

 
Z ogromnym smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

MARKA NAPIÓRKOWSKIEGO
Radnego Miasta Wejherowa w latach 1990 - 1994

Pogrążonej w żalu Rodzinie oraz wszystkim Bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia 

składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent 

Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Jacek Gafka
Przewodniczący

Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radnymi

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

Panom
Markowi i Jerzemu Budnikom

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

w trudnych dniach po śmierci 

M A T K I

 

składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent 

Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Jacek Gafka
Przewodniczący

Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radnymi

  

NGP.6720.1.2022.DW            Łęczyce, 29.09.2022r. 
  
  

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu  

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyce 
dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) i uchwały Nr 
XLVI/96/2021 Rady Gminy Łęczyce z dnia 17 listopada 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Łęczyce dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w 
dniach od 07.10.2022 r. do 28.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, w 
godzinach pracy urzędu. 

Dyskusja nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.10.2022r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce (sala konferencyjna) o godz. 15.00. 

Z treścią powyższej uchwały można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Łęczyce http://bip.leczyce.pl/ (zakładka gospodarka przestrzenna) 

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może 
wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urząd Gminy Łęczyce, ul. 
Długa 53, 84-218 Łęczyce, e-mail: sekretariat@leczyce.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2022 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce. 
   

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 
 

NGP.6721.2.2022.DW                   Łęczyce, 29.09.2022r. 
OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

nr 55, 56/17, obręb geodezyjny Godętowo, gmina Łęczyce 

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

Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XLVI/98/2021 Rady Gminy Łęczyce z dnia 17 listopada 2021r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 55, 56/17, 
obręb geodezyjny Godętowo, gmina Łęczyce, 

zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek nr 55, 56/17, obręb geodezyjny Godętowo, gmina Łęczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
 

 W dniach od 10 października 2022 r. do 2 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 
53, 84-218 Łęczyce, w godzinach urzędowania. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 października 
2022 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce. 
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 503), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. 
 Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze 
zm.), w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że 
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 
Łęczyce, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. 
 Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce na adres Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-
218 Łęczyce, oraz elektronicznie bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: 
sekretariat@leczyce.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 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 
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AKTUALNOŚCI

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

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

ANDRZEJA REMISZEWSKIEGO
wejherowskiego radnego w latach 1990-1994, 

Zastępcę Prezydenta Miasta Wejherowa w latach 1990 - 1995, 
przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin 

„Dolina Redy i Chylonki” oraz wieloletniego 
działacza i prezesa Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych.

Żegnamy współzałożyciela Wejherowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”,
w którym zaangażował się w działalność publiczną w samorządzie miasta Wejherowa,

Człowieka o wielu pasjach i talentach, zawsze pozytywnie nastawionego 
i chcącego zmieniać otaczający go świat na lepszy.

 Andrzej Remiszewski był osobą żywo uczestniczącą w społecznym życiu Wejherowa.
Miał głowę pełną pomysłów, intuicyjnie niemal wiedział, 

jak poprawiać i udoskonalać rzeczywistość, 
czemu towarzyszyła ogromna wiedza i doświadczenie.

Z zaangażowaniem i odwagą podchodził do najtrudniejszych kwestii. 

Zapamiętamy go jako człowieka otwartego, życzliwego i uśmiechniętego, który zawsze działał z 
prawdziwą pasją angażując się na rzecz wspólnego dobra. Był głównym autorem strategii zmian 
ustrojowo-organizacyjnych wejherowskiego samorządu po 1989 roku, a także współzałożycielem 
Straży Miejskiej w Wejherowie. Pełniąc funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa mierzył 
się z wieloma wyzwaniami. Przy tym był wrażliwy na ludzi, na ich krzywdę, aktywnie działając 
w wejherowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół Rodziny. 

Odeszła osoba wielkiego formatu, wielkiej mądrości i wszechstronnej wiedzy. 
Wejherowo poniosło niepowetowaną stratę.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim Bliskim Zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent 

Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Jacek Gafka
Przewodniczący

Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radnymi

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie pod-
sumowano kolejną edycję projektu, który dofinansowało 
Miasto Wejherowo.  Projekt polegał na włączeniu osób z 
autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną do społe-
czeństwa oraz umożliwienie im poznania różnych zawodów. 

– Podopieczni naszej fundacji wykonywało różne prace 
m.in. w wejherowskiej bibliotece, w parku, w Ekofabryce 
oraz w Wejherowskim Klubie Kulturystyki i Sportów Si-
łowych „Apollo” – mówi Izabela Minga, prezes Fundacji. 
– Zależało nam, aby jako osoby pełnoletnie zmierzyli się z 
realiami pracy zawodowej. Podczas pracy towarzyszyła im 
pedagog Kaja Wasilewska. Dziękuję włodarzom miasta 
za dofinansowanie projektu, a Iwonie Rathenow za pomoc 
w realizacji tego przedsięwzięcia.

W zakończeniu projektu uczestniczyli pracodawcy, rodzi-
ce uczestników oraz Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, Jacek Gafka, przewodniczący Ra-
dy Miasta i Leszek Szczypior, wiceprzewodniczący RM.

Siedem osób w spectrum autyzmu wzięło 
udział w projekcie Fundacji „Autyzm-Brand 
New Brain” polegającym na uspołecznia-
niu i uzawodawianiu osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym.

przeciw wykluczeniu 

k O N d O l E N c j E

W wejherowskim parku zorganizowano m.in. koncerty, 
pokazy straży pożarnej oraz pokazy udzielania pierwszej 
pomocy, a także loterię fantową i stoiska gastronomiczne.
Było tam stoisko EkoFabryki oraz MOPS w Wejhero-
wie. W punkcie informacyjnym można było dowiedzieć 
się więcej na temat specyfiki autyzmu. Ważnym elemen-
tem wydarzenia były biegi na dystansie 300, 900 i 3000 
metrów oraz biórka krwi.

Niebieskie bieganie
„Niebieskie bieganie po równe trak-

towanie” i zbiórka krwi w ramach akcji 
MotoKrew to wspólna inicjatywa Wejhe-
rowskiego Stowarzyszenia na rzecz  Osób z 
Autyzmem oraz motocyklistów z Klubu Mo-
tocyklowego Nine Six MC Chapter North. 

Jak co roku w pierwszą niedzielę października, w najbliższą niedzielę 2.10 w Kaplicy Męczenników w 
sanktuarium w Piaśnicy odprawiona zostanie uroczysta msza św., sprawowana o godz. 11.00 przez ks. bi-
skupa Wiesława Szlachetkę wraz z księżmi koncelebransami.

Wcześniej o godz. 10.00 ks. biskup i delegacje odwiedzą groby położone z dala od kaplicy: grób bł. Alicji Kotowskiej 
oraz trzy odnowione groby w sąsiedztwie. Mogiły te poświęcone są rodzinom, osobom niepełnosprawnym oraz żołnie-
rzom. W pobliżu kaplicy tuż przed mszą św. ks. biskup poświęci kolejne dwa odnowione groby, poświęcone ofiarom 
Macierzy Szkolnej z Gdańska oraz mieszkańcom Wejherowa i okolic.

Tego dnia do Piaśnicy można dojechać bezpłatnie autobusami MZK.  Schemat na str. 15.

W niedzielę uroczystość w piaśnicy
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O G Ł O S Z E N I E

WIEŚCI Z gMINY ŁĘCZYCE

Projekt zrealizowano w ramach programu 
„WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowa-
nego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.  

Mobilna sala integracji sensorycznej odwie-
dziła już szkoły, przedszkola i świetlice na te-
renie całej gminy Łęczyce. Wkrótce będzie ona 

Mobilna sala Integracji sensorycznej 
Mieszkańcy Gminy Łęczyce mogą korzystać z nowej, wielofunkcyjnej sali integracji sensorycznej pod nazwą 

„Mobilne Sensoraki”. Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie została wy-
posażona w zabawki, elementy do zabawy sensorycznej oraz dodatki tworzące całość sali zabaw sensorycznych. 

również wykorzystywana podczas wydarzeń 
kulturalnych i sportowych. Na sali zabaw ba-
wiły się dzieci w wieku przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym wraz z rodzicami i opiekunami.

Podczas zajęć dzieci mają do dyspozycji elemen-
ty pozwalające poznać i udoskonalić wszystkie 
zmysły oraz sprawność ruchową i intelektualną. 
Sala składa się z trzech stref tworzących spójną 
całość. W trakcie zajęć pobudzana jest kreatyw-
ność i wyobraźnia dzieci. Wielofunkcyjność sali 
daje możliwość przeprowadzenia zajęć terapeu-
tycznych na kilka sposobów. 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to 
ogólnopolski program grantowy realizowany 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skie-
rowany do samorządów i ich jednostek – np. 
przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków 
pomocy społecznej, oraz do organizacji poza-
rządowych, które chcą wprowadzać ważne i dłu-
gotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym 
z ośmiu następujących obszarów: aktywność 
fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona 
zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicz-
nej, środowisko naturalne, zdrowie i inne ini-
cjatywy mieszczące się w celach programu. 

Dodatkowe informacje o progra-
mie można znaleźć na stronach:
https://raport.pse.pl/pl/ 
www.wzmocnijotoczenie.pl

AKTUALNOŚCI

U siedmioletniego 
Mieszka Schwanna z 
Wejherowa zdiagno-
zowano nowotwór zło-
śliwy, więc potrzebna 
jest krew dla chłopca, 
który jest w trakcie 
chemioterapii. Bardzo 
potrzebny jest zapas 
krwi, która wzmacnia 
osłabiony organizm.

O taką pomoc proszą ro-
dzice, najbliższa rodzina 
oraz lekarze specjaliści.

Krew dla Mieszka można 
oddać w Klinice Pediatrii, 
Hematologii i Onkologii przy 
Uniwersyteckim Centrum 
Klinicznym w Gdańsku (ze 
wskazaniem dla Mieszka 
Schwanna) lub w oddziale 
terenowym Regionalne-
go Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa 
w Wejherowie przy ul. 
Weteranów 10. Rejestra-
cja dawców odbywa się od 
poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7 do 11.30.

pomóż
potrzebna 
krew dla 
Mieszka

Materiał informacyjny GIkiB w Łęczycach

Szczegółowe informacje dotyczące innych planowanych wyda-
rzeń GIKiB oraz terminów udostępnienia mobilnej sali integra-
cji sensorycznej „Mobilne Sensoraki” na stronie internetowej:

   www.gik-leczyce.pl
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godziny pracy

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

 
godziny przyjęć 

interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje 

interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
07.00-08.00 oraz 16.00-17.00

  Zgłaszanie awarii, których 
obowiązek usunięcia 

ciąży na WZNk
tel. 731-008-506

NGP.6721.4.2022.DW                 Łęczyce, 29.09.2022r. 
 

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 49/4, obręb 
geodezyjny Godętowo, gmina Łęczyce 

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 2022 r., poz. 503) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2020r. poz. 283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce uchwały nr LII/32/2022 z dnia 30 marca 
2022r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 
nr 49/4, obręb geodezyjny Godętowo, gmina Łęczyce. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do 24 października 
2022 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania. 

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej (na adres: Urząd Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce), 
ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem 
elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@leczyce.pl. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce. 
 

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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

W siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wej-
herowie w kolejne poniedziałkowe popołudnia (od godz. 
17) odbywaja się rogrywki jubileuszowego 25. Turnieju 
Skata Sportowego. Istnieje możliwość włączenia się do 
gry. Organizatorzy zapraszają chętnych zawodników. 

Więcej informacji i zapisy pod nr tel. 511 095 441.

25. turniej skata 

Nie zwalniają tempa podopieczni trenera M. 
Plińskiego, którzy wygrali kolejny ligowy mecz.

Wyjazdowe zaległe spotkanie z GKS Kowale zakończyło 
się pewnym zwycięstwem Wikędu Luzino 5:0. Pojedynek 
z Pomezanią Malbork, Wikęd także wygrał 1:2, a komplet 
punktów zdobył pokonując Grom Nowy Staw 3:2.

W miniony weekend piłkarze z Luzina odnieśli cenne, 
ważne i już 11 zwycięstwo z rzędu, pokonując w Gdańsku 
drużynę Jaguara 2:5.

piłka nożna. IV liga

Wikęd liderem

O G Ł O S Z E N I E

Gryf Wejherowo pokonał ostatnią drużynę 
rozgrywek IV ligi - Jantara Ustkę 5:0.

Zwycięstwo dało Gryfowi awans na 11 miejsce w tabeli. 
W sobotę 1 października Gryf zagra na wyjeździe z Bo-

rowiakiem Czersk (godz. 11:00).

ul. Pomorska ul. Prusaul. I Brygady Pancernej WP

ul. G
ran

icz
na

ul. O
fiar Piaśnicy

Broniewskiego –
– Dworzec PKP 01

8:57 9:27 10:27
odjazdy:

9:57

Dojazd na uroczystości w Lesie Piaśnickim
w niedzielę, 2 października 2022 r.

Opracowano na podstawie www.openstreetmap.org oraz danych własnych.
Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA

58 572 29 33www.mzkwejherowo.pl

Necla 01

8:50 9:20 10:20
odjazdy:

9:50

W niedzielę, 02.10.2022 r., w związku z uroczystościami w Lesie Piaśnickim 
zostaje uruchomiona specjalna linia autobusowa       na trasie:
WEJHEROWO NECLA - Prusa - Pomorska - Kochanowskiego - I Brygady 
Pancernej WP - Graniczna - Ofiar Piaśnicy - DW 218 - LAS PIAŚNICKI 

Kierunek:

Las Piaśnicki

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Wejherowa koszty przejazdów do Lasu Piaśnickiego zostaną 
pokryte ze środków Miasta Wejherowa. Przejazdy linią specjalną        są bezpłatne.

Prusa – Szkoła 01

8:51 9:21 10:21
odjazdy:

9:51

Pomorska 01

8:52 9:22 10:22
odjazdy:

9:52

Kochanowskiego
SKM Nanice 01

8:54 9:24 10:24
odjazdy:

9:54

Chopina 01

8:55 9:25 10:25
odjazdy:

9:55

Graniczna 02

8:59 9:29 10:29
odjazdy:

9:59

Powroty z Lasu Piaśnickiego o 9:20, 9:50 i po zakończeniu mszy (ok. 13:00).

Lelewela 01

9:00 9:30 10:30
odjazdy:

10:00
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