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Ukazuje się od 2011 roku

to już wiosna!
Dzisiaj mamy pierw-

szy dzień kalendarzowej 
wiosny! Ślady tej pięk-
nej pory roku można już 
znaleźć w przyrodzie, a 
jej zwiastunem był jeden 
z pierwszych bocianów, 
jakie pojawiły się w po-
wiecie wejherowskim i w 
całej Polsce. 

Jak co roku, na począt-
ku marca przyleciał on 
do gniazda w gospodar-
stwie państwa Pobłoc-
kich w Kniewie (gmina  
Wejherowo).

powstaje nowe rondo:
zamknięta ulica 12 Marca

Rusza Budżet
obywatelski

Ruszyła budowa ronda u zbiegu ulic 12 Marca i Sikorskiego. Od dzisiaj, 21 marca został zamknięty dla 
ruchu fragment ulicy 12 Marca. Samochody i autobusy MZK korzystają z objazdu ulicą Roszczynialskiego, 
Efektem inwestycji będzie usprawnienie ruchu pojazdów i poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie miasta, 
zwłaszcza w kontekście uruchomienia Węzła Zryw, kiedy to ruch skierowany zostanie na ulicę Sikorskiego. 
Prace potrwać mają do końca wakacji. 

Inwestycję realizuje samorząd powiatowy (Starostwo). Pieniądze pochodzą z budżetu powiatu Wejherow-
skiego, miasta Wejherowa, a także z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej.         Więcej na str. 3.  Informacje o zmianach trasy autobusów MZK na str. 11

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

1 kwietnia br. rozpocznie się składanie wniosków 
w piątej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatel-
skiego - poinformował o tym prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt podczas konferencji w wej-
herowskim ratuszu. 

Procedury składania wniosków i głosowania pozo-
stają bez zmian. Głosowanie na projekty, które zo-
staną poddane analizie i sprawdzone pod względem 
formalnym, odbędzie się we wrześniu.              Str. 3

Fot. P. Syrocki

Mela koteluk, Natalia przybysz, Magda umer z 
kabaretem Mumio - ci i inni znakomici artyści wystą-
pią wiosną w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.

      szczegóły na str. 9
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BEZPIECZEŃSTWO

STRAŻ MIEJSKA

Posterunkowy Maciej 
Formela z Komisariatu 
Policji w Rumi otrzymał 
nagrodę przyznaną przez 
Komendanta Głównego Po-
licji. Podczas zajęć praktycz-
nych w Ustce funkcjonariusz 
uratował życie kobiecie, któ-
ra zranionej nożem. 

Podczas interwencji poli-
cjanci zastali w mieszkaniu 
napastnika i ranną w twarz 

odprawa u policjantów

Nagrody i mianowania
W trakcie odprawy służbowej w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie wręczo-

no nagrodę, awanse i mianowania na stanowiska policjantom powiatu wejherowskiego.

i klatkę piersiową kobietę. 
Post. M. Formela udzielił po-
mocy kobiecie. Założył opa-
trunek tamujący upływ krwi 
(tzw. opatrunek RCS) i zata-
mował krwawienie z rany na 
twarzy. Ratownicy medyczni 
stan poszkodowanej ocenili 
jako zagrażający życiu. Ich 
zdaniem zaopatrzenie ran 
wykonane przez policjanta 
uratowało kobiecie życie.

Podczas odprawy poli-
cjantom wręczono rozkazy 
powołujące i mianujące na 
stanowiska Komendanta 
Komisariatu Policji w Ru-
mi oraz Naczelnika Wydzia-
łu Dochodzeniowo-Śledczego 
w Komendzie Powiatowej 
Policji w Wejherowie. Na 
stanowisko Komendanta 
Komisariatu Policji w Rumi 
mianowano nadkomisarza 

Krystiana Herbasza.
Nowym Naczelnikiem 

Wydziału Dochodzeniowo-
-Śledczego Komendy Powia-
towej Policji w Wejherowie 
został aspirant sztab. To-
masz Zadroga.

Nagrodę i mianowania 
wręczała policjantom ko-
mendant powiatowy policji 
w Wejherowie insp. Beta 
Perzyńska.

Profesjonalna torba ratownicza wyposażona jest m.in. w 
butlę tlenową na tlen medyczny, rurki ustno-gradłowe, filtry 
antybakteryjne oraz inne artykuły medyczny, potrzebnych 
w razie różnych obrażeń, urazów oraz dolegliwości zdrowot-
nych. Torba z zestawem medycznym, której koszt wyniósł 
4500 zł, będzie pomocna  strażnikom-ratownikom nawet w 
najtrudniejszych sytuacjach. 

W Straży Miejskiej w Wejherowie zatrudnionych jest 
siedmiu  ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
Dwóch z nich ukończyło kurs z bardzo dobrym wynikiem. 
Wszyscy ratownicy KPP  zainteresowani są podnoszeniem 
swoich  kwalifikacji, w czym wspomaga ich Tomasz Groth 
przewodniczący Komisji  Bezpieczeństwa i Samorządów Ra-
dy Miasta w Wejherowie. 

Strażnicy co dwa lata mają szkolenia z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej. Sam przewodniczący 
bierze czynny udział w szkoleniach medycznych organizowa-
nych w ramach kursu samoobrony kobiet, gdzie przeszkolo-
nych zostało już ponad 300 kobiet.

samoobrona dla pań
8 kwietnia rozpocznie się  11. edycja kursu samoobrony dla 

kobiet w Wejherowie. Lista już została już zamknięta, bo w cią-
gu 7 dni zgłosiło się 45 kobiet i zapełniły się wszystkie wolne 
miejsca. Zajęcia praktyczne poprowadzi instruktor samoobro-
ny Rafał karcz. Kurs będzie zawierał również przeszkolenie z 
zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które 
poprowadzi ratownik medyczny i radny miasta Wejherowa, 
tomasz groth. Wykład z teorii poprowadzi komendant Straży 
Miejskiej Zenon hinca.

ukradli kawę
Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał anonimowe zgłoszenie, 

że ze sklepu „Biedronka” wybiegło dwóch mężczyzn z wypcha-
nym plecakiem, foliowym workiem i schowali się za jednym z  
bloków przy ul. Strzeleckiej. 

W trakcie dojeżdżania na miejsce zdarzenia, na ul. 3-Maja 
funkcjonariusze zauważyli dwóch mężczyzn z plecakiem i folio-
wym workiem, którzy na widok radiowozu ruszyli do ucieczki, 
po drodze gubiąc opakowania z kawą. Złodzieje zostali zatrzy-
mani i okazało się, że ukradli 20 opakowań kawy. Ujętych prze-
kazano policji, która prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.

potrąceni na zebrach
Ósmego marca rano kierująca samochodem osobowym 

mieszkanka gminy Luzino na ul. Kościuszki w Wejherowie po-
trąciła na przejściu dla pieszych 69-letniego mężczyznę, miesz-
kańca gminy Szemud. Kobieta zatrzymała auto ok. 10 metrów 
za przejściem, gdy mężczyzna spadł z maski pojazdu. 

Poszkodowany doznał poważnych urazów głowy. Strażni-
kom i ratownikom kwalifikowanej pierwszej pomocy przydała 
się torba medyczna, bo poszkodowanemu udzielili pierwszej 
pomocy przedmedycznej i zaopiekowali się nim do przyjazdu  
karetki pogotowia. 

Jest to kolejny wypadek na przejściu dla pieszych, bo dwa 
dni wcześniej, kierujący nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, 
przechodzącemu z psem po pasach na ul. Sienkiewicza. Po-
jazd uderzył w psa, a  pieszemu udało się odskoczyć. Kierowca 
uciekł, ale jego dane są już znane policji.

torba ratownicza

Dla strażników 
- ratowników

Arkadiusz Kraszkiewicz  zastępca prezy-
denta Wejherowa wraz z Tomaszem Grothem, 
przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Sa-
morządów RM Wejherowa i Zenonem Hincą ko-
mendantem Straży Miejskiej wręczyli siedmiu 
strażnikom - ratownikom medycznym torbę ra-
townictwa medycznego PSP R1, zestaw szyn 
Kramera oraz torbę opatrunkową.

Akcja gaśnicza trwała prawie 34 godziny. Łącznie w dzia-
łaniach w Gościcinie brało udział ponad 30 zastępów z jed-
nostek PSP i OSP z powiatu wejherowskiego i z Gdyni. W 
akcji uczestniczyło około 150 strażaków. Przed południem 
teren został przekazany zarządcy.

Jak informuje st. kpt. Mirosław Kuraś, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wej-
herowie, pod względem działań polegających na dogaszaniu 
był to jeden z najtrudniejszych do gaszenia pożarów w ostat-
nich latach. Trudność w gaszeniu przyniosły strażakom tony 
palących się tekstyliów.

W ubiegłym tygodniu strażacy walczyli z 
dużym pożarem hurtowni używanej odzieży 
w Gościcinie. Ogień pojawił się tam w ponie-
działek 11 marca po południu, a ugaszono go 
w nocy z wtorku na środę. Straty materialne 
są duże, ale na szczęście nikt nie ucierpiał.

w gościcinie 

płonęła hala

Dla każdego 

pierwsza pomoc
W Urzędzie Miasta w Wejherowie rozpoczęło się 

szkolenie pn. „Pierwsza pomoc dla każdego”, organi-
zowane w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 
z inicjatywy Katarzyny Dowgan. Szkolenia, w których 
uczestniczy około 100 osób, prowadzą ratownicy me-
dyczni Łukasz Wodziński i Łukasz Omernik.

 - Temat ten dotyczy nas wszystkich. Im więcej osób pozna 
zasady udzielania pierwszej pomocy, tym bardziej będziemy 
się czuć bezpieczni w przestrzeni publicznej - mówi zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.

- Oprócz podstawowych zasad, uczestnicy dowiadują się 
m.in. jak ratować dzieci np. w przypadku zadławień, jak 
postępować w przypadku krwotoku czy porażenia prądem. 
Jednym z ważniejszych ćwiczeń jest praktyczne zastosowa-
nie defibrylatora AED – wyjaśnia Łukasz Wodziński z fir-
my TotalMedica.

Fot. Urząd Miejski
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Plac budowy odwiedzili (od lewej) starosta Gabriela 
Lisius, wicestarosta Jacek Thiel i dyrektor Zarządu 
Drogowego - Robert Lorbiecki, którzy rozmawiali z 
wykonawcami inwestycji.

Powiat Wejherowski rozpoczął budowę 
ronda u zbiegu ul. 12 Marca i Sikorskiego 
(na wysokości bramy Oliwskiej). W związku 
z zamknięciem - od dzisiaj 21 marca - frag-
mentu ulicy 12 Marca,  zmienione zostaną 
trasy i rozkłady trzech linii autobusowych: 
nr 2, 11 i 16 (dokładne informacje na ten te-
mat na str. 11).

Będzie rondo

Rondo ma przede wszyst-
kim usprawnić ruch w tym 
miejscu. Przebudowa zwięk-
szy także bezpieczeństwo i 
przepustowość na ulicy 12 
Marca W ramach budowy 
powstanie rondo, a także 
ścieżka pieszo-rowerowa i 
miejsca postojowe.

- Całe rondo zostanie pod-
niesione o około metr, dlate-
go też na jakiś czas będziemy 
musieli zamknąć drogę by 
móc z wysokościami dojść 
do ładu. Droga przebudowa-
na zostanie wraz z całą in-
frastrukturą. Koszt budowy 
to ponad 3 miliony złotych 
- mówi Robert Lorbiecki, 
dyrektor Zarządu Drogowe-
go dla Powiatu Puckiego i 
Wejherowskiego.

Pieniądze na inwestycję 
pochodzą z budżetu Powia-
tu Wejherowskiego, Miasta 
Wejherowa, a także z Rzą-
dowego Programu Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej.

- Jest to kolejna ważna in-
westycja Powiatu Wejherow-
skiego, w zeszłej kadencji 
zarząd podjął decyzję o bu-
dowie dwóch rond w Wejhe-
rowie. Rondo przy zbiegu ulic 
12 Marca Judyckiego i Wnie-
bowstąpienia zostało już od-
dane do użytku - tłumaczył 
Jacek Thiel, wicestarosta 
wejherowski.- Wykonawca 
bardzo szybko przystąpił do 
prac, termin wykonania to 
30 sierpnia 2019 r., ale mam 
nadzieję, że inwestycja zosta-
nie wykonana szybciej. To 
rozwiązanie także przyszło-
ściowe, jeżeli chodzi o ulicę 
Sikorskiego, z biegiem czasu 
będzie ona częściej użytko-
wana przez kierowców więc 
ruch na pewno się zwiększy. 
Przebudowa zwiększy także 
bezpieczeństwo i przepusto-
wość na ul. 12 Marca.

1 kwietnia 2019 r. rozpocznie się składanie wniosków w piątej już edycji Wejherowskie-
go Budżetu Obywatelskiego - poinformował o tym prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt podczas konferencji w wejherowskim ratuszu. Procedury składania wniosków i 
głosowania pozostają bez zmian. Głosowanie na projekty, które zostaną poddane analizie 
technicznej i sprawdzone pod względem formalnym, odbędzie się we wrześniu.

W tegorocznej edycji 
Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego, na jego re-
alizację przeznaczono 2 mi-
liony złotych, w tym 1 mln 
złotych 900 tys. zł na projek-
ty inwestycyjne i 100 tys. zł 
na nieinwestycyjne. 

Składanie przez miesz-
kańców propozycji projektów 
rozpocznie się 1 kwietnia i 

• Osoby zamieszkujące w Wejherowie, które ukończyły 
16. rok życia.

 
Co należy wziąć pod uwagę pisząc wniosek:
• Projekty muszą należeć do zadań własnych miasta, a 

także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i ce-
lowości.

• Należy sprawdzić własność terenu, na którym propo-
nowana inwestycja ma być zrealizowana. Zadania inwesty-
cyjne i remontowe mogą zostać wykonane wyłączne na 
terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.

 
jak składamy wnioski:
• Jeśli napisałeś wniosek musisz przekonać mieszkańców 

Wejherowa, aby poparli go. Zbierz co najmniej 50 podpisów.
• Formularz wniosku z podpisami mieszkańców dostarcz 

w oryginale do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
przy ul. 12 Marca 195 lub do Ratusza pl. Jakuba Wejhera 8 
od 1 do 30 kwietnia 2019 r. 

•  1 - 30 kwietnia – składanie wniosków-projektów przez 
mieszkańców

• do 31 maja – analiza złożonych propozycji projektów
• do 4 czerwca – publikowanie sprawdzonych formalnie 

projektów i poddanie ich konsultacjom społecznym – czas 
na wnoszenie uwag przez mieszkańców

• 10 czerwca – zakończenie konsultacji społecznych
• 28 czerwca – ogłoszenie listy zakwalifikowanych pro-

jektów do głosowania
• 9 - 23 września – głosowanie mieszkańców na projekty
• październik – ogłoszenie wyników głosowania

- Rozpoczynamy kolejną 
edycję Wejherowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Cztery 
poprzednie potwierdziły du-
żą aktywność i pomysłowość 
wejherowian. Dzięki budżeto-
wi obywatelskiemu mieszkań-
cy mogą i chcą uczestniczyć w 
zarządzaniu swoim miastem.  
Podjęcie wysiłku opracowania 
projektu jest świadectwem za-
angażowania w życie i rozwój 
miasta. Tym samym zasługu-
je na szczególne uznanie. Za-
chęcam zatem do aktywnego 
uczestnictwa w życiu Wejhe-
rowa i życzę, podczas przygo-
towywania projektów, wielu 
wspaniałych pomysłów. Od 

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

potrwa do 30 kwietnia. Gło-
sować będzie można od 9 do 
29 września. Wyniki pozna-
my w październiku br.

Jak powiedział Arka-
diusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa, w tym roku miasto 
włącza się do metropolital-
nego budżetu obywatelskie-
go, który w tym samym 

czasie będzie realizowany 
m.in. w Gdańsku, Sopocie, 
Rumi oraz innych miejsco-
wościach z okolic Trójmia-
sta. Głosowanie odbywać 
się będzie elektronicznie na 
stronie internetowej miasta 
oraz w formie pisemnej we 
wskazanych punktach.

- Maksymalna wartość 
pojedynczego zgłoszone-

krzysztof hildebrandt
prezydent wejherowa

1 do 30 kwietnia czekamy na 
ciekawe rozwiązania.  

Do tej pory, w ramach Wej-
herowskiego budżetu Oby-
watelskiego, zrealizowaliśmy 
24 projekty, w tym 17 inwesty-
cyjnych i 7 nieinwestycyjnych. 
Kolejne projekty są w trakcie 
realizacji. 

go projektu inwestycyjnego 
nie może przekroczyć kwoty 
200 tys. zł, a projektu nie-
inwestycyjnego - 10 tys. zł 
- mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa. - Każdy głosujący 
będzie mógł oddać maksy-
malnie dwa głosy - jeden na 
projekt inwestycyjny i jeden 
nieinwestycyjny.

kto może wziąć udział (jest uprawniony) w wej-
herowskim Budżecie obywatelskim       

wejherowski Budżet obywatelski 2019

w kwietniu można składać 
projekty inwestycyjne i inne

Z Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego realizowa-
no dotychczas 24 projekty, w tym 17 inwestycyjnych i 
7 nieinwestycyjnych. Wśród zrealizowanych projektów 
jest „Aktywna Nanicka tenis - siatka - kosz”.

harmonogram Budżetu 
obywatelskiego 2019: 

Fot. Urząd Miejski
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Jak wyjaśnił zastępca 
prezydenta Wejherowa Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
plan budowy sali gimna-
stycznej powstał kilka lat 
temu. Prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt podjął de-
cyzję o budowie sali w 2016 
roku, zabezpieczył pierwsze 
środki na inwestycję i zle-
cił wykonanie dokumentacji 
technicznej tego obiektu. 

- Sala będzie połączona z 
budynkiem szkoły za pomocą 
łącznika - wyjasnia zastępca 
prezydenta Beata Rutkie-
wicz . - Główna płyta boiska 
będzie przystosowana do gry 
w piłkę ręczną i mini piłkę 
nożną, tenisa, koszykówkę, 
siatkówkę i  badmintona. Bę-
dą też dwa mniejsze boiska 
oddzielone kotarą. Będzie 
rónież możliwość podziele-

wejherowo buduje nowoczesną salę 

Boiska, ścianka, zaplecze
Trwa budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 

w Wejherowie Śmiechowie, która rozpoczęła się pod koniec ubie-
głego roku. Budowę prowadzi Zakład Robót Ogólnobudowlanych 
Stanisława Repińskiego. Zakończenie prac zaplanowano na wio-
snę 2020 r. Inwestycja kosztować będzie miasto ok. 9 mln zł.

nia hali i zorganizowania  
dwóch meczów jednocześnie. 
Halę będzie można użytko-
wać po zajęciach lekcyjnych. 
Powstanie też ścianka wspi-
naczkowa o wysokości 7 m. 

Obiekt będzie miał za-
plecze m.in. magazyn na 
sprzęt sportowy, szatnie, 
toalety. Widownia zaplano-

wana jest na ok. 200 osób. 
- Każdego dnia możemy 

obserwować, jak powsta-
je długo oczekiwana przez 
uczniów i nauczycieli sala 
gimnastyczna - stwierdziła 
Beata Dampc dyrektor SP 
nr 5 w Wejherowie. - Będzie 
to hala optymalna dla reali-
zacji naszych potrzeb. 

Rada Miasta ustaliła, że 
po stronie prezydenta Mia-
sta nie doszło do żadnego 
działania lub zaniechania, 
które by utrudniało lub 
uniemożliwiało pochówek 
jakiegokolwiek zmarłego na 
cmentarzu wejherowskim. 

Mieszkanka Wejhero-
wa złożyła wcześniej skar-
gę na prezydenta miasta 
w związku z uniemożliwie-
niem pochówku jej męża na 
cmentarzu przy ul. Roszczy-
nialskiego, gdyż - jak napisa-
ła - prezydent nie dysponuje 
miejscami na cmentarzu. 

Prezydent K. Hilde-
brandt nie miał możliwo-
ści „dokonania” pochówku, 
gdyż właścicielem cmenta-
rza jest Parafia pw. Trójcy 
Świętej. Jednocześnie pre-
zydent nie został poinformo-
wany przez administrację 
kościelną o tym, że w mar-
cu 2019 r. zabraknie miej-
sca na cmentarzu, nie mógł 
więc z wyprzedzaniem temu 
przeciwdziałać. Prezydent 
podjął wszelkie konieczne 
czynności w celu poszerze-
nia istniejącego cmentarza. 

Radni uznali za koniecz-
ne uruchomienie na terenie 
Wejherowa cmentarza ko-
munalnego na terenie, który 
pierwotnie był przeznaczo-
ny na poszerzenie cmenta-
rza parafialnego. Trwa tam 
wycinka drzew, dzięki cze-

Podczas sesji wejherowscy radni przyjęli następujący 
wniosek:

„Rada Miasta Wejherowa zobowiązuje Prezydenta Miasta 
do uruchomienia na terenie Wejherowa cmentarza komu-
nalnego prowadzonego przez miasto w celu zagwaranto-
wania wszystkim mieszkańcom Wejherowa pochówku na 
terenie miasta. Rada Miasta wzywa Prezydenta do wstrzy-
mania wykonania uchwały Rady Miasta Wejherowa nr VIIIk/
IV/36/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży para-
fii gruntu z bonifikatą i urządzenia na tym gruncie cmentarza 
komunalnego prowadzonego przez miasto. Rada oczekuje 
podjęcia natychmiastowych działań w opisanej sprawie.”

Powyższy wniosek został przyjęty większością głosów 
przez 14 radnych. Wniosku o utworzenie w Wejherowie cmen-
tarza komunalnego nie poparli następujący radni: Tomir Pon-
ka, Marcin Drewa, Piotr Reszke, Teresa Skowrońska, Wojciech 
Wasiakowski, Ryszard Kandzora, Marek Budnik.

powstanie cmentarz komunalny

Brakuje miejsca
na pochówki

Głównym punktem obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wej-
herowa była skarga mieszkanki miasta, dotycząca uniemożliwie-
nia pochówku zmarłej osoby na cmentarzu parafialnym przy ul. 
Roszczynialskiego w Wejherowie.

mu powstanie 1,5 ha grun-
tu do zagospodarowania. 
Bezpośrednie prowadzenie 
cmentarza przez miasto za-
gwarantuje możliwość po-
chówku swoich bliskich 

wszystkim mieszkańcom 
Wejherowa. Procedury ko-
nieczne do uruchomienia 
cmentarza komunalnego po-
trwają od dwóch do sześciu 
miesięcy.

Trwa wycinka drzew na terenie przyszłego cmentarza.

Rzemieślnicy uczcili patrona - św. józefa

tradycyjny przemarsz

Najbardziej widowiskowym punktem obchodów dnia Świętego Józefa jest przemarsz 
ulicami Wejherowa z orkiestrą i sztandarami. Członkowie Powiatowego Cechu Rzemiosł,  
Małych i Średnich Przedsiębiortsw - ZP oraz młodzież z Niepublicznej Szkoły Rzemiosła 
przeszli 19 marca do kościoła Trójcy Świętej, gdzie wszyscy wzięli udział we mszy św. 
w intencji środowiska rzemieślniczego.  Więcej zdjęć na:  facebook.com/pulswejherowa

Co roku 19 marca rzemieślnicy i uczniowie szkoły rzemiosła 
świętują dzień swojego patrona, św. Józefa.

Fot. Leszek Spigarski

Fot. Urząd Miejski
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Na co dzień wykorzysty-
wany będzie do przewozu 
osób niepełnosprawnych 
ruchowo. To drugi tego typu 
samochód, który placówka 
posiada. Auto kosztowało 
blisko 130 tys. zł. Pieniądze 
na ten cel pochodzą z budże-
tu Powiatu Wejherowskie-
go, a także Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

Przy okazji dzisiejsze-
go spotkania odbyło się 
uroczyste odsłonięcie pa-
miątkowej tablicy upamięt-
niającej 85-lecie placówki, a 
także 100-lecie odzyskania 

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie zaku-
pił nowy samochód marki Ford.

Nowy samochód 
i pamiątkowa tablica

przez Polskę niepodległości. 
Fundatorami tablicy i po-
mysłodawcami są pracow-

nicy Powiatowego Zespołu 
Kształcenia Specjalnego.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Wejherowie zostało zorganizowane między in-
nymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie. Składało się z wykładów tematycznych 
zawierających praktyczne wskazówki związane z zatrudnianiem cudzoziemców.

pomorskie wspiera 
pracodawców

W Starostwie odbyła się konferencja pod hasłem „Pomorskie 
wspiera pracodawców. Cykl spotkań informacyjnych z pracodaw-
cami - legalność zatrudnienia cudzoziemców”.

Uroczystość odbyła się w związku z rozbudową placów-
ki. Przy szkole powstaje budynek, w którym mieścić się 
będzie 10 pracowni zawodowych.

W nowym skrzydle powstanie także multimedialna bi-
blioteka. Uroczyste otwarcie budynku odbędzie się jesz-
cze w tym roku. 

W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 
uroczyście wmurowano akt erekcyjny w 
miejscu budowy nowego skrzydła szkoły.

uroczystość w powiatowym Zespole szkół w Redzie

Będą nowe pracownie

Starosta wejherowski 
Gabriela Lisius oraz wi-
cestarosta wejherowski 
Jacek Thiel podziękowa-
li  policjantom, którzy 19 
stycznia na Osiedlu Feni-
kowskiego w Wejherowie 

Czterech funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Wej-
herowie zostało nagrodzonych przez Starostę Wejherowskiego za 
bohaterską postawę i odwagę podczas służby. Policjanci otrzymali 
imienne listy gratulacyjne i nagrody finansowe.

(sierż. Wojciech Bolda i 
post. Patryk Nurkowski) 
oraz 24 lutego w Bożympo-
lu Wielkim (st. sierż. Wie-
sław Sychowski i st. post. 
Wojciech Naczke) ewaku-
owali osoby znajdujące się w 
płonących budynkach. 

To dzięki ich szybkiej re-
akcji nikomu nic się nie sta-
ło i nie doszło do tragedii. 

- Taka  postawa zasługu-
je na najwyższy szacunek i 
ogromne uznanie oraz po-
winna być wzorem do na-
śladowania. W sytuacjach 
zagrożenia życia właśnie 
zdecydowanie i szybkość 
podjętego działania odgry-
wa zasadniczą rolę - powie-
działa starosta, wręczając 
nagrody policjantom.

policjanci nagrodzeni
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AKTUALNOŚCI

Projekt związany jest z obchodami 100 rocznicy niepod-
ległości Polski. Po raz pierwszy obrazy zaprezentowano w 
listopadzie 2018 r. (stulecie odzyskania niepodległości) w 
Muzeum Narodowym w Gdańsku. Potem były prezentowa-
ne w Słupsku, a teraz przyszła pora na Wejherowo, gdzie 
ekspozycja będzie czynna do 28 kwietnia br.

Patronat honorowy objął marszałek pomorski Mieczy-
sław Struk, a jego imieniu w wernisażu uczestniczył wi-
cemarszałek pomorski Wiesław Byczkowski. Obecny był 
też m.in. Wojciech Bonisławski, dyrektor Muzeum Na-
rodowego w Gdańsku. Władze samorządowe reprezentował 
Bogdan Tokłowicz - wiceprzewodiczący Rady Powiatu 
Wejherowskiego, a gospodarzem spotkania był Tomasz 
Fopke - dyrektor wejherowskiego muzeum. 

wystawa obrazów w pałacu

wiatr od morza
w sto lat później

20 obrazów dwudziestu artystów, inspio-
rowanych opowiadaniami z książki Stefa-
na Żeromskiego „Wiat od morza. W sto lat 
później” można oglądać na wystawie w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie. Prace te będą 
ilustrować specjalne wydanie książki. 

Statuetka została wręczo-
na z okazji 25-lecia reaktywo-
wania Bractwa w Wejherowie 
na ręce prezesa Kazimierza 
Gołąbka. Prezydent podzię-
kował braciom za coroczny 
udział w obchodach rocznicy 
śmierci założyciela miasta i 
innych uroczystościach\.   

- Cieszę się, że jesteście 
Państwo bardzo aktywni i 
jesteście bardzo ważną czę-
ścią aktywnej społeczności w 
naszym mieście - powiedział 
m.in. prezydent K. Hilde-
brandt.

Dzień św. Sebastiana ob-
chodzony jest 20 stycznia, 
ale wejherowskie bractwo 
nie ma strzelnicy ogrzewa-
nej, więc organizują to świę-
to w marcu. Przy okazji jest 
to symboliczne rozpoczęcie 
sezonu strzeleckiego. Strzel-
cy korzystają ze strzelnicy 
w Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym nr 2 dla Niesły-
szących i Słabosłyszących 
im. Jana Siestrzyńskiego.

Za aktywność i promocję wejherowa

statuetka dla Braci kurkowych
W trakcie zawodów strzeleckich Kurkowego Bractwa Strzeleckiego o Strzałę św. Seba-

stiana prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt uhonorował wejherowskie Bractwo 
Statuetką Jakuba Wejhera. W strzelaniu udział wzięło 14 członków Bractwa. Złotą strzałę 
zdobył po raz trzeci z rzędu brat strzelmistrz Dariusz Krasiński, srebrną strzałę zdobył 
brat Józef Bukowy, a brązową siostra Ludmiła Gołąbek.

Kurkowe Bractwo Strze-
leckie w Wejherowie zało-
żono w 1836 r. Skupiało w 
swoich szeregach przedsta-
wicieli kupiectwa, rzemiosła 
i przemysłu. Siostry i bra-
cia kurkowi mieli strzelnicę 
oraz okazały budynek, któ-
ry po generalnej przebudo-

wie w latach 1907-1920 był 
ośrodkiem życia kulturalne-
go i towarzyskiego Wejhero-
wa. Działalność przerwała 
II wojna światowa. Obecną 
działalność bractwo wzno-
wiło w 1993 roku. Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie w Wej-
herowie zrzesza 17 człon-

ków, a na wyposażeniu ma 
armatę, pistolety oraz dwa 
namioty wykorzystywane 
w turniejach strzeleckich. 
Zgromadzili wiele nagród 
strzeleckich, rekwizytów, 
pamiątek i dyplomów. Pro-
mują również Gród Wejhera 
w Polsce i za granicą.

Uczestniczący w zebraniu st. kpt. Mirosław Kuraś z 
Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie  podziękował 
strażakom za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych 
na terenie miasta i powiatu oraz w szkoleniach i zawo-
dach strażackich. Pogratulował jednostce OSP zdobycie 
po raz drugi pierwszego miejsca w II Powiatowych Mi-
strzostwach Powiatu z zakresu Kwalifikowanej Pierw-
szej Pomocy. 

Poinformował również, że na terenie powiatu odnoto-
wano w ubiegłym roku 445 zdarzeń, w tym 93 pożary, 
329 różnych zagrożeń oraz 23 fałszywe alarmy.

W wyniku przeprowadzonych wyborów dokonano 
zmiany nowego Zarządu OSP. Nowym prezesem Zarządu 
OSP został wybrany Kamil Groth, naczelnikiem OSP 
- ponownie Maciej Ziółkowski, a jego zastępcą został 
Patryk Pollikeit. 

Odwołanego prezesa Zenona Frankowskiego obda-
rzono tytułem Honorowego Prezesa, dziękując mu tym 
samym za kierowanie OSP Wejherowo przez ponad 3 
kadencje.  

Podczas walnego zebrania sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejhero-
wie odwołano Zarząd OSP i wybrano nowy. Prezesem został Kamil Groth.

W trakcie zebrania, które prowadził druh Dawid Hommel, 
wprowadzono nowe odznaczenie - Krzyż Zasługi OSP Wejhe-
rowo. Otrzymali je: jan wojtyński, Alfons Langa, Marek Blok, 
Alojzy stark, stanisław selin, Andrzej papke, Marian ko-
tłowski, Mirosław gorczyński, Zenon Frankowski, Maciej 
Ziółkowski, Adam stromski, tomasz Mikulski i stanisław 
Langa.  Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymała Aga-
ta Frankowska, a Srebrny Medal - Adam Dargacz. 

Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali: Dawid hommel i to-
masz Mikulski. 

Odznaki za wysługę otrzymali: za 30 lat - Adam stromski, 
za 25 lat - Marek Blok i Maciej Ziółkowski, za 20 lat - jarosław 
Dargacz, za 15 lat - Agata Frankowska, za 10 lat - Dorota Blok, 
za 5 lat - jakub hryciuk i jan Mudlaff.

Upominki książkowe Zarządu OSP za bohaterską postawę w 
sytuacji zagrożenia otrzymali druhowie: Dariusz pollikeit, Ma-
ciej Nawrocki i wojciech Naczke. 

odznaczenia i wyróżnienia dla strażaków

Nowy Zarząd osp w wejherowie

Bogdan Tokłowicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Wejherowskiego otrzymał z rąk wicemarszałka Wie-
sława Byczkowskiego specjalne wydanie „Wiatru od 
morza” z portretem pisarza i innymi pracami, prezento-
wanymi na wystawie.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Fot. Urząd Miejski
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WYDARZENIA
trenerzy i zawodnicy 

powiatowa 
gala sportu

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wej-
herowie odbyła się uroczysta Gala Sportu, 
podczas której nagrodzeni zostali najlepsi 
sportowcy i trenerzy powiatu wejherowskie-
go, którzy osiągnęli sukcesy w 2018 roku. 

tytuł trenera Roku 2018 zdobyli:
krzysztof Bogdanis - rugby (Rugbu Club Arka Rumia), Miro-

sław ellwart - karate tradycyjne (Karate Klub Wejherowo), Marek 
gorlikowski - radiojachting (RUK PZPOW Bliza-Balexmetal), Rafał 
karcz - kickboxing (Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe i GO-
SRiT Luzino), Andrzej kostun - karate (KS SAKURA), Łukasz Lesner 
- jeździectwo (KJ Pegaz Reda), Mykola Maistruk - pływanie (UKS 
TRI-TEAM Rumia), piotr Netter - triatlon (UKS TRI-TEAM Rumia), 
Robert Niewiedziała - biegi na orientację (UKS Siódemka Rumia), 
waldemar płotka - tenis stołowy (Kaszubskie Towarzystwo Sporto-
wo-Kulturalne), Robert sawicki - siatkówka (Akademia Piłki Siatko-
wej Rumia), wojciech wasiakowski – boks (WKB Gryf Wejherowo).

tytuł sportowca Roku 2018 zdobyli:
wiktoria Baranowska - karate tradycyjne (KKW Wejherowo), Do-

minik Bielawa - pływanie (KS KSZO Ostrowiec), Aleksandra Bielec-
ka - BNO (UKS Siódemka), tytus Butowski – żeglarstwo (AZS-AWFiS), 
paulina Damaske - siatkówka (APS Rumia), kamil Damentka - tria-
tlon (UKS TRI-TEAM), Michał Damps - żeglarstwo (UKS Wiking), Na-
talia Dawidowska - BNO (UKS Siódemka), Viktoria Dombrowska 
- boks (WKB Gryf Wejherowo), Michał greszta - wędkarstwo mucho-
we (GKWM Neptun), Agnieszka grubba - lekkoatletyka (KS AZS AW-
FiS), Aleksandra grubba - lekkoatletyka  (KS AZS AWFiS), tomasz 
hirsz - kickboxing (Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe), Mi-
chał jarliński - triathlon (UKS TRI-TEAM), konrad kaczmarkiewicz - 
boks (WKB Gryf Wejherowo), Zuzanna kalbarczyk - kickboxing (KTS 
GOSRiT), Martyna karwowska – kula (Rumski KS), kacper konkol 
- radiojachting (RUK PZPOW Bliza Balexmetal), przemysław krau-
se - kickboxing (Wejherowskie TS), jacek krawczyk - triatlon (UKS 
TRI-TEAM), oliwia kreft - BNO (UKS Siódemka), Maciej kubiak - du-
athlon (Endure Team), Aleksandra Lesner -jeździectwo (KJ Pegaz), 
sandra Lieske - karate shotokan (KS GOKKEN), Martyna Marszał 
- boks (WKB Gryf Wejherowo), Zofia Melzer – BNO (UKS Siódemka), 
Artur Mroske - radiojachting (RUK PZPOW Bliza-Balexmetal), Mie-
czysław Müller - radiojachting (RUK PZPOW Bliza-Balexmetal), Do-
minik Noweta - boks (WKB Gryf Wejherowo), Bartłomiej ogdowski 
- BNO (UK Siódemka), Maja olszewska - kręglarstwo klasyczne (TKKF 
„Dębinki”), weronika pawlak - boks (WKB Gryf Wejherowo), kata-
rzyna płotka - tenis stołowy (KTS-K), Magdalena płotka - tenis sto-
łowy (KTS-K), Roksana słupek - triathlon (UKS TRI-TEAM), paulina 
stenka – kickboxing (KTS GOSRiT), kacper stępniak - triathlon (UKS 
TRI-TEAM), Dominika szatkowska - karate shotokan (KS GOKKEN), 
Aleks tomaszewski - pływanie (UKS TRI-TEAM), Bartosz tomczak - 
boks (WKB Gryf Wejherowo), wiktor trylski - triathlon (UKS TRI-TE-
AM), grzegorz Żurek - BNO (UKS  Siódemka), Marta Żurek - BNO 
(UKS  Siódemka),  Bartosz Żywicki - karate (KS SAKURA).

Nagrodzeni trenerzy razem z samorządowcami.

Na zdjęciach powyżej i na dole nagrodzeni sportowcy razem z samorządowcami.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Artur wysocki z wejherowa

wyróżnienie 
dla podróżnika

Przypomnijmy (pisaliśmy o tym w poprzednim „Pulsie”), 
że podróżnik został wyróżniony za samotną wyprawę rowe-
rową do Mongolii, gdzie zimą w 27 dni przejechał 1040 km.

Wejherowianin Artur Wysocki, nominowa-
ny do prestiżowej nagrody „Kolosy”, podczas 
gali w Gdyni otrzymał wyróżnienie w kate-
gorii „Wyczyn Roku 2018”. Gratulujemy! Dołącz do nas na:

facebook.com/pulswejherowa
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JUBILEUSZE

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

Szkoła nauki jazdy
Arkadiusz 
Żukowski

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

Najbliższe kursy kat. B rozpoczną się  
21 marca i 4 kwietnia 2019r.

R E K L A M A

kwadransowe grubasy

Ćwiczą razem od 15 lat

Ambitny teatr odeon w strzebielinie

spektakle i Misterium
W Strzebielinie uroczyście świętowano 10-lecie Teatru Odeon. 

Na jubileuszowe spotkanie zaproszono około 200 osób, które przez 
10 lat wspierały teatralną działalność w gminie Łęczyce.

Jubileuszowe uroczysto-
ści rozpoczęła msza święta 
w kościele w Strzebielinie, a 
potem w sali Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego odbyła 
się gala, podczas której wrę-
czono podziękowania. Wśród 
gości, którzy zabrali głos był 
wójt gminy Łęczyce Piotr 
Wittbrodt, od którego ze-
spół otrzymał nagrodę pie-
niężną, radni gminy Łęczyce 
i sołtys Strzebielina Osiedla 
- Grzegorz Maziuk.

Były życzenia, gratula-
cje, prezenty, jubileuszowa 

piosenka, odśpiewana przez 
aktorów i urodzinowy tort.

- Największym sukcesem 
jaki odnieśliśmy przez te 10 
lat jest wielka przyjaźń, któ-
ra z biegiem lat umacniała 
się i wiązała ze sobą tak róż-
nych ludzi. Dziś więzi mię-
dzy członkami Teatru Odeon 
są nierozerwalne i z dnia na 
dzień rosną w siłę jak cały 
nasz teatr - mówi twórca te-
atru i reżyser Dawid Kwi-
dziński. - Oprócz spektakli, 
takich jak „Harry Potter i 
Kamień Filozoficzny”, który 

spotkał się z największym za-
interesowaniem publiczności, 
co roku przygotowujemy Mi-
sterium Męki Pańskiej, które 
tradycyjnie wystawiamy w 
Wielki Piątek o godz. 21.00. 
W tym roku zapraszamy po 
raz dziesiąty na to wielkie, 
pasyjne widowisko. 

Od 15 lat funkcjonuje w Wejherowie Klub Kwadransowych Gru-
basów - jeden z kilkunastu w Polsce. Kluby wywodzą się z ogól-
nopolskiego ruchu, którego inspiracją był telewizyjny program 
„Kwadrans na kawę”, emitowany w latach 90. Jego członkinie na-
dal spotykają się, integrują i ćwiczą razem na basenie.

- Nasz Klub organizuje 
wspólne zajęcia na pływalni, 
gdzie ćwiczymy pod okiem 
instruktora - informuje Elż-
bieta Smolińska, szefo-
wa wejherowskiego klubu. 
- Samemu dużo trudniej się 
zmobilizować, niż w grupie. 
Walczymy z nadwagą, ale 
również z cukrzycą, która 
dotyka niektórych z nas.

Panie spotykają się, or-
ganizują wycieczki, spo-
tkania z dietetykami lub z 

kosmetyczką. Wyjeżdżają 
też na wspólne wczasy od-
chudzające, a z okazji jubi-
leuszu świętowały razem 15 
lat działalności. Ich gościem 
była redaktor Barbara 
Markowska z Warszawy, 
inicjatorka ruchu „kwa-
dransowych grubasów”.

- Kiedyś było ich 500, a 
obecnie w Polsce działa za-
ledwie kilkanaście klubów 
kwadransowych grubasów,  
- powiedziała nam Barba-

ra Markowska. - Nasz ruch 
był pierwszym w Polsce nie-
komercyjnym działaniem na 
rzecz zdrowego żywienia i 
zdrowego, aktywnego stylu 
życia. Mimo misyjnego cha-
rakteru programu, niestety 
został on zdjęty z anteny, a 
szkoda. Na szczęście pozosta-
ły nam znajomości, przyjaź-
nie, a to jest bezcenne. No i 
nadal są takie kluby, jak w 
Wejherowie, w których panu-
je wspaniała atmosfera.
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POWIAT

- Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęce-
nia, bohaterstwa - przypomina Ewa Trocka, prezes Klubu 
HDK PCK Wejherowo. - Tylko ludzie wrażliwi są źródłem 
bezinteresownej pomocy. Wartość krwi doceniamy najczęściej 
dopiero w obliczu tragedii swoich bliskich lub gdy dzięki niej 
sami wracamy do zdrowia. Oddanie krwi jest największym 
dowodem ludzkiej solidarności i miłości.

Aby zostać krwiodawcą trzeba mieć ukończone 18 lat, ale 
nie przekraczać 65 roku życia. Warunkiem jest też dobry 
stan zdrowia. Na akcję krwiodawstwa należy przyjść z do-
wodem osobistym (lub prawo jazdy, paszport, legitymacja 
studencka, z wpisanym nr PESEL), po zjedzeniu lekkiego 
posiłku i napiciu się wody,

Akcja organizowana przez Klub HDK Wejherowo, PCK 
Wejherowo przy współpracy z proboszczem parafii w Bol-
szewie, sołtysem Bolszewa oraz OSP Bolszewo.

23 marca 2019 r. (sobota) w Bolszewie, od-
będzie się zbiórka krwi. Autobus będzie stał 
przy OSP Bolszewo w godz. 9.00-13.00.  

oddaj cenny dar

Zbiórka krwi 
w Bolszewie

 Szpitale Pomorskie sp. z o.o., w ramach których funk-
cjonują: Szpital Morski im. PCK oraz Szpital św. Wincente-
go a Paulo w Gdyni, Szpital Specjalistyczny w Wejherowie 
oraz Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w 
Gdańsku, rozpoczęły akcję pn. „Podziel się misiakami z ma-
luchami”, skierowaną do młodzych par, przygotowujących 
się do uroczystości ślubnych. Akcję zapoczątkowali Natalia 
i Kamil Melzerowie z Wejherowa, którzy poprosili gości 
weselnych, aby zamiast kwiatów podarowali maskotki, któ-
re następnie przekazali najmłodszym pacjentom szpitala. 

 - Ta idea tak nam się spodobała, że chcielibyśmy ją roz-
szerzyć i zachęcić młode pary, by przyłączyły się do naszej 
akcji - mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes Zarzą-
du Szpitali Pomorskich. - W naszych 4 szpitalach mamy od-
działy, na których na co dzień przebywają dzieci.  

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć akcję zachęcamy 
do kontaktu: e-mail: marketing@szpitalepomorskie.eu oraz 
tel. (58) 72 60 407

Akcja szpitali pomorskich

podziel się 
misiakami 

„Podziel się misiakami z maluchami” to 
akcja przekazywania pluszowych zaba-
wek małym pacjentom szpitali, m.in. Szpi-
tala Specjalistycznego w Wejherowie.

Rodziny 
poszukiwane

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
szuka kandydatów na rodziny zastępcze. 
Szczegóły na plakacie poniżej.

Targi Pracy to dogod-
ny sposób bezpośredniego 
kontaktu w jednym miejscu 
wielu pracodawców z osoba-
mi bezrobotnymi i poszuku-
jącymi pracy. 

Pracodawcy mają możli-
wość pozyskać pracownika, 
stażystę bądź praktykanta 
oraz zaprezentować swo-
ją firmę. Osoby bezrobotne 
i poszukujące pracy mo-
gą zapoznać się z ofertami 
pracy, znaleźć odpowiednie 
zatrudnienie i zapoznać się 
z sytuacją na lokalnym ryn-
ku pracy.

targi 
pracy

Powiatowy Urząd 
Pracy w Wejherowie 
informuje, że 3 kwiet-
nia 2019 r. w godz. 
10.00-12.00 w Powia-
towym Zespole Szkół 
nr 2 im. Bohaterskiej 
Załogi ORP „Orzeł” w 
Wejherowie przy ul. 
Strzeleckiej 9 odbędą 
się Targi Pracy.

RIR.6721.5.2019.KMa     Łęczyce, dnia 21.03.2019r.

o g Ł o s Z e N i e
wójta gminy Łęczyce

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przyjętego uchwałą Rady gminy Łęczyce Nr XViii/2/2004 z dnia 23 lutego 2004r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych 
kaczkowo, wysokie i Chrzanowo, we fragmencie oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko do wymienionego dokumentu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce uchwały nr 
IV/5/2019 z dnia 28 stycznia 2019r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Gminy Łęczyce Nr XVIII/2/2004 z dnia 23 lu-
tego 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce 
dla części obrębów geodezyjnych Kaczkowo, Wysokie i Chrzanowo, we fragmencie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski do projektu planu  miejscowego należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce 

ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce - w terminie do 12.04.2019 r. 
wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 

oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy 
oddziaływania na środowisko do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Plan ma na celu wskazanie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zabudowy i zagospodarowania, zgod-
nie z obowiązującym dokumentem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Łęczyce, w związku z regulacjami ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i 
ograniczeniami w sytuowaniu budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której 
wchodzi funkcja mieszkaniowa. Zakres ustaleń planu zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.     

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w 
ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Łęczyce 
ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce  lub e-mail: sekretariat@leczyce.pl,  w terminie do 12.04.2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia jest uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce. Wnioski złożone 
po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

       Wójt Gminy Łęczyce
           Piotr Wittbrodt

O G Ł O S Z E N I E

Zajęcia organizowane przez działające przy GOSRiT Luzi-
no, Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kul-
turalne zostały dofinansowane przez gminę Luzino 

Luzino. kursy dla pań

jak się bronić?
Mieszkanki Luzina, które zgłosiły się na 

kurs samoobrony już wiedzą, jak sobie pora-
dzić z napastnikiem. Dobiegły końca pierwsze 
treningi samoobrony dla kobiet, które prowa-
dzi Rafał Freitag z GOSRiT Luzino. 
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KOMUNIKACJA

Wejherowo
Myśliwska 04

Wejherowo
Myśliwska 03

Wejherowo
Wysoka 01

Wejherowo
Wysoka 02

Wejherowo
Wniebowstąpienia 01

Wejherowo
Wniebowstąpienia 02

Wejherowo
12 Marca 01 n/ż

16112

Miejski Zakład Komunikacji
Wejherowo sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2
84- 200 Wejherowo

INFO:
Dyspozytor - (58) 572 29 33

Internet - www.mzkwejherowo.pl

ZAMKNIĘCIE ULICY 12 MARCA
ZMIANY NA LINIACH 2, 11, 16

Szanowni Pasażerowie! Informujemy, że w związku 
z zamknięciem przejazdu ulicą 12 Marca  od dnia 21.03.2019 r.  

(czwartek) zmienią się trasy i rozkłady linii nr 2, 11 i 16.
Linia 2
Kierunek Wejherowo Dworzec PKP:
od przejazdu kolejowego w ciągu ul. 12 Marca trasa będzie przebiegała ulicami Myśliwską, 
Roszczynialskiego i Wniebowstąpienia, dalej bez zmian. 
Kierunek Wejherowo Szpital:
od przystanku Wejherowo Reformatów 02 trasa przebiegać będzie ulicami Wniebowstąpienia, 
Roszczynialskiego, Myśliwską i dalej obecną trasą.
Linia 11
W obu kierunkach nie będzie wykonywany wariant przez ulicę Wniebowstąpienia.
Linia 16
Kierunek Wejherowo Transportowa:
od przystanku Wejherowo Wąska 01 trasa będzie przebiegała ulicami Myśliwską, Roszczynialskie-
go i Wniebowstąpienia, dalej bez zmian.
Kierunek Wejherowo Os. Sikorskiego:
od przystanku Wejherowo Reformatów 02 autobusy pojadą ulicami Wniebowstąpienia, 
Roszczynialskiego, Myśliwską i dalej po stałej trasie.

Na trasie objazdowej autobusy będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach. W zatoce przy ulicy 
12 Marca przed przejazdem kolejowym zostaje utworzony dodatkowy przystanek 

,,Wejherowo 12 Marca 01 n/ż” dla linii nr 2 i 11 w kierunku do Dworca PKP i Gniewowa. 
Przystanki Wejherowo Judyckiego 01 i 02, Myśliwska 01 i 02, Płk. Dąbka 01 i 02 zostają wyłączone. 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

UWAGA! ZMIANY
W ROZKŁADZIE JAZDY!

INFO:
Dyspozytor - (58) 572 29 33

Internet - www.mzkwejherowo.pl

Miejski Zakład Komunikacji
Wejherowo sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2
84- 200 Wejherowo

Szanowni Pasażerowie! Informujemy, że od dnia 
19.03.2019 r.  (wtorek) zmieni się rozkład jazdy 

linii autobusowej nr 3 w Gościcinie 
oraz korekcie ulegnie rozkład jazdy linii nr 12.

Z inicjatywy Wójta Gminy Wejherowo przygotowane zostały zmiany celem 
zapewnienia bezpieczniejszego dojazdu/powrotu pasażerów z ulicy 
Drzewiarza, a szczególnie dzieci do Szkoły Podstawowej w Gościcinie
i są realizacją interpelacji mieszkańców dotyczących korekt rozkładów jazdy 
autobusów linii nr 3 i nr 7:
� w kursach o 14:03 z przystanku Wejherowo Odrębna i o 10:48 z pętli 
Gościcino Robakowska, w celu obsługi mieszkańców ulicy Drzewiarza, 
wprowadzone zostają zajazdy na pętlę Gościcino Południowa z zatrzymaniem 
na wszystkich przystankach przy ulicy Drzewiarza,
� w kursach o 7:23 i 10:48 z pętli Gościcino Robakowska wprowadzone 
zostają dojazdy do przystanku ,,Gościcino Szkoła 04’’ zamiast ,,Gościcino 
Szkoła 02‘’ w celu bezpieczniejszego dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej 
w Gościcinie,
� rozkład jazdy będzie funkcjonował według nowego taktu w dni powszednie 
i weekendy dostosowanego do odjazdów i przyjazdów pociągów SKM, a czasy 
przejazdu między przystankami zostają uaktualnione, aby lepiej 
odzwierciedlały faktyczny czas przejazdu,
�  charakter przystanków Wejherowo Kotłowskiego 01 i 02 zostaje zmieniony 
z warunkowego (na żądanie) na stały.
Zmiany na linii nr 12:
� kurs z przystanku Wejherowo Transportowa 02 do pętli Gowino Brzozowa 
o 18:20 z oznaczeniem linii ,,3/12’’ zostaje zlikwidowany.  W zamian za to zostaje 
wprowadzony kurs o 18:20 z przystanku Wejherowo Dworzec PKP 02.

Szczegóły dotyczące nowego rozkładu jazdy znajdą Państwo 
na tabliczkach rozkładowych na przystankach oraz na naszej 

stronie internetowej www.mzkwejherowo.pl. Życzymy miłych podróży!

Uwaga Pasażerowie!

ZMIANA LOKALIZACJI PRZYSTANKU
REDA GDAŃSKA DWORZEC PKP 02

Informujemy, że w związku z zamknięciem prawego pasa 
ruchu w kierunku Rumi na ulicy Gdańskiej w Redzie 
od dnia 19 marca 2019 r. (wtorek) przystanek Reda 
Gdańska Dworzec PKP 02 (obowiązujący dla linii 8, 9, 18 
i 19) zostanie przeniesiony o około 80 metrów w kierunku 
Wejherowa.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI 
WEJHEROWO SP. Z O.O.
ul. Tartaczna 2, 84-200 Wejherowo

INFO:
Dyspozytor: (58) 572-29-33

Internet: www.mzkwejherowo.pl 

nowa lokalizacja przystanku

stara lokalizacja przystanku

wyjście z tunelu

ZMIANY NA LINII NR 13
DOJAZD DO SP W GOŚCICINIE

INFO:
Dyspozytor - (58) 572 29 33

Internet - www.mzkwejherowo.pl

Miejski Zakład Komunikacji
Wejherowo sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2
84- 200 Wejherowo

Szanowni Pasażerowie! Informujemy, że od dnia 
19.03.2019 r.  (wtorek) poranny dowóz uczniów 

do Szkoły Podstawowej w Gościcinie dodatkowo 
będzie realizowany również przez linię szkolną nr 13.

Gościcino Fabryczna 01
Gościcino Dworek Drzewiarza 01 n/ż
Gościcino Remiza 01
Gościcino Południowa 01
Gościcino Robakowska 02
Gościcino Okrężna 02
Gościcino Wąska 02
Gościcino Wiejska 02
Gościcino Most 02
Gościcino Szkoła 04
Gościcino Szeroka 01
Gościcino Brzozowa 02
Bolszewo Graniczna 02
Bolszewo Gimnazjum 01

7:27
7:28
7:29
7:30
7:34
7:36
7:37
7:39
7:41
7:43
7:47
7:48
7:49
7:50

Odjazdy tylko w dni nauki szkolnej:

Wójt Gminy Wejherowo dla zwiększenia bezpieczeństwa dowozu oraz realizu-
jąc postulaty mieszkańców podjął decyzję o dodatkowym kursie autobusu linii 
nr 13 według poniższej trasy:

Zmiany w wejherowie, Redzie i gościcinie

Autobusami inaczej
Na kilku liniach autobusowych, obsługiwa-

nych przez Miejski Zakład Komunikacji Wej-
herowo spółka z o.o. doszło w tych dniach do 
zmian, zarówno tras autobusów, jak i lokali-
zacji przystanków.

Zmiany związane są z inwestycjami drogowymi, prowa-
dzonymi w Wejherowie na ulicy 12 Marca, na odcinku 
od ronda do ul. Myśliwskiej, a także z robotami drogowy-
mi na ulicy Gdańskiej w Redzie, w rejonie dworca PKP. 

Z kolei korekta rozkładu jazdy linii 12 w Gościcinie 
jest spowodowana poprawą bezpieczeństwa pasażerów, 
zwłaszcza uczniów tamtejszej szkoły. 

O zmianach informują komunikaty MZK, skiero-
wane do pasażerów autobusów miejskich.

Dodajmy, że w Redzie, z powodu zamknięcia ulicy Młyń-
skiej od 18 marca zmieniła się trasa linii nr 17 oraz przy-
stanek początkowo-końcowy. Obecnie jest nim przystanek 
Reda Gdańska św. Wojciecha 01 w zatoce przy ul. Gdań-
skiej, w odległości około 150 metrów od wyjścia z tunelu.

Wejherowo
Myśliwska 04

Wejherowo
Myśliwska 03

Wejherowo
Wysoka 01

Wejherowo
Wysoka 02

Wejherowo
Wniebowstąpienia 01

Wejherowo
Wniebowstąpienia 02

Wejherowo
12 Marca 01 n/ż

16112

Miejski Zakład Komunikacji
Wejherowo sp. z o.o.
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84- 200 Wejherowo

INFO:
Dyspozytor - (58) 572 29 33

Internet - www.mzkwejherowo.pl

ZAMKNIĘCIE ULICY 12 MARCA
ZMIANY NA LINIACH 2, 11, 16

Szanowni Pasażerowie! Informujemy, że w związku 
z zamknięciem przejazdu ulicą 12 Marca  od dnia 21.03.2019 r.  

(czwartek) zmienią się trasy i rozkłady linii nr 2, 11 i 16.
Linia 2
Kierunek Wejherowo Dworzec PKP:
od przejazdu kolejowego w ciągu ul. 12 Marca trasa będzie przebiegała ulicami Myśliwską, 
Roszczynialskiego i Wniebowstąpienia, dalej bez zmian. 
Kierunek Wejherowo Szpital:
od przystanku Wejherowo Reformatów 02 trasa przebiegać będzie ulicami Wniebowstąpienia, 
Roszczynialskiego, Myśliwską i dalej obecną trasą.
Linia 11
W obu kierunkach nie będzie wykonywany wariant przez ulicę Wniebowstąpienia.
Linia 16
Kierunek Wejherowo Transportowa:
od przystanku Wejherowo Wąska 01 trasa będzie przebiegała ulicami Myśliwską, Roszczynialskie-
go i Wniebowstąpienia, dalej bez zmian.
Kierunek Wejherowo Os. Sikorskiego:
od przystanku Wejherowo Reformatów 02 autobusy pojadą ulicami Wniebowstąpienia, 
Roszczynialskiego, Myśliwską i dalej po stałej trasie.

Na trasie objazdowej autobusy będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach. W zatoce przy ulicy 
12 Marca przed przejazdem kolejowym zostaje utworzony dodatkowy przystanek 

,,Wejherowo 12 Marca 01 n/ż” dla linii nr 2 i 11 w kierunku do Dworca PKP i Gniewowa. 
Przystanki Wejherowo Judyckiego 01 i 02, Myśliwska 01 i 02, Płk. Dąbka 01 i 02 zostają wyłączone. 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

O zmianach, zwią-
zanych z zamknięciem 
fragmentu ulicy 12 Mar-
ca w Wejherowie in-
formuje komunikat po 
lewej stronie.

MZK dodatkowo infor-
muje, że w związku z za-
mknięciem przejazdu ulicą 
12 Marca w Wejherowie i 
koniecznością zmian tras 
linii nr 2 i 16 od dnia 
21.03.2019 r. przystanki: 
Judyckiego 01 oraz Ju-
dyckiego 02 zostały wy-
łączone z obsługi.

W związku z konieczno-
ścią zmiany trasy linii nr 
2 przystanki: Wejherowo 
Myśliwska 01 oraz My-
śliwska 02 zostały wyłą-
czone z obsługi.  Również 
w związku z zamknięciem 
przejazdu ulicą 12 Marca i 
koniecznością zmiany tra-
sy linii nr 16 wyłączone z 
obsługi zostały przystanki: 
Wejherowo Płk. Dąbka 01 
oraz Płk. Dąbka 01.

Szczegółowe informa-
cje na temat tych i innych 
zmian w komunikacji miej-
skiej znajdują się na przy-
stankach autobusowych 
oraz na stronie interneto-
wej MZK Wejherowo:

mzkwejherowo.pl
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OGŁOSZENIA

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko …”

Ks. J. Twardowski

PANU
PIOTROWI BŁASZKOWSKIEMU
Prezesowi Zarządu firmy PMP Sp. z o.o.

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

„Nie umiera ten, kto trwa 

w sercach i pamięci naszej...”

PANU
LECHOWI BIEŃKOWSKIEMU

wyrazy najgłębszego żalu i wsparcia
z powodu śmierci

R O D Z I C Ó W

składają

  Krzysztof Hildebrandt 

Prezydent Miasta Wejherowa

   wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

RIR.6721.4.2019.KMa      Łęczyce, dnia 21 marca 2019 r.

           
           oBwiesZCZeNie/ogŁosZeNie
           wójta gminy Łęczyce

o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego godętowo, gm. Łęczyce

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce Uchwały Nr II/16/2018 
z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Godętowo, gm. Łęczyce.

Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy 
oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie 
Urzędu Gminy Łęczyce.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2081) informuję o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko 
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczno-
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r.  o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres:  gospodarka.
przestrzenna@leczyce.pl

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, w terminie 
do 21 dni od dnia ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce. Wnioski złożone po upływie ww. 
terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

       Wójt Gminy Łęczyce
          Piotr Wittbrodt

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wójt gminy spełnia obowiązek 
informacyjny przekazując państwu poniższe dane:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łęczyce reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Długa 49, 84-218 Łę-
czyce, tel.: 58 678 92 14, fax: 58 678 91 25,  e-mail: sekretariat@leczyce.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: 
patryk.walczak@elitpartner.pl Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest opracowanie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające opro-
gramowanie przetwarzające dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
obowiązywania planu. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określają ustawy: z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie 
posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji  podanych danych i prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mo-
gą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego 
przetwarzania nie występuje profilowanie.

                    Łęczyce, 21 marca 2019 r.

             
   oBwiesZCZeNie/ogŁosZeNie

wÓjtA gMiNY ŁĘCZYCe o wYŁoŻeNiu Do puBLiCZNego wgLĄDu pRojektu:

1)  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geode-
zyjnego Brzeźno Lęborskie, gmina Łęczyce;

2)  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geode-
zyjnego Chrzanowo, gm. Łęczyce;

3)  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geode-
zyjnego wysokie, gm. Łęczyce;

4)  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geode-
zyjnego Łęczyce, gm. Łęczyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym  Dz. U. z  2018 r. poz. 1945), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                              
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz w związku z Uchwałą Nr XLI/58/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia                    
7 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XLVII/120/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2017 r., zmienioną Uchwałą 
Nr XLVIII/5/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 stycznia 2018 r. oraz Uchwałą Nr XLVII/121/2017 Rady Gminy 
Łęczyce z dnia 28 grudnia 2017 r., zmienioną Uchwałą Nr XLVIII/6/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 stycznia 
2018 r., Uchwałą Nr LV/42/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 4 czerwca 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, poniedziałek w godz. 7:30–17:00, wtorek-czwartek w godz. 7:30-
15:30, piątek w godz. 7:30-14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędzie się dnia 9 kwietnia 2019 r. w 
siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce:

1)  mpzp dla fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeźno Lęborskie, gm. Łęczyce – godz. 11:00;
2)  mpzp  dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chrzanowo, gm. Łęczyce – godz. 12:00;
3)  mpzp dla fragmentu obrębu geodezyjnego Wysokie, gm. Łęczyce – godz. 13:00;
4)  mpzp dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęczyce, gm. Łęczyce – godz. 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3                  

i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce,  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2019 r.

Uwagi do prognoz oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu 
prowadzonego przez Urząd Gminy Łęczyce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej                                bez 
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy Łęczyce,                      
ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, lub gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 22 maja 2019 r.

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

    

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 da-
nych 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 reprezentowa-
na przez Wójta Gminy, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, tel: 58 678 92 14, fax: 58 678 912, e-
-mail: sekretariat@leczyce.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: 
patryk.walczak@elitpartner.pl Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administra-
tor jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odbior-
cami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające 
oprogramowanie przetwarzające dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trze-
cich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania planu. Państwa 
dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określają usta-
wy: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko. 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 wy-
żej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zreali-
zowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

     Archiwalne wydania i bieżące materiały 
zamieszczane w „pulsie wejherowa” 

znajdziesz na:   www.pulswejherowa.pl

Wójt Gminy Łęczyce
   Piotr Wittbrodt 
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PANI
JOLANCIE ROŻYŃSKIEJ

Dyrektor Wejherowskiego 
Centrum Kultury

wyrazy głębokiego współczucia, słowa otuchy i wsparcia,
które choć na chwilę

niech dają ukojenie w trudnych dniach po śmierci

B R A T A

  Krzysztof Hildebrandt 
    Prezydent Miasta Wejherowa

   wraz ze współpracownikami

składają

Ból przeszywa serce. Została pustka.
Śmierć zabrała - Syna. 
W tych niezmiernie trudnych chwilach, 
przekazujemy słowa otuchy, 
które choć na chwilę niech dadzą ukojenie. 

PANI
GENOWEFIE SŁOWI

Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Wejherowskiego
łącząc się w bólu

wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci 

S Y N A
 składają

  Jacek Gafka 
      Przewodniczący Ra-
dy Miasta Wejherowa
      wraz z Radnymi

  Krzysztof Hildebrandt 
    Prezydent Miasta Wejherowa

   wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Droga krzyżowa na kalwarii

wielki post
- Boża Opatrzność skrzyżowała drogi naszego życia z wej-

herowskim Sanktuarium, kaszubską namiastką Ziemi Świe-
tej, ubogaconą od przeszło 350 lat modlitwą setek tysięcy 
pątników. To miejsce było świętym dla naszych Ojców. To oni 
uczyli nas miłości do tego Sanktuarium. Przypominał nam o 
tym św. Jan Paweł II w Gdyni i Sopocie i sam nas tego uczył 
-  mówi o. Daniel Szustak OFM, kustosz Sanktuarium Pa-
syjno-Maryjnego w Wejherowie. - Jako opiekunowie tego 
świętego miejsca serdecznie zapraszamy, w Jubileuszowym 
Roku 20. Rocznicy Koronacji Cudownego Obrazu, do nasze-
go Sanktuarium. Modlimy się za was, ale nie zamiast was!

W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 15.00 w ko-
ściele  św. Anny rozpoczyna się msza św. w intencji Piel-
grzymów i uczczenie Relikwii Krzyża św., a ok. 16.00 
następuje wyjście na Kalwarię.

Pierwszą w tym roku wilkopostną drogę krzyżową na Kal-
warii (8 marca) sfotografował Zygmunt Pałasz.

pierwsza 
kaszubska 
N(m)ocna Droga 
krzyżowa

Męska wspólnota Ve-
ra Virtu, działająca przy 
naszym wejherowskim 
Sanktuarium zaprasza na 
Nocną Drogę Krzyżową. 
Trasa ok. 47 km. Początek 
w piątek 5 kwietnia o godz. 
20.00. Bliższe informa-
cjena facebooku, stronie 
wspólnoty i Sanktuarium 
oraz plakatach.

WYDARZENIA
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

W 43 konkurencjach wy-
startowało ponad 250 za-
wodników z 11 klubów z 
Pomorza. Organizatorem 
turnieju był Karate Klub 
Wejherowo oraz Okręgo-
wy Związek Karate Trady-
cyjnego w Gdańsku, przy 
wsparciu finansowym po-
wiatu wejherowskiego i 

karate tradycyjne 

pomorski turniej
W hali Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie zawodnicy 

rywalizowali w Pomorskim Turnieju w Karate Tradycyjnym. 

miasta Wejherowa.
Turniej w Karate Trady-

cyjnym odbywa się w Wejhe-
rowie od lat 90 i jest jedną z 
eliminacji do Mistrzostw Pol-
ski w Karate Tradycyjnym, 
które odbędą się w czerwcu 
w Lublinie, a także przygo-
towaniem do Ogólnopolskie-
go Pucharu Dzieci w Karate 

Tradycyjnym we Wrocławiu. 
- Turniej jest doskonałą 

formą propagowania karate 
tradycyjnego. Sprzyja inte-
gracji dzieci i młodzieży tre-
nującej nie tylko w naszym 
klubie - powiedział Miro-
sław Ellwart, prezes Karate 
Klubu Wejherowo oraz Okrę-
gowego Związku w Gdańsku.  

W meczu w Olsztynie 
wejherowianie zagrali po 
mistrzowsku, a ich przewa-
ga była przez całe spotkanie 
była wyraźna. Na własnym 
parkiecie Tytani rozpoczę-
li nerwowo i to goście objęli 
prowadzenie. Dopiero po 20 
minutach osiągnęli remis, 
a pierwsza część zakończyli 

piłka ręczna. Cenne punkty

tytani znowu wygrywają
Po dwóch, przykrych i niespodziewanych porażkach, Tytani Wejhero-

wo wrócili na zwycięską ścieżkę w rozgrywkach II ligi szczypiorniaka. 9 
marca na wyjeździe pokonali KS Szczypiorniaka Olsztyn 29-41, a 18 marca 
u siebie wygrali z MKS Henri-Lloyd Brodnica 34:31.

z przewagą jednej bramki. 
Na początku drugiej części 
spotkania Tytani zwiększy-
li tempo gry i pierwsi zdoby-
li dwa gole. Potem znów był 
remis, aż do 40 minuty, gdy 
wejherowianie objęli prowa-
dzenie 26:22. Na 10 minut 
przed zakończeniem spotka-
nia Tytani prowadzili tylko 

jedną bramką, a na trzy mi-
nuty przed końcem wywal-
czyli przewagę pięciu goli i 
przyjezdni nie potrafili już 
zniwelować tej przewagi. 

Po tym zwycięstwie Ty-
tani umocnili się jako wice-
liderzy rozgrywek. 23 marca 
zmierzą się na wyjeździe z 
Latocha Ogropom Gniew.

Tytani po ostatnim meczu z młodymi kibicami.                      Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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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
    16.00-17.00

  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731-008-506

Redaktor naczelna: 
Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502,   e-mail: 
redakcja@pulswejherowa.pl

Wydawca: iNFo-pRZekAZ  
z siedzibą w Rumi 

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

spotkanie z dziennikarzem 
- tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy 
w terenie):    606 101 502

Druk:  express Media 
             w Bydgoszczy 
Nakład: 10000 egzemplarzy                           
issN: 2083-5671

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

do skracania i redagowania 
nadesłanych tekstów.

Współpraca:  Leszek Spigarski

SPORT, OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Początek był bardzo obiecujący, bo gospodarze ruszyli 
odważnie do ataku i mocno zagrozili bramce przyjezdnych. 
Mogli strzelić przynajmniej jedną bramkę. Aż tu niespodzie-
wanie po sześciu minutach gry siedlczanie po rzucie rożnym 
zdobyli gola. Przebudzenie gospodarzy nastąpiło pod koniec 
pierwszej połowy, a dogodną sytuację wykorzystał P. Kołc, 
który wstrzelił do bramki piłkę wybijaną przez bramkarza. 
W drugiej połowie gra się wyrównała, a obie drużyny mia-
ły kilka szans na zdobycie zwycięskiej bramki. Tuż przed 
gwizdkiem zawodnik Pogoni trafił w słupek. 

Gryf Wejherowo: Leleń, Brzuzy, Gulczyński, Kołc, Goer-
ke, Ryk (Macierzyński), Pietroń, Koziara, Rogalski (Sikor-
ski), Kątny (Chwastek), Czychowski (Węsierski).

piłka nożna 

gryf zremisował
Piłkarze Gryfa Wejherowo na własnym bo-

isku zremisowali z Pogonią Siedlce 1:1, któ-
ra wcześniej grała w pierwszej lidze. Gryfici 
wreszcie zdobyli punkt ligowy.

W Bolszewie odbyły się 
Powiatowe Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej w Piłce 
Ręcznej Dziewcząt. W ry-
walizacji wzięło udział 9 
zespołów z gmin powiatu 
wejherowskiego, a zwy-
ciężyła reprezentacja SP 
nr 6 w Wejherowie. 

Najbardziej cieszy du-
ża frekwencja na tych za-
wodach, co świadczy o 
olbrzymim zainteresowaniu 
dyscypliną w naszym powie-
cie. Mecze były na dobrym 
poziomie i dostarczyły wie-
lu emocji licznie zgroma-
dzonym na hali kibicom. 
Najlepsze zespoły zostały 
nagrodzone pucharami, me-
dalami oraz dyplomami. 

Organizatorami zawo-
dów byli: Powiatowy Zespół 
Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejherowie 
oraz Szkoła Podstawowa  w 
Bolszewie.

Zwycięzcy turnieju:
I miejsce - Szkoła Podsta-

wowa nr 6 w Wejherowie, 
II miejsce - SP w Bolsze-

wie, III - SP 4 w Redzie.

piłka ręczna

wygrała 
„szóstka”

W Gdańsku Osowej spotkali się początkujący adep-
ci judo, aby rywalizować w VIII Turnieju Grizzly Judo 
Cup. Ekipa UKS Team Dragon Wejherowo wywalczy-
ła w tym turnieju sześć medali. 

Najlepiej poradził sobie Jan Trybull, który wywalczył zło-
ty medal. Srebrne medale po bardzo dobrych walkach zdo-
byli: Lew Orzechowski, Maciej Wirkowski i Igor Miotk, a 
na najniższym stopniu podium stanęli: Mikołaj Bochentyn 
i Sawa Orzechowska. 

judo. turniej adeptów
sześć medali Dragona
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ADMiNistRAtoR
NieRuChoMoŚCi

wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ZAPROSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Wejherowo ma mocną pozycję 
na polskiej mapie Nordic Wal-
king. Wielu naszych mieszkań-
ców regularnie chodzi z kijami. 
To Wejherowo, jako pierwszy 
samorząd w Polsce podpisało 
10 lat temu porozumienie z Pol-
ską Federacja Nordic Walking 
na powstanie profesjonalnych 
tras w parku i wokół miasta. A 
już w najbliższą sobotę w Wej-
herowie nastąpi po raz pierwszy 
wręczenie nagród Domesticus - 
wyróżnień dla samorządów pro-
pagujących idee Nordic Walking.

Polska Federacja Nordic Walking i Prezydent Miasta Wejhe-
rowa zapraszają mieszkańców w sobotę, 23 marca do Parku 
Miejskiego: 

•  13:45-15:30 - ABC Nordic Walking, mini trening interwa-
łowy z kijami NW

•  12:30-16:15 - nordicowy rajd Kalwarią Wejherowską
Zajęcia poprowadzą najlepsi specjaliści Nordic Walking.

Zadbaj o siebie, o swoje zdrowie i kondycję. Spotkaj się z 
tymi, którzy tobie w tym pomogą. 

PFNW zainteresowanych bliższymi informacjami prosi o 
kontakt:  edyta kędzierska tel. 668 648 638,  

                e-mail: sekretariat@pfnw.eu

wejherowo gościć będzie trenerów 
i specjalistów Nordic walking 

Bądź aktywny! 
W dniach 22-24 marca Polska Federacja Nordic Walking organizuje 

w naszym mieście szkolenie na trenerów, z udziałem gości z Austrii i 
Chorwacji w ramach europejskiego programu Erasmus. Planowe są 
również zajęcia otwarte dla wszystkich mieszkańców zainteresowa-
nych chodzeniem z kijami. 

6 kwietnia odbędzie się po raz 11. około 10-kilometrowy Bieg Piaśnicki, któ-
rego uczestnicy upamiętnią ofiary jednej z największych zbrodni popełnio-
nych w czasie II wojny światowej. Można już się wpisywać na listę startową, 
na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/g/bieg_piasnicki_2019.html.

Bieg jest organizowany przez Gminę Wejherowo i The North Event. Miasteczko zawodów 
znajdować się będzie na parkingu przy Sanktuarium w Piaśnicy, stamtąd zawodnicy zostaną 
przetransportowani autokarami na start do Wejherowa, na ul. Ofiar Piaśnicy. 

Bieg piaśnicki po raz 11.

O G Ł O S Z E N I E


