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Nowy termin wyborów 
wójta Gminy wejherowo 
to 11 kwietnia. kandydaci 
są już zarejestrowani.   str. 4

protesty przeciwko 
wyrokowi Tk 
w sprawie zakazu aborcji 
wybuchły z nową siłą, 
m.in. w wejherowie       str. 2

Zbieranie podpisów w 
sprawie tunelu trwa. 
akcja ZRYw się rozkręca!
                                                                                   str. 7

Muzeum piśmiennictwa i 
Muzyki k-p, od 1 lutego 
otwarte dla zwiedzających, 
zaprasza na trzy nowe 
wystawy.                         str. 11

wOŚp grała w powiecie
wejherowskim       str. 9

w trudnym roku 2020
inwestycji nie brakowało

Tunel w ciągu ulicy Kwiatowej (na zdjęciu), nowoczesna sala gimnastyczna przy wejherowskiej „Piąt-
ce”, dwa duże i ważne parkingi (przy szpitalu i przy dworcu PKP w ramach Metropolitalnego Węzła Inte-
gracyjnego Kwiatowa) to najważniejsze, ale nie wszystkie inwestycje w Wejherowie, zakończone w 2020 
roku. Jeśli dodać do tego kontynuację programu rewitalizacji i realizację projektów w ramach Budżetu 
Obywatelskiego, to podsumowanie ubiegłorocznych miejskich inwestycji, pomimo uderzenia koronawiru-
sa, ogłoszenia pandemii i innych obiektywnych trudności, wygląda bardzo dobrze.                            Str. 3

Fot. Dariusz Kuczmarski
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Za zmianą uchwały gło-
sowało 13 radnych, a 6 rad-
nych (W. Wasiakowski, T. 
Skowrońska, Cz. Kukow-
ski, D. Kreft, M. Drewa, 
P. Reszke) wstrzymało się 
od głosu i nie poprało uła-
twień dla osób niepełno-
sprawnych.

Jak stwierdziła Beata 
Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa, zmiana 
uchwały z grudnia 2020 r. 
dotyczącej określenia zasad 
i trybu korzystania z nie-
strzeżonych parkingów na 
terenie miasta ma na celu 
zwolnienie z opłat na parkin-
gach osób z niepełnospraw-
nościami.

- Biorąc pod uwagę głos 
mieszkańców i radnych, po-
stanowiliśmy wprowadzić 

już od 1 marca w wejherowie

Niepełnosprawni nie 
zapłacą za parkowanie

Osoby niepełnosprawne od 1 marca br. nie będą płacić za po-
stój na płatnych parkingach na terenie Wejherowa. Taką uchwa-
łę przyjęła większość radnych miejskich podczas nadzwyczajnej 
sesji Rady Miasta. 

tę zmianę i zwolnić  z tych 
opłat osoby niepełnosprawne 
- stwierdziła B. Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta. - Jest 
to także spójne z wprowa-
dzonymi na terenie Metro-
polii nad Zatoką Gdańską 
rozwiązaniami systemo-

wymi dla osób z niepełno-
sprawnościami, a także ich 
opiekunów, a które ujęte są 
w Standardzie Minimum 
na Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnościami i Otoczenia. 

Uchwała RM wejdzie w 
życie od 1 marca 2021 r.

Aby wykonać bezpłat-
ne badanie w ramach NFZ 
na obecność koronawirusa 
poprzez pobranie wyma-
zu z gardła typu RT-PCR, 
trzeba mieć skierowanie 
od lekarza pierwszego kon-
taktu. Dyżurujący w Mobil-
nym Punkcie Testowania 
na obecność koronawirusa, 
ratownik - żołnierz Wojsk 
Obrony Terytorialnej po-
biera codziennie nawet do 
200 wymazów z gardła. 

Punkt nie prowadzi ba-
dań antygenowych. Punkt 
działa we wszystkie dni ty-
godnia w godz. od 9 do 16. 
Więcej informacji można 
uzyskać dzwoniąc na nr tel. 
791 725 540.  

Mobilny punkt Testowania 
na parkingu obok szpitala w wejherowie

Nawet dwieście
wymazów dziennie

Ze względu na duże zapotrzebowanie na tego typu badania, na 
parkingu przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie, obok 
lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. dr. A. 
Jagalskiego 2 zorganizowano Mobilny Punkt Testowania.

Mobilny punkt prowadzi firma Sim-Med. Sp. z o.o. 
przy współpracy z Urzędem Miejskim w Wejherowie, 
który udostępnił część nowego parkingu.

Obecnie kobieta w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego 
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej 
jego życiu będzie musiała urodzić dziecko. 

- Planujemy protesty, które pokazują nasze niezado-
wolenie z bardzo restrykcyjnego prawa wobec kobiet. To 
jest przestępstwo, to prawo nie powinno się ukazać. Jeżeli 
wiemy, że dziecko które jest w łonie jest chore i może nie 
dożyć porodu lub umrzeć zaraz po, z powodu nieodwracal-
nego uszkodzenie płodu - to doprowadzi do śmierci po jego 
narodzinach w straszliwych męczarniach - mówi Longin 
Skrzypiński z zarządu Pomorskiego KOD-u, asystent po-
słanki Henryki Krzywonos. - Zastanawiamy się, czemu 
to orzeczenie opublikowano wczoraj, Mówimy, że mamy w 
Polsce już tyle sytuacji do protestowania. To prawdopodob-
nie kolejna rzecz, która ma zamieść pod dywan problemy, 
które są wewnątrz państwa, czyli problemy z pandemią.

wracają protesty przeciwko zakazowi aborcji

Demonstracje w wejherowie
Protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji 

wybuchły z nową siłą po tym, jak w środę 27 stycznia Trybunał opublikował uzasadnie-
nie do wyroku z dnia 22 listopada 2020 r. Tego samego dnia wieczorem uzasadnienie 
TK zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że przepis wszedł w życie. 
Na ulice wielu polskich miast, w tym Wejherowa, wyszli protestujący, którzy nie zga-
dzają się z decyzją. Zapowiadane są kolejne manifestacje.

Demonstrowano na pl. Jakuba Wejhera w pobliżu biura 
poselskiego PiS, pod hasłami: m.in: „Piekło kobiet”, 
„Nie damy się zastraszyć”, „Wolność wyboru”.

„Każda kaczka minie, bo się rozpłynie”.Zdjęcia uczestników demonstracji.Protestowali młodsi i starsi mieszkańcy.
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Inwestycje drogowe w 2020 roku
• Zakończono Metropolitalny Węzeł Integracyjny Kwiatowa z dużym parkingiem 
    przy dworcu PKP i tunelem pod torami kolejowymi
• Wybudowano parking przy szpitalu, obok ul. Jagalskiego
• Utwardzono ul. Południową (z płyt drogowych)
• Rozpoczęto budowę połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką
• Rozpoczęto budowę ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego

Rewitalizacja Śródmieścia
• Oddano do użytku Park Cedron – teren pomiędzy ul. Wałową i rzeką Cedron
• Podpisano umowę na rewitalizację Parku Kaszubskiego pomiędzy ul. Sobieskiego 
    i ul. Strzelecką
• Rozpoczęto przebudowę ul. Kopernika i podwórek przy tej ulicy
• podpisano umowę na  budowę ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie

Inne zadania inwestycyjne
• Oddano do użytku halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5
• Zakończono termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Wniebowstąpienia 
    5B, przy ul. Judyckiego 12, przy ul. Przemysłowej 42
• Przebudowano budynek przy ul. św. Jacka 19
• Rozpoczęto przebudowę i remont budynku na cele związane z kulturą 
    pn. „Kamienica Sztuki”
• Na ukończeniu są prace polegające na doświetleniu przejścia dla pieszych i wykonano 
    sygnalizacji świetlnej na ul. Karnowskiego
• Rozpoczęto budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji 
    Społecznej „Wodne Ogrody”,
• Podpisano umowę na przebudowę parkingu leśnego i budowa przystani kajakowej wraz 
   z infrastrukturą w Wejherowie” w ramach realizacji projektu „Pomorskie Szlaki 
   Kajakowe - Meandry Północy, rzeka Reda – miasto Wejherowo”

W 2020 r. przygotowywana była dokumentacja projektowa dla kolejnych 
inwestycji m.in.:
• Budowa parkingu przy ul. Zamkowej
• Przebudowa ul. Budowlanych
• Budowa ul. Stefana Żeromskiego
• Przebudowa ulicy Hallera
• Zagospodarowanie terenu łącznika ul. Strzeleckiej z ul. Kalwaryjską

Wejherowski Budżet Obywatelski – realizacja inwestycji w 2020 roku
• budowa wiat rowerowych i miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 8
• budowa wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 9
• budowa wiat rowerowych i miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 11
• budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej na Os. Sucharskiego, 
przy ul. Mostnika
• zakup sprzętu ratowniczu niezbędnego podczas akcji ratowniczych, gaśniczych, 
 zabezpieczeń imprez kulturalnych i sportowych oraz materiały promujące bezpieczeństwo 
wśród dzieci i młodzieży dla strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wejherowie

Trwały postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców kolejnych projektów 
inwestycyjnych z budżetów obywatelskich:

• budowa boiska "Jedenastka” – etap II
• budowa placu rekreacyjnego na os. Tysiąclecia "Wejherek - od przedszkola do seniora”
• budowa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dzięcielskiego

- Rok 2020 był niezwykle 
trudny i wszystko wskazuje na 
to, że nadal czeka nas bardzo 
ciężki okres. Nie ma wątpliwo-
ści co do tego, że pandemia 
miała i wciąż ma, duży wpływ 
na budżety samorządów 
m.in. szybko spadły wpływy z 
podatków, które są jednym z 
podstawowych źródeł budże-
tów miast i gmin. 

Ogromnym problemem 

Inwestycje drogowe i oświatowe, kontynuacja programu rewitalizacji, realizacja kolejnych projektów w ramach Budżetu 
Obywatelskiego – tak inwestycyjnie wyglądał 2020 rok w Wejherowie pomimo uderzenia koronawirusa i ogłoszenia pandemii. 
Włodarze Wejherowa, mimo trudności i bardzo ograniczonych środków finansowych, starają się, aby miasto się rozwijało i po-
wstawały nowe inwestycje, a mieszkańcy mogli korzystać z kolejnych atrakcyjnych miejsc. Łącznie na inwestycje i ich przy-
gotowanie miasto wydało ponad 40 mln zł.

Co zrobiono w wejherowie w 2020 roku?

podsumowanie inwestycji w mieście

krzysztof hildebrandt, prezydent wejherowa

jest ciężko, ale walczymy, 
bo miasto musi się rozwijać

było nadal niedofinansowanie 
oświaty z budżetu państwa i 
brak rekompensaty skutków 
zmian w ustawie o podatku PIT. 
Jednak pomimo tej trudnej sy-
tuacji, robiliśmy wszystko, aby 
mieszkańcy odczuli to w jak naj-
mniejszym stopniu. 

W 2020 r. zakończyliśmy 
m.in. budowę tunelu w ciągu 
ulicy Kwiatowej, budowę sali 
gimnastycznej przy wejherow-
skiej „piątce”, budowę dwóch 
ważnych parkingów: przy 
wejherowskim szpitalu i przy 
dworcu kolejowym w ramach 
budowy Metropolitalnego Wę-
zła Integracyjnego Kwiatowa. 
Oddaliśmy do użytku mieszkań-
com Park Cedron – zieloną oazę 
w centrum miasta, a na prace 
rewitalizacyjne w Parku Kaszub-
skim przy ul. Sobieskiego pod-
pisaliśmy umowę. Prowadzone 
były i są w dalszym ciągu, pra-
ce związane z rewitalizacją po-
dwórek i remontami budynków 

w Śródmieściu Wejherowa. 
Rozpoczęły się duże in-

westycje drogowe – budowa 
nowej drogi łączącej ulice 
Strzelecką z Sucharskiego, 
budowa ul. Necla i Gryfa Po-
morskiego oraz przebudowa 
ul. Kopernika. Wykonaliśmy 
też inwestycje osiedlowe – 
zakończyliśmy m.in. utwar-
dzanie ul. Południowej, zaś 
na ukończeniu była budowa 
oświetlenia dla pieszych i sy-
gnalizacji świetlnej na ul. Kar-
nowskiego. 

Realizowaliśmy projekty 
w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. Jak widać, oprócz 
dużych ogólnomiejskich in-
westycji, były też zadania 
skierowane do poszczegól-
nych dzielnic, o które wnio-
skują mieszkańcy i radni. 

Dziękuję zdecydowanej 
większości radnych za współ-
pracę w tym trudnym okresie  
i zrozumienie powagi sytuacji.

W 2020 r. zbudowano m.in. bezpłatny parking w sąsiedztwie Szpitala Specja-
listycznego w Wejherowie. Fot. Urząd Miejski

O wejherowskim Budżecie Obywatelskim w 2020 r. informowaliśmy w poprzednim „pulsie”.
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W uzasadnieniu do pro-
jektu Rozporządzenia Pre-
zesa Rady Ministrów w 
sprawie przedterminowych 
wyborów wójta gminy Wej-
herowo czytamy m.in.:  „Ma-
jąc na względzie aktualną 
sytuację epidemiczną, nie-
korzystną i dynamicznie 
zmienną, a także ograni-
czenia i zakazy wprowadzo-
ne rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie usta-

kandydaci na wójta już zarejestrowani

Termin wyborów 
to 11 kwietnia 2021 r.

Z powodu pandemii Premier zmienił termin wyborów wójta w gmi-
nie Wejherowo z 21 lutego na 11 kwietnia br. Kampania wyborcza 
będzie zatem dłuższa i kandydaci będą mieli więcej czasu na prze-
konanie do siebie wyborców. O ten urząd będzie ostatecznie rywali-
zowało czterech kandydatów: Przemysław Kiedrowski, Marek Klas, 
Krzysztof Seroczyński, Piotr Bruc. Zebrali oni wymaganą liczbę pod-
pisów poparcia i zostali oficjalnie zarejestrowani jako kandydaci. 
Nie udało się to piątej osobie, Wojciechowi Muża. 

nowienia określonych ogra-
niczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii oraz opinię 
Głównego Inspektora Sani-
tarnego o zasadności prze-
sunięcia daty wszystkich 
planowanych przedtermi-
nowych wyborów, wyborów 
uzupełniających, a także re-
ferendów lokalnych przynaj-
mniej na początek kwietnia 
2021 r., zaproponowano w 

przedterminowych wybo-
rach wójta gminy Wejherowo 
przesunąć datę głosowania. 

Odbędzie się ono w dniu 
11 kwietnia 2021 r. Ter-
min ten zapewni bezpieczne 
przeprowadzenie głosowa-
nia, przede wszystkim dla 
wyborców oraz dla członków 
obwodowych komisji wybor-
czych, co w konsekwencji 
pozwoli na zwiększenie fre-
kwencji wyborczej.”

Zaraz po przerwie świą-
tecznej, GDDKiA pismem 
z dnia 29 grudnia odpowie-
działa radnym, że ogłosiła 

skuteczni radni w gminie wejherowo

w Gościcinie będzie 
sygnalizacja świetlna

Przemysław Kiedrowski, kandydujący na wójta wraz z radnymi 
z Klubu Wspólny Powiat w Radzie Gminy Wejherowo 9 grudnia ub. 
roku wystąpił w imieniu mieszkańców do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad o jak najszybsze podłączanie i uruchomienie 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z ulicą 
Równą i Kochanowską w Gościcinie. Jest już pozytywna odpowiedź!

- Brak sygnalizacji świetlnej na ruchliwym 
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z ulicą Równą i 
Kochanowską jest od dawna bolączką mieszkań-
ców Gościcina oraz innych użytkowników tych 
dróg, co zresztą niejednokrotnie zgłaszał sołtys 
Marek Miotk. Wobec tak wielu sygnałów ze stro-
ny mieszkańców nie mogliśmy pozostać obojętni. 
Wszystko wskazuje na to, że ta sprawa zostanie 
załatwiona szybko i skutecznie. 

Jest to dla mnie dobry przykład i wyraźne 
wskazanie jak powinni  działać radni i wójt na-
szej gminy. 

PRZEMYSŁAW KIEDROWSKI – radny i kandydat na Wójta Gmi-
ny Wejherowo w przyśpieszonych wyborach zaplanowanych na 11 
kwietnia 2021 roku:.

zamówienie na to zada-
nie z terminem realizacji 
nie dłuższym niż 2 mie-
siące od przekazania pla-

cu budowy. Uruchomienia 
sygnalizacji można się 
spodziewać już nawet w 
kwietniu 2021 roku.

Pismo z dnia 09.12.2020 r. skierowali do GDDKiA radni z Klubu Wspólny Powiat w 
Radzie Gminy Wejherowo: Tadeusz Danilczyk, Elżbieta Detlaff, Marek Miotk, Artur 
Wensierski i Przemysław Kiedrowski, który je podpisał jako Przewodniczący Klubu.

Władze Powiatu Wejherowskiego spotkały się z  Komisarzem spra-
wującym funkcję Wójta Gminy Wejherowo - Mikołajem Ochmanem. 
Spotkanie dotyczyło wspólnie realizowanych w 2021 roku inwestycji 
drogowych.

spotkanie w starostwie

wspólne inwestycje

- Powiat Wejherowski w 
2020 roku pozyskał dofinan-
sowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych na zadanie 
“Rozbudowa drogi powia-
towej nr 1452G na odcinku 
Kochanowo - droga krajowa 
nr 6 o długości ok. 2,5 km”. 
Inwestycja dotyczy przede 
wszystkim przebudowy ulicy 
Kochanowskiej w Gościcinie  
- mówi Jacek Thiel wice-
starosta Wejherowski - Do-
datkowo, na zlecenie Gminy 
Wejherowo, w porozumieniu 
z Zarządem Dróg Powiato-
wych oraz Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji w 
Gdyni wykonana zostanie 
również kanalizacja. 

Wyłoniono wykonawcę 
prac, które ruszą niebawem. 
Zakończenie zaplanowano z 
końcem września br. Pra-
ce mają być finansowane 
z budżetu Powiatu, gminy 

Wejherowo oraz z FDS. Za 
budowę kanalizacji zapłaci 
PEWIK.

Podczas spotkania poru-
szono również kwestie budo-
wy peronów autobusowych i 
przejść dla pieszych w Gnie-
wowie i Zbychowie oraz 
zlecenia przez Powiat opra-
cowania dokumentacji tech-
nicznej na budowę chodnika 
na trasie  Nowy Dwór Wej-

herowski -Zbychowo.
Starosta Wejherow-

ski Gabriela Lisius po-
informowała komisarza o 
przygotowywanych przez 
samorząd powiatowy du-
żych inwesty, m.in. prze-
budowie drogi powiatowej 
Góra - Zamostne - Rybska 
Karczma, utwardzeniu na-
wierzchni drogi przez las z 
Redy do Gniewowa.
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Zakończyła się przebudo-
wa drogi powiatowej - ulicy 
Obwodowej w Redzie i uli-
cy Pomorskiej w Rumi, na 
które Powiat Wejherowski 
pozyskał dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samo-
rządowych oraz z rezerwy 
subwencji   ogólnej. Inwe-
stycje były realizowane 
przy współpracy Miasta 
Reda i Miasta Rumia. W 
spotkaniu wziął udział Wi-
cewojewoda Pomorski Mi-
chał Bąkowski.

- Aktywnie pozyskujemy 
środki zewnętrzne na re-
monty i modernizacje dro-
gowe, dzięki czemu możemy 
realizować więcej zadań 
na naszych drogach - mó-
wi Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. - Łącz-
ny koszt obu inwestycji wy-
niósł ponad 10 mln zł, z 
czego 50 procent pokryła 
rządowa dotacja. 

powiatowe inwestycje drogowe, służące 
nie tylko mieszkańcom Rumi i Redy

Oficjalnie podsumowano dwie największe inwestycje drogowe zrealizowane na terenie powiatu wejherowskiego w 
2020 r., które otrzymały wsparcie rządowe. Chodzi o ulicę Obwodową w Redzie i Pomorską w Rumi. Remonty przy-
czynią się do poprawy bezpieczeństwa i płynności jazdy na kluczowych ciągach komunikacyjnych obu miast.

Prace w Redzie prowa-
dzone były etapowo. Pierw-
szy etap objął odcinek od 
mostu na Kanale Łyskim 
do ul. Łąkowej. W ramach 
zadania powstało rondo na 
skrzyżowaniu ulic Obwodo-
wej,  Rolniczej i Olimpijskiej 
oraz zatoki autobusowe. 

Kolejny fragment doty-
czył odcinka od skrzyżowa-
nia z ul. Łąkową do ronda 
przy ul. Młyńskiej, a ostat-
ni od ronda przy ulicy Młyń-
skiej do ulicy Gdańskiej. 

W ramach robót od skrzy-
żowania z ul. Łąkową do 
ulicy Gdańskiej przebudo-
wano m.in. zatoki autobu-
sowe, oświetlenie drogowe, 
kanalizację deszczową oraz 
doświetlono osiem przejść 
dla pieszych.

- Zakończyliśmy prze-
budowę jednej z najważ-
niejszych ulic w Redzie, 
która jest alternatywą dla 

zatłoczonej w okresie let-
nim drogi krajowej numer 
6 - wyjaśnia Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel. 
-  W ten sposób ulica zosta-
ła kompleksowo przebudo-
wana, co przyczyni się do 
podniesienia poziomu bez-
pieczeństwa kierowców i 
pieszych. Przypomnę, że w 
poprzednich latach, dzięki 
dobrej współpracy Powiatu 
Wejherowskiego z Miastem 
Reda zmodernizowany zo-
stał ciąg pieszo-rowerowy 
wzdłuż ulicy Obwodowej. 

Koszt zadania to blisko 
6,4 mln zł, blisko 3,5 mln zł 
pokryły środki z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Po-
zostałymi kosztami Powiat 
Wejherowski i Gmina Reda 

podzieliły się po połowie. 
Drugą inwestycją, zreali-

zowaną przy współudziale 
środków rządowych był re-
mont ul. Pomorskiej w Rumi. 

- Przebudowany został 
odcinek od ronda Unii Eu-
ropejskiej do ronda Rotmi-
strza Witolda Pileckiego, 
gdzie pojawiła się nowa 
nawierzchnia, chodniki 
oraz ścieżka rowerowa - mó-
wi Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. - Ulica 
Pomorska to bardzo waż-
na dla lokalnego ruchu 
arteria, łącząca Rumię z 
Gdynią i stanowiąca alter-
natywę dla ruchliwej krajo-
wej drogi nr 6.

W ramach inwestycji wy-
konano zadania dodatkowe, 

Od lewej: Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel, Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius oraz Wicewojewoda Pomorski Michał Bąkowski na zmodernizowanej ulicy 
Pomorskiej w Rumi.

które znacząco wpłynęły na 
poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników drogi.

-  Zadanie  rozszerzyli-
śmy o dodatkowy zakres 
prac - wyjaśnia Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel.  - 
Dla poprawy bezpieczeństwa 
pieszych powstała sygnali-
zacja świetlna i doświetlone 
przejścia. Całkowity koszt 
zadania to około 4 mln zł, 
z czego 50 procent pokryło 
dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych.

W wydarzeniu wzięli 
udział członkowie Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego 
Ludwik Zegzuła i Jolan-
ta Król oraz radny Powia-
tu Wejherowskiego Marek 
Kamiński.

Jedna z najważniejszych ulic w Redzie - ulica Obwodowa stała się wygodna i 
bardziej bezpieczna dla kierowców, rowerzystów oraz pieszych.

więcej informacji na: https://powiatwejherowski.pl  
oraz  www.facebook.com/powiatwejherowski
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AKTUALNOŚCI

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas

Sławomir Czajka

Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 11 
im. Teodora Bolduana w Wejherowie

Wyrazy głębokiego współczucia oraz 
słowa otuchy i wsparcia dla Rodziny

składają

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k o n d o l e n c j e

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa

Jak informuje Urząd 
Skarbowy w Wejherowie, 
około 85 proc. zeznań jest 
składanych przez inter-
net, bez wizyty podatni-
ka w urzędzie. 15 lutego 
KAS udostępnia w usłudze 
Twój e-PIT zeznania PIT 
większości podatników do 
akceptacji. Ponadto, po-
datnicy nadal mogą samo-
dzielnie wypełnić swoje 
zeznanie przy użyciu syste-
mu e-Deklaracje. Pozostaje 
jednak grupa podatników, 
która wybiera osobistą wi-
zytę w urzędzie skarbowym 
np. po to by uzyskać więcej 
informacji nt. ulg z których 
chce skorzystać.

Usługa „Umów wizytę w 
urzędzie skarbowym” i no-
wy model obsługi podatni-
ków zostały wprowadzone 
w urzędach skarbowych w 
ubiegłym roku. Dzięki nim 
w urzędach chcemy zapew-

podczas kampanii piT 

Usługa „Umów wizytę 
w urzędzie skarbowym” 

Od kilku lat dla większości podatników rozliczenie PIT to czyn-
ność, którą załatwiają elektronicznie, bez wychodzenia z domu. 
Pozostaje jednak grupa podatników, która wybiera osobistą wi-
zytę w urzędzie skarbowym. Urząd Skarbowy w Wejherowie przy-
pomina, że w takim przypadku podatnicy powinni skorzystać z 
usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”.

nić naszym klientom nie 
tylko większy komfort za-
łatwiania spraw, ale też 
podnieść bezpieczeństwo 
wszystkich: podatników 
i urzędników - informuje 
Urząd Skarbowy w Wejhe-
rowie. - Umówienie wizyty 
pozwala szybko i komfor-
towo załatwić sprawy w 

urzędzie. Bez kolejek i z 
zachowaniem środków bez-
pieczeństwa.

Nie trzeba umawiać wi-
zyty w urzędzie, aby zosta-
wić dokument w urnie (bez 
potwierdzenia odbioru) lub 
otrzymać potwierdzenie na 
swojej kopii w punkcie po-
dawczym.

jeżeli chcesz uzyskać informację na temat ulg, z których 
planujesz skorzystać zadzwoń pod nr tel 58 736 38 65, 58 
736 38 66 lub umów wizytę pod nr tel 58 736 38 00 albo 
na stronie internetowej Us lub na stronie podatki.gov.pl

1.  wybierz właściwy urząd i sprawę, którą chcesz załatwić
2.  wybierz datę i godzinę wizyty
3.  podaj swoje dane
4.  potwierdzenie terminu wizyty otrzymasz na podany 
adres e-mail
5.  w umówionym terminie przyjdź do urzędu. Konkretne 
stanowisko/pokój jest wskazane w potwierdzeniu wizyty.

spotkanie prezydenckich doradców z 
przedstawicielami organizacji młodzieżowych

Młodzi w pałacu

Podczas rozmów oma-
wiano organizację szkoleń 
i warsztatów, przygotowy-
wanie raportów i analiz, 
wsparcie studenckich ru-
chów naukowych oraz sa-
morządności studenckiej, 
organizację konferencji na-
ukowych i dydaktycznych, a 
także wsparcie działań, roz-
wijających społeczeństwo 
obywatelskie.

- Konsultacje to pierwszy 
etap. Bardzo ważny. Wsłu-

Od długiego czasu Prezydenccy Doradcy - Łukasz Rzepecki i 
Marcin Drewa spotykają się z przedstawicielami młodzieżowych 
organizacji i stowarzyszeń, tworząc dialog między Prezydentem 
RP a młodym pokoleniem. 

chujemy się w  problemy i po-
mysły młodzieży. Następnie 
powołana zostanie Rada ds. 
Młodzieży przy Prezydencie 
RP. Chciałbym, aby młodzi 
mieszkańcy Wejherowa mie-
li okazję się w niej znaleźć 
- mówi Marcin Drewa, Do-
radca Prezydenta RP. 

„Młodzi w Pałacu” to 
cykl spotkań i konsultacji 
z przedstawicielami mło-
dego pokolenia - poznanie 
ich problemów oraz wspól-

ne znalezienie pomysłów na 
ich rozwiązanie. „Młodzi w 
Pałacu” to platforma dialo-
gu o sprawach i przyszłości 
młodych ludzi.

- Zależy mi, aby jak naj-
więcej młodych ludzi mogło 
odwiedzić Pałac Prezydenc-
ki, szczególnie z powiatu i 
miasta Wejherowa - mówi 
Marcin Drewa. - Chętnych 
zapraszam do kontaktu 
marcin.drewa@prezydent.pl 

Doradcy Prezydenta RP Łukasz Rzepecki i Marcin Drewa spotkali się z przed-
stawicielami organizacji młodzieżowych.     Fot. Jakub Szymczuk/KPRP 

O G Ł O S Z E N I E 

W domu zakonnym siótr 
Albertynek przy ul. Koper-
nika 16, schronienie znaj-
duje 22 bezdomnych. Dla 
niektórych bezdomnych, 
po opuszczeniu zimowego 
schronienia u sióstr, życie 
nabiera sensu. 

Poza tym osoby samotne 
i bezdomne mogą korzystać 

Ciepła zupa i dach nad głową 

siostry albertynki pomagają
W Wejherowie bezdomni otrzymują pomoc. Miejski Ośrodek Pomocy 

Społęcznej na podstawie zawartych umów zlecił schroniskom przyj-
mowanie osób bezdomnych z terenu miasta, gdzie otrzymują też po-
moc. Szeroką pomoc bezdomnym oferują również siostry Albertynki.

z gorącego posiłku serwowa-
nego w południe przez przy-
klasztorną Kuchnię Św. 
Franciszka. 

Komendant wejherow-
skiej Straży Miejskiej Ze-
non Hinca informuje, że 
w Wejherowie jest obecnie 
czterech bezdomnych męż-
czyzn, bez stałego miejsca 

pobytu. Najstarszy ma 57-
lat, a najmłodszy 33-lata. 
Straż Miejska proponuje 
bezdomnym pobyt w schro-
niskach, oferując m.in. bilet 
na dojazd, ale w schroni-
skach wymagana jest bez-
względna trzeźwość, a ze 
spełnieniem tego warunku 
bezdomni mają problem. 
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MIASTO

Koordynator akcji Mariusz Łupina: Liczymy na to, że uda się zintensyfikować działa-
nia i włączyć wielu mieszkańców do tej akcji. Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za 
podpisy, wsparcie, dobre słowo i zachęcanie innych. W nas jest siła, dalej zbieramy podpisy!

Jacek Gafka: Ta inwestycja jest na tyle dużym przedsięwzięciem, że nie jesteśmy w sta-
nie, zwłaszcza w okresie covidowym, zrealizować  jej  samodzielnie.  Musi  być  tak zwany 
montaż finansowy z udziałem środków rządowych. Władze Wejherowa zawarły porozumie-
nie z PKP w sprawie budowy tunelu pod torami kolejowymi, a z Generalną Dyrekcją chcemy 
budować tunel pod drogą krajową i skrzyżowanie.

Tomir Ponka: Zgłaszamy się poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
do rządu, aby nas wspomógł. Sam premier wielokrotnie mówi, że są środki na inwestycje 
w samorządach , więc chcemy o nie walczyć.  

Wojciech Kozłowski: Miasto wykonało już część węzła ZRYW po północnej stronie drogi 
krajowej, przygotowaliśmy dokumentację projektową wraz z pozwoleniami na resztę zada-
nia oraz zabezpieczyliśmy w swoim wieloletnim budżecie ponad 17 mln zł, aby je wesprzeć.

Czy chcesz wesprzeć budowę tunelu na Śmiechowie?
Poniższą petycję wystarczy wyciąć, podpisać i wysłać skan lub zdjęcie zrobione telefo-
nem na adres:   zryw.wejherowo@wp.pl    lub   facebook.com/ZrywnaSmiechowie  
Można też podpisać on-line przez internet poprzez stronę: 
www.zrywnasmiechowie.com.pl
Ponadto petycję można przekazać radnym, m.in.w Sekretariacie Rady Miasta Wejhe-
rowa. Organizatorzy akcji wszystkie petycje złożą w GDDKiA oraz parlamentarzystom.

   GENERaLNa DYREkCja  
   DRÓG kRajOwYCh i aUTOsTRaD
   ODDZiaŁ w GDaŃskU,    
   ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk

akcja społeczna – ZRYw Na ŚMiEChOwiE
Zwracam się do Państwa, jako właściciela drogi krajowej nr 6, z APELEM o budowę na DK6                          
w Wejherowie bezkolizyjnego węzła ZRYW w dzielnicy Śmiechowo. Krajowa „szóstka” roz-
cina Wejherowo na pół, powodując znaczne trudności komunikacyjne dla mieszkańców, 
szczególnie we wschodniej części miasta w Śmiechowie. Z tego powodu tak ważne jest wy-
konanie na DK6 bezkolizyjnego węzła drogowego.
ZRYW NA ŚMIECHOWIE ma charakter społeczny, to ruch mieszkańców, aktywistów i radnych                        
o ponadpartyjnym wymiarze. Mamy poparcie Prezydenta Miasta Wejherowa. Miasto wy-
konało już część węzła po północnej stronie drogi krajowej, przygotowało dokumentację 
projektową wraz z pozwoleniami na budowę na pozostały zakres inwestycji na DK6 oraz za-
bezpieczyło w swoim wieloletnim budżecie ponad 17 mln zł, aby ją wesprzeć. Władze Wejhe-
rowa zawarły również porozumienie z PKP w sprawie budowy tunelu pod torami kolejowymi 
w ramach węzła ZRYW tak, aby skutecznie połączyć południową i północną cześć miasta.

TERaZ CZas Na GENERaLNĄ DYREkCjĘ – wŁaŚCiCiELa DROGi kRajOwEj!

Otrzymują Posłowie z okręgu wyborczego nr 26 (kolejność alfabetyczna) z prośbą o pomoc: 
Tadeusz AZIEWICZ, Marek BIERNACKI, Artur DZIAMBOR, Marcin HORAŁA, Zbigniew KONWIŃ-
SKI, Henryka KRZYWONOS-STRYCHARSKA, Aleksander MRÓWCZYŃSKI, Piotr MÜLLER, Barbara 
NOWACKA, Kazimierz PLOCKE, Marek RUTKA, Joanna SENYSZYN, Magdalena SROKA, Janusz 
ŚNIADEK oraz Senator Kazimierz KLEINA. 

Do wiadomości:  Centrala GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD,
                               00-874 Warszawa,  ul. Wronia 53

Mieszkańcy Wejherowa - imię i nazwisko, data:

........................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia akcji społecznej  

ZRYW NA ŚMIECHOWIE, zgodnie  z przepisami 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.

Zbieranie podpisów w sprawie tunelu nadal trwa

akcja ZRYw się rozkręca!
Chociaż pandemia bardzo utrudnia zbieranie podpisów, już ponad 500. mieszkańców 

przyłączyło się do ZRYWU NA ŚMIECHOWIE i podpisało pod petycją o budowę bezkoli-
zyjnego węzła drogowego wraz z tunelem w dzielnicy Śmiechowo. Petycja skierowana 
jest GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, a szerzej polskiego 
rządu, czyli właściciela drogi krajowej nr 6. Ponad podziałami akcję poprało 19 wejhe-
rowskich radnych z 21-osobowej Rady Miasta, zaś radny PiS Marcin Drewa 21 stycznia 
spotkał się tej sprawie z Wiceministrem Infrastruktury Marcinem Horałą. Czy możemy 
być optymistami w sprawie budowy tunelu?

Tunel ponad podziałami
ZRYW  NA  ŚMIECHOWIE ma charakter społeczny, to ruch mieszkańców, aktywistów i rad-

nych o ponadpartyjnym wymiarze. Akcję zgodnie poprało 19 radnych z 21-osobowej Rady 
Miasta Wejherowa.  Petycję podpisali radni zarówno Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo, 
Koalicji Obywatelskiej – Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz radni niezrze-
szeni (w kolejności alfabetycznej): Piotr Bochiński, Marek Budnik, Dorota Chodubska, Marcin 
Drewa, Paweł Formela, Bartłomiej Grey, Jacek Gafka, Tomasz Groth, Henryk Kanczkowski, Ry-
szard Kandzoera, Wojciech Kozłowski, Dariusz Kreft, Czesław Kukowski, Mariusz Łupina, Justy-
na Ostrowska, Tomir Ponka, Piotr Reszke, Leszek Szczypior, Rafał Szlas. Tylko dwoje radnych 
nie wspiera budowy tunelu i jest przeciw akcji: Teresa Skowrońska i Wojciech Wasiakowski.

Radni ze Śmiechowa mówią o szczegółach akcji
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WYDARZENIA

Podczas 29 Finału WOŚP 
Sztab w Wejherowskim Cen-
trum Kultury zebrał kwotę 
74 397 zł, ale ta kwota do-
tyczy tylko niedzieli. Przez 
dwa kolejne dni kontynu-
owano licytacje i wrzucano 
pieniążki do eSkarbonki.

- To bardzo zadowalający 
wynik jak na czas pandemii 
– powiedział koordynator 
akcji przy WCK Sebastian 
Niewola, dziękując wyko-
nawcom, wolontariuszom i 
osobom wspierającym po-
moc dla oddziałów dziecięcej 
laryngologii, otolaryngologii 
i diagnostyki głowy.

W trakcie koncertu WOŚP 
online na terenie Filharmo-
nii Kaszubskiej wystąpili: 
Orkiestra „Fermata”, Te-
atr Tańca Sarasvati, Dzie-
cięcy Teatr Tańca, Zespół 
„Achat”, Studio Tańca Rytm 
Dance, Aneta Todorczuk, Ze-

spół „Fucus”, Koło Animacji 
filmowej dla dzieci, Grupa 
filmowa Focus, Grupy ta-
neczne Elżbiety Czeszejko, 
Chór Męski „Harmonia”. 
Kacper Kuszewski, Wejhe-
rowski Chór Mieszany „Ca-
merata Musicale” oraz Klub 
Taneczny „Świat Tańca”.

Po Wejherowie w nie-
dzielę jeździł Orkiestrobus . 
Przyjechał  m.in. na os. Fe-
nikowskiego, os. Kaszubskie 
i os. Sikorskiego. W kilku 
miejscach kwestowali wolon-
tariusze z puszkami WOŚP 

W ramach 29 finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy odbył się również III 
Koncert „Ku dobru" zorgani-
zowany przez absolwentów 
i uczniów I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Króla Jana 
III Sobieskiego w Wejhe-
rowie, transmitowany na 
szkolnym kanale Youtube.

W minioną niedzielę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała m.in. w Wejherowie i powiecie wejherow-
skim. Grała głośno i skutecznie, mimo ograniczeń i obostrzeń wynikających z epidemii. Koncerty i licytacje 
odbywały się w internecie. W niektórych miejscach kwestowali wolontariusze, a w Wejherowie i gminie Wej-
herowo na ulice wyjechały specjalne autobusy z szyldem WOŚP. Jak co roku mieszkańcy okazali się hojni i 
wsparli dziecięce oddziały szpitalne.

29. Finał wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy odbył się w minioną niedzielę

Orkiestra grała głośno i skutecznie

Koncerty online, licytacje 
oraz inne pomysłowe akcje 
zorganizowano także poza 
Wejherowem, w miastach 
(Rumia, Reda) i gminach po-
wiatu wejherowskiego. Tam 
również zebrano sporo pie-
niędzy na pomoc dla szpital-
nych oddziałów dziecięcych. 

Na przykład Sztab WOŚP 
w Bolszewie, obejmujący za-
sięgiem gminę Wejherowo, 
zebrał w niedzielę 38 089 zł. 
Ciekawą inicjatywą była tra-
sa „Przystanek WOŚP”, na 
której kursował zabytkowy 
autosan, nazwany wośpo-
busem. Bilety sprzedawano 
poprzez licytację, a pasaże-
rów czekały różne atrakcje. 
Jak co roku bardzo aktyw-
nie działał Sztab WOŚP w 
Rumi, na terenie MOSiR, a 
także w Luzinie - w Gmin-
nym Ośrodku Kultury (m.in. 
transmisje na żywo).

Małgorzata Kryszewska, Krzysztof Kułakowski i Przemysław Kiedrowski ze Sztabu 
WOŚP w Bolszewie przed wośpobusem, który kursował po gminie Wejherowo.

Andrzej Rosiewicz z organizatorami akcji oraz ks. prałatem Danielem Nowa-
kiem w kościele pw. Chrystusa Króla i bł. S. Alicji Kotowskiej.

Fot. Henryk Zalasiński

Festiwal serc, czyli charytatywne koncerty w kościele
andrzej Rosiewicz wystąpił w trybie online, chóry i zespoły śpiewały podczas niedzielnych mszy świętych

Podczas ostatniej mszy św. pięknie grały i śpiewały 
dziewczyny z zespołu „Dominus”. 

W parafii pw. Chrystusa Króla i bł. siostry Alicji Kotowskiej po raz 
dzięwiąty odbyło się coroczne Charytatywne Kolędowanie ,,Festiwal 
Serc”. Na leczenie i rehabilitację małej Agatki zebrano 7,530 zł. 

- Możemy mówić o spo-
rym powodzeniu tegorocz-
nej edycji „Festiwalu Serc” 
w tych trudnych czasach. 
Cieszymy z pozytywnego 
nastawienia wykonawców 
i przyjęcia zaproszenia na 
występ z koncertem kolęd 
- mówi Jacek Drewa, or-
ganizator. - Wszystkim za-
angażowanym w istnienie 
festiwalu oraz tym którzy 
wzięli w nim udział i w 
jakikolwiek sposób wspar-
li inicjatywę „Caritas”, a 
szczególnie darczyńcom bar-
dzo serdecznie dziękuję!

Podczas niedzielnych 
mszy św. zaśpiewały chó-
ry:  Pro gloria Dei, Lauda-
te Dominum, Chrystusowe 

Owieczki, Camerata Musi-
cale, Gaudeamus z Bolsze-
wa i zespół „Dominus”. 

Wieczorny koncert w 

wykonaniu Andrzeja Ro-
siewicza odbył się bez 
publiczności. Był transmi-
towany w trybie online.
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LUDZIE I ICH PASJE

- Czy pochodzi Pani z 
Wejherowa? 

- Nie jestem wejhero-
wianką od urodzenia, Wej-
herowo poznałam w 1968 
roku, bo tu mieszkał mój 
mąż - też nie rodowity wej-
herowianin. Na kaszubską 
ziemię przybył z rodzicami z 
Poznańskiego w 1960 roku. 
Pochodzę z województwa 
łódzkiego. W Łodzi ukoń-
czyłam filologię polską na 
tamtejszym uniwersytecie. 

- Jak zatem poznaliście 
się z panem Maciejem? 

- Spotkaliśmy się na obo-
zie studenckim w Karpaczu, 
a po studiach spędziliśmy 
razem dziesięć lat na Żu-
ławach. Pracowaliśmy w 
szkole średniej w Nowym 
Dworze Gd., bo tam otrzy-
maliśmy mieszkanie. Kolej-
ne mieszkanie, tym razem 
spółdzielcze w Wejherowie, 
uzyskaliśmy w 1979 roku 
po dziewięcioletnim oczeki-
waniu. Od tego roku jestem 
mieszkanką i zarazem mi-
łośniczką zarówno Wejhe-
rowa jak i naszego regionu. 

- Po raz pierwszy ze-
tknęła się Pani wówczas 
z Pomorzem?

- Nie, moje dzieciństwo 
i młodość związane były z 
Gdańskiem i Malborkiem, 
w których spędzałam waka-
cje u mieszkających tu braci 
mojej mamy. Pamiętam na-
wet śródmieście Gdańska w 
ruinach.

- W Wejherowie pra-
cowała Pani w nie-
istniejącej już Szkole 
Podstawowej nr 3. Jak 
Pani wspomina ten okres 
pracy zawodowej?

- Dobrze się czułam za-
równo jako wychowawca 
młodzieży, jak i młodszych 
dzieci. Ze powodu problemów 
ze strunami głosowymi zro-
biłam uprawnienia do pracy 
w bibliotece i na emeryturze 
pracowałam jeszcze jako na-
uczyciel-bibliotekarz m.in. w 
byłym Studium Medycznym. 
W szkole nr 3 prowadziłam 
koło teatralne, przygotowy-
wałam z młodzieżą i dziećmi 
przedstawienia i progra-

my artystyczne. Należało to 
też do moich obowiązków w 
Studium Medycznym. Moją 
pracę zawodową przerwał w 
2003 roku wypadek męża, w 
wyniku którego doznał nie-
odwracalnych urazów mó-
zgu. Przez blisko  dziewięć 
lat pozostawał pod całodo-
bową opieką rodziny, bez 
logicznego kontaktu z oto-
czeniem.

- To musiał być dla Pa-
ni cios…

- To był wielki cios dla mnie 
i moich bliskich a także dla 
środowiska szkolnego. Mąż 
Maciej Kantecki był człowie-
kiem aktywnym zawodowo i 
społecznie. Prowadził szero-
ką działalność sportową nie 
tylko wśród młodzieży, ale i 
wśród dorosłych, propagując 
zdrowy, aktywny tryb życia. 
Był jednym z inicjatorów i 
organizatorów Biegu Bel-
frów, później przekształco-
nego w Bieg Ofiar Piaśnicy. 
Działał w Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, organi-
zując imprezy sportowe  i 
turystyczne, zawody, zlo-
ty turystyczne, wycieczki. 
Wspierałam męża w tych 
działaniach i brałam udział 
w imprezach turystyczno-
-sportowych. Ze względu na 
obowiązki zawodowe i wy-
chowanie trójki dzieci na co 
dzień miałam ograniczone 

Moją wielką namiętnością są książki
Pięknie opowiada o literaturze, którą zna jak mało kto. Lubi pracę z ludźmi, organizowanie ciekawych spotkań i wyjazdów do 

placówek kulturalnych, a także wydarzeń artystycznych. WANDA KANTECKA, z którą dzisiaj rozmawiamy na łamach „Pulsu”, 
jest aktywną wolontariuszką i członkiem Zarządu Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

możliwości, ale razem jeździ-
liśmy z młodzieżą na letnie 
obozy wędrowne, jeździli-
śmy też na rowerach po oko-
licznych lasach. Do dzisiaj 
aktywnością sportową zara-
żona jest cała moja rodzina.

- Jak zatem spędza Pa-
ni czas aktywnie?

- Niemal codziennie jeż-
dżę na rowerze, to moja 
pasja, lubię pływać i wędro-
wać z kijkami. 

- Wejherowianie nie 
zapomnieli o Macieju 
Kanteckim, ponieważ co 
roku odbywają się biegi 
Jego imienia.

- Tak, po śmierci męża w 
2012 roku w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych nr 1, 
gdzie pracował, powstała 
inicjatywa organizowania 
otwartych biegów przełajo-
wych pod nazwą Memoriał 
Macieja Kanteckiego. Od-
było się pięć wrześniowych 
biegów, przerwanych przez 
epidemię. W ostatnim bie-
gały moje wnuki i dwóch 
zięciów.

- A co Panią interesu-
je poza aktywnością fi-
zyczną.

- Moją wielką namiętno-
ścią od dzieciństwa są książ-
ki. Czytałam z obowiązku i 
przyjemności wszystkie lek-
tury dla klas średnich i pod-
stawowych. Bardzo lubię 

klasykę, przede wszystkim 
utwory Conrada, W.Hugo, 
U.Eco, M.Bułhakowa, całą 
wielką literaturę rosyjską. 
W wakacje odrabiałam za-
ległości w nowościach. 

Na emeryturze mam wię-
cej czasu na nowszą literatu-
rę, przeczytałam większość 
książek Olgi Tokarczuk, 
bardzo ją cenię, podziwiam 
szczególnie za „Księgi Ja-
kubowe”, czytam też wiele 
reportaży. Bardzo lubię po-

ezję, niezmiennie wracam 
do Gałczyńskiego i Staffa, a 
obecnie cenię przede wszyst-
kim wiersze Szymborskiej i 
ks.Twardowskiego. Na stro-
nie Biblioteki Miejskiej w 
Wejherowie mamy grupę 
„Wejherowo czyta”, w ra-
mach której wymieniamy 
uwagi związane z czytel-
nictwem. Moje lektury są 
w dużej mierze związane z 
moją działalnością  wolonta-
riacką , szczególnie w Wej-
herowskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku.

- Od dawna jest Pani 
wolontariuszką w tym 
stowarzyszeniu?

- W trzecim roku opieki 
nad niepełnosprawnym mę-
żem skorzystałam z propo-
zycji podjęcia wykładów z 
literatury na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Chciałam 
odreagować codzienne stre-
sy. Tymczasem tkwię w tym 
już piętnasty rok! Przez te 
lata prowadziłam zajęcia z 
historii literatury, języko-
znawstwa i kultury języka. 
Realizowałam różne  cykle 
tematyczne, m.in. „Polszczy-
zna znana i nieznana”, ”Mi-
tologia i Biblia jako źródła 
kultury europejskiej”, „Arcy-
dzieła literatury światowej”, 
”Rozwój dramatu na prze-

strzeni wieków”, „Dzienniki 
i pamiętniki pisarzy pol-
skich”. Drugi rok przerwa-
ny pandemią omawialiśmy 
„Dzieje polskiego reportażu”. 

- Wiem, że nie były to 
tylko wykłady dla stu-
dentów WUTW.

- Nie tylko. Organizowa-
łam spotkania z twórcami 
naszego regionu wycieczki, 
np. do Muzeum Żeromskie-
go w Gdyni Orłowie, a tak-
że wspólne wyjścia do kina 
i wyjazdy do trójmiejskich 
teatrów. Odkąd mamy w 
Wejherowie wspaniałą Fil-
harmonię Kaszubską korzy-
stamy z jej oferty, niestety 
z oczywistych powodów nie 
teraz. Współpracowałam z 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej, gdzie braliśmy udział 
w zwiedzaniu wystaw i pre-
lekcjach pracowników mu-
zeum o tematyce literackiej, 
historycznej i etnograficznej. 

- Jest Pani również za-
angażowana w spotkania 
literackie i artystycz-
ne w wejherowskich bi-
bliotekach, rzadziej jako 
uczestniczka, a częściej 
jako współorganizatorka 
i osoba prowadząca.

Dokończenie na str. 11Wnuki to moja duma i radość! - mówi Wanda Kantacka.
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- Owszem. Słuchacze 
WUTW są nie tylko czytel-
nikami, ale uczestniczą licz-
nie w różnych imprezach 
kulturalnych i spotkaniach 
tam organizowanych, w któ-
re również bardzo się zaan-
gażowałam. W Bibliotece 
Powiatowej powstała gru-
pa teatralno-poetycka „Pod 
Sową”. Zaczęło się od przy-
gotowanych przeze mnie 
comiesięcznych „Słodkich 
wieczorów poezji”. Wielu 
seniorom pozwoliło to zro-
zumieć i polubić poezję, 
ujawniły się też talenty re-
cytatorskie. Włączamy się 
również w organizację Nocy 
Bibliotek,  Narodowego Czy-
tania oraz okolicznościowych 
uroczystości, przygotowując 
inscenizacje. Drugi już rok 
prowadzę Dyskusyjny Klub 
Książki, którego spotkania 
odbywają się obecnie online. 

Z kolei w Miejskiej Biblio-
tece w Wejherowie powsta-
ła uniwersytecka grupa 
teatralna „Srebrna Nitka”. 
Włączam się w niektóre 
realizacje, m.in. w wirtu-
alną inscenizację wierszy 
dla dzieci, a ostatnio czy-
tanie prac nagrodzonych w 
konkursie „Powiew Weny”. 
Wcześniej wystąpiłam w 
spektaklu przygotowanym 
wspólnie z biblioteczną gru-
pą „Errata” na podstawie 
„Requiem Piaśnickiego” 
Macieja Tamkuna.

- Za swoją szeroką 
działalność w naszym 
mieście w 2013 roku 
otrzymała Pani Nagrodę 
Prezydenta Wejherowa. 
Czy były inne nagrody? 
Czy są one powodem do 
radości?

- Oprócz Nagrody Pre-
zydenta Miasta cenię sobie 
bardzo Nagrodę Starosty 
Wejherowskiego „Serce Wo-
lontariusza” i nagrody rze-
czowe Prezydenta i Starosty 
z okazji X-lecia WUTW. 
Ważne są też dla mnie liczne 
dyplomy i podziękowania, 
to zawsze dodatkowa satys-
fakcja, choć najważniejsze 
jest zadowolenie słuchaczy, 
a głównie naszych seniorów.

- Wiem, że pomaga Pa-
ni piszącym seniorom, a 
czy sama Pani pisze?

- Pomagam niektórym pi-
szącym koleżankom i kole-
gom, ale to są raczej jakieś 
podpowiedzi i językowa ko-
rekta, natomiast sama pi-
szę tylko scenariusze do 
naszych inscenizacji. Dla 
wnuków napisałam trochę 
wspomnień i opowiadań z 
dzieciństwa, nawet jedno z 
tych opowiadań znalazło się 
w jednym z dawniejszych 
zbiorów „Powiewu Weny”. 
Jednak pisanie nie wciąga 
mnie zbytnio, wolę robić coś 
z ludźmi i dla ludzi.

- Wspomniała Pani o 
wnukach. Czy może Pani 
zdradzić coś o rodzinie? 

- Mam kochającą rodzinę, 
która jest moim najwięk-
szym skarbem. Głównie re-
zerwuję dla nich wakacje, bo 
moje trzy córki są nauczy-
cielkami. Mam sześcioro 
wnucząt w dużej rozpiętości 
wieku, od trzydziestu do sze-
ściu lat, toteż doświadczam 
różnorodnych  przyjemności 
z kontaktów z nimi. Jestem 
też już prababcią niespełna 
trzyletniej Julki. Wnuki to 
moja duma i radość! 

Żyje jeszcze moja dzie-
więćdziesięciopięcioletnia 
mama, która jest prapra-
babcią Julki a ja się chwalę 
pięciopokoleniową rodziną, 
która jest mi bardzo bliska. 

- Pracuje Pani spo-
łecznie z wielkim zaan-
gażowaniem. Co Pani 
daje ta aktywność?

- Mam wielką satysfak-
cję, że przez tyle lat moje 
zajęcia cieszyły się powo-
dzeniem, że potrafiłam 
zainteresować seniorów  
różnych zawodów i stop-
nia wykształcenia, z wielo-
ma jestem zaprzyjaźniona. 
Zawsze z mężem mieliśmy 
grono serdecznych przyja-
ciół, z którymi jestem blisko 
do dzisiaj. Na Uniwersyte-
cie poznałam wielu cieka-
wych ludzi, zawiązałam 
serdeczne więzi. Szkoda, 
że epidemia przeszkodzi-
ła nam w kontynuowaniu 
licznych zajęć, spotykamy 
się jedynie w małych gru-
pach w plenerze.

- Dziękuję za rozmowę
Anna Kuczmarska

Dokończenie ze str. 10

Rozmowa 
z wandą kantecką

KULTURA

W Pałacu przy ul. Zamko-
wej otwarto wystawę malar-
stwa pt. „Organiczność” 
(ilustracja poniżej). Autor-
ską prezentowanych prac 
jest Marta Papierowska, 

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie zapraszają do zwiedzania trzech nowych wystaw. Po dłu-
giej przerwie, 1 lutego br. wejherowskie Muzeum zostało otwarte dla zwiedzających.

papierowska, Nastały, Tamkun

Trzy nowe wystawy w Muzeum

absolwentka malarstwa i 
edukacji artystycznej na 
ASP w Gdańsku oraz PSP w 
Gdyni Orłowie. Jest laureat-
ką konkursów graficznych, 
animacyjnych i malarskich. 
Jest też współorganizator-
ką Spichlerza Sztuki Wejhe-
rowo i właścicielką Galerii 
Sztuki w Oknie. 

Drugą propozycją jest 
wystawa rzeźby, malarstwa 
i rysunku pt. „Kaszub-
ski Remus ze Śmiecho-
wa - Stanisław Nastały 
(1933-2019) życie i twór-
czość” (ilustracja poniżej). 
To pierwsza monograficz-

na wystawa prac artysty. 
Stanisław Nastały urodził 
i mieszkał w Wejherowie 
Śmiechowie, gdzie mieszkał 
przez całe życie. Ukończył 
Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych w Gdyni Or-
łowie, na kierunku rzeźba. 
Zawodowo był związany z 
Politechniką Gdańską. Pra-
cował przy odbudowie, re-
konstrukcji i konserwacji 
detalu architektonicznego 
zabytkowego Gdańska, brał 
udział w realizacji Pomnika 
Westerplatte. Uprawiał tak-
że malarstwo i rysunek. 

Muzeum piśmiennictwa i Muzyki kaszubsko-pomorskiej w wejherowie zaprasza do składa-
nia ofert na wynajem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicz-
nej (restauracja).

Opis obiektu:
1. Pomieszczenia w budynku przy ulicy Zamkowej 2a o powierzchni 267 m2

2. Możliwa jest wizja lokalna obiektu po wcześniejszym umówieniu się.
3. Planowany czas zawarcia umowy 15 lat.
4. Kryteria wyboru:
 a. Oceny dokona powołana przez Dyrektora komisja,
 b. Kryteria:
 - cena 100% - miesięczna proponowana stawka  czynszu,
 c. Warunkiem formalnym rozpatrzenia oferty jest złożenie:
 - oświadczenia o wprowadzeniu do menu dań kuchni kaszubskiej 
 - wraz z przepisem na ich przygotowanie lub opisem  dania,
 - oświadczenie o zobowiązaniu się do obsługi zorganizowanych grup, 
 w tym dzieci i młodzieży.
5. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2021r.
6. Wszelkich informacji udziela: Aleksander Lewandowski - Główny Księgowy, pod numerem tele-

fonu 58 672-29-56 wew. 13 tub ks5@muzeum.wejherowo.pl
7. Dyrektor zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnie-

nia konkursu w całości lub w części  bez podawania przyczyny.

O G Ł O S Z E N I E
 

Obie wystawy w Pa-
łacu będą czynne do 30 
czerwca 2021r. ponie-
działki w godz. 9.00-21.00 
oraz od wtorku do piątku 
w godz.  9.00-15.00,

Trzecią wystawę w Mu-
zum PiMK-P można oglądać  
w nowych wnętrzach Książ-
nicy prof. Gerarda Labudy 
przy ulicy Zamkowej 2. Jest 
to wystawa malarstwa Ma-
cieja Tamkuna, zatytuło-
wana „Wejherowo! Ciebie 
dziś opiewam” (ilustra-
cja powyżej). Autor - histo-
ryk, teolog i pedagog, jest 
mieszkańcem Wejherowa, 
członkiem Związku Polskich 
Artystów Malarzy i Grafi-
ków. Ekspozycja składa się z 
trzech części: pierwsza zawie-
ra obrazy wejherowskich ka-
pliczek, druga przedstawiam 
kaszubskich królów - społecz-
ników. Trzecią część stanowi 
zbiór prac związanych z Wej-
herowem i jego zasłużonymi 
mieszkańcami. Maciej Tam-
kun otrzymał odznakę hono-
rową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” oraz nagrody regio-
nalne i samorządowe.

Wystawa „Wejherowo! 
Ciebie dziś opiewam” bę-
dzie czynna do 15 czerw-
ca br., od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00-15.00. 

Aby obejrzeć wszystkie 
wystawy trzeba kupić bi-
let do Muzeum. Obowiązuje 
cennik: 10 zł - bilet normal-
ny, 5 zł - ulgowy.

więcej zdjęć z trzech ekspozycji można obejrzeć na: facebook.com/pulswejherowa
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POWIAT

RIR.6720.2.2020.DW                    Łęczyce, dnia 04.02.2021r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyce 

ujednoliconego Uchwałą nr XVI/119/2019 Rady Gminy Łęczyce 
z dnia 20 listopada 2019 r. dla obrębów geodezyjnych 

Świchowo, Brzeźno Lęborskie, Wysokie, Pużyce, Godętowo, gmina Łęczyce

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do sporzą-
dzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łęczyce ujednoliconego Uchwałą nr XVI/119/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 20 listopa-
da 2019 r. dla obrębów geodezyjnych Świchowo, Brzeźno Lęborskie, Wysokie, Pużyce, Godętowo, 
gmina Łęczyce.

Wyżej wymieniony projekt zmiany studium sporządzony zostanie w związku z podjęciem przez 
Radę Gminy Łęczyce Uchwały Nr XXX/93/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) informuję 
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany studium oraz zapoznać się z 
niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, 
w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji    o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) informuję o możliwości składania wniosków 
do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 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 ad-
res 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 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  wójt Gminy spełnia obo-
wiązek informacyjny przekazując państwu poniższe dane: Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łęczyce re-
prezentowana przez Wójta Gminy, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, tel: 58 678 92 14, fax: 58 678 91 25, e-mail: sekretariat@leczyce.pl 
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@leczyce.pl. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator 
jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Odbiorcami, którym możemy udo-
stępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające oprogramowanie 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 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 niezbęd-
ne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

O G Ł O S Z E N I E
OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce
dla części obrębów geodezyjnych Kaczkowo, Wysokie i Chrzanowo, we fragmencie.

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/5/2019 Rady Gmi-
ny Łęczyce 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 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łęczyce dla części obrębów geodezyjnych Kaczkowo, Wysokie i Chrzanowo, we fragmencie.
zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łęczyce dla części obrębów geodezyjnych Kaczkowo, 
Wysokie i Chrzanowo, we fragmencie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 w dniach od 12.02.2021r. do 04.03.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 
84-218 Łęczyce, w sali konferencyjnej od poniedziałku do piątku, w godz. 12:00 – 14:00.

 Projekt przedmiotowego planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
dostępny będzie również do wglądu w ww. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Łęczyce.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami planu miejscowego odbędzie się w dniu 
04.03.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, sala konferencyj-
na o godz. 14:00

  Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.

 Uwagi należy składać do Wójta Gminy Łęczyce (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2021r. Uwagi mogą być 
składane na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-
nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 
dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 

 W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 roku dot. ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wchodząc do Urzędu należy zasło-
nić usta i nos maseczką lub częścią odzieży. 

 Wszystkim osobom biorącym udział w dyskusji publicznej i wyłożeniu zostanie zapewniony 
płyn do dezynfekcji rąk oraz warunki pozwalające na zachowanie bezpiecznej odległości od pozosta-
łych uczestników.      

Wójt Gminy Łęczyce
           Piotr Wittbrodt 

   Obowiązek informacyjny dla stron postępowania
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) in-
formujemy, że: Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Łęczyce z siedzibą przy ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, tel.: 58 678 92 14 
adres e-mail: sekretariat@leczyce.pl, reprezentowana przez Wójta Gminy Łęczyce. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora 
Ochrony Danych, do którego może Pan/Pani wystąpić z wnioskami i pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz ko-
rzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email:  iodo@leczyce.pl.  
Administrator informuje, że przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Da-
ne udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pana/i dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu sporządzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z art. 31 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Pana/ią danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie organom administracji publicznej współpracującym z Administra-
torem, jedynie w przypadku wykazania interesu prawnego do otrzymania danych. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez 
okres wynikający z ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164 tj).  W związ-
ku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługuje Pani/u prawo do wglądu, uzupełnienia i sprostowania danych, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku naruszenia ochrony Pani/a 
danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

O G Ł O S Z E N I E

Mieszkańcy gminy Łe-
czyce brali już udział w kon-
kursach świątecznych m.in. 
na najpiękniejszą choin-
kę na wsi. Był też konkurs 
muzyczny „Mali kolędnicy”, 

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie organizuje wydarzenia kultu-
ralne dla mieszkańców mimo pandemii. Są to głównie wydarzenia online, a także liczne konkursy z nagrodami. 
Niedawno na stronie internetowej GIKiB ogłoszono walentynkowy konkurs „Najpiękniejsze serce z byle czego”.

który wygrała Zuzanna 
Klinkosz, drugie miejsce za-
jęła Marta Cirocka, a trze-
cie - Milena Chełminiacka 
i Tiam Karszny. Niedawno 
rozstrzygnięto konkurs foto-

graficzny z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Główną nagrodę  
- rodzinną sesję zdjęciową – 
wygrywali Antoni, Hanna i 
Agata Klareccy z Babcią 
Elżbietą. Gratulujemy!

Walentynkowy konkurs 
„Najpiękniejsze serce z byle 
czego” to konkurs plastycz-
ny, podzielony na kategorie 
wiekowe (od przedszkola-
ków po dorosłych), a prace 
można dostarczyć pod ad-
res siedziby GIK-u: ul. J. 

Tuwima, 84-220 Strzebie-
lino do 19.02.2021 r.

Szczegóły (regulamin) 
na stronie internetowej GI-
KiB lub na facebooku tej in-
stytucji.

Dla małych i dużych mieszkańców Gminy Łęczyce

konkurs na walentynkowe serce

http://gik-leczyce.pl/2021/01/28/serce-z-byle-czego-
-2021-konkurs-artystyczny  
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AKTUALNOŚCI

RIR.6721.5.2020.DW               Łęczyce, dn. 04.02.2021r.

OGŁOSZENIE
 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr 512, 121, 120/4, obręb geodezyjny Łęczyce, gmina Łęczyce

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Łęczyce uchwały Nr XXX/92/2020 w dniu 26 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 
512, 121, 120/4, obręb geodezyjny Łęczyce, gmina Łęczyce.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany planu oraz zapoznać się z 
niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, 
w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, 
ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatry-
wania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl 
do 5 marca 2021r. 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 art. 13 ust. 1 i 2 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) informuję, iż: 1) Administratorem przekazanych danych 
osobowych jest Gmina Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod nr tel. 58 
678 92 14., mail: iodo@leczyce.pl. 3) Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu 
miejscowego, podstawę stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 4) Dane osobowe 
są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych 
na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. 5) Nie przewiduje się 
przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. 6) Decyzje doty-
czące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny 
do sporządzenia i uchwalenia planu miejscowego. 8) Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9) Administrator nie prze-
widuje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

O G Ł O S Z E N I E

     W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 z późn. 
zm.) Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania wykonuje większość 
zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

    Aktualne informacje na temat funkcjonowania 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

dostępne są na stronach internetowych 
www.wejherowo.pl oraz www.bip.wejherowo.pl 

oraz pod numerem tel. 58 677-70-00 (Kancelaria Ogólna). 
               

     Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób 
elektroniczny za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług 
Publicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

OGŁOsZENia,  REkLaMY, kONDOLENCjE
w  pULsiE wEjhEROwa

606  101 502     redakcja@pulswejherowa.pl

O G Ł O S Z E N I E

Salezjańskie Liceum 
Ogólnokształcące im. św. 
Jana Bosko w Rumi skla-
syfikowano na pierwszym 
miejsce w powiecie wejhe-
rowskim oraz na 473 miejscu 
w Polsce i 29 na Pomorzu. 

Na kolejnych miejscach 
znalazły się: I Liceum Ogól-
nokształcące im. Króla 
Jana III Sobieskiego w 
Wejherowie - 506 miejsce 
w Polsce, I Liceum Ogól-

szkoły w naszym powiecie 
wśród najlepszych

Sześć szkół z powiatu wejherowskiego znalazło się na liście naj-
lepszych w Polsce w rankingu miesięcznika „Perspektywy”.

nokształcące im. Książąt 
Pomorskich w Rumi - 667 
miejsce w Polsce oraz i V Li-
ceum Ogólnokształcące 
w Powiatowym Zespole 
Szkół nr 4 w Wejherowie  
- 958  miejsce w Polsce. 

Wśród szkół technicznych 
sklasyfikowano dwa techni-
ka z Wejherowa: Techni-
kum nr 1 im. Bohaterskiej 
Załogi ORP „Orzeł” w 
Wejherowie  - 278 miejsce 

RIR.6721.1.2021.DW     Łęczyce, dn. 04.02.2021r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 87/5 

oraz 90, obr. geodezyjny Pużyce, gm. Łęczyce

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do 
sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 
87/5 oraz 90,  obr. geodezyjny Pużyce, gm. Łęczyce.

Wyżej wymieniony projekt zmiany planu sporządzony zostanie w związku z podjęciem przez 
Radę Gminy Łęczyce Uchwały Nr XXIII/42/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

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 oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) 
informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani  mogą  składać wnioski do projektu zmiany planu  oraz zapoznać się z 
niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, 
w godzinach pracy Urzędu.

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 2020 r. poz. 283 ze zmianami) informuję o możliwości 
składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do 
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 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 takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  wójt Gminy spełnia obowiązek in-
formacyjny przekazując państwu poniższe dane: Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łęczyce reprezentowana 
przez Wójta Gminy, ul. Długa 49, 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 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 udo-
stępnianiu 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 przy-
sługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach 
realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

O G Ł O S Z E N I E

w Polsce i Technikum nr 3 
w Powiatowym Zespole 
Szkół nr 4 w Wejherowie  
- 397 miejsce w Polsce.

Tradycyjnie już, najlep-
szym liceum w wojewódz-
twie pomorskim okazało się 
III Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Marynarki Wojennej 
w Gdyni, a najlepszą szko-
łą techniczną - Technikum 
Informatyczne im. Macieja 
Płażyńskiego w Pucku.
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BEZPIECZEŃSTWO

Przed tygodniem doszło do poważnego 
wypadku w miejscowości Góra w gminie 
Wejherowo. Na skrzyżowaniu ulic Zamost-
nej i Wiejskiej, 44-letnia kobieta kierująca 
toyotą prawdopodobnie nie ustąpiła pierw-
szeństwa przejazdu kierowcy fiata, w wy-
niku czego fiat zderzył się z samochodem 
audi, jadącym z przeciwka. 33-letni kie-
rowca fiata oraz kierowca i pasażerka audi, 
zostali przewiezieni do szpitala. Uczestni-
cy zderzenia aut byli trzeźwi.

Do równie poważnego wypadku doszło 
tego samego dnia (27 stycznia) na ulicy Dłu-
giej w Redzie. Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, że 40-letni kierowca peugeota, podczas 
wyprzedzania samochodu honda, którym 
kierował 36-latek, stracił panowanie nad 
swoim autem i zajechał drogę kierowcy 
hondy. Następnie zjechał z drogi, uderzył 
w ogrodzenie posesji oraz w zaparkowany 
samochód toyota. Zarówno kierowca samo-
chodu peugeot jak i 6-letnia pasażerka zo-
stali przewiezieni do szpitala.

W Górze (gmina Wejherowo) doszło do 
kolejnego wypadku. Na ul. Wejherowskiej 
38-letni gdynianin, jadąc oplem corsa, 
prawdopodobnie nie dostosował prędko-

w Górze, w Redzie, w Nowym Dworze

wypadki drogowe 
Zima i trudne warunki drogowe stwarzają dodatkowe zagrożenie 

dla kierowców i pozostałych użytkowników dróg. Dwa dni temu w 
okolicach Wejherowa zginął młody człowiek. Policja apeluje do kie-
rowców o większą ostrożność, rozwagę i wyobraźnię oraz przestrze-
ganie przepisów i zasad bezpiecznej jazdy.

Przed północą na stanowisko dowodzenia redz-
kiej policji zadzwoniła kobieta z informacją, że 
mąż zamknął się na strychu i chce targnąć się na 
swoje życie. Po siłowym wejściu na strych, poli-
cjanci za kominem zobaczyli wiszącego mężczy-
znę. Przecięli linę i ułożyli poszkodowanego na 
podłodze, udrożnili drogi oddechowe i wezwali 
karetkę pogotowia. 

Kryzysy samobójcze są przemijające. Można 
zapobiec tragedii, wzywając pomoc, tak jak było w 
tym przypadku. Jeśli widzisz, że ktoś jest przygnę-
biony to zapytaj, jak możesz im pomóc. Jeśli dzieje 
się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie jest zagro-
żone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj 
się przekazać służbom lokalizację miejsca, w któ-
rym znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. 

W tego rodzaju trudnych sytuacjach można też 
korzystać z bezpłatnych telefonów pomocowych:

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufa-
nia dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 
14:00 do 22:00 

116 111 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygo-
dniu, cała dobę. 

800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygo-
dniu. 24 godziny na dobę.

Dokumenty i narkotyki
Mieszkanka Wejherowa przyniosła 

do dyżurnego straży miejskiej znale-
zione na ulicy dokumenty. Po przej-
rzeniu zawartości portfela okazało 
się, że oprócz dokumentów znajduje 
się w nim woreczek foliowy z suszem 
- prawdopodobnie marihuaną. 

Znalezione narkotyki wraz z do-
kumentami przekazano policji, która 
poprowadzi dalsze czynności w tej 
sprawie.

policjanci uratowali 
mężczyznę

jak pomóc?
STRAŻ 

MIEJSKA

Dzikie zwierzęta 
w mieście
W nocy dyżurny Straży Miejskiej 

odebrał zgłoszenie o dzikich zwierzę-
tach, spacerujących na parkingu przy 
„Biedronce” na os. Kaszubskim. Patrol 
SM zauważył te zwierzęta w okoli-
cach bloku nr 11, gdzie sarna albinos 
i pięć tej samej maści danieli chodziło 
między blokami. Na widok radiowozu 
gromadka ruszyła w stronę lasu. 

Nasze miasto z każdej strony oto-
czone jest lasami. Głównie w nocy w 
pobliże domów przychodzą nie tylko 
sarny, jelenie, dziki, ale także rzadko 
spotykane dziki łaciate.  

Dzięki szybkiej interwencji poli-
cjantów z Redy, 54-latek, który usi-
łował odebrać sobie życie, trafił pod 
opiekę lekarzy i został uratowany. 

ści do warunków, stracił panowanie nad 
samochodem i uderzył w przydrożne drze-
wo. Kierowca miał ponad 2,5 promila alko-
holu w organiźmie i nie posiadał uprawnień 
do kierowania. Mężczyzna odpowie za spo-
wodowanie wypadku, kierowanie autem w 
stanie nietrzeźwości oraz jazdę bez upraw-
nień do kierowania.

We wtorek w nocy, w Nowym Dworze 
Wejherowskim 26-letni kierowca mercede-
sa z nieustalonych na razie przyczyn zjechał 
z drogi i roztrzaskał się na drzewach. Z du-
żego osobowego mercedesa została jedynie 
klapa bagażnika (zdjęcie powyżej) . Kierow-
ca zmarł w trakcie reanimacji.
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Godziny pracy

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

Godziny przyjęć 
interesantów

Dyrektor WZNK przyjmuje 
interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
07.00-08.00 oraz 16.00-17.00
  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731-008-506O G Ł O S Z E N I E

BEZPIECZEŃSTWO

Policjanci sprawdzali stan 
techniczny samochodów jeż-
dżących po drogach nasze-
go powiatu. Funkcjonariusze 
prowadzili kontrole prędkości, 
jakości spalin oraz sprawdzali 
stan techniczny pojazdów, a 
także wymagane dokumenty. 
Ujawnili 35 wykroczeń dro-
gowych, w tym 2 popełnione 
przeciwko pieszym, jedno po-
pełnione przez pieszą, osiem 
z nich dotyczyło także naru-
szenia nakazu zasłaniania ust i 
nosa w przestrzeni publicznej. 
Mundurowi zatrzymali 5 do-
wodów rejestracyjnych. 

Właściciel lub posiadacz 
pojazdu o złym stanie tech-
nicznym może zostać ukarany 
mandatem do 500 zł, nawet je-
śli to nie on siedział za kierow-
nicą podczas kontroli. Takiej 
samej kary należy się spodzie-
wać za brak ważnych badań 
technicznych samochodu.

W trakcie akcji policjanci za-
trzymali do kontroli drogowej 
kierowcę motoroweru. Okaza-
ło się, że 28-letni mężczyzna 
ma sądowy zakaz kierowania. 
Przestępstwo to zagrożone 
jest karą nawet do 5 lat pozba-
wienia wolności.

Białorusin oszukiwał na „blika”
Policjanci z Wejherowa dzięki współpracy z funkcjo-

nariuszami Policji w Gdańsku oraz Placówki Straży Gra-
nicznej we Władysławowie zatrzymali sprawcę oszustw 
metodą na tzw. Blik-a. Sprawca był zaskoczony widokiem 
mundurowych, gdy wypłacał pieniądze w banku na tere-
nie powiatu wejherowskiego. 

31-latek z Białorusi, ukradł prawie 130 tys. zł. Ponadto 
mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wej-
herowie i Kartuzach. Obcokrajowiec miał przy sobie fał-
szywe dokumenty i przedstawiał się jako  obywatel jeszcze 
innego kraju. 

Oszust usłyszał 28 zarzutów dotyczących przestępstwa 
oszustwa, a pewnie będzie ich więcej. Za oszustwo grozi 8 
lat pozbawienia wolności.

Napadł na kuriera
Kryminalni zatrzymali 26-latka w związku z kradzieżą 

rozbójniczą, do której doszło, gdy kurier zamierzał do-
ręczyć paczkę. Sprawca zaatakował kuriera, wyrwał mu 
paczkę, wsiadł do samochodu, doprowadził do kolizji z 
innym zaparkowanym samochodem, po czym odjechał z 
miejsca zdarzenia. 

Policjanci ustalili tożsamość sprawcy i na jednej z ulic 
Gdańska zatrzymali 26-letniego gdańszczanina. Funkcjo-
nariusze ustalili, że mężczyzna naruszył też sądowy zakaz 
kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. 

Przestępstwo kradzieży rozbójniczej jest zagrożone ka-
rą do 10 lat pozbawienia wolności. Naruszenie sądowego 
zakazu kierowania jest przestępstwem, za które grozi kara 
od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

sporo przekroczyli 
dozwoloną prędkość
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Po-

wiatowej Policji w Redzie na drodze krajowej nr 6 prowa-
dził kontrole prędkości.  

Funkcjonariusze zatrzymali trzech kierowców, którzy 
znacznie przekroczyli dozwoloną prędkość: kierujący au-
di przekroczył prędkość o ponad 61 km/h, kierowca audi 
o ponad 53 km/h w terenie zabudowanym, a trzeci jadąc 
skodą, przekroczył dopuszczalną prędkość o 55 km/h. 

Wszyscy otrzymali mandaty i punkty karne, a prawa jaz-
dy zostały zatrzymane na 3 miesiące. 

Zwyrodnialcy zatrzymani
Policjanci zatrzymali dwóch zwyrodnialców, którzy w 

Wejherowie skatowali młodego mężczyznę. Bili go i kopali 
po całym ciele, ukradli karty bankomatowe i dokonali na 
nie zakupów, po czym odjechali jego autem, aby potem 
je porzucić. 

Skatowany 23-latek cudem przeżył, został przypadko-
wo znaleziony i trafił do szpitala, gdzie przeszedł operacje 
ratujące życie. 23 i 29-letni bandyci z powiatów: wejhe-
rowskiego i kartuskiego, zostali tymczasowo aresztowani 
na okres 3 miesięcy. 

W wejherowskiej prokuraturze usłyszeli zarzuty usiło-
wania zabójstwa w celu dokonania rozboju i spowodowa-
nia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi im kara 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 12 lat, kara 
25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego po-
zbawienia wolności. 

Z POLICJI kontrole
drogowe
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wejherowskie Towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

aDMiNisTRaTOR
NiERUChOMOŚCi

O G Ł O S Z E N I E

Laureatkami z Gminy 
Luzino, reprezentującymi 
GOK Luzino zostały nastę-
pujące tancerki:

Grand Prix za pomysł ar-
tystyczny otrzymała Marta 
Potrykus,

Grand Prix za grę aktor-
ską otrzymała Weronika 
Bladowska,

Grand Prix w kategorii 
Demi Classic otrzymała Na-
talia Karolina Formela,

Grand Prix MTV Dance 
otrzymała Lilianna Kwi-
dzińska. 

Pozostałe nagrodzone 
adeptki baletu pochodziły 
z ośrodków w Gdyni i Ło-
dzi. W skład jury konursu, 
który odbył się w Krakowie 
weszli: Edward Gajewski - 
tancerz zespołu Balet Form 
Nowoczesnych w Krakowie, 
Kinga Borusewicz absol-
wentka Gdańskiej Szkoły 
Baletowej oraz Iwona Are-
duk - mecenas sztuki.

W ramach przygotowań do spektaklu „Wawelskie Koty wyruszają do Luzina” tancerki 
Teatru Tańca Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie wzięły udział w ogólnopolskim kon-
kursie tanecznym o „Złotą Baletkę”, zdobywając tam główne nagrody w kilku kategoriach.

spektakl online dedykowany babciom i dziadkom

Tancerki z Luzina nagrodzone 
w ogólnopolskim konkursie

Nagrodzone tancerki z 
Luzina można zobaczyć pod-
czas spektaklu baletowego 
pt. „Wawelskie koty wyru-
szają do Luzina”, prezento-
wanego on-line na fanpage 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry https://www.facebook.
com/LuzinoGOK

Kilkunastominutowy 
spektakl został wyproduko-
wany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Luzinie, w reżyse-
rii Sangmo Borysiewicz. 
Kierownikiem artystycznym 
projektu był Rafał Płotka, 
realizacją i montażem zajął 
się Arkadiusz Jaskułka, 

a inspicjentką i koordyna-
torem planu była Oktawia 
Kwidzińska. 

Premiera tego piękne-
go spektaklu odbyła się 
niedawno - 22 stycznia br. 
Widowisko baletowe zo-
stało bowiem dedykowane 
wszystkim Babciom i Dziad-
kom z okazji ich święta. 

Czytaj nas 

również

w internecie:

www.pulswejherowa.pl

Spektakl, kręcony na-
przestrzeni wielu miesięcy, 
inspirowany jest życiem ko-
tów. Pomysł zrodził się gdy 
reżyserka Sangmo Bory-
sewicz, przebywała wraz z 
tancerkami w ośrodku w Re-
gulicach k. Krakowa. Stałym 
elementem ich otoczenia by-
ło 7 kotów, z których każdy 
przejawiał indywidualne 
cechy charakteru. Artyst-
ki starają się naśladować 
zachowania zwierząt. Zało-
żeniem projektu jest ukaza-
nie szerokiej widowni sztuki 
baletowej w formie różnych 

technik, demi-klasyki, air 
dance i akrobatyki, poprzez 
spektakularne scenerie pol-
skiej przyrody.

Partnerami projektu są: 
Stajnia Barłomino, Szkoła 
Podstawowa im. Ks. Jana 
Twardowskie)go w Barłomi-
nie, Zamek Pieskowa Skała, 
oddział Zamek Królewski 
na Wawelu.

KULTURA

Zdjęcia: www.facebook.com/LuzinoGOK


