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Tak wyglądały pierwsze wydania „Pulsu Wejherowa”, który ukazał się w Wejherowie 27 maja 2011 roku. 
Dzisiejsze wydanie, choć z nieco inną datą, niż pierwszy numer, jest jubileuszowe. Nasz dwutygodnik ukazywał 
się na początku tylko w mieście Wejherowie, gdzie szybko zdobył uznanie mieszkańców i popularność. Kilka lat 
później trafił również do wielu miejscowości w gminach powiatu wejherowskiego, gdzie jest kolportowany do dzi-
siaj. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy być z Wami, drodzy Czytelnicy, przez całą dekadę i liczymy na kolejną. Z 
okazji 10. urodzin gazety dziękujemy naszym Czytelnikom za wierność oraz dobre opinie i komentarze, przeka-
zywane w rozmowach lub w korespondencji. Dziękujemy także za krytykę, która pozwala poprawić ewentualne 
niedociągnięcia. To o Was i dla Was przygotowujemy materiały, gorąco zachęcając do lektury.

         Anna Kuczmarska - wydawca i redaktor „Pulsu Wejherowa” 
             wraz ze współpracownikami

Jesteśmy z wami od 10 lat
NR 1 

27 MAJA 2011
NAKŁAD 

5000

GAZETA BEZPŁATNA

KOLEJNE
WYDANIE

JUŻ
10 CZERWCA

Strażackie święto
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DZIEŃ JAKUBA

Podziękowania, gratulacje, odznaczenia i nagrody  
– tym wszystkim obdarzono strażaków zawodowych  
i ochotników z powiatu wejherowskiego z okazji ich nie-
dawnego święta. Wdzięczność i uznanie na pewno się im 
należy, bo odwagi, sprawności i umiejętności strażaków 
nie można przecenić.

Z poślizgiem, bo dzień Św. Floriana przypada 4 maja, 
ale za to z pompą, tyle że nie strażacką, powiatowa uro-
czystość odbyła się na terenie Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej w Rumi. 

Po raz pierwszy do rąk 
Czytelników trafia  „Puls 
Wejherowa” – bezpłatny 
dwutygodnik o mieście i jego 
mieszkańcach. Mam nadzie-
ję, że pismo spodoba się wej-
herowianom i zasłuży na ich 
sympatię. Bardzo nam na 
niej zależy, podobnie jak na 
Państwa opiniach, uwagach 
i podpowiedziach. 

Prosimy o informacje o 
ciekawych zdarzeniach w 
Waszym środowisku, o Pań-
stwa pasjach i sukcesach, 
ale też o problemach i bo-
lączkach codziennego życia. 
Można do nas dzwonić, ale 
wkrótce poinformujemy o dy-
żurach dziennikarskich, pod-
czas których będzie można 
porozmawiać z reporterem.

Zachęcamy do współpra-
cy placówki oświatowe i kul-
turalne. Chętnie będziemy 
relacjonować wydarzenia 
w szkołach i odnotowywać 
sukcesy młodzieży. O tym, 
że ich nie brakuje świadczą 
publikacje w pierwszym nu-
merze „Pulsu”. 

Nie zapomnimy o wy-
darzeniach sportowych ani 
o ciekawych inicjatywach, 
podejmowanych na terenie 
wejherowskich parafii. 

W dwutygodniku „Puls 
Wejherowa” nie zabraknie 
informacji o pracy miejskie-
go i powiatowego samorzą-
du, o ważnych przedsięwzię-
ciach i inwestycjach.

Wejherowo się zmienia 
i rozwija, staje się coraz 
ładniejszym miastem. Jeśli 
dodać do tego bogatą histo-
rię, kaszubskie tradycje, 
ciekawe zabytki i piękne 
położenie – można pozazdro-
ścić mieszkańcom takiego 
miejsca do życia. Choć nie 
pozbawieni  problemów, ale 
ambitni i odnoszący sukcesy 
wejherowianie będą bohate-
rami naszych artykułów. 

To o Was i dla Was będzie-
my przygotowywać materiały, 
gorąco zachęcając do lektury.

„Puls Wejherowa”  
– tym żyje miasto.

Anna Kuczmarska
redaktor naczelna

Tym żyje 
miasto

Jeszcze nie opa-
dły emocje po nie-
przespanej nocy z 14 
na 15 maja (o której 
piszemy na str. 5), a 
przed mieszkańcami 
Wejherowa kolejne 
wrażenia. W sobotni 
wieczór nad miastem 
rozbłysną fajerwerki, 
a na rynku zaśpiewa 
Kasia Cerekwicka! 

Te i inne atrakcje 
przygotowano z oka-
zji rocznicy założenia 
miasta przez Jakuba 
Wejhera, w święto, na-
zwane jego imieniem.

W „Dniu Jakuba” Pre-
zydent Wejherowa wręczy 
coroczne nagrody. Tym ra-
zem zaszczytną statuetkę 
założyciela miasta otrzyma 
ks. prałat Daniel Nowak, 
proboszcz parafii Chrystusa 
Króla i Błogosławionej Ali-
cji Kotowskiej. 

Rozmowę z księdzem No-
wakiem zamieszczamy na 
stronie 3, a mieszkańców 
miasta zapraszamy 28 maja 
na Plac Jakuba Wejhera. 

Impreza, na której nie 
zabraknie urodzinowego 
tortu, rozpocznie się o godz. 
19.20. Na początek odbę-
dzie się intronizacja króla 
Bractwa Kurkowego. 

Szczegóły na str. 8. Wejherowo będzie świętować swoje urodziny w najbliższą sobotę, 28 maja.
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WYRÓŻNIENIA I ZABAWA

W imieniu nagrodzonych przez prezydenta Wejherowa osób podziękował wybitny 
wejherowianin, prof. Jerzy Treder z Uniwersytetu Gdańskiego.

Dzień Jakuba, odbywający się co-
rocznie w rocznicę założenia miasta to 
przede wszystkim okazja do wspólnej 
zabawy mieszkańców.

 To również dobry moment na przypomnienie bo-
gatej historii Wejherowa oraz na podziękowanie 
aktywnym wejherowianom, pracującym na rzecz 
miasta i promującym go na zewnątrz. 

Wręczenia nagród zasłużonym mieszkańcom, w 
tym Statuetki Jakuba Wejhera ks. Danielowi No-
wakowi, było ważnym punktem uroczystości, która 
odbyła się na wejherowskim rynku 28 maja.

Nie brakowało muzycznych prezentacji, w tym wy-
stępu gwiazdy wieczoru – Kasi Cerekwickiej. Znako-
micie zagrały zespoły Meadow Quartet oraz Gdański 
Chór Puzonów, a dodatkową atrakcją był efektowny 
pokaz sztucznych ogni. 

Dzień wcześniej w tym samym miejscu wspaniale 
zaprezentowała się młodzież z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 4. 

Fotorelacja z uroczystości i zabawy wewnątrz numeru.  
      AK.

Utrudnienia na „szóstce”
Budowa nowego połączenia z Redy do Rumi ułatwi w przyszłości dojazd z Wejherowa 

do Trójmiasta. Pozwoli ominąć zatłoczoną szóstkę na najbardziej newralgicznym odcin-
ku, na którym tworzą się największe korki. 

Na razie inwestycja przysparza kierowcom kłopotów, bowiem jej wykonawca – firma 
SKANSKA buduje odcinek drogi, łączący się z drogą nr 6. W czerwcu czekają nas dalsze 
utrudnienia, ponieważ na czas robót zamykany jest jeden pas jezdni.

str. 2

NIE TYLKO 
KSIĄŻKI

Nowoczesna bibliote-
ka musi podejmować 
nowe wyzwania i orga-
nizować ciekawe im-
prezy dla czytelników 
– mówi Danuta Balce-
rowicz, dyrektor Powia-
towej i Miejskiej Biblio-
teki w Wejherowie.

str. 6

WYSTAWA
KAKTUSÓW

Wystawę kolczastych 
roślin hodowców z 
całej Polski zaplano-
wano wkrótce w kak-
tusiarni państwa Hin-
zów w Rumi.

str. 15

PORAŻKA

Nie udało się Gryfowi 
Wejherowo pokonać 
Pogoni Barlinek. Mecz 
na wejherowskim sta-
dionie zakończył się 
wygraną gości 2:1. 

str. 16
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Zarośnietę drogi 
powiatowe 

Za główne ulice w Wejherowie, mające status dróg po-
wiatowych, odpowiada starosta wejherowski. Od 1 maja 
zarząd nad tymi drogami przeszedł bowiem do powiatu. 

Niestety stan wielu ulic znacznie się pogorszył, a porzą-
dek pozostawia wiele do życzenia. 

Na ul. Pomorskiej, jak widać na naszym zdjęciu trawa i 
chwasty sięgają kolan, a tak nie powinna wyglądać główna 
ulica na Osiedlu Kaszubskim. 

str. 3

DZIŚ W NUMERZE

Dziesiąte urodziny „pulsu wejherowa”
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AKTUALNOŚCI

W stanowisku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad Oddziału w Gdańsku czytamy m.in.:

 „Na wstępie chcielibyśmy zaznaczyć, że ulica pokrywają-
ca się z obecną drogą krajową nr 6 przebiega w Wejherowie 
od dziesiątków lat. W mieście funkcjonuje wiele skrzyżowań 
zlokalizowanych na drodze krajowej. Istnieje również wie-
le zjazdów do posesji. Zatem przywołanie w przedłożonym 
apelu informacji o dzieleniu przez drogę krajową miasta na 
pół jest nieprawdą.

W perspektywie kilku, maksymalnie kilkunastu miesięcy, 
ze względu na oddanie do ruchu budowanej drogi ekspreso-
wej S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią,  DK6 przesta-
nie być drogą krajową i stanie się drogą wojewódzką. Część 
ruchu tranzytowego, przede wszystkim najbardziej uciążli-
wego dla mieszkańców ruchu ciężarowego, zostanie skiero-
wana na drogę ekspresową, co powinno być zauważalne dla 
mieszkańców Wejherowa i użytkowników obecnej DK6. (…)

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby miasto Wejherowo, 
zgodnie z obowiązującym prawem, dokończyło budowę wę-
zła, łącząc tereny miejskie położone na południe od dro-
gi krajowej nr 6 i linii kolejowej.  W związku z powyżej 
przedstawionymi uwarunkowaniami prawnymi i bliskim 
zakończeniem funkcji zarządczych na drodze krajowej nr 
6 informujemy, że GDDKiA nie może być inwestorem roz-
budowy tzw. węzła „Zryw” w Wejherowie.”

Co dalej z węzłem Zryw?

Czekamy na decyzję 
polityczną rządu!

Ważny temat budowy bezkolizyjnego węzła Zryw z tunelem pod drogą krajową 
nr 6 konsekwentnie poruszamy w ostatnich numerach Pulsu. Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku zamieściła na swojej stro-
nie internetowej „Stanowisko w sprawie kontynuacji budowy tzw. węzła Zryw 
w Wejherowie” będące odpowiedzią na apel mieszkańców Wejherowa skiero-
wany do niej w ramach społecznej akcji ZRYW NA ŚMIECHOWIE. Spotkało się 
to z odpowiedzią organizatorów akcji, którzy oczekują decyzji politycznej PiS 
i rządu w tej sprawie.

Właścicielem drogi krajowej nr 6 jest Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czyli 
polski rząd. To od rządu, czyli Prawa i Sprawiedli-
wości zależy czy węzeł Zryw z tunelem powstanie 
czy nie. To jest wyłącznie decyzja polityczna. Je-
śli PiS nakaże GDDKiA budowę węzła Zryw, to on 
powstanie zanim GDDKiA „odda” DK6 i przestanie 
ona być drogą krajową. To jest kwestia chęci, a nie 
braku możliwości. 

Istnieje duże oczekiwanie społeczne: Niech 
PiS zrobi coś w końcu dla Wejherowa! Radny z 
PiS Marcin Drewa i inni oraz posłowie partii rzą-
dzącej powinni ten tunel załatwić dla mieszkań-
ców Wejherowa. PiS zapewnia przecież, że będą 
ogromne pieniądze na inwestycje z unijnego 
Funduszu Odbudowy i ogłoszonego ostatnio 
Polskiego Ładu.

Czy działacze pis  
z wejherowa będą skuteczni?

Wyrażamy oburzenie negatywnym  „Stanowiskiem w sprawie 
kontynuacji budowy tzw. węzła Zryw w Wejherowie” opubliko-
wanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku na stronie internetowej: 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/41304/Stanowisko

Uważamy, że jest to lekceważenie głosu mieszkańców Wejhe-
rowa, których już prawie 1300. w ramach akcji ZRYW NA ŚMIE-
CHOWIE podpisało się pod apelem o budowę węzła z tunelem 
przez GDDKiA i zapewne wielu innych go popiera, jednak z uwa-
gi warunki pandemii nie mieli możliwości podpisania petycji.

To lekceważenie naszej lokalnej społeczności przejawia się 
również w „argumentach” GDDKiA. Stanowisko GDDKiA nie 
jest odpowiedzią na nasz apel. W apelu chodził o to, aby to Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała tunel, 
a nie Miasto Wejherowo.  Ze strony GDDKiA  jest to typowe „od-
wracanie kota ogonem”  i ucieczka od tematu pod wymyślonymi 
pretekstami. Nie jest prawdą, że GDDKiA nie ma możliwości 
rozbudowy węzła Zryw.

GDDKiA może potraktować tunel, jako własną inwestycję i 
nie będzie żadnych, rzekomych przeszkód formalnych. Przecież 
właścicielem drogi krajowej nr 6  jest GDDKiA, czyli rząd. To 
ich droga. Niech coś zrobią dla wejherowian! Ostatnia duża in-
westycja GDDKiA w naszym mieście była ok. 15 lat temu.  Czy 
GDDKiA przyznaje się do tej drogi tylko wtedy kiedy bierze opła-
ty za przejazd przez Wejherowo  ciężarówek, nawet autobusów 
MZK, w ramach systemu via-TOLL? 

Miasto i tak już zrobiło cześć węzła po północnej stronie drogi 
i zadeklarowało dalsze wsparcie  finansowe dla tunelu pod DK6. 
Dlaczego tylko Miasto ma płacić za tunel pod drogą? Proszę brać 
przykład z PKP, które sfinansuje tunel pod torami kolejowymi 
w ramach porozumienia zawartego z Miastem.

Zwracamy uwagę, że to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad zdecyduje o tym czy i kiedy obniży kategorię drogi 
krajowej m.in. na odcinku Wejherowa. To jeszcze nie nastąpiło 
i nie wiadomo kiedy nastąpi.  Jeśli GDDKiA będzie chciała, to 
zdąży zrobić tunel Zryw albo choćby rozpocząć. Natomiast ta 
niechęć do mieszkańców Wejherowa i tej inwestycji zawarta jest 
w kuriozalnym stwierdzeniu cyt. „Zatem przywołanie w przedło-
żonym apelu informacji o dzieleniu przez drogę krajową miasta 
na pół jest nieprawdą”. Czy autor tych słów był w Wejherowie? 
Czy przywoływane przez GDDKiA zjazdy z posesji na drogę łą-
czą północną i południową część miasta? A co do skrzyżowań, to 
właśnie jest ich za mało i apel dotyczy budowy kolejnego - na 
Śmiechowie z tunelem.

Podpisujcie apel!  Działajmy razem! Nasza akacja 
ZRYW NA ŚMIECHOWIE trwa nadal. Z całą pewnością 
węzła Zryw nie odpuśćmy i będziemy o to walczyć. 

Niezależnie od możliwości GDDKiA, są różne formy 
wsparcia rządu dla takich inwestycji np. Rządowy Fun-
dusz Inwestycji Lokalnych. Apelujemy do lokalnych i 
regionalnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, aby 
realnie zaczęli działać w tym temacie i zrobili coś dla 
Wejherowa. Czy radni i posłowie PiS w końcu pomogą 
mieszkańcom?

stanowisko organizatorów 
społecznej akcji 
ZRYw NA ŚMieChowie

wspólnie dalej 
walczymy o Zryw

Zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta  Beata Rut-
kiewicz przekazała umowę na dotację w wysokości 2 tys. 
zł wiceprezesowi stowarzyszenia Wojciechowi Stęp-
kowskiemu. Powiedział on, że celem zadania „Oczyścić 
atmosferę” jest propagowanie działań na rzecz czystego 
powietrza i uświadamianie mieszkańców, w jaki sposób 
można pozyskać dofinansowanie na wymianę kotłów sta-
rej generacji tzw. śmieciuchów. 

Stowarzyszenie opracuje m.in. banery i ulotki, by do-
trzeć do jak najszerszego grona osób potrzebujących tej in-
formacji. Wojciech Stępkowski dodał, że Wejherowski Alarm 
Smogowy od ponad 3 lat z powodzeniem działa w regionie, 
realizując cele statutowe wnosi swój wkład w walkę z za-
nieczyszczaniem powietrza na terenie Wejherowa i okolic.

Stowarzyszenie „Wejherowski Alarm Smogowy” - Organizacja Ekologiczna 
otrzymało od prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta dotację na reali-
zację zadania publicznego pt. „Oczyść atmosferę”.

Miasto wspiera ekologię

Jak oczyścić atmosferę

Zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkie-
wicz i wiceprezes WAS - Wojciech Stępkowski.
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MIASTO

Po usunięciu wspominanych publikacji, pojawiła 
się kolejna, w której autorzy tych ataków w celu ra-
towania twarzy próbują uciekać od tematu swojego 
oszustwa. Twarzy, która – zacytuję tu jednego z inter-
nautów - „okazała się zwyczajnie podła, jeśli z preme-
dytacją, bezpodstawnie i fałszywie (...) oskarżał kogoś 
o to, że podrabiał i podmieniał dokumenty”. 

Pomimo zaklinania rzeczywistości ogólnymi slo-
ganami o preparowaniu czegoś tam, autorzy ataków 
nadal nie przedstawili żadnych argumentów i doku-
mentów potwierdzających rzekome oszustwa urzęd-
ników, mimo że oczekiwali tego od nich również 
internauci w dyskusji na fejsbukowym profilu Pulsu 
Wejherowa pod moim artykułem.

Wodne Ogrody jednak 
nie kosztują 60 mln zł
Przeciwnicy prezydenta chwytają się wszystkiego i 

w przypływie wściekłości kompletnie się pogubili, przy 
okazji obnażyli swoje kolejne kłamstwa pogrążając się 
zupełnie. Próbując doszukiwać się jakiś nieprawidłowo-
ści, doszli do wniosku, że nie było uchwały Rady Mia-
sta Wejherowa, przeznaczającej 60 mln zł na Wodne 
Ogrody. I to jest akurat prawda, nie było! Tylko wtedy 
kłamstwem są ich poprzednie stwierdzania, że koszt tej 
inwestycji wynosi 60,  innym razem 62 mln zł (o czym 
niedawno pisałem). Nie można przecież czegoś zrobić, 
jeśli nie ma na to pieniędzy w budżecie i dlatego właśnie 
Wodne Ogrody nie kosztują 60 mln zł. 

Miesiąc temu wyjaśniałem, że obecnie realizowa-
ne roboty razem z pozostałymi kosztami wyniosą ok. 
45,4 mln zł. Umowa zawarta z wykonawcą umożliwia 
w przyszłości realizację tzw. opcji, czyli drugiego etapu 
Wodnych Ogrodów za ok. 15 mln zł, jednak obecnie te 
roboty nie będą wykonywane. Taka umowa jest w pełni 
zgoda z prawem, gdyż miasto nie jest w ogóle zobowią-
zane do realizacji tej opcji i dlatego tych środków nie 
ma w budżecie. Miasto może ewentualnie zrealizować 

Przypomnijmy, że sprawa 
dotyczy rozstrzygnięcia prze-
targu na „Pełnienie  nadzoru  
inwestorskiego  nad realiza-
cją  robót  budowlanych  dla  
zadania  pod  nazwą  „Budo-
wa  zespołu otwartych  base-
nów  kąpielowych - Centrum  
Integracji  Społecznej  „Wod-
ne Ogrody” w Wejherowie z 
opcją” z opcją”.  Autorzy oskar-
żeń pod adresem wejherow-
skich urzędników i prezydenta 
posługując się prawdziwymi 
dokumentami, pobranymi ze 
strony internetowej, próbo-
wali oszukać mieszkańców, że 
niektóre z nich były podrabia-
ne i zmieniane, a urząd coś fał-
szował.  W tym celu zestawili 
dokumenty z tego przetargu 
(a nawet z innego, o czym po-
niżej),  pokazując,  że różnią 
się treścią, ale zupełnie pomi-
nęli fakt, że zmiany nastąpi-
ły w wyniku decyzji Krajowej 
Izby Odwoławczej i są zgodne 
z prawem. Nawet nie starali 
się tego wyjaśnić. Oszustwo 
polegało na wyrwaniu doku-
mentów z kontekstu, zataje-
niu prawdy, wprowadzeniu 
mieszkańców w błąd i fałszy-
wych oskarżeniach.

Kuriozalne  jest  to,  że 
wśród dokumentów doty-
czących Wodnych Ogrodów 
znalazł się również dokument 
- mających być dowodem fał-
szerstwa -  z  rozstrzygnięcia … 
zupełnie innego przetargu na 
nadzór inwestorski – nad bu-
dową ul. Necla i ul. Gryfa Po-
morskiego, nijak nie związany 
przecież z Wodnymi Ogroda-
mi. Tam po prostu pojawił się 
ten sam wykonawca (Przed-
siębiorstwo Inżynieryjne AL-
FA), co oszustom pasowało do 
oskarżeń.  Nie przeszkadzało 
im, że przedmiot przetargu 
był inny.

Celowo 
wprowadzali  w  błąd
Przeciwnicy prezydenta,   

jako  źródło  informacji   po-
dali  m.in.  stronę  interneto-
wą: https://i-przetargi.com.
pl/.../budowa-zespolu-otwar-
tych..., która  nie  jest  oficjalną    
bezpłatną ogólnodostępną   

kompletna kompromitacja przeciwników 
prezydenta hildebrandta – ciąg dalszy

oszuści przyznali się 
do oszustwa!

Na czym polegało 
oszustwo i manipulacja?

W poprzednim numerze Pulsu ujawniłem oszczerstwa i bezpodstawne oskarże-
nia zawarte w publikacjach dotyczących rzekomego preparowania i fałszowania 
dokumentów przez wejherowski Urząd Miejski w przetargu na nadzór inwestor-
ski nad budową Wodnych Ogrodów. Zamieścili je na profilach facebook przeciw-
nicy prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. Po moim artykule te publikacje zostały 
przez autorów usunięte. Tym samym oszuści przyznali się do swoich oszustw! 
Gdyby było inaczej i te publikacje zawierałyby prawdę, to przecież by ich nie usu-
nęli? Czarno na białym udowodniłem, że kłamią i musieli skasować te publikacje. 

platformą  zakupową Miasta 
Wejherowa. Posługiwali się 
oni narzędziem komercyjnym 
(tzw. wyszukiwarką zamó-
wień),   które oferuje dostęp 
tym osobom, które go wyku-
piły i mogą się zalogować,  a  
w  innym  przypadku zostanie 
on zablokowany. Następnie 
autorzy oskarżeń stwierdzają, 
że ... dostęp do dokumentów 
został zablokowany, co ma być 
dowodem ukrywania czegoś 
przez Urząd. Oszustwo  pole-
gało  na  tym,  że  jeśli  ktoś  z  
internautów chciał z tego celo-
wo polecanego płatnego linku 
skorzystać, to oczywiście mo-
że on być zablokowany. Tylko, 
że dokumenty były cały czas i 
są dostępne (bez zmian) na ofi-
cjalnej platformie zakupowej 
Miasta w zakładce „Informacje 
o wynikach”. System kompute-
rowy generuje automatycznie 
daty i godziny zamieszcza-
nia dokumentów, które są wi-
doczne i nie ma możliwości 
ich zmiany. Możecie sprawdzić 
pod adresem: 

https://wejherowo.ezama-
wiajacy.pl/pn/wejherowo/de-
mand/notice/public/18010/
details?folder=0001&

Miało to wyglądać poważ-
nie i sensacyjnie,  a okazuje 
się, że autorzy tych oskar-
żeń to zwykli oszuści. Dopu-
ścili się szokującej wprost 
manipulacji dokumentami i 
faktami, prezentując je w wy-
jątkowy wybiórczy sposób. 
Jest to tylko jeden przykład 
z wielu takich, mało wiary-
godnych ataków, typowy dla 
tych fejsbukowych profili i 
późniejszych przedruków w 
jednej z bezpłatnych gaze-
tek. Jest to zorganizowana 
akcja przeciw prezydentowi, 
maszyna pogardy, w której 
chodzi wyłącznie o walkę o 
władzę i biznesowe interesy 
tych, którzy za to płacą.

dodatkowo drugi etap w przyszłości, ale w tej sprawie 
żadna decyzja nie zapadła. Być może kiedyś zostanie 
podjęta, ale wtedy trzeba przyjąć uchwałę Rady Miasta 
i zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe. Przetarg na 
nadzór inwestorski oczywiście również zawierał opcje 
na ewentualną rozbudowę na identycznych zasadach.

Mydlenie oczu, 
czyli odwracanie kota ogonem
Autorzy tych nieprawdziwych oskarżeń teraz my-

dlą oczy, że niby czegoś tam nie zauważyli, niby błąd, 
itd. Jeśli formułuje się tak poważne oskarżenia, jak 
fałszerstwo, pod adresem urzędników i prezydenta, to 
wszystko powinno być bardzo dokładnie sprawdzone 
i wyjaśnione. Zaś przede wszystkim, tylko człowiek, 
który przeprosi tych, których błędnie oskarżył, może 
mówić, że działał pod wpływem błędu. Tego wymaga 
zwykła ludzka przyzwoitość. Tak się nie stało, co wię-
cej opisane powyżej przeze mnie dalsze zachowanie 
dyżurnych kłamców, bo tak należy ich nazwać, wska-
zuje na celowe działania w celu oczernienia prezyden-
ta Krzysztofa Hildebrandta, a nie żaden błąd. Obecnie 
to tylko przysłowiowe odwracanie kota ogonem. 

Według mnie to był celowy atak na prezydenta zro-
biony na zamówienie, tylko szyty bardzo grubymi nić-
mi i w efekcie wypadł żałośnie. Ktoś płaci i wymaga 
ciągle nowych ataków i trzeba się wykazać. Inaczej 
nie będzie wypłaty. 

Prawo do błędu
Zgadzam się z jednym stwierdzeniem, że ludziom zda-

rzają się błędy. Zdarzają się one również wejherowskim 
urzędnikom. Co prawda tym razem w Krajowej Izbie 
Odwoławczej nie udało się im obronić najtańszej oferty 
wykonawcy na nadzór nad Wodnymi Ogrodami, ale - 
jak sprawdziłem - w ostatnich latach Urząd Miejski nie 
przegrał żadnej innej z kilku spraw przed KIO. 

Dr Puls

Zapraszamy do dyskusji na naszym profilu facebook:  
https://www.facebook.com/pulswejherowa

wszystkie artykuły zajdziesz na stronie internetowej:
www.pulswejherowa.pl
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Zdjęcia pochodzą 
z profilu facebook 

przemysław 
kiedrowski

Kandydaci na wójta Gminy Wejherowo w różny sposób wykorzystują czas kampa-
nii wyborczej. Radny gminny i kandydat na wójta PRZEMYSŁAW KIEDROWSKI syste-
matycznie spotyka się z mieszkańcami rozmawiając o ich problemach i propozycjach 
dotyczących gminy - zamieszczamy ciąg dalszy fotorelacji. Ta aktywność odbywa się 
oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. Przemysław Kie-
drowski podkreśla: - Tematy poruszane podczas spotkań z mieszkańcami uzupełnią nasz 
pogram wyborczy, a takich rozmów będzie więcej.

wybory wójta w gminie wejherowo już 13 czerwca

Czas na rozmowę - ciąg dalszy

Z Panem Gabrielem, radną Elżbietą Dettlaff oraz 
mieszkańcami ulicy Gościcińskiej w Gowinie Prze-
mysław Kiedrowski rozmawiał o potrzebie zamon-
towania progów zwalniających.

Przedstawicielki Rady Rodziców w Nowym Dworze 
Wejherowskim apelowały o zwiększenie bezpieczeń-
stwa w obrębie szkoły. Rozmowa dotyczyła również 
koncepcji rozbudowy placówki. Radny Przemysław 
Kiedrowski poinformował, że już niebawem opraco-
wywany zostanie projekt chodnika Nowy Dwór Wej-
herowski - Zbychowo, który poprawi bezpieczeństwo 
dzieci w drodze do szkoły.

Mieszkaniec ulicy Żeromskiego w Bolszewie Pan 
Wojciech monitował w sprawie pozostawionych na 
drodze płyt, które stwarzają niebezpieczeństwo.

Spotkanie w Gościcinie - Zielony Dwór dotyczyło problemu mieszkańców z 
drogą dojazdowa oraz wodociągiem. Rozmowa dotyczyła również przyszłej roz-
budowy linii kolejowej i budowy przystanku oraz związanymi z tymi pracami 
trudnościami.

Z Panią Ireną z Gościcina radny Przemysław Kiedrowski rozmawiał o przej-
ściu dla pieszych przy pętli autobusowej numer 3 oraz chodniku na ulicy Ro-
bakowskiej.

Rozmowa z Panem Da-
nielem z Bolszewa doty-
czyła trudnego okresu z 
jakim w czasie pandemii 
musi borykać się branża 
gastronomiczna, a także 
wsparcia dla przedsię-
biorców. 



5

redakcja@pulswejherowa.pl 20 maja 2021

wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Powiat Wejherowski od 
kilku lat systematycznie 
rozbudowuje powiatowe pla-
cówki edukacyjno-wycho-
wawcze, co przyczynia się do 
wzrostu poziomu nauczania. 
Tym razem przebudowany 
i rozbudowany zostanie Po-
wiatowy Zespół Szkół nr 1 
w Wejherowie. Prace ruszą 
jeszcze w tym miesiącu.

- I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Jana III Sobie-
skiego to najstarsza szkoła 
średnia na terenie powiatu 
wejherowskiego. Placówka 
ma bogate tradycje, bo w 
2017 r. obchodziła jubileusz 
160-lecia istnienia. Liceum 
może pochwalić się wyso-
kim poziomem nauczania i 
osiągnięciami swoich absol-
wentów oraz tym, że  rze-
telnie przygotowuje swoich 
uczniów do kolejnych eta-
pów kształcenia.  Ponadto 
szkoła systematycznie posze-
rza ofertę edukacyjną o nowe 
kierunki kształcenia, dlate-

Rusza rozbudowa powiatowego 
Zespołu szkół nr 1 w wejherowie

Powiat Wejherowski rusza z rozbudową kolejnej szkoły. Tym 
razem chodzi o PZS nr 1 w Wejherowie, w skład którego wcho-
dzi I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskie-
go. Szkoła zyska nowe pomieszczenia dydaktyczne, sanitarne 
oraz windę. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą - firmą 
Concept Bau - Wroński Krzysztof, która opiewa na kwotę bli-
sko 5 mln zł. Prace mają potrwać piętnaście miesięcy.

go każdego roku przybywa 
uczniów chcących kontynu-
ować naukę w tej placówce  
- wyjaśnia Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius. 

W ramach planowanej 
modernizacji szkoła zyska 
sześć dodatkowych sal dy-
daktycznych, w których 
powstaną pracownie: ma-
tematyczna, informatycz-
na, biologiczna, fizyczna i 
językowa, a także labora-
torium chemiczne. Ponadto 
powstaną dodatkowe po-
mieszczenia sanitarne oraz 
pomocnicze. Placówka zo-
stanie także dostosowana 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, ponieważ zosta-
nie dobudowana winda. 

- Szacunkowy koszt za-
dania to 4,8 mln zł, z czego 
3 mln zł pokryje dofinanso-
wanie z rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych 
– mówi Wicestarosta Wej-
herowski Jacek Thiel. - 
Zadanie wpłynie przede 

wszystkim na podniesienie 
jakości i warunków kształ-
cenia uczniów, bo w tej chwi-
li szkoła musi korzystać z 
dodatkowych pomieszczeń 
w Kaszubsko-Pomorskiej 
Szkole Wyższej.

W szkole przewidziano 
także prace dodatkowe. Te-
ren wokół budynku zostanie 
zagospodarowany, a placów-
ka zyska nową elewację, co 
wpłynie korzystnie na ogól-
ny wygląd szkoły.

- W tej chwili po prostu 
nie mieścimy się w szkole. 
Po rozbudowie zyskamy no-
woczesne pracownie, o któ-
rych od dawna marzyliśmy 
i które będą dodatkowym 
atutem szkoły - mówi dyrek-
tor PZS nr 1 w Wejherowie 
Katarzyna Bojke.

Inwestycja ma zostać od-
dana do użytku 1 września 
2022 r. Dzięki rozbudowie 
istniejąca powierzchnia 
użytkowa szkoły zostanie 
zwiększona o 790 m2.

Starosta wejherowski Gabriela Lisius przekazuje podpisaną umowę dyrek-
tor PZS nr 1 - Katrzynie Bojke, w obecności przedstwicieli Starostwa oraz 
wykonawcy inwestycji.

Tak będzie wyglądał po modernizacji budynek wejherowskiego liceum „So-
bieskiego”. 

A tak wygląda obecnie (zdjęcie u dołu).
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W ciągu pięciu lat, od ro-
ku 2017 do roku 2021 włącz-
nie wg planu budżetowego, 
wydatki majątkowe miasta 
(inwestycje i wydatki z nimi 
związane np. wykupy grun-
tów pod drogi, itp.) prze-
kroczą 200 mln zł. W 61% 
pokrywane są ze środków 
własnych, w 27,5% z dota-
cji unijnych i krajowych 
pozyskanych przez władze 
miasta, a tylko w 13,5% z 
kredytów i pożyczek.

Bezpieczne 
zadłużenie
Zadłużenie miasta utrzy-

muje się na bezpiecznym 

Duży wysiłek finansowy i organizacyjny

Rosną miejskie inwestycje
Pomimo trudności Wejherowo systematycznie się rozwija i zwiększa wydatki na 

inwestycje miejskie. Są one finansowane ze środków własnych miasta, pozyskanych 
dotacji zewnętrznych i w najmniejszym stopniu z kredytów i pożyczek. Zadłużenie 
Wejherowa utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Przeszkodą w dalszym zwiększa-
niu inwestycji jest przede wszystkim niedofinansowanie oświaty przez rząd, przez co 
miasto traci dużo środków oraz skutki pandemii COVID-19.

poziomie i nie należy do wy-
sokiego. Wskaźnik zadłuże-
nia w 2021 roku wyniesie ok. 
30 %. Wskaźnik zadłużenia 
to wielkość całego zadłuże-
nia odniesiona do dochodów, 
co pokazuje zdolność mia-
sta do spłaty kredytów i 
pożyczek. Za maksymal-
ny wskaźnik przyjmuje się 
60%. Co ciekawe, podobny do 
obecnego wskaźnik zadłuże-
nia – ok. 29 % miasto miało 
w 2012 roku, kiedy był budo-
wany nowy WCK Filharmo-
nia Kaszubska. Potem ten 
wskaźnik spadł, a obecnie 
znów wzrósł. Jest to normal-

- Inwestycje miejskie słu-
żą wszystkim mieszkańcom. 
Skala realizowanych przez 
nas zadań jest naprawdę 
bardzo duża i widoczna. 
Znaczne kwoty wydatko-
wane na inwestycje poka-
zują wysiłek finansowy i 
organizacyjny podejmowa-
ny przez miasto, pomimo 
coraz większych trudności z 
którymi się spotkamy. 

służą wszystkim mieszkańcom
prezydent wejherowa krzysztof hildebrandt:

Rozwój miasta to korzyści i powód do dumy dla miesz-
kańców. Wspólnie zmieniamy Wejherowo!

ne zjawisko, gdyż zadłuże-
nie miasta jest uzależnione 
m.in. od poziomu inwestycji. 

Warto zauważyć, że do-
datkowe środki z kredytów 
stanowią również wkład wła-
sny (bez zabierania środków 
z innych zadań) w projekty, 
na które miasto pozyskało 
dotacje zewnętrze.

Mogłoby być 
więcej, ale…
Miasto mogłoby przezna-

czać jeszcze większe środki 
własne na inwestycje, gdyby 
nie musiało bardzo dużych 
kwot dopłacać do oświaty. 
Zgodnie z przepisami oświa-

ta jest zadaniem rządu, tyl-
ko realizowanym przez 
miasto, a rząd przekazuje 
za mało pieniędzy. Koszty 
oświaty rosną, np. w wyni-
ku podwyżek wynagrodzeń 
ustalanych odgórnie. 

Co gorsza, te dopłaty z 
budżetu miasta wyraźnie 
wzrosły w ostatnich latach. 
Dla przykładu, do oświaty 
dopłaciliśmy w 2017 roku 
16,4 mln zł, a w tym roku 
będzie to 37,4 mln zł, czyli 
ponad 2-razy więcej. Dla po-
równania koszt dokończenia 
Węzła Śmiechowo (Zryw) z 
tunelem pod drogą krajową 

nr 6 szacuje się na 39 mln zł 
(bez tunelu pod torami, któ-
ry wykona PKP zgodnie z po-
rozumieniem z miastem).

Dodatkowo sytuacja fi-
nansowa miasta Wejhero-
wa znacząco pogorszyła się 
z powodu pandemii korona-
wirusa. Negatywne skutki 
gospodarcze i ekonomicz-

ne COVID-19 są oczywiste, 
szeroko komentowane  i od-
czuwalne wszędzie w Pol-
sce. Samorządy oczekują, 
że rząd przekaże na wspar-
cie miast i gmin część środ-
ków z ogromnego unijnego 
Funduszu Odbudowy po 
pandemii COVID-19, który 
otrzyma Polska.

Źródło: budżet miasta Wejherowa
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Przebudowa ul. Starom-
łyńskiej będzie realizowa-
na etapami. Pierwszy etap 
- zaplanowany na lata 2021 
i 2022 - będzie polegał na 
budowie ronda na skrzyżo-
waniu ul. Staromłyńskiej z 
ulicami Wyczółkowskiego 
i Obrońców Wybrzeża (na 
zdjęciu poniżej). 

wkrótce rozpocznie się kompleksowa 
przebudowa ulicy staromłyńskiej

Najpierw 
powstanie rondo 

Urząd Miejski w Wejherowie przygotowuje się do realizacji 
kolejnej inwestycji drogowej. W latach 2021-2022 planowana jest 
budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Staromłyńskiej z ulicami Wy-
czółkowskiego i Obrońców Wybrzeża. Będzie to pierwszy etap 
kompleksowej przebudowy ulicy Staromłyńskiej.

Wykonawca prac - kon-
sorcjum Kruszywo Sp. z 
o.o. Linia i Bituminium Sp. 
z o.o. Linia, przypomina 
jednak, że rejon nowo wy-
budowanego ronda stanowi 
cały czas teren budowy i w 
jego sąsiedztwie będą nadal 
prowadzone prace drogowe. 

Dlatego trzeba zachować 
ostrożność i stosować się do 
oznakowania. Przez ron-
do możliwy jest przejazd 
wyłącznie na wprost, 
czyli dla relacji Gowino-
-Wejherowo i Wejhero-
wo-Gowino. 

Nowym łącznikiem, po-
między ul. Sucharskiego i 
ul. Strzelecką,  pojedziemy 
pod koniec 2022 roku.

- Zgodnie z deklaracją 
wykonawcy, po trzech mie-
siącach możliwe jest za-
planowane przywrócenie 
przejezdności na ul. Strze-
leckiej w miejscu skrzyżo-

Można już przejechać ulicą strzelecką

Bardzo ważna 
inwestycja

Od poniedziałku, czyli w zaplanowanym terminie, ulica Strze-
lecka w Wejherowie jest już otwarta dla ruchu pojazdów na całej 
długości. Powstało na niej nowe rondo w ramach budowy połącze-
nia drogowego od ul. Strzeleckiej do ul. Sucharskiego.

wana z budową łącznika 
drogowego ulic Sucharskie-
go i Strzeleckiej - mówi Be-
ata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. 
rozwoju miasta. - Pomimo 

niesprzyjającej drogowcom 
pogody, w marcu i kwietniu 
zostały wykonane wszystkie 
planowane roboty drogowe 
oraz przebudowa urządzeń 
uzbrojenia podziemnego.

- W obrębie budowane-
go ronda  powstanie oświe-
tlenie drogowe, kanalizacja 
deszczowa. Przebudowana 
zostanie sieć wodociągowa, 
gazowa, kanalizacja sani-
tarna, ciepłownicza, elektro-
energetyczna i teletechniczna 
- informuje Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta 

Wejherowa ds. rozwoju mia-
sta. - Przewidywany  koszt 
inwestycji to ok. 1 mln zł.

Już na przełomie maja 
i czerwca br. rozpoczną się 
prace związane z przebu-
dową ciepłociągu na tere-
nie inwestycji. Wykona je 
właściciel sieci, czyli OPEC 
w Gdyni. 

w związku z oddaniem do użytku całej ul. strzeleckiej dla ruchu pojazdów na” swo-
ją” stałą trasę powrócił autobus nr 12. 

Dla tej linii autobusowej ponownie obowiązywać będą przystanki:
Sobieskiego – GS 02,     Sobieskiego – Sąd 01,     Starostwo Powiatowe 01 i 02,
Gowino Zaciszne Zalesie 01 i 02 n/z,     Gowino Pętkowice Grubby 02 n/z.

Tym samym likwidacji ulegają przystanki zastępcze na ul. Grubby. 
Linia będzie kursowała według zaktualizowanego rozkładu jazdy. 
Więcej informacji MZK tel. 58 572 29 33.

Autobus MZk  linii 12 
wrócił na stałą trasęBudowa połączenia drogowego od ul. Strzeleckiej do 

ul. Sucharskiego to ważne i potrzebne przedsięwzięcie, 
ponieważ nowa droga przejmie ruch zmierzający do Wej-
herowa z Trasy Kaszubskiej.  Kierowcy jadący ul. Strze-
lecką w kierunku miasta nie będą musieli wjeżdżać do 
centrum, będą mogli je omijać w celu dojechania  na  kra-
jową „szóstkę” i nie zakorkują  Wejherowa. 

Realizacja tej inwestycji znacząco zmniejszy ruch w 
centrum miasta.  Dzięki  ominięciu  centrum  Wejhero-
wa i rozbudowie systemu dróg ruch samochodów będzie  
dużo  płynniejszy i mniej  uciążliwy, poprawi się również 
bezpieczeństwo.

Mniej korków w centrum,
większe bezpieczeństwo
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O G Ł O S Z E N I E 
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KULTURA

Uczestnicy wystartowali 
spod ratusza, aby w okoli-
cach placu Jakuba Wejhera 
szukać książek, przy pomo-
cy aplikacji w telefonie. W 
ciekawej i atrakcyjnej grze 
uczestniczyły m.in. rodzi-
ny. Nie brakowało rywali-
zacji i dobrej zabawy.

Z parasolami, w kapturach na głowach, ale z uśmiechami na 
twarzach wejherowianie uczestniczyli w sobotniej grze miej-
skiej. Na zakończenie Tygodnia Bibliotek, który przebiegał pod 
hasłem „Znajdź mnie w bibliotece”, Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprosiła czytelników do gry mobilnej pn. „Znajdź mnie”. Cho-
dziło oczywiście o poszukiwanie książek.

gra mobilna „Znajdź mnie”

Zabawa mimo deszczu

- Cieszymy się, że udział 
w naszej zabawie postano-
wiło wziąć tak wiele osób 
- powiedziała Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek, 
dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Wej-
herowie. - To właściwie 
pierwsza rzecz, którą mo-

gliśmy zorganizować na 
otwartej przestrzeni, bez 
maseczek. W grze przewi-
dzieliśmy ścieżki dla doro-
słych i dla rodzin z dziećmi. 
Każdy mógł znaleźć lekturę 
dla siebie, wśród ukrytych 
książek było wiele nowości 
czytelniczych.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, w związku z 
ponownym otwarciem dla zwiedzających, zaprasza do obejrzenia najnowszych ekspozycji    
czasowych - wystawy malarstwa pt. „Organiczność” Marty Papierowskiej oraz wystawy  
rzeźby, malarstwa i rysunku pt. „Kaszubski Remus ze Śmiechowa Stanisław Nastały 
(1933-2019) życie i twórczość”. Muzeum zaprasza też na wystawę malarstwa pt. „Wej-
herowo! Ciebie dziś opiewam” autorstwa Macieja Tamkuna. 

Można już zwiedzać budynek Książnicy im. prof. Gerarda Labudy i znajdującą się w nim 
wystawę stałą, poświęconą historii Kaszubów. 

W trosce o bezpieczeństwo zwiedzających, zamiast tradycyjnej Nocy Muzeum wprowadzo-
no Majowe Popołudnia Muzealne. W ramach MPM w poniedziałki i środy do końca maja 
można za darmo zwiedzać muzeum w godz. 16.00-21.00 (po telefonicznym umówieniu). W 
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach pracy muzeum - zwiedzanie jest 
możliwe odpłatnie, z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

Muzeum zaprasza na darmowe zwiedzanie

Majowe popołudnia

Artysta (urodzony w 
1879 r. na Wołyniu, kształ-
cony we Lwowie i Kra-
kowie) to przedstawiciel 
nurtu folklorystycznego 
w sztuce Młodej Polski. 
Malarz, rysownik i grafik 
był naturalistą, dla które-
go wybrany pejzaż i ściśle 
określony człowiek, były 
tematami odgrywającymi 
pierwszorzędną rolę.

W 1921 r. został mia-
nowany profesorem nad-
zwyczajnym krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięk-
nych. Tam rozwijała się 
jego kariera akademicka, 
był dziekanem  wydziału  
malarstwa i rzeźby i pro-
rektorem ASP. Zmarł w 
Krakowie w 1965 r.

wystawa w. Jarockiego w Filharmonii

Rybacy na obrazach
Od 17 maja w galerii Filharmonii Kaszubskiej gości wystawa „Ry-

bacy z Rozewia w obrazach Władysława Jarockiego”.

Wystawę w galerii na piętrze zapowiada piękna, mor-
ska dekoracja w holu Filharmonii Kaszubskiej.

Prezentowane na wy-
stawie prace pochodzą ze 
zbiorów Muzeum Jana Ka-
sprowicza w Zakopanem 

oraz Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku.

Opiekunem wystawy jest 
Joanna Bojke, projekty 
graficzne przygotował Ka-
rol Formela. Wystawę 
zorganizowało Wejherow-
skie Centrum Kultury we 
współpracy z Muzeum Zie-
mi Puckiej, Muzeum Jana 
Kasprowicza, Stowarzysze-
niem Przyjaciół Twórczości 
Jana Kasprowicza i Towa-
rzystwem Przyjaciół Naro-
dowego Muzeum Morskiego.

Na wernisażu gościli: 
Mirosław Kuklik - dyrek-
tor Muzeum Ziemi Puckiej 
Roman Kurzel - Towarzy-
stwo Miłośników Jastrzę-
biej Góry i Lucjan Boroś 
- Towarzystwo Przyjaciół 
Narodowego Muzeum Mor-
skiego w Gdańsku.

Dyrektor  WCK Jolanta Rożyńska z gośćmi pod-
czas wernisażu.
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Gminna Instytu-
cja Kultury i Biblio-
teka w Łęczycach 
z siedzibą w Strze-
bielinie jest organi-
zatorem Tygodznia  
Bezpieczeństwa na 
terenie gminy. 

wydarzenia kulturalne w gminie Łęczyce

płyta na jubileusz orkiestry

Z tej okazji wkrótce zo-
stanie wydana specjalna 
edycja płyty, z 24 utwora-
mi, prezentowanymi przez 
orkiestrę pod batutą Zyg-
munta Labudy. 

Znajdą się na niej m.in. 
lokalne melodie, takie jak 
Hymn Gminy Łęczyce, 
utwory religijne jak choćby 
„O Panie Tyś moim Paste-
rzem”, a także covery zna-
nych popowych utworów.
Wśród których wyróżnić 
można choćby „All about 
that bass”. 

Płyta nagrana została w 
NorthStudio w Swarzewie, 
któremu Gminna Insty-
tucja Kultury i Biblioteka 
Gminy Łęczyce dziękuje  za 

profesjonalizm i świetną at-
mosferę współpracy. Poza 
nagraniem płyty orkiestry, 
ta współpraca przerodziła 

się w dłuższy projekt, o któ-
rym na pewno informować 
będziemy wkrótce. 

tydzień Bezpieczeństwa

Więcej o działaniach Gminnej Instytucji Kultury przeczy-
tać można na stronie www.gik-leczyce.pl, a informacje o 
codziennej działalności pojawiają się na profilu Facebook: 
GIKiB Łęczyce. 

We współpracy z lo-
kalnymi ośrodkami i in-
stytucjami, związanymi 
z bezpieczeństwem (poli-
cja, straż pożarna, ośrodek 
zdrowia i nie tylko) stwo-
rzono cykl pięciu rozmów 
o bezpieczeństwie, któ-
re w dniach 17-21 maja 
pojawiły się na kana-
le YouTube: Kultura w 
Gminie Łęczyce.

Dodatkowo 22 maja 
podczas relacji na żywo na 
facebooku ratownik me-
dyczny przeprowadzi szko-
lenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy i specja-
listycznej pierwszej pomo-
cy niemowlętom i dzieciom. 

To nie koniec wydarzeń, 
bowiem pracownicy GIKiB 
zadbają również o najmłod-
szych mieszkańców, prowa-
dząc akcję odblaskową w 
szkołach i przedszkolach. 

Gminna Orkiestra Dęta Gminy Łęczyce, która powstała w 2001 
roku, obchodzi dwudziestolecie działalności. 

AKTUALNOŚCI

W związku z poprawą sy-
tuacji pandemicznej i cofnię-
ciem przez rząd ograniczeń 
dotyczących COVID-19 za-
czynają powracać do czę-
ściowej aktywności placówki 
kulturalno-oświatowe. Swo-
ją działalność postanowi-
ło również uruchomić w 
możliwych realiach Stowa-
rzyszenie Wejherowski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. 

Jak podkreśla prezes  
Krystyna Laskowska, ten 
semestr ten będzie wyjątko-
wy, gdyż zajęcia będą prowa-
dzone przez całe wakacje aż 
do końca września. Z wielu 
względów (okres wakacyj-
no-urlopowy, ograniczenia 
pandemiczne) mniej będzie 
zajęć teoretycznych w salach 
wykładowych, a więcej zajęć 
praktycznych na świeżym 
powietrzu, w tym z turysty-
ki i gimnastyki oraz Nordic 
Walking. W programie nadal 
znajdą się takie przedmioty 

     W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagroże-
niem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 z dnia 2021.03.19) 
Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania wykonuje większość za-
dań 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 Pu-
blicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej: 

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

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

O G Ł O S Z E N I E

wejherowski uniwersytet trzeciego wieku 
wznawia działalność, przedłużając semestr

Zapisy do jutra: 21.05
Do 21 maja br. w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Wejherowskiego 

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy ul. Kopernika 13 prowadzone 
są zapisy na II semestr zajęć dla seniorów. Krystyna Laskowska - 
prezes SWUTW z radością poinformowała o wznowieniu działalno-
ści stowarzyszenia po długiej przerwie, spowodowanej epidemią.

jak nauka języków obcych, 
język polski, psychologia, hi-
storia Rzymu i muzyka. 

W pierwszych planowa-
nych zajęciach 24 maja br. 
- ze względu na obowiązek 
zachowania wymaganych 
przepisami odległości, bę-
dzie mogło uczestniczyć tyl-
ko 25 osób. Będą to zajęcia 
z języka polskiego z Wandą 
Kantecką i zajęcia z mu-
zyki z Bogną Zubrzycką.

- Zakładamy, że frekwen-
cja w tym wiosenno-letnim 
semestrze nie będzie tak 
wysoka, jak w latach po-
przednich, ale tą szczegól-

ną edycją pragniemy ożywić 
naszą działalność - infor-
muje Krystyna Laskowska. 
- W październiku br. przy-
pada 15-lecie działalności 
Wejherowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku i ma-
my nadzieję, że od jesieni 
uda nam się wrócić choćby 
do częściowego stopnia ak-
tywności sprzed pojawienia 
się pandemii Covid-19 

Zainteresowani znajdą 
więcej informacji na profi-
lu Stowarzyszenia na Fa-
cebooku oraz na stronie: 

www.swutw.pl

Opłata członkowska wynosi 50 zł. Opłat można r 
dokonywać poprzez wpłatę na konto SWUTW z dopi-
skiem: opłata członkowska za II semestr. 

Należy przy tym podać imię i nazwisko.
Numer konta SWUTW w Banku Millennium: 
94 1160 2202 0000 0004 6047 0528.
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odpust wniebowstąpienia pańskiego w sanktuarium pasyjno-Maryjnym

Metropolita gdański po raz pierwszy 
wśród pielgrzymów na kalwarii

W wejherowskim Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w ostatni 
weekend odbył się Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego, na któ-
ry przybyli pielgrzymi z Oliwy (po raz 353), z Kościerzyny (po raz 
347) oraz innych części Kaszub. Na Kalwarii Wejherowskiej go-
ścił po raz pierwszy Metropolita Gdański ks. arcybiskup Tade-
usz Wojda, który przewodniczył niedzielnej odpustowej sumie.

WYDARZENIA

wtBs sp. z o.o.   wejherowo,  ul. parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26   e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/

 
 
 

 

wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ADMiNistRAtoR
NieRuChoMoŚCi

O G Ł O S Z E N I E

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

Na uroczystości nie za-
brakło mieszkańców Wej-
herowa oraz powiatu 
wejherowskiego, a także 
samorządowców z miasta 
i powiatu. Starosta Ga-
briela Lisius tradycyjnie 
odnowiła akt zawierzenia 
Powiatu Wejherowskiego 
jego Patronce - Matce Bożej 

Wejherowskiej. Arcybiskup 
Tadeusz Wojda błogosła-
wił miastu Wejherowo, a 
od wejherowskich Kaszu-
bów otrzymał w prezencie 
tradycyjny kapelusz i róg 
do zażywania tabaki. 

Kustosz Sanktuarium, 
o. Joel Kokott wyraził 
nadzieję, że wejherowskie 

wzgórza staną się ulubio-
nym sanktuarium Metro-
polity.

Ojcowie Franciszkanie 
zapraszają wiernych na 
kolejne uroczystości od-
pustowe, tym razem dla 
uczczenia Trójcy Świętej. 
Odbędą się one za tydzień, 
w dniach 29-30 maja. 
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O G Ł O S Z E N I A
AKTUALNOŚCI

O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przyjętego uchwałą Nr X/45/2007 z dnia 25 lipca 2007r., we fragmencie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 2021r., poz. 741) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia| 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce uchwały nr XXXIV/14/2021 
z dnia 3 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przyjętego uchwałą Nr X/45/2007 z dnia 25 lipca 2007r., we fragmencie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do 11 czerwca 2021 r. 
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej (na adres: Urząd Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce), 
ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem 
elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@leczyce.pl. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce.
          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 uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  Wójt Gminy spełnia obowiązek informacyjny przekazując Pań-
stwu 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 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Odbiorcami, którym możemy 
udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania planu. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które okre-
ślają ustawy: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października 2008r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji  podanych danych i prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontak-
tując 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  
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 741) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 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 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Łęczyce uchwały nr XXXI/102/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzelęcino, gmina Łęczyce, a także o 
przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określający granice planu jest eksponowany na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łęczyce.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego w formie papierowej lub elektronicznej: 
- w formie pisemnej do Wójta Gminy Łęczyce na adres Urząd Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce,
- w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Łęczyce na platformie ePUAP2,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektro-

nicznym na adres mailowy sekretariat@leczyce.pl,
w terminie do dnia  10 czerwca 2021 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-

ruchomości, której dotyczy.
        Wójt Gminy Łęczyce
           Piotr Wittbrodt

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1, z późn. zm.) informuję, że administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łęczyce z siedzibą w Łęczycach przy ul. Długiej 49, 84-218 Łęczyce reprezentowany przez Wójta Gmi-
ny Łęczyce, adres kontaktowy e-mail: sekretariat@leczyce.pl. Administrator Danych zgodnie z art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych podopiecznych 
danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych Urzędu Gminy Łęczyce; e-mail: iodo@leczyce.pl lub pisemnie na adres Urząd Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 

84-218 Łęczyce z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie in-
ternetowej www. samorzad.gov.pl/web/gmina-leczyce w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Administratora.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W związku z 
przetwarzaniem przez wójta (…) danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, 
(…), prawo, o którym mowa w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), (…), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Zginął motocyklista
W sobotę wieczorem w Wejherowie na ul. Strzeleckiej 42-letni 

motocyklista jadąc w kierunku centrum miasta, prawdopodobnie 
nie dostosował prędkości do warunków drogowych i uderzył w 
zaporę drogową. W wyniku zderzenia motocyklista stracił życie. 

Funkcjonariusze ustalili też, że nie miał uprawnień do kierowa-
nia. W policyjnych działaniach brał udział biegły specjalista medy-
cyny sądowej, a czynności nadzorował prokurator.

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przy-
pominają, że najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest 
nadmierna prędkość, brawura i brak ostrożności.

Świadkowie wypadku proszeni są o kontakt pod numerem tel. 
47 742 97 50 w godz. 7:30-15:30 – Sekretariat Wydziału Docho-
dzeniowo-Śledczego KPP w Wejherowie lub za pośrednictwem 
maila komenda.wejherowo@gd.policja.gov.pl

uderzył w drzewa
11 maja przed godziną 6:00 doszło do wypadku miedzy So-

pieszynem a Nowym Dworem Wejherowskim. 30-letni kierowca 
bmw zjechał na pobocze i uderzył w trzy przydrożne drzewa. 
Kierowca był trzeźwy, został przewieziony do szpitala. 

Policjanci wstępnie ustalili, że kierowca prawdopodobnie nie 
dostosował prędkości do warunków drogowych, stracił panowa-
nie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewa. Policjanci 
przypominają i apelują o zachowanie ostrożności oraz rozwagi 
na drodze. Kierowco zwolnij!

po narkotykach
Wieczorem w Gniewowie kierująca oplem na łuku drogi praw-

dopodobnie nie dostosowała prędkości do warunków panujących 
na drodze, zjechała na pobocze i uderzyła w skarpę. 

Kobieta została przewieziona do szpitala na badania, gdzie po 
badaniach krwi okazało się, że była pod wpływem narkotyków. 
Świadkowie wypadku proszeni są o kontakt: między 7:30 a 15:30 
pod numerem tel.: 47 742 97 50.

Zderzyły się cztery auta
Do zderzenia czterech samochodów doszło we wtorek ok. 7.00 

w Bojanie. 28-latka kierująca dacią prawdopodobnie nie dostoso-
wała prędkości do warunków drogowych, zjechała na przeciwle-
gły pas ruchu i uderzyła w forda, a następnie czołowo zderzyła się 
z toyotą.  Z kolei ford w wyniku zderzenia uderzył w alfę romeo. 

Uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Dwie osoby trafiły do szpitala.

Nadmierna prędkość, 
brawura i brak ostrożności

wypadki 
drogowe

Fot. KPP w Wejherowie
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POWIAT
inwestycje w gminie Łęczyce

przystań, kanalizacja, drogi i mieszkania

Przystań kajakowa w Łęczycach, jedna z trzech w gminie. U dołu: nowy urząd.

Przystań kajakowa, kanalizacja, nowa nawierzchnia dróg, chod-
niki, nowa siedziba urzędu - to wszystko powstaje w gminie Łęczyce. 
Największa pod względem powierzchni gmina w powiecie wejhe-
rowskim (prawie 233 km kw.) nie może narzekać na brak inwestycji.

Na terenie gminy Łęczy-
ce płyną dwie większe rze-
ki: Reda i Łeba, których 
potencjał turystyczny i re-
kreacyjny nie był dotąd wy-
korzystany. To się wkrótce 
zmieni, dzięki realizacji 
projektu pn. „Rzeka Łeba – 
uwolnij energię natury”, w 
ramach przedsięwzięcia Po-
morskie Szlaki Kajakowe. 
Powstanie infrastruktura 
kajakowa, punkty etapowe, 
pola biwakowe, stanice itp. 

Z Paraszyna do Łeby
Gmina Łęczyce jest li-

derem wspomnianego pro-
jektu, realizowanego przez 
sześć miast i gmin (Lębork, 
Łeba, Nowa Wieś Lęborska, 
Główczyce i Wicko).

- W naszej gminie, w któ-
rej szlak kajakowy się będzie 
się rozpoczynał i prowadził 
aż do Bałtyku w Łebie, po-
wstaną docelowo trzy przy-
stanie: w Paraszynie, przy 
elektrowni wodnej w Bożym-
polu oraz w Łęczycach - infor-
muje Piotr Wittbrodt, wójt 
gminy Łęczyce. - W czerw-
cu br. zakończymy budowę 
przystani i tzw. przenosek, 
potem odbędą się konieczne 
odbiory. Nasza część szlaku 
będzie gotowa pod koniec te-
gorocznych wakacji, ale ca-
ły szlak będzie ruszy, kiedy 
swoje odcinki skończą inne 
gminy, , tj. do czerwca 2022 
r. co nie wyklucza użytko-
wania oddanych wcześniej 
obiektów. Organizatora spły-
wów i wypożyczania kaja-
ków  wyłonimy w przetargu. 
Spływy kajakowe to ciekawa 
forma aktywności sportowej, 
zapewniająca sporo atrakcji. 

Koszt inwestycji na tere-
nie gminy Łęczyce wynosi 
1 212 100 zł, z czego aż 
77,06 % pokrywa dofinan-
sowanie z zewnątrz.

Wkrótce 
przeprowadzka
W Łęczycach gminy za-

kończono budowę nowego 
bardzo potrzebnego Urzę-
du Gminy. Urzędnicy z 
ulgą opuszczą stary, ciasny 
i nie dostosowany do obec-
nych potrzeb budynek. 

W nowej siedzibie znacz-
nie poprawią się warunki 
obsługi mieszkańców gmi-
ny. Oprócz urzędu i gmin-
nego archiwum, a także sali 
obrad i biura Rady Gminy 
budynek pomieści Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Trwa jego wyposażanie w 
meble i niezbędne urządze-
nia, a przeprowadzkę Urzę-
du Gminy do nowej siedziby 
zaplanowano na przełomie 
czerwca i lipca br.

Kanalizacja 
i ...rekreacja
Ważną inwestycją, na 

którą gmina uzyskała dofi-
nansowanie zewnętrzne (50 
procent) jest budowa ka-
nalizacji i wodociągów we 
wsiach Dzięcielec oraz Na-
wcz. Trwają prace projekto-
we, a w sierpniu rozpoczną 
się roboty budowlane. 

To zadanie  zakończy się 
w czerwcu 2022 r., a w pla-
nach jest już dalsza kana-
lizacja gminy, a dokładnie 
takich miejscowości jak Dą-
browa Brzezieńska, Chrza-
nowo, Pużyce i Witków. 

Jeszcze w tym roku zmie-
ni się, oczywiście na lepsze, 
miejscowość Świetlino, w 
której powstaje teren re-
kreacyjny dla mieszkań-
ców. Z inicjatywy Lokalnej 
Grupy „Kaszubska Droga” 
mieszkańcy będą mieli do 
dyspozycji zbiornik wodny, 
alejki i  ławki, a także plac 
zabaw dla najmłodszych. 

Koszt rozpoczętych w ub. 
roku prac wynosi 269 948 
zł, ale uzyskano na ten cel  
80 459 zł dofinansowania. 
Reszta kwoty sfinansowa-
na będzie ze środków sołec-
kich oraz budżetu gminy. 

Ulice i chodniki
Dotacja w wysokości 67 

149 zł (z Funduszu Dróg Sa-
morządowych) pozwoliła do-
kończyć budowę chodnika na 
ul. Leśnej w Strzebielinie. 

Do końca czerwca br. po-
winna zakończyć się prze-
budowa ulicy Słonecznej w 
Łęczycach - realizowana ze 
środków niewygasających 
gminy oraz z pieniędzy po-

zyskanych z zewnątrz.  Na 
odcinku 394,8 metrów ulica 
zyska nową asfaltową na-
wierzchnię i chodnik.

Nowy chodnik powstał 
już na ulicy Wejherowskiej 
na osiedlu Zajączkowo w 
Strzebielinie. Warto do-
dać, że w najbliższym cza-
sie, staraniem Gminy, firma 
realizująca drogę S6 wyleje 
nakładkę asfaltową na od-
cinku 450 metrów tej drogi.

Chodnik zostanie rów-
nież zbudowany przy dro-
dze powiatowej w Kisewie, 
na odcinku 251 m. W roku 
2021 wykonany zostanie I 
etap inwestycji, dalsza bu-
dowa - w latach następnych.

- Drogi utwardzamy rów-
nież płytami IOMB. Takie 
prace prowadzone są lub bę-
dą w siedmiu lokalizacjach 
- informuje wójt gminy Łę-
czyce. - Niektóre zadania 
finansowane są w całości z 
budżetu gminy, a inne czę-
ściowo z funduszu sołec-
kiego. Tak się dzieje np. w 
Kisewie i w Chmieleńcu, 
gdzie sołectwo kupuje płyty, 
a gmina finansuje robociznę.

Nowe mieszkania
W Brzeźnie Lęborskim 

od ub. roku trwa przebudo-
wa budynku poszkolnego, 
w którym powstaną  bar-
dzo potrzebne mieszkania: 2 
komunalne oraz 3 socjalne. 
Inwestycja, realizowana za 
pieniądze z budżetu gminy 
zakończy się we wrześniu br.

- Zapotrzebowanie na 
mieszkania komunalne czy 
socjalne jest bardzo duże – 
mówi wójt Piotr Wittbrodt. 
- Wcześniej 7 mieszkań po-
wstało w Dzięcielcu, a teraz 
będziemy mogli rozdyspo-
nować kolejne 5 mieszkań. 
Zdajemy sobie sprawę, że 
potrzeby są większe, ale 
stopniowo je zaspokajamy, 
w miarę możliwości finan-
sowych gminy.

Z własnych środków, w 
sumie za ok. 500 tys. zł, 
gmina realizuje 14 zadań 
wodno-kanalizacyjnych. Po-
nieważ na terenie gminy 
powstają wciąż nowe domy 

i posesje, potrzebne są przy-
łącza do sieci kanalizacyjno-
-wodociągowej. Właściciele 
nieruchomości partycypu-
ją w kosztach inwestycji a 
dzięki przyłączeniu do ma-
gistrali, unikają kosztów 
budowy szamba i studni. 
Poza tym korzystanie z sieci 
wodno-kanalizacyjnej chro-
ni środowisko i jest tańsze 
w przyszłej eksploatacji.

- Czeka nas też prze-
budowa układu kanaliza-
cyjnego w Łęczycach pod 
rzeką Łebą. Konieczne jest 
zbudowanie przepompowni 
- mówi Piotr Wittbrodt.

Czekają 
na rozstrzygnięcia
Ponieważ Łęczyce są ty-

pową gminą popegeerow-
ską, gmina złożyła wniosek 
o pomoc rządową dla takich 
właśnie gmin. Jeśli uda się 
uzyskać pieniądze, zostaną 
one przeznaczone na nową 
drogę w Jeżewie,  budowę 
świetlicy dla sołectwa Chrza-
nowo oraz instalacji wodno-
-kanalizacyjnej od Godętowa 
do Wielistowa i w samym 
Wielistowie. Gmina czeka 
na rozstrzygnięcie wniosku, 
podobnie jak w przypadku 
innego rodzaju dotacji. 

- Wystąpiliśmy do Fun-
duszy Norweskich o pienią-
dze na termomodernizację 
Zespołu Kształcenia i Wy-
chowania w Rozłazinie - in-
formuje wójt Łęczyc. - Inne 
szkoły w gminie już taką ter-
momodernizację przeszły. 
Niestety, nie otrzymaliśmy 
wsparcia finansowego na 

budowę przedszkola w Bo-
żympolu. Będziemy apliko-
wać ponownie o środki na 
tę inwestycję.

W planach gminy jest bu-
dowa gazociągu w oparciu 
o stację w Ługach. Firma 
która układa sieć gazową 
deklaruje rozpoczęcie prac 
budowlanych jeszcze w tym 
roku. Ogrzewanie gazowe 
będzie alternatywą dla do-
tychczasowych źródeł ciepła, 
które muszą ulec likwidacji 
najpóźniej do 2035 roku, a 
zwłaszcza dla tzw. śmieciu-
chów, które powinny znik-
nąć do września 2024 r.

- Ruszył program „Czyste 
powietrze”, do którego po-
nownie przystąpiliśmy - in-
formuje wójt P. Wittbrodt. 
- Zachęcam mieszkańców do 
skorzystania z tego progra-
mu, dzięki któremu można 
uzyskać dofinasowanie na 
termomodernizację budyn-

ku, zmianę źródła ciepła itp. 
Nie sposób wymienić na 

naszych łamach wszystkich 
inwestycji i remontów w li-
czącej ok. 12 tys. mieszkań-
ców gminie Łęczyce, ale w 
tym roku realizowanych 
jest ponad 80 zadań. 

- Korzystając z okazji 
chcę prosić mieszkańców o 
cierpliwość i wyrozumia-
łość -  mówi wójt gminy Łę-
czyce. - Niektóre terminy 
zakończenia prac ulegają 
przesunięciu Zachorowania 
na Covid 19 i kwarantan-
na dotykają również urzęd-
ników. Poza tym jesteśmy 
zaangażowani w różnego 
rodzaju uzgodnienia i dzia-
łania, związane z budową 
Trasy S 6 na terenie naszej 
gminy, co stanowi dla nas 
duże obciążenie. Mimo to, 
gminne inwestycje są pro-
wadzone dla dobra miesz-
kańców.                         AK.
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

Ze względu na przypadające 3 czerwca br. święto Bożego Ciała, 
kolejny „puls wejherowa” ukaże się wyjątkowo za trzy tygodnie, 10 czerwca.  

Tym razem wśród nagro-
dzonych znaleźli się człon-
kowie Wejherowskiego 
Klubu Kulturystyczne-
go i Sportów Siłowych 
„Apollo” (zdjęcie u góry 
po lewej). Klub otrzymał 
wsparcie finansowe m.in. 

kolejne wsparcie dla sportowców z powiatu
Powiat Wejherowski od wielu lat systematycznie wspiera finansowo kluby i stowarzyszenia sportowe oraz drużyny i sportowców 

odnoszących wysokie wyniki sportowe. 

na realizację dwóch zadań 
w ramach konkursu ofert 
dla organizacji pozarządo-
wych na działania na rzecz 
sportu. Dodatkowo, nagro-
dę pieniężną za wysokie 
wyniki sportowe otrzyma-
ła Marta Klimek, która 

w ubiegłym roku zajęła IV 
miejsce na Mistrzostwach 
Polski Juniorek w Podno-
szeniu Ciężarów. 

Wśród wyróżnionych 
znalazł się także trener 
Rumskiego Klubu Sporto-
wego Tadeusz Pepliński 

oraz zawodniczka Daria 
Domżalska. Młoda  lekko-
atletka w 2020 r. zdobyła 
srebrny medal w Mistrzo-
stwach Polski do lat 16 w 
biegu na 1000 m dziewcząt. 

- Gratuluję Wam wyso-
kich osiągnięć sportowych. 

Wasze sukcesy dostarcza-
ją nam wiele powodów do 
radości i dumy. Dziękuję 
trenerom za zachęcanie i 
rozwijanie pasji sportowych 
oraz wspieranie młodych ta-
lentów – mówił wicestarosta 
wejherowski Jacek Thiel.  

W ramach konkursu 
grantowego Klub z Rumi 
(na zdjęciu po prawej stro-
nie) otrzymał również środ-
ki finansowe na realizację 
zadania z zakresu upo-
wszechniania kultury fi-
zycznej i sportu.
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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

SPORT

Gryfici przegrali już 16 razy i ich szanse na utrzymanie 
w III lidze maleją prawie do „zera”. 

Kolejny raz piłkarze rozegrali słabiutkie spotkanie. Już 
po 2 minutach przegrywali, a po kolejnych 15 minutach było 
2:0. Ten stan i wynik trwał prawie do końca pojedynku, gdy 
na  5 minut przed końcem meczu wejherowianie zdobyli gola, 
aby w 90 minucie stracić trzecią bramkę. 

Do zakończenia sezonu pozostało siedem kolejek. 

W regatach Pucharu Pol-
ski F5-10, Andrzej Becker 
zajął 2 miejsce, a Kacper 
Konkol 3 miejsce. W re-
gatach eliminacyjnych do 
Mistrzostw Polski w naj-
bardziej popularnej klasie 
F-5-E, w kategorii senio-
rów, wygrał wielokrotny 
Mistrz Świata, Julian Da-
maszk. W kategorii junio-
rów triumfował Kacper 
Konkol, a drugie miejsce 
zajął Błażej Dąbrowski. 

W kategorii młodzików, 
dwa pierwsze miejsca na po-
dium zajęli bracia bliźnia-
cy Błażej i Igor Pawłowicz. 
Sukcesy indywidualne za-
wodników przełożyły się na 
drużynowe zwycięstwo wej-
herowskiego Klubu.

piłka nożna

gryf przegrywa
Gryf Wejherowo na własnym stadionie prze-

grał mecz ligowy z Flotą Świnoujście. Wynik 
1:3 był przykrą niespodzianką dla kibiców.

Żeglarstwo sterowane radiem

sukcesy Blizy wejherowo
Doskonały start żeglarzy RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo, którzy 

na Jeziorze Dąbie w Centrum Żeglarstwa w Szczecinie startowali 
w ogólnopolskich regatach otwarcia sezonu żeglarskiego Jachtów 
Żaglowych Sterowanych Radiem. 

piłka nożna. stolem liderem iV ligi
Stolem Gniewino jest liderem rozgrywek w czwartej lidze i będzie walczył o 

awans do III ligi. Natomiast KTS-K Wikęd Luzino po pierwszej rundzie zajął 16 
miejsce i będzie grał o pozostanie w IV lidze.

Pojedynek był bardzo zacięty i wyrównany. Wejhero-
wianie nie wykorzystali kilku stuprocentowych sytuacji, 
ale udało się im wywalczyć cenne punkty. Nieźle spisała 
się formacja obronna, a wyprowadzane kontry kończono 
bramkami. Przedostatni mecz Tytani w dużo gorszym sty-
lu przegrali z SMS ZRP Kwidzyn 31:36, a o porażce zade-
cydowała wyjątkowo słaba pierwsza część gry. 

Wczoraj, kiedy nasza gazeta była już w drukarni, Tytani 
rozegrali ostatni ligowy pojedynek z SMS Gdańsk.

piłka ręczna. tytani

pierwsza wygrana 
Tytani Wejherowo po kolejnych przegra-

nych spotkaniach, odnieśli zwycięstwo w 
rozgrywkach I ligi piłki ręcznej grupy B. 
Szczypiorniści pokonali USAR Kwidzyn 32:31. 
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