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Roztańczone wejherowo

Muzyka, piękna pogoda, dobre humory i taniec - to wszystko spra-
wiło, że w minioną niedzielę na rynku wejherowianie znakomicie się 
bawili! 15 sierpnia na placu Jakuba Wejhera odbyła się kolejna Retro 
Potańcówka Miejska. Ta impreza od kilku lat przyciąga wielu miesz-
kańców i wakacyjnych gości. W tym roku potańcówka obfitowała w wie-
le atrakcji, takie jak retro kino, kramy z lemoniadą, owocami i kwiatami 
oraz wystawa fotografii. Otwarta była dla zwiedzających sala historycz-
na w wejherowskim ratuszu.

Dodatkowo podczas imprezy można było dokonać spisu powszechne-
go oraz zaszczepić się przeciw Covid-19 w mobilnym punkcie szczepień 
powszechnych. Z tej możliwości skorzystało około 100 osób.        Str. 7

Fot. Leszek Spigarski
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Z nowego obiektu przy 
szkole zadowolona jest dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
nr 11 Wioleta Podolska 
oraz okoliczni mieszkańcy, 
którzy będą mogli korzystać 
z nowego obiektu sportowe-
go, tak jak korzystają z już 
istniejącej infrastruktury. 
Obiekt ma charakter ogól-
nodostępny.

- Teren, na którym po-
wstało boisko, był do tej 
pory niezagospodarowany - 
mówi Izabela Sikora, na-
uczycielka w SP 11, autorka 
projektu. - W  projekt zaan-
gażowała się cała społecz-
ność szkolna: dzieci, rodzice, 
nauczyciele, a także okolicz-
ni mieszkańcy. Bardzo nas to 
wszystko zintegrowało i ma-
my już następne pomysły.

Uporządkowano także te-
ren wokół szkoły.

- W ramach Budżetu Oby-
watelskiego, przy SP 11 po-
wstało już ogólnodostępne 
boisko do gry w piłkę  ręczną 
oraz wiaty rowerowe z mia-
steczkiem ruchu drogowego 
- mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa. - Kolejny obiekt o 
wymiarach 12,5 na 24,5 me-
trów został wykonany z na-
wierzchni poliuretanowej, 
a wokół jest nawierzchnia 
utwardzona z kostki beto-

Karta pozwoli na wspie-
ranie lokalnych firm i 
przyczyni się do tego, że 
mieszkańcy Wejherowa z 
korzyścią i chęcią będą ko-
rzystali właśnie z ich oferty. 

Bycie partnerem Pro-
gramu będzie też okazją do 
promowania własnej dzia-
łalności oraz pozyskania 
stałych klientów głównie 
poprzez: zwiększenie rozpo-
znawalności Twojej firmy i 
oferty, dołączenie do miej-
skiego katalogu firm/insty-
tucji na stronie Programu, 
wprowadzanie różnego ro-
dzaju udogodnień dla swo-
ich klientów, skierowanie 
dodatkowej oferty dla wej-
herowskich seniorów, możli-

Jeżeli mieszkasz w domu 
jednorodzinnym i ogrze-
wasz budynek węglem lub 
drewnem, to warto po-
myśleć o tym, aby jeszcze 
przed nadchodzącym se-
zonem grzewczym zmie-
nić ogrzewanie na bardziej 
ekologiczne, czyli np. na 
piec gazowy, miejską sieć 
ciepłowniczą czy pompę 
ciepła. 

kolejna inwestycja z Budżetu obywatelskiego

Nowe boisko szkolne
Dzięki Wejherowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu przy wej-

herowskiej SP nr 11 powstało ogólnodostępne boisko do piłki 
siatkowej o sztucznej nawierzchni. Koszt inwestycji wyniósł 335 
tys. złotych, a wykonawcą był Zakład Usług Komunalnych w Wej-
herowie Sp. z o.o.

wioleta Podolska, dyrektorka SP 11
- Jest to bardzo wyczekiwana przez dzieci i społeczność 

osiedla inwestycja. Dziękuję całej społeczności szkolnej i 
osiedla za wsparcie w Budżecie Obywatelskim. Przy oka-
zji apeluję do mieszkańców osiedla, aby traktowali no-
we boisko jako dobro wspólne. Niestety, spotykamy się 
z przykładami niewłaściwego użytkowana i braku posza-
nowania terenu szkolengo. Dlatego prosimy nie dewa-
stować, nie śmiecić i nie niszczyć boiska, które  ma nam 
wszystkim służyć przez wiele lat.

Nie niszczmy wspólnego dobra

nowej. Zamontowano piłko-
chwyty oraz elementy małej 
architektury. Teren na któ-
rym znajdują się boiska, zo-
stał oświetlony.

- Cieszymy się, że zre-
alizowany jest już kolejny 
projekt Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 

- mówi  Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wej-
herowa. - Jest to kolejna 
inwestycja, która w ra-
mach budżetu partycy-
pacyjnego powstała przy 
szkole. Dziękuję autorce, 
która zrobiła wszystko, 
aby to boisko powstało.

Fot. Urząd Miejski

Zostań partnerem karty Mieszkańca

wystarczy wypełnić 
formularz

Jesienią br. w Wejherowie, z inicjatywy prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta wprowadzona zostanie Wejherowska Karta Miesz-
kańca, która będzie upoważniać mieszkańców miasta do korzy-
stania ze zniżek, rabatów, ulg, przywilejów, realizowanych przez 
instytucje miejskie oraz partnerów biznesowych. Aby zostać 
partnerem programu, wystarczy wypełnić formularz na stronie 
internetowej miasta i przesłać go do Urzędu.

wość prowadzenia statystyk 
sprzedażowych oraz staty-
styk grup odbiorców.

Aby zostać Partnerem 
Programu Wejherow-
ska Karta Mieszkań-
ca wystarczy wypełnić 
formularz zgłoszenio-
wy dostępny na stronie 
Urzędu Miasta i prze-
słać go na adres: partne-
rzy@wejherowskakarta.
pl lub wypełniony i pod-
pisany papierowy wnio-
sek wrzucić do skrzynki  
podawczej w siedzibie 
Urzędu Miejskiego przy 
ul. 12 Marca 195.

Po weryfikacji zgłoszeń 
z każdym z Partnerów 
podpisane zostanie indy-

widualne porozumienie, 
określające jego szczegóło-
wy udział  w Programie. 

Program będzie realizo-
wany za pomocą dedykowa-
nej aplikacji, która zostanie 
nieodpłatnie udostępnio-
na wszystkim partnerom 
wraz z merytorycznym 
wsparciem. Aby móc zwery-
fikować uprawnienia wyni-
kające z Karty Mieszkańca 
konieczne będzie posiada-
nie przez Partnera „czytni-
ka” czyli  urządzenia, które 
umożliwi odczytanie Karty 
Mieszkańca. tj. urządzenia 
mobilnego (np. smartfona z 
funkcją NFC) oraz dostępu 
do internetu lub komputera 
z dostępem do internetu.

Czyste powietrze 
Dotacje na zmianę 
sposobu ogrzewania

Wymień piec węglowy jeszcze przed se-
zonem grzewczym - do takiego ważnego 
kroku zachęcają władze Wejherowa. In-
formacje o programie „Czyste powietrze” 
oraz pomoc w wypełnianiu wniosku o do-
tację, można uzyskać w Urzędzie Miejskim, 
dzwoniąc pod numer telefonu: 58 677 71 06.

Warto rozważyć takie 
rozwiązania, zwłaszcza że 
właściciele zabudowy jed-
norodzinnej mogą skorzy-
stać z dotacji na wymianę 
pieca oraz ocieplenie bu-
dynku zgodnie z zasadami 
programu „Czyste Powie-
trze”. Aby uzyskać dotację 
wystarczy złożyć wniosek o 
dofinansowanie w Urzędzie 
Miejskim w Wejherowie.

Miejski Zakład Ko-
munikacji w Wejhero-
wie informuje, że od 17 
do 21 sierpnia br. (wto-
rek - sobota), w związku 
z zamknięciem przejaz-
du ulicą Kochanowską 
w Gościcinie, autobusy 
linii 10 będą kursowały 
objazdem na trasie Wej-
herowo Pomorska - Go-
ścicino Stacja Pomp.

Zawieszone zostaje funk-
cjonowanie przystanków:
• Gościcino Równa 04,
• Gościcino Stacja Pomp 01.

W dniach 17 - 21.08 br. 
linia 10 będzie kursowała 
wg specjalnego rozkładu 
jazdy. MZK przeprasza pa-
sażerów za utrudnienia.
Więcej na:  
https://mzkwejherowo.pl

Zmiany 
na linii 10
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Sesja odbyła się w ha-
li sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 5, z zachowaniem 
covidowych środków ostroż-
ności. Radni przyznali dota-
cję w wysokości 90 tys. zł dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
Wałowa I i II na wykona-
nie prac konserwatorskich 
i restauratorskich w zabyt-
kowej kamienicy przy ul. 
Wałowej 18. W ramach in-

W ramach projektu unijnego wykonano remont elewacji 
ściany wschodniej i południowej budynku mieszkalnego przy 
ulicy Puckiej 9 w Wejherowie. Łączny koszt zadania wyniósł  
248,4 tys. zł, z czego wkład własny wspólnoty mieszkanio-
wej - 140,4 tys. zł. W budynku przy ul. Dworcowej 1 wyre-
montowano elewację południowej i zachodniej ściany oraz 
utwardzono teren wokół kamienicy. Inwestycja kosztowała 
270 tys. zł, z czego wkład wspólnoty wyniósł 144 tys. zł. W 
obu przypadkach resztę środków dołożyła Unia Europejska.

- Wspólnoty mieszkaniowe, które są partnerami w pro-
jekcie rewitalizacyjnym „Rewitalizacja Śródmieścia Wej-
herowa”, zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu 
- wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. rozwoju miasta. - Każda wspólnota przystępu-
jąc do konkursu musiała przedstawić zakres prac, który 
zamierza zrealizować. Najczęściej są to remonty elewacji, 
klatek schodowych, ale są także projekty dotyczące zago-
spodarowywania otoczenia kamienic.

- Remonty kamienic w ramach rewitalizacji to dobry 
przykład współpracy władz miasta z mieszkańcami we 
wspólnotach mieszkaniowych i wykorzystania środków 
unijnych - podkreśla radny Wojciech Kozłowski, który 
od wielu lat wspiera projekt rewitalizacji.

Zadania współfinansowane są ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rewitalizacja Śród-
mieścia Wejherowa”.

Bardzo głośnym i ważnym tematem ostatnich dni jest tzw.  
lex TVN. Posłowie przegłosowali ustawę, która zmierza do tego, 
by należące do Amerykanów stacje z Grupy TVN nie otrzymały 
koncesji na nadawanie w Polsce. Nie będę oceniał, czy TVN jest 
dobrą telewizją czy złą, czy jest stacją niezależną czy nie, czy 
mówi prawdę czy kłamie – tej oceny dokonują codziennie wi-
dzowie przed telewizorami wybierając TVN lub nie. Podobnie nie 
zamierzam krytykować tych, którzy oglądają TVP.  Jeśli programy 
TVP ich przekonały do siebie, to po prostu wybrali je na swoim 
pilocie od telewizora. Mogli też włączyć TV TRWAM, Polsat, itd.

Właśnie chodzi o wolność wyboru, o to, aby każdy sam wy-
bierał media, których chce oglądać, słuchać, czytać. Ludzie mają 
mieć władzę w pilocie do telewizora, a nie ograniczoną decyzja-
mi polityków. Jeśli ktoś chce tę możliwość wyboru ograniczyć 
sztucznie, bo w drodze ustawy, w dodatku arbitralnie i wybiór-
czo, bo dotyczy wyłącznie TVN-u, to jest to szkodliwe, niebez-
pieczne i musi budzić sprzeciw.

Naturalnie powstaje pytanie: dlaczego? Uzasadnienie do ustawy 
„lex TVN” jest moim zdaniem kompletnie nieprzekonywujące, gdyż 
można na jego podstawie np. dojść do wniosku, że Stany Zjedno-
czone są krajem podejrzanym, Polsce wrogim i zagrażającym jej 
bezpieczeństwu, skoro nie mogą u nas robić interesów w mediach. 
A może rządzące Prawo i Sprawiedliwość nie chce, boi się tego co 
pokazuje i o czym mówi TVN? Wielu, nawet większość, Polaków nie 
chce oglądać tylko rządowego TVP i stamtąd czerpać informacji.

Nawiasem mówiąc, na naszym lokalnym podwórku w Wejhe-
rowie sytuacja pod względem możliwości wyboru i dostępności 
mediów wygląda dobrze. O sprawach wejherowskich informują re-
gionalna TVP i Radio Gdańsk należące do rządu lub media za spra-
wą Orlenu powiązane z rządem, czyli z PiS. Atakują one – wraz z 
grupą osób jawnie lub po cichu współpracujących z wejherowskim 
PiS-em i działającą głównie w internecie na Facebook’u – władze 
miasta. Informowaliśmy o tym w Pulsie nie jeden raz, np. w dniu 
18.02.2021 r. („Nieprawdziwe informacje i insynuacje w TVP3”), 
01.04.2021 r. („Czy PiS rozpoczął już kampanię wyborczą w Wejhe-
rowie?”) i w innych wydaniach gazety. Jednak mieszkańcy mogą 
pozyskać wejherowskie informacje z kilku niezależnych, lokalnych, 
prywatnych mediów nie powiązanych politycznie z żadnymi wła-
dzami. Utrzymują się one z reklam oraz ogłoszeń od firm i osób pry-
watnych, a także od różnych (nie jednego - co ważne) samorządów i 
instytucji. I jest to normalna sytuacja. Tak jest również w przypadku 
Pulsu Wejherowa. Wbrew bredniom kilku miejscowych (podobno 
zawodowych) internetowych hejterów, jest to dużo lepsze, niż  np. 
w Gdańsku, gdzie oprócz mediów propisowskich, jest w zasadzie 
tylko  Gazeta Wyborcza.  W Wejherowie media są różnorodne.

Wracając do „lex TVN”,  nie wiadomo jak ta sprawa ostatecznie 
się zakończy. Z pewnością już jest to szkodliwe dla Polski, gdyż 
podgrzewa do piekielnej temperatury i tak już bardzo rozgrzany 
konflikt polsko-polski. Takie ostre podziały są zawsze destrukcyjne 
i wewnętrznie osłabiają kraj. Nie da się ukryć, że polski rząd jest 
skłócony z Unią Europejską i ugrzązł w walce z unijnymi insty-
tucjami. Niezależnie od tego kto ma w tym sporze rację, to Pol-
ska znalazła się na politycznym marginesie Unii i nasza pozycja 
międzynarodowa jest mocno osłabiona. Jeśli teraz za sprawą  „lex 
TVN” sami skłócimy się jeszcze z naszym największym i najważ-
niejszym politycznym oraz militarnym sojusznikiem, czyli USA, to 
rzeczywiście Putin każe na Kremlu z radości otwierać szampana…

      Dr Puls

Dr Puls: lex tVN, 
czyli czy na kremlu 
otworzą szampana?

wejherowo ciągle zmienia oblicze

Remonty zabytkowych kamienic 
w ramach rewitalizacji

W ramach realizowanego przez Urząd 
Miejski w Wejherowie projektu „Rewita-
lizacja Śródmieścia Wejherowa”, kolejne 
wspólnoty mieszkaniowe uzyskały środki 
z Unii Europejskiej i zrealizowały remonty 
kamienic. Tym razem przeprowadzono je w 
domach: przy ul.  Puckiej 9 i Dworcowej 1.

Robocza sesja Rady Miasta wejherowa

Dotacja i nazwa dla uliczki
Podczas poniedziałkowej (16.08) sesji radni przyjęli uchwały przede wszystkim ko-

nieczne do zapewnienia normalnego funkcjonowania miasta. Dokonali m.in. zmian w 
budżecie, przyznali dotację na pomoc dla wspólnoty mieszkaniowej na remont zabytko-
wej kamienicy oraz nadali nazwę ulicy wewnętrznej.

westycji wykonany zostanie 
m.in. remont dachu, stolar-
ki okiennej, elewacji północ-
nej, południowej i zachodniej 
kamienicy. Planowane prace 
są kompleksowe i niezbędne 
dla poprawy wizerunku i 
utrzymania budynku w na-
leżytym stanie technicznym. 
Przyczynią się do podkreśle-
nia walorów historycznej 
zabudowy w historycznej 

przestrzeni u zbiegu ul. Wa-
łowej i Północnej. 

Radni podjęli także de-
cyzję o nadaniu nazwy Sta-
nisława Świątkiewicza 
(1892-1971) drodze we-
wnętrznej pomiędzy ulica-
mi Hallera i Strzelecką. Na 
wniosek mieszkańców, re-
prezentowanych przez rad-
ną Justynę Ostrowską, 
uhonorowano w ten spo-

sób nieżyjącego wybitnego 
architekta z Wejherowa. 
Według jego projektów po-
wstały m.in. budynki uży-
teczności publicznej, korty 
tenisowe, kąpielisko miej-
skie i liczne wille. W jego 
rodzinnym domu przy ul. 
Hallera 14, wybudowanym 
w stylu modernistycznym, 
odbywają się wydarzenia 
kulturalne i wystawy. 

Fot. Urząd Miejski
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W uroczystości przekaza-
nia karetek wejherowskie-
mu szpitalowi wziął udział 
m.in. Jerzy Karpiński, 
dyrektor Wydziału Zdrowia 

Dla Szpitala Specjalistycznego w wejherowie

Dwie nowoczesne karetki
Dwa nowoczesne ambulanse dołączyły do floty pojazdów Zespołów Ratownictwa Me-

dycznego Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, dzięki dofinansowaniu ze środków 
Ministerstwa Zdrowia.

Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Gdańsku oraz 
prezes Zarządu Szpitali Po-
morskich Jolanta Sobie-
rańska-Grenda.

Fot. Dariusz Kuczmarski

Koszt zakupu karetek to 1 085 463,12 zł brutto. Wartość 
dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia to 1 mln zł, a kwo-
ta 85 463,12 zł stanowi wkład spółki Szpitale Pomorskich.  
Dodatkowo przekazano szpitalowi 40 tys. zł na zakup środ-
ków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji.

Spotkanie przy tabli-
cy pamiątkowej na murze 
dawnego obozu zostało zor-
ganizowane w niedzielę 15 
sierpnia przez członków 
Stowarzyszenia Strzebieli-
nek. Skupia ono osoby inter-
nowane, ich potomków oraz 
tych którzy utożsamiają się 
z tradycjami walki o wol-
ność i solidarność. W tym 
roku swoimi wspomnienia-
mi podzielił się Andrzej 
Drzycimski, znany histo-
ryk i opozycjonista, członek 
NSZZ Solidarność. Kwiaty 
zostały złożone przez szereg 
delegacji, w tym Krzyszto-
fa Doślę, przewodniczącego 
Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ "Solidarność", eu-
roposłankę Annę Fotygę, 
przedstawicieli wojewody, 
IPN, organizacji społecz-
nych a także władze samo-

odosobnienie w Strzebielinku
W Strzebielinku znajdował się jeden z największych w Polsce obozów odosobnienia dla internowanych (w Polsce dzia-

łały 52 takie ośrodki). Funkcjonował od 13 grudnia 1981 roku do 23 grudnia 1982 roku. Trafiła tam m.in. połowa składu 
prezydium Komisji Krajowej „Solidarności”. Jako jeden z ostatnich ośrodek odosobnienia w Strzebielinku opuszczał śp. 
Lech Kaczyński - późniejszy Prezydent RP.

uroczystość w Strzebielinku i gniewinie

upamiętnili internowanych
Złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą, przemówienia przedstawicieli Strzebielinkowców, otwarcie wystawy dotyczącej 

stanu wojennego, msza św. w intencji Ojczyzny i  zmarłych byłych osadzonych oraz wręczenie odznaczeń państwowych to głów-
ne punkty tegorocznych uroczystości w Strzebielinku w gminie Gniewino, gdzie w stanie wojennym istniał jeden z największych 
obozów internowania działaczy „Solidarności”.

rządowe z wicemarszałek 
sejmiku Hanną Zych–Ci-
soń i wicestarostą wejhe-
rowskim Jackiem Thielem 
na czele.

Dalsza część uroczysto-
ści odbyła się w Gminnym 
Centrum Kultury w Gniewi-
nie, gdzie wręczono odzna-
czenia - Krzyże Wolności 
i Solidarności działaczom 
opozycji wobec dyktatury 
komunistycznej w latach 
1956-1989. Krzyże otrzy-
mali: Andrzej Stanisław 
Bysewski, Mirosław Fe-
liks Kamieński, Stani-
sław Oleszczuk, Maria 
Ałła Walentynowicz, Le-
on Gerard Wiczanowski, 
Andrzej Mirosław Zaręb-
ski, Stanisław Roman 
Zwolicki, a pośmiertnie 
Zenon Baranowicz i Wi-
told Walentynowicz.

Fot: Romuald Plewa

Zadanie zostało zreali-
zowane w ramach projektu 
pn. „Zakup dwóch ambulan-
sów, środków ochrony indy-
widualnej oraz środków do 
dezynfekcji dla Szpitali Po-
morskich sp. z o.o. - Szpi-
tal Specjalistyczny im. F. 
Ceynowy w Wejherowie”. 
Celem projektu jest wspar-
cie Szpitali Pomorskich Sp. 
z o.o. w związku z realiza-
cją działań, związanych z 
zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem 
Covid-19 oraz innych cho-
rób zakaźnych. 

Dzięki środkom unijnym 
udało się zakupić karetki 
typu P (paramedyczna) i 
S (specjalistyczna), a każ-
da z nich wyposażona m.in. 

w: defibrylator, respirator, 
tablet ze stacją dokującą 
do systemu SWD (System 
Wspomagania Dowodzenia 
dla Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego) oraz 
drukarkę. 

Pierwsza z karetek bę-
dzie stacjonowała w Gnie-
winie, druga zostanie w 
Wejherowie. 

Jak poinformował Ma-
riusz Dąbrowny, zastępca 
koordynatora Zespołu Ra-
townictwa Medycznego w 
Wejherowie, karetki zosta-
ły ochrzczone przez pracow-
ników pogotowia. Tę, która 
zastąpi ambulans stacjonu-
jący w Gniewinie nazwano 
„Stolem”. Drugi Ambulans 
„S” nazywa się Blady.
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wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w wejherowie

Remont drogi powiatowej 
Kisewo – Żelazno na od-
cinku Świchowo – Świ-
chówko o długości około 
2,5 km, powoli zbliża się do 
końca. Planowany termin 
zakończenia robót budowla-
nych to 31 sierpnia br.

– Prace drogowe na tym 
odcinku są bardzo zaawan-
sowane. Zostały już wylane 
dwie warstwy asfaltu. Te-
raz trwają roboty wykończe-
niowe związane z remontem 
pobocza i malowaniem pa-
sów – mówi Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel.

Zakres prac obejmował 
m.in. remont nawierzch-
ni, regulację wysokościo-
wą zjazdów oraz usunięcie 
krzewów i odrostów wystę-
pujących w pasie drogowym.

Zadanie jest realizowa-
ne przez Powiat Wejhe-
rowski przy współpracy z 
Gminą Łęczyce i przy dofi-
nansowaniu z RFRD. 

Prace remontowe zwią-
zane z przebudową dro-
gi powiatowej na odcinku 
Dzięcielec – Rozłaski Bór 

trwają remonty 
na drogach powiatowych 
w gminie Łęczyce

Trwają intensywne prace remontowe na drogach powiatowych w gminie Łęczyce. 
Zadania realizowane są w Świchówku i Dzięcielcu. Projekty otrzymały dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

już się rozpoczęły i zakończą 
się jeszcze w tym roku.

– W ramach inwestycji 
zrealizowany zostanie re-
mont 3,5 km fragmentu 
drogi powiatowej, której 

nawierzchnia jest w bardzo 
złym stanie technicznym 
– wyjaśnia Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel. 

Prace polegać będą na 
wyrównaniu istniejącej na-

wierzchni poprzez jej sfrezo-
wanie, nałożeniu warstwy 
wyrównawczej z betonu as-
faltowego, nałożeniu war-
stwy ścieralnej z mastyksu 
grysowego, wykonaniu po-
boczy gruntowych, remon-
cie istniejących zjazdów 
oraz poszerzeniu jezdni.

Całkowity koszt obu re-
montów to ponad 4 mln zł, 
50% tej kwoty to dofinanso-
wanie z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg.

 – Przebudowa dróg na 
terenie gminy Łęczyce przy-
czyni się do poprawy bezpie-
czeństwa oraz podniesienia 
poziomu i komfortu jazdy 
użytkowników na tych od-
cinkach – mówi Starosta 
Wejherowski Gabriela Li-
sius. – Dzięki pozyskanym 
środkom z rządowego fun-
duszu możemy przeznaczyć 
zaoszczędzone pieniądze 
budżetowe na inne, ważne  
zadania drogowe. 

Powiat pozyskał kolejne środki na realizację działań ukie-
runkowanych na zwiększenie ochrony pieszych uczestników 
ruchu drogowego, a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków. 

– Od wielu lat systematycznie prowadzimy działania 
przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa pieszych na 
drogach powiatowych poprzez polepszenie jakości infra-
struktury dla niechronionych uczestników ruchu drogowe-
go – podkreśla Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel. 
– Zależy nam, aby ograniczyć liczbę niebezpiecznych zda-
rzeń drogowych z udziałem pieszych.

Dzięki pozyskanym środkom rządowym zostaną przebu-
dowane przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Łę-
życach, Smażynie, Strzepczu, Pobłociu oraz w Rumi, przy 
Szkole Podstawowej nr 4. Wykonane zostaną m.in. przebu-
dowy przejść, doświetlenia, nowe dojścia oraz oznakowania.

Zakres prac na przejściu dla pieszych w Łężycach, przy 
ulicy Dębowej i Limbowej polegać będzie na wyniesieniu 
tarczy skrzyżowania. W ramach zadania planowane jest 
wykonanie punktowego oświetlenia, co pozwoli podnieść 
poziom bezpieczeństwa poprzez poprawę widoczności pie-
szego po zmroku. Ponadto z myślą o osobach niedowi-
dzących wbudowane zostaną płytki z wypustkami, które 
sygnalizować będą zbliżanie się do przejścia oraz ostrze-
gać o mogącym wystąpić zagrożeniu.

Pozostały zakres prac w Łężycach obejmie przede wszyst-
kim dostosowanie wszystkich istniejących elementów infra-
struktury (chodników i krawężników) do nowych rozwiązań 
wysokościowych wynikających z wyniesienia tarczy skrzy-
żowania. Przewidziano także odwodnienie przewidzianego 
układu drogowego, a także dostosowanie organizacji ruchu 
drogowego do planowanych zmian w infrastrukturze.

Prace przygotowawcze na wyżej wymienionych przej-
ściach rozpoczną się jeszcze w tym roku. Zakończenie pro-
jektów przewidziano na przyszły rok.

– W planach mamy kolejne zadania, które wpłyną na po-
prawę bezpieczeństwa pieszych użytkowników na drogach 
powiatowych – zaznacza Wicestarosta Jacek Thiel.

Bezpieczniej 
na przejściach 
dla pieszych

Powiat Wejherowski otrzyma rządowe 
środki na przebudowę pięciu przejść dla 
pieszych na drogach powiatowych. Zada-
nia zostaną zrealizowane w ramach Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowane zostanie m.in. przejście dla pieszych na 
drodze w Łężycach.
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AkTuAlnOścI

Starosta wejherowski w związku z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.u.2020.920 tj. z dnia 2020.05.25) oraz art. 38 ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.u.2021.275 tj. z dnia 
2021.02.11):

Niniejszym informuje, iż nastąpiła zmiana w prawie konsumenckim oraz Kodeksie 
cywilnym polegająca na tym, iż osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą 
będzie w określonych sytuacjach traktowana jak konsument i w związku z tym objęta 
zostaje ochroną przewidzianą dla konsumenta, mimo że jest przedsiębiorcą wpisanym 
do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Dotyczy to również 
wspólników spółek cywilnych.

Przedsiębiorca – konsument otrzyma ochronę gdy zawierana umowa wiąże się 
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie ma dla niego charakteru 
zawodowego.  W takim przypadku zatem zakup rzeczy może zostać potwierdzony 
fakturą VAT i rozliczony w kosztach prowadzenia działalności gospodarczej.

Z ułatwień właściwych dla konsumentów nie skorzystają podmioty, które są wpisane 
do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym spółki prawa handlowego, np. spółki z o.o., 
komandytowe, akcyjne.

Nowe uprawnienia jakie zyska przedsiębiorca – konsument to:

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, 
z wyjątkiem kosztów zwrotu rzeczy.

Szersze uprawnienia z tytułu rękojmi, możliwość powołania się na domniemanie 
istnienia wady, jeżeli ujawni się ona w ciągu roku od wydania rzeczy, korzystanie 
z dłuższego okresu rękojmi.

Zakaz stosowania wobec niego niedozwolonych klauzul umownych - oznacza to 
w praktyce, że wszelkie takie klauzule zawarte w regulaminach nie będą wiązać 
przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy-konsumenci nie będą mogli skorzystać z pomocy miejskich 
i powiatowych rzeczników konsumentów.

Nowe przepisy mają zastosowanie do umów zawartych po 1 stycznia 2021r.

W przypadku zainteresowania szerszą informacją dotyczącą nowych uregulowań 
należy przesłać na adres:  starostwo@powiatwejehrowski.pl  e-mail wskazując w treści NIP 
i/lub REGON oraz nazwę przedsiębiorcy do dnia 31 sierpnia.

     Starosta wejherowski
        dr gabriela Lisius
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740)

Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń 
regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495)

Starosta wejherowski
Informacja/komunikat

O G Ł O S Z E N I E

„Ci, których kochamy,
nie umierają nigdy,

bo miłość to nieśmiertelność”
                  Emily Dickinson

PANU MECENASOWI 
ROMANOWI NOWOSIELSKIEMU

z powodu śmierci 

ŻONY DOROTY

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

składa
Krzysztof Hildebrandt 

Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

Panu

Andrzejowi Byczkowskiemu
Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych

 w Wejherowie,

najszczersze wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

M A M Y

składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke 
wraz z Radnymi

Nekrologi  i  kondolencje  w  „Pulsie wejherowa”   606 101 502

Akcja gaśnicza rozpoczęła się po godzinie 23 w poniedziałek i trwała jeszcze we wtorek, 
17 sierpnia. Gdy na miejsce pożaru przyjechali strażacy paliła się ciężarówka z naczepą za-
ładowaną ubraniami oraz budynek magazynowy.  Pożar gasiło 50 strażaków zawodowych 
i ochotników z 14 zastępów z Wejherowa, Rumi, Bolszewa, Orla, Luzina. Akcję zakończono 
we wtorek około godz. 17.00W pożarze nikt nie został ranny.

Strażacy w akcji prawie 18 godzin
Spłonął magazyn i ciężarówka

W poniedziałek w nocy wybuchł pożar w hali magazynowo-sor-
towniczej z ubraniami przy ul. Przemysłowej w Wejherowie. Praw-
dopodobnie płomienie przeniosły się z samochodu ciężarowego.

Fot.facebook.com/wejherowo998
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kulTuRA I ROZRYWkA

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury Jolanta 
Rożyńska wspólnie z pracownikami Filharmonii Kaszub-
skiej przygotowała liczne atrakcje z nauką tańca swingo-
wego włącznie. Na scenie wystąpiły dwie znakomite kapele 
- Radunia River Jazz Band z Gdańska oraz CzessBend 
z Warszawy. W roli konferansjera wystąpił trójmiejski aktor 
i reżyser Tomasz Podsiadło, który opowiadał ciekawostki 
i anegdotki z życia dawnego Wejherowa. 

Jak wyjaśnia Jolanta Rożyńska, potańcówka nawiązuje 
do przedwojennego Wejherowa, w którym w okresie między-
wojennym kwitło aktywne życie towarzyskie i kulturalne. 

- W tym roku postawiliśmy na dodatkowe atrakcje i za-
bawy retro, żeby pokazać jak bawiły się kiedyś nasze babcie  
i prababcie, a także dziadkowie i pradziadkowie – mówi 
Jolanta Rożyńska. - Zadbaliśmy o to, aby było miejsce 
nie tylko do tańca, ale także do rozmów, drobnych zakupów 
i rozrywki. Stąd np. stoisko z lemoniadą - Degustatornia, 
jabłka z pobliskich sadów – Frutti do Pachta, które sami 
zrywaliśmy, stragan z kwiatami  oferującym różnego ro-
dzaju bukieciki - prowadzony przez wejherowiankę Elżbietę 
Marmułowską wspólnie z uczestniczkami kursu florystycz-
nego, a także Kino Retro w namiocie, gdzie można było 
obejrzeć przedwojenne filmy z Polą Negri czy Eugeniuszem 
Bodo. Zorganizowaliśmy też wystawę fotograficzną „Wese-
le kaszubskie” ze zdjęciami Radosława Brzozowskiego oraz 
informacje o innych tańcach, w tym o dawnym fajfie. 

Wielu mieszkańców i turystów przysłuchiwało się kon-
certom i odwiedzało przygotowane przez WCK stoiska 
retro niemal od początku trwania imprezy aż do końca. 
Niektórzy skorzystali też z okazji zwiedzania sali histo-
rycznej w ratuszu, oczywiście opowiadającej i międzywo-
jennym Wejherowie.

W trakcie trwania potańcówki istniała możliwość 
udziału w spisie powszechnym oraz odwiedzenia mobil-
nego punktu medycznego i zaszczepienia się przeciw Co-
vid-19. Z tej możliwości skorzystało około 100 osób.

Retro Potańcówka Miejska

Znakomita 
zabawa!

Retro Potańcówka Miejska, organizowa-
na co roku w święto 15 sierpnia na placu 
Jakuba Wejhera to okazja do tańca, spotkań 
towarzyskich, słuchania dobrej muzyki, sło-
wem - do dobrej zabawy. Chętnie korzysta-
ją z tej okazji mieszkańćy Wejherowa i ich 
wakacyjni goście. W minioną niedzielę na 
wejherowskim rynku było tłumnie i wesoło.
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O G Ł O S Z E N I E 
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kulTuRA

Festiwal ArteFonie to 
nowy, muzyczny przysta-
nek kulturalny na mapie 
północnej Polski. Jego orga-
nizatorem i pomysłodawcą 
jest  Art'nVoices - oktet wo-
kalny, który zdobył uznanie 
w Polsce i za granicą, lau-
reat Nagrody Akademii Fo-
nograficznej Fryderyk 2021 
w kategorii Album Roku – 
Muzyka Współczesna. 

Wszystkie wydarze-
nia odbędą się w Wej-
herowie w pierwszy 
weekend września - w 
dniach 3-5.09 br., na któ-
ry zaplanowane są trzy 
różne koncerty. 

Festiwal rozpocznie się 
w piątek 3 września, a 
otworzy go koncert jazzo-
wy związany z projektem 
„Cassubia” Jakuba Kle-
mensiewicza i Domini-
ka Kisiela, który powstał 
dzięki inspiracji pieśniami 
ludowego artysty z Jastar-
ni - Mariana Selina. Kon-
cert odbędzie się o godz. 
20.00 w Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej. 

Sobotni wieczór 4 wrze-
śnia zostanie wypełniony 
muzyką kameralną i orga-
nową w przestrzeni Kościoła 
NMP Królowej Polski, gdzie 
wystąpią artyści Maria Pe-

Festiwal ArteFonie w wejherowie

koncerty i konkurs
Z okazji 10-lecia działalności zespół Art’n’Voices zaprasza 

na pierwszy Festiwal ArteFonie, łączący różne gatunki kultu-
ry wysokiej. Podczas festiwalu, który prezentuje dokonania 
artystów młodego pokolenia, będzie można usłyszeć zarówno 
muzykę kameralną, chóralną, organową, improwizowaną, jak i 
folkową czy jazzową. Wśród patronów medialnych wydarzenia 
znalazł się „Puls Wejherowa”.

rucka - skrzypce oraz Ro-
man Perucki - organy. 

Festiwal zakończy się 
w niedzielę 5 września o 
godz. 19.00 koncertem ju-
bileuszowym „Art’n’Vo-
ices - 10 lat na scenie”. 
Podczas tego wieczoru w 
kościele NMP Królowej Pol-
ski zespół wykona wybrane 
przez siebie utwory, pre-
zentujące przekrój reper-
tuarowy, w szczególności 
utwory polskich współcze-
snych kompozytorów, które 
zostały zarejestrowane na 

płycie „Midnight Stories”. 
Ważnym wydarzeniem 

Festiwalu ArteFonie jest 
konkurs kompozytorski, 
którego laureat zosta-
nie nagrodzony podczas 
koncertu jubileuszowe-
go Art’n’Voices. Zwycięski 
utwór, wyłoniony spośród 
37 nadesłanych prac kon-
kursowych, zostanie w tym 
dniu prawykonany na ży-
wo przez Zespół Wokalny 
Art’n’Voices.

Wstęp na wszystkie 
koncerty jest bezpłatny. 

P  R  o g R  A M   F E S t I  w A L u:
 
3.09.2021 (piątek)   koncert jazzowy: 
„Cassubia” - Live at Sfinks700
Jakub Klemensiewicz – saksofon
Dominik Kisiel – fortepian
godz. 20.00 – Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie

4.09. 2021 (sobota)   Muzyka kameralna i organowa:
Maria Perucka – skrzypce
Roman Perucki – organy
godz. 19.30 – Kościół p.w. NMP Królowej Polski 

5.09. 2021 (niedziela)   „Art’n’Voices – 10 lat na scenie”:
koncert jubileuszowy Zespołu wokalnego Art’n’Voices
godz. 19.00 –  Kościół p.w. Chrystusa Króla w Wejherowie.

Koncert połączony z ogłoszeniem wyników Konkursu kom-
pozytorskiego.

Zarówno debiutanci, jak 
i dojrzali twórcy mają czas 
do 7 października br. na 
napisanie prozy lub poezji, 
której przyświecać będą 
słowa Boba Dylana „Na-
wet jeśli niebo zmęczyło 
się błękitem, nigdy nie gaś 
światła nadziei”. Na lau-
reatów czekają atrakcyjne 
nagrody:

Szczegóły w regulami-
nie na stroniebiblioteka.
wejherowo.pl w zakładce 
„konkursy”.

Na stronie internetowej 
Miejskiej Biblioteki moż-
na się również zapoznać 
z regulaminem III Ogól-
nopolskiego Konkur-
su na Tekst Piosenki o 
Wejherowie, organizowa-
nego wspólnie z Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie. Konkurs ma 
charakter ogólnopolski i 
adresowany jest do osób 
dorosłych. Termin nadsy-
łania prac mija 30 wrze-
śnia 2021 r. (decyduje data 
wpływu do organizatora).

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Majkowskiego w Wejhero-
wie ogłasza XVI edycję Wejherowskiego Konkursu Literackiego 
„Powiew Weny” pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta, a także konkurs na tekst piosenki. 

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 

„Powiew weny” 
i piosenka o wejherowie

Po rocznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa spotkają się Kaszubi z 
całego regionu, z głębi Polski, a nawet z różnych zakątków świata. Coroczne zjazdy są 
prawdziwym świętem kaszubskiej społeczności, ale także prezentacją kultury, rękodzie-
ła, muzyki i języka kaszubskiego dla turystów i urlopowiczów.

Organizatorzy przygotowali różne atrakcje: muzykę i występy artystyczne, wystawy 
i regionalne stragany oraz stoiska z przysmakami i potrawami regionalnymi. 

Z okazji Zjazdu uruchomiona będzie pamiątka zjazdowa, czyli fontanna. 
Gwiazdami spotkania w Pucku będą Natalia Szroeder i Weronika Korthals. Od-

będą się także spotkania literackie, regaty na zatoce, turniej kaszubskiej Baśki oraz 
bicie rekordu liczby muzyków, grających na akordeonach.

W najbliższą sobotę, 21 sierpnia, odbędzie się 22. Światowy Zjazd 
Kaszubów. Około godziny 10.30 do miasta wjedzie pociąg Trans-
cassubia, który przywiezie uczestników spotkania. Puck jest po 
raz drugi organizatorem Zjazdu Kaszubów. 

już w sobotę Zjazd 
kaszubów w Pucku
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W święto Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii 
Panny (według tradycji 
Święto Matki Bożej Ziel-
nej), na Kalwarii odbyły 
się dwudniowe uroczy-
stości odpustowe. 

W sobotę po mszy św. od 
Domku Matki Bożej do Gro-
bu Maryi przeszła procesja 
ze świecami. W niedzielę po 
mszy św. pod przewodnic-
twem ks. prałata Tadeusza 
Reszki, gwardian Francisz-
kanów i kustosz wejherow-
skiego Sanktuarium o. Joel 
S. Kokott poświęcił kwiaty 
oraz zioła, przyniesione na 
uroczystość. 

uroczystości odpustowe w święto wniebowzięcia Matki Bożej 

Modlitwa i święcenie ziół na kalwarii

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

Fot. Anna Kuczmarskawięcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Jarosław Kierznikowicz - mieszkaniec Śmiechowa, wraz z 
innymi osobami od wielu lat opiekujący się Figurą, poinformował 
redakcję o niedawnych pracach renowacyjnych.

- Dzięki sprzyjającej pogodzie i realizacji wcześniej powziętego 
przeze mnie planu, odnowiłem insygnia królewskie na figurze 
Matki Bożej - mówi Jarosław Kierznikowicz. - Nasza Śmiechow-
ska Pani jest wotum - darem społeczeństwa Śmiechowa, za odzy-
skanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. Nasza wdzięczność 
za obecność MB jest codziennie potwierdzana w cichych pacier-
zach i błogosławieństwie za tych, którzy podjęli się realizacji 

Figura Matki Bożej królowej Polski w Śmiechowie cd.

Insygnia królewskie po renowacji
O tym, jak ważna jest dla mieszkańców Śmiechowa oraz dla historii Wejherowa Figura Matki 

Bożej Królowej Polski (nazywana też Figurą Matki Bożej Królowej Korony Polskiej , bo taka była 
jej pierwotna nazwa) pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Pulsu”. Przypomieliśmy też, że we wrze-
śniu tego roku mija 85 lat od postawienia Figury przy głównej drodze w dzielnicy Śmiechowo. 
Okazało się, że niedawno zostały odnowione insygnia królewskie - korona i berło Maryi.

tego dzieła. Czwarte już pokolenie mieszkańców, począwszy od 
naszych naszych dziadków, potem rodziców, a teraz także nasze 
dzieci, przechodząc obok naszej Pani cieszy wzrok jej widokiem. 
Natomiast z dzwonnicy stojącej tuż obok codziennie na Anioł 
Pański o godzinie 12:00 rozlega się dzwon - dawniej uruchamia-
ny ręcznie, obecnie sterowany automatycznie. 

Przypomnijmy, że rzeźba została wykonana w Toruniu przez  
artystę Ignacego  Zelka. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Figu-
ry miało miejsce 23 września 1936 roku. Za około miesiąc Śmie-
chowska Pani skończy dokładnie 85 lat.
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Nowy, wygodny, funkcjonalny urząd gminy w Łęczycach

otwarty dla mieszkańców 
i dla urzędników

Nowy Urząd Gminy Łęczyce zaprasza mieszkańców do przestronnych, wygodnych 
wnętrz, wyposażonych w nowe meble, nowoczesny sprzęt i ekologiczne urządzenia.

Gratulacje samorządowcom z gminy Łęczyce przeka-
zywali przedstawiciele władz powiatu wejherowskiego 
(powyżej), miasta Wejherowa oraz okolicznych gmin.

Fot. Dariusz Kuczmarski więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Gospodarzem uroczystości był Piotr Wittbrodt, wójt 
gminy Łęczyce.

6 sierpnia w Łęczycach 
uroczyście oddano do użyt-
ku nowy budynek Urzędu 
Gminy. Obiekt o powierzch-
ni użytkowej prawie 1700 
m kw. wyposażono w nowo-
czesne i ekologiczne rozwią-
zania, m.in. pompy ciepła, 
wentylację mechaniczną, 
ogrzewanie podłogowe, kli-
makonwektory. Przed bu-
dynkiem można zaparkować 
auto i wejść do nowocześnie 
wyposażonego wnętrza. W 
trzykondygnacyjnym budyn-
ku działa również Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Koszt inwestycji wyniósł 
8 mln 660 tys. złotych, a do-
finansowanie wyniosło 1 mi-
lion 228 tys. złotych. 

W uroczystości otwar-
cia UG w Łęczycach wzię-
li udział samorządowcy 
tej gminy pod przewodnic-
twem wójta Piotra Witt-
brodta oraz gmin i miast 
powiatu wejherowskiego i 
lęborskiego, a także mar-
szałek pomorski Mieczy-
sław Struk i wicestarosta 
wejherowski Jacek Thiel 
z przewodniczącym Rady 
Powiatu Józefem Reszke. 
Nie zabrakło służb mundu-
rowych, pocztów sztanda-
rowych, młodzieży szkolnej 
oraz mieszkańców.

Wójt P. Wittbrodt podzię-
kował wszystkim za wspar-
cie i pomoc w powstaniu 
nowoczesnego urzędu. 

- Nasza gmina się roz-
wija i nieustannie przyby-
wa nam zadań, chociażby 
tych związanych z budową 
Trasy Kaszubskiej. Dla-
tego potrzebna jest nam 
większa powierzchnia. W 

dotychczasowym budynku 
urzędu brakowało miejsca 
dla urzędników, radnych, 
a zwłaszcza dla mieszkań-
ców, którzy chcą załatwić 
sprawy albo uczestniczyć 
w obradach Rady Gmi-
ny - powiedział wójt Piotr 
Wittbrodt. - Plany budo-
wy nowego urzędu były już 
20 lat temu, ale zawsze by-

ło coś ważniejszego. Teraz 
mogliśmy sobie na to po-
zwolić. Muszę się pochwa-
lić, bo jesteśmy najlepiej 
skanalizowaną gminą w 
powiecie wejherowskim, a 
w ostatnich dwóch latach 
utwardziliśmy płytami 25 
kilometrów dróg.

Po uroczystości goście 
zwiedzili budynek urzędu.

Od 1920 roku strażacy ochotnicy z kaszubskiego Strzep-
cza walczą z „czerwonym kurem” i wieloma innymi zagro-
żeniami, a jest ich coraz więcej. Świętowanie jubileuszu 
(przełożone z ubiegłego roku) rozpoczęło się od mszy świętej 
w kościele w Strzepczu, a potem strażacy oraz ich goście 
przenieśli się przed remizę, gdzie odsłonięto pamiątkową ta-
blicę, składano życzenia, gratulacje i podziękowania. Druho-
wie otrzymali także odznaczenia. 

W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy gminy i powia-
tu, w tym wójt Lini - Bogusława Engelbrecht oraz wice-
starosta wejherowski Jacek Thiel.

100 lat oSP w Strzepczu

Strażacki 
jubileusz

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Strzepczu w gminie Linia świętowali 
stulecie istnienia jednostki. 

Zbiórkę krwi zaplanowano w sobotę 11 września w go-
dzinach 9.00-13.00.  Organizatorzy zachęcają do oddania 
cennego daru, potrzebnego chorym i poszkodowanym w 
wypadkach.

11 września przy OSP w Bolszewie odbędzie 
się kolejna akcja krwiodawstwa. 

Bolszewo

Zbiórka krwi

Fot. Starostwo w Wejherowie
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- Jest Pan z zawodu 
programistą, ale pana 
pasją jest historia. Nie 
poprzestał Pan jednak na 
historycznych książkach 
czy  filmach. Pod koniec 
2010 roku utworzył Pan 
grupę rekonstrukcyjną, 
która w 2013 roku uzy-
skała status stowarzysze-
nia. Skąd pomysł na tego 
rodzaju działalność?

- Po pracy przed kompu-
terem potrzebna jest jakaś 
odskocznia. Kilkanaście 
lat temu odskocznią były 
dla mnie treningi, parko-
ur, gimnastyka sportowa, 
akrobatyka, xma. Dzię-
ki temu trafiłem do grupy 
„kaskadersko-historycz-
nej”, z którą pojechałem 
na kilka imprez. Dwa lata 
wystarczyły, bym zobaczył 
kilka ważnych aspektów 
rekonstrukcji. Niesamowi-
ci ludzie, magiczne ubiory i 
wręcz bajkowa zabawa. To 
spowodowało, że przestawi-
-łem się z założeń „kaska-
der” na założenie: historia. 

Rozmowa z KRZySZTOFEM ZDUNKOWSKIM, prezesem Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego

jestem uzależniony od adrenaliny
Zrozumiałem, że grupa, w 
której wtedy byłem, z histo-
rią jest jednak trochę na ba-
kier. Odszedłem i założyłem 
swoją własną grupę, jeszcze 
nie wiedząc, jak dużo pracy 
będę mu-siał włożyć w roz-
wój stowarzyszenia.

- Aby działać w sto-
warzyszeniu, trzeba nie 
tylko interesować się 
historią i militariami, 
ale też posiadać odpo-
wiednie umiejętności i 
sprawność fizyczną. Czy 
szermierki i prawdziwie 
kaskaderskich wyczy-
nów można się nauczyć 
czy trzeba urodzić się z 
takim talentem?

- Tutaj muszę sprostować. 
Aby działać w Stowarzysze-
niu, nie trzeba intere-sować 
się historią i militariami. 
Nie trzeba też posiadać od-
powiednich umie-jętności i 
sprawności fizycznej. Sze-
roko pojęta rekonstrukcja 
historyczna jest zlepkiem 
działań i różnych pasji, któ-
re albo się łączą, albo się 

uzupełnia-ją. Osoby trafiają 
do grupy z bardzo różnych 
powodów. Niektórzy chcą 
ćwiczyć szermierkę, a inni 
podczas treningu szermierki 
chcą się porozciągać i popra-
wić ogólną sprawność fizycz-
ną. Są osoby, które mają 
zamiłowanie do LARP (ang. 
live action role-playing) i 
chcą odgrywać człowieka 
sprzed wie-ków oraz osoby 
zainteresowane rzemiosłem, 
takim jak kucie, szycie, ka-
let-nictwo, obróbka drewna 
i inne. Trafiają do nas także 
osoby, które lubią go-tować i 
jeść, co też jest ważne w na-
szych działaniach albo chcą 
po prostu fajnie i ciekawie 
spędzać wolny czas. Czas 
weryfikuje to, czy to hobby 
ich pochłonie, czy stanie się 
ich pasją. A wiemy, że tak się 
staje i osoby, które przyszły 
tylko dla jednego elemen-
tu naszych działań, próbu-
ją swoich sił we wszystkim, 
często osiągając bardzo wy-
soki poziom umiejętności.

- Rozumiem zatem, że 
nie trzeba od razu umieć 
walczyć albo znać się na 
rzemiośle?

- Nie, nie wymagamy 
żadnych umiejętności. Z 
założenia działamy tak, by 
osoby chętne po prostu na-
uczyć. Najważniejsza jest 
chęć do działania i wol-ny 
czas. Jednocześnie, nie każ-
dy musi umieć wszystko. Je-
śli ktoś nie czuje się dobrze 
na widowiskowych kaska-
derskich pokazach, to może 
odnajdzie się w gotowaniu, 
czy szyciu. Nie ma u nas 
także ścisłego podziału ról 
na płcie. Szycie nie jest „ob-
ciachowe” dla mężczyzn, tak 
samo, jak walka, czy rozkła-
danie obozowiska nie jest za 
ciężkie i zbyt niebezpieczne 
dla kobiet. Oczywiście pew-
ne założenia musimy utrzy-
mać, np. to, że kobieta idąca 
na bitwę idzie albo „po ko-
biecemu” jako markietanka 
i podaje żołnierzom wo-dę, 
albo „po męsku” w męskim 
ubiorze i staje w szeregu 
i walczy ramię w ramię z 
resztą wojska. 

- W jednym z wywia-
dów powiedział pan, że 
jesteście grupą kozacką. 
Co to znaczy?

- Odtwarzamy Kozaków 
rejestrowych, opłacanych 
przez Koronę, czyli dobrze 
wyposażone wojsko, utrzy-
mywane na potrzeby króla 
w XVI i XVII wieku. Podsta-
wową bronią Rejestru była 
broń palna i właśnie ona w 
tym momencie jest naszym 
głównym orężem. Arkebuzy, 
organki, czy armata, to nasz 
gło-śny asortyment. Nie by-
libyśmy także prawdziwymi 
Kozakami bez wozu ta-bo-
rowego - jednego ze znaków 
rozpoznawalnych Kozac-
twa. Wyposażenia ciągle 
przybywa, bo cały czas się 
rozwijamy.

- Skąd bierzecie stroje 
i wyposażenie?

-To, co możemy, robimy 
sami. Co więcej, staramy 
się wszystko szyć ręcznie 
i wykonywać metodami 
sprzed wieków. Nawet na-
mioty mamy szyte ręcznie. 
Z czego największy, dwu-
masztowy namiot o wymia-
rach 3,6 metra wysoko-ści, 
3,8 szerokości i 7 metrów 
długości.  to około pół kilo-
metra ręcznych szwów. Jak 
go projektowałem to śmia-
łem się, że chcę w nim robić 
salto ze stołu. Co prawda 
nie ze stołu, ale ze skrzyni 
salta w namiocie robiłem.

Im dłużej grupa istnie-
je, tym więcej sprzętu po-
trzebuje - nie tylko sprzętu 

obozowego, ale także róż-
nych bibelotów, dodatków, 
które dopełniają od-twa-
rzane przez nas postacie i 
sprawiają, że są bardziej 
wiarygodne. Po to także zor-
ganizowaliśmy warsztat, w 
którym mamy m.in. kuźnię. 
Oczywiście nie wszystko je-
steśmy w stanie zrobić, dla-
tego np. szable zamawiamy 
u ko-wali, ale być może już 
niedługo będziemy walczyć 
własnoręcznie wykutymi, 
zahartowanymi i odpusz-
czonymi, pięknie oprawio-
nymi szablami. 

- Działalność grupy to 
nie tylko pokazy walk 
lub bitew. Interesuje was 
również życie codzienne 
w XVII-wiecznej Polsce.

- Tak, ale także codzien-
ne życie żołnierza z tamtego 
czasu. To szerokie pojęcie, 
więc skupię się na małym 
przykładowym wycinku: ja-
dło i napitki. Pojawiają się 
w tej dziedzinie różne po-
mysły i wspólnie je realizu-
jemy. Gofry z go-frownicy 
nożycowej, przygotowywa-
ne na ognisku, to nasza sto-
sunkowo nowa propozycja. 
Nie dość, że czynność jest 
widowiskowa, to jeszcze 
wy-chodzą bardzo smaczne 
gofry, dużo lepsze niż z no-
woczesnej gofrownicy. Ro-
bimy także kwas chlebowy, 
wina, nalewki i inne napitki 

umilające nasze działania 
wojenne. Mamy także dość 
rozległe plany, już w czę-
ściowej reali-zacji. W naj-
bliższym czasie będziemy 
tworzyć wojskowy, mobil-
ny piec chle-bowy. Pozwoli 
nam to na robienie nie tylko 
chlebów, ale także podpło-
my-ków czy XVII-wiecznej 
pizzy (znaleźliśmy źródła, 
opisy i przepisy!). 

- Czy w ciągu ponad 
10 lat działalności gru-
pa rekonstrukcyjna roz-
rosła się, czy przybyło 
wam członków? Czy taki 
rodzaj spędzania wolne-
go czasu interesuje mło-
dych ludzi?

- Przede wszystkim przez 
10 lat grupa dojrzała, stali-
śmy się profesjonalista-mi, 
przybyły niesamowite ilości 
sprzętu (wóz taborowy, ar-
mata, organki, pokaźna ilość 
arkebuzów, szable, namioty, 
stoły, ławki, kociołki, trójnóg 
itp.).  To wymusiło na nas do-
brą organizację działań, tak 
by wszystko szło sprawnie. 
Żeby na wyjazd nie pako-
wać się dwa dni, potrzebna 
jest niesa-mowita logistyka, 
to jest jedna z tych umiejęt-
ności, których nauczyłem się 
poprzez działania w grupie.

Chociaż część osób, które 
w grupie były od początku 

Dokończenie na str. 13

Z archiwum Kompanii Kaperskiej 
Krzysztof Zdunkowski podczas rekonstrukcji Bitwy pod Oliwą w Gdańsku.

Z archiwum Pułku Czarnieckiego.
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z różnych powodów  zrezy-
gnowała, to  liczba członków 
stowarzyszenia sukcesyw-
nie się podnosi. Młodych lu-
dzi interesują różne rzeczy, 
od treningów szermierki 
po warsztaty kucia. Cieszy 
mnie to, że się zainteresowa-
li szeroko pojętą rekonstruk-
cją i mają chęci do tego, aby 
działać. A chęci to pierwszy 
krok do tego, by robić rzeczy 
wielkie i niesamowite! 

- Działacie na terenie 
Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego i na Pomo-
rzu. Czy stowarzyszenie 
ma  swoją siedzibę w 
Wejherowie? Czy człon-
kowie grupy też miesz-
kają w Wejherowie?

- Naszym lokalnym tere-
nem działań jest Pomorze, 
jednakże jeździmy także po 
Polsce i Europie - tam,  gdzie 
mamy możliwość pokazać 
naszą pasję. Stowa-rzysze-
nie na razie nie ma oficjal-
nej siedziby, spotkania i 
różne działania od-bywają 
się u mnie w mieszkaniu, 
bądź w innych  funkcyj-
nych miejscach, ta-kich jak 
warsztat, ale mamy w pla-
nach otwarcie siedziby. Na 
razie nie będę więcej zdra-
dzał. Większość osób jest z 
Wejherowa lub z okolicz-
nych miej-scowości. Mamy 
także tzw. oddział tereno-
wy w Mińsku Mazowiec-
kim oraz jedną osobę, która 

Rozmowa z k. Zdunkowskim
mieszka w Bydgoszczy.

- Co ciekawego robili-
ście ostatnio? 

- Rekonstrukcji i insce-
nizacji w ciągu ostatnich 
dwóch lat było mało z po-
wodu zagrożenia Covidem, 
ale mamy dużo fajnych wła-
snych inicjatyw. Robimy, to 
co przyjdzie nam do naszych 
szalonych głów. W maju zro-
biliśmy prze-marsz - oko-
ło 10 kilometrów w jedną 
stronę - w ubiorach z epo-
ki, z bronią palną i białą, z 
małym wózkiem zapakowa-
nym po brzegi. W wózku był 
duży namiot, podstawowe 
sprzęty obozowe oraz jadło i 
napitki na dwie doby. Prze-
szliśmy zaplanowaną trasę, 
rozbiliśmy się i przeżyliśmy 
w ten sposób weekend i wró-
ciliśmy w ten sam sposób. 
Chcieliśmy sprawdzić, czy 
damy radę zrobić taką „sa-
mowystarczalną” wyprawę, 
chcieliśmy sprawdzić sami 
siebie oraz sprzęt, który 
przez lata przygotowywa-
liśmy. Wszystko się udało.

Zimą, na śniegu zrobi-
liśmy krótki przemarsz w 
okolicy Kalwarii Wejhe-
-rowskiej. Po drodze była 
bitwa na śnieżki czy zjeż-
dżanie na saniach. Mimo 
śniegu i zimna nadal bar-
dzo ciepło to wspominam :)

- Jakie macie plany na 
przyszłość? 

- W planach jest wspo-
mniana siedziba Stowa-
rzyszenia. Potrzebujemy 

miejsca, w którym będzie-
my mogli się spotykać i 
działać. Przygotowujemy 
też co-roczną rekonstrukcję 
historyczną w Wejherowie. 
Oczywiście nadal będziemy 
się rozwijać i tworzyć coraz 
więcej, coraz fajniejszych 
przedmiotów wzoro-wanych 
na tych z epoki. A najważ-
niejszy plan na przyszłość? 
Dobrze się bawić!

- W 2019 r. otrzymał 
Pan  Nagrodę Prezyden-
ta Wejherowa. Ucieszyło 
Pana takie wyróżnienie?

- Tak, bardzo mnie ucie-
szyło, jest to ważne wyróż-
nienie. Cieszy mnie to, że 
działania moje i mojej grupy, 
zostały dostrzeżone i doce-
nione. Na ten sukces pracu-
ję nie tylko ja, ale cała grupa. 
Więc otrzymaną w ramach 
nagrody drobną gratyfika-
cją finansową przekazałem 
właśnie na działalność gru-
py. Uznałem, że to będzie 
sprawiedliwe wobec reszty 
osób w grupie. 

- Mieszka Pan w Wej-
herowie. Czy lubi pan 
swoje miasto?

- Tak, całe życie miesz-
kam w Wejherowie. W 
dzieciństwie i na począt-
ku doro-słości mieszkałem 
na ul. Karnowskiego, a od 
około 7 lat mieszkam w cen-
-trum miasta, w zabytkowej 
kamienicy. Oczywiście, że 
lubię swoje miasto. Wejhe-
rowo, zwłaszcza gdy miesz-
ka się w centrum, jest fajne 

i wygodne do życia. Wszyst-
kie potrzeby są na wycią-
gnięcie ręki. Mamy także 
piękny park (uważam, że 
najpiękniejszy na Pomo-
rzu) i bardzo ładny rynek. 

Oczywiście, są też man-
kamenty i problemy. Bar-
dzo mi przeszkadza np. 
palenie śmieci przez miesz-
kańców. Powietrze od listo-
pada do kwietnia nie-stety 
śmierdzi, m.in. palonym 
plastikiem czy klejami z 
płyt meblowych. Co praw-
da, z roku na rok jest trochę 
lepiej, ale to ciągle mało. 

- Czy praca zawodowa 
pozwala Panu na rozwi-
janie pasji? Czy ma Pan 
inne zainteresowania?

- Jestem inżynierem in-
formatyki, pracującym ja-
ko programista. Całe życie 
pracuję zdalnie i bardzo to 
lubię. Czas zaoszczędzo-
ny na dojazdach mogę po-
święcić m.in. na moje pasje, 
takie jak jazda konna, maj-
sterkowanie i dzia-łania 
warsztatowo twórcze, szer-
mierka (także jako trener), 
czy zamiłowanie do staro-
ci. Te zainteresowania są 
wręcz bezpośrednio powią-
zane z rekon-strukcjami. 
Jednakże mam inne. Jestem 
wielkim fanem zwierząt i po-
siada-czem niezwykłego psa. 
Cerber, pies rasy wilczak 
czechosłowacki, to mój kom-
pan i przyjaciel. Jest także 
sporym  wyzwaniem, bo je-
go inteligencja po-trafi być 
wręcz przytłaczająca. M.in. 
potrafi otwierać sobie drzwi, 
szafki czy lodówki, a że jest 
strasznym pochłaniaczem 
wszystkiego, to każde miej-
sce z jedzeniem muszę przed 
wyjściem zabezpieczyć.

Wracając do pasji i do tego, 
jaki jestem, to z pewnością 
uzależniony od ad-renaliny. 
Od wielu lat skaczę ze spado-

chronem, nie ma nic fajniej-
szego i przyjemniejszego jak 
wyskoczenie z pędzącego sa-
molotu i swobodny spadek z 
około 4 kilometrów. Mimo że 
lata mijają, ciągle lubię nie-
bezpieczeństwo, uwielbiam 
wyzwania. Te lata dały mi 
tego bardzo dużo i na pew-
no nie jest to koniec!  Lubię 
rzeczy niestandardowe, eks-
tremalne i wszelkie aktyw-
ności. Co prawda, lata temu 
miałem poważną kontuzję 
kolana i mam za sobą prze-
byte dwie operacje, ale nadal 
jestem w stanie zrobić salto.

- Wkrótce kolejna re-
konstrukcja w Wejhe-
rowie. Co zobaczymy 
tym razem?

- Ten rok będzie całko-
wicie inny od poprzedniego. 
Wszystkie nasze działania 
będą w formie internetowe-
go livestreamingu i materia-
łów po wydarzeniu. To nasza 
odpowiedź na aktualne cza-
sy. Ten rok jest dla nas trud-
ny, jednakże nie poddajemy 
się i pokażemy, że nawet w 
tak ciężkich czasach, damy 
radę! Tematem przewodnim 
wrześniowej rekonstrukcji, 
tak jak w 2019 roku, bę-
dzie Jakub Wejher. Pokaże-
my otoczkę wydarzeń które 
miały miejsce przy oblęże-
niu pod Twierdzą Białą w 
okolicy Smoleńska. W tym 
roku mocno zmieniamy for-
mę rekonstrukcji, ale mam 
nadzieję, że w przyszłym 
roku wrócimy do Państwa z 
wydarzeniem w dużej skali i 
także w formie stacjonarnej. 
A teraz bądźmy dobrej my-
śli, że nasza rekonstrukcja 
we wrześniu będzie mimo 
wszystko powiewem nor-
malności która już wkrótce 
z nami zostanie.

Dokończenie ze str. 12

- Dziekuję za rozmowę.
Anna Kuczmarska
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godziny pracy

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

godziny przyjęć 
interesantów

Dyrektor WZNK przyjmuje 
interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

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

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731-008-506
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OGŁOSZEnIA
Łęczyce, 19 sierpnia 2021 r. 

 
OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE  
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU: 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 87/5 oraz 90,                            
obr. geodezyjny Pużyce, gm. Łęczyce 

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

(Dz. U. z  2021 r. poz. 741 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIII/42/2020 Rady Gminy 
Łęczyce z dnia 28 kwietnia 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 sierpnia 
2021 r. do 24 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, w godzinach pracy 
Urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się dnia 24 września 2021 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Łęczyce o godz. 13:00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3                  
i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany 
planu lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce lub za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2021 r. 

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu 
prowadzonego przez Urząd Gminy Łęczyce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej                                
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy Łęczyce,                      
ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, lub gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 11 października 2021 r. 

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

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 zasłonić usta i nos maseczką. 

Wszystkim osobom biorącym udział w dyskusji publicznej i wyłożeniu zostanie zapewniony płyn do dezynfekcji rąk 
oraz warunki pozwalające na zachowanie bezpiecznej odległości od pozostałych uczestników. 
 
Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                     
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),                         
Wójt Gminy spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łęczyce reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, tel: 58 678 92 14, fax: 58 678 91 25,                                      
e-mail: sekretariat@leczyce.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@leczyce.pl. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest opracowanie 
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 udostępnianiu informacji                        
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu                              
i aktualizacji  podanych danych i prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.  

Łęczyce, dnia 19.08.2021r. 
 

OGŁOSZENIE 
 

Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego we fragmencie, przyjętego uchwałą Nr LII/71/2014 z dnia                

30 października 2014 roku zmienionego uchwałą Nr XXXI/83/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie, przyjętego 
uchwałą Nr LII/71/2014 z dnia 30 października 2014 roku zmienionego uchwałą Nr XXXI/83/2016 z dnia 
28 listopada 2016 roku. 

Wyżej wymieniony projekt zmiany planu sporządzony zostanie w związku z podjęciem przez 
Radę Gminy Łęczyce Uchwały Nr XXXIX/51/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. i dotyczy części obrębu 
geodezyjnego Bożepole Wielkie. 

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 2021 r. poz. 247 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 2021 r. poz. 247 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. 
 
Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                     
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),                         
Wójt Gminy spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łęczyce reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Długa 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 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji  podanych danych i prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. Przysługuje 
Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach 
realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. 

 

R E k l A M A

ogŁoSZENIEogŁoSZENIE
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OGŁOSZEnIA
Łęczyce, dnia 19.08.2021r. 

 
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 fragmentu obrębu 

geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce 
 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam 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 fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce. 

Wyżej wymieniony projekt zmiany studium sporządzony zostanie w związku z podjęciem przez 
Radę Gminy Łęczyce Uchwały Nr XXXVIII/43/2021 z dnia 25 maja 2021 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 2021 r. poz. 247 ze zmianami) informuję                         
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
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 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 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. 
 
Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                     
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),                         
Wójt Gminy spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łęczyce reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Długa 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 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 niezbędne do zrealizowania celu. W 
ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. 

 
 

W Bolszewie zain-
augurowano cykl Ka-
szubskie Grand Prix 
MTK. W ramach za-
wodów Bolszewo na 
„5” biegacze pokony-
wali dystans 5 km le-
śną trasą. 

Odbył się tam także 
marsz nordic walking na 
takim samym dystansie. 
W biegowej i pieszej impre-
zie uczestniczyło 150 osób. 
Zwycięzcą biegu na „5” zo-
stał Dawid Moska z Unique 
Hair Team Wejherowo.

Organizatorzy zapowia-
dają już kolejną imprezę 
tego typu. Tym razem 14 
listopada z okazji Święta 
Niepodległości.

BiegI

Bolszewo 
na „5”

   W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagroże-
niem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w spra-
wie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861) 
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

R E k l A M A

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

Szkoła nauki jazdy Arkadiusz 
Żukowski

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

R E k l A M A

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

http://www.wtbswejherowo.pl/

 
 
 

 

wejherowskie towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ADMINIStRAtoR
NIERuChoMoŚCI

O G Ł O S Z E N I E

kickboxing. Mistrzostwa Polski 

w drodze do sukcesów
Zawodników ktS-k goSRit Luzino oraz wejherowskiego Stowarzy-

szenia Sportowego czeka bardzo ważny turniej - Mistrzostwa Polski 
juniorów i seniorów formuły kick-light, które odbędą się we wrześniu 
w kartuzach.

Szanse na medal MP ma Paulina Stenka, medalistka Mistrzostw Świata seniorów 2019 i Mi-
strzyni Świata juniorów 2018, aktualnie trenerka sekcji kickboxingu w Kębłowie. Pozostali za-
wodnicy, tj. Patryk Siwa, Adam Wróbel i Dawid Zdrojewski też walczyć będą o najwyższe trofea. 
W Pucharze Świata w kickboxingu na Węgrzech, Zuzanna Kalbarczyk, prawdopodobnie walczyć 
będzie o Puchar w formule full contact. 

Sukcesy z Mistrzostw sprawiły, że kilku zawodników jest w Kadrze Narodowej kadetów, ju-
niorów i seniorów Polskiego Związku Kickboxingu, są to: Agata Drewa (GOSRiT) - kadet młod-
szy, pointfighting, Żaneta Stenka (GOSRiT) - kadet starszy, pointfighting, Julia Drewa (GOSRIT) 
- kadet starszy, light contact, pointfighting, Natalia Stemplewska (WSS) - junior, pointfighting, 
Zuzanna Kalbarczyk (GOSRiT) - senior, pointfighting, full contact. Wszyscy kadrowicze są pod-
opiecznymi, a także wychowankami trenera Rafała Karcza. 

To był ostatni dzień Tokijskiej Olimpiady, gdy na start 
do biegu maratońskiego ustawili się biegacze z całego 
Świata. Wśród nich była trójka z Polski: Marcin Chabow-
ski, Adam Nowicki i Arkadiusz Gardzielewski. 

Naszemu reprezentantowi wreszcie udało się zdobyć 
olimpijski paszport w biegu maratońskim na lotnisku w 
holenderskim Enschede. Wiele miesięcy treningów, m.in. 
w ekstremalnych warunkach Afryki poszło na marne. W 
trakcie biegu treningowego w Tokio „odezwało” się ścię-
gno Achillesa i nie dało o sobie zapomnieć przez cały bieg. 
Jak wspomina przebieg maratonu M. Chabowski, ścięgno 
wytrzymało 10 kilometrów, a potem było już tylko gorzej. 
Od 20 kilometrach bieg przypominał raczej trucht, a po 30 
kilometrach już nie dało się nawet iść... Szkoda.

Marcin Chabowski w tokio

Zakończył bieg
po 30 kilometrach

Jedynemu sportowcowi rodem z Wejhe-
rowa, który wystartował w olimpijskim 
maratonie, nie udało się ukończyć biegu. 
Po przebiegnięciu ponad 30 kilometrów, 
Marcin Chabowski musiał zejść z trasy 
z powodu odnowionego urazu ścięgna 
Achillesa.

Początek meczu był ner-
wowy, a Wikęd w 27 minucie 
zdobył gola. W 49 minucie 
debiutant w Gryfie, 16-let-
ni J. Zaworski wyrównał 
stan meczu, ale w 65 minu-
cie P. Kostuch zdobył drugą 
bramkę dla luzinian. 

W miniony weekend 
Gryf Wejherowo pokonał na 
Wzgórzu Wolności benia-
minka Borowiaka Czersk 
2:1. Gole strzelili: J. Kwi-
dziński i P. Zaleski.

Natomiast Wikęd Luzino 
pojechał do Słupska, gdzie 
doznał dotkliwej porażki z 
Gryfem 4:2. Kolejny czwar-
toligowy beniaminek Orkan 
Rumia wygrał drugi poje-
dynek ligowy. Rumianie na 
wyjeździe pokonali MKS 
Władysławowo 1:2.

Piłka nożna

Luzino
górą

Zwycięstwem 2:1 
KTS-K Wikęd Luzi-
no w powiatowych 
derbach z Gryfem 
Wejherowo, zakoń-
czyło się inaugura-
cyjne spotkanie w 
IV lidze.

Informujemy naszych Czytelników, że kolejne 
wydanie „Pulsu wejherowa” ukaże się wyjątkowo 
za trzy tygodnie:  9 września br., z powodu przerwy 
urlopowej. Przepraszamy i zachęcamy do lektury.

kolejny Puls za trzy tygodnie


