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Drugie życie przedmiotów
możliwe w ekoFabryce

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych i ich zagospodarowywanie, w tym nadawanie przedmiotom 
drugiego życia, a także edukacja ekologiczna - to podstawowe funkcje EkoFabryki, funkcjonującej w ramach 
Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wejherowie. Niedawno otwarty obiekt powstał dzięki unijnym 
środkom, pozyskanym przez ZUK na realizację jednej z nowocześniejszych w Polsce inwestycji ekologicznej.  

- EkoFabryka jest dopełnieniem gminnego systemu gospodarki odpadami, który powinien spełniać wymogi 
właściwego gospodarowania odpadami, wynikające z dyrektyw unijnych. Wszystko dla ochrony środowiska 
i zdrowia ludzkiego - podkreśla prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt.        Str. 2
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EkoFabryka powstała na 
terenie dawnych zakładów 
drzewnych w Wejherowie, 
w dzielnicy Przemysłowej, w 
rejonie ul. Fabrycznej i Eko-
logicznej. Na powierzchni ok. 
2 hektarów utworzono m.in. 
Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), strefę recyklingu 
gruzu oraz myjnię pojemni-
ków i pojazdów. W budynku 
zaadaptowanej hali dawnej 
fabryki drzewnej umiesz-
czono także bibliotekę z 
odzysku, skład rzeczy uży-
wanych, strefę recyklingu i 
upcyklingu oraz warsztaty 
do naprawy przedmiotów i 
sprzętów. Centrum Edu-
kacyjne jest otwarte dla 
każdego, kto interesuje się 
ekologią, recyklingiem, od-
nawianiem przedmiotów, 
naprawą sprzętów i stylem 
życia zero waste (nic się nie 
marnuje). Na terenie Eko-
Fabryki znajdzie się rów-
nież Biuro Obsługi Klienta.

Inwestorem jest Za-
kład Usług Komunalnych 

- EkoFabryka to miejsce, w 
którym niepotrzebne rzeczy 
można przywrócić do użyt-
kowania. Udowodnimy, że 
nie wszystko jest odpadem. 
Każdy mieszkaniec Wejhe-
rowa może tu przyjechać z 
dowolną rzeczą, którą chce 
wyrzucić, a my podpowie-
my,  czy można ją naprawić 
lub wykorzystać w inny spo-
sób. W EkoFabryce będzie 
działał Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) przeniesiony 
tu z ul. Obrońców Helu. Bę-
dziemy prowadzić recykling 
i upcykling, a dzięki centrum 
edukacyjnemu zwiększać 
świadomość mieszkańców 
na temat zmniejszenia ilości 
odpadów, sposobu ich se-

Nowoczesny zakład • wzorcowy projekt proekologiczny • odnowienie zabytku

ekoFabryka dla mieszkańców wejherowa
EkoFabryka, którą uroczyście otwarto w Wejherowie to nowo-

czesne miejsce zagospodarowywania odpadów, a także Centrum 
Edukacji Ekologicznej. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. 
pozyskał unijne środki na realizację jednej z nowocześniejszych 
w Polsce inwestycji ekologicznej.

sp. z o.o., którego właści-
cielem jest miasto Wej-
herowo. Ambitny projekt 
składa się z dwóch części. 
Pierwsza to właśnie wspo-
mniane obiekty w dzielni-
cy Przemysłowej, a druga 
to utworzone w 2021 roku 
podziemne gniazda, czyli 
punkty zbiórki odpadów na 
terenie Wejherowa. 

- EkoFabryka jest dopeł-
nieniem gminnego syste-
mu gospodarki odpadami, 
który powinien spełniać  
wymogi  właściwego gospo-
darowania odpadami, wy-
nikające z obowiązujących 
dyrektyw unijnych. Wszyst-
ko dla ochrony środowiska 
i zdrowia ludzkiego - mówi 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Za-
łożeniem EkoFabryki było 
to, aby większą część odpa-
dów przywrócić do powtórne-
go użycia. Mam nadzieję, że 
mieszkańcy będą zadowole-
ni i skorzystają z takiej ofer-
ty EkoFabryki. Liczymy, że 
edukacja prowadzona w tym 

obiekcie, a realizowana po-
przez warsztaty, spotkania 
i konferencje, przyniesie wy-
mierne efekty. Przede wszyst-
kim spowoduje, że odpadów, 
które znajdą się na składo-
wisku będzie znacznie mniej.

Jak wyjaśniła Beata 
Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. 
rozwoju miasta, projekt 
ma usprawnić selektywną 
zbiórkę odpadów, zachęcić 
mieszkańców do powtór-
nego wykorzystania przed-
miotów, a przede wszystkim 
zwiększyć wiedzę z zakresu 
gospodarowania odpadami 
oraz rozwijać postawy pro-
ekologiczne. 

Małgorzata Henning, 
kierownik EkoFabryki do-
daje, że w obiekcie znajdu-
je się ścieżka edukacyjna 
dla dzieci i dorosłych oraz 
warsztaty „Zrób to sam”. 
Organizowane będą kon-
ferencje (pierwszą ogólno-
polską zaplanowano już w 
marcu br.) oraz spotkania o 
tematyce ekologicznej. 

Jak się okazuje, miesz-
kańcy Wejherowa, z nie-
cierpliwością czekali na 
uruchomienie obiektu. 

- Dzięki EkoFabryce ma-
my możliwość kreatywnego 

i pożytecznego wykorzysta-
nia niepotrzebnych przed-
miotów - mówi pani 
Elżbieta, wejherowianka. 
- Jednak największym wy-
granym jest środowisko, 
które oprócz zagospodaro-
wania odpadów zyskuje na 
ograniczeniu zużycia mate-
riałów do produkcji nowych 
przedmiotów oraz budo-
waniu świadomości ekolo-
gicznej młodego pokolenia. 
Najlepszym sposobem na 
ograniczenie powstawania 
odpadów jest po prostu uni-
kanie ich wytwarzania.

W otwarciu obiektu wzięli 
udział m.in. przedstawiciele 
Departamentu Ochrony Zie-
mi NFOŚIG, władz miasta i 
powiatu i radni miejscy.

Roman czerwiński, prezes zuk sp. z oo

Nie wszystko jest odpadem

gregacji oraz odzysku.
EkoFabryka powstała w 

miejscu starego, zabytkowe-
go, ale pozostającego w ru-
inie budynku, który został 
odnowiony i przywrócony do 
ponownej świetności. Udało 
się odnowić i zabezpieczyć 
niektóre drewniane krokwie. 

Na korytarzach EkoFabryki można zobaczyć zdjęcia 
zrujnowanego obiektu sprzed remontu i adaptacji.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Projekt „Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpa-
dami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FA-
BRYKA” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. 
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 26,5 mln zł 
(brutto), a wysokość dofinansowania z UE to ponad 13,4 mln zł. 

- Projekt  wejherowskiego  Zakładu Usług Komunalnych  był 
bardzo ambitny i już na etapie realizacji wzorcowy -  ocenił 
Dominik Bąk, zastępca prezesa Narodowego Funduszu 
ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w warsza-
wie, który zarządza środkami unijnymi na cele ekologicz-
ne i ochrony środowiska  - Podczas naszej pierwszej wizyty 
w Wejherowie, kiedy  zobaczyliśmy fabrykę drewna i to, „z 
czego” prezes  Czerwiński  chce  zbudować  EkoFabrykę,  nasze 
uczucia były mieszane.  Ale znając jego dokonania, mieliśmy 
do niego zaufanie.  Gospodarka  odpadami jest działalnością 
wymagającą. Często przytaczane jest powiedzenie: co naj-
bardziej lubią odpady? Odpady lubią porządek.

ambitny i wzorcowy projekt

Na powierzchni ok. 2 hektarów utworzono m.in. Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, strefę 
recyklingu gruzu oraz myjnię pojemników i pojazdów.
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Posiadacze Wejherow-
skiej Karty Mieszkańca za-
płacą o połowę mniej, czyli 
40 zł za miesięczny postój 
swojego pojazdu na miej-
skich parkingach – taką 
decyzję podjęli wejherow-
scy radni podczas sesji 21 
grudnia br. Nowa, obniżona 
opłata będzie obowiązywa-
ła od 1 lutego 2022 r. To ko-
lejna ulga skierowana dla 
mieszkańców Wejherowa.

Miesięczna opłata abo-
namentowa za postój zo-
stała obniżona z 80 zł do 
40 zł. Niższa opłata od jed-
nego pojazdu w strefach 
płatnego parkowania na 
drogach publicznych oraz 
na niestrzeżonych parkin-
gach zlokalizowanych po-
za pasem drogowym dla 

kolejna ulga dla mieszkańców wejherowa 

z kartą Mieszkańca 
mniej za parking

Od 1 lutego posiadacze Wejherowskiej Karty Mieszkańca zapłacą 
o połowę mniej za parking w Wejherowie.

posiadaczy Wejherowskiej 
Karty Mieszkańca to kolej-
na ulga dla wszystkich, któ-
rzy przystąpili do Karty. 

Od 27 października br. 
już ok. 900 wejherowian po-

siada Kartę, a co za tym idzie 
szerszy dostęp do usług i to-
warów w formie ulg i zniżek 
oferowanych przez instytu-
cje miejskie oraz lokalnych 
przedsiębiorców. 

Gruby Mecenas siedział 
samotnie nad butelką wódki. 
Na jego okrągłej i błyszczą-
cej, jak księżyc w pełni, twa-
rzy widać było na przemian 
zakłopotanie i przerażenie. 

- Co będzie jak Wielki 
Deweloper zorientuje się, 
że okradam go z kasy, któ-
rą dawał na hejt i ataki 
na Burmistrza Mikołaja? 
Kantowałem go przecież w 
przeszłości już wiele razy ... 
- mówił sam do siebie Gru-
by Mecenas, bo chyba wy-
pita wódka rozwiązała mu 
język. 

Myśli Grubego biegły 
nieubłaganie ku minionym 
czasom, kiedy dogadywał 
się po cichu z hejterski-
mi firmami i przedstawiał 
Wielkiemu do zapłaty za-
wyżone faktury. Firmy, za 
zorganizowane ataki na 
Burmistrza, brały w rze-
czywistości mniej kasy, a 
nadwyżką dzieliły z Mece-
nasem pod stołem. 

- A jak szef się zorientu-
je, że część w ogóle nie by-
ła potrzebna, a tylko koszty 
pompowałem? No, nie za-
cznie się teraz chyba pytać 
ludzi jak było? Nie przy-
znają się chyba? - drażliwe 
pytania same cisnęły się 
Grubemu Mecenasowi na 
usta. Dodał w przypływie 
pijackiej szczerości:

- Czasami nic nie zleca-
łem, a kasę na to wziąłem. 
Dawał kasę zawsze przeze 
mnie, bo przecież mi ufał... 
O, cholera!

Toudi - podnóżek 
Księciunia
Gruby Mecenas był pra-

wa ręką Wielkiego Dewelo-
pera i załatwiał dla niego 
różne ciemne interesy, nie 
tylko polityczne. Nigdy nie 
przeciwstawiał się Dewe-
loperowi, nie kwestiono-
wał jego nawet najbardziej 
głupich albo chamskich 
poczynań. To bardzo się 
Wielkiemu podobało, gdyż 
zachowywał się jakby 
„zjadł  wszystkie rozumy” i 
nie cierpiał sprzeciwu. 

opowiadania polityczne Dr. pulsa - odc. 10

przekręty grubego 
Mecenasa - ciąg dalszy

Dlatego łatwo było się 
w ten sposób wkraść w je-
go łaski. A ta łaska zawsze 
przekładała się na możli-
wość zarobku i kasę.

Wiedzieli to również 
Sfarko, Orłowski i Bokser-
ski, których Wielki Dewe-
loper opłaca za atakowanie 
i szkalowanie Burmistrza 
Mikołaja w intrenecie i ga-
zetkach. Chodzi tylko o to, 
że mają pomóc w obaleniu 
Burmistrza, aby Wielki 
Deweloper mógł na swo-
jej działce nad rzeką wy-
budować bloki. Mają tylko 
posłusznie wykonywać po-
lecenia Dewelopera i Me-
cenasa, kłamać i szczuć na 
Burmistrza, a będą dla nich 
pieniądze. Było to szczegól-
nie ważne dla Sfarki, który 
z całej hejterskiej bandy był 
chyba największym fajtła-
pą i nieudacznikiem życio-
wym. Z każdej normalnej i 
uczciwej pracy go w końcu 
wywalili i musiał na życie 
zarabiać hejtem, pisaniem 
paszkwili na Burmistrza 
na facebooku i w gazetkach. 

Grubas był jednak nad-
zwyczajnie usłużny i spo-
legliwy wobec Wielkiego 
Dewelopera. Dosłownie 
biegał wokół niego w tych 
swoich eleganckich, ale 
ciasnawych bucikach, aż go 
nóżki bolały. 

Złośliwi koledzy nazwa-
li nawet Grubego „Toudi 

P.S. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób i 
zdarzeń jest przypadkowe oraz niezamierzone. Opowia-
danie jest wizją literacką.

- podnóżek Księciunia Ig-
thorna”, jak w bajkowym 
serialu o Gumisiach.

Gwóźdź w d… 
za pięć złotych
To wszystko wynika-

ło z tego, że Gruby Mece-
nas nic tak nie kochał jak 
swojej kasiory. Za przysło-
wiowe „pięć złotych dałby 
sobie zardzewiały gwóźdź 
w d…. wbić”. I nie cofał się 
przed żadnym świństwem, 
aby tylko zarobić. Trzeba 
przyznać, że miał do prze-
krętów wręcz rodzinny ta-
lent. I kasa leciała!

Grubas uwielbiał zaglą-
dać do szkatułki, w której 
trzymał pieniądze z prze-
wałów, i przekładać bank-
noty tłuściutkimi palcami. 

Gruby Mecenas miał jed-
nak problem - byli nim lu-
dzie, którzy wiedzieli o jego 
przekrętach i pamiętali nie-
obyczajne występki, których 
się dopuścił. Oni zawsze mo-
gli tu i ówdzie opowiedzieć 
jak było, a klienci Mecena-
sa, nawet taki Wielki De-
weloper, nie byliby z tego 
powodu - delikatnie mówiąc 
- zachwyceni. Gruby czasa-
mi sobie o tym przypomniał 
i wtedy pił, ale nie wyciągał 
wniosków. Kac trwał zwykle 
do następnego przekrętu czy 
kolejnego świństwa.

Ciąg dalszy nastąpi….

Dr Puls

Proponowane górne stawki w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych dotyczą właścicieli nieruchomości, któ-
rzy nie mają obowiązku ponoszenia stałych comiesięcznych 
opłat na rzecz gminy, np. sklepy, urzędy, przedsiębior-
stwa, szkoły. Górna stawka opłat może wynosić maksy-
malnie 280 zł brutto za 1 metr sześć. odpadów zbieranych 
oraz odbieranych w sposób selektywny i 380 zł brutto za 1 
metr sześć. odpadów komunalnych nie zbieranych i odbie-
ranych w sposób selektywny. Radni ustalając górne staw-
ki opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości cie-
kłych, wzięli pod uwagę takie okoliczności jak: koszty usu-
wania odpadów, zapewnienie odpowiedniej rentowności 
zainteresowanych przedsiębiorców usuwających odpady, 
zabezpieczenie mieszkańców przed nadmiernymi i nieuza-
sadnionymi kosztami. Wysokość stawki wynika również 
z indywidualnych negocjacji pomiędzy właścicielem firmy 
czy instytucji, a przedsiębiorcą odbierającym odpady.

opłaty za odpady

górne stawki
Przyjęta na grudniowej sesji uchwała Rady 

Miasta Wejherowa określiła górne stawki opłat 
za odbieranie odpadów komunalnych i trans-
portu nieczystości ciekłych od firm i przed-
siębiorstw. Dotyczą one wyłącznie właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są objęci gminnym 
systemem zbierania odpadów. Stawki te nie 
dotyczą mieszkańców indywidualnych płacą-
cych comiesięczną opłatę. 

Henryk Jarosz jest rad-
nym z dwudziestoletnim 
stażem, bo w wejherowskiej 
Radzie zasiadał od 1998 do 
2018 roku. 

Podczas sesji został po-
wołany na przewodni-
czącego Komisji Spraw 
Komunalnych oraz w skład 
Komisji Bezpieczeństwa i 
Samorządów. 

Henryk Jarosz zo-
stał zaprzysiężony na 
radnego miejskiego i 
objął mandat po zmar-
łym radnym Henryku 
Kanczkowskim. H. Ja-
rosz ponownie wszedł 
w skład Rady Miasta 
podczas XXIX sesji w 
dniu 21.12.2021 r.

Rada 
Miasta 
w pełnym 
składzie
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inwestycyjny budżet powiatu na 2022 r.
Zrównoważony, ale bardzo ambitny i proinwestycyjny, taki 

będzie budżet Powiatu Wejherowskiego na rok 2022. Najwięk-
sza pula środków została zabezpieczona na realizację zadań 
oświatowych, pomoc społeczną oraz poprawę infrastruktury 
drogowej. Wśród kluczowych zadań jest m.in. rozbudowa i prze-
budowa budynku Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie, rozbudowa skrzyżowania na drodze powiatowej 
w miejscowości Kamień i Koleczkowo oraz dalsza przebudowa 
ulicy Przemysłowej w Wejherowie.

Rada Powiatu Wejhe-
rowskiego przyjęła budżet 
na 2022 r. Projekt budże-
tu zakłada dochody w wy-
sokości 246 330 289 zł oraz 
wydatki w kwocie 285 454 
1500 zł. Największe źródło 
wpływów stanowić będą 
subwencje ogólne w kwocie 
113 291 587 zł, które stano-
wią 45,99% budżetu ogółem, 
dochody własne w wysoko-
ści 108 340 542 zł (43,98%) 
oraz dotacje celowe z budże-
tu państwa w kwocie 24 698 
160 zł (10,03%). Ponad 131 
mln zł zostanie przezna-
czone na zadania z zakresu 
oświaty i edukacyjnej opie-
ki wychowawczej.

- Będzie to kolejny rok, 
w którym Samorząd Po-
wiatu Wejherowskiego bę-
dzie realizował inwestycje 
i projekty podnoszące ja-
kość życia mieszkańców w 
różnych dziedzinach życia. 
Zamierzamy kontynuować 
już rozpoczęte inwesty-
cje oraz planujemy nowe, 
w tym m.in.rozbudowę i 
przebudowę budynku z sa-
lą gimnastyczną na potrze-
by Powiatowego Zespołu 

Kształcenia Specjalnego w 
Wejherowie. Na tę inwesty-
cję pozyskaliśmy 14,3 mln 
zł z Rządowego Funduszu 
Polski Ład. Ponadto chcemy 
przeprowadzić gruntowny 
remont drugiej części bu-
dynku Powiatowego Zespo-
łu Szkół nr 1 w Wejherowie, 
w skład którego wchodzi I 
Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Króla III Jana So-
bieskiego. Wymienione 
zostaną okna, instalacja 
elektryczna, wyremonto-
wane pomieszczenia, a po-
nadto szkoła zyska nową 
elewację. Planujemy także 
przygotować dokumentację 
rozbudowy Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 4 w Wejhe-
rowie, ponieważ ze względu 
na przyrost liczby uczniów 
placówka ma trudności lo-
kalowe - mówi starosta wej-
herowski Gabriela Lisius 
(na zdjęciu poniżej). 

Kolejną pozycją w bu-
dżecie powiatu zajmują wy-
datki na zadania z zakresu 
ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej, polityki spo-
łecznej i rodziny, które na 
2022 rok wynoszą 53 mln 

zł. Środki finansowe prze-
znaczone zostaną na funk-
cjonowanie domów pomocy 
społecznej, funkcjonowanie 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wejherowie, finansowa-
nie pobytu dzieci z terenu 
powiatu wejherowskiego 
w rodzinach zastępczych 
i placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych. 

- W przyszłym roku kon-
tynuowana będzie adapta-
cja i przebudowa budynku 
przy ul. Ofiar Piaśnicy w 
Wejherowie w celu stworze-
nia Środowiskowego Domu 
Samopomocy wraz z Warsz-
tatami Terapii Zajęciowej. 
To bardzo wyczekiwana in-
westycja, której celem jest 
wsparcie osób niepełno-
sprawnych i umożliwienie 
im samodzielnego funkcjo-
nowania w środowisku oraz 
przygotowanie do aktywi-
zacji zawodowej - wyjaśnia 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius. 

Blisko 38 mln zł powiat 
wyda na bieżące i zimo-
we utrzymanie dróg, re-
monty cząstkowe, remonty 
zadaniowe oraz zadania 

• rozbudowa i przebudowa budynku z salą gimnastyczną na potrzeby Powiatowego 
Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Na tę inwestycję powiat pozyskał 14,3 
mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 2 mln zł Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych

• kontynuacja adaptacji i przebudowy budynku przy ul. Ofiar Piaśnicy w Wejhero-
wie w celu stworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z Warsztatami Terapii 
Zajęciowej

• kontynuacja przebudowy i nadbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wej-
herowie

• budowa dwóch rond w miejscowości Kamień i Koleczkowo 

• przebudowa drogi Rybno – Rybska Karczma wraz z budową chodnika

• rozbudowa drogi powiatowej Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-ro-
werowego wraz z remontem nawierzchni

• remonty dróg powiatowych na odcinku Linia – Niepoczołowice,  Zakrzewo – Linia, 
Dzięcielec – Nawcz 

• dalsza przebudowa ulicy Przemysłowej w Wejherowie

inwestycyjne poprawiające 
bezpieczeństwo uczestni-
ków ruchu drogowego oraz 
zwiększające bezpieczeń-
stwo pieszych.

-  Priorytetem dalej będzie 
modernizacja infrastruktu-
ry drogowej, dlatego spora 
część budżetu przeznaczo-
na zostanie na inwestycje 
na drogach powiatowych. 
Wśród zaplanowanych za-
dań jest m.in. przebudo-
wa drogi Rybno - Rybska 
Karczma, budowa nowego 
odcinka ulicy Chylońskiej 
w Koleczkowie, budowa 
dwóch rond w miejscowości 
Kamień i Koleczkowo, roz-
budowa drogi powiatowej 
Osetnik - Sasino poprzez 
budowę ciągu pieszo-rowe-
rowego. Dalej kontynuowa-

na będzie rozbudowa drogi 
Tartaczna - Przemysłowa, 
wyremontowana zostanie 
droga na odcinku Linia 
-Niepoczołowice, Zakrzewo 
- Linia, Dzięcielec - Nawcz 
oraz utwardzona zostanie 
droga na odcinku Reda - 
Gniewowo - podkreśla Wi-
cestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel.

Budżet na 2022 r. zabez-
piecza także wszystkie po-
zostałe potrzeby związane 
z administracją starostwa, 
gospodarką nieruchomo-
ściami, geodezją, bezpie-
czeństwem publicznym i 
ochroną przeciwpożarową 
oraz środki na zadania z 
zakresu kultury, sportu i 
ochrony środowiska.

Ponadto wśród zaplano-

wanych działań jest kon-
tynuacja przebudowy i 
nadbudowy budynku Staro-
stwa Powiatowego w Wejhe-
rowie, Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 w Wejherowie, 
a także środki na przebu-
dowę budynku Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Wejherowie.

Realizowane będą rów-
nież projekty z udziałem 
środków unijnych tj. „Sys-
tem Aktywizacji Społecz-
no-Zawodowej w Powiecie 
Wejherowskim I - etap 
drugi”, „System Aktywiza-
cji Społeczno-Zawodowej w 
Powiecie Wejherowskim II 
- etap drugi” oraz „Pomor-
skie dzieciom”.

Najważniejsze zadania w 2022 r.:

Rada Powiatu Wejherowskiego przyjęła budżet na 2022 r. na sesji w grudniu ub. roku.
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Pomysłodawcą i dyrek-
torem artystycznym kon-
certu jest pochodzący z 
Rumi tenor, artysta Opery 
Krakowskiej - Marek Ger-
watowski. Wydarzenie 
odbyło się w ramach Rum-
skich Spotkań Muzycz-
nych. Podczas koncertu 
zaśpiewano polskie kolędy, 
piosenki świąteczne, a tak-
że przeboje muzyki opero-
wej i musicalowej.

– Koncert Świąteczno-
-Noworoczny stał się już 
tradycją. W tym roku, po 
przerwie, ale z uwzględnie-
niem reżimu sanitarnego, 
wydarzenie ponownie po-
wróciło do Rumi – mówi 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius. 

Podczas koncertu wy-
stąpili artyści należący do 
czołówki polskich artystów 
scen operowych i musica-
lowych, śpiewacy operowi: 
Monika Korybalska – 
mezzosopran oraz Tomasz 
Rak – baryton, współpra-
cujący m.in. z Teatrem 
Wielkim, Operą Narodową 

koncert Świąteczno-Noworoczny w Rumi
W kościele św. Józefa i Judy Tadeusza w Rumi odbył się kon-

cert świąteczno-noworoczny. Wśród utworów, które usłyszeli 
zebrani były m.in. tradycyjne, polskie kolędy. Wydarzenie ob-
jęła patronatem Starosta Wejherowski.

w Warszawie, Operą Bał-
tycką w Gdańsku, Ope-
rą Nova w Bydgoszczy czy 
Operą Krakowską w Krako-
wie. W trakcie wydarzenia 
wystąpili również aktorzy 
musicalowi: Edyta Krze-
mień – śpiew, Przemy-
sław Zubowicz – śpiew, 
współpracujący m.in. z Te-
atrem Muzycznym w Gdy-
ni, Teatrem Muzycznym w 
Poznaniu czy Teatrem Mu-
zycznym Roma w Warsza-
wie. Podczas niedzielnego 
koncertu zebrani usłyszeli 
także artystów związanych 
z powiatem wejherowskim: 
Emilię Kulaszewicz – 
śpiew (I Liceum Ogólno-
kształcące w Rumi), Zespół 
Śpiewaczy św. Cecylia oraz 
Chór Dziecięcy z Podsta-
wowej Ekologicznej Szkoły 
Społecznej z Rumi (przygo-
towanie Krzysztof Brzo-
zowski), Chór Mieszany 
Cantores Veiherovienses 
(przygotowanie Tomasz 
Chyła), Ergo Cantemus – 
Chór ze Szkoły Podstawo-
wej nr 10 w Rumi i Scholę 
parafialną (przygotowanie  

Beata Awsiukiewicz). 
Wszystkim wykonaw-

com towarzyszyli zna-
komici instrumentaliści 
współpracujący z instytu-
cjami kultury na Pomorzu: 
Andrzej Sienkiewicz – 
fortepian, Emilia Chyła  – 
skrzypce, Tomasz Chyła 
– skrzypce, Katarzyna Ka-
mińska – wiolonczela, Da-
wid Głowacki – klarnet, 
Michał Bąk – kontrabas, 
Tomasz Skrętkowski – 
instrumenty perkusyjne. 

Artyści wystąpili pod dy-
rekcją Krzysztofa Brzo-
zowskiego. Autorami 
aranżacji byli: dyrygent i 
kompozytor Rafał Kłocz-
ko, a także instrumen-
taliści, którzy wystąpili 
podczas koncertu.

– To wyjątkowe, mu-
zyczne wydarzenie odbyło 
się dzięki wsparciu wielu 
wspaniałych ludzi. Bar-
dzo się cieszę, że ponow-
nie mogliśmy spotkać się z 
publicznością – powiedział 
dyrektor artystyczny Rum-
skich Spotkań Muzycznych 
Marek Gerwatowski.

Nagroda została przyzna-
na za osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej 
oraz upowszechniania i 
ochrony dziedzictwa kultu-
rowego regionu.

– Dziękuję za pro-
pagowanie kultury ka-
szubskiej, kultywowanie 
lokalnej tradycji, popula-
ryzację i dokumentowanie 
muzyki regionalnej oraz 
promowanie i rozsławianie 
Powiatu Wejherowskiego w 
kraju i poza jego granica-
mi – mówiła Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius.

Nagroda Remusa dla witosławy Frankowskiej

Dr hab. Witosława 
Frankowska – wychowa-
na w rodzinie o długoletnich 
tradycjach kaszubskich i 
muzycznych, łączy działal-
ność artystyczno-naukową z 
popularyzacją muzyki daw-
nej i regionalnej. Od 1993 r. 
związana z Wydziałem Wo-
kalno-Aktorskim Akademii 
Muzycznej w Gdańsku, gdzie 
prowadzi zajęcia przygoto-
wujące młodych śpiewaków 
do praktycznej realizacji re-
pertuaru barokowego. 

Opracowuje utwory ludo-
we i regionalne, była redak-

torem i autorką większości 
haseł muzycznych w książce 
„Muzyka Kaszub. Materia-
ły encyklopedyczne” (2005), 
prowadzi cieszący się dużą 
popularnością cykl koncer-
tów „Spotkania z muzyką 
Kaszub” w wejherowskim 
muzeum. Dokonała szeregu 
nagrań dla radia i telewizji, 
przygotowała do wydania 
płyty Morze (2004), Ptôszko-
wie na lëpie (2006). 

Laureatka Medalu Stole-
ma, Medalu Za Zasługi dla 
Powiatu Wejherowskiego 
oraz Nagrody Remusa.

Witosława Frankowska – kameralistka, kompozytorka, inicja-
torka m.in. cyklu wydarzeń muzycznych „Spotkania z muzyką Ka-
szub”, została wyróżniona przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego 
Nagrodą Remusa. 
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MIASTO

Do realizacji  ustawy 
o elektromobilności MZK 
Wejherowo przystąpiło w 
roku podjęcia ustawy, czyli 
w 2018 r. Wejherowski za-
kład zawarł umowę z Na-
rodowym Centrum Badań 
i Rozwoju, przystępując do 
programu E-BUS. Jego koń-
cowym efektem będzie au-
tobus bezemisyjny zasilany 
wodorem - polskiej myśli 
inżynieryjnej. Wprawdzie 
program rządowy z 2018 ro-
ku nie jest realizowany, ale 
w MZK Wejherowo pozosta-
ło dążenie do innowacji.

- Zainicjowaliśmy porozu-
mienie między Wejherowem, 
Gdynią, Gdańskiem, Tcze-
wem oraz firmą i LOTOS, 
które ma na celu zastosowa-
nie wodoru w komunikacji 
miejskiej - informuje Cze-
sław Kordel, prezes MZK 
Wejherowo. - Dzięki temu ze 
środków UE pozyskano eks-
pertów i powstało opracowa-
nie wraz z rekomendacjami 
i dalszymi projektami. W 
2019 roku Rada Nadzorcza 
MZK przyjęła strategię roz-
woju opartą na elektromo-
bilności w latach 2020-2035, 
którą zatwierdził Prezydent 
Miasta Wejherowa.

Rok temu MZK złożył 
wniosek do Narodowego  
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
na dofinansowanie zakupu 
trzech autobusów zeroemi-
syjnych i dwóch ładowarek 
elektrycznych dwufunkcyj-
nych, rozpoczynając negocja-
cje i udział w programie pod 
nazwą Zielony Transport.

Co ciekawe, w sierpniu 
ub.r. MZK Wejherowo, jako 
jedyny uczestnik w katego-
rii firm transportu komunal-
nego, podpisał porozumienie 
z rządem w Ministerstwie 
Klimatu, w sprawie kierun-
ków rozwoju rynku wodoro-
wego. Po podpisaniu umowy 
na dofinansowanie zakupu 

W ubiegłym roku w Wejherowie testowano trzy au-
tobusy elektryczne producentów światowych marek. 

 Całkowity koszt wy-
niósł ponad 469 tys. zł, a 
dofinansowanie unijne w 
ramach projektu „Rewita-
lizacja Śródmieścia Wejhe-
rowa” to 252 tys. zł. Wkład 
własny wspólnoty mieszka-
niowej wyniósł 217 tys. zł, a 
dotacja z Urzędu Miejskie-
go to 90 tys. zł.

- Remont budynku przy 
ul. Wałowej 18 i 18A to 
przykład kompleksowego 
działania dwóch wspól-
not mieszkaniowych, które 
od początku  ściśle z na-
mi współpracowały - wyja-
śnia Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa. - Teraz kamie-
nica, która znajduje się 
w sąsiedztwie efektowne-
go muralu, zwraca uwagę 
nowym wyglądem. Popra-
wił się nie tylko jej wizeru-
nek, ale przede wszystkim 
poprawiła się jakość życia 
mieszkańców. Na początku 
napotkaliśmy szereg pro-
blemów m.in. finansowych, 
ponieważ jak się okazało po 
wykonaniu projektu i złoże-
niu ofert, budżet nie spinał 
się wskutek inflacji i pod-
wyżki cen materiałów. Na 
prośbę bardzo prężnie dzia-

unijne i miejskie pieniądze na remont 

Budynek na wałowej 
zmienił swój wygląd

Dobiegł końca ważny etap prac w budynku wielorodzinnym 
przy ul. Wałowej 18 i 18A w Wejherowie. W ramach inwestycji 
wykonano m.in. remont elewacji północnej, południowej i zachod-
niej ściany, remont dachu oraz izolacje ścian fundamentowych 
wraz z robotami towarzyszącymi.

łających mieszkańców, po-
stanowiliśmy brak środków 
finansowych pokryć z bu-
dżetu miasta, co pozwoliło 
zakończyć inwestycję. 

Z rewitalizacji budyn-
ku liczącego ponad 130 lat, 
zadowoleni są bardzo sami 
mieszkańcy.

- Mieszkam tu 40 lat i je-
stem bardzo zadowolony z 
efektów prac, z samego wy-
konania, kolorystyki, jak i 
terminu, w którym udało się 
ten remont przeprowadzić – 
mówi Mariusz Lencki z 
zarządu Wspólnoty Miesz-
kaniowej Wałowa 18. - Sa-
ma procedura pozyskania 
środków nie była specjal-
nie skomplikowana i udała 
się dzięki m.in. urzędowi, a 
także WTBS. Moi sąsiedzi 
też są pod ogromnym wra-
żeniem zmian naszej kamie-
nicy. Cieszymy się, że nasz 

budynek dołączył do tej 
pięknej strefy, która tworzy 
się na ul. Wałowej.

- Efekty prac rewitaliza-
cyjnych widzimy nie tylko 
my - mieszkańcy kamieni-
cy, ale też mieszkańcy ca-
łego miasta - mówi Jerzy 
Bielaszewski z tej samej 
Wspólnoty Mieszkaniowej. 
- Przecież wiemy, jak waż-
ne znaczenie ma otocze-
nie, w którym się mieszka, 
gdzie wychowują się dzieci. 
Początkowo wspólnie z są-
siadami zbieraliśmy fundu-
sze, remontowaliśmy klatkę 
schodową własnym nakła-
dem sił, jednak niektóre 
rzeczy przerosły nasze moż-
liwości. Dziękujemy za do-
finansowanie, bo sami nie 
bylibyśmy w stanie tego sfi-
nansować. Udało się dzięki 
środkom unijnym i z budże-
tu miasta, za co dziękujemy.

W tym roku na ulicach Wejherowa i w okolicach miasta będą 
kursowały elektryczne autobusy komunikacji miejskiej. W ostat-
nich dniach 2021 roku MZK Wejherowo ogłosił przetarg na dosta-
wę w 2022 roku trzech autobusów i dwóch ładowarek. Wejherowo 
pozostanie w czołówce innowacji ochrony klimatu.

Mzk ogłosił przetarg na zakup pojazdów

elektryczne autobusy
jeszcze w tym roku

autobusów, 28 grudnia 2021 
ogłoszono przetarg na ich 
dostawę w 2022 r. Termin 
składania ofert wyznaczo-
no na 18 stycznia br., ale w 
ostatnich dniach MZK Wej-
herowo przedłużył termin 
składania ofert do 1 lutego 
2022 r. włącznie. W wyniku 
dalszej procedury do Wejhe-
rowa trafią trzy elektryczne 
autobusy. Ostatni oczekiwa-
ny jest do końca tego roku.

- Przypomnę, że era po-
jazdów spalinowych w wej-
herowskiej komunikacji 
miejskiej została zakończona 
w dniu 6 lipca 2021, kiedy 
zaprezentowaliśmy i wpro-
wadziliśmy do komunikacji 
ostatni autobus firmy SOLA-

RIS - dodaje prezes Czesław 
Kordel. - Jeśli chodzi o au-
tobusy elektryczne, w ubie-
głym roku przetestowaliśmy 
pojazdy trzech producentów 
światowych marek. Które z 
nich lub jeszcze innych pro-
ducentów rozpoczną wożenie 
pasażerów w komfortowych 
warunkach, pokaże przy-
szłość. Najważniejsze, aby 
chroniły nasze środowisko 
naturalne i nie pogorszyły 
dotychczasowego standardu 
przewozu pasażerów.

Jedno jest pewne - Wej-
herowo pozostanie w czo-
łówce innowatorów i 
przodowników ochrony kli-
matu i prawa ludzi do życia 
na bezpiecznej Ziemi.

Niemal codziennie jesteśmy bombardowani informacjami o kolejnych, często drastycznych 
podwyżkach cen, praktycznie wszystkiego, od prądu i gazu po żywność i różnorodne usługi. Ten 
temat bardzo interesuje Polaków, dlatego chcemy spojrzeć na podwyżki oczami naszych Czytel-
ników. Chcemy o tym pisać na naszych łamach.  Kto z Państwa będzie chciał, może podzielić się z 
Czytelnikami Pulsu swoimi informacjami i przemyśleniami dotyczącymi podwyżek cen oraz emo-
cjami, które temu towarzyszą. Prosimy o przesyłanie nam najbardziej bulwersujących przykładów 
podwyżek, najbardziej zaskakujących, dolegliwych czy kuriozalnych. 

Opinie na ten temat prosimy wysłać mailem na adres:  redakcja@pulswejherowa.pl

w polsce szybko rosną ceny

akcja pulsu: 
podziel się podwyżką

Fot. Urząd Miejski
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AKTUALNOŚCI

Poza dużymi wydatkami 
zaplanowanymi na zada-
nia oświatowe oraz wypła-
tę świadczeń socjalnych w 
grupie wydatków udało się 
wyasygnować ponad 21 mi-
lionów złotych przeznaczo-
nych na realizację zadań 
inwestycyjnych.

- Priorytetem było, aby 
zaplanować inwestycje w 
wielu sołectwach, a nie sku-
piać się wyłącznie na naj-
większych miejscowościach. 
Planujemy różnorodne in-
westycje, od dużych projek-
tów drogowych, takich jak 
budowa ulicy Strażackiej w 
Bolszewie, po inne przedsię-
wzięcia, takie jak budowa 
świetlicy wiejskiej w Łęży-
cach, rozbudowa szkoły w 
Gowinie czy budowa no-
wych obiektów sportowych 
w Górze, Zbychowie i Orlu 
- zaznaczył wójt Przemy-
sław Kiedrowski.

Budżet gminy wejherowo na 2022 rok

21 milionów złotych
na inwestycje

W czasie ostatniej sesji Rady Gminy Wejherowo (w poprzednim 
roku) uchwalony został budżet samorządu na rok 2022. Zaplano-
wano dochody na poziomie niemal 149 milionów złotych, zaś wy-
datki na ponad 154 miliony złotych. Powstały deficyt w wysokości 
5,88 miliona złotych zostanie pokryty z wolnych środków, niewy-
korzystanych w poprzednim roku. 

W budżecie znalazły się 
także środki na przygoto-
wanie projektów inwestycji, 
których realizacja przewi-
dziana jest na kolejne lata.

- Planujemy inwestycje 
długofalowo, nie patrzymy 
tylko na jeden rok budżeto-

wy. Posiadając dokumen-
tację projektową będziemy 
mieli możliwość starania 
się o pozyskanie funduszy 
zewnętrznych, co w znacz-
nym stopniu odciąży bu-
dżet gminy - dodaje wójt 
Gminy Wejherowo.

Więcej o budżecie Gminy można przeczytać na stronie Urzędu Gminy Wejherowo na: 
                    https://ugwejherowo.pl/budzet-na-2022-rok-uchwalony/

Starosta Wejherowski 
podziękowała za długolet-
nią pracę z samorządem Po-
wiatu Wejherowskiego oraz 
działalność na rzecz miesz-
kańców powiatu w obszarze 
pomocy społecznej oraz zło-
żyła serdeczne życzenia.

- Proszę przyjąć wyrazy 
uznania za sumienne i od-
powiedzialne wypełnianie 
zadań z zakresu pomocy 
społecznej, za profesjona-
lizm, rzetelność, zrozumie-
nie ludzkich problemów 
oraz gotowość niesienia 
pomocy potrzebującym na 
terenie powiatu wejherow-
skiego. Niech ten nowy roz-
dział życia będzie czasem 
odpoczynku i rozwijania 
dotąd odkładanych w cza-
sie marzeń i zainteresowań 
- powiedziała starosta Ga-
briela Lisius.

Warto przypomnieć, że 
pod kierownictwem Iwo-
ny Romanowskiej Po-

i. Romanowska odeszła na emeryturę

pożegnanie dyrektor pcpR

wiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wejherowie 
otrzymało wyróżnienie ze-
społowe od Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej 
„Za wdrożenie programu 
społecznego, ukierunko-
wanego na rozwiązywa-
nie trudnych problemów 
społecznych, takich jak 
narkomania, alkoholizm, 
bezdomność i przemoc w ro-
dzinie”. Ponadto w 2015 r. 
na ogólnopolskim Kongre-
sie Rodzicielstwa Zastęp-
czego PCPR w Wejherowie 
zostało wyróżnione przez 
Koalicję na rzecz Rodzinnej 
Opieki Zastępczej za wyso-
ki standard jakości pracy w 
zakresie pieczy zastępczej.

Pełniąc funkcję Dyrek-
tora PCPR Iwona Roma-
nowska otrzymała również 
nagrodę Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego 
„Srebrne Drzewko”. Wyróż-
nienie zostało przyznane za 

Członkowie Zarządu Powiatu Wejherowskiego pożegnali od-
chodzącą na emeryturę Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wejherowie - Iwonę Romanowską, która kierowała po-
wiatową jednostką blisko 13 lat.

tworzenie i rozwijanie wy-
sokich standardów jakości 
usług instytucji pomocy 
społecznej oraz upowszech-
nianie dobrych praktyk z 
zakresu integracji i polity-
ki społecznej.

 * * *
W grudniu ub. r. podczas 

spotkania w wejherowskim 
ratuszu prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hilde-
brandt wyróżnił Iwonę 
Romanowską, odchodzą-
cą na emeryturę dyrektor 
PCPR, Statuetką Jakuba 
Wejhera. To wyróżnienie 
przyznano w dowód uzna-
nia za wieloletnią współ-
pracę z samorządem miasta 
Wejherowa w zakresie roz-
wiązywania problemów 
społecznych i przedsię-
wzięć na rzecz dzieci, osób 
potrzebujących wsparcia, z 
niepełnosprawnością oraz 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i zawodowym.

Na odcinku od Sasina 
aż do plaży wybudowano 
półtorakilometrową drogę, 
czyli tzw. ciąg pieszo-rowe-

z sasina prosto na plażę
Z Sasina w gminie Choczewo, każdy piechur lub rowerzysta bez pro-

blemu dotrze nad otwarte morze. Właśnie oddano do użytku nowy, wy-
godny, utwardzony ciąg komunikacyjny.

rowy. Utwardzono pobocza 
i zamontowano energoosz-
czędne lampy. Ułożono tam 
również sieć wodociągową 

wraz z hydrantami. 
Inwestycję dofinansowa-

no ze środków Unii Europej-
skiej. 
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AKTUALNOŚCI

Prezydenta miasta pogratulował małżonkom wielu lat 
wspólnej drogi życiowej, a także podziękował za wytrwa-
łość i umiejętność utrzymania związku małżeńskiego, 
opartego na miłości i wzajemnym zrozumieniu. 

- Obecnie młodym małżonkom brakuje cierpliwości i 
wyrozumiałości w rozwiązywaniu problemów i konflik-
tów małżeńskich, szczególnie w początkowych latach 
związku, choćby z powodu urażonej dumy oraz braku 
gotowości do kompromisu, co skutkuje zbyt pochopnymi 
decyzjami o rozwodzie. Państwo, jako Jubilaci o stażu 
50 a nawet 60 lat małżeństwa, jesteście przykładem te-
go, że można iść zgodnie razem przez całe życie i warto 
ten przykład pokazywać, bo jest to piękne i godne uzna-
nia - powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt, 
życząc jubilatom wielu kolejnych lat w zdrowiu i szczę-
ściu rodzinnym.

Uroczystość znakomitym występem uświetnił Timur 
Gawryś.

Beata Rutkiewicz 
otrzymała Medal „Bene Me-
ritus” za zasługi dla Polskie-
go Związku Działkowców. 
Prezes Zarządu Pomorskie-
go Okręgowego Polskiego 
Związku Działkowców Mie-
czysław Kamiński, a także 
dyrektor biura gdańskiego 
okręgu POD Andrzej Łoc-
kiewicz wyrazili uznanie 
dla B. Rutkiewicz i władz 
Wejherowa za znakomitą 
współpracę z zarządami wej-
herowskich ogrodów i pełne 
zrozumienie dla działalno-
ści działkowców. Od kilku 
lat dzięki tej współpracy w 
konkursie na najpiękniejszy 
ogród w wydzielonej katego-
rii mogą uczestniczyć ogrody 
działkowe. 

uznanie dla władz wejherowa

Dobra współpraca 
z działkowcami

W ramach dobrej współpracy miejskiego samorządu z dział-
kowcami do ratusza przyjechali działacze Zarządu Pomorskiego 
Okręgowego Polskiego Związku Działkowców z Gdańska, aby po-
rozmawiać z zastępcą prezydenta Wejherowa Beatą Rutkiewicz 
o dalszej współpracy z miastem.

- Wszystkie z pozoru bar-
dzo trudne sprawy można 
zawsze rozwiązać i zała-
twić w duchu wzajemnego 
zrozumienia i atmosferze 
życzliwości. Pracując w 
sektorze publicznym przy 
podejmowaniu decyzji trze-

ba zawsze mieć na uwadze 
nie tylko samo przestrzega-
nie przepisów, ale i dobro 
mieszkańca, którego wła-
dza samorządowa reprezen-
tuje - stwierdziła w trakcie 
spotkania wiceprezydent 
Beata Rutkiewicz.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

są razem ponad 50 lat
Małżonkowie, którzy wytrwali ze sobą pół wieku, a nawet dłu-

żej, odebrali Medale Róży „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Ośmiu parom, 
świętującym 50- i 60-lecie małżeństwa, medale, upominki i kwia-
ty wręczył prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt

Medale Róży za 60 lat pożycia 
małżeńskiego otrzymali: 
Lubomira i józef piontke 
krystyna i janusz Świt.

Medale z okazji 50-lecia 
małżeństwa otrzymali: 
jadwiga i jan Lademann, 
Ludwika i jerzy piastowscy, 
Danuta i Bernard Macholl, 
Barbara i Roman Nowiccy, 
halina i zygmunt Ruta,
teresa i zygmunt wanta. 

Dołącz do nas na: facebook.com/pulswejherowa

Fot. Urząd Miejski

Fot. Urząd Miejski

Przedmiotem umowy jest 
część nieruchomości poło-
żonej w Wejherowie na ul. 
Strzeleckiej (na wylocie z 
miasta w kierunku Gowina), 
będącej własnością miasta. 
Miasto oddaje do używa-
nia teren dawnej strzelnicy 
Kurkowemu Bractwu Strze-
leckiemu w Wejherowie.

Przed wieloma laty przy 
ul. Strzeleckiej znajdowa-
ła się siedziba Bractwa 
Kurkowego, które skupia-
ło przedstawicieli kupiec-
twa, rzemiosła i przemysłu. 
Organizacja miała do dys-
pozycji strzelnicę wraz z 
budynkiem, który po prze-
budowie w latach 1907-1920 
był ośrodkiem życia kultu-

powstanie strzelnica sportowa

powrót do tradycji
Miasto Wejherowo przekazało Kurkowemu Bractwu Strzelec-

kiemu teren dawnej strzelnicy. W wejherowskim ratuszu pod-
pisano umowę w tej sprawie. Nieruchomość przeznaczono na 
ogólnodostępną strzelnicę sportową.

ralnego i towarzyskiego Wej-
herowa. 

Tę aktywną działalność 
przerwała II wojna świa-
towa, która zamknęła naj-
dłuższy okres działania 

stowarzyszenia. Obecnie, 
od wielu lat Kurkowe Brac-
two Strzeleckie jest aktywną 
wejherowską organizacją, 
kultywująca piękne przed-
wojenne tradycje.

Fot. Urząd MiejskiSpotkanie w ratuszu.
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KULTURA I EDUKACJA

Janusz Zabłocki, mieszkaniec powiatu 
wejherowskiego, od 53 lat zajmuje się pro-
dukcją ogrodniczą, jak również profesjonal-
nym układaniem bukietów oraz kompozycji 
kwiatowych. Od ponad 20 lat jego pasją jest 
również malarstwo.

- Tworzyć bukiety z kwiatów żywych to tak 
jak malować bukiet, zachować dobór kolorów, 
proporcje, perspektywę - mówi J. Zabłocki. 

Osiągnięcia florysty to przede wszystkim 
zajęcie I miejsce za kompozycję kwiatową 
„Powitanie Manila 2000” w konkursie elimi-
nacyjnym Teleflor International w 1999 r. w 
Warszawie. Janusz Zabłocki znalazł się rów-
nież w gronie finalistów tego konkursu w Ma-
nili na Filipinach.Wcześniej był laureatem I 
miejsca w konkursie na IV Targach Ogrod-

„Florystyka, moje życie” to 
tytuł wystawy w Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie. 
Można na niej obejrzeć nie tylko 
piękne bukiety, przygotowane 
przez florystę Janusza Zabłoc-
kiego, ale również jego obrazy.

wystawa janusza zabłockiego w pałacu

Florystyka i malowanie

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Janusz Zabłocki i goście wernisażu: staro-
sta wejherowski Gabriela Lisius, wicestaro-
sta Jacek Thiel i radna Łucja Słowikowska. 

Konferencję otworzyły 
dwie dyrektorki:  Katarzy-
na Bojke (I LO) i Jolanta 
Rożyńska (Wejherowskie 
Centrum Kultury), pro-
wadziła ją zaś Edyta Ły-
sakowska-Sobiczewska 
(polonistka prowadząca w 
LO Teatr „Prawie Lucki”). 

Czas do przerwy poświę-
cony był autorowi „Sola-
ris”, po przerwie - autorowi 
„Kartoteki”. Trzy uczenni-
ce Sobieskiego (Natalia 
Szotrowska, Karolina 
Jankowska, Apolonia 
Gorszewska) przedstawiły 
prezentacje na temat pierw-
szego pisarza, jego niety-
powych kryminałów oraz 
odbioru Lemowskich dzieł 
przez młodego odbiorcę. 

Jan Plata-Przechlew-
ski (GKF) wygłosił prelekcję 
o specyfice i wartości twór-

konferencja literacka w sobieskim

Młodzież o Lemie i Różewiczu
W auli Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie w 

grudniu ub. roku odbyła się Konferencja Literacka „Stanisław Lem i Tadeusz Róże-
wicz w różnych odsłonach”. Wieńczyła ona działania I LO i WCK związane z Rokiem 
Lema i Rokiem Różewicza.

czości Stanisława Lema. 
Zaprezentowano również 
krótkie filmy dokumentalne 
o obu bohaterach konferencji. 

Wręczono nagrody laure-
atom II Szkolnego Konkur-

su Literackiego „Wyjęte z 
szuflady” oraz podziękowa-
nia współpracującym z LO 
pracownikom WCK. 

Na koniec młodzi akto-
rzy z Teatru „Prawie Lucki” 

Do wejherowskiej „dziewiątki” przyjechał koordynator 
projektu Erhan Yilmaz, a wraz z nim po 4 nauczycieli z 
Turcji, Bułgarii i Macedonii Północnej. 

Podczas trwającej 5 dni (od 29 listopada do 3 grudnia br.)  
mobilności uczestnicy brali udział w warsztatach na tere-
nie szkoły, poznawali okolice i miejsca związane z historią i 
kulturą naszego kraju oraz mogli zapoznać się z charakte-
rystyczną sztuką naszego regionu. 

Zagraniczni goście zwiedzili dwa budynki SP 9 w Wej-
herowie. Zobaczyli, jak wyposażone są sale lekcyjne, sale 
komputerowe, sale językowe, mieli możliwość porozma-
wiania z uczniami, zobaczenia zaplecza sportowego. Dało 
to im możliwość zaznajomienia się z polskim systemem 
edukacji, zauważenia podobieństw i różnic między naszy-
mi krajami w tym aspekcie. 

Znacząca część aktywności poświęcona była empatii, 
rozwijaniu umiejętności wczucia się w emocje osób, które 
są w innej sytuacji od naszej, ale uczestnicy mobilności 
brali też udział w warsztatach artystycznych, malując tra-
dycyjny kaszubski wzór kwiatowy.

Goście mieli również okazję spotkać się z prezydentem 
Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem, który zapoznał 
ich z historią miasta Wejherowa, przekazał pamiątkowe al-
bumy i zaprosił do zwiedzenia zabytkowego Ratusza oraz 
znajdujących się w nim sal historycznych.

Mimo śniegu, który dla niektórych uczestników projek-
tu stanowił dodatkową atrakcję, udało się pojechać w wiele 
miejsc - do Trójmiasta, do Centrum Edukacji i Promocji Re-
gionu w Szymbarku, a nawet na zamek w Malborku. Zwie-
dzanie miejsc ważnych kulturowo i historycznie, pozwoliło 
gościom lepiej poznać Polskę, nasze tradycje i lepiej zrozu-
mieć ludzi, którzy tu mieszkają.

Wizyta nauczycieli z krajów partnerskich w Wejherowie 
zaowocowała ustaleniami dotyczącymi dalszych etapów pro-
jektu, nawiązaniem nowych przyjaźni oraz wieloma pomy-
słami na pracę z uczniami, rodzicami, nauczycielami. 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. gen Józefa Wy-
bickiego w Wejherowie, w ramach realizacji 
projektu Erasmus +  „Find my echo in you” 
gościła nauczycieli ze szkół partnerskich 
w czterech krajach. Tematem przewodnim 
projektu jest pojęcie empatii, umiejętność 
rozpoznawania emocji oraz zdolność współ-
odczuwania. 

Nauczyciele z turcji, Bułgarii 
i Macedonii północnej

goście 
w „Dziewiątce”

Podczas warsztatów artystycznych goście malo-
wali tradycyjny kaszubski wzór kwiatowy.

czytali wiersze laureatów 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego „Wyjęte z szu-
flady”, czyli utwory młodych 
poetów zainspirowane po-
ezją T. Różewicza.           jpp

niczych „Garden Party” w Gdyni oraz nagro-
dy specjalnej i III miejsca na I Małopolskim 
Konkursie Kompozycji Kwiatowych w Krako-
wie. W 2000 roku Janusz Zabłocki otrzymał 
nagrodę za całokształt osiągnięć w dziedzinie 
„Florystyka” - „Najwyższe uznanie dla naj-
lepszego florysty” od Euroflorist Polska.

Fot. Leszek Spigarski



11

redakcja@pulswejherowa.pl 13 stycznia 2022

WYDARZENIA
kaszubsko-góralskie kolędowanie, czyli...

orszak trzech króli w wejherowie

Rozpoczęła go insceniza-
cja przed pałacem w parku, 
a zakończyło kolędowanie w 
kościele pw. Trójcy Św. Trzej 
Królowie, a także Kaszubi i 
Górale oddali pokłon Świę-
tej Rodzinie. Wejherowianie 
śpiewali kolędy wspólnie z 
zespołem Estrada Regional-
na „Równica” z Ustronia.

- Bardzo się cieszę, że po 
rocznej przerwie znowu się 
spotykamy i wspólnie kolę-
dujemy - powiedział Woj-
ciech Rybakowski, prezes 
Misterników Kaszubskich.

Orszak zorganizowano 
we współpracy z Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej,  
Wejherowskim Centrum 
Kultury, parafiami św. 
Anny i św. Trójcy, pod pa-
tronatem J.E. Ks. Arcybi-
skupa Tadeusza Wojdy, 
starosty Gabrieli Lisius 
i prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta.

6 stycznia, w Świę-
to Objawienia Pań-
skiego w Wejherowie 
przeszedł tradycyj-
ny Orszak Trzech 
Króli, przygotowa-
ny przez Stowarzy-
szenie Misterników 
Kaszubskich.

Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

sponsorem wydarzenia był zarząd portu gdynia s.a.

Od 7 stycznia br. nowy obiekt sportowo-rekreacyjny 
przyjmuje chętnych do uprawiania sportu, a także na róż-
ne zajęcia rekreacyjne. Na basenie będą prowadzone za-
jęcia nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z 
klas drugich i trzecich z gminy Szemud.

Obiekt do użytku oddali przedstawiciele władz gmi-
ny Szmud z wójtem Ryszardem Kalkowskim na czele, 
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskie-
go oraz zaproszeni samorządowcy i goście. 

Więcej na ten temat na:   www.cskielno.pl.

kielno w gminie szemud

centrum sportu
W Kielnie w gminie Szemud powstało 

nowoczesne centrum sportowe, w które-
go skład weszły:  basen, hala sportowa, 
siłownia, boisko do squasha, ścianka wspi-
naczkowa, sala fitness oraz sala baletowa. 
Koszt inwestycji to prawie 20 mln zł.

- Dla naszych członków z Wejherowa i powiatu wejherow-
skiego przygotowaliśmy paczki ze słodyczami, kawą i innymi 
produktami, a dzięki naszym sponsorom były to paczki dość 
bogate. Każda o wartości około 60 zł - informuje Kazimiera 
Zacholska, skarbnik stowarzyszenia. - Najważniejsze, że 
paczki przyniosły radość obdarowanym. Serdecznie dziękuję 
za wsparcie w tej akcji, m.in. władzom powiatowym i samo-
rządom kilku gmin, a także cukierniom, które przekazały 
różne wypieki. Ofiarowały je m.in. cukiernie-piekarnie Jacek 
Placek, Jerzyk oraz piekarnia Tomasza Lange.

Działacz stowarzyszenia Marek Mroske jak co roku po-
mógł w rozwożeniu paczek do różnych punktów w Wejhe-
rowie i w Koleczkowie, skąd odbierali je zainteresowani. W 
sumie przygotowano prezenty dla około 70 osób. 

spoN Barka 

paczki dla 
podopiecznych

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Barka” w Wejherowie w okre-
sie świątecznym zapraszało członków na 
spotkanie opłatkowe z kolędami, życzenia-
mi i poczęstunkiem. Ze względu na epide-
mię takie spotkania zostały zawieszone, ale 
działacze SPON zadbali, aby podopieczni 
otrzymali paczki.

Góralski zespół zawitał tam na zaproszenie Stowarzysze-
nia „Nasze Bolszewo”, a znakomitym koncertem przyniósł 
mieszkańcom i organizatorom wiele radości.

Równica w Bolszewie
Estrada Regionalna „Równica” z Ustronia, 

nie po raz pierwszy goszcząca w naszym powie-
cie, 6 stycznia br. zagrała i zaśpiewała również 
w kościele Wniebowzięcia NMP w Bolszewie.
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Z POLICJI
BEZPIECZEŃSTWO

O G Ł O S Z E N I E

zderzenie w centrum Rumi
W sobotę wieczorem po godz. 21 w centrum Rumi,  na 

skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Piłsudskiego zderzyły 
się dwa samochody osobowe.

 W akcji ratowniczej uczestniczyli policjanci, strażacy-
-ratownicy oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

wyłudzili pieniądze od zus
Od 2015 roku wyłudzali pieniądze z ZUS, podrabiali do-

kumenty i posługiwali się nimi, aby prowadzić proceder 
tzw. „prania brudnych pieniędzy”. 146 podejrzanych wy-
łudziło ponad 6 mln 500 tys. zł od Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Trzy osoby reprezentujące spółkę z Warszawy, ale dzia-
łającą w Wejherowie, oferowały kobietom w ciąży zało-
żenie fikcyjnej działalności gospodarczej, aby uzyskać 
zasiłki macierzyńskie i chorobowe. Podejrzani próbowali 
także wyłudzić świadczenia na prawie 3 mln złotych. 

Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.

Mandaty za brak maseczki
Funkcjonariusze policji i straży miejskiej dbając o bez-

pieczeństwo mieszkańców, pomimo mniejszego w no-
wym roku ruchu w galeriach, marketach, wciąż kontrolują 
takie obiekty. 

W ciągu dwóch dni ujawnili 175 przypadków nie stoso-
wania się do obowiązku zakrywania ust i nosa. 

Część osób otrzymała mandaty karne, wobec jednej 
osoby sporządzono wniosek do sądu o ukaranie, pozo-
stałe osoby zostały pouczone albo zwrócono im uwagę 
na niewłaściwy sposób zakrywali ust i nosa.

W wyniku zderzenia au-
ta dostawczego oraz karetki 
ratunkowej cztery osoby zo-
stały poszkodowane. 

Do wypadku doszło 7 
stycznia ok. godz. 7.30 na 
skrzyżowaniu drogi krajo-
wej nr 6 z ulicą Wilczka w 
Luzinie. Karetką jechała na 
badania matka z dzieckiem. 
Kierowcy byli trzeźwi. 

Szczegóły zdarzenia wy-
jaśniają teraz policjanci, 
aby ustalić jak doszło do 
wypadku.

Zgodnie z nowym taryfikatorem policjanci ukarali 
kierowcę mandatem w wysokości 2500 zł i 10 punkta-
mi karnymi. 

Kolejni dwaj kierowcy zostali ukarani punktami kar-
nymi i mandatami po 1500 zł, a punkty oraz po 1000 
złotych mandatu otrzymało sześciu następnych amato-
rów szybkiej jazdy. Kolejna grupa miłośników szybkości 
odebrała mandaty po 800 zł.

szybkie otrzeźwienie dla kierowców

zbyt szybka jazda sporo kosztuje
Od początku 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów za łamanie przepisów 

Kodeksu Ruchu Drogowego. Już 1 stycznia rano, o takich zmianach przekonał się kierow-
ca volkswagena, który o godzinie 8 jechał „szóstką” z kierunku Wejherowa, a na ograni-
czeniu prędkości do 70 km/godz. miał na liczniku aż 173 km na godzinę. 

Nowy taryfikator mandatowy za przekroczanie dozwolonej 
szybkości:    do 10 km/h - 50 zł, o 11-15 km/h - 100 zł, 
o 16-20 km/h - 200 zł, o 21-25 km/h - 300 zł, 
o 26-30 km/h - 400 zł, o 31-40 km/h - 800/1 600 zł, 
o 41-50 km/h - 1 000/2 000 zł, o 51-60 km/h - 1 500/3 000 zł, o 
61-70 km/h - 2 000/4 000 zł,  o 71 km/h i więcej - 2 500/5 000 zł.

wypadek

Zdjecie pochodzi z: https://www.facebook.com/wejherowo998
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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

O G Ł O S Z E N I E

   W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie usta-
nowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) 
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 elek-
troniczny za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Publicz-
nych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej: 

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

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

 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

OGŁOSZENIA

Działania strażaków w 2021 roku
Straż pożarna powiatu wejherowskiego informuje, że w 

minionym roku interweniowała 2824 razy, z czego akcje 
związane były z 442 pożarami, a 2293 akcji dotyczyło róż-
nego typu zagrożeń miejscowych. 

Strażacy odebrali także 89 fałszywych alarmów.

Nowi funkcjonariusze psp
W siedzibie Komendy Powiatowej PSP odbyła się uro-

czysta zbiórka związana z złożeniem ślubowania przez no-
wych funkcjonariuszy-strażaków. 

Rotę ślubowania złożyli: paulina koszałka i Rafał kla-
wiński, którą przyjął komendant powiatowy PSP w Wej-
herowie st. bryg. jacek Niewęgłowski. Wręczając akty 
ślubowania życzył sukcesów wstępującym w szeregi Pań-
stwowej Straży Pożarnej.



14

www.pulswejherowa.pl13 stycznia 2022

 
 

Łęczyce, dnia 13.01.2022r. 
 

OBWIESZCZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 98/1 w obrębie geodezyjnym  
Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce 

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 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 (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 98/1 
w obrębie geodezyjnym Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.01.2022 r. do 10.02.2022 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Łęczyce. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 24 stycznia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczyce o godz. 900. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 741 
z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 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 (j.t. Dz. U. z 2021. poz. 2373 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
do Wójta Gminy Łęczyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2022r. 

 
Wójt Gminy Łęczyce 
     Piotr Wittbrodt 

 
Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),   Wójt Gminy spełnia obowiązek 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, 13 stycznia 2022 r. 
RIR.6721.1.2021.DW 
 

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE  

O PONOWNYM 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 ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach                 
od 21 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce,                   
w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej http://bip.leczyce.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się dnia 18 lutego 2022 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 7 marca 2022 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 7 marca 2022 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 lub częścią 
odzieży.  

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

 
Wójt Gminy Łęczyce 
Piotr Wittbrodt 

 
Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                     
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),                         
Wójt Gminy spełnia obowiązek 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. 

RIR.6721.6.2019.KMa                   Łęczyce, 13.01.2022r. 
 
 

OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obrębu geodezyjnego Strzebielino, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr V/4/2007 z dnia 8 lutego 2007r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Strzebielino, 

gmina Łęczyce wraz ze zmianami 
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 2021 r., poz. 741 ze zm.) 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 XIV/89/2019 z dnia 16 września 2019r., zmienionej uchwałą nr XXI/16/2020 z 
dnia 28 lutego 2020r., w sprawie zmiany uchwały nr XIV/89/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 16 września 2019r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 
geodezyjnego Strzebielino, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr V/4/2007 z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Strzebielino, gmina Łęczyce wraz ze 
zmianami. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego 
w terminie do 4 lutego 2022 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez 
rozpoznania. 

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

Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce. 
 

Wójt Gminy Łęczyce 
 

Piotr Wittbrodt 
 

 
Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych),   Wójt Gminy spełnia obowiązek 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. 
 

 
 
 
 
 

NGP.6721.1.2022.DW            Łęczyce,  dnia 13.01.2022 r. 
 

OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek 

nr 53/81, 53/100, obręb geodezyjny Godętowo, gmina Łęczyce. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce Uchwały 
Nr XLIII/84/2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 53/81, 53/100, obręb geodezyjny Godętowo, gmina 
Łęczyce. 

Granice obszaru objętego planem zawiera załącznik do Uchwały Nr XLIII/84/2021 Rady Gminy Łęczyce 
z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części działek nr 53/81, 53/100, obręb geodezyjny Godętowo, gmina Łęczyce. 

Wnioski do planu miejscowego mogą być składane listownie na adres Urzędu Gminy Łęczyce,  
ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce lub osobiście w formie papierowej w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w  tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
sekretariat@leczyce.pl lub systemu teleinformatycznego ePUAP w terminie 21 od dnia ukazania się Ogłoszenia.  
Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także 
oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. 

Wójt Gminy Łęczyce 

    Piotr Wittbrodt 

 
Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),   Wójt Gminy spełnia obowiązek 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. 
 

OGŁOSZENIA
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SPORT

NGP.6720.2.2021.DW                                 Łęczyce, 13.01.2022r. 
 

OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łęczyce 

Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 2021 r., poz. 741 ze zm.) 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 2018r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Łęczyce uchwały nr XLI/59/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyce. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego Studium 
w terminie do 4 lutego 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 53, 84-218 Łęczyce), 
ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem 
elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@leczyce.pl. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce. 
 

Wójt Gminy Łęczyce 
 

Piotr Wittbrodt 
 
 

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych),   Wójt Gminy spełnia obowiązek 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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

O G Ł O S Z E N I E

klasyfikacja 
końcowa

1. Milwino - 13pkt
2. Dawid team 
     Barłomino  - 9 pkt
3. akademia pana kleksa  
     Barłomino - 7 pkt
4. koluch Luzino - 6pkt
4. zakołaki wyszecino
     - 6 pkt
6. sychowo team 
      - 5pkt
7. twadziele zelewo 
      - 4 pkt
8. sztuki walki Luzino 
     - 3 pkt
9. Drukaże kębłowo 
     - 2 pkt
10. Mario team - 1 pkt
10. Footbal team 
        Milwino - 1 pkt

piłka nożna. kaszub cup

zwycięzcy z Milwina

Dzień przed Wigilią Bo-
żego Narodzenia zakoń-
czono tegoroczne zawody. 
Zwycięzcą cyklu turniejów 
został zespół z Milwina, za 
którym uplasował się Da-
wid Team Barłomino. Na 
najniższym stopniu podium 
stanął zespół Akademia Pa-
na Kleksa Barłomino.

Organizatorem turnie-
ju był Adam Olejniczak, 

Rozgrywki, organizowane przez Waldemara i Henryka Płotka z GOSRiT Luzino, 
odbywały się od września do grudnia. Sklasyfikowano 50 zawodników, stoczono wiele 
zaciętych pojedynków, stojących na wysokim poziomie.

Końcowa klasyfikacja generalna wygląda następująco: Krzysztof Konkel, Marek Ry-
baczek, Zbigniew Kuziemkowski, Michał Klassa, Tomasz Siudek, Magda Płotka. 

Rozgrywki dofinansowała gmina Luzino, a partnerem imprezy był Pomorski LZS. Na-
grody w imieniu Wójta Gminy wręczył Piotr Klecha, dyrektor GOSRiT Luzino. 

"Można odejść na zawsze,
by stale być blisko …"

Ks. J. Twardowski

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

O J C A

PANI IZABELI SIKORY
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 Oddział w Wejherowie.
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,

które choć na chwilę niech dają ukojenie w trudnych dniach

składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa

k O N d O l E N c j E

Na obiektach sportowych GOSRiT Luzino od września trwały 
cykliczne turnieje piłki nożnej Kaszub Cup dla „Dzikich Drużyn”. 
Uczestniczyło w nich 10 drużyn z sołectw gminy Luzino.

którego wspierali Sylwe-
ster Piątek, Rafał Fre-
itag, Maksym Graczyk, 
Kinga Damps, Oskar 
Marszał oraz wszyscy z 
KTS-K i GOSRiT Luzino. 

Impreza oraz systema-
tyczne zajęcia dla dzieci i 
młodzieży w sołectwach, 
zostały dofinansowane 
przez Gminę Luzino.

tenis stołowy. turniej w Luzinie

krzysztof konkel 
wygrał rozgrywki

W hali sportowej GOSRiT w Luzinie w grudniu 2021 r. rozegra-
no ostatni ubiegłoroczny turniej z cyklu Tenisowe Czwartki o 
Puchar Wójta Gminy Luzino. Zwycięzcą został Krzysztof Konkel.
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AKTUALNOŚCI

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

- Tereny w centrum mia-
sta są od wielu lat syste-
matycznie rewitalizowane. 
Rewitalizacja z pewnością 
odkrywa te miejsca na nowo 
i mam nadzieję, że jeszcze 
bardziej uatrakcyjnia Wejhe-
rowo - mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. rozwoju mia-
sta. - Obecnie zakończyliśmy 
zagospodarowanie terenu 
miejskiego w centrum Wej-
herowa, które objęło m.in. 
budowę dwóch fragmentów 
ścieżek pieszo-rowerowych 
wzdłuż rzeki Cedron – od ul. 
Wałowej i od ul. Rzeźnickiej. 

W ramach inwestycji nad-
budowane zostały istniejące 
betonowe nadbrzeża rzeki 
oraz zostały zamontowane na 
nich barierki. Zagospodaro-
wano także tereny przyległe 
do ciągu pieszego - podwórko 
przy ul. Rzeźnickiej 9 otrzy-

kolejne tereny w Śródmieściu wejherowa przeszły metamorfozę i zostały zagospodarowane

pieszo lub rowerem wzdłuż cedronu
Zakończyła się budowa następnego odcinka ciągu pieszo-

-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron - w rejonie ulicy Wałowej i 
Rzeźnickiej. Wykonano ścieżki rowerowe, chodniki, małą ar-
chitekturę, dodatkowe umocnienia brzegów rzeki, zagospo-
darowano tereny przyległe do ścieżki i podwórko. Ważnym 
elementem są wykonane zielone nasadzenia. Na inwestycję 
zrealizowaną w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa”, władze miasta zdobyły dofinansowanie unijne.

mało miejsca postojowe dla 
jego mieszkańców utwardzo-
ne kostką ażurową, umoż-
liwiającą wsiąkanie wód 
opadowych. Wybudowano 
też wiatę śmietnikową. Prze-
budowano istniejący zjazd z 
ul. Rzeźnickiej. 

Inwestycja objęła elemen-
ty małej architektury, budo-
wę fragmentu kanalizacji 
deszczowej oraz oświetlenia 
ciągów pieszych i utwardzo-
nych powierzchni. Co ważne, 
zadbano także o nowe nasa-
dzenia drzew i krzewów oraz 
trawniki. Koszt inwestycji 
wyniósł ok. 1 mln zł, w tym 
dofinansowanie unijne. 

Dodatkowo wzdłuż ul. 
Rzeźnickiej, na odcinku od 
ścieżki do zjazdu na zago-
spodarowaną posesję przy 
ul. Rzeźnickiej 9, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie 
wyremontowało chodnik. 

Kolejne prace 
w Śródmieściu
- Rewitalizacja Śródmie-

ścia przy wsparciu środków 
unijnych trwa już prawie 15 
lat. Pierwszym etapem była 
przebudowa ulicy Wałowej i 
terenów przyległych wraz z 
dużym parkingiem – podsu-
mowuje wejherowski radny 
Wojciech Kozłowski, któ-
ry w rewitalizacji uczestni-
czy od początku. - Potem było 
wiele kolejnych zadań, które 
z uwagi na zakres i skalę re-
alizowane były etapami. Te 
inwestycje podnoszą komfort 
i polepszają warunki życia 
mieszkańców Wejherowa.

- Niewiele miast w Polsce 
ma taki teren spacerowo-re-
kreacyjny w centrum mia-
sta, jak Wejherowo - dodaje 
Piotr Bochiński, wejhe-
rowski radny. - Zmiany w 
tym miejscu miasta są z 

pewnością zauważalne dla 
mieszkańców. Zadbaliśmy 
również o zielone zagospo-
darowanie ulicy w postaci 
drzew i krzewów.

W oficjalnym oddaniu 
inwestycji do użytku 
uczestniczyli m.in.: za-
stępca prezydenta Beata 
Rutkiewicz, wicestaro-
sta wejherowski Jacek 
Thiel oraz wejherowscy 
radni - Piotr Bochiński i 
Wojciech Kozłowski.


