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Mieszkania komunalne
dla wejherowian

Nowy wielorodzinny budynek komunalny z 78 lokalami mieszkalnymi powstanie przy ul. Łęgowskie-
go (Os. Sucharskiego) w Wejherowie. Władze miasta zdobyły bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 
ok. 14,5 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę tego budynku oraz na remont i przebudowę 
czterech komunalnych mieszkań w istniejących budynkach. W ten sposób władze Wejherowa pozyskają dla 
mieszkańców łącznie 82 lokale mieszkalne.                        Str. 2

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 
20 stycznia br. wejherowscy radni przyjęli uchwały 
m.in. dokonujące zmian w tegorocznym budżecie. 

Zwiększono wydatki o kwotę ponad 8,6 mln zł na 
budowę ul. Parkowej i ul. Zamkowej oraz na bu-
dowę nowego odcinka ul. Karnowskiego i przebu-
dowę ul. Budowlanych w Wejherowie. W tym roku 
rozpoczną się roboty budowlane, a obecnie trwają 
procedury przetargowe    Str. 3

więcej środków na inwestycje



2

www.pulswejherowa.pl27 stycznia 2022

MIASTO

- Budowa nowego budyn-
ku komunalnego to kolej-
ny krok dla zaspakajania 
potrzeb mieszkaniowych 
wejherowian, którzy ze 
względu na trudną sytuację 
materialną i mieszkaniową 
potrzebują pomocy mia-
sta - wyjaśnił  Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Jest to tak-
że realizacja mojej obietni-
cy i programu wyborczego. 
Zależy mi, aby mieszkańcy 
żyli w lepszych warunkach, 
stąd moje skuteczne stara-
nia o pozyskanie środków 
zewnętrznych na tę nową 
inwestycję, a także na re-
witalizację najbardziej za-
niedbanych budynków i 
mieszkań. Miasto od wie-
lu lat przeznacza znaczne 
środki na remonty zasobu 
mieszkaniowego.

- Budynek przy ul. Łę-
gowskiego będzie budyn-

starania o pieniądze zakończone sukcesem

Będą nowe mieszkania komunalne 
Przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie zostanie wybudowany nowy wielorodzinny budynek komunalny z 78 

lokalami mieszkalnymi. Władze miasta zdobyły bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości ok. 14,5 mln zł 
z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę tego budynku oraz na remont i przebudowę czterech komu-
nalnych mieszkań w istniejących budynkach. W ten sposób władze Wejherowa pozyskają dla mieszkańców 
łącznie 82 lokale mieszkalne.

kiem komunalnym, o 
czynszach regulowanych 
przez miasto i zasiedlany 
po wnikliwej analizie sy-
tuacji osób, które oczekują 
na lokal komunalny - mó-
wi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. rozwoju miasta. 
- W pierwszym kwartale 
2022 r. planujemy ogłosić 
postępowanie przetargowe 
na wyłonienie wykonawcy. 
Rozpoczęcie budowy po-
winno nastąpić w drugiej 
połowie 2022 roku. Prze-
widywany termin realiza-
cji to 18 miesięcy od dnia 
podpisania umowy.

- To inwestycja oczeki-
wana przez pewną grupę 
mieszkańców i cieszę się, 
że dzięki dofinansowaniu 
będzie już wkrótce zrealizo-
wana - mówi radny Piotr 
Bochiński, przewodniczą-
cy Komisji Gospodarki, Ob-

rotu Nieruchomościami i 
Mieszkalnictwa Rady Mia-
sta Wejherowa. - Budow-

nictwo komunalne nie jest 
łatwym tematem, ale rozwi-
jamy go skutecznie. Miejmy 

Pozyskane przez wła-
dze Wejherowa zewnętrz-
ne dofinansowanie ze 
środków Banku Gospo-
darstwa Krajowego na 
budowę nowego budyn-
ku komunalnego wynosi 
prawie 14,2 mln zł, czyli 
80 procent z przewidy-
wanego kosztu budowy 
w wysokości 18 mln zł. 

W ramach inwesty-
cji miasto wybuduje bu-
dynek wielorodzinny, w 
którym znajdzie się 78 
mieszkań o łącznej po-
wierzchni ponad 3,8 tys. 
m kwadratowych.

Władze miasta, oprócz 
dofinansowania na bu-
dowę budynku komu-
nalnego, zdobyły także 
dofinansowanie w wyso-
kości ponad 317 tys. zł na 
pokrycie 80 proc. kosztów 
remontu czterech miesz-
kań przy ul. 12 Marca, Ko-
pernika, 10 Lutego i na 
placu J. Wejhera. Całkowi-
ty koszt tych remontów to 
prawie 400 tys. zł.

Dotacje pokryją 
80 procent
kosztów budowy
oraz remontów

W zebraniu założyciel-
skim w wejherowskim Ratu-
szu, wzięli udział: prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt, burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński, 
zastępcy prezydenta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz 
i Beata Rutkiewicz, za-
stępca burmistrza Łukasz 
Kamiński, dyrektor MOPS 
w Wejherowie Anna Ko-
smalska oraz przedsta-
wiciele różnych instytucji 
zainteresowanych działa-
niem takie Spółdzielni.

Dzięki współpracy samorządów wejherowa i Redy

powstała spółdzielnia socjalna „kompas”
Samorządy Wejherowa i Redy powołały do życia Spółdzielnię So-

cjalną Gmin Miasta Wejherowo-Reda „Kompas”, której celem jest 
prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na 
rzecz mieszkańców oraz środowiska lokalnego, a także działalność 
społecznie użyteczna.

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt wyja-
śnia, że spółdzielnia „Kom-
pas” to podmiot powołany 
na potrzeby mieszkańców i 
dający miastu nowe możli-
wości. Spółdzielnia będzie 
mogła prowadzić działal-
ność gospodarczą w ramach 
obowiązujących przepisów 
prawa oraz pozyskiwać 
środki na cele społeczne, po-
dobnie jak stowarzyszenia i 
organizacje pozarządowe.

- W pierwszej kolejności 
spółdzielnia będzie zajmo-

wać się realizacją usług 
opiekuńczych na terenie 
miasta Wejherowa i Redy. 
Przewidywany zakres funk-
cjonowania spółdzielni jest 
bardzo szeroki i daje olbrzy-
mie możliwości. Jednak jej 
działalność będzie rozwija-
na stopniowo, krok po kro-
ku - powiedział Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta miasta Wejhe-
rowa. - Takie spółdzielnie 
działają już na terenie na-
szego województwa.

Spółdzielnia jest przykła-

dem współpracy i połączenia 
potencjałów samorządów 
Wejherowa i Redy. Podczas 
zebrania przyjęto również 

statut określający funkcjo-
nowanie spółdzielni oraz do-
konano wyboru władz. Aby 
kierować bieżącą działalno-

ścią spółdzielni powołano 
jednoosobowy zarząd, któ-
rego prezesem został Mar-
cin Nowakowski.

Podczas konferencji prasowej w Ratuszu, zaprezentowano wizualizację nowego 
wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Łęgowskiego.

nadzieję, że niedługo spo-
tkamy się na odbiorze.

Fot. Urząd Miejski
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o przebudowę ulicy zamkowej zabiegali miejscy radni 
ze Śródmieścia  - piotr Bochiński i  wojciech kozłowski.

- Zależało nam na tym, aby ulica została przebudowana 
na odcinku od Książnicy prof. Labudy aż do skrzyżowania z ul. 
Wniebowstąpienia, gdyż tam droga jest w naprawdę złym stanie 
- podkreśla radny Piotr Bochiński. - Do tego namawialiśmy pre-
zydenta zdając sobie sprawę, że środki są ograniczane i cieszymy 
się,  że tak się stanie.

Radny Wojciech Kozłowski dodaje: - Dziękujemy w imieniu 
mieszkańców również za to, że zostanie wybudowany parking 
przy ul. Zamkowej na potrzeby Książnicy, Muzeum i Parku Miej-
skiego. Jest to bardzo potrzebne, wystarczy spojrzeć jak dużo sa-
mochód parkuje w pobliżu parku.

Podczas grudniowej se-
sji Rada Miasta Wejherowa 
podjęła uchwałę regulującą 
wysokości diet w wyniku 
wejścia w życie ustawy z 
dnia 17 września 2021 r. o 
zmianie ustawy o wynagro-
dzeniach osób zajmujących 
stanowiska państwowe. Ta-
kie uchwały podjęły wszyst-
kie rady w samorządach. 
Wysokość diet wejherow-
skich radnych jest zbliżo-
na do radnych np. w Rumi 
i mniejsza niż w Radzie Po-
wiatu Wejherowskiego.

Jednocześnie wejherow-
scy radni wprowadzają 
większą dyscyplinę pracy. 
Uchwała o dietach prze-
widuje kary finansowe w 
formie potrąceń z diet dla 
radnych, którzy nie są 
członkami komisji oraz nie 
biorą udziału w posiedze-
niach rady lub komisji.

Będą pracować 
więcej
Podczas ostatniej sesji w 

dniu 20 stycznia br. radni 
podjęli decyzję o powstaniu 
nowej Komisji Oświaty, Kul-
tury i Spraw Społecznych z 
połączenia dotychczasowej 
Komisji Oświaty, Kultury i 
Dziedzictwa Regionalnego z 
Komisją Pomocy Społecznej 
i Polityki Prorodzinnej. 

Komisja Pomocy Spo-
łecznej i Polityki Prorodzin-
nej była najmniej aktywną 
komisją Rady Miasta. Rad-
ni tej komisji obradowali 
najrzadziej spośród wszyst-
kich komisji, zaledwie 17 
razy w tej kadencji, podczas 
gdy średnia spotkań komi-
sji wynosi 23, zaś Komisja 
Oświaty, Kultury i Dzie-
dzictwa Regionalnego ob-
radowała 24 razy.

W tym roku rozpoczną 
się roboty budowlane w 
obydwu inwestycjach dro-
gowych, obecnie trwają 
procedury przetargowe na 
wybór wykonawców. 

Na budowę ul. Zamko-
wej i Parkowej zwiększono 
wydatki o 6,2 mln zł. W ra-
mach tej inwestycji zostanie 
wykonana nowa nawierzch-
nia i chodniki na ulicy Zam-
kowej na odcinku od ul. 
Klasztornej (okolice Książ-
nicy prof. Gerarda Labu-
dy) do skrzyżowania z ulicą 
Wniebowstąpienia. Powsta-
nie także parking przy ul. 
Zamkowej oraz wzmocnie-
nie brzegów rzeki Cedron.

Na budowę ul. Karnow-
skiego i ul. Budowlanych 
w tegorocznym budżecie 
przeznaczona została  kwo-
ta ponad 1,2 mln zł. Przy-
pomnijmy, że pod koniec 
ubiegłego roku władze Wej-
herowa zdobyły na tę inwe-
stycję dotację z Rządowego 
Funduszu Polski Ład Pro-
gram Inwestycji Strategicz-
nych w wysokości 24 130 
000 zł, co stanowi 95 % pla-
nowanych kosztów budowy. 
Inwestycja obejmie budowę 
nowego odcinka ulicy Kar-
nowskiego, która połączy 
rondo na ul. Przemysłowej 
ze skrzyżowaniem na drodze 
krajowej nr 6 (obok Urzędu 
Pracy) oraz przebudowę ul. 
Budowlanych wraz z wyko-

sesja Rady Miasta wejherowa

zwiększono środki 
na inwestycje

Rada Miasta wejherowa 
wprowadza większą dyscyplinę

Mniejsze diety 
dla leniwych radnych

Ci radni, którzy słabo pracują otrzymają mniejsze pieniądze w 
formie diet. Uchwała Rady Miasta Wejherowa przewiduje kary fi-
nansowe za nieuczestniczenie przez radnych w pracach rady i ko-
misji. Ponadto radni Teresa Skowrońska i Wojciech Wasiakowski 
stracili stanowiska we władzach Komisji Pomocy Społecznej i Po-
lityki Prorodzinnej i związane z tym dodatki finansowe, gdyż ich 
komisja pracowała wyraźniej gorzej niż inne komisje rady.

Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że ci rad-
ni, którzy dobrze pracują i uczciwie wykonują swoje obo-
wiązki nie muszą się wstydzić swoich diet. Natomiast ci, 
którzy się lenią powinni ponosić tego konsekwencje. 

Dla przykładu radna Teresa Skowrońska przyznała 
podczas dyskusji, że nie uczestniczyła w tej kadencji Ra-
dy Miasta ani razu w pracy zespołów kontrolnych Komisji 
Rewizyjnej, do której należy, bo uważa to za bezsenso-
we. To działanie celowe i z premedytacją. Przecież radna 
T. Skowrońska w ten sposób sama potwierdziła, że dieta 
jej się nie należy. Czy nie byłoby uczciwe jakby w takiej 
sytuacji zrezygnowała i nie brała pieniędzy, skoro nie 
pracuje jak inni radni?

Poza tym Komisja Po-
mocy Społecznej i Polityki 
Prorodzinnej nie zgłaszała 
inicjatyw i projektów uchwał. 
Najważniejsza jest oczywi-
ście praca radnych w terenie 
i bieżący kontakt z miesz-
kańcami, ale potem wyniki 
tych spotkań są przenoszo-
ne do Rady Miasta m.in. po-
przez prace w jej komisjach. 

Z tego powodu (i zgodnie 
ze statutem miasta) praca 
w komisjach jest jednym z 
podstawowych obowiązków 
każdego radnego. Radni z 
dotychczasowej Komisji Po-
mocy Społecznej i Polityki 
Prorodzinnej będą musieli 
więcej pracować w nowej 
połączonej komisji.

Radnym 
obniżono diety
Ponadto radna Teresa 

Skowrońska straciła sta-
nowisko Przewodniczącej 
Komisji Pomocy Społecz-
nej i Polityki Prorodzinnej, 
a radny Wojciech Wasia-
kowski wiceprzewodniczą-
cego. Radni uznali, że przy 
tak małej aktywności tej 
komisji nie jest uzasadnio-

ne utrzymywanie stanowisk 
oraz ponoszenie dodatko-
wych wydatków na ten cel 
z budżetu miasta w formie 
dodatków funkcyjnych. W 
konsekwencji złej pracy, 
tym radnym obniżono diety. 
Roczne oszczędności z tego 
tytułu wyniosą 25 500 zł.

Nie będzie tolerancji 
dla kombinowania
Przewodniczący Rady 

Jacek Gafka zapowiedział, 
że będzie publicznie z imie-
nia i nazwiska wymieniał 
tych radnych, którzy podpi-
sali listę obecności na sesji, 
a potem wychodzą w czasie 
głosowań i nie biorą udzia-
łu w obradach (chodzi m.in. 
o zachowanie dwóch radnych 
na sesji grudniowej).

- Jeśli ktoś nie ma czasu 
na pracę radnego, to uczci-
wie będzie jak nie przyjdzie 
na sesję i nie dostanie za 
to pieniędzy, a nie oszukuje, 
że pracuje. Poza tym nie bę-
dę tolerował kombinowania 
radnych, którzy celowo omi-
jają niektóre głosowania - 
podkreśla przewodniczący 
Jacek Gafka. 

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 20 stycznia 
br. wejherowscy radni przyjęli uchwały m.in. dokonujące zmian 
w tegorocznym budżecie. Zwiększono wydatki o kwotę ponad 8,6 
mln zł na budowę ul. Parkowej i ul. Zamkowej oraz na budowę no-
wego odcinka ul. Karnowskiego i przebudowę ul. Budowlanych. 

naniem odcinka do nowobu-
dowanej ul. Karnowskiego.

Obie inwestycje drogowe 
będą kontynuowane po roku 
2022, na co środki zostały 
zabezpieczone w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej.

Podczas sesji zwiększo-
no również wydatki o pra-
wie 1,2 mln zł na realizację 
Projektu „Laboratoria Przy-
szłości”, który realizowa-

ny będzie w wejherowskich 
szkołach podstawowych pro-
wadzonych przez miasto. 
Projekt „Laboratoria Przy-
szłości” to rządowa inicjaty-
wa edukacyjna, w ramach 
której szkoły otrzymają 
wsparcie finansowe na za-
kup wyposażenia technicz-
nego niezbędnego do rozwoju 
umiejętności praktycznych 
wśród dzieci i młodzieży.

uczciwi nie muszą się wstydzić

LuX MeD zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne w wejherowie, które będą 
przeprowadzana 11 lutego br. w godzinach od 8.00 do 14.00 w specjalistycznym mammo-
busie przy centrum handlowym „kaszuby” (ul. i Bryg. pancernej wp 28). 

W bezpłatnych badaniach będą mogły uczestniczyć kobiety, które urodziły się w 1972 roku, a 
także ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie miały wykonanej mammografii w 
ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne 
wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy. 

Organizatorzy akcji proszą o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44  
lub na  http: www.mammo.pl/formularz. 

Badania mammograficzne w wejherowie



4

www.pulswejherowa.pl27 stycznia 2022

WYDARZENIA

Podczas spotkania pod-
sumowano pięcioletnią dzia-
łalność oraz wybrano nowy 
Zarząd Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP. Prezesem 
Zarządu na kadencję 2022-

Organizatorem konkursu 
jest I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Króla Jana III So-
bieskiego w Wejherowie  
pod patronatem Starosty 
Wejherowskiego, Powiato-
wej Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie i Wejherow-
skiego Centrum Kultury 
oraz patronatem medial-
nym „Pulsu Wejherowa”, 
Radia „Gdańsk” i TTM.

Celem wydarzenia było 
też zachęcenie  utalentowa-
nej młodzieży (a o nią dbał 
szczególnie M. Odyniecki)  
do  stworzenie prac. „Otwie-
ranie okna” to symbolicz-
ne otwarcie się na świat, 
na samego siebie; nauka 
bacznego przyglądania się 
ludziom i ich otoczeniu, na-
uka dostrzegania spraw do-
stępnych oczom wnikliwego 
i wrażliwego obserwatora 
rzeczywistości oraz kształ-
towania umiejętności opo-
wiedzenia ludzkich historii 
za pomocą słowa i obrazu.

Uzupełnieniem informa-

LauReaci koNkuRsu 
W kategorii  SłOWO: I miejsce - oliwia plichta, II miejsce - Maja sikorska, III miejsce ex 

aequo - adriana Fularczyk, jacek Bruhn i julia Lach. Wyróżnienia: Małgorzata karkocka, 
aneta klein, oliwia Berlak, ola Laskowska.

W kategorii OBRaz: I miejsce - anna strankowska, II miejsce - julia Marczyńska, III miej-
sce ex aequo - katarzyna Lachowicz  i Natalia worach.

juRy: Prace oceniali:  poetka, animatorka kultury dr wioleta Majer-szreder, redaktorka, 
autorka artykułów Marta kowalska-sobczyk, nauczyciel języka polskiego i opiekun zespołu 
teatralnego alicja Długosz oraz fotograf, laureatka konkursów Małgorzata  Nowak.

i wojewódzki konkurs Dziennikarsko-Literacki 

otwieranie okna
W auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie (I LO) 

odbyło się wręczenie nagród laureatom i uczestnikom konkursu 
„Otwieranie okna”. Dyrektor szkoły Katarzyna Bojke przypomnia-
ła, że celem konkursu było upamiętnienie działań artystycznych, 
dziennikarskich i fotograficznych znanego nie tylko w Wejherowie 
redaktora, poety, animatora kultury Mirosława  Odynieckiego.

cji o biografii i dokonaniach 
patrona konkursu była pre-
zentacja na temat życia i 
twórczości Mirosława Ody-
nieckiego, przygotowana 
przez  Nikolę Kreft,  Mi-
chał i Piotr Dziadowi-
czów oraz  dwa nagrania 
TV „Kaszuby”: „Wieczór z 
Miodynem”  i  „Odszedł Mi-
rosław Odyniecki”. Miody-
nowi były także poświęcone 
dwa utwory śpiewane w wy-
konaniu Barbary Malaw-
skiej i Mai Werczyńskiej.

Nagrody, ufundowane 
przez hojnych sponsorów 
otrzymali nie tylko laureaci 
konkursu (nazwiska u dołu 
strony), ale także  wszyscy 
uczestnicy. Nagrody wrę-
czali: starosta Gabriela 
Lisius, dyrektor Powiato-
wej Biblioteki Publicznej 
Barbara Gusman oraz 
Adam Szulc z WCK. 

Kinga Plackowska, 
Kinga Maksymiuk, Zu-
zanna Dębiec oraz członko-
wie Teatru „Prawie Lucki”: 

Julia Czuryńska, Adriana 
Klinkosz, Oliwia Plichta, 
Natalia Szotrowska, Maks 
Chojecki, Wojciech Stani-
sławczyk czytali fragmen-
ty utworów konkursowych 
w muzycznej oprawie Anny 
Strankowskiej.

Patronat duchowy nad 
konkursem objęła żona M. 
Odynieckiego – Barbara, 
także absolwentka naszego 
liceum oraz aktorka teatru 
prof. Adama Luterka.

- Zamknęliśmy „okno” 
naszego konkursu, by znów 
je otworzyć za jakiś czas i 
ponownie zaprosić uczniów 
szkół ponadpodstawowych 
do kontynuowania dzienni-
karsko-literackich działań 
- mówi inicjatorka wydarze-
nia Edyta Łysakowska-
-Sobiczewka. - Wierzymy, 
też, że adepci sztuki dzien-
nikarskiej stworzą  pracę na 
temat działań artystycznych 
Mirosława Odynieckiego. W 
pierwszym konkursie takiej 
pracy jeszcze nie było.

   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

wybrano nowy zarząd oddziału 
powiatowego zosp Rp w wejherowie

zjazd strażaków
W Gniewinie odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związ-

ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie. W zjeździe 
uczestniczyli delegaci i przedstawiciele ze wszystkich gmin z te-
renu powiatu wejherowskiego oraz zaproszeni goście. 

2027 został ponownie dh Mi-
rosław Józefowicz.

Wydarzenie było okazją do 
uhonorowania i odznaczenia 
osób zasłużonych dla pożar-
nictwa. Wśród wyróżnionych 

znalazła się starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius, 
która otrzymała Srebrną 
Odznaką Honorową „Zasłu-
żony dla Pożarnictwa Woje-
wództwa Pomorskiego”.

Fot. Starostwo w Wejherowie

O G Ł O S Z E N I E
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Dzięki pozyskanym 
środkom w pierwszej poło-
wie br. przeprowadzone zo-
staną prace na przejściach 
dla pieszych w dwudzie-
stu miejscach na terenie 
powiatu wejherowskiego. 
Łączny koszt tych zadań 
wyniesie 1,9 mln zł.

– Od wielu lat systema-
tycznie realizujemy zadania, 
których celem jest poprawa 
bezpieczeństwa wszystkich 
użytkowników dróg. W 2020 
r. doświetliliśmy  blisko 50  
przejść dla pieszych na dro-
gach powiatowych. W bieżą-
cym roku, dzięki rządowemu 
dofinansowaniu będziemy 
kontynuować te prace w 
kolejnych miejscach – wy-
jaśnia Wicestarosta Wejhe-
rowski Jacek Thiel.

W Wejherowie doświetlo-
ne zostaną przejścia na ulicy 
Sobieskiego, na skrzyżowa-
niu z ulicą Kopernika i z 
ulicą Inwalidów Wojennych 
oraz na wysokości jednostki 
wojskowej. Ponadto doświe-
tlone zostaną trzy przejścia 
na ulicy Strzeleckiej, gdzie 
mieści się Powiatowy Zespół 
Szkół nr 2 oraz Cech Rze-
miosł. Bezpieczniej będzie 
także na przejściu na ulicy 
Sikorskiego, na wysokości 
ulicy Sędzickiego.

– W tym roku zostanie 
przygotowana dokumenta-
cja na kolejne przejścia dla 
pieszych na tej ulicy – tłu-
maczy Wicestarosta Wejhe-
rowski Jacek Thiel.

W ramach planowanych 
zadań doświetlone zostaną 
również przejścia w rejonie 
ulic Św. Jana i Puckiej w 
Wejherowie oraz w Brzeź-
nie Lęborskim, Kostkowie, 
Strzepczu i Lini.

Oprócz poprawy wi-
doczności na przejściach 
przeprowadzone będą tak-
że większe prace, czyli w 
kilku miejscach wyniesio-
ne zostaną skrzyżowania. 

Będzie bezpieczniej 
na drogach powiatowych

Powiat Wejherowski otrzymał 1,2 mln zł dofinansowania z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa 
na drogach, poprzez doświetlenie przejść dla pieszych oraz wy-
niesienie skrzyżowań. Prace zostaną przeprowadzone m.in. na 
przejściach w Wejherowie, Rumi, Lini, Lubiatowie i Łęczycach. 

Zadania zostaną przepro-
wadzone w Łężycach, przy 
Szkole Podstawowej nr 4 na 
ul. Dąbrowskiego w Rumi, 
w Lini, Smażynie, Pobłociu, 
Strzepczu, Lubiatowie oraz 
Łęczycach.

– To są miejsca, które 
charakteryzują się dużym 

natężeniem ruchu, dlatego 
w tych miejscach dodatkowo 
zostaną wyniesione skrzy-
żowania. Dzięki lepszej wi-
doczności na przejściach 
i wyniesieniu skrzyżowań 
zwiększy się bezpieczeństwo 
użytkowników dróg – mówi 
Wicestarosta Jacek Thiel.

zwiększyła się liczba linii autobusowych
Powiat Wejherowski, jako organizator publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu wejherowskiego 

i puckiego, otrzymał blisko 5 mln zł dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej na rok 2022. Otrzymane środki pozwolą utrzymać istniejące linie autobu-
sowe oraz utworzone nowe połączenia.

W bieżącym roku, dzię-
ki podpisanemu porozu-
mieniu między powiatem 
wejherowskim i puckim, 
utworzonych zostało dzie-
więć nowych połączeń au-
tobusowych. 

Wszystko za sprawą po-
zyskanych środków w wy-
sokości 4 mln 989 tys. zł. 

– Jako starosta co ro-
ku występuję do wojewody 
o dotację na obsługę tych 
linii w ramach Funduszu 
Rozwoju Przewozów Auto-
busowych. Na terenie po-
wiatów wejherowskiego i 
puckiego funkcjonują 42 li-
nie. W tym roku uruchomio-

no dziewięć nowych – mówi 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

– Bardzo się cieszymy, 
że otrzymane środki po-
zwoliły przywrócić lokalne 
połączenia autobusowe tak 
ważne dla mieszkańców 
powiatu wejherowskiego i 
puckiego. Nowe linie spra-
wią, że mieszkańcy łatwiej 

będą mogli dojechać m.in. 
do lekarza, po zakupy czy 
załatwić sprawy urzędowe 
– podkreśla Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius.

Połączenia obsługiwa-
ne są przez PKS Gdynia. 
Szczegółowe informacje na 
temat rozkładów jazdy oraz 
aktualności dostępne są na 
stronie przewoźnika.

Dzięki wsparciu fun-
duszy europejskich w wo-
jewództwie pomorskim 
zwiększy się zakres opieki 
przedszkolnej, w tym m.in. 
w PZKS w Wejherowie.

Dzieci będą miały za-
pewnioną specjalistyczną 
opiekę i szeroki wachlarz 
zajęć terapeutycznych oraz 
edukacyjnych.

– Projekt zakłada or-
ganizację w przedszkolu 
dodatkowych zajęć terapeu-
tycznych wspomagających 
rozwój dzieci z niepełno-
sprawnościami mi.in. hi-
poterapię, dogoterapię oraz 
terapię uwagi słuchowej – 
mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

Wsparcie uzyskają nie 
tylko dzieci, ale także na-
uczyciele, którzy będą 

Dotacja unijna dla 
przedszkola specjalnego

Powiat Wejherowski pozyskał dofinansowanie ze środków unij-
nych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego w wysokości 498 525 zł na realizację projektu 
„Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole 
Kształcenia Specjalnego w Wejherowie”.

mogli podnieść swoje kom-
petencje zawodowe poprzez 
udział w szkoleniach, kur-
sach oraz studiach pody-

plomowych, np. z zakresu 
logopedii, muzykoterapii 
lub terapii dzieci z zabu-
rzeniami.

Dzięki dofinansowaniu powstały nowe linie na trasie:
wejherowo - Leśniewo - puck,    wejherowo - szemud - karczemki, 
wejherowo - koleczkowo,     wejherowo - Białogóra (różne opcje w zależności od linii przez: Tyłowo, Krokowę, Dębki). 
Ponadto uruchomiono linie na trasie puck - hel (przez łebcz, Władysławowo) 
oraz do wejherowa (przez Mechowo, Leśniewo).

Przejście na ul. Strzeleckiej w Wejherowie, które zosta-
nie doświetlone.
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BEZPIECZEŃSTWO

Inwestycja kosztowa-
ła miasto ponad 55 tys. 
złotych, a nowe lampy 
zamontowano na trzech 
przejściach na terenie Wej-
herowa:

• w  ul. 3 Maja (dro-
ga wojewódzka), w obrębie 
skrzyżowania z ul. Ko-
ściuszki. Dodatkowo Za-
rząd Dróg Wojewódzkich 
wykonał remont chodni-
ków w obrębie doświetlo-
nego przejścia dla pieszych;

• w ul. Rzeźnickiej 
(droga powiatowa), w rejo-
nie ścieżki pieszo-rowero-
wej przebiegającej wzdłuż 
rzeki Cedron;

• w  ul. Wysokiej, w rejo-
nie skrzyżowania z ul. Śmie-
chowską (droga miejska). 

W tym miejscu zostanie 
jeszcze wykonane wynie-
sienie istniejącego przej-
ścia dla pieszych. Element 
spowalniający ruch spo-
woduje zmniejszenie pręd-
kości pojazdów w obrębie 
doświetlonego przejścia i 
zwiększy bezpieczeństwo 

Doświetlono kolejne przejścia dla pieszych

Będzie bezpieczniej
W Wejherowie kolejne trzy przejścia dla pieszych zostały dodatkowo oświetlone. Ich 

zadaniem jest zapewnienie kierowcom lepszej widoczności pieszych, a przechodniom 
mają dać lepszą widoczność zbliżających się samochodów. 

Strażnicy współdziałali z 
policją w 322 przypadkach, a 
na zgłoszenie mieszkańców 
podjęli 3 838 interwencji. 

Z własnej inicjatywy i na 
zgłoszenia w sprawie o zakłó-
cania porządku publicznego i 
spokoju interweniowali 1030 
razy. Ujawnili 267 awarii 
technicznych oraz 270 przy-
padków zagrożenia dla życia 
lub zdrowia mieszkańców.

Strażnicy interweniowali 
238 razy w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki od-
padami, 458 razy - w spra-

dzieci uczęszczających do 
pobliskiej szkoły. 

Działania są kontynu-
acją rozpoczętego w 2016 
r. programu doświetlenia 
przejść dla pieszych, który 
prowadzony jest w różnych 
częściach Wejherowa.

- Doświetlanie przejść to 
jeden z naszych prioryte-
tów, dzięki tej inwestycji, z 
każdym rokiem kolejne wej-
herowskie ulice stają się le-
piej doświetlone, a co za 
tym idzie bezpieczniejsze - 
mówi Beata Rutkiewicz, 

zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. rozwoju mia-
sta. - Doświetlenie polega 
na montażu dodatkowych 
źródeł światła w rejonie 
przejść dla pieszych. Dzięki 
temu kierowcy lepiej widzą 
pieszego, który chce przejść 
przez jezdnię. Zwłaszcza 
przejście przy ul. 3 Maja, 
na drodze wojewódzkiej, 
gdzie jest bardzo duży ruch 
samochodowy i pieszych, 
przysparzało zawsze wiele 
problemów.

Beata Rutkiewicz zapew-

niła, że w przyszłym roku 
doświetlone zostaną kolej-
ne przejścia dla pieszych w 
mieście.

- Drogi w mieście znajdu-
ją się w zarządzie miasta, 
powiatu i województwa, 
dlatego tak ważna jest 
współpraca samorządów 
dla realizacji tych zadań, 
bo mieszkańców nie inte-
resuje czyja to jest droga, 
chcą poruszać się sprawnie 
i bezpiecznie - mówi Jacek 
Thiel, wicestarosta powia-
tu wejherowskiego. - Cie-
szymy się, że przejście przy 
ul. 3 Maja, na drodze woje-
wódzkiej, zostało nie tylko 
doświetlone, ale staraniem 
władz Powiatu i Miasta, 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
wyremontował chodniki na 
stosunkowo długim odcin-
ku w okolicy skrzyżowania. 
Jeszcze w tym roku zostaną 
doświetlone przejścia dla 
pieszych na drogach powia-
towych w Wejherowie przy 
ul. Strzeleckiej, Sobieskie-
go, Św. Jana i Sikorskiego.

DROGÓWKa
akcja „prędkość”
Podczas akcji „Prędkość” policjanci zatrzymali 36-letniego 

kierowcę, który przekroczył prędkość i ukarali go manda-
tem: 1500 zł i 10 punktami karnymi oraz zatrzymali prawo 
jazdy. z kolei 21-latek kierujący bmw na „pięćdziesiątce” je-
chał 129 km/h. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 
2500 zł, 10 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy. W dzia-
łaniach „Prędkość” ukarano mandatami 107 kierujących.

ukarany kwotą ...6,5 tys. zł
W łężycach kierowca renaulta megane nie dostosował 

prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad po-
jazdem i wjechał do rowu. Okazało się, że 50-letni kierowca 
miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu, jego auto 
nie było dopuszczone do ruchu (od dwóch lat nie miało 
badań technicznych) i zatrzymany był dowód rejestracyj-
ny samochodu. Policjanci ukarali mężczyznę mandatami za 
dwa wykroczenia o łącznej kwocie 6500 zł.

co tam zakazy...
Funkcjonariusze w Redzie zatrzymali kierującą autem 

29-letnią kobietę, która przejechała na czerwonym świetle. 
W trakcie kontroli okazało się, że kobieta ma zatrzymane 
prawo jazdy na trzy miesiące, bo przekroczyła prędkość o 
ponad 50 km/h na terenie zabudowanym. Kierująca otrzy-
mała mandat w wysokości 500 zł oraz 6 punktów karnych, 
a sprawa kierowania autem pomimo zakazu trafi do sądu.

Natomiast kierujący audi został zatrzymany do kontroli 
przez policjantów z  Wejherowa. Okazało się, że miał prawie 
promil alkoholu w organizmie. Ponadto mężczyzna miał za-
trzymane uprawnienia i dożywotni sądowy zakaz kierowania 
wszelkimi pojazdami mechanicznymi od czerwca 2020 roku.

Kierowca usłyszy zarzuty dotyczące kierowania w stanie 
nietrzeźwości w trakcie obowiązującego dożywotniego za-
kazu kierowania. za przestępstwa grozi do 5 lat więzienia.

wejherowska straż Miejska podsumowała działania w 2021 roku

ponad 24 tysiące interwencji i kontrole
W 2021 roku funkcjonariusze podjęli 24 659 interwencji. W 7757 sprawach prowadzono czynno-

ści wyjaśniające, a 16 902 sprawy miały charakter administracyjno-porządkowy i prewencyjny. 
Do Sądu Rejonowego w Wejherowie skierowano 264 wnioski o ukaranie. 1958 sprawców ukarano 
mandatami karnymi na kwotę 20 3270 zł. Strażnicy ujawnili 47 przestępstw i ujęli 26 osób podej-
rzanych o ich dokonanie i przekazali policji. Zatrzymali 9 nietrzeźwych kierujących pojazdami. 

wie zwierząt, 450 - ochrony 
środowiska, 424 - związa-
nych z zagrożeniem zdrowia 
lub życia, 464 - przeciwko 
urządzeniom użytku pu-
blicznego oraz inne.

Wobec nieletnich po-
pełniających czyny karal-
ne podjęli 125 interwencji. 
Straż Miejska prowadziła 
119 czynności w sprawie 
porzuconych na drogach po-
jazdów (wraków), z których 
12 odholowano na dozoro-
wany parking. 

Strażnicy odwieźli lub 

doprowadzili do wytrzeź-
wienia 39 osób. W 2021 
roku funkcjonariusze za-
bezpieczali 74 imprezy 
sportowe, kulturalne i uro-
czystości religijne. 

Straż Miejska realizuje 
wiele programów prewen-
cyjnych np. „Odblaskowe 
Wejherowo”, „Pustostan”, 
„Pomagamy Bezdomnym”, 
„Bezpieczna droga do szkoły”.

W zakresie ochrony śro-
dowiska funkcjonariusze 
skontrolowali 45 nierucho-
mości pod kątem spalania 

odpadów. Strażnicy na bie-
żąco kontrolują też gospodar-
stwa domowe wyposażone w 
zbiorniki tzw. szamba. 

Co roku funkcjonariusze 
dokonują przeglądu stanu 
technicznego znaków i urzą-
dzeń na drogach, elewacji i 
urządzeń zamontowanych 
na budynkach przylegają-
cych do pasa drogowego, 
stanu technicznego skrzy-
nek gazowych, energetycz-
nych, przeglądu oświetlenia 
w miejscach publicznych, 
stanu drzewostanu przy dro-

gach publicznych i placach 
oraz wiele innych działań 
mających wpływ na bezpie-
czeństwo mieszkańców

Funkcjonariusze Straży 
Miejskiej obsługują miejski 
monitoring: 58 kamer  w 
mieście, 26 systemów alar-
mowych na Kalwarii, 16 ka-
mer w parku miejskim i 35 
kamer w budynkach Urzędu 
Miejskiego. 

teLeFoNy: 
do dyżurnego:
58 677-70-40 

alarmowy:  986

łącznie z obsługą 
monitoringu oraz ad-
ministracyjną w Straży 
Miejskiej w Wejherowie 
pracuje 31 osób, w tym 
27  funkcjonariuszy, z  
których 5 jest także ra-
townikami kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy.

Od 1 stycznia 1993 r. 
wejherowska SM jako jed-
na z pierwszych w Polsce 
rozpoczęła pracę cało-
dobowo. Na wyposaże-
niu straży miejskiej są trzy 
oznakowane radiowozy, 
quad i dwa rowery.

dla głuchoniemych:
58 677 14 72 

Nowe lampy stanęły m.in. na ul. Rzeźnickiej.

Wejherowska Straż 
Miejska jako jedna z 
dwóch w Polsce (po Kiel-
cach)  zostala wpisana 
do Rejestru Jednostek 
Współpracujących z sys-
temem Państwowego Ra-
townictwa Medycznego.
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WYDARZENIA

We współpracy z 
wójtem Przemysła-
wem Kiedrowskim, 
pracownikami Urzędu 
Gminy Wejherowo oraz 
przyjaciółmi Sztabu 
WOŚP, udało się zapro-
jektować pierwsze na 
świecie ...kaszubskie 
serduszko Wielkiej 
Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy!

Za zezwoleniem sa-
mego Jurka Owsiaka, 
Sztab w Bolszewie stwo-
rzył i będzie naklejał je-
dyne w swoim rodzaju 
serduszka z napisem 
„Wiôlgô Orkestra Swią-
teczny Pomocë”! 

30. Finał woŚp w gminie wejherowo

kaszubskie serduszko i inne atrakcje
W ostatnią niedzielę stycznia (30.01.2022 roku) na terenie Gminy Wejherowo zobaczyć będzie można wolon-

tariuszy z kolorowymi puszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale nie tylko. Sztab #5579 w Bolsze-
wie przygotowuje bowiem na ten dzień wiele atrakcji, w tym bardzo szczególną niespodziankę.

Jak informuje Seba-
stian Niewola - koor-
dynator Sztabu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy nr 111 przy WCK 
Wejherowo w trakcie akcji 

30 stycznia br. w Wejherowie wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą kwestować na 
ulicach miasta w godzinach od 9.00 do 17.30. Artystyczny finał wraz z aukcjami w Filharmonii Kaszubskiej 
rozpocznie się o godz. 13.30. Celem tegorocznego finału jest zapewnienie najwyższych  standardów diagno-
styki i leczenia wzroku u dzieci.

mającej miejsce w Filhar-
monii Kaszubskiej będą 
licytowane orkiestrowe ga-
dżety, ceramiczne cuda, 
rysunki, czerwone „orkie-
strowe” oprawki do okula-

rów i specjalnie na tę okazję 
zaprojektowane i wydruko-
wane w drukarce 3D, serce 
w złocie próby 585.

- Cały czas trwają też 
nasze aukcje internetowe: 

komiksy, kryształy, a także 
godzinny przejazd śmieciar-
ką  MAN TGS z zabudową 
MEDIUM XLiB po ulicach 
Wejherowa dla dwóch osób 
- mówi Sebastian Niewola.

Więcej na: 

https://wck.org.pl/wosp-2-2/

https://www.wosp.org.pl/
final/30-final-wosp 

wśród atrakcji do wylicytowania: przejazd śmieciarką!

woŚp w wejherowie: na ulicach i w Filharmonii

- Jak co roku mobilizu-
jemy wszystkie siły i gramy 
razem wspólnie z luzińskim 
sztabem WOŚP działają-
cym przy GOKu w Luzinie 
- mówi wójt Gminy Luzino 
Jarosław Wejer. - W tym 
roku dodatkowo, wspólnie 
zagrajmy z radością zapeł-
niając eSkarbonkę Gminy 
Luzino. Do dzieła!  

Wpłaty do eSkarbonki 
może dokonać każdy, kto 
posiada internetowe kon-
to bankowe. Aby dokonać 
wpłaty do eSkarbonki wy-
starczy wejść na stronę:
https://eskarbonka.
wosp.org.pl/mzt2l5 
lub kliknąć w odpowiedni 
link na stronie interneto-
wej  Gminy Luzino.

Każda złotówka wpłaco-
na do eSkarbonki automa-
tycznie trafi bezpośrednio 
na konto Fundacji WOŚP.

W luzińskim sztabie 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, działa-
jącym przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Luzi-
nie kwestować będzie 25 
wolontariuszy. Spotkać 
będzie można ich zarówno 
przed, jak i po mszach świę-
tych przy kościele pw. Św. 
Wawrzyńca i przy kościele 
pw. Matki Boskiej Różań-
cowej w Luzinie, a także w 
okolicach kościoła w Sycho-
wie i w Kębłowie. 

eskarbonka
już działa

orkiestra
zagra
w Luzinie

Jak co roku Gmi-
na Luzino gra razem 
z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomo-
cy i zachęca wszyst-
kich mieszkańców 
do wsparcia tej ini-
cjatywy. W tym roku 
Gmina Luzino uru-
chomiła eSkarbonkę, 
czyli elektroniczną 
puszkę Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej 
Pomocy.

Serduszko oraz specjalnie zaprojektowane finałowe kaszubskie 
koszulki sztabowe będą dostępne wyłącznie podczas imprezy na hali 
widowiskowo-sportowej w Bolszewie. To kolejny powód, aby przyjść 
i pobawić się w najbliższą niedzielę na jubileuszowym, 30. Finale 
WOŚP w Bolszewie!

Dzień jubileuszowego Finału WOŚP rozpocznie się bardzo aktyw-
nie - na ul. Jagodowej w Bolszewie odbędzie się bieg charytatyw-
ny, zorganizowany dzięki inicjatywie grupy „Pomaganie jest TAKIE 
proste”.

Tego dnia na ulicach gminy będzie można także zaobserwować 
zabytkowe samochody i autobusy.  Planowane są m.in. wystę-
py młodzieży, Gminnej Orkiestry Dętej, a także nieco rocko-
wego uderzenia z trójmiejską grupą Wredrock. 

Nie zabraknie też oczywiście innych atrakcji:  licytacji fantastycz-
nych przedmiotów i usług, zabaw dla dzieci, stoisk, czy kącika z po-
częstunkiem domowej roboty od pań z kół gospodyń wiejskich oraz 
prywatnych domowych cukierników i kucharzy.



8

www.pulswejherowa.pl27 stycznia 2022

wejherowskie podsumowanie 2021 roku w obiektywie
Rok 2021 upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa. Okazał się niezwykle trud-

nym czasem dla całego kraju, również dla Wejherowa. Pomimo problemów, miasto 
dużym wysiłkiem realizowało szereg inwestycji, m.in. drogowych, kolejne projekty w 
ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego (boiska, place zabaw, tereny rekre-
acyjne i inne), a także wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych. Chociaż COVID-19 
utrudniał życie, jednak nie zatrzymał rozwoju Wejherowa.

Najwyższe wydatki 
na inwestycje w tej kadencji
krzysztof hildebrandt, 
prezydent wejherowa

- Wydatki na inwestycje 
w roku 2021 wyniosły 46,1 
mln zł i były największe w tej 
kadencji Prezydenta i Rady 
Miasta. Dla porównania w 
2020 roku wydaliśmy 40,6 
mln zł, zaś w 2019 – 38,9 mln 
zł. Co ważne w zeszłym ro-
ku 12,7 mln zł na inwestycje 
pochodziło z pozyskanych 
przez nas dotacji zewnętrz-
nych, co stanowi prawie 28 
procent wydatków.

Mimo trudności i pan-
demicznej rzeczywistości, 
w jakiej konieczne było 
nam się odnaleźć, 2021 rok 
upłynął na realizacji inwe-
stycji we wszystkich czę-
ściach miasta, które mają 
na celu polepszenie kom-
fortu i jakości życia wej-
herowian. Od wielu lat to 
naszym priorytetem są in-
westycyjne drogowe. Sta-
raliśmy się zapewnić - przy 
obecnych ograniczeniach 
finansowych i obostrze-
niach pandemicznych - 
normalne funkcjonowanie 
Wejherowa i jego rozwój 

we wszystkich dziedzinach. 
Już w momencie przyj-

mowania budżetu na rok 
2021 byliśmy zmuszeni pla-
nować wydatki ostrożnie, 
rezygnując często z plano-
wanych wcześniej, ważnych 
dla rozwoju miasta inwe-
stycji, czy też ograniczając 
dotychczasowe wspieranie 
zadań w obszarze kultury, 
rekreacji czy sportu. Pomi-
mo kryzysowej sytuacji wal-
czymy, gdyż miasto musi się 
rozwijać i jesteśmy skutecz-
ni. Wymagało to dużego wy-
siłku i nakładu pracy całego 
naszego zespołu. 

Wybudowano  kolejne  dwa  fragmenty ciągu  pieszego 
wzdłuż rzeki cedron - w rejonie ul. Wałowej oraz ul. Rzeź-
nickiej w ramach dofinansowywanego  z Unii Europejskiej 
projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.  W rejonie 
ul. Rzeźnickiej  zagospodarowane zostały tereny przyległe do 
ciągu pieszego  m.in. podwórko przy ul. Judyckiego 9.

iNwestycje zReaLizowaNe w 2021 r.

W Śródmieściu Wejherowa,  w ramach dofinansowywanego z 
Unii Europejskiej  projektu  „Rewitalizacja Śródmieścia Wejhe-
rowa”, wybudowano ciąg pieszo-jezdny łączący ul. 12 Marca 
z ul. Reformatów.  zagospodarowane zostało też podwórko, 
powstały miejsca postojowe i nasadzenia zieleni.

Miasto Wejherowo od czternastu lat konsekwentnie finanso-
wo wspiera renowację zabytkowych obiektów, m.in. klasz-
tor oo. Franciszkanów otrzymał dotację na remont elewacji 
części budynku klasztornego (Dom Pielgrzyma) od strony po-
łudniowej i zachodniej.

Kolejna wejherowska kamienica wpisana do rejestru zabytków 
odzyskała dawny blask. wspólnota Mieszkaniowa przy 12 
Marca 250 (skrzyżowanie z ul. pucką), otrzymała dotację z 
budżetu miasta na remont elewacji frontowej.  

odnowiono budynek przy ul. Dworcowej 1, należący do 
wspólnoty mieszkaniowej, w ramach unijnego projektu „Rewi-
talizacja Śródmieścia Wejherowa”. Wyremontowano elewację 
południowej i zachodniej ściany oraz utwardzono teren wokół. 

Remont kamienicy przy ul. wałowej 18 i 18a. Oprócz wkła-
du własnego wspólnoty, wspólnota otrzymała dofinansowanie 
unijne w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejhero-
wa” oraz dotację z Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

ekoFabryka w wejherowie to nowoczesne miejsce gospoda-
rowania odpadami i Centrum Edukacji Ekologicznej. zakład 
Usług Komunalnych zdobył unijną dotację na realizację jed-
nej z nowocześniejszych w Polsce inwestycji ekologicznej. Ten 
ambitny i wzorcowy projekt obejmuje  powstanie na terenie 
dawnych zakładów drzewnych w dzielnicy Przemysłowej, na 
powierzchni ok.2 ha m.in. Punktu Selektywnej zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSzOK), strefy recyklingu gruzu, myjni oraz 
biblioteki z odzysku, składu rzeczy używanych, strefy recyklin-
gu i upcyklingu, warsztatów do naprawy przedmiotów i sprzę-
tów, Centrum Edukacji oraz Biura Obsługi Klienta. 

W ramach tego projektu w ośmiu lokalizacjach w Wejherowie 
powstały podziemne pojemniki do segregacji odpadów.
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iNwestycje 
w tRakcie ReaLizacji

z budżetu miasta przekazano dotację na remont zabytkowego 
budynku Domu pomocy społecznej przy ul. Św. Jacka 14. Wy-
mieniono więźbę dachową i poszycie dachu budynku.

termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunal-
nego przy ul. kalwaryjskiej 2a  to element projektu moder-
nizacji 14 budynków komunalnych, na który władze Wejherowa 
zdobyły dofinansowanie unijne. 

Budowa ulic Necla i gryfa pomorskiego (nowa jezdnia, chod-
niki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, miejsca postojowe 
oraz zjazdy do posesji; kanalizacja deszczowa i oświetlenie). Wła-
dze miasta pozyskały na tę inwestycję dotację z Rządowego Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 

Budowa centrum integracji społecznej „wodne ogrody” po-
między ulicami Strzelecką a Kalwaryjską w Wejherowie. Inwesty-
cja stworzy nowe miejsce wypoczynku i rekreacji dla wszystkich 
wejherowian, a także przywróci dawną świetność tego miejsca. 
Inwestycja otrzymała unijne wsparcie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, jako kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Budowa ul. kopernika to budowa nawierzchni ulicy, przebudo-

wa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i ga-
zowej. Wybudowane zostaną chodniki, zjazdy na posesję, a po 
jednej stronie ulicy wybudowana zostanie zatoka parkingowa. 
Powstaną ogródki, zaś ogrodzenia i schody do budynków zostaną 
odtworzone i zagospodarowane.  Inwestycja realizowana jest w 
ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”,  na który 
władze Wejherowa zdobyły dotację unijną.

Rewitalizacja parku kaszubskiego między ulicami Sobieskie-
go i Strzelecką sprawi, że będzie to atrakcyjne i zielone miejsce 
odpoczynku, relaksu i zabawy dla mieszkańców Wejherowa. In-
westycja prowadzona jest w ramach dofinansowywanego z Unii 
Europejskiej projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.

W ramach budowy drogi, która połączy ul. strzelecką z ul. su-
charskiego, na ul. Strzeleckiej powstało już nowe rondo. 
W 2021 roku trwała budowy tej drogi, która połączy wspomnia-
ne ulice, a następnie poprzez węzeł „Działki” połączy je z krajową 
„szóstką”.  Inwestycja jest dofinansowana ze środków z Rządo-
wego Funduszu Dróg Samorządowych.          zdjęcie po prawej

Kolejne trzy przejścia dla pieszych w wejherowie zostały do-
datkowo oświetlone (ul. 3 Maja - na zdjęciu, ul. Rzeźnicka i ul. 
Wysoka). Inwestycja kosztowała miasto ponad 55 tys. złotych. 

Na rzece Redzie, przy moście na ul. Ofiar Piaśnicy, powstała 
przystań kajakowa. Na inwestycję władze Wejherowa zdoby-
ły dotację unijną.

przebudowano ul. geodetów,  gdzie ułożono nawierzchnię z 
płyt drogowych. 

W ramach unijnego projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wej-
herowa” wykonano remont elewacji budynku przy ulicy puc-
kiej 9 w Wejherowie. 
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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

wejherowski zarząd                            
Nieruchomości 
komunalnych

Nip 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00

e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl

 
godziny pracy

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

 
godziny przyjęć 

interesantów
Dyrektor WzNK przyjmuje 

interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
07.00-08.00 oraz 16.00-17.00

  zgłaszanie awarii, których 
obowiązek usunięcia 

ciąży na wzNk
tel. 731-008-506

X

11.30-

13.00-

10.00-

CHARYTATYWNE  KOLĘDOWANIE   

30 stycznia 2022

16.00-

8.30-

18.00- Artyści 3. Flotylli Okrętów Gdynia :
Dziecięcy zespół wokalny „ KROPELKI ”
Dziecięcy zespół wokalny „ REVIVAL „

Chór „Laudate Dominum” 
 z Wejherowa

Chór „Lutnia” z Luzina

Schola dziecięca”Chrystusowe Owieczki”

Kapela Kaszubska „Zbierańce” z Bolszewa

z Nowego Dworu Wejherowskiego
Chór „Pro Gloria Dei”

Podczas mszy wystąpią: ( niedziela)

Parafia p.w. 
Chrystusa Króla i Bł.Alicji Kotowskiej  

w Wejherowie 

Miejsce koncertu:

godz. 19.00
Koncert Wieczoru

Zespół estradowy

„RELIN
G”

 datki zbieramy

wspieramy
Franka

& Małgorzata Zabrocka

Organizatorzy: Przy współpracy: Partnerzy:Patronat Honorowy:

Jacek Drewa

charytatywne kolędowanie

Festiwal serc po raz 10.

Podczas kolejnych mszy świętych wystąpią: Kapela Ka-
szubska „Zbierańce” z Bolszewa (o 8.30), Chór „Pro Glo-
ria Dei” z Nowego Dworu Wejherowskiego (10.00), Schola  
dziecięca  „Chrystusowe Owieczki (o 11.30),  Chór „Lauda-
te Dominum” z Wejherowa (o 13.00), Chór „Lutnia” z Lu-
zina (o 16.00). O godz. 18 usłyszymy i zobaczymy artystów 
3. Flotylli Okrętów Gdynia: Dziecięcy zespół „Kropelki”, 
Dziecięcy zespół wokalny „Revival” oraz  Zespół Estra-
dowy „Reling”, który wystąpi o godz. 19.00.

Organizatorami koncertu są: Jacek Drewa, Caritas, 
przy współpracy z Wejherowskim Centrum Kultury i Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

Partnerzy: KS Tytani Wejherowo, Klub Piłkarski Gryf , 
Wejherowo, Karate Klub Wejherowo, Małgorzata Zabroc-
ka, Taxi Plus, Wejherowski Klub Bokserski. 

W najbliższą niedzielę 30 stycznia, w kościele pw. Chrystusa Króla i bł. 
siostry Alicji Kotowskiej  w Wejherowie odbędzie się jubileuszowe X  Cha-
rytatywne  Kolędowanie „Festiwal Serc”. Koncertom podczas mszy  św. i 
wieczornym występom towarzyszyć będzie zbiórka pieniędzy na pomoc 
dla niepełnosprawnego 3-letniego Frania.

Franio skończył już 3 latka, a jego rozwój dalece odbie-
ga od rówieśników, nie mówi, nie siedzi samodzielnie, nie 
chodzi. Dzięki systematycznej terapii i rehabilitacji udało 
się rozpocząć z Franiem naukę alternatywnych metod ko-
munikacji, które należy kontynuować. Większość rehabili-
tacji odbywa się prywatnie.

Franuś urodził się z prenatalnie rozpoznanymi wadami 
ośrodkowego układu nerwowego. Oprócz tego ma mózgo-
we porażenie czterokończynowe oraz wadę wzroku. Od uro-
dzenia pozostaje pod opieką hospicjum domowego z Gdyni.

Już  zgłosiło się ponad 
600 zawodników z 10 kra-
jów. Organizatorzy liczą, że 
będzie ich jeszcze więcej.

Przygotowują już trasy 
marszowe z kijkami na te-
renie choczewskich lasów, a 
także inne atrakcje.

Goście będą mogli poznać 
lokalne tradycje, ciekawe i 
piękne miejsca oraz specja-
ły kulinarne, przygotowane  
przez Koła Gospodyń Wiej-
skich w gminie Choczewo. 

Rejestracja zawodni-
ków prowadzona będzie do 
pierwszych dni czerwca.

Mistrzostwa 
Świata
w choczewie

Nordic 
walking

Gmina Choczewo 
w czerwcu tego ro-
ku stanie się centrum 
światowego  Nordic 
Walking. Na terenie 
gminy  w dniach 17-19 
czerwca br.  rozgry-
wane będą Mistrzo-
stwa Świata w tej 
dyscyplinie.
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archiwalne 

wydania 

„pulsu

wejherowa”

są dostępne 

w internecie:

www.pulswejherowa.pl

KULTURA

W wydarzeniu udział 
wzięli m.in.: konsul gene-
ralna Republiki Federal-
nej Niemiec w Gdańsku 
Cornelia Pieper (obej-
mująca patronat nad eks-
pozycją), konsul honorowy 
Republiki Mołdawii Jacek 
Tymiński oraz starosta 
powiatu wejherowskiego 
dr Gabriela Lisius.

Koncert uświetnił recital 
fortepianowy prof. Bogda-
na Kułakowskiego oraz 
występ duetu jazzowego w 
składzie: dr Szymon Za-
wodny i Wojciech Wojda.

Autorka obrazów jest 
Niemką, która mieszka 
w Polsce, a dokładnie w 
Trójmieście. Charaktery-
styczną cechą twórczości 
artystki są barwne, orna-
mentalne zestawienia kolo-
rów, które autorka określa 
pojęciem „Buntspiel”, czyli 
gra, zabawa kolorem.

Wystawa czynna jest do 
14 czerwca 2022 r., w mu-
zealnym budynku Książni-
cy Gerarda Labudy.

Międzynarodowa wystawa w książnicy

„Buntspiel” czyli
zabawa kolorem

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie uroczyście otwarto wystawę malarstwa Corinny Ki-
doń pt. „Buntspiel”. Wernisaż był połączony z koncertem. 

Fot. Leszek Spigarski

wystawa w gok w Luzinie

cztery pory roku
na rysunkach

„Cztery pory roku w Luzinie” to tytuł wystawy Małgorzaty Ko-
tłowskiej w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie. Artystka z 
Luzina przedstawiła nieprezentowane do tej pory prace inspiro-
wane pejzażami, a także personifikacje pór roku.

- Inspiracją do stworzenia rysun-
ków, prezentowanych na wystawie by-
ły widoki, które codziennie towarzyszą 
mi podczas drogi do domu - wyjaśnia 
Małgorzata Kotłowska. - Początko-
wym zamiarem było ukazanie jednego 
widoku, który zmienia się wraz z porami 
roku, lecz z czasem pomysł ewoluował 
o wykorzystanie kolejnych perspektyw. 
Wiodącym tematem moich prac jest 
gmina Luzino, mój dom. Przestrzeń wsi 
potraktowałam jako inspirację do kre-
atywnego interpretowania. Konfrontuje 
w nich widoki współczesnego Luzina i 
tego, które pamiętam z lat dziecinnych. 

Wystawa „Cztery Pory Roku” przed-
stawia prace wykonane w technice ołów-
ka i kredki. Powstawały przez ok. 2 lata.

Małgorzata Kotłowska - absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
na wydziale rzeźby, zajmuje się tak-
że malarstwem i rysunkiem. Zdobyła 
pierwszą nagrodę na Triennale Sztuki 
Pomorskiej w 2016 roku. Jej praca dy-
plomowa pt. „Przemijanie” znalazła się 
wśród finałowych rzeźb Art Noble, Fe-
stiwalu Sztuki „Miasto Gwiazd”.

Artystka z Luzina zawodowo związa-
na jest z Młodzieżowym Domem Kultury 
w Gdyni.

Małgorzata Kotłowska i dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Luzinie Rafał 
Płotka podczas styczniowego wernisażu

Polski ład to m.in. zmiany 
w zasadach ustalania pod-
stawy wymiaru oraz wysoko-
ści składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. Przedsiębiorcy w 
zależności od przyjętej for-
my opodatkowania będą ob-
liczać ją od przychodu lub 
dochodu. zmiany obowiązu-
ją przy ustalaniu podstawy 
wymiaru i wysokości skład-
ki zdrowotnej należnej od 
stycznia 2022 r.

Kalkulator pomoże usta-
lić podstawę wymiaru i ob-

sam obliczysz składkę zdrowotną 

zus udostępnił specjalny kalkulator
aby pomóc przedsiębiorcom w ustaleniu nowej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zakład ubezpie-

czeń społecznych udostępnił specjalny kalkulator. Dzięki niemu można samodzielnie obliczyć składkę. 

liczyć kwotę składki za dany 
miesiąc. Korzystanie z niego 
jest bardzo proste. Wystarczy 
wprowadzić takie dane jak 
np. okres rozliczeniowy, for-
mę opodatkowania i kwotę 
dochodu lub przychodu. 

Żeby zUS mógł urucho-
mić kalkulator potrzebnych 
było kilka niezbędnych in-
formacji, w tym wskaźnik 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw włącznie z 
wypłatami z zysku w IV kwar-

tale 2021 roku. Niedawno 
GUS opublikował te dane.

Składki w nowej wysoko-
ści - po zmianach w ramach 
Polskiego ładu - przedsię-
biorcy zapłacą dopiero do 7 
lutego - jednostki i zakłady 
budżetowe, 15 lutego - płat-
nicy, którzy posiadają oso-
bowość prawną i 21 lutego 
- pozostali płatnicy składek. 

zUS stara się pomóc oso-
bom, które prowadzą firmy 
dostosować się do nowych 
przepisów. Na stronie zUS 

opublikowano specjalny 
poradnik, a dla zaintereso-
wanych prowadzone są też 
szkolenia. 

Eksperci zUS lokalnie szko-
lą i odpowiadają na pytania od 
pracodawców. Również pra-
cownicy sal obsługi klientów 
i infolinii są przeszkoleni do 
udzielania kompleksowych 

informacji o zmianach  w 
składce zdrowotnej.

Oprócz tego cyklicz-
nie wraz z przedstawiciela-
mi Krajowej administracji 
Skarbowej eksperci zakładu 
biorą udział w specjalnych 
dyżurach, aby dotrzeć z infor-
macjami do wszystkich zain-
teresowanych.

Kalkulator jest zamieszczony na stronie internetowej 
www.zus.pl. Docelowo będzie także udostępniony w pro-
gramach Płatnik i ePłatnik.

K O M U N I K A T
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„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. 
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić… 

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.” 

Ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Bogny Zubrzyckiej
Skrzypaczki, pedagoga, wykładowczyni i rzeczniczki prasowej Wejherowskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, poetki i aktorki grupy teatralnej „Srebrna Nitka”, 
a przede wszystkim miłośniczki Wejherowa.

Żegnamy Wybitną Osobę, dla której wielką miłością była muzyka, literatura i scena. 
Dla nas wejherowian śmierć Bogny Zubrzyckiej jest tym bardziej dotkliwa, że była osobą 

żywo uczestniczącą w społeczno-kulturalnym życiu Wejherowa.

Muzyk, pedagog, poetka, kilkukrotna laureatka wejherowskiego konkursu literackiego „Powiew Weny”. 
Spod jej pióra wyszły tomiki wierszy i książki.  Na podstawie Jej losów powstała książka „Wrzask”. 

Jako wolontariuszka aktywnie angażowała się w działania Stowarzyszenia Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie była nie tylko cenioną wykładowczynią, 

ale także rzeczniczką prasową uczelni. Występowała również w grupie teatralnej „Srebrna Nitka”. 
Laureatka Nagród Prezydenta Miasta Wejherowa. 

Wielka propagatorka aktywizacji seniorów. 

Odeszła osoba wielkiego formatu, wielkiej mądrości, talentu i wszechstronnej  wiedzy. 
Wejherowo poniosło niepowetowaną stratę.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłej
wyrazy najgłębszego współczucia składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Jacek Gafka
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

wraz z Radnymi

K O N d O l E N c j E

Bogna Zubrzycka była bohaterką spotkania au-
torskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
marcu 2017 roku (zdjęcie powyżej) oraz niedaw-
nego listopadowego spotkania w Powiatowej 
Bibliotece Publicznej, promującego Jej książkę 
„W zamknięciu” (zdjęcie poniżej).

Wiadomość o śmierci Bogny Zubrzyckiej poruszyła wielu 
mieszkańców Wejherowa. Nic dziwnego, bo ta aktywna, pełna 
energii i poczucia humoru wejherowianka była przez wiele 
osób lubiana, ceniona i podziwiana. M.in. za to, że była praw-
dziwą damą, kulturalną, elokwentną, a zarazem życzliwą i 
pogodną. Pani Bogna uczestniczyła w społeczno-kulturalnym 
życiu Wejherowa, występowała na scenie, pisała książki, pro-
wadziła wykłady w Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku. Współpracowała też z naszą gazetą, zamieszczając w 
„Pulsie Wejherowa” artykuły o działalności tego stowarzy-
szenia, w którym pełniła funkcję rzecznika prasowego.

pokochała wejherowo z wzajemnością. tu rozwijała swoje pasje i talenty

pani Bogna zostanie w naszych sercach

Fot. Anna Kuczmarska

Bogusława Zubrzycka, 
znana powszechnie jako 
pani Bogna, urodziła się 
w 1933 roku w Warszawie. 
Mieszkała we Władysła-
wowie oraz w Gdyni, gdzie 
m.in. grała na skrzypcach 
w Orkiestrze Symfonicznej 
Teatru Muzycznego oraz 
uczyła w Szkole Muzycz-
nej. Była też dyrektorem 
Szkoły Podstawowej na 

Dokończenie na str. 13

POŻEGNANIE
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gdyńskich Babich Dołach. 
W Wejherowie zamiesz-

kała pod koniec 2005 ro-
ku i jak sama twierdziła, 
zakochała się w naszym 
mieście, o którym pisa-
ła wiersze i opowiadania. 
Dziś już wiemy, że była to 
miłość odwzajemniona, bo 
Wejherowo również poko-
chało panią Bognę.

SKRZyPCE I KSIĄżKI
Z wykształcenia muzyk 

i skrzypaczka, była au-
torką kilku książek, m.in. 
tomiku wierszy „Poema 
starszej pani” oraz książ-
ki „Mój Jasny Brzeg”. Pod 
koniec listopada ub.r. od-
była się promocja książki 
„W zamknięciu” (pisaliśmy 
o tym w „Pulsie” 9 grud-
nia 2021 r.). Na podstawie 
Jej losów powstała książka 
„Wrzask” autorstwa Hen-
ryka Połchowskiego. 

Twórczość literacka Bo-
gny Zubrzyckiej została 
doceniona i kilkakrotnie na-
grodzona w Wejherowskim  

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 11.01.22 odeszła 

ś.p. Bogna Zubrzycka
wolontariuszka SWUTW, koleżanka, przyjaciółka

wyrazy współczucia rodzinie i bliskim 
składa 

    Stowarzyszenie Wejherowskiego
            Uniwersytetu Trzeciego Wieku

„Można odejść na zawsze,by stale być blisko …”
    Ks. J. Twardowski

K O N d O l E N c j E

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”.

W. Szymborska 

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Bogny Zubrzyckiej

pisarki, artystki, działaczki społecznej, wielokrotnej laureatki wejherowskiego 
konkursu literackiego „Powiew Weny”, rzeczniczki prasowej 

i wykładowcy Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pozostanie w naszych sercach jako ceniony pedagog oraz wspaniały człowiek 
o wielkim sercu, empatii i pasji.

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i Współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke 
wraz z Radnymi

Konkursie  Literackim „Po-
wiew Weny”. Bogna Zu-
brzycka była też laureatka 
nagród Prezydenta Miasta 
Wejherowa. Jako wolon-
tariuszka Stowarzyszenia 
WUTW była nie tylko cenio-
ną wykładowczynią i rzecz-
niczką prasową uczelni, ale 
również znakomitą aktorką 
w grupie teatralnej „Srebr-
na Nitka”. 

BARONOWA 
I POKOJóWKA
„Baronowa, Królowa, 

Dusza, ale też pokojów-
ka… żadna rola nie była 
Jej straszna - czytamy na 
profilu społecznościowym 
Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Wejherowie w 
poście z 12.01.br. - Osoba 
wyjątkowa, obdarzona nie 
tylko ogromnym talentem, 
ale i wybitną osobowością. 
Z właściwym sobie humo-
rem potrafiła pokolorować 
każdą, nawet tę najtrud-
niejszą rzeczywistość (…). 
Aktorka… „nasza” Pani 
Bogna. Jeszcze dwa dni 
temu przygotowywała ze 

„Srebrną Nitką” swoją ko-
lejną rolę - pełna energii, 
humoru, gotowa na nowe 
wyzwania. Od wczoraj gra 
już na innej scenie… Pa-
ni Bogno, nie żegnamy, a 
mówimy „Do zobaczenia!”. 
Zostaje Pani z nami w swo-
ich wiekopomnych rolach, 
w dźwiękach Pani ukocha-
nej muzyki, a także w Pani 
książkach, o których Pani 
ulubiony Umberto Eco pi-
sał, że są „maleńką anty-
cypacją nieśmiertelności”. 
Przede wszystkim - zostaje 
Pani w naszych sercach”.

Pracownicy Powiato-
wej Biblioteki Publicz-
nej w Wejherowie żegnając  
Panią Bognę na facebo-
oku napisali: „Jej piękny 
uśmiech, którym zawsze i 
życzliwie obdarzała ludzi, 
oraz dusza artystki, dzię-
ki której doświadczaliśmy 
głębokich przeżyć podczas 
spotkań literackich. Dzię-
kujemy, Pani Bogno, że by-
ła Pani z nami.”

Z kolei Wejherow-
skie Centrum  Kultury 

przypomina, że Bogna Zu-
brzycka:  „Z niezwykłą gor-
liwością angażowała się 
w działania kulturalne, a 
także w sprawy Wejherowa. 
Uwielbiała aktywizować 
seniorów. Była wulkanem 
energii. Jej charyzma i nie-
znikający z twarzy uśmiech 
sprawiał, że bez trudu zjed-
nywała sobie ludzi. 

DAMA Z KLASĄ
Takich wspomnień na 

portalach społecznościo-
wych pojawiło się wiele. 
Wiele ciepłych, pięknych 
zdań o pani Bognie padło 
też podczas uroczystości 
pogrzebowych na wejhe-
rowskim cmentarzu.

Wyjątkowa osobowość z 
dużą klasą, empatią i cha-
ryzmą - to tylko niektóre 
określenia, dotyczące pani 
Bogny. Jej uśmiech, życz-
liwość, pogoda ducha, ale 
też mądrość i błyskotli-
wość sprawiały, że wciąż 
powiększało się grono Jej 
przyjaciół i sympatyków.

pani Bogna zostanie w naszych sercach
Dokończenie ze str. 12 Jak podkreślił Arka-

diusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa, odeszła osoba 
wielkiego formatu, wielkiej 
mądrości, talentu i wszech-
stronnej wiedzy. Była wej-
herowianką z wyboru, a gdy 
odeszła, Wejherowo ponio-
sło niepowetowaną stratę.

W ostatniej drodze Bogny zubrzyckiej, oprócz rodziny i przyjaciół, 
uczestniczyłi przedstawiciele władz miasta i powiatu z prezydentem 
krzysztofem hildebrandtem i starostą gabrielą Lisius na czele. 

Podczas pożegnalnej mszy św., którą odprawił ks. patryk turek z pa-
rafii Trójcy Św., pięknie śpiewał chór camerata Musicale pod dyrekcją 
aleksandry janus. Równie pięknie i wzruszająco o pani Bognie mówili: 
zastępca prezydenta arkadiusz kraszkiewicz, teresa Malinowska ze Sto-
warzyszenia WUTW, ewelina Magdziarczyk-plebanek - dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i kazimierz wójcik z Grupy Teatralnej Srebrna Nitka.

K O N d O l E N c j E

- Mówi się, że nie ma 
ludzi niezastąpionych, ale 
w przypadku pani Bogny 
Zubrzyckiej to nieprawda  
- powiedział Arkadiusz 
Kraszkiewicz. - Są lu-
dzie, o których nigdy nie za-
pomnimy. Taką osobą była 
dla mnie pani Bogna. 

Anna Kuczmarska

Fot. Zygmunt Pałasz

POŻEGNANIE
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NGP.6720.2.2021.DW                                               Łęczyce, 27.01.2022r 

 
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 18 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: gospodarka.przestrzenna@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. 

RIR.6721.2.2021.DW                   Łęczyce, 27.01.2022r. 
OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

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

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

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 
XXXIV/14/2021 z dnia 3 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr X/45/2007 z dnia 25 lipca 2007r., we fragmencie, 

zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przyjętego uchwałą Nr X/45/2007 z dnia 25 lipca 2007r., we fragmencie wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko 

 W dniach od 4 lutego 2022r. do 28 lutego 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 
53, 84-218 Łęczyce, w godzinach urzędowania. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
4 lutego 2022r. o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. 
 Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 
r., poz. 2081 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy 
Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania 
w jej sprawie. 
 Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce na adres Urzędu Gminy Łęczyce,  
ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, oraz elektronicznie bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym 
na adres e-mail: sekretariat@leczyce.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 
2022r. 

Wójt Gminy Łęczyce 
        Piotr Wittbrodt 
 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łęczyce z siedzibą w Łęczycach, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, e-mail: 
sekretariat@leczyce.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zgodnie 
z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku  
z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Łęczyce danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących 
sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 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) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 
pozyskano. 

 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  w  puLsie wejheRowa
606  101 502     redakcja@pulswejherowa.pl

O G Ł O S Z E N I A 
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SPORT

Zawodnicy pobiegli na czterech dystansach, startu-
jąc w Parku Miejskim w Wejherowie. Przygotowano tra-
sy przełajowe w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, 
ale także wśród wiejskich zabudowań. Zawodnicy mu-
sieli przestrzegać obostrzeń sanitarnych, związanych 
z epidemią.

Biegacze otrzymali pamiątkowe statuetki, a star-
tujący w kategorii open - medale. Nagrody wręcza-
li zawodnikom wicestarosta Jacek Thiel (na zdjęciu 
obok), kierownik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego 
Michał Jeliński i dyrektor Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego nr 2 Ewelina Lulińska.

Biegi w terenie w wejherowie i okolicy

Festiwal ultra way

O G Ł O S Z E N I E

Około 400 osób pobiegło trasą Zimowego 
Festiwalu Biegowego Ultra Way w Wejhe-
rowie. Na starcie stanęli biegacze i zawod-
niczki z Polski oraz z zagranicy.

Fot. Leszek Spigarski

Tradycyjnie nie pro-
wadzono klasyfikacji 
końcowej, a uczestnicy 
otrzymali puchary, medale 
oraz atrakcyjne nagrody za 
pierwsze miejsce. W sporto-
wej rywalizacji, zorganizo-
wanej przez Pawła Buzałę, 
uczestniczyli: AP Karol Pią-
tek Luzino, Stolem Gniewi-
no, Pogoń Lębork, WKS FC 
Gowidlino, MKS Lew Lę-
bork,  Piłkarska Przyszłość 
Sierakowice, Futbolaki KS 
Gryf Słupsk, Arka Gdynia 
SI, UKS GAP Bruskowo 
Wielkie, Gedania Gdańsk, 
UKS Dragon Bojano, AP 

piłka nożna. Najmłodsi grali na hali

turniej w Luzinie

KP Gdynia, Kaperki Puck. 
Najlepis zawodnicy rocz-

nika 2014 to: Cezary Czap-
ka - MKS Lew Lębork, 
Norbert Myszk - WKS FC 
Gowidlino, Jan Dołębski - 
Pogoń Lębork. W roczniku 
2013: Tymoteusz Wołczyk 
- Arka Gdynia SI, Szymon 
Leśniak - Futbolaki KS 
Gryf  Słupsk, Andrzej Ku-
cuk - UKS Dragon Bojano. 

XII Turniej Nadzieje Pol-
skiej Piłki im. Marszałka 
Macieja Płażyńskiego to je-
den z dwunastu zawodów 
halowych, które tej zimy ro-
zegrane zostaną. 

Blisko 160  najmłodszych piłkarzy (roczniki 2013 i 2014) za-
grało na hali GOSRiT w Luzinie podczas XII Turnieju Nadzieje 
Polskiej Piłki im. Marszałka Macieja Płażyńskiego. 

Nagrody dla uczestników 
rufundowali: PZPN, Hewi 
Goal, Gen Gaz oraz patroni 
honorowi: Mieczysław Struk - 
marszałek pomorski, Dariusz 
Drelich - wojewoda Pomorski, 
Jarosław Wejer - wójt Gminy 
Luzino, Henryk Kowalczyk - 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, Mieczysław Basz-
ko - prezes RK LZS, Gabriela 
Lisius - starosta wejherow-
ski, Piotr Klecha - prezes Po-
morskiego LZS oraz posłowie: 
Henryka Krzywonos-Stry-
charska, Kacper Płażyński 
oraz Marek Biernacki.
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