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są pieniądzę na budowę
węzła ZRYw (Śmiechowo)

Władze Wejherowa pozyskały 18,8 mln zł dotacji na dalszą budowę węzła Śmiechowo (ZRYW ) z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. To sukces Wejherowa i kolejna inwestycja oczekiwana przez mieszkańców! Dzięki 
tym środkom powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie z tunelem pod drogą krajową nr 6. Tunel pod torami ma 
wykonać i sfinansować PKP PLK, co zagwarantowało w porozumieniu zawartym z prezydentem Wejherowa. 
Węzeł Zryw z tunelami jest bardzo dużym przedsięwzięciem podzielonym na etapy.

Przyznanie dotacji na tę inwestycję to również sukces akcji społecznej ZRYW NA ŚMIECHOWIE, która była 
potrzebna i skuteczna oraz pomogła prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi w pozyskaniu środków. Głos 
Wejherowa był silniejszy dzięki wsparciu mieszkańców.           Str. 3



2

www.pulswejherowa.pl24 lutego 2022

MIASTO

Władze miasta zdobyły 
na tę inwestycję dofinan-
sowanie unijne. Całkowity 
koszt inwestycji wynosi po-
nad 2,6 mln zł, w tym ok. 80 
proc. dofinansowanie z Unii 
Europejskiej.

Najważniejsze, że nie-
zagospodarowany i zanie-
dbany teren w Śródmieściu 
Wejherowa zyska nowe ob-
licze i funkcjonalność.. Po-
wstanie nie tylko wygodna 
nawierzchnia ulicy i par-
kingu, ale również kana-
lizacja deszczowa, sieć 
wodociągowa, gazowa i elek-
troenergetyczna, kanały 
technologiczne oraz oświe-
tlenie i monitoring miejski. 
Zaplanowano nasadzenia 
zieleni, kosze na śmieci, 
ławki i stojaki na rowery. 

- Nowa ulica wraz z wy-
remontowanym parkingiem 
przy ul. Mickiewicza popra-
wią bezpieczeństwo i kom-
fort mieszkańców w tym 
kwartale ulic - mówi Be-
ata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. 
rozwoju miasta.

- Inwestycja polega-
jąca na budowie nowej 
ulicy wraz z zagospodaro-
waniem terenu, jest jednym 
z elementów dużego pro-

W centrum Wejherowa, w starej części miasta powstanie no-
wa ulica Św. Anny, łącząca ul. Mickiewicza i ul. Parkową. Ulica 
oraz nowy parking zostaną zbudowane w ramach projektu „Re-
witalizacja Śródmieścia Wejherowa” z dofinasowaniem unijnym. 
Zakończenie prac zaplanowano na koniec 2022 roku.

jektu dotyczącego Rewita-
lizacji Śródmieścia, który 
prowadzimy w Wejhero-
wie etapami od wielu lat 
- podkreśla prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hilde-
brandt. - Głównym celem 
tego projektu jest nie tylko 
uporządkowanie sfery prze-
strzenno-technicznej, ale 
także ożywienie społeczne, 
gospodarcze oraz wsparcie 
w sferze środowiskowej.

Prezydent Wejherowa 
podpisał umowę z wyko-
nawcą robót Eugeniuszem 
Latosińskim, właścicie-
lem firmy LATO-BRUK ze  
Strzebielina.

kolejne inwestycje zmieniają oblicze Śródmieścia wejherowa

Budowa ul. Św. anny i remont ul. Zamkowej

Zadanie jest współfinan-
sowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020 w ramach projektu 
„Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa”. 

Projekt „Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa” 
realizowany jest w formu-
le tzw. Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych, dla 
których Instytucją Pośred-
niczącą jest Obszar Metro-
politalny Gdańsk - Gdynia 
- Sopot.

W ratuszu podpisano umowę z wykonawcą inwestycji - 
firmą KRUSZYWO Sp. z o.o.

Ul. Zamkowa zostanie wyremontowana wraz z mo-
stem na rzece Cedron. Powstanie też duży parking.

Zadowolenia z obu planowanych inwestycji nie kryją wejherowscy radni ze Śródmieścia: 
piotr Bochiński i wojciech kozłowski, którzy zabiegali o ich realizację.

- Budowa ul. Św. Anny pozwoli na uruchomienie dodatkowego połączenia drogowego i pie-
szego, co ułatwi komunikację. Powstaną również kolejne miejsca parkingowe, podobnie jak przy 
wyremontowanej ul. Zamkowej - mówi wojciech kozłowski. -  Dziękujemy w imieniu miesz-
kańców za bardzo potrzebne w tym rejonie miasta dodatkowe parkingi.

Radni ze Śródmieścia zabiegali o te inwestycje

Wkrótce rozpocznie się przebudowa ul. Zamkowej w Wejherowie 
oraz części ul. Roszczynialskiego wraz z budową parkingu. War-
tość inwestycji, która zakończy się w trzecim kwartale 2023 roku, 
to ponad 9 mln zł. Udział finansowy w kwocie 2,3 mln zł zadekla-
rowało Starostwo Powiatowe w Wejherowie, a PEWIK sfinansuje 
prace w zakresie swojej sieci za ponad 74 tys. zł.

- Realizacja zadania 
składa się z dwóch elemen-
tów - informuje prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. - 
Pierwszy to cześć drogowa 
obejmująca przebudowę ul. 
Zamkowej od skrzyżowania 
z ul. Klasztorną i Parkową 
do ul. Roszczynialskiego i da-
lej ul. Roszczynialskiego do 
skrzyżowania z ul. Wniebo-
wstąpienia. Te odcinki ulic 
są w złym stanie technicz-
nym. Przebudowany zostanie 
most drogowy nad rzeką Ce-
dron i zmieniony na łagod-
niejszy promień łuku drogi. 
Spowoduję to zmianę lokali-
zacji skrzyżowania i popra-
wi bezpieczeństwo na tym 
odcinku drogi. Powstaną no-
we chodniki, a także przej-
ścia dla pieszych. Zakres 
robót obejmuje również prze-
budowę kanalizacji deszczo-
wej, budowę oświetlenia oraz 
przebudowę kolidującej sieci 
wodociągowej i sanitarnej. Z 
uwagi na zabytkową zabu-
dowę, przewidziany jest sta-
ły nadzór archeologiczny nad 
prowadzonymi pracami.

- Drugi element zadania 
to kompleksowe zagospo-
darowanie terenu przy ul. 
Zamkowej, na którym zo-
stanie wybudowanych po-
nad 70 miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych 
oraz 8 miejsc dla autobu-

sów turystycznych – dodaje 
zastępca prezydenta Beata 
Rutkiewicz. - Zważywszy 
na rekreacyjno-turystyczny 
charakter tego miejsca zo-
stanie tam zamontowanych 
7 kompletów stołów i ławek, 
5 wiat drewnianych i toale-
ta automatyczna. Oczywiście 
zostanie nasadzona zieleń. 

Ponadto powstaną umocnie-
nia brzegowe rzeki Cedron 
od mostu drogowego w ul. 
Zamkowej do Pałacu wraz 
z remontem konstrukcji koła 
wodnego, zastawki oraz po-
mostu przy dawnym młynie. 
Zostanie także odtworzona 
nieistniejąca obecnie, este-
tyczna kładka. 

- Cieszę się, że kolejny kwartał miasta zostanie uporządkowany i zago-
spodarowany, tym bardziej, że znajduje się w pobliżu pięknego parku – do-
daje piotr Bochiński  (na zdjęciu).  – Jeśli chodzi o ulicę Zamkową, zależało 
nam na jej przebudowie, ponieważ ta droga jest naprawdę w złym stanie. 

Namawialiśmy prezydenta na to przedsięwzięcie, zdając sobie sprawę, 
że środki miejskie są ograniczane. Cieszymy się jednak,  że inwestycja bę-
dzie realizowana.
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Władze Wejherowa bar-
dzo skutecznie zdobywa-
ją pieniądze zewnętrzne 
na inwestycje potrzebne 
mieszkańcom. Tylko w cią-
gu ostatnich niespełna 4. 
miesięcy pozyskano łącznie 
rekordowe 57,4 mln zł dota-
cji dla miasta. W paździer-
niku 2021 - 24,1 mln zł na 
budowę nowego odcinka 
ulicy Karnowskiego i prze-
budowę ul. Budowlanych, w 
styczniu 2022 r. - 14,5 mln zł 
na budowę nowego budynku 
komunalnego i teraz 18 782 
500 zł na zadanie pn.: „Bu-
dowa bezkolizyjnego powią-
zania drogowego łączącego 
północną i południową cześć 
miasta Wejherowa oraz 
drogę krajową nr 6 wraz z 
obiektami mostowymi (wę-
zeł ZRYW)”. Dla porówna-
nia, wydatki na wszystkie 
zeszłoroczne inwestycje, 
których było przecież dużo, 
wyniosły 46,1 mln zł.

Węzeł oczekiwany
przez mieszkańców
- Budowa węzła Zryw 

to realizacja mojej obietni-
cy wyborczej. Mówiłem, że 
to zrobimy, choć skala te-

prawie 19 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

są pieniądze na węzeł ZRYw (Śmiechowo)!
Władze Wejherowa pozyskały 18,8 mln zł dotacji na dalszą budowę węzła ZRYW na Śmiechowie z Rządowego Funduszu Rozwo-

ju Dróg. To sukces Wejherowa i kolejna inwestycja oczekiwana przez mieszkańców! Dzięki tym środkom powstanie bezkolizyjne 
skrzyżowanie z tunelem pod drogą krajową nr 6. Tunel pod torami ma wykonać i sfinansować PKP PLK, co zagwarantowało w 
porozumieniu zawartym z prezydentem Wejherowa. W poniedziałek 21.02 br. w miejscu planowanej inwestycji odbyła się konfe-
rencja z udziałem przedstawicieli władz Wejherowa i powiatu wejherowskiego, a także wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha 
i wiceministra infrastruktury Marcina Horały.

- Węzeł Zryw z tunelami jest bardzo dużym przedsię-
wzięciem podzielonym na etapy. Miasto wykonało już za 
prawie 28 mln zł część węzła Zryw z nowym połączeniem 
drogowym do ulic Necla-Gryfa Pomorskiego po północnej 
stronie drogi krajowej nr 6 oraz przygotowało dokumen-
tację projektową wraz z pozwoleniami na resztę zadania 
drogowego. Zabezpieczyliśmy też na ten cel część środ-
ków własnych w swoim wieloletnim budżecie w kwocie 
ponad 17 mln zł. 

Teraz, po otrzymaniu dotacji, rozpoczniemy przygo-
towania i procedury przetargowe do zawarcia umowy z 
wykonawcą bezkolizyjnego skrzyżowania z tunelem pod 
drogą krajową nr 6. Rozpoczęcie robót budowlanych bę-
dzie możliwe pod koniec bieżącego roku. 

Natomiast Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kole-
jowe zobowiązały się wykonać tunel pod torami w ramach 
porozumienia wynegocjowanego i podpisanego przez 
Prezydenta Wejherowa dnia 18.07.2017 roku.

go zadania jest ogromna, 
co naturalnie wydłużyło 
czas realizacji. O te środ-
ki zabiegałem przez długi 
czas i cieszę się, że dokoń-
czymy inwestycję oczekiwa-
ną przez wejherowian, gdyż 
dla nich to robimy - pod-
kreśla prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt - Dzięki 
zrozumieniu i przychylno-
ści życzliwych miastu osób, 
takich jak wiceminister in-
frastruktury Marcin Ho-
rała i wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich, ta inwe-
stycja jest realna. Za tę po-
moc bardzo dziękuję! 

- Rząd nie uchyla się od 
pomocy samorządom, a ta 
dobra współpraca owocu-
je m.in budową dróg - po-
wiedział minister Marcin 
Horała podczas konferen-
cji w Wejherowie. - Tu, w 
tym miejscu mieszkańcy bę-
dą mogli korzystać z nowe-
go węzła komunikacyjnego 
m.in. dzięki wsparciu rzą-
dowych środków. To jest in-
westycja, o którą zabiegano 
od wielu lat. Teraz główna 
praca do wykonania, czyli 
przeprowadzenie przetargu 

i realizacja inwestycji. Je-
stem przekonany, że wszyst-
ko przebiegnie sprawnie.

Największa
inwestycja
Wojewoda pomorski Da-

riusz Drelich podkreślił, że 
Wejherowo jest rekordzistą, 
jeśli chodzi o pozyskiwane 
dotacje. Zdobywa je też sku-
tecznie samorząd powiatu 
wejherowskiego

- Z funduszu drogowego 
na teren powiatu wejherow-
skiego trafiły 82 miliony zło-
tych dotacji. W uproszczeniu 
oznacza to inwestycje o war-
tości 160 mln zł - powiedział 
wojewoda D. Drelich. - To 
oznacza budowę około 60 ki-
lometrów dróg, ale również 
budowę skrzyżowań rond i 
podziemnej infrastruktu-
ry. Dzisiaj spotykamy się w 
miejscu, gdzie będzie reali-
zowana największa inwesty-
cja z rządowego programu 
rozwoju dróg.

- Dziękujemy za wsparcie, 
dzięki któremu mieszkańcy 
będą mogli przemieszczać 
się po mieście z północy na 
południe i odwrotnie. Cie-
szymy się ze wszystkich 
środków, ponieważ powiat 
wejherowski dynamicznie 
się rozwija, a sieć dróg mu-
si być modernizowana i roz-
budowywana - powiedziała 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius.

Skuteczna akcja
społeczna
Przypomnijmy, że od po-

czątku ubiegłego roku pro-
wadzona była akcja ZRYW 
NA  ŚMIECHOWIE (pi-
szemy o niej obok), którą 
bardzo docenia prezydent 
Wejherowa.

- Gratuluję inicjaty-
wy i dziękuję za wsparcie 
wejherowskim radnym i 
mieszkańcom, którzy zor-
ganizowali akcję ZRYW na 
Śmiechowie i wszystkim, 
którzy w ramach tej akcji po-
parli petycję do rządu - mó-

Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta ds. rozwoju 

wi Krzysztof Hildebrandt. 
- To bardzo wzmocniło głos 
Wejherowa w staraniach o 
środki. To dobry przykład 
tego, jak wspólnie zmienia-
my Wejherowo.

- Z zadowoleniem może-
my poinformować miesz-
kańców, że nasza wspólna 

akcja Zryw na Śmiechowie 
przyniosła pożądany sukces, 
a wspólne zaangażowanie 
ponad podziałami politycz-
nymi przełoży się na możli-
wość połączenia drogowego 
części północnej i południo-
wej Wejherowa, tak bardzo 
koniecznej dla naszego mia-

sta  – dodaje radny Tomir 
Ponka. - Jak widać nasza 
petycja została usłyszana w 
Warszawie i województwie. 
Przy wsparciu mieszkań-
ców stała się dodatkowym 
argumentem w pozyskaniu 
środków przez Prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta.

Na początku stycznia 2021 ro-
ku rozpoczęła się społeczna akcja 
ZRYw Na ŚMiEChOwiE. Jej ce-
lem było finansowe wsparcie ze 
strony rządu na budowę bezkoli-
zyjnego Węzła Zryw z tunelem w 
Śmiechowie.  W tym celu powsta-
ła specjalna petycja. 13 kwietnia 
2021 roku, w imieniu mieszkań-
ców i radnych petycję skierowaną 
do GDDKiA oraz rządu i pomor-
skich parlamentarzystów złożyli 
miejscy radni (na zdjęciu od lewej): 
jacek Gafka, Tomir ponka, Ma-
riusz Łupina i wojciech kozłow-
ski. Pomimo pandemii, bardzo 
utrudniającej zbieranie podpisów, 
łącznie do zeszłego piątku apel 
podpisało 1366 mieszkańców. 

Organizatorzy akcji bardzo 
dziękują wszystkim mieszkań-
com za poparcie petycji.
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W pomorskim garnizonie policji obowiązują restrykcje 
związane z bezpośrednimi kontaktami służbowymi ogra-
niczanymi do minimum, dlatego rozkaz zdania obowiąz-
ków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w 
Wejherowie wręczony został w ograniczonym gronie. 

Odchodzący Komendant Powiatowy Policji w Wejhero-
wie, który w policji służył ponad 30 lat, złożył meldunek 
o zdaniu stanowiska, Komendant Wojewódzki Policji w 
Gdańsku wręczył rozkaz o zwolnieniu ze służby w Policji. 
Nowym komendantem policji w Wejherowie i w powiecie 
wejherowskim został podinsp. Robert Ronduda.

Podziękowania oraz życzenia złożyli także: Gabrie-
la Lisius - starosta wejherowski, prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, ks. prałat Tadeusz Reszka 
oraz komendanci kilku komend powiatowych. 

Zmiana na stanowisku komendanta powiatowego policji w wejherowie

Nowy komendant: podinsp. Robert Ronduda
Ze sztandarem wejherowskiej komendy pożegnał się insp. Ireneusz Szmurło, który złożył meldunek o zdaniu stanowiska i przeszedł 

na emeryturę. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego 
Policji w Wejherowie podinsp. Robertowi Rondudzie.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Pod koniec stycznia za-
kończył się kolejny etap 
przebudowy ulicy Przemy-
słowej w Wejherowie, która 
stanowi ważny ciąg komu-
nikacyjny, łączący miasto 
z Gminą Wejherowo i jest 
alternatywą dla drogi kra-
jowej nr 6 w przypadku kor-
ków. Ze względu na szeroki 
zakres robót i związane z 
tym wysokie koszty, zadanie 
realizowane jest etapami. 

- To bardzo kosztowna 
inwestycja, dlatego musie-
liśmy ją podzielić na kilka 
etapów i aplikować o środ-
ki rządowe - podkreśla sta-
rosta wejherowski Gabriela 
Lisius. - Dzisiaj oddaliśmy 
blisko 600 metrowy odcinek 
drogi powiatowej od ulicy 
Wierzbowej w kierunku Bol-
szewa, wraz z zakrętem i 
niebezpiecznym zjazdem do 
cementowni. W ramach in-
westycji wykonano nową na-

Zakończenie drugiego etapu modernizacji 

Ulica przemysłowa
wyremontowana

Powiat Wejherowski oficjalnie oddał do użytku kolejny, wyre-
montowany odcinek ulicy Przemysłowej w Wejherowie. To drugi 
etap prac szerszego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Tar-
taczna – Przemysłowa”.  Inwestycja realizowana była przy wspar-
ciu środków rządowych. Łączny koszt zadania wyniósł 6,1 mln zł.

wierzchnię, chodniki po obu 
stronach jezdni, ścieżkę ro-
werową, zatoki autobusowe 
oraz doświetlono przejścia 
dla pieszych. To bardzo po-
trzebna i wyczekiwana inwe-
stycja przez przedsiębiorców, 
ponieważ w tej części miasta 
znajduje się wiele firm, ale 
także przez mieszkańców, 
których co roku przybywa 
ze względu na powstające w 
Bolszewie nowe osiedla.

Całkowity koszt realizacji 
zadania wyniósł 6,1 mln zł, z 
czego połowę stanowiły środ-
ki rządowe. Pozostała część 
została pokryta z budżetu 
Powiatu Wejherowskiego 
(blisko 1,7 mln zł) oraz bu-
dżetu Miasta Wejherowa 
(blisko 1,4 mln zł). W ra-
mach zadania zrealizowano 
również roboty dodatkowe.

- Zakres robót był bardzo 
szeroki. Oprócz nowej jezdni, 
chodników, zatok autobuso-

wych czy ścieżki rowerowej 
wykonano rozbiórkę starej 
nawierzchni, odwodnienie 
gruntu, roboty ziemne wraz 
z budową kanalizacji desz-
czowej, przebudowę dwóch 
przepustów drogowych oraz 
podziemnych instalacji. No-
wą nawierzchnię zyskały 
również wloty ulic krzyżu-
jących się z drogą powiato-
wą - podkreśla wicestarosta 
wejherowski Jacek Thiel.

W oficjalnym oddaniu dro-
gi udział wzięli m.in. sekre-
tarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury Marcin Ho-
rała, wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich, władze 
powiatu wejherowskiego i 
miasta Wejherowa.

Zarząd Powiatu Wejhe-
rowskiego złożył już wnio-
sek do ministerstwa o 
dofinansowanie moderniza-
cji kolejnego odcinka ulicy 
Przemysłowej.
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Pod koniec ub. roku 
Gmina Choczewo została 
wskazana jako preferowa-
na lokalizacja na budowę 
pierwszej polskiej elektrow-
ni jądrowej na Pomorzu. 
Gmina Choczewo, przy 
wsparciu Powiatu Wejhe-
rowskiego, zaprosiła do 
współpracy sąsiadujące sa-
morządy, by połączyć siły i 
należycie zadbać o interes 
mieszkańców w obliczu re-
alizacji tej inwestycji.

Efektem tych działań jest 
podpisanie porozumienia, 
którego sygnatariuszami 
jest sześć gmin wiejskich: 
Choczewo, Gniewino, Łęczy-
ce, Krokowa, Nowa Wieś Lę-
borska, Wicko; jedna gmina 
miejska: Miasto Łeba oraz 
trzy powiaty: wejherowski, 
pucki i lęborski. 

- Porozumienie ma nas 
mobilizować do wspólne-
go działania w wielu sfe-
rach związanych z budową 
pierwszej elektrowni jądro-
wej. Chcemy uczestniczyć we 
wszystkich rozmowach, po-
móc w planowaniu i dowie-
dzieć się jak ma wyglądać 
towarzysząca tej inwestycji 
infrastruktura. Zależy nam, 

Planowany koszt inwe-
stycji to blisko 6,2 mln zł, 
z czego 3,3 mln zł stanowi 
rządowe dofinansowanie, 
pochodzące z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 
i z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Po-
została część pokryta zo-
stanie z budżetu Powiatu 
Wejherowskiego oraz bu-

samorządy będą 
wspólnie działać 
w interesie mieszkańców

Dziesięć samorządów z naszego regionu postanowiło wspólnie 
działać na rzecz swoich małych ojczyzn i występować jako part-
ner we wszystkich sprawach związanych z projektem, budową i 
eksploatacją pierwszej elektrowni atomowej, jaką Polskie Elek-
trownie Jądrowe planują zbudować na terenie gminy Choczewo.

aby ci którzy będą planować 
tę budowę wsłuchali się także 
w nasz głos, bo jesteśmy naj-
bliżej mieszkańców i możemy 
dużo rzeczy podpowiedzieć - 
podkreśla Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Strony porozumienia de-
klarują wolę podejmowania 
wszelkich czynności w ce-
lu stworzenia optymalnych 
warunków do realizacji in-
westycji, przy zachowa-
niu zasobów naturalnych 
i wsparciu rozwoju infra-
struktury gminnej i powia-
towej, rozwoju rynku pracy 
oraz infrastruktury trans-
portowej, komunikacyjnej, 
szkolnictwa i edukacji.

Warto wspomnieć, że 
Gmina Choczewo, Gnie-
wino i Krokowa oraz Po-
wiat Wejherowski i Pucki 
uczestniczą w Programie 
Wsparcia Rozwoju Gmin 
Lokalizacyjnych. W ra-
mach programu Samorząd 
Powiatu Wejherowskiego 
od kilku lat współpracuje 
z PGE EJ 1 w ramach pro-
jektu „Powiatowy ośrodek 
wspierania rozwoju zawo-
dowego przyszłych pracow-
ników pierwszej polskiej 

elektrowni jądrowej”. Dzię-
ki temu zadaniu udało się 
pozyskać środki finansowe 
m.in. na wyposażenie pra-
cowni oraz różnego rodzaju 
zajęcia dodatkowe.

- W ramach współpracy 
spółka ufundowała sprzęt 
edukacyjny niezbędny do 
kształcenia praktycznego w 
zawodzie technik elektryk, 
technik energetyk, technik 
automatyk, a przede wszyst-
kim technik urządzeń i syste-
mów energetyki odnawialnej. 
Obecnie nie ma drugiej ta-
kiej placówki w Polsce, w 
której funkcjonowałyby tak 
dobrze wyposażone pracow-
nie, z takim zakresem roz-
szerzonego nauczania fizyki 
jądrowej i atomowej - mówi 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Dzięki podpisanemu po-
rozumieniu, samorządy 
tworzą jedną wspólną gru-
pę, reprezentującą około 
pół miliona mieszkańców 
z trzech powiatów. Daje to 
mocną pozycję negocjacyj-
ną, która jest niezbędna, 
aby móc należycie zadbać o 
interes mieszkańców w obli-
czu realizacji tej inwestycji.

Rozbudowa drogi z Rybna
do Rybskiej karczmy

Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej w Gmi-
nie Gniewino na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej 
Karczmy. Na to zadanie powiat otrzymał rządowe dofinansowanie.

dżetu Gminy Gniewino.
- Głównym celem tej in-

westycji jest poprawa bez-
pieczeństwa użytkowników 
drogi oraz wymiana na-
wierzchni - podkreśla Wi-
cestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel.

Zakres prac obejmuje 
m.in. remont jezdni, bu-
dowę chodnika wzdłuż 

drogi powiatowej, budo-
wę zatok autobusowych z 
możliwością zawracania w 
Rybskiej Karczmie, wyko-
nanie oświetlenia na całej 
długości inwestycji wraz z 
doświetleniem przejść dla 
pieszych, wykonanie ro-
wów przydrożnych oraz 
oznakowania pionowego i 
poziomego.
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- Czy ekowolontariat 
różni się czymś od wo-
lontariatu?

- W zasadzie nie, ponie-
waż wolontariusze działają 
na różnych płaszczyznach.  
W ekowolontariacie chodzi 
o to, aby angażować się w 
ochronę naszej planety. Na 
świecie taki wolontariat 
jest bardzo popularny, w 
Polsce jeszcze nie.

- Co jest celem ekowo-
lontariatu?

- Celem tego rodzaju 
wolontariatu jest zaktywi-
zowanie społeczności lokal-
nej.  A wiemy doskonale, że  
w mieszkankach i miesz-
kańcach naszego miasta 
drzemie ogromny poten-
cjał. W EKOFABRYCE 
stwarzamy do tego prze-
strzeń. Jesteśmy również 
otwarci na pomysły.

- Kto może zostać eko-
wolonariuszem?

- W zasadzie każdy z nas. 
Dbanie o przestrzeń wokół 
nas jest naszym obowiąz-
kiem, a bycie „eko” staje się 
coraz bardziej trendy. Dlate-
go ekowolantariuszem moż-
na zostać  np. angażując się  
w lokalne akcje sprzątania 
pobliskiego parku, sadzenie 
drzew, a także poprzez dzie-
lenie się swoimi umiejętno-
ściami w EKOFABRYCE.

- Jakie warunki trze-
ba spełnić żeby zostać 
wolontariuszem w EKO-
FABRYCE?

- Ekowolontariuszem 
może zostać osoba pełno-
letnia, posiadająca pewne 

Otwarta niedawno EKOFABRYKA w Wejherowie zachęca wo-
lontariuszy do ciekawej pracy i zdobycia nowych doświadczeń. 
Jak zostać ekowolontariuszem w EKOFABRYCE? Co można tam 
robić? O tym rozmawiamy z Magdaleną Piotrzkowską, specja-
listą ds. edukacji i promocji w Zakładzie Usług Komunalnych 
Spółka z o.o. w Wejherowie.

umiejętności, wiedzę oraz 
oczywiście chęci. Szukamy 
osób, które chcą się dzie-
lić zarówno swoimi umie-
jętnościami jak i wiedzą,  
ale też takich, którzy chcą 
być inspiracją dla innych. 
Ekowolontariusz to prze-
cież  taki ambasador eko-
logii, pokazuje jak ważne 
jest dbanie o środowisko, i 
jak ważny jest ekologiczny 
styl życia. Okazuje się, że 
poprzez naukę naprawia-
nia rzeczy czyli „dawania 
rzeczom drugiego życia” też 
można uczyć o ekologii. 

W EKOFABRYCE mamy 
do dyspozycji dwie sale pra-

cy indywidulanej oraz stre-
fę upcyklingu i recyklingu 
z 8 stanowiskami wyposa-
żonymi w narzędzia. Mamy 
stanowisko krawieckie, in-
troligatorskie, stanowisko 
do obróbki drewna, reno-
wacji antyków, stanowisko 
do obróbki szkła, stano-
wisko do  obróbki metalu, 
naprawy rowerów oraz sta-
nowisko RTV i AGD. 

- Ile czasu musi poświę-
cić ekowolontariusz na 
pracę w EKOFABRYCE?

- Ekowolontariat może 
być zajęciem wykonywa-
nym  raz w tygodniu, co-
dziennie lub w pewnym 
okresie czasu. Wszystko za-
leży od naszych możliwości.

- Gdzie mogą zgłaszać 
się wolontariusze?

- Wszystkich zaintereso-
wanych prosimy o przesła-
nie swojego zgłoszenia na 
adres: edukacja@zukwej-
herowo.pl

Co to jest wolontariat?
Wolontariat to dobrowolne i bezpłatne pomaganie a 

także angażowanie się w słuszną sprawę. Wolontariusze 
działają na rzecz różnych podmiotów, a także idei. Pro-
blematykę pracy wolontariusza reguluje Ustawa o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Można majsterkować, szyć, naprawiać...

EkOFaBRYka zaprasza 
ekowolontariuszy

Takie stanowiska w warsztatach EKOFABRYKI czeka-
ją na wolontariuszy, którzy chcą pomajsterkować, coś 
naprawić, nadać przedmiotom drugie życie.

Rozstrzygnięto konkurs 
na najbardziej atrakcyjną ilu-
minację świąteczną ogrodu, 
balkonu lub okna ogłoszony 
przez Prezydenta Wejhero-
wa. Komisja pod przewod-
nictwem Teresy Patsidis 
oceniła 10 zgłoszonych obiek-
tów i przyznała nagrody. 

Oto laureaci konkursu w 
dwóch kategoriach:

Dekoracje ogrodów: 
I miejsce:  Piotr Maszo-

ta z ul. Wczasowej
II:  Marcin i Joanna 

Narloch z ul. Kołłątaja
III:  Dominika i Łukasz 

Topa z ul. Mostnika oraz 
Joanna i Kacper Madej z 
ul. Słowackiego.

Dekoracje okien i balkonów: 
I miejsce: Beata i Tade-

usz Kaweccy z ul. Kuso-
cińskiego, 

II:  Henryk Teclaf z ul. 
Kusocińskiego, 

III:  Barbara i Piotr Go-
łębiewscy, ul. Ofiar Grud-
nia, 

III: Teresa Szimichow-
ska z os. Kaszubskiego.

Najatrakcyjniejsze iluminacje świąteczne

Mieszkańcy nagrodzeni
W okresie świąteczno-noworocznym Wejherowo błyszczy, dzię-

ki tysiącom kolorowych lampek i dekoracji. Bajkowe iluminacje 
powstają z inicjatywy władz miasta, a także mieszkańców, którzy 
dekorują swoje domy, ogrody i balkony. Niektórzy z nich zostali 
nagrodzeni w ramach 18. edycji corocznego konkursu.

Fot. Urząd Miejski

W posiedzeniu uczestniczyli prezes Zarządu Małego Trójmiasta Kaszubskiego Arka-
diusz Kraszkiewicz - zastępca prezydenta Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt - prezy-
dent Wejherowa oraz Leszek Glaza - członek stowarzyszenia MTK. Redę reprezentowali: 
Krzysztof Krzemiński - burmistrz, Kazimierz Okrój - przewodniczący Rady Miejskiej, 
natomiast Rumię: Michał Pasieczny - burmistrz oraz zastępca prezesa MTK Piotr Bar-
telke - radny Rumi.

Jak podkreślił Arkadiusz Kraszkiewicz, miniony rok był szczególny, ponieważ w związ-
ku z zagrożeniami wywołanymi pandemią COVID  nie odbyły się zaplanowane wydarzenia 
sportowe, kulturalne i rekreacyjne. Wspólną decyzją Wejherowa, Redy i Rumi odwołano 
m.in. Konkurs Chórów MTK, Regaty Małego Trójmiasta Kaszubskiego „TrójCup” oraz tur-
niej siatkówki i tenisa stołowego. Włodarze Małego Trójmiasta Kaszubskiego spotkali się 
m.in. w sprawie połączeń drogowych, obecnych i koncepcji przyszłych rozwiązań komuni-
kacyjnych. Rozmawiano także o tegorocznych planach, o  organizacji wydarzeń, które będą 
możliwe do zrealizowania w zależności od sytuacji pandemicznej i istniejących obostrzeń.

Małe Trójmiasto kaszubskie

podsumowanie i plany
W Filharmonii Kaszubskiej spotkali się członkowie zarządu 

Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”. Podczas 
spotkania podsumowano miniony rok działalności stowarzysze-
nia i przedstawiono plany na najbliższe miesiące.
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Od 16 lutego trwa kolejny etap budo-
wy na odcinku od ul. Chmielewskiego 
do ul. Patoka. W ramach tymczasowej 
organizacji ruchu, zamknięto ruch na 
ul. Necla: od ronda przy ul. Chmielew-
skiego do ronda przy ul. Patoka. Ruch 
oraz transport publiczny skierowano 
objazdem przez ul. F. Stefczyka. 

Zmiany są nieuniknione przy reali-
zacji tak rozległych robót budowlanych. 
Efektem zrealizowanej inwestycji bę-
dzie zdecydowana poprawa bezpie-
czeństwa ruchu oraz zwiększenie 
komfortu jazdy. 

kolejne zmiany na ul. Necla i Gryfa pomorskiego

Objazd ulicą F. stefczyka
Na budowie ulicy Necla oraz Gryfa Pomorskiego w Wejherowie, przystąpiono do ko-

lejnego etapu tej ważnej dla Wejherowa inwestycji. Zorganizowano potrzebne objaz-
dy, a władze miasta oraz wykonawca prac - firma MTM S.A. proszą o wyrozumiałość i 
cierpliwość w znoszeniu różnych utrudnień oraz o zachowanie szczególnej ostrożności 
i zwracanie uwagi na nowe tymczasowe oznakowanie.

17 lutego rankiem na terenie powiatu wejherowskiego 
strażacy brali udział w zdarzeniach związanych z prze-
chylonymi drzewami, wywrotami, połamanymi konarami 
drzew, naruszonymi dachami. 

W sobotę, 19 lutego, strażacy i druhowie z powiatu wej-
herowskiego byli wzywani do powalonych drzew, uszko-
dzonych dachów i zalanych ulic oraz posesji. Na Bałtyku 
wiał orkan Zeynep, a prędkość wiatru osiągał w porywach 
110 km/h.

Z powodu wichury nastąpiły uszkodzenia napowietrz-
nych sieci energetycznych i z tego powodu mieszkańcy nie 
mieli prądu. Wyłączenia energii miały miejsce między in-
nymi  w gminie Wejherowo i w Rumi.

Wichura poczyniła także szkody na terenie Kalwarii 
Wejherowskiej. 19 lutego dyżurny straży miejskiej  za-
uważył na ekranie miejskiego monitoringu drzewo, które 
przewróciło się na najstarszą kaplicę „Pierwszy upadek 
Chrystusa”, uszkadzając jej dach. Na górze Trzech Krzyży 
drzewo uszkodziło ławkę, kosz na śmieci oraz zatarasowa-
ło aleję spacerową. 

Na ul. 12 Marca konar drzewa spadł na ulice. Ze wzglę-
du na złe warunki atmosferyczne i spadające gałęzie 
drzew, w ostatnich dniach Park Miejski w Wejherowie 
pozostawał  zamknięty dla spacerowiczów.

Silny wiatr uszkodził latarnie, znaki drogowe, wiaty na 
wózki sklepowe, reklamy i inne elementy małej architek-
tury. 21 lutego dyżurny odebrał zgłoszenie od mieszkań-
ców ulicy Niskiej, że na rzece Redzie podniósł się poziom 
wody, a w korycie rzeki leżą powalone drzewa, które ta-
rasują przepływ wody.

W ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 
przyznane zostało dofinan-
sowanie dla Gminy Wejhe-
rowo w wysokości 2 043 765 
złotych, co stanowi 50 pro-
cent wartości przedsięwzię-
cia, szacowanego na 4 087 
531 złotych.

W ramach zadania zo-
stanie wykonana nowa na-
wierzchnia drogi na całym 
odcinku o długości 717 me-
trów o szerokości 5,5 me-
tra, wybudowane zostaną 
wyniesione skrzyżowania 
oraz przejścia dla pieszych.

Powstaną również chod-
niki o szerokości od 1,5m 
do 2,5m (z odcinkowym 
dopuszczeniem ruchu ro-
werowego) oraz zjazdy o 
szerokości min. 3 m, po oby-
dwu stronach jezdni. 

Wykonane zostanie 

inwestycje w Gminie wejherowo

pozyskano dofinansowanie 
na budowę ulicy strażackiej 
w Bolszewie

Gmina Wejherowo otrzymała dofinansowania na realizację kolejnej inwestycji dro-
gowej. Pozyskano wsparcie na budowę ulicy Strażackiej w Bolszewie, która stanowi 
jedną z głównych osi komunikacyjnych miejscowości.

także oświetlenie drogo-
we wraz z doświetleniem 
przejść dla pieszych, bu-
dową kanału technolo-

gicznego oraz kanalizacji 
deszczowej. Na ukończeniu 
są już prace projektowe, a 
inwestycja rozpocznie się 

najprawdopodobniej w dru-
giej połowie roku. 

Zakończenie planowane 
jest na przyszły rok.

wichury i ulewy 
w powiecie wejherowskim

Zniszczenia 
na kalwarii, 
zamknięty park

Niż atmosferyczny Dudley wywołał wi-
chury i ulewy. Wiatr spowodował sztorm na 
Bałtyku, podniósł poziom wód w zatoce oraz 
kanałach i rzekach. Wichury pozrywały da-
chy, sieć energetyczną, powaliły drzewa, 
zniszczyły reklamy. Ucierpiała m.in. naj-
starsza kaplica na Kalwarii Wejherowskiej.

Tak wygląda obecnie ulica Necla.
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Regulamin XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona do-
stępny jest na stronie organizatora: https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktual-
nosci/komunikaty/xxiii-ogolnopolski-konkurs-literacki-im-jana-drzezdzona/

Projekt pn. XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona dofinanso-
wany jest ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ze 
środków Powiatu Wejherowskiego. Muzeum serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 
Konkursie, a nagrody pieniężne czekają!

konkurs Literacki im. jana Drzeżdżona 

poezja Tarasa szewczenki 
po kaszubsku i nie tylko

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero-
wie ogłasza XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona. 
W tym roku prócz tradycyjnych trzech kategorii konkursowych orga-
nizator proponuje czwartą, tj. tłumaczenie trzech wybranych utworów 
poetyckich Tarasa Szewczenki z oryginału na język kaszubski.

O G Ł O S Z E N I E

Teksty biblijne, do których powstaną kompozycje prze-
tłumaczył z greki na język kaszubski profesor teologii biblij-
nej o. Adam Ryszard Sikora OFM. Termin nadsyłania prac 
upływa 20 marca br., a pierwsza nagroda wyniesie 2000 zł.

Szczegóły, dotyczące konkursu można znaleźć na stro-
nie internetowej Muzeum. Znajduje się tam tłumaczenie 
tekstu, nagranie wymowy oraz Regulamin i Karta zgło-
szenia: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie - Konkurs pasyjny w Wejherowie. 

Organizatorzy zapraszają twórców.

Zaproszenie dla twórców 

konkurs pasyjny
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-

-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza kompozyto-
rów do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie 
Kompozytorskim na chóralny utwór pasyjny do 
tekstu w języku kaszubskim.

wystawa w Muzeum

przestrzeń sztuki

Źródło: Muzeum PiMKP/facebook 

Do końca lutego br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie można oglądać wystawę pt. „Sztuka 
przestrzeni / przestrzeń sztuki” autorstwa Adriany Majdzińskiej i 
Czesława Podleśnego. 

Adriana Majdzińska 
jest rzeźbiarką, zajmuje się 
również rysunkiem, działa-
niami artystycznymi oraz ini-
cjatywami społecznymi. Jest 
absolwentką wydziału Rzeź-
by ASP w Gdańsku. W twór-
czości interesuje ją forma 
przestrzenna w klasycznym 
rozumieniu. Pracuje głównie 
w drewnie, ale stosuje rów-
nież metal, kamień, beton 
czy ceramikę. Swoje prace 
prezentowała na kilkunastu 
wystawach indywidualnych 
i ponad sześćdziesięciu wy-
stawach zbiorowych. Zainte-
resowania muzyczne rozwija 
współpracując z trójmiejski-
mi zespołami.

Dr Czesław Podleśny 
rzeźbiarz, rysownik, malarz 
i poeta. Jest absolwentem 
Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie. Od trzydziestu 
czterech lat prezentuje swoje 

prace na międzynarodowym 
rynku sztuki. Poza dziesiąt-
kami wystaw indywidual-
nych brał udział również w 
ponad stu wystawach zbioro-
wych. Twórca happeningów 
artystycznych.

Wernisaż zorganizował 

Spichlerz Sztuki Wejherowo 
we współpracy z Muzeum 
PiMK-P. Koordynatorem 
wydarzenia z ramienia mu-
zeum była Anna Kąkol.

Wystawę można zwie-
dzać w podziemiach pałacu 
do końca lutego br.

Kompozytorzy z całej Pol-
ski mieli do wyboru teksty 
nagrodzone w ubiegłorocz-
nej edycji Konkursu Literac-
kiego im. Jana Trepczyka. Są 
to teksty autorstwa: adeli 
kuik-kalinowskiej, Romana 
Drzeżdżona, joanny i Da-
riusza Majkowskich, kazi-
mierza jastrzębskiego oraz 
Mireli Fiedorowicz. W jury 
zasiedli muzycy młodego po-
kolenia: weronika korthals-
-Tartas, aleksandra janus i 
Tomasz Chyła.

Nagrody otrzymali:
I miejsce (nagroda w wy-

sokości 1000 zł) - Magdalena 
Garbecka za utwór pt. Alejo-
oo! do słów Romana Drzeż-
dżona.

II miejsce (750 zł) - Michał 
sołtysik za utwór pt. Nordo-
wô gwiôzdka do słów Mireli 
Fiedorowicz.

III miejsce (500 zł) - 
agnieszka Bradtke za utwór 
pt. Nordowô gwiôzdka do 
słów Mireli Fiedorowicz.

Wyróżnienie (350 zł) - Mag-
dalena Garbecka, która stwo-
rzyła zgodnie z Regulaminem 
drugi utwór pt. Sztërë cządë 
rokù do słów Kazimierza Ja-
strzębskiego. Otrzymuje.

Wyróżnienie (350 zł) - ja-
kub pawlak za utwór pt. 
Alejoo! do tekstu Romana 
Drzeżdżona.

Gratulujemy!

po raz trzeci Muzeum 
piMkp zorganizowało 
konkurs kompozytor-
ski im. Renaty Gleinert 
na piosenkę (pieśń) w 
języku kaszubskim. 

piosenki
po kaszubsku 

Nagrody 
wręczone

„Trãptówka” to cykliczne zajęcia skierowane do mło-
dzieży od 16. roku życia i dorosłych, którzy chcą poczuć się 
doskonale w wykonywaniu tradycyjnych tańców kaszub-
skich, nauczyć tańca w parze, improwizacji lub po pro-
stu spędzić tanecznie czwartkowe popołudnie. Uczestnicy 
zapoznają się z krokami i figurami, zarówno najbardziej 
znanych kaszubskich tańców (np. Koséder, Marëszka, 
Wôłtôk), jak i tych, które były modne na zabawach wiej-
skich np. po II wojnie światowej (np. rheinländer, „dwa na 
jeden"). Celem zajęć będzie stworzenie przestrzeni do swo-
bodnego opanowania kroków i figur, które potem będzie 
można wykorzystać na różnych spotkaniach tanecznych.  

Zajęcia odbywać się będą w czwartki w godz. 17.00-
18.30 w MPiMKP w Wejherowie. 

Miesięczny koszt udziału w zajęciach to 40 zł od osoby lub 
70 zł od pary. Naukę poprowadzi Paulina Węsierska, kwa-
lifikowana instruktorka tańca kaszubskiego, choreografka 
Zespołu „Kaszëbskô Rodzëzna” z Lini oraz liderka Kapeli 
Begebenheit. Zajęcia rozpoczną się 3 marca 2022 r. o godz. 
17.00, a realizowane będą od marca do końca czerwca.

Zapisy: podnr tel. 726 646 704 albo e-mailem: paulena.
wasersko@gmail.com.

poprawia samopoczucie

Trãptówka 
- kaszubski taniec

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Paulina 
Węsierska Luta zapraszają na zajęcia ta-
neczne z trãptówki, bo taniec poprawia sa-
mopoczucie, ale i zdrowie.
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NGP.6721.2.2022.DW       Łęczyce, dn. 24.02.2022r. 

OGŁOSZENIE 
 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr 55, 56/17, obręb geodezyjny Godętowo, gmina Łęczyce 

 

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 XLVI/98/2021 z dnia 17 listopada 2021r., w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 55, 
56/17, obręb geodezyjny Godętowo, gmina Łęczyce. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego 
w terminie do 18 marca 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 
 

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. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   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

O G Ł O S Z E N I E

Z POLICJI
pijany kierowca dachował
24-letni kierowca audi a3, jadąc nocą ul. Lęborską (droga krajowa nr 6) w Gościcinie, 

stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i przewrócił się nim na dach. Po spraw-
dzeniu alkotestem okazało się, że kierowca miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie. 

Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 zł. Zatrzymano mu pra-
wo jazdy, które kierowca miał dopiero od listopada 2021 roku. Mężczyźnie grozi także kara 
do 2 lat pozbawienia wolności.

Za nic mają wysokie kary
Policjanci kolejny raz przeprowadzili weekendową akcję „Prędkość”. Odnotowali ponad 

260 wykroczeń, a aż 218 dotyczyło przekroczeń dozwolonej prędkości. W jedenastu przy-
padkach kierowcy stracili prawa jazdy. Rekordzista jechał 143 km/h na ograniczeniu do 50 
km/h, za co funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy i ukarali mandatem w wysokości 
2500 zł oraz 10 punktami karnymi. 

W 11 przypadkach kierujący przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudo-
wanym i zatrzymano im prawa jazdy, ukarano mandatem karnym w wysokości od 1500 zł 
do 2500 zł oraz punktami karnymi. W 13 przypadkach kierowcy nie korzystali z pasów bez-
pieczeństwa. Policjanci ujawniono 3 kierowców w stanie nietrzeźwości. 

Okradli pułk Czarnieckiego
Z parkingu przy ul. św. Jana w Wejherowie ukradziono przyczepkę należącą do Pułku 

Czarnieckiego. Członkowie grupy rekonstrukcyjnej poinformowali o tym policję, a dodatko-
wo wyznaczyli nagrodę w wysokości 500 złotych za wskazanie sprawców albo odnalezienie 
przyczepki do przewożenia wozu taborowego. Przyczepka ma nr rejestracyjny: GWE 8056A. 

To jakieś szaleństwo
Policjanci zatrzymali w Wejherowie 28-letniego kierowcę jeepa cheerokie, który w sta-

nie nietrzeźwości spowodował kilka zdarzeń drogowych. Na ul. Partyzantów najechał na tył 
renaulta clio, po czym przejechał na pas zieleni i po chodniku odjechał z miejsca zdarzenia. 
Na ul. Kotłowskiego najechał na tył skody superb, potem na tył volkswagena golfa, po czym 
odjechał z miejsca zdarzenia. Podczas ucieczki w kierunku ronda na ul. Batalionu Morskiego, 
nie ustąpił pierwszeństwa kierującej mazdą i uderzył w znajdujący się za nią hyundai kona. 
Uszkodził swoje auto, więc zaczął uciekać pieszo. 

Świadkowie zdarzenia ujęli kierowcę i przekazali policji. 28-latek miał prawie 2 promi-
le alkoholu. Pobrano od niego krew do analizy, aby ustalić, czy był pod wpływem innych 
substancji, bo miał przy sobie niewielkie zawiniątko z marihuaną. Samochód jeep nie miał 
polisy OC. Za spowodowanie kolizji grozi mandat karny do 5000 zł, natomiast sąd może 
ukarać 28-latka grzywną za każdą kolizję drogową w wysokości do 30 tys. zł.

O G Ł O S Z E N I E

problemy z parkowaniem
Kierowcy nagminnie parkują swoje samochody gdzie popadnie, często naruszając prze-

pisy. Tego typu wykroczeń Straż Miejska w Wejherowie notuje coraz więcej. 
Z chwilą zmiany taryfikatora mandatów karnych większość kierowców obawia się wy-

sokich grzywien, jednak zmiany nie dotyczą wykroczeń związanych z parkowaniem w 
miejscach zabronionych. Za zatrzymanie się na zakazie zatrzymywania kierowca otrzyma 
wręcz symboliczny mandat w kwocie 100 złotych. Znacznie więcej zapłacimy za parkowa-
nie na miejscu dla inwalidy, bo grzywna wyniesie nawet 800 złotych. 

Niskie mandaty za tego typu wykroczenia powodują, że samochodami nagminnie za-
stawiane są chodniki, trawniki, bramy wjazdowe, garażowe, hydranty, drogi przy liniach 
podwójnie ciągłych itp. Sytuacja z parkowaniem w miejscach zabronionych może się jesz-
cze pogorszyć, gdy zabraknie miejsc parkingowych. 

20 września 2022 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie ma w nim para-
grafu 18 z obecnego rozporządzenia, który stanowi m.in.  że  „zagospodarowując działkę 
budowlaną, należy urządzić dla niej stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników 
stałych i przebywających okresowo”. Można więc będzie zbudować budynek bez miejsc 
parkingowych.

STRAŻ MIEJSKA

Trzeba wymienić skrzynki gazowe i energetyczne
W ramach akcji  „Estetyka, porządek i bezpieczeństwo w mieście”  funkcjonariusze Stra-

ży Miejskiej w Wejherowie sprawdzają m.in. stan techniczny i estetyczny urządzeń ener-
getycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, które zamontowane 
są na budynkach w pasie drogowym. Działania związane z poprawą estetyki i porządku w 
mieście przyniosły wymierne efekty, bo ustawione w pasie drogowym skrzynki gazowe i 
energetyczne odnowiono lub wymieniono na nowe. 

Udział w zaproponowanej przez Straż Miejską akcji wzięli m.in. zarządcy niektórych 
budynków, WZNK, WTBS, TK Chopin, Gazownia Rumia, Energa Wejherowo, a także wiele 
indywidualnych podmiotów i osób. 

Funkcjonariusze przypominali także o likwidacji graffiti, którymi pokrywane są elewacje 
budynków, urządzenia elektryczne i znaki drogowe.
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Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wejhe-
rowie liczy 55 członków, w 
tym 25 druhów uprawnio-
nych do udziału w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. Sze-
regi OSP Wejherowo zasila 
również kilkunastoosobowa 
grupa młodzieży, głównie 
z wejherowskiego IV LO o 
profilu sportowym z eduka-
cją pożarniczą. 

W 2021 roku druhowie 
OSP uczestniczyli łącznie 
w 341 zdarzeniach. Wśród 
nich, obok typowych akcji 
ratowniczych, były zdarze-
nia związane z epidemią ko-
ronawirusa, takie jak dowóz 
żywności dla osób będących 
na kwarantannie lub dowóz 
osób starszych na szczepie-
nia, a także operacyjne za-
bezpieczenia rejonu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie jest jedną z najstarszych organizacji w mieście i w powiecie wejherowskim. W przy-
szłym 2023 roku strażacy-ochotnicy będą świętowali 150-lecie działalności. O tym, jak ważną rolę pełnią druhowie OSP i jak bardzo 
są potrzebni mieszkańcom, nie trzeba nikogo przekonywać. A o czym marzą wejherowscy strażacy? M.in. o lepszych warunkach 
działalności i o przeniesieniu się w przyszłości do budynku, który historycznie był siedzibą OSP w Wejherowie.

- Z każdym rokiem ak-
tywność naszej jednostki 
wzrasta - podkreśla Kamil 
Groth, prezes OSP Wej-
herowo. - Ilość zdarzeń w 
2021 roku, w których bra-
liśmy udział, lokuje naszą 
jednostkę na pierwszym 
miejscu w województwie 
pomorskim wśród pozosta-
łych jednostek OSP. Nie jest 
to może najlepszy powód 
do dumy, ponieważ część z 
tych wyjazdów wiązała się 
z czyimś nieszczęściem, ale  
pokazuje to, że mimo funk-
cjonowania w mieście Pań-
stwowej Straży Pożarnej, 
nasza działalność jest jak 
najbardziej zasadna. 

Chciałbym podziękować 
wszystkim druhnom i dru-
hom naszej jednostki za 
aktywność w działaniach 

ratowniczo-gaśniczych oraz 
za zaangażowanie w życiu 
jednostki. To właśnie dzięki 
ich dyspozycyjności i poświę-
ceniu mogliśmy reagować 
na każdy alarm. Wyrazy 
uznania składam również 
członkom rodzin naszych 
strażaków, dziękując za ich 
wyrozumiałość i akceptację 
tej pasji . Bardzo często rezy-
gnujemy ze swoich prywat-
nych planów rodzinnych, 
by nieść pomoc innym. Ta 
pasja wymaga poświęcenia 
czasu prywatnego. 

Sam udział w akcjach to 
nie wszystko. Po większości 
zakończonych działań straża-
cy muszą odtworzyć gotowość 
bojową i te prace potrafią za-
jąć sporo czasu. Prócz tego 
muszą systematycznie dbać 
o prawidłowe funkcjonowa-
nie pojazdów oraz sprzętu. 

Jak informuje prezes Ka-
mil Groth, w ciągu ostat-
nich kilku lat jednostka 
OSP systematycznie pozy-
skiwała nowy sprzęt. Naj-
większym sukcesem było 
zdobycie dofinansowania 
w ramach Wejherowskie-
go Budżetu Obywatelskiego 
oraz dotacji w ramach ak-
cji „Szczepimy się razem z 
OSP”. Środki finansowe po-
zyskiwano również, biorąc 
udział w konkursach gran-
towych organizowanych np. 
przez WFOŚiGW lub Sta-
rostwo Powiatowe. Działal-
ność strażaków-ochotników 
wspierają również firmy pry-
watne. Otrzymany za udział 
w akcjach ratowniczych 
ekwiwalent pieniężny stra-
żacy przeznaczyli częściowo 
również na zakup sprzętu. 

W 1997 r. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Wejhe-
rowie decyzją Komendan-
ta Głównego PSP została 
włączona do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego, co poszerzyło do-
tychczasowy zakres działań 
ratowniczych, obejmują-
cych nie tylko walkę z po-
żarami, a także udział w 
likwidacji klęsk żywioło-

wych, ratownictwo technicz-
ne, chemiczne, ekologiczne, 
wodne i medyczne. 

Siedziba Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wejhero-
wie znajduje się przy ulicy 3 
Maja 2 w wyremontowanym 
przez strażaków budynku na 
tyłach siedziby Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie.

- Dzięki uprzejmości pa-
na Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży 
Pożarnej korzystamy z 
dwóch miejsc garażowych 
budynku komendy PPSP 
- informuje prezes OSP 
Kamil Groth. - Nasz kolej-
ny samochód, przyczepka 
oraz pozostałe wyposażenie 
znajdują się w sąsiednim 
nieogrzewanym budynku. 
Niestety zaplecze garażowe 
oraz socjalne jest dużym 
utrudnieniem dla funkcjo-
nowania naszej jednostki. 
Kolejnym problemem jest 
nasz pierwszowyjazdowy 
samochód gaśniczy, który 
ma już 24 lata i coraz czę-
ściej wymaga napraw. 

strażacy ochotnicy przed jubileuszem

Odważni, aktywni i bardzo potrzebni

Obecnie pojawiła się nadzieja na rozwiązanie utrudnień 
które towarzyszą naszej pracy - mówi prezes OSP Wejhe-
rowo kamil Groth. -  W 2023 roku komenda  PPSP w Wej-
herowie przeprowadzi się na ul. Tartaczną, gdzie znajduje 
się rozbudowywana Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1. 
Wszyscy druhowie mają nadzieję na porozumienie w kwestii 
częściowego przekazania budynku przy ul. 3 Maja na naszą 
działalność pomiędzy władzami naszego miasta a władza-
mi Powiatu Wejherowskiego. Mamy nadzieję, że przyszło-
roczny jubileusz 150-lecia naszej działalności odbędzie się 
w asyście nowego samochodu gaśniczego oraz w pomiesz-
czeniach budynku przy ul. 3 Maja 2.

Budynek ma doskonałą lokalizację, bezpośredni wylot 
na drogę nr 218 i posiada odpowiednią infrastrukturę oraz 
zaplecze sanitarne dla strażaków. Ten budynek zawsze był 
przeznaczony na cele straży pożarnej i ochrony przeciwpo-
żarowej. Od drugiej połowy XIX wieku należał do Ochotni-
czej Straży Pożarnej, a od 1950 roku – do straży państwowej.

W 1955 r. wejherowska strażnica została rozbudowana, 
a w kolejnych latach przechodziła dalsze modernizacje.

Rada Miasta Wejherowa na ostatniej styczniowej sesji 
jednogłośnie podjęła uchwałę o poparciu starań Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wejherowie o pozyskanie budynku 
przy ul. 3 Maja 2 w Wejherowie na cele statutowe. Uchwa-
łę przygotowała i zaproponowała Komisja Bezpieczeństwa 
Rady Miasta.  Jak mówi wieloletni członek tej komisji rad-
ny henryk jarosz:  -  Mając na uwadze społeczne zaanga-
żowanie ochotników straży pożarnej w wykonywaniu ich 
zaszczytnej i odpowiedzialnej służby na rzecz mieszkańców 
Wejherowa, uważam że powinni mieć godne warunki  do wy-
konywania swoich działań.

Pierwsze wzmianki o funkcjonowaniu Ochotniej Stra-
ży Pożarnej w Wejherowie pochodzą z 1873 roku. W 1895 
roku działacze OSP wybudowali strażnicę przy ul. 3 Maja, 
w miejscu obecnego budynku straży pożarnej. Trzy lata 
później powstał statut i regulamin organizacji strażackiej.

Po I wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę, po 1920 roku reaktywowano działalność OSP 
w Wejherowie jako jednej z pierwszych organizacji na Po-
morzu. Ochotnicza Straż Pożarna została reaktywowana 
również po II wojnie światowej i była w Wejherowie jedy-
ną taką jednostką, ponieważ nie było wówczas w mieście 
i powiecie zawodowej straży pożarnej.

Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej powoła-
no w lutym 1950 roku, po czym organizowano powiatowe 
jednostki PSP. Opierały się one głównie na działających już 
wcześniej strażakach-ochotnikach.

Marzenia o lepszej siedzibie

Z historii Osp

Zdjęcia z licznych akcji strażaków ochotników można 
obejrzeć na fanpage OSP Wejherowo na facebooku.

Część strażaków OSP 
wraz z młodzieżą, wspie-
rającą ich w pracy.
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA

NGP.6720.1.2022.DW Łęczyce, dnia 24.02.2022r. 
 

OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyce  

dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo 
 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 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 
2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce uchwały Nr 
XLVI/96/2021 w dniu 17 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyce dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Kaczkowo. 

Z treścią powyższej uchwały można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Łęczyce http://bip.leczyce.pl/ (zakładka Rada Gminy). 

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany studium. Wnioski należy składać w 
formie papierowej (na adres: Urząd Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce) lub elektronicznej, 
w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na 
adres mailowy: sekretariat@leczyce.pl) w terminie do dnia 21 marca 2022r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 

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. 

 

NGP.6721.3.2022.DW        Łęczyce, dn. 24.02.2022r. 
OGŁOSZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce 

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 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 
2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce uchwały Nr 
XLVI/97/2021 w dniu 17 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 
Kaczkowo, gmina Łęczyce oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu. 

Z treścią powyższej uchwały można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Łęczyce http://bip.leczyce.pl/ (zakładka Rada Gminy). 

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Wnioski należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy Łęczyce, ul. 
Długa 53, 84-218 Łęczyce) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: sekretariat@leczyce.pl) w terminie do dnia 
21 marca 2022 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

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. 

 
 
 
 

 

RIR.6721.3.2021.DW                  Łęczyce, dn. 24.02.2022r. 
O G Ł O S Z E N I E 

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

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzelęcino, gmina Łęczyce, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

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

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXI/102/2020 z dnia 15 grudnia 2020 
r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
obrębu geodezyjnego Strzelęcino, gmina Łęczyce, zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu 
ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 3.03.2022 r. do 24.03.2022 r.  w  Urzędzie Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 
Łęczyce, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej i w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyce: www.bip.leczyce.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.03.2022 r. w Urzędzie Gminy Łęczyce, ul. 
Długa 53, 84-218 Łęczyce, o godz. 14:00. 
Uwagi należy składać na piśmie 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 
07.04.2022 r. 
Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Łęczyce,  
ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podawczej 
Urzędu Gminy Łęczyce na platformie ePUAP2. 
 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) w związku z prowadzonym 
postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia 
projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy 
tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do 
tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w 
projektu planu, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie 
pisemnej do Wójta Gminy Łęczyce na adres Urząd Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, ustnie do 
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@leczyce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
07.04.2022 r. 
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.  
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Łęczyce w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich 
składania. 

Wójt Gminy Łęczyce 
Piotr Wittbrodt 

 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1, z 
późn. zm.) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łęczyce z siedzibą w Łęczycach przy ul. Długiej 
53, 84-218 Łęczyce reprezentowany przez Wójta Gminy Łęczyce, adres kontaktowy e-mail: sekretariat@leczyce.pl. Administrator Danych 
zgodnie z art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych podopiecznych danych osobowych, a także korzystania z przysługujących 
Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy Łęczyce; e-mail: 
iodo@leczyce.pl lub pisemnie na adres Urząd Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 
Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www. samorzad.gov.pl/web/gmina-
leczyce w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Administratora. 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W 
związku z przetwarzaniem przez wójta (…) danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania 
aktów planistycznych, (…), prawo, o którym mowa w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (…), przysługuje, jeżeli nie 
wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. 

Była to inscenizacja oraz 
ćwiczenia w ramach kursu 
Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy dla OSP, w którym 
uczestniczyło prawie 80 stra-
żaków z Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Łęczyc, Rozłazi-
na, Lini, Strzepcza, Bożego-
pola Wielkiego i Kaczkowa. 

strażacy Osp ćwiczyli w Łęczycach

Zaatakowali terroryści
Urząd Gminy w Łęczycach zaatakowali terroryści. W wyniku ataku 

rany odnieśli pracownicy urzędu oraz petenci. Na ratunek 35 poszko-
dowanym ruszyli druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. Uspoka-
jamy jednak - to tylko konieczne ćwiczenia.

Do współpracy poproszono 
także Komendę Powiatową 
PSP w Wejherowie.

Kurs odbywał się podczas 
czterech weekendów i za-
kończył się egzaminem teo-
retycznym i praktycznym. 
Na miejsce akcji wyznaczono 
budynek UG w Łęczycach. 

Wójt gminy Piotr Witt-
brodt chętnie zgodził się na 
przeprowadzenia zajęć i in-
scenizowanego ataku oraz 
akcji ratowniczej na terenie 
urzędu. Egzamin zdało 20 
ratowników, którzy są pra-
cownikami urzędu i służby 
zdrowia oraz policjantami. 

O G Ł O S Z E N I E

Dołącz do nas na: facebook.com/pulswejherowa
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„Wszystko tak szybko przemija
 i nim się spostrzeżemy, 

 dobiliśmy już do kresu życia...”            
       R. Mayer

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
 

Alojzego Formelli
pasjonata, propagatora gry w skata sportowego, 

członka Klubu LIBOR Reda 
zrzeszonego w Okręgu Pomorsko-Kaszubskim

Polskiego Związku Skata.

Łącząc się w żałobie i smutku
Rodzinie, bliskim i przyjaciołom zmarłego

składamy wyrazy szczerego współczucia

Jacek Gafka
Przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa  wraz z Radnymi

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

„Nie ma takiego życia, które by choć przez chwilę nie było nieśmiertelne”.
Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wieść o odejściu

śp. Alojzego Formelli
wieloletniego radnego Gminy Wejherowo 

i pasjonata oraz propagatora gry
w skata sportowego

Najgłębsze wyrazy współczucia 
Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom zmarłego

składają:

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke 
wraz z radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

k O N d O l E N c j E

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”. 
Emily Dickinson

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Gerarda Grzenkowicza

Radnego I Kadencji Rady Powiatu Wejherowskiego
w latach 1999-2002

Pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim
najszczersze wyrazy współczucia składają:

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke 
wraz z radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
Alojzego Formelli

wieloletniego radnego Gminy Wejherowo

RODZINIE
szczere wyrazy współczucia

składają

Wójt Gminy Wejherowo
Przemysław Kiedrowski

wraz ze współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Gminy Wejherowo

Hubert Toma
wraz z radnymi

Łącząc się w bólu z Rodziną i Bliskimi
składamy 

Panu

Czesławowi Makowskiemu 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu tragicznej śmierci

SYNA ADAMA

Koleżanki i Koledzy 
ze Związku Inwalidów Wojennych RP 

Oddział Wejherowo

k O N d O l E N c j E

k O N d O l E N c j E

Droga krzyżowa w kościołach i na kalwarii wejherowskiej

Za tydzień rozpocznie się wielki post

W piątek 4 marca z kościoła klasztornego św. Anny na Kalwarię wyruszy pierwsza w tym roku wielko-
postna Droga Krzyżowa. Procesja rozpocznie się po mszy św. o godz. 15, a nabożeństwo na Kalwarii - około godz. 
16.00 przy kaplicy Pałac Piłata. W nabożeństwach na terenie Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie uczest-
niczą nie tylko mieszkańcy miasta, ale również powiatu wejherowskiego i sąsiednich powiatów. Przybywają też wierni 
z Trójmiasta. Ojcowie Franciszkanie zapraszają w kolejne piątki Wielkiego Postu do kościoła św. Anny i na Kalwarię.

40-dniowy Wielki Post to czas pokuty i nawrócenia, przygotowujący wiernych do przeżycia najważniejszych dla 
chrześcijan Świąt Wielkanocnych. 

Dzisiaj tzw. Tłusty Czwartek, w którym tradycyjnie królują pączki i faworki, ale za 
tydzień, w Środę Popielcową rozpocznie się Wielki Post. Jednym z elementów przeży-
wania czasu pokuty są nabożeństwa Drogi Krzyżowej, które w Wejherowie odbywają 
się nie tylko w kościołach, ale również na terenie zabytkowej Kalwarii Wejherowskiej.
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

Kolejne miejsca zajęli: Bałtyk II Gdynia, GOSRiT el 
professional 2005 Luzino, Bałtyk I Gdynia, AP KP Gdy-
nia, Gryf Wejherowo, GOSRiT 2005/06 Luzino, Amator 
Kiełpino. Królem strzelców turnieju został Kamil Jó-
skowski z Bałtyku Gdynia II, najlepszym bramkarzem 
wybrano Olgierta Hewelta (GOSRiT el professional 2005 
Luzino), a najlepszym zawodnikiem został Kacper Bar-
gański z GOSRiT Luzino 2006.

Przed drużynami i kibicami jeszcze jeden turniej z cy-
klu Kaszub Cup. W sobotę 26 lutego rozegrane będą Mi-
strzostwa Kaszub Kobiet.

Turnieje piłkarskie

Nadzieje piłki
Podopieczni trenera Pawła Buzały, z GO-

SRiT 2006 Luzino, okazali się najlepsi w ko-
lejnym turnieju Nadzieje Polskiej Piłki. Tym 
razem w imprezie z cyklu Kaszub Cup, orga-
nizowanym przez Grzegorza Semaka zagrali 
juniorzy młodsi.

piłka ręczna. i liga

pewna wygrana Tytanów
Solidna obrona oraz skuteczna gra w ataku pozwoliła odnieść Ty-

tanom zdecydowane zwycięstwo nad KPR Elbląg 34:22 (19:9). Tytani 
awansowali na czwarte miejsce w lidze.

Dwutygodniowa przerwa 
w rozgrywkach, pozwoliła 
naszym zawodnikom odbu-
dować się psychicznie po po-
rażce, ale też poprawić błędy 
z poprzedniego pojedynku.

Początek to szybka bram-
ka dla gości, która wyraźnie 
zaskoczyła gospodarzy, ale 
w odpowiedzi Tytani oddali 
dwa celne trafienia i obję-
li prowadzenie. Po dziesię-

W ramach 13 kolejki I ligi kobiet, tenisistki stołowe GO-
SRiT MAR-BRUK ZRB Luzino pokonały gdańszczanki aż 
2:8. Był to znakomity występ podopiecznych trenera Wal-
demara Płotki, które udowodniły, że są najlepszą drużyną 
naszego województwa. Aktualnie w tabeli ligowej MRKS zaj-
muje trzecią lokatę, a luzinianki z GOSRIT  MAR-BRUK 
ZRB zajmują piątą pozycję.

ciu minutach był remis, ale 
później Tytani zaczęli też 
budować powolną przewagę 
w grze i strzelonych bram-
kach. Wypracowali tym sa-
mym przewagę 10 bramek. 

Druga część to skuteczna 
gra w rozegraniu piłki oraz 
skuteczna gra obrony i ataki 
kończące się bramkami. Do 
końca meczu przewaga Tyta-
nów nieustannie wzrastała.

Kolejny mecz Tytani za-
grają na wyjeździe w sobotę 
26 lutego, a rywalem będzie 
Sparta Oborniki.

Skład Tytanów (strzelo-
ne bramki): Jurkiewicz (10), 
Warmbier (8), Sałata (5), M. 
Wicki (3), Szafrański (3), 
Bartoś (2), Bach (1), Rompa 
(1), Pałkowski (1), Wejher, 
R. Wicki, Klaman, Nowosad, 
Żyłowski.

i liga tenisa stołowego kobiet

Luzinianki 
wygrały w Gdańsku

Znakomicie dla tenisistek z Luzina zakończył 
się pojedynek z utytułowanym MRKS Gdańsk. 

REkLaMY 
i

OGŁOsZENia
w  pULsiE 

wEjhEROwa

redakcja@pulswejherowa.pl

606  101 502
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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

Redaktor prowadzący: 
Dariusz Kuczmarski
tel.   606 267 960
redakcja@pulswejherowa.pl

Wydawca:  Anna Kuczmarska
INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi 

adres korespondencyjny:
84-200 Wejherowo, 
ul. Polna 3/41
(siedziba firmy  „ARTEX”)

Druk:  POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Drukarnia w Bydgoszczy
Nakład:   9 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671

Redakcja nie odpowiada za treść 
nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 

do skracania i redagowania 
nadesłanych tekstów.

Współpraca:  Leszek Spigarski

Reklamy, ogłoszenia, 
kondolencje:    606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl

SPORT I REKREACJA

O G Ł O S Z E N I E

Znakomitą frekwencję luzińskich seniorów odnotowano w trakcie ferii zimowych. Lu-
zińska Grupa Aktywnego Seniora, która cyklicznie spotyka się nie tylko na zajęciach 
sportowych na obiektach GOSRiT Luzino, brała udział w zorganizowanych różnorakich 
formach aktywności fizycznej, które prowadzą trenerzy: Paulina Stenka, Rafał Freitag 
i Paweł Radecki. Koordynatorem takich działań jest jak zwykle Jolanta Radecka.

Gdy za oknami deszczowo, wietrznie i zimno, przyda się taka zimowa rozgrzewka.

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

Luzino. aktywni seniorzy

Zimowa rozgrzewka

Trenerzy Polskiej Federacji Nordic Walking - Olgierd 
Bojke i Marek Rejmak, dla posiadaczy Karty Mieszkań-
ca, przeprowadzili w wejherowskim Parku Miejskim kolej-
ny darmowy trening wzmacniający odporność.

Do grupy ćwiczących dołączyli również przypadkowi 
spacerowicze, którym spodobała się ta forma rekreacji. 
Żeby mogli wspólnie potrenować, wypożyczono im profe-
sjonalne kijki.

wejherowo. Trening w parku

Nordic walking
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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

SPORT

 W pierwszym meczu, 
mimo wielu znakomitych 
okazji do zdobycia gola, 
drużyna GOSRiT zremiso-
wała z GKS Żukowo 1:1, a 
gola dla luzinianek zdobyła 
Martyna Mach. 

W drugim, bardzo zacię-
tym meczu, zespół z Luzi-
na zasłużenie pokonał AZS 
UG Gdańsk Futsal Ladies 
1:0, a gola dla zdobyła Anna 
Giec. Był to udany występ 
podopiecznych trenera Syl-
westra Piątka, które tymi 
rozgrywkami zakończyły 
tygodniowe zgrupowanie.

GOSRiT Luzino zagrał w 
składzie: Nikola Kankow-
ska, Julia Fajter, Milena 
Fajter, Anna Giec, Martyna 
Mach, Karolina Drewa, Oli-
wia Falk, Milena Milewska, 
Julia Sikora, Ewelina Bar-
ra. Trenerzy to Sylwester 
Piątek i Karolina Drewa.

W najbliższa sobotę, 
26 lutego, luzinianki za-
grają na hali w prestiżo-
wym Turniej Kaszub Cup, 
gdzie o tytuł Mistrza Ka-
szub rywalizować będą z 

Liga futsalu kobiet

Dobre mecze piłkarek
Piłkarki GOSRiT Luzino rozegrały ostatnią kolejkę drugiej ligi 

futsalu, po której zawodniczki zajmują drugą lokatę.

m in.: AWL Wrocław, UKS 
Lotos Gdańsk, MKS Lew 
Lębork, Stal Jezierzyce, 
UKS SP 2 Sianów, Olim-
pia Czersk i Jastrząb Mal-
bork. Początek rywalizacji 
zaplanowano na godz. 9.00. 
Zachęcamy do kibicowania 
piłkarkom.

Zespół pokonał LZS Su-
chocki Zelewo 11:2, LZS 
Sołecka Robakowo 1:0, LZS 
Sołecka Kochanowo 9-1. W 
czwartej kolejce LZS Bły-
skawica Luzino pewnie 
wygrała z  LZS Trak Barło-
mino 5:0, a wicelider, LZS 
Sołecka Milwino wygrał z 
LZS Sołecka Robakowo I 
3:0. W 5 kolejce Luzińskiej 
Ligi Sołeckiej LZS na ha-
li, lider z Luzina pokonał 
wicelidera z Milwina 5:2, 
umacniając się na pozycji 
lidera. 

LZS Trak Barłomino 
pokonał LZS Sołecką Ko-
chanowo 4:1, w derbach 
Robakowa lepszy okazał 
się pierwszy zespół LZS 

piłka nożna

Luzińska Liga sołecka
W Hali Widowiskowo-Sportowej GOSRiT Luzino trwają rozgryw-

ki Luzińskiej Ligi Sołeckiej LZS na hali. Liderem rozgrywek jest 
zespół LZS Błyskawica Luzino, który wygrywa kolejne pojedynki. 

Sołecka  Robakowo, któ-
ry pokonał drugą drużynę 
10:1, a LZS Sołecka Kębło-
wo pokonała LZS Suchocki 
Zelewo 3:1. 

W rozgrywkach prowa-
dzi LZS Błyskawica Luzino 
przed LZS Sołecka Milwino 
i LZS Sołecka Kębłowo.

Gryf Wejherowo wygrał na razie wszystkie pojedynki 
sparingowe. Drużyna z Luzina przygotowuje się na wła-
snym obiekcie i także zanotowała zwycięskie pojedynki z 
różnymi rywalami. Trzecioligowiec z Gniewina, Stolem, 
strzelił m.in. Jantarowi Ustka. aż dziewięć goli.

Czwartoligowcy: Gryf Wejherowo i Wikęd Luzino wraca-
ją na ligowe boiska 5 marca, a tydzień później (12 marca) 
Stolem Gniewino zagra z Pogonią II Szczecin.

piłka nożna

sparingi 
przed ligą

Piłkarze Gryfa Wejherowo, Wikędu Lu-
zino oraz Stolema Gniewino trenują przed 
inauguracją rozgrywek ligowych oraz roz-
grywają mecze sparingowe. 

informujemy Cztelników, że kolejny „puls 
wejherowa” ukaże się wyjątkowo za trzy ty-
godnie - 17 marca.  przepraszamy za dłuższą 
przerwę i zachęcamy do lektury kolejnych wy-
dań naszej gazety.

Redakcja  „pulsu wejherowa”


