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Wejherowscy radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta 29 marca br. podjęli uchwałę o nazwie ulicy 12 Marca. Jej 
nazwa pozostała bez zmian, ale od podjęcia uchwały upamiętniać będzie dzień przyjęcia Polski do NATO, które jest wy-
darzeniem bardzo ważnym historycznie dla naszego kraju. Widać to szczególnie obecnie, po napaści Rosji na Ukrainę. 
Te okoliczności uzasadniają, właśnie teraz, upamiętnienie wejścia Polski do NATO i podkreślenie faktu obecności na-
szego kraju w Sojuszu gwarantującym nam bezpieczeństwo. Poza tym niedawno obchodziliśmy rocznicę tego doniosłego 
wydarzenia. W dniu 12 marca 1999 r. Polska oficjalnie została przyjęta do układu wojskowego pod nazwą: Organizacja 
Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO),  zwyczajowo nazywanego Sojuszem 
Północnoatlantyckim. Podjęta uchwała nie wymaga żadnych zmian w dokumentach kilkuset mieszkańców z nierucho-
mości znajdujących się przy tej ulicy i ponoszenia jakichkolwiek kosztów.                                                    Str. 3

Nazwa ulicy 12 Marca 
upamiętni wejście 
polski do NAto
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MIASTO

od jutra, czyli od 1 
kwietnia 2022 r., Miej-
ski Zakład komunikacji 
sp. z o.o. w wejherowie 
wprowadza zmiany w 
komunikacji:

wysokie koszty powodują wzrost 
cen biletów komunikacji miejskiej

Decyzją Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej od 1 czerwca br. mają wzrosnąć ceny bile-
tów komunikacji miejskiej na terenie wszystkich 14 miast i gmin wchodzących w skład Związku, w tym Wejherowa. 
Jednocześnie prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zdecydował o zachowaniu na tym samym, niezmienio-
nym poziomie ceny imiennych biletów miesięcznych ważnych codziennie w Wejherowie. W metropolii nad Zatoką 
Gdańską Wejherowo i gminy obsługiwane przez wejherowski MZK są jedynymi, gdzie nie wzrosną ceny biletów 
miesięcznych. Ulgowe i bezpłatne uprawnienia zastają zachowane dla dotychczas uprawnionych. Na sesji w dniu 
29 marca b.r. Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwałę w sprawie cen biletów MZK.

Podwyżki cen biletów przewoźnicy argumentują przede 
wszystkimi bardzo wysokim wzrostem cen paliwa, energii 
oraz wzrostem płac, które bezpośrednio przekładają się 
na wyższe koszty transportu publicznego. Brak zmiany 
cen biletów skutkowałby obniżeniem jakości komunika-
cji miejskiej, a także ograniczaniem lub nawet brakiem 
inwestycji w nowy tabor.

Jak informuje Prezes MZK Wejherowo Czesław 
Kordel, prognozowany na 2022 roku procentowy 
wzrost kosztów kształtuje się na poziomie:

•  68% wzrost kosztów paliwa
•  12% średni wzrost wynagrodzeń
•  58% wzrost kosztów energii elektrycznej

Zgodnie z uchwałą Metropolitalnego Związku Komuni-
kacyjnego Zatoki Gdańskiej ceny jednorazowych biletów 
papierowych wszędzie w metropolii mają wzrosnąć tak sa-
mo- normalny z 3,80 zł na 4,80 zł, ulgowy z 1,90 zł na 2,40zł. 
Pomimo wzrostu cen dalej będzie można kupić w Wejhe-
rowie tańsze bilety elektroniczne, które są łatwo dostępne 
dla wszystkich mieszkańców w prostej formie poprzez kar-
tę MZK, Wejherowską Kartę Mieszkańca i aplikacje inter-
netowe oraz telefoniczne. Decyzją prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta, nie wprowadzono w systemie 
MZK Wejherowo wzrostu ceny imiennych biletów miesięcz-
nych. Pozostają one  na dotychczasowym poziomie tj. bilet 
normalny będzie kosztował 98 zł, zaś ulgowy - 49 zł i można 
z nich korzystać nieograniczoną liczbę razy przez wszyst-
kie dni miesiąca. 

- Decydując się na pozostawienie cen imiennych biletów miesięcznych ważnych codziennie 
na dotychczasowym poziomie, pomimo galopującego wzrostu cen, który przecież przekłada 
się na wszystkie aspekty naszego życia, chcemy pomóc tym mieszkańcom, którzy stanowią 
stałych pasażerów MZK i dla nich podwyżka cen byłaby najbardziej dotkliwa  - podkreśla 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Wychodzimy naprzeciw tym, którzy co-
dziennie dojeżdżają komunikacją miejską np. do pracy, a dla okazjonalnych podróży proszę 
o korzystanie z tańszych biletów elektronicznych.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej Miasta Wejherowa, podjęto decyzję o utrzymaniu 
bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci oraz uczniów wejherowskich pod-
stawówek. Przypomnijmy, że z inicjatywy Prezydenta Miasta, ulga została wprowadzona w 
Wejherowie w 2018 r.  Pozostałe ulgi i zniżki również nie zostaną zmienione.

Warto podkreślić, że mimo wyższych cen biletów trójmiejska, szczególnie wejherowska 
komunikacja miejska, nadal jest korzystna cenowo dla tle innych miast.• Linia nr 7  zostaje wydłużona do pętli Bolszewo Leśna - 

Szkoła przez ulice: Wejherowską w Gościcinie oraz Zamost-
ną i Leśną w Bolszewie. Autobusy w obu kierunkach będą 
jechać na przystanek Wejherowo Dworzec PKP.  Dodatkowo 
wprowadzono nowe godziny funkcjonowania linii nr 7 i czę-
stotliwość kursowania. 
• Linia nr 1 - wszystkie kursy realizowane do krańca Gości-

cino Robakowska zostają skrócone do pętli Bolszewo Leśna – 
Szkoła.
• Linia nr 2 - zmienione zostają odjazdy wszystkich kursów 

zapewniając większe możliwości przesiadek z linii nr 3 i 16.
• Linia nr 3  -  nie będą realizowane podjazdy do ul. Drze-

wiarza. Dodatkowo skorygowane zostają godziny poran-
nych i późnowieczornych odjazdów w celu dopasowania 
pod liczne zakłady w Gościcinie.
• Linia nr 13 ulega likwidacji,  ponieważ obsługa Szkoły Pod-

stawowej w Gościcinie dla mieszkańców ul. Drzewiarza zosta-
je zapewniona przez linię nr 7.
• Linia nr 16  -  w związku z korektą porannych odjazdów li-

nii, z mianie ulegają wybrane kursy, zapewniając w godzinach 
porannego szczytu 15-minutową częstotliwość na wspólnym 
odcinku trasy.

Zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta z dnia 29.03.2022 
r. wprowadzono do wydat-
kowania w bieżącym roku 
ponad 5,4 mln zł na nowe 
przedsięwzięcie - budowę bu-
dynku komunalnego przy ul. 
Łęgowskiego w Wejherowie. 

Przypomnijmy, że władze 
miasta zdobył bezzwrotne 
dofinansowanie w wysoko-
ści ok. 14,5 mln zł z Banku 
Gospodarstwa Krajowego 
na budowę nowego wieloro-
dzinnego budynku komunal-
nego przy ul. Łęgowskiego w 
Wejherowie oraz na remont 
i przebudowę czterech lokali 
komunalnych mieszkalnych 
w istniejących budynkach. 

Dzięki temu władze Wej-
herowa pozyskają dla miesz-
kańców 82 lokale mieszkalne. 
W ramach inwestycji miasto 
wybuduje budynek wieloro-
dzinny, w którym znajdzie 
się 78 mieszkań o łącznej po-
wierzchni ponad 3,8 tys. m2.

Podczas sesji zwiększono 
także środki na inne wydat-
ki inwestycyjne w Wejhe-
rowie m.in. na budowę ul. 
Karnowskiego i przebudo-
wę ul. Budowlanych o kwo-
tę 833 tys. zł, przebudowę 
kanalizacji deszczowej o 
300 tys. zł, na Rewitaliza-
cję Śródmieścia Wejherowa 
o 100 tys. zł, ochronę zabyt-
ków - dofinansowanie prac 
remontowych i konserwa-
torskich obiektów zabytko-
wych o 115 tys. zł oraz na 
monitoring i oświetlenie 
placu zabaw i boiska przy 
Osiedlu  Dzięcielskiego o 30 
tysięcy złotych.

od jutra - 1 kwietnia br.  Miejski Zakład komunika-
cji w wejherowie wprowadza zmiany na kilku liniach:

Zmiany 
w budżecie
więcej na 
inwestycje 

Podczas wtorko-
wej sesji Rady Mia-
sta Wejherowa, o 
której piszemy na 
stronie obok, rad-
ni przyjęli zmia-
ny w tegorocznym 
budżecie. Uaktual-
niono również Wie-
loletnią Prognozę 
Finansową na lata 
2022-2035. 

Nowe ceny biletów na podstawie uchwały Rady Miasta Wejherowa przedstawia tabela 
poniżej. Nikt z radnych w głosowaniu nie był przeciw.
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podczas sesji 29 marca br. wejherowscy radni przy-
jęli uchwałę dotyczącą zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wejherowa w rejonie 
ulic: sobieskiego, inwalidów wojennych, Zachodniej i 
transportowej. Zmiana pozwoli na rozwój istniejącej 
tam szkoły oraz stworzy możliwość podniesienia stan-
dardów na terenie zabudowy usługowej i drogowej.

Dotacje na remont frontowej elewacji 
otrzymały dwie zabytkowe kamienice: przy 
ul. Wniebowstąpienia 19 -kwotę 85 tys. zł 
i 3 Maja 22 - 35 tys. zł. Prace są niezbędne 
dla poprawy wizerunku i utrzymania bu-
dynków w należytym stanie technicznym. 
Przyczynią się do podkreślenia walorów hi-
storycznej zabudowy przy ul. 3 Maja. 

Z miejskich dotacji remontowane i re-
staurowane są nie tylko zabytkowe obiekty 
sakralne, ale także kamienice mieszkal-
ne i budynki użyteczności publicznej. Jak 
mówi Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa, dzięki tym pracom po-
prawia się ich stan techniczny i wygląd, a 
zabytki tworzą klimat miasta. 

- Dbałość o zabytki to nasz obowią-
zek, dlatego każdego roku przeznaczamy 
konkretną kwotę na te inwestycje - pod-
kreśla Krzysztof Hildebrandt. - Dziękuję 
wszystkim właścicielom i zarządcom za-
bytkowych budynków za dbałość o swoje 
obiekty. Jest to duże wyzwanie, ale także 
satysfakcja z efektów renowacji.

Właściciele muszą uzyskać decyzje kon-
serwatora zabytków pozwalające na realiza-
cje robót, zadbać o wkład własny finansowy 

Skwer im. Zygmunta
Leśniowskiego
Skwer u zbiegu ulic Ko-

nopnickiej i Morskiej 
otrzymał imię Zygmunta 
Leśniowskiego. Z taką pro-
pozycją zwrócili się do prezy-
denta i radnych Wejherowa 
mieszkańcy północnej części 
Śmiechowa. Jak powiedział 
podczas sesji Jacek Gafka, 
przewodniczący Rady Mia-
sta Wejherowa i jeden z ini-
cjatorów uchwały:

- Razem z radnymi ze 
Śmiechowa Mariuszem Łu-
piną, Tomirem Ponką i Hen-

Nowe nazwy ulic 
i skweru w wejherowie

we wtorek 29 marca w ratuszu obradowała Rada Miasta wejherowa

kolejne zabytki 
odzyskają swój blask

Wejherowscy radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta przy-
jęli pakiet uchwał związanych z nazewnictwem ulic i skweru.  

rykiem Jaroszem wyszliśmy 
z projektem uchwały o nada-
niu skwerowi imienia Zyg-
munta Leśniowskiego, aby 
uhonorować w ten sposób 
postać zasłużoną dla na-
szego miasta i dzielnicy, 
nieżyjącego Honorowego 
Obywatela Wejherowa.

Ulica Usługowa
Ponadto podczas sesji 

radni zdecydowali o zmianie 
nazwy ulicy funkcjonującej 
jako I Brygady Pancernej 
Wojska Polskiego, przy któ-
rej mieszczą się firmy, ho-
tel, zakłady usługowe oraz 

m.in. Powiatowy Urząd 
Pracy - na ul. Usługową. 
Jest to związane z koniecz-
nością uporządkowania ad-
resów funkcjonującej już 
zabudowy. Jednocześnie 
nazwa I Brygady Pancer-
nej WP funkcjonuje nadal 
w odniesieniu do odcinka 
drogi krajowej przebiega-
jącego równolegle do nowej 
ul. Usługowej.

Ulica Miodowa
Z kolei ulicy prowadzącej 

od skrzyżowania ulic Łą-
kowej i Krzywej (w rejonie 
ulicy Marynarki Wojennej) 
nadano nazwę Miodowa.

12 Marca
pozostaje
Podczas sesji radni pod-

jęli uchwałę o nazwie uli-
cy 12 Marca. Jej nazwa 
pozostała bez zmian, ale od 
przyjęcia uchwały upamięt-
niać będzie dzień przyjęcia 
Polski do NATO.

O uchwale w sprawie na-
zwy ulicy 12 Marca napisa-
liśmy na pierwszej stronie.

Wejherowscy radni przyznali dotacje na remonty dwóch zabyt-
kowych kamienic - przy ul. Wniebowstąpienia 19 oraz 3 Maja 22 
w łącznej kwocie 115 tys. zł. Miasto Wejherowo od piętnastu lat 
konsekwentnie i systematycznie wspiera finansowo renowację 
zabytkowych obiektów. Dotychczas miejskie dotacje otrzymało 
kilkadziesiąt obiektów na łączną kwotę ponad 5,5 mln zł. 

Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 

Zygmunt Leśniowski (1941-2017) był nauczycielem, ko-
walem artystycznym, scenografem, malarzem i rzeźbiarzem.  
Był autorem i twórcą m.in. Drogi Krzyżowej w kościele pw. 
NMP Królowej Polski w Wejherowie. Dał się poznać jako ak-
tywny działacz, ceniony przez mieszkańców, dla którego nie-
zwykle ważna była dzielnica Śmiechowo, w której mieszkał. 

To z jego inicjatywy zagospodarowano łąkę przy skrzy-
żowaniu ulic Konopnickiej i Morskiej, przekształcając ją w 
zielony skwer. Zygmunt Leśniowski mobilizował sąsiadów 
do dbania o posadzone tam drzewa i krzewy. 

Teraz będzie jej patronem.

oraz wybrać wykonawcę, który zapewni wy-
soki standard wykonania prac budowlanych 
pod nadzorem konserwatorskim.

Wejherowskie zabytki już piętnastu lat 
mogą liczyć na pomoc miasta w przeprowa-
dzeniu remontów. Od 2007 r. Wejherowo 
przekazało na  dofinansowanie remontów i  
prac konserwatorsko-restauracyjnych w za-
bytkach ponad 5,5 mln zł.

To jedna z wielu wyremontowanych sta-
rych kamienic w Wejherowie.

Celem tej zmiany jest zmiana parametrów zabudowy na tere-
nach przeznaczonych pod zabudowę  m.in. usług oświaty, usłu-
gową, obsługi transportu drogowego – parkingi i tereny dróg 
publicznych oraz wprowadzenia spójnego układu funkcjonalno-
-przestrzennego. 

Ustalenia planu poprzez odpowiednie parametry dróg publicz-
nych oraz wyznaczenie lokalizacji ronda uwzględniają potrzeby 
mieszkańców w zakresie transportu publicznego, a także porusza-
nia się rowerem lub pieszo. 

Plan został zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska w Gdańsku oraz Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie. 

Samorząd Miasta Wej-
herowa zdecydowanie po-
tępia zbrojną agresję Rosji 
na Ukrainę i wyraża peł-
ną solidarność z narodem 
ukraińskim. Ten brutal-
ny i bezpodstawny atak 
jest wymierzony w pokój 
na całym świecie, jest za-
grożeniem dla wszystkich 
mieszkańców Europy.

Rosyjscy żołnierze na 
rozkaz Putina bombardują 
szkoły, przedszkola, szpita-
le. Każdego dnia ginie lud-
ność cywilna, przelewana 

wejherowo solidarne z ukrainą
Na wtorkowej sesji Rada Miasta Wejherowa jednogłośnie przyjęła uchwałę potępia-

jącą agresję Rosji na Ukrainę. Minutą ciszy uczczono ofiary wojny na Ukrainie oraz 
złożono podziękowania mieszkańcom Wejherowa za serce i pomoc okazane uchodźcom 
wojennym. Oto treść uchwały:

jest krew niewinnych ofiar, 
mordowane są osoby star-
sze, kobiety i dzieci.

Nikt nie może pozostać 
obojętny w obliczu bestial-
stwa rosyjskiego reżimu i 
cierpienia narodu ukra-
ińskiego. Nie ma uspra-
wiedliwienia dla aktów 
okrucieństwa i barba-
rzyństwa, dla niszczenia 
ukraińskich miast, dla za-
bijania ludności cywilnej i 
zbrodni wojennych popeł-
nianych przez rosyjskich 
żołnierzy.

Obrona Ukrainy jest 
moralnym obowiązkiem 
wszystkich obywateli su-
werennych i niepodległych 
państwa, w imię obrony 
wolności i fundamental-
nych praw człowieka.

Jako obywatele wolnego 
i demokratycznego świata, 
apelujemy do wszystkich 
przywódców państw, do 
wszystkich rządów o podję-
cie aktywnej wszechstron-
nej pomocy dla narodu 
ukraińskiego i zmusze-
nie agresora, dostępnymi 

środkami, do zaprzestania 
działań wojennych na tere-
nie Ukrainy.

W uzasadnieniu napisa-
no m.in., że agresja rosyjska 
na  niezależne suwerenne 
państwo stworzyła zagro-
żenie dla bezpieczeństwa 
Europy, łamiąc wszelkie 
normy prawa międzyna-
rodowego. Atakowane są 
obiekty cywilne, szkoły, 
przedszkola i szpitale, a 
podczas bombardowań gi-
nie ludność cywilna. 
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Odznaka została przyznana za wielolet-
nią współpracę z WKU, kształtowanie po-
staw obywatelskich i patriotycznych oraz 
za działania na rzecz propagowania idei 
obronności kraju.

Wyróżnienie wręczył Wojskowy Komen-
dant Uzupełnień w Gdyni ppłk Janusz 
Wiśniewski wraz z Szefem Wydziału Re-
krutacji mjr. Jackiem Herbaszem.

- Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie - 
powiedziała starosta wejherowski Gabrie-
la Lisius.

POWIAT

W porządku XXVIII Se-
sji Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego znalazły się m.in. 
sprawozdania Komendanta 
Powiatowego Policji w Wej-
herowie o stanie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego 
na terenie powiatu oraz Po-
wiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie i Organizatora 
Rodzinnej Pieczy Zastęp-
czej. Radni przyjęli tak-
że informację Komendanta 
Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Wejhero-
wie o stanie bezpieczeństwa 
oraz o zagrożeniach pożaro-
wych powiatu.

W kolejnej części posie-
dzenia przyjęto uchwałę 
dotyczącą zmian w budże-
cie na 2022 r., w związku z 
wprowadzeniem do budże-
tu wolnych środków i pozy-
skanych m.in. z programów 
rządowych oraz w wielolet-
niej prognozie finansowej 
powiatu na lata 2022-2034.

- W Gminie Wejhero-
wo ruszy remont drogi po-
wiatowej Reda - Gniewowo 
o długości 1,7 km, na któ-

więcej inwestycji drogowych 
i oświatowych w powiecie wejherowskim

Będzie bezpieczniej
Podczas marcowej Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego do budże-

tu wprowadzono dodatkowe środki na projekty drogowe, oświato-
we oraz zadania z zakresu bezpieczeństwa. Wśród nich jest m.in. 
remont drogi powiatowej na odcinku Reda - Gniewowo oraz II etap 
rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie.

ry pozyskaliśmy 2,5 mln zł 
oraz budowa chodnika w 
Jeleńskiej Hucie. Zadecy-
dowaliśmy także o dotacji 
w wysokości 2,3 mln zł dla 
Miasta Wejherowa na reali-
zację wspólnej inwestycji – 
budowę parkingu przy ulicy 
Zamkowej do obsługi m.in. 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie oraz o 
udzieleniu pomocy rzeczo-
wej dla Województwa Po-
morskiego. Przekazaliśmy 
marszałkowi część naszej 
dokumentacji dotyczącej bu-
dowy ronda w Koleczkowie, 
w związku z przebiegiem no-
wego odcinka ulicy Chyloń-
skiej, który zgłosi budowę 
ronda do programu Polski 
Ład - mówi starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Wolne środki, które za-
siliły budżet zostały zwięk-
szone także na bieżące 
funkcjonowanie placówek 
oświatowych, w związku ze 
zmniejszeniem subwencji 
oświatowej oraz ważne za-
dania oświatowe.

- Zabezpieczyliśmy środki 
na II etap przebudowy i roz-
budowy Powiatowego Zespo-
łu Szkół nr 1 w Wejherowie, 
w skład którego wchodzi I 
Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Jana III Sobie-
skiego oraz kontynuację prac 
przy adaptacji i termomo-
dernizacji budynku położo-
nego przy ul. Ofiar Piaśnicy 
22 w Wejherowie na potrze-
by Środowiskowego Domu 
Samopomocy i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Dzięki 
pozyskaniu dofinansowa-
nia z Urzędu Marszałkow-
skiego będziemy realizować 
program terapeutyczny dla 
dzieci w przedszkolu spe-
cjalnym, a dofinansowanie 
z Urzędu Wojewódzkiego 
pozwoli na objęcie uczniów 
pomocą psychologiczno-pe-
dagogiczną - mówi starosta  
Gabriela Lisius.

Ponadto dzięki dofinan-
sowaniu z Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 
powstanie winda w Powia-
towym Zespole Kształcenia 

Specjalnego w Wejherowie 
oraz platforma schodowa w 
Powiatowym Zespole Szkół 
nr 2 w Rumi. 

W kolejnej części posie-
dzenia przyjęto uchwałę o 
przekazaniu dotacji w wy-
sokości 145 000 zł dla Szpi-
tala Specjalistycznego w 
Wejherowie.

 - Pieniądze zostaną prze-
znaczone na zakup aparatu, 
który służy do diagnosty-
ki chorób oczu na potrzeby 
Oddziału Okulistycznego 
oraz Przyszpitalnej Porad-
ni Okulistycznej. Od wielu 
lat Samorząd Powiatu Wej-
herowskiego systematycz-
nie wspiera rozwój szpitala 
udzielając dotacji finanso-
wych na realizację wskaza-
nych przez szpital zadań 
- wyjaśnia wicestarosta wej-
herowski Jacek Thiel. 

W trakcie sesji radni za-
decydowali także o udziele-
niu pomocy finansowej na 
zadania z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej dla Gminy 
Szemud, Choczewo, Łęczyce 
i Linia. Środki finansowe w 
wysokości 50 000 zł zosta-
ły przekazane na wsparcie 
zakupu samochodu ratow-
niczo-gaśniczego dla OSP 
w Kaczkowie i Lini oraz 25 
000 zł na zakup ratownicze-
go skutera wodnego wraz z 
przyczepą transportową dla 
OSP w Choczewie. Ponadto 
przyznano dotację celową w 
kwocie 50 000 zł na dofinan-
sowanie zadania w Komplek-
sie Sportowo-Rekreacyjnym 
w Gminie Szemud.

W programie sesji znala-
zły się także uchwały doty-
czące likwidacji z dniem 31 
sierpnia br. Powiatowego 

Zespołu Placówek Oświa-
towo-Wychowawczych w 
Wejherowie. 

 - Na ostatniej sesji pod-
jęliśmy uchwały dotyczące 
zamiaru likwidacji. Dzisiaj 
po otrzymaniu pozytywnej 
opinii Pomorskiego Kurato-
ra Oświaty i od związków 
zawodowych likwidujemy 
wszystkie placówki z PZPOW 
- mówi starosta Gabriela 
Lisius. - Nie oznacza to li-
kwidacji zajęć sportowych i 
kulturalnych, zmieni się tyl-
ko ich organizacja i formuła.

W porządku obrad zna-
lazła się także uchwała w 
sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia z 
Gminą Gniewino na prowa-
dzenie publicznej szkoły po-
nadpodstawowej – Liceum 
Mistrzostwa Sportowego w 
Gniewinie.

wyróżnienie dla starosty
Starosta wejherowski Gabrie-

la Lisius została uhonorowana 
odznaką pamiątkową Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień w 
Gdyni. 

Tradycyjnie, jak co roku w Wielkim Tygo-
dniu w Wejherowie - Duchowej Stolicy Kaszub  
odbędzie się Misterium Męki Pańskiej. 

Misternicy Kaszubscy, Ojcowie Franciszkanie i Wejhe-
rowskie Centrum Kultury zapraszają 10 kwietnia br. w 
Niedzielę Palmową. Najpierw o godz. 11.00 odbędzie się 
inscenizacja uroczystego wjazdu Pana Jezusa do wejherow-
skiej Jerozolimy Kaszubskiej (początek przy Bramie Oliw-
skiej). Tego dnia od godz. 15.00 na Kalwarii odbędzie się 
inscenizacja Misterium Męki Pańskiej.

14 kwietnia w Wielki Czwartek o godz. 15.30 rozpocz-
nie się Misterium Męki Pańskiej - Droga Pojmania (począ-
tek przy kościele klasztornym), a najważniejsze Misterium 
Męki Pańskiej zaplanowano 15 kwietnia, w Wielki Piątek 
Początek o godz.10.00 przy Kaplicy Pałacu Piłata.

Misterium 
Męki pańskiej
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

W wejherowskim urzę-
dzie odbyło się pierwsze 
spotkanie sygnatariuszy 
porozumienia, które 11 lu-
tego br. podpisało dziesięć 
lokalnych samorządów w 
związku z planowaną bu-
dową pierwszej polskiej 
elektrowni jądrowej na Po-
morzu, w gminie Choczewo. 
Trzy powiaty - wejherowski, 
pucki i lęborski, sześć gmin 
wiejskich - Choczewo, Gnie-
wino, Łęczyce, Krokowa, 
Nowa Wieś Lęborska, Wic-
ko oraz miasto Łeba posta-
nowiły wspólnie działać na 
rzecz swoich mieszkańców 
i wzajemnie współpraco-
wać w obliczu realizacji tej 
inwestycji. W wydarzeniu 
wziął udział Sekretarz Sta-
nu w Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów, Pełnomocnik 
Rządu do spraw Strategicz-

Rozmowy z ministrem
o elektrowni jądrowej

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie rozmawiano na temat 
przyszłości regionu w związku z zamiarem budowy pierwszej pol-
skiej elektrowni jądrowej na terenie powiatu wejherowskiego. W 
wydarzeniu wziął udział Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej In-
frastruktury Energetycznej, Prezes Zarządu Polskich Elektrowni 
Jądrowych oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. 

nej Infrastruktury Ener-
getycznej Piotr Naimski 
oraz Prezes Zarządu Polskie 
Elektrownie Jądrowe Sp. z 
o.o. Tomasz Stępień.

- Jako samorządy zwią-
zane bezpośrednio z powsta-
jącą inwestycją, chcemy 
być na bieżąco informowa-
ni o planowanych działa-
niach oraz uczestniczyć w 
spotkaniach związanych z 
wariantowaniem ewentual-
nych przebiegów dróg do-
jazdowych, linii kolejowych 
i pozostałych inwestycji to-
warzyszących - podkreśla 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Podczas spotkania przed-
stawiono aktualny stan oraz 
kierunki działań w zakresie 
powstania elektrowni ato-
mowej. Zgodnie z przyjętym 
harmonogramem, prace na 

budowie elektrowni mają 
rozpocząć się w 2026 r., ale 
zanim to nastąpi musi po-
wstać infrastruktura towa-
rzysząca. 

- Kontakt ze starosta-
mi, wójtami i mieszkańca-
mi jest po prostu kluczowy. 
Bez współpracy ta inwesty-
cja nie powstanie, a jest ona 
kluczowa dla bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski. 
Dla tego pięknego regionu 
przyniesie wymierne korzy-
ści w perspektywie wielu lat, 
zarówno finansowe, struk-
turalne, jak i miejsca pracy - 
powiedział Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów  Piotr Naimski.

Jak podkreśla Starosta 
Wejherowski, to bardzo do-
bry początek wzajemnej 
współpracy, która przynie-
sie konkretne rezultaty. 

 W Starostwie Powiato-
wym podpisano i wręczono 
umowy promocyjne przed-
stawicielom dziewięciu lo-
kalnych  klubów sportowych. 

- Po znacznym spadku 
kondycji fizycznej dzieci i 
młodzieży, spowodowanej 
pandemią i zdalnymi lekcja-
mi, bardzo ważne jest wspar-
cie działań aktywizujących 
młode pokolenie. Dlatego tak 
ważna jest działalność klu-
bów sportowych, które orga-
nizują szereg zajęć z zakresu 
kultury fizycznej i zachęca-
ją uczniów do rozpoczęcia 
swojej przygody ze sportem 
- podkreśla Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

W tym roku decyzją Za-

powiat wsparł kluby i stowarzyszenia sportowe
 Doceniając rolę sportu Powiat Wejherowski dofinansował działania klubów i stowarzyszeń sportowych funkcjonujących na te-

renie powiatu wejherowskiego. Łącznie na ten cel Zarząd Powiatu przeznaczył blisko 140 tys. zł.

rządu Powiatu środki na 
działalność klubów sporto-
wych zostały zwiększone o 
około 20 procent w stosunku 
do zeszłego roku. 

- Powiat Wejherowski od 
lat wspiera sport, trenerów i 
sportowców oraz kluby i or-
ganizacje pozarządowe, któ-
rym zależy, aby nasze dzieci i 
młodzież rozwijały się fizycz-
nie.  Wspieranie i upowszech-
nianie kultury fizycznej i 

sportu to jedno z zadań sa-
morządu. Robimy to w róż-
ny sposób, poprzez stypendia 
dla trenerów i sportowców, 
dofinansowania zgrupowań, 
wyjazdów na letnie obozy 
czy zajęć sportowych oraz 
dotacje dla klubów zaanga-
żowanych w sportowe wycho-
wanie młodego pokolenia i 
odnoszących sukcesy sporto-
we - wyjaśnia Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel.

Wsparcie otrzymały:   WKS „Gryf”,  KS „Tytani” Wejherowo,  Aka-
demia Piłki Siatkowej Rumia,  Akademia Tenisa Stołowego „Małe 
Trójmiasto” z siedzibą w Rumi,  Wejherowski Klub Bokserski „Gryf”, 
Uczniowski Klub Sportowy Tri-Team Rumia,  Wejherowski Klub Kul-
turystyczny i Sportów Siłowych „Apollo”,  Kaszubskie Towarzystwo 
Sportowo-Kulturalne z Luzina oraz Rumski Klub Sportowy.
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W ramach akcji „Solidarni z 
Ukrainą” wejherowski MOPS otrzy-
mał darowiznę od firmy holender-
skiej Nea Internationale dla dzieci 
i młodzieży z Ukrainy. dary prze-
kazano za pośrednictwem Przedsię-
biorstwa Odzieżowego Jantar Sp. z 
o.o. w Wejherowie. 

Holendrzy podarowali 40 różnej 
wielkości plecaków szkolnych, wypo-
sażonych w przybory szkolne m.in. 
zeszyty, pisaki, kredki, długopisy, 
piórniki, przybory geometryczne 
itp. Są to mocne plecaki z miejscem 
na zapasowe obuwie oraz laptop lub 
tablet. Niebawem plecaki zostaną 
przekazane dzieciom z Ukrainy.

- Kiedy pojawili się w Wejhero-
wie pierwsi Ukraińcy, nikt nie miał 
wątpliwości „pomagać czy „nie po-
magać”, bo był to odruch serca. A 
tam gdzie jest problem społeczny, 
tam zawsze musi być pomoc społecz-
na. Dlatego weszliśmy w bezpośred-
nią współpracę z Pomorską Grupą 
Poszukiwawczo-Ratowniczą „Gryf”, 
z którą mamy podpisane porozumie-
nie od czasu pojawienia się pande-
mii - mówi zastępca dyrektora 
MOPS Emilia Marzejon. - Pomoc 
dla Ukrainy to również naturalne 
zadanie wynikające z Ustawy o po-
mocy społecznej i specustawy.

MOPS nadal przyjmuje różne-
go rodzaju darowizny na potrzeby 
osób z Ukrainy, za które bardzo 
serdecznie dziękuje wszystkim 
darczyńcom. Potrzeby skonkrety-
zowały się po pierwszych rozmo-
wach z uchodźcami wojennymi z 
Ukrainy, którzy nie mieli ze sobą 
prawie nic. Okazało się, że potrzeb-
ne jest wszystko od produktów dla 
niemowląt, po rzeczy dla osób star-
szych i niepełnosprawnych. Na 
terenie miasta jest kilka maga-
zynów, gdzie MOPS gromadzi po-
trzebne rzeczy. 

Potrzebujący mogą odbierać je 
osobiście, a jak nie mają takiej moż-
liwości, to dowożone są im na miej-
sce pod wskazany adres. Uchodźcy z 
Ukrainy przebywający w Polsce mo-
gą składać w MOPS wnioski o jed-
norazowe świadczenie pomocowe w 
wysokości 300 zł.

Mops razem z grupą gRYF zbiera i rozdziela dary 

większość uchodźców 
to matki z dziećmi

Od początku agresji  Rosji na Ukrainę, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejhe-
rowie prowadzi akcję pomocową dla uchodźców wojennych, którzy trafili do naszego 
miasta. W Wejherowie przebywa około 400 osób, które mieszkają w prywatnych  miesz-
kaniach i domach oraz w Domu Pielgrzyma u Ojców Franciszkanów. 

 - Widać, że w pomoc dla naszych wschodnich sąsia-
dów angażują się nie tylko mieszkańcy naszego powiatu 
i kraju, ale także Polacy, którzy mieszkają za granicą. I 
właśnie mieszkaniec powiatu wejherowskiego przebywa-
jący obecnie w Anglii - pan Piotr Marcin Bittner zorgani-
zował wspólnie z wolontariuszami z Telford, Shrewsbury 
i okolic zbiórkę darów na rzecz uchodźców z Ukrainy - 
mówi starosta wejherowski Gabriela Lisius. - Dziękuję 
wolontariuszom, darczyńcom oraz wszystkim osobom za-
angażowanym w to wielkie organizacyjnie i logistycznie 
przedsięwzięcie.

Obecnie na terenie powiatu przebywa ponad 3000 
uchodźców. Otrzymane dary m.in. artykuły higienicz-
ne, środki czystości, długoterminowa żywność, leki oraz 
odzież trafiają do ośrodków tymczasowego zakwaterowa-
nia dla uchodźców oraz poprzez Miejskie i Gminne Ośrod-
ki Pomocy do kwater prywatnych, w których mieszkają 
obywatele Ukrainy.

Dla uchodźców z ukrainy
w powiecie wejherowskim

Dary z Anglii
Przed tygodniem do Wejherowa dotarł 

transport z pomocą humanitarną z Anglii 
przeznaczony dla uchodźców z Ukrainy 
przebywających na terenie powiatu wej-
herowskiego.

poMAgAMY ukRAiNie i ukRAŃCoM

Fot. Starostwo w Wejherowie

Fot. Urząd Miejski

o akcjach na rzecz uchodźców z ukrainy 
piszemy także na str. 10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza wolontariuszy do 
pracy w magazynie. Każda pełnoletnia osoba, która chciałaby włączyć się w działania 
miasta na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających w naszym mieście, 
może zgłosić się do wejherowskiego MOPS oraz dzwonić na nr tel. 58 677 79 69.

Chcesz przywieźć rzeczy na zbiórkę dla uchodźców z Ukrainy? Sprawdź, jakie są 
aktualne potrzeby. MOPS prosi o przywożenie tylko rzeczy nowych.

Aktualna lista potrzeb: 
• wyprawki dla uczniów (plecak, piórnik, śniadaniówka, 5 zeszytów w kratkę, 

jeden w linię - dostosowane do wieku: klasy zerowe, I-III, IV-VIII i młodzież ze szkół 
ponadpodstawowych)

• domowe środki czystości, w tym: proszki do prania, płyny do płukania, środki 
do czyszczenia łazienki/kuchni - produkty nowe, fabrycznie zamknięte

• kosmetyki: szampony, odżywki do włosów, balsamy do ciała, kremy do rąk, kre-
my do twarzy, pasty do zębów, szczoteczki do zębów - nowe, fabrycznie zamknięte

• środki higieniczne dla kobiet
• pieluchy, chusteczki nawilżane
• odzież dla kobiet i dzieci – szczególnie rajstopy i skarpetki
• butelki do karmienia, smoczki
• mleko modyfikowane 1-5, kaszki, obiadki w słoiczkach, deserki
uwaga! Mps prosi, żeby  nie przynosić odzieży zimowej.

punkt zbiórki:
W  Wejherowie informacji w zakresie pomocy uchodźcom udziela Miejski Ośro-

dek Pomocy Społecznej, który wspólnie z Pomorską Grupą Poszukiwawczo-Ratow-
niczą „GRYF” w Wejherowie, organizuje zbiórkę:

• w punkcie przy ul. sikorskiego 42 w Wejherowie (czynny codziennie, także 
w weekend od 8.00 do 16.00)

• na plebanii przy kościele pw. Chrystusa króla i bł. Alicji kotowskiej - wej-
ście od ul. Narutowicza (czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 14.00-15.00).

Zbiórki i wolontariat
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WYDARZENIA

W Wejherowie święto 
uczczono wspólnym śpie-
waniem, oczywiście po 
kaszubsku.  Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie wraz z 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie byli 
organizatorami Marato-
nu Pieśni Kaszubskiej. 
W salach pałacu odbyło się 
wspólne, dwugodzinne mu-
zykowanie, które prowadzi-
li: Weronika Korthals, 
Kaszubskie Duo Artystycz-
ne oraz zespół „Nadolanie”.

W sali Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Luzinie 19 
marca br. wspominano po-
chodzącego z tej gminy pro-
fesora Gerarda Labudę i 
podkreślano jego wpływ 
na rozwój wiedzy o histo-
rii Kaszub. Prelekcję na 
ten temat wygłosiła dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej Maria Krośnicka 
(na zdjęciu powyżej).

Współorganizatorem i 
uczestnikiem uroczystości 
kaszubskiej w Luzinie był 
wójt tej gminy - Jarosław 
Wejer (na zdjęciu powyżej 
z mikrofonem) 

Zaprezentowano rów-
nież monodram pt. „Naja 
krëwia” w wykonaniu Ada-
ma Hebla (na zdjęciu 
obok), na podstawie opo-
wiadania Romana Drzeż-
dżona, który ukazuje losy 
Kaszubów podczas II woj-
ny światowej. Reżyserem 
spektaklu jest Marek Czo-
ska. Przed uczestnikami 
spotkania w Luzinie wystą-
pili także Tomasz Fopke i 
Radosław Milewski.

- Dziś żyjemy w zupełnie 
innej rzeczywistości, także 
tej wojennej. Jesteśmy głę-
boko poruszeni tym, co dzie-
je się na Ukrainie. Świat się 
zmienił i teraz przemawia 
do nas inaczej, na pewno 
nie tak, jak byśmy chcieli. 
Dzień Jedności Kaszubów 
to święto jedności - stwier-
dził Mieczysław Bistroń, 
prezes Zarządu oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego w Luzinie (na 
zdjęciu u góry w stroju ka-
szubskim).

Fot. Beata Mrozewska

o kaszubach pisano w 1238 roku
Dzień Jedności Kaszubów jest związany z pierwszą 

wzmianką o Kaszubach, która została opublikowana w bulli 
papieża Grzegorza IX w dniu 19 marca 1238 roku. Dzień 
ten ma pokazywać tradycję, kulturę, zwyczaje kaszubskie, a 
także mówić o wybitnych postaciach żyjących i tworzących 
w regionie. Dzień Jedności to święto zgody, zrozumienia, 
abyśmy czuli się ze sobą dobrze niezależnie od tego, jakie 
mamy poglądy polityczne, religijne czy przekonania. 

Tego dnia na domach i budynkach publicznych pojawia-
ją się czarno-żółte kaszubskie flagi.

Dzień jedności kaszubów

Niech żëja kaszëbë!
W Luzinie, Lini, Wejherowie i niektórych innych miejscowościach 

powiatu wejherowskiego świętowano Dzień Jedności Kaszubów. 

Dzień Jedności Kaszu-
bów świętowano również w 
Lini. Spotkaniu przewodzi-
ła wójt gminy Bogusława 
Engelbrecht, która powie-
działa, że w gminie czuć ka-
szubskiego ducha, a ludzie 
kultywują tradycje. 

- Kultywując kaszubską 
kulturę, ucząc języka ka-
szubskiego, chcemy dawać 
przykład młodym pokole-
niom - powiedziała m.in. 
wójt gminy Linia.

Na zdjęciach: Dzień Jedności Kaszubów w Luzinie. 

24 marca odbył się ofi-
cjalny odbiór robót budow-
lanych, w którym udział 
wzięli m.in. wójt gminy 
Wejherowo Przemysław 
Kiedrowski, przedstawi-
ciele wykonawcy - firmy 
LATO BRUK Eugeniusz 
Latosiński, sołtysi obu 
miejscowości - Edmund 
Bianga (Bolszewo) i Ja-
cek Macholl (Orle).

W ramach zadania po-
wstały chodniki, ścieżka 
rowerowa i ciąg pieszo-ro-
werowy o łącznej długości 

gmina wejherowo. wygodnie i bezpiecznie

Ciąg pieszo-rowerowy 
połączył orle z Bolszewem

Zakończyły się prace przy długo oczekiwanej przez mieszkań-
ców inwestycji - budowie ciągu pieszo-rowerowego między Orlem 
a Bolszewem w ramach zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. 
Długiej w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu”. Przed tygodniem ofi-
cjalnie otwarto nową trasę.

768 metrów. Wymieniona 
została także wiata autobu-
sowa. Nawierzchnia chod-
ników wykonana została z 
kostki betonowej, zaś ciąg 
pieszo-rowerowy i ścież-
ka rowerowa uzyskały na-
wierzchnię asfaltową. 

Poprawa infrastruktury 
dla cyklistów jest jednym z 
mocno akcentowanych ele-
mentów nowej, uchwalonej 
w grudniu, strategii rozwo-
ju gminy. Dzięki nowej tra-
sie zarówno rowerzyści, jak i 
piesi mogą poruszać się wy-

godnie, a co najważniejsze - 
bezpiecznie. 

Inwestycja realizowana 
jest z dofinansowaniem ze 
środków Państwowego Fun-
duszu Celowego Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg. Cał-
kowita wartość kosztów prac 
wynosi 842 091,33 zł, zaś wy-
sokość przyznanego dofinan-
sowania: 421 045,00 zł.

Mimo, iż umowny termin 
zakończenia budowy to ko-
niec października 2022 roku, 
inwestycja została już odda-
na do użytku.

Od wielu lat mieszkańcy Pęt-
kowic, jednej z najmniejszych 
miejscowości Gminy Wejherowo, 
zabiegali o remont drogi gminnej. 
W ubiegłym tygodniu zakończyła 
się inwestycja obejmująca budo-
wę kanalizacji deszczowej oraz no-
wej nawierzchni drogi wykonanej z 
kostki betonowej. Łączny koszt wy-
konanego odcinka to niemal 290 ty-
sięcy złotych.

Nowa droga w pętkowicach
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Scenariusz do spekta-
klu, zatytułowanego „Ama-
torskie przygody z teatrem 
starszego pana” napisali 
oraz monodram wyreżyse-
rowali: Wanda Kantecka 
i Kazimierz Wójcik. Pra-
cowało nad nim przez kilka 
miesięcy wiele osób. Dzięki 
uprzejmości dyrektor Po-
wiatowego Zespołu Szkół nr 
1 w Wejherowie, Katarzy-
ny Bojke, próby i sam bene-
fis, odbyły się w auli liceum.

Na widowni zasiedli 
m.in. wicestarosta Jacek 
Thiel oraz zastępca pre-
zydenta Wejherowa Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
którzy podziękowali Jubi-
latowi za lata współpracy 
i docenili jego zaangażo-
wanie w życie społeczności 
lokalnej. Dyrektor Powia-
towej Biblioteki Publicznej 
Barbara Gusman wręczy-
ła Kazimierzowi Wójcikowi 
pamiątkową statuetkę.

Nie zabrakło gratulacji, 
podziękowań i życzeń od słu-
chaczy SWUTW, przyjaciół 
oraz rodziny Jubilata. Nie 
trzeba dodawać, że wszyscy 
gorąco oklaskiwali mono-
dram w jego wykonaniu.

Podczas benefisu zorgani-
zowano  zbiórkę na rzecz Ho-
spicjum Św. Judy Tadeusza 
w Wejherowie, a także na 
rzecz uchodźców z Ukrainy.

W auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskie-
go w Wejherowie odbył się benefis z okazji 80. urodzin Kazimierza 
Wójcika. Pan Kazimierz jest aktorem teatru przy Wejherowskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku i aktywnym członkiem tego sto-
warzyszenia. Pisze też wiersze i jest autorem prac plastycznych. 
Organizator wydarzenia - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wej-
herowie przygotowała monodram w wykonaniu Jubilata.

Fot. Powiatowa Biblioteka w Wejherowie

Redakcja „pulsu wejherowa” serdecznie gratuluje 
panu kazimierzowi jubileuszu oraz wielu sukcesów, nie 
tylko na scenie.  Życzymy zdrowia i dalszej aktywności.

Przypominamy że obszerny artykuł o Kazimierzu Wójci-
ku, utalentowanym seniorze zamieściliśmy w „Pulsie Wej-
herowa” nr 23/235 z 3 grudnia 2020 r.  (do przeczytania w 
archiwum na stronie: www.pulswejherowa.pl).

Kazimierz Wójcik odbierał gratulacje i kwiaty od 
przedstawicieli władz samorządowych (na zdjęciu u 
góry z wicestarostą Jackiem Thielem) oraz od swoich 
koleżanek z grupy teatralnej WUTW (zdjęcie u dołu).

Benefis wśród przyjaciół

kazimierz wójcik 
świętował 80. urodziny

KULTURA

W programie koncertu 
znalazły się pieśni ewan-
gelickie, katolickie i pra-
wosławne, wykonywane 
w kościołach Pomorza od 
najdawniejszych czasów 
do współczesności. W Pa-
łacu wystąpił męski ze-
spół wokalny Vox Intensa, 
wywodzący się ze studenc-
kiej Scholi Contorum, pod 
artystyczną dyrekcją Sła-
womira Bronka. Zespół 
w składzie: Patryk Do-
pke, Krystian Iwanow, 
Łukasz Kiełpiński, Bar-
tłomiej Lejk, Dominik 
Mazan, Sebastian Sta-
chura i Bartosz Wasiluk 
zaśpiewał pieśni trady-
cyjne, ale również współ-
czesne utwory religijne w 
języku kaszubskim, skom-

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie   odbył się  LXX koncert z cyklu „Spotkania z muzyką 
Kaszub” pt. „Pod jednym niebem”. 

pieśni religijne w pałacu

pod jednym niebem

ponowane przez Tadeusza 
Formelę, Witosławę Fran-
kowską, ks. Franciszka 
Gruczę, Annę Rocławską-
-Musiałczyk, Mariana Seli-

na, Jerzego Stachurskiego 
i Jana Trepczyka. Słowo o 
muzyce wygłosiła i zespo-
łowi akompaniowała Wito-
sława Frankowska.

Fot. Franciszek Sychowski

Fot. Zygmunt Pałasz

W podróżach po literackim świecie będziemy rozmawiać o książkach ważnych i ciekawych 
- takich, które dotyczą Was i Waszego świata. Będziemy sięgać po dzieła zarówno współcze-
sne, jak i klasykę literatury, wszystko w oparciu o Wasze zainteresowania i literackie pasje. 

Jeśli skończyłaś(eś) 15 lat, masz humanistyczne zainteresowania, lubisz książki i dys-
kusje w gronie ciekawych rozmówców - dołącz do Klubu Młodych Cztelników w Miejskiej 
Bibliotece w Wejherowie przy ul. Kaszubskiej 14.  Na najbliższym spotkaniu zaplanowano 
rozmowę o powieści amerykańskiej „Gambit królowej” Waltera Tevisa, rozsławionej w 2020 
roku za sprawą serialu. Biblioteka zaprasza 7 kwietnia, godz. 17.00.

w Miejskiej Bibliotece im. A. Majkowskiego

klub Młodych Czytelników
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza do Klubu 

Młodych Czytelników, zwłaszcza osoby, które lubią czytać, rozma-
wiać o książkach i dzielić się swoimi refleksjami. 
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DLA UKRAINY

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

koncert w i Lo

„ku Dobru”

Koncert „Ku dobru” odbył się już 
po raz czwarty, aby śpiewem i słowem 
przeciwstawiać się złu, nienawiści, 
pogardzie dla człowieka oraz krzyw-
dzeniu innych. Słowa piosenki Cz. Nie-
mena że „ludzi dobrej woli jest więcej” 
są prawdą uniwersalną, czego dowo-
dem jest szeroka pomoc uchodźcom z 
Ukrainy. W tę akcję postanowili włą-
czyć się licealiści i ich nauczyciele. Po-
mysłodawczynią koncertu była Edyta 
Łysakowska-Sobiczewska.

Koncert był piękny, wzruszający, 
znakomicie przygotowany (m.in. sce-
nografia!) i znakomicie wykonany. 

O tym, jak bardzo się podobał świad-
czyły gorące oklaski widzów.  Na 
widowni zasiedli m.in. starosta wej-
herowski Gabriela Lisius, wicesta-
rosta Jacek Thiel, członek Zarządu 
Powiatu Ludwik Zegzuła oraz dy-
rektor Powiatowego  Zespołu Szkół nr 
1 w Wejherowie - Katarzyna Bojke.

Uczniowie, nauczyciele i 
absolwenci I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Króla 
Jana III Sobieskiego w Wej-
herowie oraz goście z Ukra-
iny wystąpili w koncercie 
„Ku dobru” w auli szkoły 
przy ul. Bukowej.

Po koncercie odbyła się aukcja prac uczniow-
skich i prezentów, otrzymanych od ludzi wiel-
kiego serca. Dochód w wysokości 3 tys. zł 
przekazano na konto Polskiej Akcji Humani-
tarnej.  Wcześniej na terenie tej samej szko-
ły odbyła się zbiórka pod hasłem „SOBIESKI 
POMAGA”, w efekcie której Szkolne Koło Ca-
ritas zebrało na rzecz Ukrainy ponad 2 tys. zł. 

w parafii w kąpinie zebrano ponad 4 tys. zł

kiermasz pysznych 
domowych ciast

Na wspólne muzyko-
wanie zaprosił dzieci wójt 
gminy Szemud oraz Gmin-
ne Centrum Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Szemudzie.

Zajęcia poprowadziła 

- Akcje charytatywne 
organizujemy cykliczne w 
kolejne Niedziele Radości 
- mówi jedna z organiza-
torek, Aleksandra Abra-
mowicz. - Wcześniej były 
to wydarzenia na rzecz nie-
pełnosprawnych dzieci z 
naszej wsi. Tym razem po-
magamy 30 rodzinom ukra-
ińskim, które uciekły przed 
wojną. Akcję koordynuje 
nasz ksiądz proboszcz Woj-
ciech Niemczyk. Dziękuje-
my wszystkim, którzy wzięli 
udział w akcji, zakończonej 
sukcesem. W takich dniach 
Kąpino się jednoczy!

27 marca podczas kier-
maszu domowych wypie-
ków, który obok pani Oli 
przygotowały i prowadziły 
panie: Katarzyna Liszek 
i Agnieszka Nawrocka,  
po każdej mszy świętej 
można było kupić pyszne 
ciasta do niedzielnej kawy. 

Całkowity dochód z ich  
sprzedaży zostanie przeka-
zany na pomoc rodzinom z 
dziećmi z Ukrainy na za-
bezpieczenie bieżących 
potrzeb, zakup żywności 
krótkotrwałej i wykupie-
nie recept. 

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Radosna Niedziela w Kąpinie - akcję pod taką nazwą zorgani-
zowano po raz kolejny w parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w 
Kąpinie, w gminie Wejherowo. Tym razem była to akcja charyta-
tywna na rzecz uchodźców z Ukrainy.

pani Rita - gość z Ukrainy 
która w swoim kraju prowa-
dziła chór oraz zajęcia z gry 
na pianinie.

Muzyczna integracja 
była możliwa dzięki zaan-

gażowaniu i inicjatywie 
Joanny Chęcińskiej. 

Zajęcia muzyczne, pro-
wadzone w języku ukraiń-
skim będą kontynuowane. 

W minioną niedzielę dzieci z Ukrainy razem z dziećmi polskimi 
wzięły udział w bezpłatnych grupowych zajęciach muzycznych 
w centrum muzycznym w Kielnie w gminie Szemud. 

wspólne muzykowanie w kielnie

O hojności mieszkańców 
podwejherowskiego Kąpina 
świadczy fakt, że w  niedzie-
lę w tej wsi zebrano 4 104,50 

zł. Brawo, m.in. dla dzieci, 
które dzielnie pomagały 
swoim mamom w sprzedaży 
smakołyków!



11

redakcja@pulswejherowa.pl 31 marca 2022

AKTUALNOŚCI

Z okazji Święta Rze-
miosła tradycyjnie pod 
obeliskiem poświęconym 
pamięci Papieża świętego 
Jana Pawła II,  delegacje 
organizacji rzemieślniczych 
i kupieckich wraz z wła-
dzami miasta Wejherowa 
i powiatu wejherowskie-
go złożyły kwiaty. Po uro-
czystości uczestnicy wzięli 
udział w uroczystej mszy 
św. odprawionej w Kolegia-
cie przez ks. prałata Ta-
deusza Reszkę w intencji 
środowiska rzemieślnicze-
go i kupieckiego.

W uroczystości wzię-
li udział m.in. prezydent 
Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, zastępca 
prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, starosta 
wejherowski Gabriela Li-
sius, wicestarosta Jacek 
Thiel, poseł Kazimierz 
Plocke, prezes Powiato-

pochód kupców i rzemieślników w dniu Świętego józefa

ważna i piękna tradycja
19 marca, w dniu patrona rzemieślników Świętego Józefa, barwny pochód z orkiestrą 

i sztandarami przemaszerował ulicami Wejherowa. Jego uczestniczy - rzemieślnicy i 
kupcy spotkali się na Skwerze im. Jana Pawła II i w kościele Św. Trójcy.

wego Cechu Rzemiosł Ry-
szard Pionk, honorowy 
prezes Cechu Brunon Ga-
jewski, a także delegacje 
rzemieślnicze z okolicznych 
miejscowości oraz młodzież 
z Niepublicznej Szkoły Rze-

miosł w Wejherowie.
Podczas spotkania w sa-

li „Atlantic” rozmawiano o 
rozwoju szkolnictwa zawo-
dowego w Wejherowie oraz 
o sukcesach wejherowskich 
rzemieślników i ich organi-

zacji. Jednym z osiagnięć  
jest budynek dydaktyczny 
Niepublicznej Szkoły Rze-
miosł, wybudowany za oko-
ło 9 mln zł. Szkoła kształci 
obecnie 730 uczniów w oko-
ło 20 zawodach.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Medale Róży dla jubilatów

Uroczystość odbyła się w 
Pałacu w obecności kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilne-
go Grzegorza Gaszty oraz 
rodzin Jubilatów. 

W częsci artystycznej dla 
wszystkich zagrał i zaśpie-
wał Timur Gawryś.

Z okazji 50. rocznicy ślubu, czyli Złotych Godów, małżonkowie 
Jubilaci otrzymali z rąk prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hil-
debrandta Medale Róży „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
Medale zostały przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 

Przyznane przez Prezydenta RP Medale otrzymali: 
Agnieszka i jerzy Czerwionka,   janina i janusz gawęda, 
Bernarda i hubert grabowscy,   krystyna i Roman Rutz, 
teresa i Zygmunt  puchalscy,   krystyna i Ryszard tylki, 
katarzyna i włodzimierz szwarc,   ewa i jerzy wielgosz.

Złoci jubilaci

Fot. Urząd Miejski

prezydent wejherowa
spotkał się z kombatantami

uczestniczą 
w życiu miasta

Podczas spotkania w ratuszu omówiono 
m.in. kalendarz uroczystości państwowych 
oraz religijno-patriotycznych zaplanowa-
nych w Wejherowie w 2022 roku, zwłaszcza 
tych, w których kombatanci tradycyjnie bio-
rą udział z pocztem sztandarowym.

Fot. Urząd Miejski

Rada Kombatantów uczestniczy m.in. w uroczystościach 
w Piaśnicy, rocznicy wybuchu II wojny światowej, a także w 
składaniu kwiatów na grobach żołnierzy 1 Morskiego Puł-
ku Strzelców z okazji Święta Zmarłych. Kombatanci biorę 
też udział w uroczystościach na terenie Rybna i Białej.

Prezydent wysoko ocenił działalność organizacji kom-
batanckich na terenie miasta, podkreślając aktywność 
działaczy, ich systematyczną pracę w różnych formach na 
rzecz członków i ich rodzin, a także obecność delegacji 
z pocztem sztandarowym na uroczystościach miejskich i 
patriotycznych. Krzysztof Hildebrandt poinformował 
o tegorocznej dotacji przeznaczonej na działalność Rady 
Kombatantów.

W uznaniu zasług prezydent miasta uhonorował wi-
ceprzewodniczącego Rady Kombatantów 91-letniego płk. 
rez. Romana Szrajera Medalem Róży. Natomiast prze-
wodniczący Rady Kombatantów Stanisław Harasiuk za 
wieloletnie wsparcie i współpracę z kombatantami, od-
znaczył prezydenta Krzysztofa Hildebrandta Medalem 
100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP.
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Z POLICJI

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

Z ogromnym żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

WERNERA BRUNATH
Współtwórcy Pomnika Jakuba Wejhera 

założyciela miasta Wejherowa

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

składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta Wejherowa

UWAGA! 
Ważny komunikat dotyczący organizacji pracy 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie od dnia 28 marca 2022 r. 
 

 
SKŁADANIE PISM: 
Kancelaria podawcza znajduje się na parterze Magistratu przy ul. 12 Marca 195 (tel. 58 677-70-00, e-mail: 
miasto@wejherowo.pl) - czynna w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30). 
Pisma przyjmowane są przez pracowników bezpośrednio w punktach obsługi, na wniosek będą wydawane 
potwierdzenia złożenia pisma). 
Zachęca się Mieszkańców do składania wniosków/pism za pośrednictwem platformy ePUAP 
(ePUAP: /6119kdkwc7/skrytka). 
 
   

OBSŁUGA INTERESANTÓW: 
Przyjmowanie interesantów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Wykaz 
telefonów: www.wejherowo.pl/kontakt.html. 
 

 
Magistrat 

ul. 12 Marca 195 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o kierowanie się do 
Kancelarii Ogólnej znajdującej się na parterze (obsługa klientów odbywa się na parterze 
w wyznaczonych stanowiskach obsługi). 

Ratusz 
Pl. Jakuba Wejhera 8 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o korzystanie 
z wejścia do Straży Miejskiej w Wejherowie. 

 
 
 

PODZIĘKOWANIE

Prezydentowi Miasta Wejherowa
Panu Krzysztofowi Hildebrandtowi
składam serdeczne podziękowanie

za okazane wyrazy współczucia
w ciężkich chwilach choroby i śmierci

mojej Żony, Iwony

  Adam Klein

Archiwalne 
wydania 
„pulsu
wejherowa”
są dostępne 
w internecie:

www.pulswejherowa.pl

O G Ł O S Z E N I E

kosztowna „ciężka” noga...
27-letnia kobieta pędziła przez Wejherowo ponad 100 km/h. Została zatrzymana przez poli-

cjantów, którzy ukarali kierującą bmw mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, 10 punktami karnymi 
oraz zatrzymali jej prawo jazdy na 3 miesiące. Kobieta jechała ul. I Brygady Wojska Polskiego z 
prędkością 104 km/h. 

... i równie kosztowna nieostrożność
W Redzie 20-latek kierujący toyotą, nie dostosował prędkości do warunków panujących na 

drodze, stracił panowanie nad autem, zjechał z drogi i dachował. 
W innym zdarzeniu 65-latka jadąc suzuki, najechała na citroena, stojącego przed przejściem 

dla pieszych, po czym francuskie auto potrąciło idącą nim 41-latkę. Piesza trafiła do szpitala, ale 
nie odniosła poważnych obrażeń ciała. Policjanci ukarali kierowcę toyoty i kierowcę suzuki man-
datami po 5 000 zł i 6 punktami karnymi dla każdy.

Alkohol i narkotyki
W Rumi patrol rejonu służbowego zauważył grupę mężczyzn, z których część piła alkohol. 

Jeden z mężczyzn chował mały pakunek w szczelinę schodów ewakuacyjnych, gdy zauważył 
stróżów prawa. W trakcie interwencji okazało się, że mężczyzna chciał ukryć amfetaminę. 

Trzech mężczyzn pijących alkohol w miejscu publicznym, zostało ukaranych mandatami, wo-
bec jednego zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. W trakcie rewizji w komisariacie, 
37-latek miał w kieszeni paczuszkę z niedozwoloną substancją MDMA. Posiadanie narkotyków 
jest przestępstwem, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Nie kradnij, bo wpadniesz
Wejherowscy kryminalni zatrzymali sprawcę przestępstwa, tj. posługiwania się skradzioną 

kartą bankomatową. 35-latek wykorzystując nieuwagę osoby pokrzywdzonej, ukradł kartę do 
bankomatu, a następnie dwukrotnie wypłacił gotówkę i raz zapłacił za zakupy. 

Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał trzy zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem. Za 
to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Niebezpieczne wypalanie traw
Wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, 

zwierząt, lasów, domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Wypalanie traw nie tylko 
niszczy przyrodę, ale jest bardzo niebezpieczne m.in. z uwagi na brak kontroli nad szybko roz-
przestrzeniającym się żywiołem. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pa-
sów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 

Wypalający podlega karze aresztu albo grzywny, albo też poniesie surowe sankcje: od 20 do 
5000 zł. Jeżeli zdarzenie zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, 
podlega się karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

kradzież pod osłoną nocy
Około północy, 21 marca, strażnicy miejscy otrzymali anonimowe zgłoszenie, że w ob-

rębie sklepu  „Biedronka” i torów kolejowych przy ulicy Sikorskiego, trzech mężczyzn nie-
sie metalową bramę. Wysłany na miejsce patrol zauważył przy byłym budynku dróżnika 
trzy osoby, które na widok radiowozu próbowały się ukryć. Obok stał wózek dwukołowy. 

W trakcie interwencji jeden z legitymowanych wskazał miejsce ukrycia dwóch meta-
lowych bram, metalowe kratownice deszczowe oraz elementy rusztowania. Mężczyźni 
stwierdzili, że wszystko otrzymali od kolegi. Sprawców zatrzymano do wyjaśnienia.

wbrew zakazom wywieszał plakaty
Straż Miejska w Wejherowie prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie umieszczania 

plakatów w miejscach niedozwolonych bez zgody zarządzającego tym miejscem. Straż-
nicy zatrzymali 20-letniego mężczyznę na gorącym uczynku, który rozlepiał ulotki na ru-
rach spustowych, skrzynkach gazowych, energetycznych, szybach okiennych i elewacjach 
budynków. Strażnicy zaproponowali mandat karny w kwocie 300 złotych i zobowiązali 
do ich usunięcia, jednak mężczyzna stwierdził, że prawo go nie obowiązuje, plakatów nie 
ściągnie, a nawet będzie je dalej rozwieszał, dlatego sprawa znajdzie swój finał w sądzie. 

W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub 
przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, 
oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu po-
przedniego.

STRAŻ MIEJSKA
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WIEŚCI Z GMIN

KONKURSy 
WIELKANOCNE
KGW w Gminie Łęczyce. 

Gminna Instytucja Kultury i 
Biblioteka w Łęczycach z sie-
dzibą w Strzebielinie połączy 
tegoroczny finał konkur-
su na najpiękniejszą palmę 
wielkanocną ze spotkaniem, 
na które zapraszają wszyst-
kie lokalne Koła Gospodyń 
Wiejskich. Będzie to okazja 
do integracji środowiska i 
wymiany doświadczeń.

Spotkanie zaplanowano 6 
kwietnia w Świetlinie. Zapi-
sy pod nr tel.: 533 531 366.

MISTRZOWIE 
KILOMETRóW
Od pierwszego do ostat-

niego dnia kwietnia trwać 
będzie czwarta edycja zawo-
dów sportowych „Mistrzo-
wie Kilometrów” w Gminie 
Łęczyce. Zawody odbywają 
się w trzech dyscyplinach: 
bieganie, jazda na rowerze 
oraz nordic walking. 

Uczestnicy turnieju sa-
mi wybierają czas i miejsce 
aktywności. Najważniejsze, 
aby utrwalić trening za po-
mocą prostego raportu w jed-
nej z aplikacji sportowych i 
przesłać do organizatora. 
Wygrywa rzecz jasna ten, 
który uzbiera najlepszy wy-
nik na koniec miesiąca.

GRA TERENOWA
DLA NAJMŁODSZyCH 
Gminna Instytucja Kultu-

ry i Biblioteka w Łęczycach 
z siedzibą w Strzebielinie we 
współpracy ze Szkołą Pod-
stawową w Bożympolu Wiel-
kim zorganizowała lokalną 
grę terenową „W poszukiwa-
niu wiosny”. W grze wzięło 
udział 6 najmłodszych klas i 
2 grupy przedszkolne, a ich 
celem było odnalezienie za 
pomocą mapy ośmiu punk-
tów. W każdym z nich czeka-
ły na dzieci proste zadania. 
Uczestnicy podczas jednego 

Mieszkańcy gminy Łęczyce mają wele okazji do zabawy, re-
kreacji i rozwijania swoich zainteresowań. Gminna Instytucja 
Kultury i Biblioteka w każdym miesiącu proponuje wydarzenia 
kulturalne i sportowe dla dorosłych oraz dla dzieci.  W marcu du-
żo się działo, a już na nadchodzący kwiecień GIKiB przygotowało 
kolejne ciekawe imprezy, zapraszając do udziału mieszkańców. 

Dla mieszkańców gminy Łęczyce

konkursy, malowanie
i sportowa rywalizacja

Szczegóły na temat wszystkich wydarzeń na stronie:
http://gik-leczyce.pl/   oraz na facebooku

spaceru zagrali w memory, 
pokonali tor przeszkód, łowi-
li plastikowe rybki i wspól-
nie tańczyli. Wiosna tego 
dnia zdecydowanie została 
odnaleziona!

WARSZTATy 
MALARSKIE
W artystycznej ofercie 

GIKiB po raz kolejny znala-

zły się warsztaty malarskie, 
które poprzednim razem go-
ściły w Kisewie, a w dniach 
od 22 do 25 marca odbywa-
ły się w świetlicy wiejskiej 
w Kaczkowie.  W związku 
ze zbliżającymi się Święta-
mi Wielkanocnymi tematem 
przewodnim warsztatów by-
ło słowo „sacrum.”

W Bożympolu dzieci w ciekawy sposób powitały 
wiosnę, a w Kaczkowie powstały piękne obrazy.

Zakup sprzętu specjalistycznego możli-
wy był dzięki dofinansowaniu z programu 
„WzMOCnij swoje otoczenie” oraz wsparciu 
samorządu powiatu wejherowskiego.

Strażacy ochotnicy często latem prowa-
dzą akcje ratownicze na morzu i pod wodą, 
a taki sprzęt umożliwia skuteczne poszuki-
wania z użyciem drona podwodnego.

Dla osp Choczewo

podwodny 
dron 

Do jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Choczewie trafił 
nowy sprzęt do ratownictwa wod-
nego, m.in. elementy uzupełniają-
ce pracę drona podwodnego.

w gniewinie 

wielkanocne 
konkursy

W Centrum Kultury w Gnie-
winie  7 kwietnia br.  zaplanowa-
no uroczyste  rozstrzygnięcie 
sołeckich konkursów wielka-
nocnych.

Podczas spotkania zostaną ogłoszone 
wyniki konkursu „Najładniejsza palma 
wielkanocna gminy Gniewino”, a tak-
że konkursu pn. „Kaszubska zupa z ryb 
słodkowodnych”. Będzie też poczęstunek, 
przygotowany przez panie w kół gospodyń 
wiejskich oraz koncert fortepianowy w wy-
konaniu Łukasza Junga i Adama Adasa.

OGŁOSZENIE 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gm. Łęczyce 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
 

                  Na podstawie art. 17 pkt 9 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), art. 39 ust.1 pkt 2-5 i 40 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
2373 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr XLVII/42/2014 z dn. 28 maja 2014 r. i uchwały Nr 
LXIII/89/2018 z dn. 15 października 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XLVII/38/2014 z dn. 28 maja 2014 r.  
 

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Kaczkowo 
 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

w dniach od 7 kwietnia 2022 r. do 10 marca 2022 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce ul. Długa nr 53 (sala konferencyjna) godz. od 1230 do 1430. 

 
W wyżej określonym terminie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
obrębu geodezyjnego Kaczkowo zostanie również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Łęczyce. 

Dyskusja publiczna 
nad przyjętymi, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 

geodezyjnego Kaczkowo, rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 9 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce (sala konferencyjna) o godz. 1400. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych  
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje: 

✓ projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 
Kaczkowo, gmina Łęczyce, 

✓ prognozie oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, 

✓ opracowaniu ekofizjograficznym opracowanym na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo. 

Zgodnie z art. 46, pkt 1 oraz art. 54, ust. 2 ustawy, projekt planu wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.  
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi 
i wnioski dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Kaczkowo i prognozy sporządzonej do planu, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
Łęczyce, w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyce o lub na adres:  
84 - 218 Łęczyce, ul. Długa nr 53, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2022 r. 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone również ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym – na adres: sekretariat@leczyce.pl 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt 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. 

 

ogŁosZeNie

O G Ł O S Z E N I E
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

Sparcie bramkę na wagę zwycięstwa w 39 minucie strzelił 
J. Kwidziński. Pomimo wielu innych okazji, wynik utrzymał 
się do samego końca. Natomiast w Gdyni gole dla wejhero-
wian zdobyli: K. Baranowski, D. Lisiecki i J. Kwidziński. 
To Arka II była zdecydowanym faworytem, ale na murawie 
okazało się, że gryfici potrafią skutecznie bronić się i sku-
tecznie zaatakować. 

Pierwsza część zakończyła się remisem, co oddaje prze-
bieg bardziej wyrównanej części spotkania. Natomiast druga 
połowa pokazała, że wejherowianie doskonale radzą sobie z 
„lepszym” przeciwnikiem. Przewagę w polu oraz wypracowa-
ne sytuacje podbramkowe zamienili na jeszcze dwie bramki. 

Wygrana z Arką II dała Gryfowi  awans na dziesiątą loka-
tę w lidze. Kolejny mecz Gryf zagra w Wejherowie w sobotę, 
2 kwietnia o godzinie 13.00 i zmierzy się z Wierzycą Pelplin.

Tytani okazali się gorsi od Kwidzynian o jedną bramkę i 
przegrali w karnych 4:5. Tym razem wejherowianie męczyli 
się bardzo z przeciwnikiem i mimo wielu błędów przyjezd-
nej drużyny nie potrafili rozstrzygnąć pojedynku w normal-
nym czasie. Zdecydowanie słabiej początek meczu rozpoczęli 
goście, którzy popełniali dużo błędów technicznych, nato-
miast Tytani nie potrafili wywalczyć zdecydowanej przewagi 
bramkowej. Taka sytuacja powtórzyła się w drugiej połowie, 
a jej efektem był remis na koniec spotkania. Wyrównany 
pojedynek trwał do końcowego gwizdka. A że karne to lote-
ria i wszystko może się zdarzyć, więc Tytani je przegrali i 
wywalczyli tylko jeden punkt ligowy. W kolejnym spotkaniu 
Tytani zmierzą się 2 kwietnia z drużyną SMS ZRP II Płock.

W obydwu meczach swoją klasę strzelecką pokazał Rafał 
Siemaszko, który regularnie zdobywa bramki. Strzelił gola 
Aniołom i MKS-owi. Pojedynek z MKS Władysławowo, był 
bardzo wyczerpujący, bo postawili trudne warunki. Początek 
w wykonaniu Wikędu nie był dobry i dopiero po kwadran-
sie gry luzinianie zaczęli zdobywać pole i stwarzać sytuacje 
bramkowe. W 35 minucie gola zdobył R. Siemaszko. W dru-
giej części Wikęd zagrał zdecydowanie skuteczniej, a bramki 
strzelili: M. Dąbrowski i Ł. Murawski. Po tym zwycięstwie 
zespół z Luzina umocnił się na 3 miejscu w ligowej tabeli.

Pierwszą część sezonu Wikęd zakończyy za tydzień, a ry-
walem będzie lider tabeli - Gedania 1922 Gdańsk. Początek 
meczu w sobotę, 2 kwietnia o godzinie 13:00.

W dziesiątym turnieju o Puchar Wójta Gminy Luzi-
no, najlepszym zawodnikiem został Krzysztof Konkel.

W finale K. Konkel pokonał ubiegłotygodniowego trium-
fatora Michała Klassę 3:1. W meczu o miejsce trzecie Kata-
rzyna Płotka zwyciężyła Marka Rybaczka 3:1.

W zawodach wzięło udział 17 zawodników.

Znakomicie rundę wiosenną rozpoczęły pił-
karki KTS-K GOSRiT Luzino, które na własnym 
boisku pokonały KA Rescept Krobia 1:0. 

Jedynego gola dla podopiecznych trenera Sylwestra Piąt-
ka, zdobyła Ewelina Barra.

 

piłka nożna. iV liga

gryf wygrywa
Piłkarze Gryfa Wejherowo odnieśli kolejne 

zwycięstwo ligowe. W wyjazdowym spotkaniu 
pokonali w Gdyni drugi zespół Arki 1:3. Ty-
dzień wcześniej w Wzgórzu Wolności Gryf po-
konał Spartę Sycewice 1:0.

piłka ręczna. i liga

tylko z jednym 
punktem

Pojedynek Tytanów Wejherowo z SMS ZRP 
Kwidzyn zakończył się podziałem punktów, 
czyli remisem 28:28. W związku z tym zwycięzcę 
trzeba było wyłonić przez serię rzutów karnych.

piłka nożna. iV liga

Zwycięska 
passa wikędu

Zawodnicy Wikędu Luzino kontynuują zwy-
cięska passę. Pokonali na wyjeździe Anioły Gar-
czegorze 0:2, a w ostatnim meczu na własnym 
boisku wygrali z MKS Władysławowo 3:0.

piłka nożna kobiet

Dobry początek
Luzino. tenis stołowy
jubileuszowy turniej
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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-
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

W Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa Polski Osób 
Niepełnosprawnych w Szachach Szybkich i Błyska-
wicznych, w których wystartowała reprezentacja 
wejherowskiego START-u w składzie: Marek Uział-
ko, Mariusz Hagel, Bogusław Kuma i Tadeusz Panek.

W Mistrzostwach wzięło udział 42 zawodników z ca-
łej Polski. 

W szachach szybkich indywidualnie drugie miejsce za-
jął Marek Uziałko, a pozostali wejherowianie zajęli miej-
sca: czwarte - Mariusz Hagel i dziewiąte - Tadeusz Panek. 
Drużynowo drugie miejsce zajął  START Wejherowo.

W grupie „Open” indywidualnie drugi był Marek Uział-
ko, a dziesiąty Mariusz Hagel. 

Drużynowo ekipa z Wejherowa była trzecia.
W szachach błyskawicznych indywidualnie czwarty 

był Mariusz Hagel, piąty  Bogusław Kuma, szósty Marek 
Uziałko, a dziesiąty  Tadeusz Panek. 

Drużynowo START Wejherowo wywalczył drugą loka-
tę.  W grupie „Open” ogólnie drużynowo START również 
zajął drugą pozycję.

   *  *  *
W Karpaczu rozegrano Mistrzostwa Polski Nie-

pełnosprawnych w Szachach Klasycznych, w któ-
rych udział wzięło 80 zawodników z całej Polski. 
W Mistrzostwach wzięło udział dwóch reprezen-
tantów ISS START Wejherowo: Bogusław Kuma i 
Marek Uziałko.

W kategorii Ogólnej czternaste miejsce zajął Bogu-
sław Kuma, a w kategorii Senior dziewiąty był Marek 
Uziałko. Organizatorem Mistrzostw Polski był Polski 
Związek Szachowy w Warszawie. 

Oba wyjazdy zawodników ISS START Wejherowo na 
mistrzostwa sfinansował Pomorski Związek Organizacji 
Sportu Niepełnosprawnych w Gdańsku ze środków Urzę-
du Marszałkowskiego w Gdańsku.

Koronny dystans wynosił blisko 60 km 
i 1800 m w pionie. Na mniejszym dystan-
sie SPEED uczestnicy mieli do pokonania 
33 km i około 1000 m w pionie. Dystans 
MEGA wygrał Dominik Jakubowski z KK 
Dziki Team Kwidzyn, a wśród kobiet bez-
konkurencyjna była Adrianna Osińska z 
Wysepka Team. Dystans SPEED wygrał 
Arkadiusz Petka z Klub Kolarski Lew Lę-
bork. W rywalizacji kobiet dwa najwyższe 
stopnia podium zajęły zawodniczki z Klu-
bu  Lew Lębork:  Wiktoria Klawitter oraz 
Zofia Rzeszutek. 

Nagrody wręczali wójt gminy Luzino Ja-
rosław Wejer, dyrektor GOSRiT Luzino i 
prezes pomorskiego LZS Piotr Klecha oraz 
Krzysztof Krempeć, właściciel kompleksu 

szachy

Medale startu
MtB pomerania Maraton

Na rowerach po lesie
To były długo wyczekiwane zawody przez wszystkich miłośników 

kolarstwa. Wysoka frekwencja, ponad 350 osób oraz świetna pogoda i 
idealne warunki w lesie sprawiły, że edycja MTB Pomerania Maraton 
w Barłominie (Gmina Luzino) przejdzie niewątpliwie do historii.

jeździeckiego w Barłominie. 
Impreza została dofinansowana przez 

Pomorski LZS ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Pomorskiego oraz Gminę Luzino 
i Powiat Wejherowski.

 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
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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

pomaganie jest takie proste

Bieg dla Marcelinki

Organizatorem chary-
tatywnego wydarzenia  w 
Wejherowie była grupa „Po-
maganie jest takie proste”. 

W zabawie uczestniczył 
m.in. Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa oraz 
wicestarosta powiatu wej-
herowskiego Jacek Thiel. 

Wszystkie pieniądze uzy-
skane z opłat startowych 
zostały przekazane na le-
czenie dziewczynki. 

Charytatywną impre-
zę rozpoczął marsz Nordic 
Walking na dystansie 5 km, 
później wystartował bieg 
dzieci na dystansie 200-800 
m, a na zakończenie odbył 
się bieg dla dorosłych na dy-
stansie 5 km.

Ten dzień był szcze-
gólny dla Marcelinki, bo 
wszyscy świętowali jej uro-
dziny. Marcelinka jest wiel-
ką fanką Myszki Miki, stąd 
też wśród wielu biegaczy 
-  dzieci i dorosłych, było 
przebranych za tę postać.

Dziewięcioletnia Marcelinka urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową. Wyma-
ga nieustannej rehabilitacji i specjalistycznej opieki. Dla dziewczynki w wejherowskim 
parku miejskim zorganizowano bieg charytatywny, w którym pobiegło 250 osób.

Imprezę charytatywną 
wsparli swoją obecno-
ścią wicestarosta Jacek 
Thiel i zastępca prezy-
denta Wejherowa Arka-
diusz Kraszkiewicz.

SPORT I REKREACJA

Maja Wenta zajęła dwa piąte miejsca: kata dziewcząt 
i kumite drużynowe. Malwina Wenta była piąta w kumi-
te drużynowym, Agata Sobolewska zajęła piąte miejsce 
w kumite drużynowym, Marta Pranga była piąte w kata 
młodziczek, Barbara Brylowska była piąta w kata młodzi-
czek i kumite młodziczek, a Emilia Mehring była piąta w 
kumite  młodziczek. 

W zawodach wzięło udział 800 zawodników z ośmiu kra-
jów: Anglia, Szwecja, Norwegia, Turcja, Portugalia, Niem-
cy, Ukraina (młodzi zawodnicy już mieszkający w Polsce).

karate wkF

srebrne medale
Zawodnicy Stowarzyszenia Sportów Wal-

ki Shotokan i LA z Wejherowa wystartowali 
w  Międzynarodowym Turnieju Grand Prix 
Tczew Karate WKF. W zawodach Maciej Wen-
ta zdobył dwa srebrne medale w kumite i kata. 

Udział wejhe-
rowian w turnieju 
umożliwiła dotacja 
z Urzędu Miasta 
Wejherowo. 

Na zdjęciu ekipa 
Stowarzyszenia 
Sportów Walki 
Shotokan i LA 
z Wejherowa 
na zawodach w 
Tczewie.

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa


