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Od soboty 5 grudnia kierowcy, rowerzyści i piesi będą mogli korzystać z nowego tunelu pod torami kolejowymi w
ciągu ulicy Kwiatowej w Wejherowie.
Inwestycja została zakończona, zgodnie
z tegorocznymi zapowiedziami władz
miasta, że nastąpi to pod koniec 2020 roku. W piątek 4 grudnia zaplanowano oficjalne oddanie do użytku tunelu i całego
Węzła Wejherowo.
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AKTUALNOŚCI
Związek Miast Polskich alarmuje

Bardzo trudna
sytuacja finansowa miast

Fot. Urząd Miejski

Wejherowski Budżet Obywatelski

Nowe boisko piłkarskie
Boisko przy ul. Mostnika na Osiedlu Sucharskiego zostało oddane do użytku, co cieszy nie tylko mieszkańców tego osiedla. Najbardziej zadowolona będzie grupa pasjonatów gry w piłkę nożną,
bo w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego otrzymali
profesjonalne boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią.
To już czwarta inwestycja,
obok boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i świetlicy osiedlowej, która tworzy
Plac Zabaw i Rekreacji im.
R. Jakubka w Wejherowie.
Wartość wszystkich inwestycji, realizowanych w ramach
Wejherowskiego
Budżetu
Obywatelskiego na Osiedlu
Sucharskiego to prawie 1,4
mln zł. Boisko zbudowała firma ELSIK Sp. z o. o z Żukowa
za 496 tys. zł.
- Rozpoczęliśmy od placu
zabaw, boiska wielofunkcyjnego i świetlicy. Teraz oddajemy do użytku boisko
piłkarskie, inwestując w
sport, rekreację i zagospodarowanie czasu wolnego
na tym osiedlu - powiedziała Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Dziękuję za bardzo dobrą współpracę przy
realizacji tego zadania pani
przewodniczącej Rady Osiedla Iwonie Musiał oraz całej Radzie Osiedla, a także
wnioskodawcy Dariuszowi
Kreftowi i radnym miejskim
z tego rejonu miasta.
- Cały czas realizujemy projekty, które wygrały
Wejherowski Budżet Obywatelski w 2018 i 2019 roku, a część z nich będziemy
jeszcze realizować w roku
przyszłym - informuje Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
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stępca prezydenta miasta.
- To piękny przykład tego, jak
mieszkańcy swoimi głosami
decydują o wybranych przez
siebie inwestycjach. Na odebrane dzisiaj boisko złożyły
się dwie edycje Budżetu Obywatelskiego - projekt boiska
i jego budowa, czyli 400 tys.
zł. Na wniosek przewodniczącej Rady Osiedla decyzją
prezydenta Wejherowa na tę
inwestycję przeznaczono dodatkowo 100 tys. zł z budżetu miasta, aby mógł powstać
tak bardzo ważny i potrzebny
obiekt sportowy, z którego będą mogli korzystać wszyscy.
- To boisko było bardzo
wyczekiwane. Cieszymy się
z całego obiektu rekreacyjno-sportowego, który jest
ukoronowaniem naszej wieloletniej pracy społecznej na

naszym osiedlu - powiedziała
Iwona Musiał, przewodnicząca Rady Osiedla. - Każdy z mieszkańców znajdzie
tu coś dla siebie, bo jest plac
zabaw dla najmłodszych, siłownia zewnętrzna, boisko
do koszykówki, boisko do piłki nożnej a także świetlica.
Nowe boisko liczy 1,8 tys.
m kw. (60 m x 30 m) i nawierzchnię z odwodnieniem,
aby można było je użytkować
po deszczu. Obiekt jest ogrodzony i oświetlony.
W odbiorze oprócz mieszkańców osiedla, uczestniczyli również sekretarz miasta
Bogusław Suwara, wiceprzewodniczący Rady Miasta Leszek Szczypior,
radni Dariusz Kreft i Czesław Kukowski oraz inspektorzy Urzędu Miasta.

Od lipca 2019 r. rządząca w Polsce większość rządowo-sejmowa dokonuje systematycznego osłabienia finansów samorządowych, bez
żadnych rekompensat i bez zmniejszenia nałożonych obowiązków,
to znaczy w sposób niezgodny z art. 167 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który gwarantuje adekwatność zasilania finansowego do
zakresu nałożonych zadań. Same tylko skutki zmian w systemie PIT,
uchwalonych w lipcu 2019 r, wynoszą dla JST ponad 6 mld zł rocznie.
Odbywa się to przy ustawicznym
przypominaniu
o wzroście dochodów JST,
który miał miejsce w latach
2016-2019, z jednoczesnym
uporczywym ignorowaniem
zmian, jakie w tym samym
czasie nastąpiły po stronie
wydatków samorządowych.
Wzrost dochodów w tych
latach - będący wynikiem
partycypacji samorządów w
koniunkturze gospodarczej rzeczywiście nastąpił, ale był
prawie dwa razy NIŻSZY niż
wzrost wydatków bieżących,
który jest rezultatem wzrostu kosztów pracy, cen energii, usług i materiałów oraz
zakresu zadań. Przyrost dochodów z PIT i CIT w latach
2015-19 wyniósł łącznie 22
mld zł; wzrost wydatków bieżących w tym samym czasie
wyniósł aż 41,5 mld zł.
Jednocześnie
w
tych
samych latach nastąpiło
radykalne zwiększenie dysproporcji między wielkością
części oświatowej subwencji ogólnej a wydatkami
bieżącymi oświaty, w których same tylko pensje nauczycielskie rosły w każdym
kolejnym roku szybciej niż
subwencja. Kwota kolejnych
niedoszacowań
skutków
podwyżek płac nauczyciel-

skich w latach 2017-19 to w
roku 2020 już 4,6 mld zł.
Rządzący posługują się
wytworzonym
stereotypem o rzekomej dobrej sytuacji finansów JST, która
- zdaniem ministra edukacji - usprawiedliwia realnie
malejącą subwencję oświatową. Rząd chętnie mówi o
wzroście naszych dochodów,
ignorując znacznie szybszy
wzrost kosztów realizacji naszych zadań.
Dodatkowo w toczącej się
dyskusji o finansach samorządowych strona rządowa,
szukając coraz to nowych argumentów mających usprawiedliwić
obserwowane
trendy, wskazywała, że korzystne dla obywateli zmiany w podatku PIT w równym
stopniu dotykają obie części
finansów publicznych: rządową i samorządową. Zapominano tylko o tym, że rząd
rekompensuje sobie ubytki
wzrostem akcyzy i innych
podatków, czego samorząd
uczynić nie może, a rosnąca

akcyza od paliw dodatkowo
zwiększa nam koszty.
Na ostatnim posiedzeniu Sejm RP uchwalił najbardziej antysamorządową
ustawę w tej kadencji, okradając samorządy z PIT-u
(zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw - druk 642).
Tylko z tego powodu od
2021 roku do samorządów
trafiać będzie rocznie o ponad
1,4 miliarda złotych mniej z
podatku PIT. Na skutek tych
zmian budżet centralny nie
tylko nie straci, ale ponad
1,6 mld trafi dodatkowo do
budżetu! Grzeczni nazywają to transferem, eksperci
- równoważeniem budżetu
centralnego pieniędzmi samorządów. My nazywamy
rzecz po imieniu - okradanie.

Powyższy tekst został udostępniony przez Związek
Miast Polskich. O tym, jak Związek walczy o pieniądze dla
miast można dowiedzieć się więcej na stronie:
https://www.miasta.pl/aktualnosci/zwiazek-miastpolskich-walczy-o-pieniadze-dla-miast

A jak sytuacja wygląda w Wejherowie?

Kwota, którą miasto Wejherowo dopłaca ze swojego budżetu do oświaty wzrosła z 15 mln w
2015 r. (początek rządów Zjednoczonej Prawicy) do ponad 35 mln zł w 2020 r. czyli o ponad 20
mln zł. Stanowi to 130% wzrostu. Zgodnie z prawem, te pieniądze, czyli w szczególności 35 mln
zł w 2020 r., miasto powinno dostać od rządu z budżetu państwa. Gdyby się tak stało, tylko w
jednym roku miasto mogłoby wykonać np. węzeł ZRYW z tunelem pod torami. Poza tym to rządowa większość uchwaliła podwyżki dla nauczycieli w 2020 r., nie przekazując na to środków.
Nie jest prawdą, że wzrost wpływów z podatku PIT i CIT załatał dziurę w oświacie, jak
twierdzi rząd. W latach 2015-2020 wpływy z PIT w Wejherowie wzrosły o 11 mln, czyli o 33%,
zaś w CIT o 100 tys. zł czyli o 7%. To znacznie mniej niż wzrost dopłat do oświaty.
Sytuację pogarsza fakt, że budżety samorządów finansują budżet państwa. Samorządy
płacą podatek VAT np. od budowy dróg, boisk, mieszkań itd. Od lat samorządy domagają
się zwolnienia z VAT-u. Podatek VAT to ok. 1/5 kosztów inwestycji i tyle można by więcej
zrobić dla mieszkańców.
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AKTUALNOŚCI
Wielkie zamieszanie w Gminie Wejherowo

Wójt Henryk Skwarło
prawomocnie skazany
26 listopada br. Sąd Okręgowy w Gliwicach skazał Henryka Skwarło na jeden rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, 10 tys. zł grzywny i opłatę sądową, za
działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, określane potocznie określane potocznie „ustawieniem przetargu” na zakup wielozadaniowego pojazdu komunalnego, którego Henryk Skwarło dopuścił się w 2008 roku jako Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych
w Wejherowie. Uruchomiło to lawinę zdarzeń.
Urząd Miejski wydał oświadczenie, gdyż sprawa dotyczyła czasów
kiedy wójt Henryk Skwarło był
jeszcze Dyrektorem ZUK. Radni
gminy Wejherowo złożyli wniosek
o usunięcie wójta w urzędu. Sam
wójt H.Skwarło publicznie przyznał się do winy i zrezygnował z
pełnionej funkcji, której zresztą zgodnie z prawem - po wyroku pełnić już dalej nie może.
Przy okazji swojej obrony Henryk Skwarło próbuje wciągnąć w
sprawę swojego wyroku Prezydenta Wejherowa, co spowodowało, że
Krzysztof Hildebrandt wydał
oświadczenie.
W gminie Wejherowo odbędą się

Oświadczenie
Prezydenta Wejherowa

w związku z pomówieniami p. Henryka Skwarło

Henryk Skwarło
Źródło:
bip.ugwejherowo.pl

nowe wybory wójta.

Tyle na moment składnia tego numeru „Pulsu” do druku, ale sytuacja jest bardzo dynamiczna i do niej z pewnością wrócimy.

Radni domagają się
usunięcia wójta
Henryka Skwarło
Radni Gminy Wejherowo: Tadeusz Danilczyk,
Elzbieta Dettlaff, Artur Wensierski, Marek Albecki, Marek Miotk, Marek Klas i Przemysław
Kiedrowski złożyli do Przewodniczącego Rady
Gminy i Wojewody Pomorskiego pismo, w którym
czytamy m.in.:
„W związku z wyżej wymienionym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach
Pan Henryk Skwarło nie spełnia ustawowych wymogów dalszego pełnienia mandatu Wójta Gminy Wejherowo.
W związku z faktem prawomocnego skazania
Pana Henryka Skwarło za przestępstwo popełnione umyślnie, stosownie do powołanych wyżej
przepisów a ponadto art.492 § 1 pkt.4 i art.492a
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Kodeks Wyborczy (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 1319, ze zmianami) – mając na względzie dobre imię naszej
Gminy, oczekujemy na niezwłoczne podjęcie działań w celu usunięcia Pana Henryka Skwarło z
urzędu Wójta Gminy Wejherowo.”

W związku z wypowiedziami p. Henryka Skwarło dotyczącymi mojego wyjazdu do Włoch w 2008 roku, co rzekomo miało
być związane z przetargiem na zakup pojazdu wielozadaniowego, chcę podkreślić, że to p. Henryk Skwarło był Dyrektorem ZUK
i to on organizował przetarg i dokonał wyboru pojazdu dla ZUK.
Nie miałem żadnego wpływu na przebieg tego przetargu i go
mieć nie mogłem, gdyż wynika to z zakresu moich kompetencji.
To p. Henryk Skwarło został skazany przez niezawisły sąd za to,
że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w porozumieniu z dostawcą pojazdu „ustawił” ten przetarg pod niego. W
efekcie Dyrektor Henryk Skwarło kupił pojazd po zawyżonej cenie, niż gdyby był kupiony uczciwie. Na tym polegał przestępczy
mechanizm i szkoda, którą poniosło miasto. Nie zmienią tych
faktów żadne insynuacje pod moim adresem dotyczące udziału
w zakupie, na który nie miałem wpływu. Centralne Biuro Antykorupcyjne badało sprawę wnikliwie i nie postawiło mi nigdy
żadnych zarzutów, o nic nie byłem oskarżony. Nie mam z tym
nic wspólnego, a o sprawie dowiedziałem się w CBA, gdzie zeznawałem jako świadek.
Wyjaśniam, że już po podpisaniu umowy uczestniczyłem w
zwiedzaniu fabryki i pokazie nowoczesnego sprzętu komunalnego we Włoszech u producenta, a nie u firmy, która sprzedała pojazd ZUK-owi. Nie była to żadna wycieczka, jak p. Skwarło
usiłuje to przedstawiać mieszkańcom, nie byłem tam na urlopie.
We Włoszech przebywałem służbowo. Była to normalna prezentacja nowinek technicznych w zakresie gospodarki komunalnej,
czym się zawsze interesowałem, gdyż zależy mi na utrzymaniu
czystości i zieleni miejskiej na wysokim poziomie. Należy podkreślić, że bilety lotnicze były wystawione na p. Henryka Skwarło,
a nie na mnie. To p. Henryk Skwarło dwukrotnie zachęcał mnie
do wyjazdu i obejrzenia tego sprzętu, a te bilety zostały mi przekazane. W tej sprawie również nigdy o nic mnie nie oskarżano.
Co ciekawe, z uzasadnienia wyroku skazującego p. Henryka Skwarło przedstawionego ustnie podczas posiedzenia Sądu Okręgowego w dniu 26.11.2020 r., wynika, że była podjęta
próba przerzucenia na mnie winy za czyny, których nigdy nie
popełniłem.
Opisane pomówienia uważam za próbę obrony skazanego
p. Henryka Skwarło i przedstawienia jako „pokrzywdzonego”
w oczach opinii publicznej w związku z faktem pełnienia funkcji Wójta Gminy Wejherowo. Na koniec pragnę stwierdzić, że w
tej całej sprawie czuję się oszukany przez byłego Dyrektora ZUK
Henryka Skwarło.
Krzysztof Hildebrandt
			
			
Prezydent Miasta Wejherowa

Oświadczenie
Urzędu Miejskiego
Stanowisko Urzędu Miejskiego w Wejherowie w związku z prawomocnym wyrokiem wydanym w dniu 26.11.2020 r. przez
Sąd Okręgowy w Gliwicach (sygnatura sprawy nr VI Ka 533/20) skazującym p. Henryka
Skwarło na jeden rok pozbawienia wolności
w zawieszeniu na dwa lata, 10 tys. zł grzywny
i opłatę sądową, za działanie określane potocznie „ustawieniem przetargu” na zakup
wielozadaniowego pojazdu komunalnego,
którego p. Henryk Skwarło dopuścił się w
2008 roku jako Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie.
Sąd wymierzył p. Henrykowi Skwarło karę za to, że
w okresie od 30 stycznia 2008 roku do 26 maja 2008
roku działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania dla firmy z Gliwic zamówienia
w przetargu organizowanym przez ZUK, którego był
Dyrektorem, wszedł w porozumienie z przedstawicielem tej firmy doprowadzając do wprowadzenia w
przetargu opisu wskazującego na parametry pojazdu oferowanego przez firmę z Gliwic, przez co działał na szkodę Gminy Miasta Wejherowa. ZUK kupił w
wyniku przetargu ten właśnie pojazd.
Zgodnie z wyżej przywołanym wyrokiem Sądu, p.
Henryk Skwarło popełnił przestępstwo z art. 231 § 1
[działanie na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariusza publicznego, który nie dopełnił swoich
obowiązków] i § 2 kodeksu karnego i art. 305 § 1 kodeksu karnego [porozumienie w celu osiągnięcia korzyści
materialnej z osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg
jest dokonywany] przy zastosowaniu art. 11 § 2 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego.
Sąd badał przedmiotową sprawę przez kilka lat,
na kilkudziesięciu rozprawach, w dwóch instancjach
(rejonowej i okręgowej – odwoławczej). Zatem należy uznać, że sprawa została przeanalizowana przez
Sąd dogłębnie i wnikliwe, a wyrok jest sprawiedliwy.
W postępowaniu sądowym Gmina Miasta Wejherowa występowała jako pokrzywdzony i zgodnie z
wyrokiem karnym p. Henryk Skwarło działał na szkodę miasta. Dlatego obecnie miasto zamierza wystąpić z pozwem cywilnym wobec p. Henryka Skwarło
o odszkodowanie za poniesione przez miasto szkody
i koszty związane z procesem.
W związku ze sprawą wyroku należy dodać, że w
ostatnich miesiącach syn p. Henryka Skwarło wielokrotnie publicznie, w napastliwy sposób atakował
Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w internecie
oraz w TVP3 Gdańsk, m.in. w sprawie rzekomo należnych miastu kar w wysokości ok. 4 mln zł od inwestora, który kupił grunt w centrum Wejherowa pod
budowę tzw. „Galerii Srebrna” oraz sposobu zagospodarowania sprzedanego terenu.
Można przyjąć, że nie jest to przypadkowe, a wynika z faktu, że Prezydent Wejherowa był oskarżycielem
posiłkowym i przyczynił się do skazania jego ojca. Prezydent Krzysztof Hildebrandt traktuje te ataki, których
celem jest szkalowanie i zdyskredytowanie bez merytorycznych i rzeczywistych podstaw, jako osobistą
zemstę za to, że był oskarżycielem posiłkowym.
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POWIAT
Wsparcie dla nauczycieli i uczniów

Powiatowa szkoła
otrzymała tablety

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie znalazł się wśród
placówek, które otrzymały od Państwowego Instytutu Badawczego NASK, operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 25 tabletów wraz z usługą dostępu do internetu w formie „Szkolnych
Pakietów Multimedialnych OSE”.

Powiatowa inwestycja

Trwa remont
ulicy Granicznej
Trwa remont chodnika na drodze powiatowej, ulicy Granicznej
w Wejherowie.
- Chodnik zostanie wymieniony od strony budynków wielomieszkaniowych,
na całej długości od ulicy
Przemysłowej do ronda na
ul. Ofiar Piaśnicy - mówi
Jacek Thiel, wicestarosta
wejherowski. - Stary chodnik uległ mocnej degradacji
ze względu na wiek, płyty były mocno spękane i konieczna była już ich wymiana na

nową kostkę. Ruch pieszy w
tym miejscu jest intensywny
ze względu na zabudowę budynkami wielorodzinnymi i
punkty usługowo-handlowe.
O remont wnioskowali mieszkańcy tej dzielnicy.
Oprócz nowego chodnika w
ramach remontu bieżącego
zostanie także wyłożona nowa nawierzchnia asfaltowa.
- Cieszę się, że Starostwo

Powiatowe zdecydowało się
na remont tego chodnika.
Był on już w fatalnym stanie technicznym i wymagał
pilnego remontu. Dziękuję w imieniu mieszkańców
- dodaje Paweł Formela,
radny miasta z tej dzielnicy.
W przyszłym roku Powiat
zamierza zlecić dokumentację na przebudowę chodnika
po drugiej stronie ulicy.

To dodatkowe wsparcie
dla nauczycieli i uczniów,
które ma pomóc w nauce
zdalnej. Szkolny Pakiet
Multimedialny składa się z
25 tabletów wyposażonych
w rysik i klawiaturę. Każdy
z nich ma włączoną usługę
transmisji danych internetowych do wykorzystania
do końca roku szkolnego
2020/2021.
- Przekazany sprzęt stanowić będzie zarówno dla
uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która
przyczyni się do usprawnienia procesu nauki zdalnej
- mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. Wartość całego pakietu to
ponad 24 tysiące złotych.
„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią
formę wsparcia dla szkół,
realizowaną przez Ministra
Cyfryzacji w uzgodnieniu
z Ministerstwem Edukacji
Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, w ramach
projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

NASK PIB jako operator
OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej
uprawniony
do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia

multimedialne, a także do
zapewnienia szkołom usługi
bezprzewodowego dostępu
do Internetu wraz z urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz
z oprogramowaniem.

Konferencja PCPR i powiatowy program

Razem przeciw przemocy w rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zorganizowało konferencję „Oblicza przemocy”. Była ona elementem
programu osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącego przemocy w rodzinie.
Uczestnikami
konferencji, która odbyła się w
formie on-line byli przedstawiciele Policji, Prokuratury Rejonowej, pracownicy
socjalni, asystenci rodzin i
koordynatorzy
rodzinnej
pieczy zastępczej, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych
czy
członkowie gminnych komi-
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sji rozwiązywania problemów alkoholowych. Mieli
oni okazję wysłuchać prelekcji dr Małgorzaty Dziewianowskiej z Zakładu
Kryminologii,
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu
Warszawskiego poświęconej zagadnieniom prawa karnego z
zakresu prawa rodzinnego,

cyberprzemocy dzieci i młodzieży, pracy z dzieckiem
doświadczającym przemocy
i z dzieckiem przemoc stosującym czy cyklom przemocy w rodzinie.
Podczas
konferencji
przedstawiony został również projekt „Powiatowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i

Ochrony Ofiar Przemocy
na lata 2021-2025”, którego realizacja koordynowana będzie przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie. Partnerami będą jednostki pomocy
społecznej, placówki edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, Policja oraz inne
podmioty, ustawowo zajmu-

jące się przeciwdziałaniem
przemocy.
- Zarówno program „Razem przeciw przemocy”
jak i Powiatowy Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na kolejne
5 lat mają na celu ograniczenie zjawiska przemocy,
ochronę osób i rodzin, które przemocy doznają, po-

moc sprawcom przemocy
w kształtowaniu zachowań
asertywnych, antyprzemocowych oraz wsparcie służb
w powiecie wejherowskim
w podnoszeniu kompetencji zawodowych w pracy z
rodzinami i osobami dotkniętymi przemocą - mówi
Jacek Thiel wicestarosta
wejherowski.

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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Ulica Chłopska w Kębłowie zmodernizowana
Powiat Wejherowski zakończył przebudowę ulicy Chłopskiej
w Kębłowie w Gminie Luzino. Dzięki nowej nawierzchni, wybudowanym chodnikom, doświetleniu przejść dla pieszych i
wyniesieniu skrzyżowań poprawi się w sposób zdecydowany bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. W odbiorze inwestycji wziął
udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.
W ramach zadania na
blisko kilometrowym odcinku drogi powiatowej wykonano nową konstrukcję
nawierzchni jezdni, zjazdów oraz przebudowano
11 skrzyżowań. Powstało
skrzyżowanie z wyniesioną
tarczą u zbiegu ulic Chłopska – Wiejska – Ludowa
oraz Chłopska – Brzechwy
– Lema.
– To bardzo ważna i
długo oczekiwana przez
mieszkańców
inwestycja,
ponieważ droga
w tym
miejscu była w złym stanie technicznym – mówi
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Pierwszą
część inwestycji zrealizowaliśmy wcześniej, dlatego aplikowaliśmy o środki
zewnętrzne na dokończenie
modernizacji ulicy Chłopskiej. Z Funduszu Dróg

Samorządowych pozyskaliśmy 75 procent wartości zadania, czyli 1,6 mln zł.
Ponadto
rozbudowano
istniejący system odwodnienia drogi powiatowej w
postaci kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych i
przepustów pod zjazdami.
– Zakres prac był bardzo szeroki. Położono nie
tylko nową nawierzchnię,
ale wybudowaliśmy także chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, powstała zatoka
autobusowa wraz z wiatą
oraz doświetlono przejścia
dla pieszych – mówi Wicestarosta Jacek Thiel.
– Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogi.
W najbliższym czasie na
ulicy Wiejskiej również powstanie zatoka autobusowa
i chodniki.

Aktualnie w Gminie
Luzino trwają prace przy
budowie chodników przy
drogach powiatowych w
Milwinie i Wyszecinie oraz
na ulicy Wilczka w Luzinie.
– Ten kawałek drogi powiatowej jest elementem
większej całości systemu
dróg. Liczymy się z tym, że
po oddaniu trasy S6 i węzła Luzino, tymi lokalnymi
drogami powiatowymi i wojewódzkimi będą poruszać
się turyści w sezonie. Ważne
jest, aby ten ruch odbywał
się bezpiecznie – powiedział
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.
Całkowita wartość inwestycji to 2,5 mln zł. Inwestycja została zrealizowana
ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych, budżetu
Powiatu Wejherowskiego i
Gminy Luzino.

W PZS nr 3 w Wejherowie dobudowano nowy łącznik
W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie oficjalnie oddano do użytku łącznik dobudowany pomiędzy budynkami szkolnymi. Dzięki inwestycji poprawi się komunikacja wewnętrzna w
placówce. Łączny koszt zadania to blisko 230 tys. zł.
Do tej pory dwa trzypiętrowe budynki szkolne połączone były ze sobą
na poziomie parteru oraz
pierwszego piętra. Uczniowie mający lekcje na wyższych kondygnacjach, żeby
przejść do drugiego budynku
musieli schodzić na niższe

piętra. Teraz to się zmieniło,
dobudowano łącznik, który
połączył oba budynki na poziomie trzeciej kondygnacji.
– Koncepcja
budowy
łącznika, który w znaczący
sposób poprawiłby funkcjonalność budynków w PZS
nr 3 w Wejherowie poja-

wiła się w zeszłym roku
– wyjaśnia Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
– Na początku musieliśmy
sprawdzić możliwości konstrukcyjne budynków, żeby
upewnić się czy inwestycja
jest możliwa do wykonania.
Następnie znaleźliśmy biuro
projektowe, które opracowało dokumentację spełniającą
nasze oczekiwania, zarówno
pod względem konstrukcyjnym jak i funkcjonalnym –
dodała starosta.
W ten sposób rozwiązano
długoletni problem związany z przemieszczaniem się
pomiędzy budynkami. Nowy łącznik ułatwi nie tylko poruszanie się wewnątrz

szkoły, ale także zapewni dodatkowe miejsce do pracy i
odpoczynku dla młodzieży.
Umowę na wykonanie za-

dania podpisano w czerwcu
br. a prace realizowane były
do połowy września.
Warto również dodać,

że przy okazji zadania wykonano remont posadzki i
klatki schodowej, która łączy się z nową inwestycją.
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AKTUALNOŚCI
Co się dzieje w Gminie Wejherowo?

Dla seniorów z grupy ryzyka

Krzysztof Seroczyński - były już radny Gminy Wejherowo został
wicewójtem. Sprawa nie dziwiłaby, ale jak się okazuje, mandat
radnego stracił w wyniku decyzji wojewody z dnia 4 lutego br.,
podtrzymanej przez Sąd w Gdańsku w dniu 28 maja br. Jednak od
władzy gminnej nie zamierzał odejść. Obecny wójt Henryk Skwarło stworzył nagle stanowisko drugiego wicewójta.

Już po raz kolejny samorząd województwa pomorskiego oraz pomorskie powiaty realizują program szczepienia przeciw pneumokokom dla osób powyżej 65 roku życia z grupy ryzyka. Na ten cel
przeznaczono ponad 880 tysięcy złotych. Do końca 2020 roku z bezpłatnych szczepień skorzysta 2791 mieszkańców Pomorza.

Wicewójtem został radny, Trwają szczepienia
który łamał prawo...
przeciw pneumokokom

Działający od lat wicewójt Maciej Milewski
został DRUGIM zastępcą
wójta Gminy Wejherowo,
zaś PIERWSZYM zastępcą wójta Gminy Wejherowo został … nie kto inny, a
Krzysztof Seroczyński.
Przypadek?
Sprawa bulwersowała
opinie publiczną w gminie
od kilku miesięcy. Wojewoda pomorski już kilka
miesięcy temu wskazywał,
że Krzysztof Seroczyński funkcje radnego pełni niezgodnie z prawem.
Co prawda został wybrany większością głosów w
ramach demokratycznych
wyborów samorządowych
21 października 2018 r,
ale… jako Prezes Zarządu
Powiatowo-Gminnej Spółdzielni Socjalnej powinien
w ciągu 3 miesięcy od ślubowania złożyć jako radny
rezygnację z prowadzenia
spółki, której właścicielem
jest Gmina Wejherowo.
Pomimo
wielokrotnych
upomnień wojewody tak
się nie stało.
Radni gminni większością głosów zapewnionych
przez klub „Gospodarna
Gmina” popierany przez
wójta Henryka Skwarło oddalali, mimo wskazanych naruszeń prawa,

decyzje wojewody. Toteż
sprawa trafiła do sądu.
W orzeczeniu sądowym
z dnia 28 maja 2020 r.
(sygnatura akt III SA/Gd
398/20) czytamy, że „…po
przeprowadzeniu czynności wyjaśniających organ
ustalił, że Spółdzielnia
wykorzystuje mienie komunalne Gminy w ramach
przeprowadzonej
działalności w tym działalności gospodarczej…”
Podkreślić należy, że
jak wskazuje wyrok sądu:
„...zgodnie z treścią art.
383 $1 pkt 5 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r - Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 684 z póżn.
zm - dalej w skrócie jako:
„k.w”) wygaśnięcie mandatu radnego następuje
w przypadku naruszenia ustawowego zakazu
łączenia mandatu radnego z wykonywaniem
określonych w odrębnych przepisach funkcji
lub działalności...”
Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej osoby pełniącej
funkcje publiczne są po to,
żeby uniknąć ewentualnych sytuacji sprzyjających
korupcji i wykorzystywaniu stanowisk publicznych
dla własnych korzyści.

Po co w gminie Wejherowo drugi wicewójt?
Koszt samego tylko wynagrodzenie wicewójta Krzysztofa Seroczyńskiego, to ponad 160 tys. zł rocznie, a do
tego dochodzą przecież inne wydatki.
Czy kolejne kosztowne stanowisko kierownicze (po tylu latach funkcjonowania gminy z jednym wicewójtem
Maciejem Milewskim), przy obecnych ogromnych kłopotach gospodarczych i finansowych spowodowanych
pandemią, ograniczaniu wydatków na rożne działania
na rzecz mieszkańców, było uczciwym i słusznym posunięciem ze strony wójta Henryka Skwarło?
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Krzysztof Seroczyński.
Źródło: BIP UG Wejherowo

Chodzi m.in. właśnie o
to, aby radni nie byli szefami miejskich zakładów,
o czym powinni wiedzieć
wszyscy radni Gminy Wejherowo. Dlaczego więc
większość radnych z ugrupowania wójta Henryka
Skwarło nie chciała przyjąć tego do wiadomości?
Oczywiście wójt Gminy Wejherowo starał się
udowodnić, że piastowanie wówczas stanowiska
Prezesa Prezes Zarządu
Powiatowo-Gminnej Spółdzielni Socjalnej oraz radnego Gminy Wejherowo nie
kolidują ze sobą. Jednak
po rozpoznaniu dowodów,
wojewoda, a następnie sąd
uznali inaczej. Za podtrzymaniem stanowiska wojewody, które było zgodne z
prawem, głosowali za to
radni opozycyjni.
Tym bardziej dziwi
decyzja wójta o nagłym
stworzeniu drugiego stanowiska wicewójta Gminy
Wejherowo, które tuż po
wygaśnięciu mandatu radnego - przyznano Krzysztofowi Seroczyńskiemu.
Lilii Wilczyńska

Realizatorem zadania są
Szpitale Pomorskie, zaś zadanie finansowane jest przez
Samorząd Województwa Pomorskiego i 18 samorządów
powiatowych z Pomorza.
- Ponieważ w województwie pomorskim występuje
wysoka zapadalność na chorobę pneumokokową wśród
seniorów, szczepienia mają na celu przyczynienie się
do spadku zachorowalności
– wyjaśnia Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich.
- Chcemy wyszczepić osoby w
wieku powyżej 65 roku życia,
będących w grupie ryzyka,
m.in. chorujące na przewlekłą chorobę płuc, przewlekłą chorobę serca, cukrzycę,
przewlekłą chorobę wątroby.
Z programu korzystają
już mieszkańcy 18 powia-

tów: wejherowskiego, bytowskiego,
chojnickiego,
człuchowskiego,
kościerskiego, gdańskiego, kwidzyńskiego,
lęborskiego,
tczewskiego, kartuskiego,
malborskiego, nowodworskiego, słupskiego, sztumskiego, puckiego oraz miast:
Gdynia, Sopot i Słupsk.
Szpitale
Pomorskiem
by zrealizować to zadanie,
podpisały umowy z podmiotami medycznymi, które na
terenie poszczególnych powiatów wyszczepiają już
pacjentów, natomiast dodatkowa pula szczepień
dla łącznie 320 mieszkańców całego województwa
jest wykonywana w przychodni Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i
Gruźlicy w Gdańsku przy
ul. Smoluchowskiego 18

(rejestracja od poniedziałku do piątku pod nr tel. 58
341 40 41 w. 343).
Ważna jest również edukacja pacjenta, dlatego każda z osób zaszczepionych
otrzymuje materiały informacyjne, a w celu pozyskania jak największej ilości
uczestników programu - na
terenie przychodni rozwieszone są specjalnie przygotowane plakaty informujące
o szczepieniach. Powstała
specjalna podstrona internetowa z najważniejszymi informacjami dot. programu.
Pełna lista miejsc, gdzie
można się zaszczepić wraz z
liczbą osób planowanych do
wyszczepień w poszczególnych powiatach w załączeniu oraz na stronie www.
szpitalepomorskie.eu/
pneumokoki.

OGŁOSZENIE

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE
INFORMUJE
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem
rozprzestrzeniania
się
koronawirusa
informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) Urząd Miejski
w Wejherowie do odwołania wykonuje większość zadań 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 nr tel. 58 677-70-00 (Kancelaria Ogólna).
		
Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób
elektroniczny za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług
Publicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw
Dziękujemy za zrozumienie
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AKTUALNOŚCI
Najważniejsza inwestycja zakończona

Ważne
badania

Zakończona właśnie budowa Węzła Integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa) należy do największych inwestycji realizowanych przez władze miasta w ostatnich latach. Ostatnim etapem była budowa tunelu pod torami kolejowymi, w ciągu ulicy Kwiatowej. W efekcie powstał układ drogowy, który połączy przedzielone
torami kolejowymi części miasta i upłynni ruch pojazdów. Władze Wejherowa zdobyły dofinansowania ze
środków unijnych na tę bardzo potrzebną i wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję.

W Wejherowie przy
Centrum
Handlowym
„Kaszuby” stanie mammobus. 11 grudnia (piątek) w godz. 8.00-17.15
będą w nim prowadzone
bezpłatne badania mammograficzne finansowane przez NFZ w ramach
Programu
Profilaktyki
Raka Piersi. Badania przeprowadzi LUX-MED.

Wkrótce pojedziemy nowym tunelem
W ramach rozpoczętej w
2017 roku inwestycji wykonano m.in. układ drogowy
przed dworcem PKP i duży parking wielofunkcyjny
między drogą krajową nr
6a torami PKP przy dworcu wraz z infrastrukturą
podziemną i towarzyszącą, taką jak ciągi komunikacji pieszej i rowerowej,
sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i gazowej, sygnalizacja
świetlna, oświetlenie uliczne, monitoring, a także
zejścia i windy do tunelu
pieszego przy dworcu.
Jutro, ma nastąpić oficjalne oddanie go do użytku
ostatniego etapu, czyli tunelu, a od soboty 5 grudnia

będą mogli z niego korzystać kierowcy, rowerzyści
oraz piesi mieszkańcy.
Dzięki zrealizowanej inwestycji ruch pojazdów na
ul. Kwiatowej, jadących w
kierunku „szóstki”, będzie
odbywał się płynnie, a korki i utrudnienia w tym rejonie powodowane przez
zamykanie szlabanu na
przejeździe kolejowym, pozostaną na szczęście tylko
we wspomnieniach.

W badaniu w ramach Programu mogą wziąć udział panie w
wieku 50-69 lat, ubezpieczone,
nie leczone z powodu raka piersi, które nie były na mammografii w ramach Programu w ciągu
ostatnich 24 miesięcy, albo są
w grupie ryzyka. Konieczna jest
wcześniejsza rejestracja pod nr
tel.: 58 666 24 44 lub na http://
www.mammo.pl/formularz.
Przed połączeniem telefonicznym należy przygotować dowód osobisty.

Wyjazd z nowego tunelu w kierunku drogi krajowej nr 6. W najbliższy
weekend pojawią się na
tej drodze samochody, rowery i piesi.

Widać efekty postępujących robót

Powstaje nowe połączenie drogowe
Szybko postępuje budowa nowej drogi łączącej ul. Strzelecką z ul. Sucharskiego w Wejherowie, której zadaniem będzie „wyprowadzenie” ruchu pojazdów z centrum miasta. Poprzez wybudowany już węzeł „Działki” droga łączyć będzie się z drogą krajową nr 6.
- Budowa tej ulicy to duże
przedsięwzięcie, które przyniesie miastu duże korzyści
- mówi Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Nowa droga połączy ul. Strzelecką z ul.
Sucharskiego, a następnie
poprzez wybudowany już
węzeł „Działki” z krajową „szóstką”. Nowa droga
przejmie ruch zmierzający
do Wejherowa z Trasy Kaszubskiej. Realizacja tej inwestycji znacząco zmniejszy
ruch w centrum miasta. Celem nowego połączenia jest
usprawnienie ruchu w całej
zachodniej części miasta.
Dzięki ominięciu centrum
Wejherowa i rozbudowie
systemu dróg ruch samochodów będzie dużo płynniejszy i mniej uciążliwy.
Co bardzo ważne, poprawi

się również bezpieczeństwo
kierowców i pieszych.
Na wysokości ronda i
zbiegu ulic: Sobieskiego,
Sucharskiego i Batalionu Morskiego widać ciężki
sprzęt, który niweluje teren pod nową jezdnię, aby
przygotować do budowy
sieci podziemnych. Przebieg prac drogowych uzależniony jest oczywiście
od warunków pogodowych,
zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.
Oprócz drogi powstanie:
sieć kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, wodociągowej,
teletechnicznej,
elektroenergetycznej, oświetleniowej. Wybudowane zostaną 3
przejścia dla zwierząt, zbiornik retencyjny i ekran akustyczny o wys. 4 m, dwie
zatoki autobusowe i zjazdy

na tereny leśne, które połączone zostaną z istniejącymi
drogami leśnymi.
Rozbudowany
zostanie
odcinek ul. Strzeleckiej wraz
z budową ronda, chodnika i
ścieżki rowerowej.
Udział w inwestycji będzie
miało również PEWiK, które
wybuduje sieć wodociągową
i kanalizację sanitarną. Wykonawcą inwestycji na zlecenie miasta jest Konsorcjum
firm: KRUSZYWO sp. z o.
o. Linia oraz BITUMINIUM
sp. z o. o. Linia.
Koszt inwestycji to ok.
11,2 mln zł, z czego połowę
pokryje dofinansowanie z
rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych.
Zakończenie budowy nowej drogi zaplanowano na
koniec 2022 r.

Intensywne prace drogowe prowadzone są w rejonie ronda i ogródków działkowych u zbiegu ulic Sobieskiego oraz Sucharskiego.
Fot. Leszek Spigarski
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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Spotkania, konkursy
i zabawy on-line
Od poniedziałku Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Majkowskiego w Wejherowie została ponownie otwarta, ale przez wiekszość listopadowych dni, z powodu zamknięcia placówek kulturalnych,
proponowała swoim czytelnikom wirtualne zabawy i konkursy, nie
zapominając o najmłodszych. Do czytania książek lub oglądania wirtualnych spotkań z pisarzami MBP zachęcała (i nadal zachęca) dorosłych wejherowian, zgodnie z umieszczonym na stronie internetowej
hasłem: Jesteśmy z Wami on-line! #niezostawiamczytelnika.
Świetną okazją do internetowej zabawy dla dzieci był
Dzień Pluszowego Misia, obchodzony przed tygodniem.
- Z okazji Dnia Pluszowego Misia, który w tym roku
musieliśmy obchodzić wirtualnie,
przygotowaliśmy
dla naszych małych czytelników wiele atrakcji – mówi dyrektor MBP, Ewelina
Magdziarczyk-Plebanek.
- Grupy przedszkolne i
pierwsze klasy szkół podstawowych otrzymały link
do nagrania teatrzyku związanego z misiami. Wszyscy
chętni mogli się wybrać się
na spacer na ulicę Kaszubską, gdzie wokół budynku
biblioteki została zlokalizowana mobilna gra terenowa
„Po prostu miś”.
Wszyscy chętni mogli
także wziąć udział w quizie,
który przypominał, skąd
wziął się pluszowy miś i jakich misiowych bohaterów
znajdziemy w literaturze.
W wirtualnych obchodach Dnia Pluszowego Misia nie mogło zabraknąć
konkursu, zatytułowanego „Misiowe książeczki”.
Biorące w nim udział dzieci tworzyły własnoręcznie
książeczkę dla swojego mi-

sia. Najbardziej kreatywne i najciekawsze zdjęcia
zaczytanego pluszaka zostały nagrodzone, a z nadesłanych prac utworzono
kolaż, który będzie można
zobaczyć na: https://www.
facebook.com/BibliotekaWejherowo/
To jednak nie wszystko.
Dzień 118 urodzin Pluszowego Misia Miejska Biblioteka uczciła razem z
przedszkolakami (niestety, oczywiście na odległość)
teatrzykiem Kamishibai i
opowieścią o Złotowłosej i
trzech misiach.

- Główną zaletą Teatru
Ilustracji, jakim jest Kamishibai jest rozwój i pobudzenie wyobraźni dziecka,
jak również poszerzenie
słownictwa. Ta edukacja
poprzez zabawę, w której
maluszki rozpoczynają podróż do krainy teatru oraz
literatury - wyjaśnia dyrektor Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. - To było kolejne
spotkanie poprzez „ekran”
z dziećmi z wejherowskich
przedszkoli. Wcześniejsze
dotyczyły Nicka Vujicica
oraz Kazimierza Nowaka.
Na pewno będą następne.
Na facebooku wejherowska biblioteka poleca też
nowości wydawnicze dla
dorosłych czytelników, a
na stronie internetowej informuje ich m.in. o spotkaniach autorskich on-line.
Zainteresowanych odsyłamy pod adres: https://
biblioteka.wejherowo.
pl/artykuly-nadchodzace-wydarzenia

KULTURA, EDUKACJA
Autem MI SIE chce pojeździć Kaszubski
Spichlerz
Zabawki
Pamięci
w oknach
Wejherowskie Centrum Kultury przygotowało dwie wystawy, których autorami są
Agata i Robert Aponowicz. Można je obejrzeć w oknach zamkniętej jeszcze z powodu
epidemii Filharmonii Kaszubskiej.
Agata Aponowicz prezentuje na wystawie własnoręcznie
wykonane z tkanin zabawki, natomiast Robert Aponowicz
z kolei pokazuje część swojej kolekcji modeli samochodów,
zwłaszcza matchboxy. Zestawienie sympatycznych misiów i
aut spowodowało, że powstał oryginalny tytuł dla tej ekspozycji: „Autem MI SIE chce pojeździć - zabawek czar”.
Wystawę (a własciwie dwie) można podziwiać w foyer Filharmonii Kaszubskiej, w ramach cyklu KOLEKCJE, prezentującego zbiory lokalnych kolekcjonerów. Prace można
oglądać w oknach Filharmonii, przez szybę, ponieważ ze
względu na epidemię, placówka jest zamknięta.

Fot. Leszek Spigarski

MBP zaprasza czytelników

Biblioteka
ponownie otwarta
Od poniedziałku 30 listopada biblioteki są
znowu otwarte. Miejska Biblioteka Publiczna
w Wejherowie zaprasza dzisiaj i jutro (czwartek-piątek) w godz. 10:00-18.00 z przerwą 14.0014.30 oraz w sobotę 10.00-14.00.
Przed wizytą w bibliotece można zamówić książki. Wystarczy napisać wiadomość na mbpwejherowo@gmail.
com. Po otrzymaniu informacji z biblioteki o możliwości odbioru zamówienia, można to zrobić w ciągu 7 dni.
Termin zwrotu wypożyczonych wcześniej książek został
przedłużony do 31 grudnia. W związku z dużym zainteresowaniem, lektury z maratonu czytelniczego, prosimy zwrócić
w ciągu dwóch dni (od poniedziałku do wtorku włącznie).
Limit wypożyczeń przez jednego czytelnika wynosi 4 egzemplarze w jednej wypożyczalni.
Więcej informacji na:
https://biblioteka.wejherowo.pl/artykuly-komunikaty/3138-biblioteka-ponownie-otwarta

Projekt „Kaszubski
Spichlerz
Pamięci”
dobiega końca.
Nowe Archiwum Historii
Mówionej na Kaszubach rozpoczyna swoją działalność.

Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od maja
br. realizowało projekt „Kaszubski Spichlerz Pamięci”. Celem przedsięwzięcia
było stworzenie archiwum
gromadzącego relacje najstarszego pokolenia mieszkańców Kaszub.
Chodziło m.in. o wypracowanie metody nagrań biograficznych, co udało się to
zrobić przy wsparciu dra Dominika Czapigo z Fundacji Ośrodka KARTA podczas
warsztatów. Zaproszono na
nie reprezentantów wszystkich najważniejszych muzeów kaszubskich - partnerów
przedsięwzięcia. Całe lato
trwały nagrania kaszubskich biografii, a później czasochłonne ich opracowanie.
- Niezwykłą wartością
zgromadzonego
materiału jest to, że nasi rozmówcy
opowiadali o swoich życiowych doświadczeniach po kaszubsku - mówi dr Tomasz
Fopke, dyrektor Muzeum
PiMK-P w Wejherowie. - Uzupełnia to lukę w nagraniach
biograficznych w tym języku
dotyczących losów mieszkańców Pomorza Gdańskiego w
XX i XXI wieku.
Archiwum działać będzie
przy wejherowskim muzeum.
W ramach projektu stworzono stronę www.spichlerzkaszubski.pl, na której
usłyszeć można fragmenty
zarejestrowanych wspomnień
oraz poznać ich autorów.
- Na stronie znajdziemy
także transkrypcje wypowiedzi i ich tłumaczenie na język
polski – dodaje dr Andrzej
Hoja, koordynator projektu.
Projekt Kaszubski Spichlerz Pamięci zainicjowany
został dzięki dofinansowaniu
ze środków Muzeum Historii
Polski w ramach programu
„Patriotyzm Jutra”.

9

3 grudnia 2020

www.pulswejherowa.pl

LUDZIE I ICH PASJE

Od Jaśka Chwata do Świętoszka
Mieszkańcy Wejherowa, którzy uczestniczą w życiu kulturalnym miasta, tworzonym zarówno przez profesjonalnych artystów,
jak i amatorów, nie mogli przeoczyć tej postaci. Drobny i niewysoki, ale królujący na scenie w spektaklach Teatru „Srebrna Nitka”
i nie tylko Kazimierz Wójcik ma na koncie kilkanaście ról teatralnych oraz kilka epizodów w filmach. Aktorstwo to jednak
nie jedyna aktywność pana Kazimierza, który jesieni życia nie spędza w przysłowiowych kapciach przed telewizorem.
Na szkolnej scenie

Pierwsze występy na scenie miały miejsce bardzo
dawno i bardzo daleko stąd.
W małopolskich Chomranicach u podnóża góry Chełm
w Beskidzie Wyspowym
(niedaleko Nowego Sącza)
mały Kazio recytował wiersze na szkolnych uroczystościach. W dzieciństwie z
zainteresowaniem oglądał
jasełka, misteria i inne amatorskie przedstawienia wystawiane w sali parafialnej,
gdzie zagrał swoją pierwszą
ważną rolę Jaśka Chwata w
bajce „Za siedmioma górami, za siedmioma lasami”.
Tę rolę około 12-letni Kazik
otrzymał przypadkiem, w
zastępstwie za chorą koleżankę (większość ról, także
chłopięcych grały dziewczynki). Na scenie poradził
sobie bardzo dobrze.

Mistrz
racjonalizacji

Powyżej Kazimierz Wójcik w
domowym zaciszu.
Poniżej i na sąsiedniej stronie
- na scenie.

Jako bardzo młody, ale
już dorosły człowiek K.
Wójcik grał w przedstawieniu „Fizycy” F. Dürrenmatta w Zgromadzeniu Księży
Salezjanów w Oświęcimiu,
gdzie studiował filozofię i
przygotowywał się do życia
zakonnego i kapłańskiego.
Kazimierz Wójcik zrezygnował jednak z tych planów i
rozpoczął studia na Politechnice Częstochowskiej,
a potem na Politechnice

Poznańskiej, na Wydziale Elektrycznym. Ukończył
go z tytułem magistra inżyniera. Potem była praca zawodowa w zakładach
w Bolesławcu oraz w Legnicy, gdzie zamieszkał na
dłużej. Pracował m.in. przy
budowie Zakładów Drobiarskich w niedalekich Prochowicach,
opracowywał
projekty, szukał lepszych
rozwiązań, zdobywając nawet tytuł Mistrza Racjonalizacji Dolnego Śląska.

Ze Śląska
na Kaszuby

W Wejherowie zamieszkał około 20 lat temu, będąc
już na emeryturze. Razem
z żoną Małgorzatą przeprowadzili się bliżej córki
lekarki i zięcia marynarza
oraz wnuków, mieszkających wówczas w Gdyni, a
obecnie również w naszym
mieście. Ponad 10 lat temu Kazimierz Wójcik trafił
do grona słuchaczy Wejherowskiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, a tam zainteresował się m.in. działalnością teatralną.
- Pierwszą i zarazem
główną rolę w „Świętoszku”
Moliera zagrałem przypadkiem, tak jak kiedyś w latach szkolnych - wspomina
Kazimierz Wójcik. - Było
to zastępstwo za kolegę, który musiał wyjechać. Potem
przyszły kolejne, bardzo róż-

ne role w przedstawieniach
naszego Teatru „Srebrna
Nitka”. Występy na scenie
dały mi dużo satysfakcji tym
bardziej, że nasze spektakle
podobają się publiczności.
Z powodzeniem występujemy nie tylko w Wejherowie,
uczestniczymy w ciekawych
projektach i festiwalach teatralnych. Teraz, w czasie
epidemii i związanych z nią
ograniczeń bardzo tęsknię
za naszymi próbami i występami, chociaż wiążą się
one również ze stresem.

Satysfakcja
i trema

Przypomnijmy, że aktorzy
grupy
teatralnej
Stowarzyszenia
WUTW
„Srebrna Nitka” w Wejherowie wystąpili na scenie
Teatru Szekspirowskiego
w Gdańsku ze spektaklem
„Komedia omyłek - próba
otwarta”. Za swój znakomity występ otrzymali gorące brawa. Podobnie było na
IX Otwartym Przeglądzie
Teatralno-Kabaretowym
„Wieżowisko” w Gniewinie
w 2017 r., gdzie Kazimierz
Wójcik otrzymał wyróżnienie za rolę Niemca w przedstawieniu opowiadającym o
tragedii w Piaśnicy.
Nic dziwnego, skoro pan
Kazik na scenie radzi sobie
znakomicie. Już po debiucie
w „Świętoszku” zbierał gratulacje i słowa uznania. To
nie tylko zasługa talentu,
ale też efekt żmudnej pracy,
uczenia się tekstu, powtarzania go dziesiątki razy.
Trema nie jest mu obca.
- Przed każdym występem mam straszną tremę
i przeżywam duże emocje - wyjaśnia K. Wójcik.
- Stresuję się, boję się, że
zapomnę tekstu, co niestety czasem mi się zdarzało.
Na szczęście jednocześnie
mam ogromną satysfakcję i radość z kontaktu z
widzami. Cieszę się z ich
reakcji. To pozwala zapomnieć o tremie.
Dokończenie na str. 11
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KULTURA
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach

Akcje, wydarzenia
i wyzwania przed świętami
Dokończenie ze str. 10

Karate
i morsowanie

Aktorstwo to nie jedyna aktywność pana Kazia,
który z zapałem trenuje karate, jogę i gimnastykę, w
ramach zajęć Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Od niedawna również morsuje w jeziorze oraz w morskich falach.
- Najpierw wyjeżdżałem
nad wodę z grupą innych
morsów, a ostatnio samotnie. Trudno nazwać to
przyjemnością, ale na zimne kąpiele zdecydowałam
się dla zdrowia i nabrania
większej odporności - mówi pan Kazimierz. - Z kolei treningi karate nie tylko
pozwalają poprawić sprawność fizyczną i kondycję, ale
tez pomagają w ćwiczeniu
koncentracji i pamięci.
Co ciekawe, w młodości
Kazimierz Wójcik tworzył
też prace plastyczne z prasowanej słomy. Autoportret, wykonany tą techniką
wisi na ścianie w mieszkaniu państwa Wójcików.
- Wszystko zaczęło się na
studiach w Poznaniu, gdzie
zarabiałem robiąc pocztówki ze skrawków słomy.
Opracowałem własną technikę i sprzedawałem moje
pocztówki w poznańskiej
księgarni św. Wojciecha wyjaśnia K. Wójcik.

Rymy niesforne

Nasz bohater bardzo lubi
zajęcia z literatury, a prowadząca je Wanda Kantecka, jak podkreśla pan
Kazio - niezwykle życzliwa
i pomocna - pomogła w wydaniu wierszy K. Wójcika,
pisanych wiele lat wcześniej „do szuflady”. Ujrzały
światło dzienne kilka lat temu, zebrane w niewielkim
tomiku „Rymy niesforne -

Fot. Urząd Miejski

wiersze, fraszki, igraszki”.
Zupełnie inne współczesne utwory znalazły się w
tomiku „Rymy podsądne”.
Pan Kazimierz nazywa je
wierszami wiecowymi, bo
zostały napisane i wygłaszane podczas wieców pod
Sądem w Wejherowie. Kazimierz Wójcik zaangażował
się w działalność polityczną
i bierze udział w protestach
przeciw działaniom władz.
Nadal interesuje go filozofia. Jej elementy odnalazł w
książkach noblistki Olgi Tokarczuk, którą podziwia nie
tylko za talent pisarski, ale
również ogromną wiedzę.
- W książkach Olgi Tokarczuk jest sporo historii,
psychologii ale też filozofii
- mówi Kazimierz Wójcik. Pisarka tworzy nawet nowe
pojęcia. Jej pisarstwo mnie
zachwyca i wciąga.

Wrota czasu

W domu państwa Wójcików ważne miejsce zajmuje
też zupełnie inna książka:
„Wrota czasu” – saga rodziny Wójcików”. Pan Kazimierz, jeden z dziesięciorga
rodzeństwa, może pochwalić się duża rodziną, w większości nadal mieszkającą w
okolicach Nowego Sącza,
gdzie kilka lat temu odbył
się rodzinny zjazd. Wkrótce powstało też ciekawe
wydawnictwo, zawierające
informacje, zdjęcia, a nawet
drzewo genealogiczne rodziny. Zarówno na zdjęciach,
jak i na gałęziach wspomnianego drzewa znaleźć
można pana Kazimierza, jego dwóch synów i wnuków.
Wracając do licznych zainteresowań i aktywności
Kazimierza Wójcika, trudno uwierzyć, że w nadchodzącym roku 2021 będzie
świętował 80. urodziny!
Anna Kuczmarska

Mimo ograniczeń, związanych z epidemią koronawirusa, niektóre placówki kulturalne prowadzą aktywną działalność, oczywiście za pośrednictwem internetu, w tym
mediów społecznościowych. Wiele wydarzeń, konkursów i wyzwań proponuje mieszkańcom gminy Łęczyce (i nie tylko) Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w siedzibą
w Strzebielinie. Poniżej dwie spośród różnych propozycji.
Na kanale YouTube Gminnej Instytucji
Kultury i Biblioteki
o nazwie „Kultura w
Gminie Łęczyce” pokazał się kolejny odcinek
z serii #RozmawiaMY.
Tym razem możemy zobaczyć rozmowę z panem
Dariuszem
Piaskiem
- autorem książki „Rozłazino oraz Dzięcielec,
Jeżewo, Nawcz, Łówcz
Górny i Redystowo historia
kaszubskich
wsi od pradziejów do
współczesnośc”.
Autor opowiada o swojej książce planach na
przyszłość, zdradza kulisy powstawania pozycji i
przede wszystkim odpowiada na pytania wydawcy
książki - pana Jarosława
Ellwarta, który prowadzi
rozmowę (obaj panowie na
zdjęciu u dołu strony).
GIKiB zaprasza do
obejrzenia rozmowy nie
tylko mieszkańców Gminy Łęczyce, ale też wszystkich, którzy interesują
się historią i innymi ciekawostkami, dotyczącymi
powiatu wejherowskiego.
Tym razem możemy
dowiedzieć się sporo o
południowo-zachodnim
fragmencie powiatu, od
południa graniczącym z
gminą Linia, a od zachodu w gminami w powiecie
lęborskim.

WYZWANIE
NA KOLĘDOWANIE

Czy słyszałeś już o świątecznym wyzwaniu? W te święta jak nigdy dotąd chcemy
być bliżej siebie. Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą
w Strzebielinie wysyła więc w świat kolędową nominacje. Zaśpiewaj sam, z rodziną
czy przyjaciółmi wybraną kolędę. Nagraj
filmik i przekaż dalej swoją nominację.
Razem zbudujmy ducha tych Świąt.
#wyzwanie na kolędowanie - więcej na
gik-leczyce.pl

GMINNA ZABAWA
ŻYCZENIOWA

Świąteczne życzenia obiegają całą Gminę Łęczyce Gminna Instytucja Kultury
zaprasza do nadsyłania życzeń świątecznych złożonych dowolnej osobie ! Zrób
niespodziankę rodzinie, przyjaciołom czy
świętemu Mikołajowi. Nagraj filmik z życzeniami i wyślij na kontakt@gik-leczyce.pl. Twoi bliscy zobaczą film na profilu
GIKiB Łęczyce na Facebooku !
Więcej na www.gik-leczyce.pl

Kultura w Gminie Łęczyce:
https://www.youtube.
com/channel/UCLJx-kYGASbhphwnPWCfl1g/
featured
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AKTUALNOŚCI
Pomorska Brygada WOT podpisała
porozumienie z Policją

Żołnierze i policjanci
będą współpracować

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej
Łapiński oraz dowódca 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio kmdr Tomasz Laskowski podpisali
porozumienie o współpracy, które jest deklaracją podejmowania
wspólnych działań m.in. w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych, ratowania życia ludzkiego, poszukiwania osób zaginionych oraz szkolenia w tym zakresie.
Głównymi założeniami porozumienia zawartego w Komedzie Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku ma być współpraca obejmująca zagadnienia z zakresu zarządzania
kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania
osób zaginionych. Podczas
wspólnych szkoleń poruszane będą tematy sposobu
przekazywaniu informacji
niezbędnych do realizacji
postanowień porozumienia,
korzystaniu z bazy szkoleniowej, materiałów szkole-

niowych oraz świadczeniu
usług dydaktycznych, współpracy kadry instruktorskiej,
dydaktycznej oraz pomocy
innych specjalistów.
Strony będą sobie udzielać wsparcia logistycznego w
zależności od potrzeb, polegającego w szczególności na
umożliwieniu korzystania zgodnie z zawartymi umowami - z zakwaterowania
i strzelnic, sprzętu o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym oraz środków
transportu.

STRAŻ
POŻARNA
OSP Zelewo w KSRG

W listopadzie br. komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak rozpatrzył pozytywnie wnioski jednostek ochrony przeciwpożarowej o
włączenie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Do tego systemu z naszego powiatu została włączona
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelewie w gminie Luzino. Wkrótce w tej sprawie zostanie przesłana stosowna decyzja komendanta.

Zbiórka na sprzęt

Dzięki kolejnej składkowej akcji przeprowadzonej
wśród druhów Ochotniczej Straży Pożarnej Wejherowo
zakupiono nowy sprzęt specjalistyczny.
W trakcie zbiórki zebrano 1430 zł. Zakupiono akumulatorową piłę szablastą, akumulatorową wiertarko-wkrętarkę
wraz z kompletem bitów oraz zawór kulowy jako brakujący
osprzęt do lancy gaśniczej. Sprzęt jest już na wyposażeniu
pierwszego wyjazdowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto pozyskano tablicę suchościeralną, która
ułatwi prowadzenie z druhami zajęć szkoleniowych.
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Podpisany
dokument
przekłada się na praktyczne
działania i usprawnia podejmowanie wspólnych akcji na
szczeblu lokalnym.

Urząd Skarbowy informuje

Jak umówić wizytę
Od 16 listopada 2020 r. działa usługa „Umów wizytę w urzędzie
skarbowym” i nowy model obsługi podatników jest już dostępny
w całym kraju.
Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w
Urzędzie będzie możliwe po
jej wcześniejszym umówieniu.
Usługę wprowadzono z
myślą o bezpieczeństwie i
komforcie przy załatwieniu
spraw przez podatników.
Jak umówić wizytę w
urzędzie skarbowym w
Wejherowie
Ważne: możesz umówić
się na wizytę, której termin przypada w ciągu najbliższych 14 dni.

Możesz zrobić to na
3 sposoby:
• elektronicznie – samodzielnie umów wizytę przez
formularz na stronie wizyta.podatki.gov.pl
• telefonicznie – zadzwoń do urzędu skarbowego w Wejherowie 58 736 38
00 lub 58 736 38 38
• osobiście – przyjdź do
punktu umawiania wizyt
w urzędzie, ul. Sobieskiego 346
Jak samodzielnie umówić wizytę w urzędzie skar-

bowym na stronie: wizyta.
podatki.gov.pl
• wybierz właściwy urząd
i sprawę, którą chcesz załatwić
• wybierz datę i godzinę
wizyty
• podaj swoje dane
• potwierdzenie terminu
wizyty otrzymasz na podany adres e-mail
• w umówionym terminie przyjdź do urzędu. Konkretne stanowisko/pokój jest
wskazane w potwierdzeniu
wizyty.
OGŁOSZENIE

Komisja badała miejsce wypadku

Dwie osoby zginęły
na os. Sucharskiego
W miniony poniedziałek policjanci wejherowskiej drogówki,
pionu dochodzeniowo-śledczego, funkcjonariusz Straży Pożarnej
oraz zarządca drogi spotkali się w Wejherowie na ul. Kotłowskiego, gdzie doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.
Podczas spotkania członkowie komisji sprawdzali infrastrukturę drogową
m.in. pod kątem prawidłowości w jej oznakowaniu.
Jest to specjalna procedura,
która jest zawsze uruchamiana, kiedy doszło do wypadku śmiertelnego.
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie w piątek przed
południem otrzymał informację o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na
ul. Kotłowskiego (osiedle
H. Sucharskiego) w Wejherowie. Ze wstępnych informacji wynika, że 74-letni
kierowca renault z nieustalonej obecnie przyczyny zjechał na pobocze drogi
i uderzył w ogrodzenie posesji. Mimo prowadzonej
reanimacji zarówno kierowca, jak i pasażerka ponieśli śmierć na miejscu
zdarzenia. Teraz sprawą

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
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7.00-17.00
7.00-15.00
7.00-15.00
7.00-15.00
7.00-13.00

Godziny przyjęć
interesantów

zajmują się śledczy, którzy szczegółowo wyjaśniają
okoliczności wypadku.
Świadkowie
wypadku
mogą kontaktować się w
tej sprawie z sekretariatem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy
Powiatowej Policji w Wejherowie 47 742 97 50.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Kierowcy często
tracą czujność, a wtedy
nie trudno o wypadek. Wystarczy chwila nieuwagi, a
najmniejszy błąd kierowcy
może skończyć się zderzeniem z innym pojazdem.

Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
w: poniedziałek
07.00-08.00
16.00-17.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731-008-506
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AKTUALNOŚCI
Odblaski jako zawieszki do torebki, tornistra czy kurtki

Wejherowski samorząd
wspiera bezpieczeństwo
Samorząd Miasta Wejherowa dołączyło do policyjnej akcji bezpieczeństwa na
drodze. Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca
prezydenta Wejherowa przekazał na ręce
insp. Beaty Perzyńskiej, komendant Powiatowej Policji w Wejherowie 2 tysiące
specjalnych odblasków w ramach kampanii profilaktycznej „Świeć przykładem”.
Funkcjonariusze
policji będą wręczać pieszym
ufundowane przez prezydenta Wejherowa odblaski w czasie trwania akcji
„Świeć przykładem”. Elementy odblaskowe, noszone przy plecakach i
odzieży zewnętrznej mają
dbać o widoczność uczestników ruchu drogowego.
Bezpieczeństwo mieszkańców na drodze jest jednym
z priorytetów władz miasta
Naszym
zadaniem
jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego
wspólnie z Policją i innymi
instytucjami działającymi
na terenie miasta, powiatu
czy województwa staramy

się podejmować różne działania związane z tą sferą
życia - wyjaśnił Arkadiusz
Kraszkiewicz,
zastępca
prezydenta Wejherowa. Prośba pani komendant do
prezydenta Wejherowa, aby
zakupić odblaski, spotkała
się oczywiście z pozytywnym
odzewem. Odblaski odgrywają bardzo ważną rolę w
zakresie bezpieczeństwa na
drodze, nośmy je dla naszego bezpieczeństwa.
Po zmroku pieszy ubrany
w ciemny strój, jest widziany przez kierującego pojazdem tylko z odległości około
40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie
elementy odblaskowe, staje

Wzmożone kontrole prędkości

Zapobiec wypadkom
Na polskich drogach w 2019 roku z powodu niedostosowania prędkości do panujących
warunków doszło do 6298 wypadków, w których zginęło 770 osób, co stanowi 34,6 procent
wszystkich wypadków śmiertelnych. Nadmierna prędkość nieustannie jest główną przyczyną
tragedii na drogach.
Od 26 listopada br. na drogach pracuje większa liczba funkcjonariuszy ruchu
drogowego, wyposażonych w
mierniki prędkości. Celem
kontroli jest zmniejszenie
zagrożenia bezpieczeństwa
na drogach z powodu nieprzestrzegania ograniczeń
prędkości, egzekwowanie od
kierujących stosowania się
do przepisów, a także uświadomienie uczestnikom ruchu
drogowego jakie zagrożenie

niesie za sobą nadmierna
prędkość.
W działaniach udział biorą policjanci należący do
grupy SPEED, którzy mogą przekraczać granice powiatów. Mundurowi stosują
także taktykę kaskadowego pomiaru prędkości. Poza
tym pojazdy nieoznakowane,
wyposażone w wideorejestratory będą poruszały się w rejonie patrolu stacjonarnego w
sposób wahadłowy.

Z POLICJI
Pijani za „kółkiem”

Policjanci zatrzymali dwóch kierowców, którzy byli pod
znacznym wpływem alkoholu. W Redzie na ul. Kazimierskiej,
zatrzymano 30-letniego kierowcę kii, który miał ponad 2,5
promila alkoholu w organizmie.
Natomiast w Bolszewie 23-latek kierował mercedesem
mając około promila alkoholu w organizmie. Za kierowanie
samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

Złodzieje perfum

Fot. Urząd Miejski
się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają
kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.
Mały element może uratować życie.
- Jesteśmy wdzięczni, kiedy samorządowcy rozumieją
potrzeby swoich mieszkańców, bo tak naprawdę bezpieczeństwo to jedna z
podstawowych naszych potrzeb - powiedziała insp.

Beata Perzyńska, komendant Powiatowy Policji w
Wejherowie. - Musimy dbać
o swoje i swoich najbliższych
bezpieczeństwo. Dziękujemy
prezydentowi za przekazane
odblaski, bo ten mały gest,
jakim jest założenie odblasku powoduje, że wszyscy są
bezpieczni. Zachęcamy, aby
bez względu na wiek nośmy
odblaski, nie tylko na drodze, poza obszarem zabudowanym, ale także w mieście.

Bez taryfy ulgowej
W trakcie kontrolowania przez policjantów
przestrzegania zasad bezpieczeństwa, wynikających z epidemii, tylko jednego dnia 29 osób
nie stosowało się do obostrzeń, a wobec 2 z nich
zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu.
Codziennie policjanci, w tym dzielnicowi sprawdzają
czy osoby objęte kwarantanną i izolacją domową stosują się do nakazów. Policjanci apelują i przypominają o
zasadach dotyczących naszego bezpieczeństwa, w dobie
epidemii Covid-19. Dla osób, które ignorują przepisy i nie
chcą się dostosować do obowiązku zakrywania ust i nosa,
nie ma taryfy ulgowej i stosują „politykę zero tolerancji”.
Nie zapominajmy, że nie jesteśmy sami, a to, co się dzieje wokół nas, jest naszą wspólną sprawą. Na zakupy wybierajmy się odpowiedzialnie, w miarę możliwości pojedynczo.
Zanim wyjdziemy z domu, zaplanujmy swoje zakupy tak,
aby ograniczyć pobyt w przestrzeni publicznej do niezbędnego minimum.
W przypadku naruszenia przepisów wprowadzonych w
związku z walką z koronawirusem policjant może nałożyć
mandat karny w kwocie do 500 złotych lub skierować wniosek o ukaranie do sądu, a także powiadomić inspektora sanitarnego. Kara administracyjna nałożona przez tę instytucję
może wynieść nawet 30 tys. zł.

Dzielnicowi z Luzina zatrzymali sprawców kradzieży perfum z lokalnej drogerii. Złodzieje wrócili do sklepu, gdzie
zostali rozpoznani przez pracowników drogerii. Kradzież została zarejestrowana na sklepowym monitoringu.
Dzielnicowi szybko dotarli na miejsce zgłoszenia i tam
zatrzymali 36-latka i 33-latkę, którzy dzień wcześniej ukradli kilka flakonów perfum oraz inne przedmioty o wartości prawie 600 zł. Sprawcy są znani policjantom, z uwagi na
wcześniej popełnione przestępstwa. Grozi im kara do 5 lat
pozbawienia wolności.

Autem w drzewo

Policjanci z wejherowskiej drogówki w nocy zostali wezwani do Przetoczyna na ulicę Pomorską, ponieważ kierowca
samochodu uderzył w przydrożne drzewo. Funkcjonariusze
sprawdzili trzeźwość 27-letniego kierowcy, który okazał się
nietrzeźwy. Ponadto okazało się, że mężczyzna nie posiadał
uprawnień do kierowania.
Sprawą zajmą się policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, którzy wyjaśnią okoliczności zdarzenia.

Młodość i brawura

W nocy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego
doszło w Kębłowie na ul. Wejherowskiej (DK 6). Na miejscu
policjanci ustalili, że 20-latek kierujący bmw jadąc w kierunku
Lęborka prawdopodobnie podczas wykonywanego manewru wyprzedzania, mimo obowiązującego zakazu, zjechał nagle na prawy pas jezdni, gwałtownie wytracając prędkość i
chcąc skręcić w lewo w boczną ulicę.
Doszło do zderzenia z samochodem audi, w wyniku którego pasażerka audi i kierowca bmw zostali przetransportowani
do szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Młodemu kierowcy bmw policjanci zatrzymali prawo jazdy.

Bogate konto występków

W Wejherowie na ul. Gdańskiej policjanci chcieli zatrzymać
do kontroli samochód ford fusion, z uwagi na znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości, bo aż o 68 km/h. Kierowca rozpoczął ucieczkę, którą po krótkim pościgu policjanci przerwali.
Prowadzącym forda okazał się 32-latek z powiatu lipnowskiego, który wielokrotnie naruszał przepisy ruchu drogowego
i nie posiadał uprawnień do kierowania. W samochodzie wiózł
kilka baniaków z paliwem, które pochodziło z kradzieży ze stacji
paliw w powiecie wejherowskim i komplet kradzionych tablic
rejestracyjnych.
Kierowca, który świadomie zmusi policjantów do pościgu i
nie zatrzyma się mimo wydawanych poleceń, popełnia przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Sąd
obligatoryjnie wyda też zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres nawet 15 lat.
Mężczyzna odpowie też za pozostałe występki.
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REKLAMY I OGŁOSZENIA

Szkoła nauki jazdy

Arkadiusz Żukowski

Kursy kat. AM, A1, A2, A, B oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje wstępne dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice) 58 677 31 56, 504 843 980, www.artex-wejherowo.pl
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KONDOLENCJE
„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia,
żyjemy w naszych dzieciach
i następnych pokoleniach.”
A. Einstein

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

Z głębokim żalem oraz smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wiceprezesa Stowarzyszenia Sportów Walki
„Shotokan i L.A.” w Wejherowie

PIOTRA STANULEWICZA

Pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim
wyrazy współczucia
składają:

Wiceprezesa Stowarzyszenia Sportów Walki
„Shotokan i L.A.” w Wejherowie
Łączymy się w żałobie i smutku składając najszczersze kondolencje
oraz wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie i Bliskim

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta
Miasta Wejherowa

Piotra Stanulewicza

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius
wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

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

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Z głębokim żalem oraz smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
Lucjana Szpakiewicza

LUCJANA SZPAKIEWICZA
byłego pracownika Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Kierownika w Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w latach 1999-2003
oraz Zastępcy Kierownika w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska w latach 2004-2008

Łączymy się w żałobie i smutku składając najszczersze kondolencje
oraz wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie i Bliskim
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Kierownika Wydziału Inwestycji i
Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Miejskim w Wejherowie
w latach 1999-2003

Pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim
wyrazy współczucia
składają:
Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius
Wicestarosta Wejherowski
Jacek Thiel

Nekrologi i kondolencje w „Pulsie Wejherowa” - nr tel. 606 101 502
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AKTUALNOŚCI
Coraz więcej dekoracji w mieście

Będzie kolorowo i bajecznie,
mimo odwołania konkursu
W tym roku w Wejherowie nie odbędzie się konkurs na
najładniej udekorowany
świątecznie
dom, ogród lub balkon. Mimo to, z pewnością w naszym
mieście nie zabraknie świątecznej atmosfery. Na ulicach
i obiektach, a także
w parku montowane
są dekoracje.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Tradycyjny konkurs odwołano w tym roku z powodu
obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Mimo to
władze Wejherowa zachęcają mieszkańców do dekorowania swoich ogrodów, balkonów i okien. Dzięki temu, w tym
szczególnym czasie, nasze otoczenie będzie wyglądało bardzo świątecznie i wyjątkowo.
- Każdy może na profil FB miasta wysyłać zdjęcia swoich dekoracji, można też pochwalić się pracą kreatywnego
sąsiada albo przesłać zdjęcie miejskich iluminacji, które
spodobały się najbardziej - czytamy na stronie www.wejherowo.pl - Być może publikacja takich różnorodnych ciekawych miejsc będzie dobrym pretekstem, aby je odszukać i
podziwiać na żywo? Zróbmy wszystko, aby mimo trudnych
chwil, było wokół świątecznie, kolorowo i magicznie.
Miejskich dekoracji z pewnością nie zabraknie, co widać
na naszych zdjęciach.

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

ADMINISTRATOR
NIERUCHOMOŚCI
Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości
20 lat doświadczeń

Zapraszamy do współpracy
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