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Tradycyjnie 6 grudnia w Wejherowie rozbłysły światełka na świątecznych dekoracjach. Spacerując po zmroku po mieście, możemy poczuć atmosferę nadchodzącego Bożego Narodzenia.
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WYDARZENIA
Strategiczna inwestycja: węzeł integracyjny Wejherowo (Kwiatowa)

Mieszkańcy korzystają z nowego tunelu
Tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim „Pulsie”, władze Wejherowa oddały do użytku tunel pod torami kolejowymi w ciągu ulicy
Kwiatowej. To ostatni element metropolitalnego węzła integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa), w ramach którego za 40 mln zł przebudowano skrzyżowania, ulice, chodniki, zbudowano nowe parkingi,
drogi rowerowe i całą infrastrukturę podziemną. Na realizację inwestycji władze Wejherowa pozyskały 18,2 mln zł dotacji unijnej w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 2,3 mln zł pochodziło z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19, a za 500 tys. zł
PEWiK przebudował sieci wodociągowe.
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:

- Obiecałem, że będziemy zmieniali Wejherowo i to robimy. Ta inwestycja jest tego najlepszym przykładem. Będzie służyła wszystkim mieszkańcom. Nie ustajemy w wysiłkach,
aby zmieniać nasze miasto na lepsze w każdej dzielnicy. Dziś razem z mieszkańcami
cieszymy się z zakończenia budowy tunelu na ul. Kwiatowej i całego węzła Wejherowo.

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk:

- Budowa tej inwestycji to piękny przykład interwencji środków przyznanych przez
zarząd województwa pomorskiego, z puli środków europejskich. Tunel jest niezwykle
ważny, bo przecież Wejherowo jest podzielone na pół linią kolejową, a dzisiaj możemy
bezkolizyjnie przejechać pod torami. Ta epokowa inwestycja. Nie jest to ostatnie słowo
władz miasta, bo przygotowywany jest w innym miejscu kolejny tunel.

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich:

- To duże zadanie, a jak się okazało walka z epidemią nie wstrzymała tej inwestycji. To
bardzo ważne, że samorządy realizują zgodnie z planem te projekty, które były wcześniej przewidziane. Taki właśnie kluczowy dla miasta Wejherowa, ale nie tylko, jest Węzeł Wejherowo.
Tunel będzie służył mieszkańcom, ale także odwiedzającym miasto turystom. Bardzo mnie
cieszy, że zostało to uczynione przy wykorzystaniu środków z tarczy samorządowej. Gratuluję!

Przewodniczący największych klubów radnych wejherowskiej Radzie
Miasta Wojciech Kozłowski i Jacek Gafka zgodnie podkreślają:

- Ta inwestycja to duży sukces koalicji Wolę Wejherowo i Platformy Obywatelskiej
Ponad Podziałami. Udowodniliśmy, że kilka lat naszej współpracy przynosi znaczące
korzyści mieszkańcom. To nasi radni, stanowiący większość w Radzie Miasta, konsekwentnie wspierali budowę tunelu i węzła integracyjnego, a przede wszystkim głosowali
uchwalając budżety miasta zabezpieczające finansowanie inwestycji.

Henryk Kanczkowski, radny Wejherowa:

- Jako wieloletni radny mam ogromną satysfakcję, że mogłem uczestniczyć w tak ważnym
pod względem historycznym wydarzeniu, jakim jest otwarcie tunelu w Węźle Kwiatowa. Był
on bardzo potrzebny dla Wejherowa i naszego regionu. To nasze wielkie wspólne dzieło, zarówno Prezydenta, radnych miejskich, jak i mieszkańców. Możemy być dumni z tego dokonania.

Piotr Bochiński, radny Wejherowa:

- Moja historia związana z tym obiektem praktycznie miała miejsce, gdy na polecenie
prezydenta Krzysztofa Hildebrandta budowano koncepcję nowoczesnego układu, który
będzie możliwy do wpisania w przestrzeń istniejącego wówczas układu drogowego tej
części miasta. Ten tunel to jest jedno z najważniejszych ogniw tego systemu. Realizacja
tunelu jest znaczącym punktem poruszania się po mieście.

Mariusz Łupina, radny Wejherowa:

- Cieszę się, że ta inwestycja, została oddana do użytku. To kolejna inwestycja z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Bardzo nas to cieszy, że Wejherowo tak skutecznie
pozyskuje środki z Unii Europejskiej - w tym przypadku ponad 18 mln zł. Mieszkańcy
na pewno będą zadowoleni, że będą mogli korzystać z tego tunelu.

Tomir Ponka, radny Wejherowa:

- Jest to jedna ze strategicznych inwestycji naszego miasta. Należy zwrócić uwagę, że
była ona ogromnie skomplikowana ze względu na szeroki zakres prowadzonych prac budowlanych leżących w pasie drogowym i kolejowym PKP. Każdy, kto miał okazję prowadzić
inwestycję nie na swoim terenie wie, że tego typu sytuacja wymaga nie lada wyzwań i pokonywania wielu trudności. Najważniejsze, że to jest korzystne rozwiązanie dla mieszkańców.
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W oficjalnym zakończeniu realizacji jednej z najważniejszych i największych miejskich inwestycji, która m.in. połączy północą i południową
cześć Wejherowa, uczestniczyli Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wicestarosta Wejherowski oraz wejherowscy radni, którzy jako pierwsi mogli obejrzeć efekty prac podczas spaceru pod tunelem.

Trudna inwestycja pod ruchem pociągów

Ze względu na skalę inwestycji i konieczność zamykania ulic węzeł Wejherowo (Kwiatowa) realizowany był etapami od 2017 roku. Najtrudniejszym elementem był tunel (fachowo
nazwany wiaduktem) pod kilkoma torami kolejnymi, a do tego poprowadzony na zakręcie
i ukośnie do linii torowiska. Inwestycja wiązała się z wybudowaniem nowego układu drogowego pod torami kolejowymi, na których przez cały czas trwania inwestycji musiał być
utrzymany ruch pociągów.

Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa:
- Pomimo pierwotnych ustaleń, po dokonaniu dodatkowych analiz, PKP zwróciła uwagę na
szereg zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas realizacji prac metodą pierwotnie przyjętą w dokumentacji tj. metodą przecisku. Wspólnie zdecydowaliśmy o zmianie technologii wykonania tunelu
z przecisku na wykop otwarty, jako rozwiązania bardziej bezpiecznego. Spowodowało to wydłużenie terminu realizacji o rok z uwagi na konieczność opracowania i uzgodnienia z PKP zmiennego
projektu, a przede wszystkim opracowania regulaminu prac torowych i regulaminu prowadzenia
ruchu pociągów, co było szczególnie skomplikowane w sezonie wakacyjnym. Dużo wolniejsza była
realizacja, gdyż tory były wyłączane z ruchu etapami i tylko w określonych godzinach, aby umożliwić w tym czasie roboty budowlane w wykopach na torowisku.

Łącznie powstało: • 242 miejsca parkingowe/postojowe dla samochodów • 80 miejsc
dla rowerów • 2 km nowych dróg • 2,8 km chodników • 1,2 km ścieżek rowerowych
• 5 zatok autobusowych
Co zrobiono?: wybudowano wiadukt pod torami kolejowymi (zwany tunelem), z włączeniem do ronda im. Solidarności w drodze krajowej nr 6 • przebudowano ulice: Kwiatową oraz częściowo ul. Spacerową, Dworcową, 10 Lutego i Kopernika • wybudowano
ulicę dojazdową do nieruchomości wzdłuż ul. Kwiatowej od skrzyżowania z ul. Spacerową
w kierunku Bolszewa • wybudowano rondo: Kwiatowa - Dworcowa - 10 Lutego • przebudowano cztery skrzyżowania: I Bryg. Pancernej WP - Kwiatowa, Kwiatowa - Spacerowa,
Spacerowa - Zachodnia, 10 Lutego - Kopernika • wybudowano ścieżkę o nawierzchni bitumicznej i szer. 2 m wzdłuż ul. Kwiatowej • wybudowano miejsca postojowe wzdłuż ul.
Kwiatowej, przy rondzie z ul. Dworcową • wybudowano parking wzdłuż ul. Kwiatowej przy
ulicy dojazdowej do tunelu • przebudowano sieci podziemne: wodociągową, sanitarną,
gazową, teletechniczną, kanalizację deszczową • wybudowano oświetlenie, przebudowano sygnalizację świetlną na Rondzie Solidarności, urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne kolejowe • powstał duży ogólnodostępny parking dla samochodów i rowerów
oraz przystanków MZK i PKS między torami a drogą krajową nr 6, połączony przejściem
istniejącym podziemnym z dworcem (wykonano dodatkowo m.in. windy).
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MIASTO
Budżet 2021 w czasach kryzysu

Ostrożny i oszczędny
Najważniejszą uchwałą podjętą przez wejherowskich radnych podczas sesji w dniu 15
grudnia jest budżet miasta na 2021 rok. Podobnie jak rok temu, budżet został przygotowany w sposób niezmiernie ostrożny i oszczędny. Koronawirus wydatnie spotęgował występujące trudności związane z niedofinansowaniem oświaty przez rząd i utratą znacznych
dochodów z podatków w wyniku zmian ustawowych. Pomimo kryzysowej sytuacji wydatki na wejherowskie inwestycje w roku 2021 zostaną utrzymane praktycznie na wysokim
poziomie roku 2020, gdyż miasto musi się rozwijać. Będzie to możliwe przede wszystkim
dzięki zdobytym środkom zewnętrznym i oszczędnościom m.in. w administracji.
W oświadczeniach klubów radnych Wolę Wejherowo
i Koalicji Obywatelskiej Ponad Podziałami tworzących
większość w Radzie Miasta podkreślano bardzo trudne
uwarunkowania przygotowania budżetu na przyszły rok
związane z pandemią, nadmierną ilość zadań nakładanych
na samorządy przez administrację rządową bez zabezpieczenia ich pełnego finansowania przez władze centralne
(m.in. oświata), zabezpieczenie przez Prezydenta funkcjonowania miasta we wszystkich dziedzinach i ambitny plan
inwestycji na rok 2021 oraz dobrą współpracę.
Wiceprzewodniczy Rady Miasta Wojciech Kozłowski,
w imieniu radnych Wolę Wejherowo stwierdził m.in.:
- Apelujemy do wszystkich radnych o wspólne działanie.
Spadła na nas pandemia koronawirusa i sytuacja tak bardzo się pogorszyła. Jeśli już ktoś nie chce pomóc, to chociaż
niech prezydentowi nie przeszkadza.
Za przyjęciem budżetu głosowała zdecydowana większość 16. radnych (Wolę Wejherowo, Koalicja Obywatelska
Ponad Podziałami oraz radni Marek Budnik, Ryszard Kandzora, Tomir Ponka i Dariusz Kreft), 1. radny wstrzymał
się do głosu (Marcin Drewa z PiS), zaś 3. było przeciw (Piotr
Reszke z PiS, Teresa Skowrońska i Wojciech Wasiakowski
ze Stowarzyszenia Dla Wejherowian).
Jak podsumował Przewodniczący Rady Miasta Jacek
Gafka: - Okazuje, że niektórzy wolą jednak przeszkadzać.

Najważniejsze zadania na 2021
Miasto realizuje przed wszystkim inwestycje, na które
pozyskało dofinansowanie zewnętrzne oraz z Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, m.in.:
• Budowa ul. Gryfa Pomorskiego i ul. Necla
• Budowa połączenia drogowego ul. Sucharskiego z ul
Strzelecką
• W ramach programu rewitalizacji: przebudowa ul. Kopernika wraz z zagospodarowaniem, wewnętrznego kwartału,
zagospodarowanie Parku Kaszubskiego, remonty podwórek , zagospodarowanie terenów przy rzece Cedron w rejonie ulicy Wałowej i Rzeźnickiej
• Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych
• Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”
• Pomorskie Szlaki Kajakowe
• W ramach Budżetu Obywatelskiego: plac zabaw i siłownia „Wejherek” na Osiedlu 1000-lecia PP, boisko „Jedenastka”, boisko na Osiedlu Dzięcielskiego
• Obiekt kultury „Kamienica Sztuki”
• Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roszczynialskiego
• Przebudowa systemu zagospodarowania wód opadowych i kanalizacji deszczowej
Miasto będzie dalej wspierało rozwój kultury, sportu i
cele społeczne m.in. poprzez WCK, bibliotekę, MOPS, szkoły oraz współpracę i dotacje dla organizacji społecznych,
klubów i stowarzyszeń.

Prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt:

Walczymy pomimo trudności
Kiedy rok temu uchwalaliśmy
budżet na 2020 rok zapowiadałem jasno: czasy dla samorządów
są ciężkie, a przyszłość niepewna i nieprzewidywalna. Rok temu ostrzegałem: miasto będzie
wyraźnie negatywnie odczuwało ogromne niedofinansowanie
oświaty przez rząd i utratę znacznych dochodów z podatków w
wyniku zmian ustawowych.
Nikt wówczas nie mógł przewidzieć pandemii koronawirusa i tego, że będzie jeszcze gorzej. Obecnie mamy w Polsce
prawdziwą zapaść w finansach. Jestem w samorządzie od samego początku, od 1990 r. i tak źle jeszcze nie było.
Dochody podatkowe w Wejherowie spadły o kilka milionów złotych, a sytuacja budżetu miasta w roku 2021 rysuje
się w czarnych barwach. Do oświaty dopłacimy w przyszłym
roku, podobne jak w obecnym, ogromną kwotę ponad 36 mln
zł. Dla przypomnienia, gdybyśmy - zgodnie z prawem! - otrzymali te należne nam pieniądze od rządu z budżetu państwa,
moglibyśmy wykonać np. węzeł ZRYW z tunelem pod torami
lub rozwiązać problemy osób oczekujących na mieszkania.
Przepisy podatkowe znów zostały zmienione z dużymi stratami finansowymi dla samorządów. Dlatego budżet na rok 2021
został przygotowany w sposób niezmiernie ostrożny i oszczędny. Z przyczyny niezależnych od nas konieczna jest rezygnacja
z wielu zadań i na wiele potrzeb zabraknie środków
Pomimo trudności walczymy, gdyż miasto musi się rozwijać. Pomimo kryzysowej sytuacji wydatki na inwestycje w roku
2021 wyniosą ponad 43 mln zł i utrzymamy je praktycznie na
wysokim poziomie roku 2020. Niezmiennie najwięcej wydamy
na drogi, w przyszłym roku ponad 44% środków. Ten bardzo
ambitny plan jest możliwy przede wszystkim dzięki dużemu
wysiłkowi całego zespołu, dzięki zdobytym środkom zewnętrznym, głównie unijnym, i oszczędnościom. W przyszłym roku aż
86 % inwestycji miejskich skorzysta ze środków zewnętrznych.
Co trzecia złotówka, prawie 14 mln zł na inwestycje będzie
pochodziła z dotacji. Wdrożyliśmy również program oszczędnościowy, m.in. w administracji zaoszczędzimy ponad 10 %
kosztów. Kilkanaście osób straciło prace w urzędzie i instytucjach samorządowych. Sytuacja zmusza do wspierania się
kredytami i emisją obligacji na tzw. wkład własny w inwestycjach, aby nie stracić wspominanych dotacji. Jednak wskaźnik
spłaty zobowiązań z zadłużenia został zaplanowany w wysokości 3,63%, przy dopuszczalnym wskaźniku 13,93%.
W tych trudnych warunkach staraliśmy się, aby budżet miasta zapewnił funkcjonowanie Wejherowa w 2021 roku.

Źródło: budżet miasta Wejherowa

Od 1 marca 2021

Zmiany w Strefie
Płatnego Parkowania
W Wejherowie zostanie poszerzona strefa płatnego
parkowania - taką decyzję podjęli wejherowscy radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta (15.12.2020).
Nieznacznie zmienione zostaną stawki opłat (minimalna oraz za drugą i trzecią godzinę postoju), które na tym samym poziomie pozostawały od 16 lat!
Uchwała będzie obowiązywała od 1 marca 2021 roku.
Dotychczasowe strefy płatnego parkowania w pasie drogowym dróg publicznych zostaną poszerzone o parking zlokalizowany przy ul. Wałowej (wjazd od. ul. Rzeźnickiej).
Opłaty zostaną wprowadzone na niestrzeżonych gminnych
parkingach w Wejherowie zlokalizowanych poza pasem drogowym, na parkingach:
• pomiędzy ul. Dworcową a ul. Sobieskiego (za PZU),
• pomiędzy Parkiem Cedron a ul. Wałową,
• przy ul. Wałowej (teren po wyburzonym sklepie Domator)
Opłaty za postój
Przypomnijmy, że opłaty za postój pojazdów w pasie drogowym dróg publicznych oraz na niestrzeżonych gminnych
parkingach w Wejherowie będą będą wynosić:
• opłata minimalna za parkowanie do 30 min - 1,00 zł,
• opłata za postój za pierwszą godzinę postoju - 2,00 zł,
• opłata za postój za drugą godzinę postoju - 2,40 zł,
• opłata za trzecią godzinę postoju - 2,80 zł,
• opłata za za czwartą godzinę postoju i następne - 2,00 zł.
Opłaty abonamentowe uprawniające do postoju pojazdów samochodowych:
• miesięczne w wysokości 80 zł od jednego pojazdu,
• całodniowe w wysokości 15 zł od jednego pojazdu.
Opłata za nieopłacony postój pojazdów wynosi 200 zł,
która może zostać pomniejszona pod pewnymi warunkami.
Opłaty będą pobierane w dni robocze: od poniedziałku do
piątku włącznie w godzinach od 9 do 17. Za parkowanie w
soboty, niedziele i dni świąteczne opłaty nie będą pobierane.
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AKTUALNOŚCI
Radny T. Ponka zawiadomił prokuraturę

Poważne zarzuty wobec
działaczy i radnych PiS
We wtorek podczas spotkania z dziennikarzami wejherowski
radny Tomir Ponka poinformował o skardze, którą otrzymał, dotyczącej radnych Prawa i Sprawiedliwości Piotra Reszke i Marcina Drewy, pełniącego również funkcję Doradcy Społecznego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Obok
publikujemy
oświadczenie radnego Tomira Ponki a poniżej
- pierwszą stronę otrzymanego przez niego pisma od
mieszkańca pana Zbigniewa Tyszko. Materiały
opracowane przez Zbigniewa Tyszko liczą łącznie 9
stron i w skrócie chodzi o to,
że pan Zbigniew Tyszko za-

rzuca panu Piotrowi Reszke, że w tajemnicy podjął
z konta wejherowskiej seniorki 10 tys. zł, bez jej
wiedzy i zgody (twierdzi, że
ma dowody wypłaty), zaś
panowie Marcin Drewa,
Witold Reclaf i Wojciech
Rybakowski mieli sprawę tuszować i wiedząc o tej
sprawie przez rok nic nie

Pismo, które wpłynęło do Sekretariatu Rady Miasta
Wejherowa.

zrobili, aby pomóc starszej
Pani. Wszyscy są znanymi lokalnymi działaczami
PiS. Pan Z.Tyszko też jest
członkiem PiS, ale został
zawieszony za - jak sugeruje - krytyczne uwagi wobec
wyżej wymienionych. Radny T.Ponka odszedł z PiS
na początku tego roku.
Radny Tomir Ponka w
związku z poważanymi zarzutami opisanymi w wystąpieniu oraz ich ciężarem
gatunkowym nie mógł koło
sprawy przejść obojętnie.
Radny poinformował opinię publiczną oraz pismem
z dnia 30.11.2020 r. skierował sprawę do Prokuratury
Rejonowej w Wejherowie.

Oświadczenie radnego Tomira Ponki
z dnia 15.12.2020 r.
Wyrażam głębokie zaniepokojenie w związku z otrzymaną korespondencją dotyczącą bulwersującego postępowania radnych Piotra Reszke i Marcina Drewy , a skierowaną
do mnie jako osoby pełniącej funkcje publiczną Radnego Miasta Wejherowa
Jestem poruszony poczynionymi zarzutami opisanymi w otrzymanym wystąpieniu
oraz ich ogromnym ciężarem gatunkowym polegającym na skrzywdzeniu przeszło
80-letniej kobiety, która to w wyniku tegoż zdarzenia kilkakrotnie trafiła do szpitala . Jak
wynika z otrzymanego wystąpienia nadawcy występującego w imieniu osoby poszkodowanej sprawa zasługuje na dogłębne wyjaśnienie bowiem zgodnie z jej treścią dotyczy
cyt. „.. bulwersującego postępowania - kradzieży i braku refleksji nad faktem skrzywdzenia
starszej osoby przez Pana Radnego Piotra Reszke na szkodę pokrzywdzonej oraz tuszowania faktu kradzieży wręcz represjonowania osób, które nie zgadzają się z tak haniebnym postępowaniem przez Pana Radnego Marcina Drewę”, pełniącego również funkcję Doradcy
Społecznego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.
Kierując się wielką troską i spoczywającym na mnie jako funkcjonariuszu publicznym
obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z przepisów prawa zdecydowałem o konieczności podjęcia interwencji w trosce o los skrzywdzonej przeszło 80-letniej starszej
Pani , gdyż pozbawienie oszczędności życia osoby w podeszłym wieku, najprawdopodobniej będących jej zabezpieczeniem finansowym niezbędnym do bieżącego funkcjonowania i koniecznym do pokrywania kosztów leczenia i lekarstw, jest całkowicie
nieakceptowalne i zasługuje na interwencje i pomoc. Równie bulwersujący wydaje się
fakt, iż z treści otrzymanych dokumentów wynika, że o przedmiotowej sprawie dodatkowo wiedzieli również radni powiatowi Witold Reclaf i Wojciech Rybakowski i mając
pełną wiedzę nie podjęli działań do jakich byli zobowiązani przepisami prawa.
Jednocześnie wskazuję, iż na tym etapie nie rozstrzygam co do winy , a jedynie w
trosce o los starszej osoby oraz kierując się poczuciem sprawiedliwości i równości wobec prawa moim obowiązkiem było skierowanie przedmiotowej sprawy do Wojewody
Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa, Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Prokuratury Rejonowej w Wejherowie celem dokładnej weryfikacji i podjęcia wszelkich działań prawem przewidzianych.

To bezpodstawne pomówienia
- mówią radni PiS w Wejherowie
Na spotkanie radnego Tomira Ponki z dziennikarzami przybyli radni Prawa i Sprawedliwości w Wejherowie, których dotyczą zarzuty: Piotr Reszke, Marcin Drewa, a
także radny powiatowy Witold Reclaf. Wszyscy wyrazili swoje oburzenie słowami
przedmówcy i przedstawili własne stanowisko w tej sprawie.

We wtorek wjherowski radny Tomir Ponka poinformował lokalne media o skardze, która dotyczy
radnych Prawa i Sprawiedliwości.
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- Z wielkim żalem wysłuchałem bezpodstawnych
oskarżeń radnego Ponki,
ponieważ są to pomówienia
i insynuacje - powiedział
Witold Reclaf, przewodniczący PiS w powiecie wejherowskim. - Jeżeli pan Ponka
rzeczywiście ma dowody na
istnienie przestępstwa, powinien skierować sprawę do
właściwych organów, w tym
wypadku do Prokuratury,
jeżeli popełniono przestępstwo bądź też do Sądu, jeżeli należy się danej osobie
odszkodowanie czy innego
rodzaju roszczenia. Z ubolewaniem usłyszałem oskarżenia wobec radnych, tym

bardziej że padło tu również nazwisko osoby wielce zasłużonej dla kultury w
Wejherowie, radnego powiatowego Wojciecha Rybakowskiego, który obecnie walczy
z ciężką chorobą. Rzucanie takich bezpodstawnych
oskarżeń jest haniebne.
Radny stwierdził, że zarzuty wspomniane zarzuty
są nieprawdziwe, a osoba,
która rzekomo czuje się
pokrzywdzona nie złożyła
zawiadomienia o popełnionym przestępstwie do Prokuratury ani nie wniosła
sprawy do Sądu. Tymczasem żadne postępowanie w
tej sprawie się nie toczy.

- Wystąpienie pana T.
Ponki ma zdyskredytować
i ośmieszyć radnego Piotra
Reszke oraz Prawo i Sprawiedliwość przy okazji - powiedział W. Reclaf. - Są to
ogólne oskarżenia bez podania konkretnych faktów i argumentów. Radny skierował
do dziennikarzy pismo, którego treści nie znamy.
- Trudno mi się odnieść
do pisma, którego nie czytałem (mowa o zamieszczonym
obok oświadczeniu - dop. redakcji) - powiedział radny
Piotr Reszke. - To jakieś
wymyślone sprawy. Z panem
Tyszko, który napisał to pismo, kiedyś współpracowa-

łem. Pan radny Ponka chce
tylko zrobić sensację.
- Jesteśmy postawieniu
w sytuacji nienormalnej. To
są pomówienia całkowicie
bezpodstawne. Nie została zawiadomiona do dzisiaj
prokuratura, nie toczy się
żadne śledztwo, nie ma żadnych konkretnych zarzutów.
Pan Ponka nie jest uprawniony do takich stwierdzeń,
że ktoś został pokrzywdzony. Może ponieść za to konsekwencje - powiedział radny
Marcin Drewa, który również wyraził ubolewanie wobec oskarżenia m.in. wobec
ciężko chorego radnego Wojciecha Rybakowskiego.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Kaszubski

Spichlerz Pamięci
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie powstaje „Kaszubski Spichlerz Pamięci”. Jego
celem jest stworzenie archiwum, w którym
zgromadzone zostaną relacje najstarszego
pokolenia mieszkańców Kaszub.

Nowe radiowozy dla Policji
Komenda Powiatowej Policji w Wejherowie wzbogaciła się o trzy nowe radiowozy. Zakup pojazdów sfinansowany został przez jednostki samorządowe Powiatu Wejherowskiego, w tym przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
Do policyjnej floty dołączyła Kia Ceed oraz dwa
pojazdy marki Hyundai
Tucson. Nowe samochody
z pewnością poprawią warunki służby funkcjonariuszy oraz pozwolą szybciej
reagować
na
potrzeby
mieszkańców.
Radiowozy udało się kupić dzięki
wsparciu Powiatu Wejherowskiego, a także gmin

Choczewo, Szemud i Linia.
Kluczyki do policyjnych
pojazdów symbolicznie wręczyli: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Wójt
Gminy Choczewo Wiesław
Gębka, Wójt Gminy Linia
Bogusława Engelbrecht
oraz Wójt Gminy Szemud
Ryszard Kalkowski.
- Rada Powiatu Wejherowskiego przekazała na

ten cel 100 tys. zł, dzięki
czemu udało się wesprzeć
zakup dwóch samochodów.
Radiowozy trafią do wejherowskiej drogówki oraz komisariatów w Szemudzie i
Gniewinie i mam nadzieję, że będą dobrze służyć w
wykonywaniu codziennych
obowiązków służbowych powiedziała Starosta wejherowski Gabriela Lisius.

Warto przypomnieć, że
ze względu na sytuację epidemiczną w naszym kraju
Policji przybyło wiele nowych zadań. Funkcjonariusze sprawdzają m.in.
czy osoby poddane obowiązkowej kwarantannie, przestrzegają jej zasad oraz
czy mieszkańcy stosują się
do ograniczeń nałożonych
przez rząd.

W wejherowskim muzeum odbyła się konferencja prasowa, podczas której omówiono zakończenie przedsięwzięcia
promującego historię lokalną. Zwieńczeniem projektu było
otwarcie wystawy outdoorowej.
- Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od maja bieżącego roku realizowało
projekt pn. „Kaszubski Spichlerz Pamięci”. Celem przedsięwzięcia było stworzenie archiwum gromadzącego relacje
najstarszego pokolenia mieszkańców Kaszub. Znajdujemy
się przed ekspozycją plenerową, prezentującą efekty tegorocznych nagrań, gdzie zaprezentowane są wybrane fragmenty relacji i sylwetki ich bohaterów - powiedział podczas
spotkania Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.
„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z
zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu
i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Program
realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2009 r. Muzeum Historii Polski
jest jego operatorem.
- Dziękuję osobom zaangażowanym w powstanie projektu, w tym patronom: Powiatowi Wejherowskiemu, Gminie
Wejherowo i Gminie Żukowo, instytucjom partnerskim i
mediom - powiedział Dyrektor MPiMKP w Wejherowie Tomasz Fopke.
Realizację projektu koordynował dr Andrzej Hoja. Inwestycja została dofinansowana z programu „Patriotyzm
Jutra” w wysokości 44 tys. zł.
- Zapraszamy seniorów, mieszkańców Powiatu Wejherowskiego do dzielenia się zdjęciami i wspomnieniami ze
swojego życia w naszym regionie, także w języku kaszubskim - mówił Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.
Fragmenty opowieści, które zebrano i opracowano w
ramach pierwszej części projektu dostępne są na stronie:
www.spichlerzkaszubski.pl

Starostwo Powiatowe w Wejherowie informuje,
że w dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia)
Urząd Starostwa Powiatowego będzie nieczynny.
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POWIAT
Luzino. Każdy może pomóc

Zrzutka na
wyjątkowy
mural

W dniu 27.11.2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie zorganizowało Powiatową Konferencję szkoleniową pn. „Oblicza przemocy” .

W Luzinie, na ścianie jednego z budynków, powstanie mural o wyjątkowej wymowie. Będzie
wyrażał solidarność z osobami chorującymi psychicznie. W ramach projektu, jego inicjatorzy
zamierzają objąć specjalistycznym wsparciem
doradczo-terapeutycznym 10 osób z gminy Luzino, które z powodu choroby psychicznej doświadczają stygmatyzacji i wykluczenia.
Każdego roku ponad jedna trzecia całej populacji cierpi na zaburzenia psychiczne.
Problem jest szczególnie dotkliwy na wsiach i w małych
miejscowościach ze względu na zjawisko stygmatyzacji
osób chorujących psychicznie.
Istnieją też trudności z dostaniem się do terapeuty, psychiatry, psychologa. Dodatkowo
osoby cierpiące obawiają się
„co ludzie/sąsiedzi powiedzą?”.
Z misją wspierania osób
chorujących psychicznie w Luzinie zawiązała się Artystyczna Inicjatywa, dzięki ludziom
pełnym pasji i chęci zmiany
społecznej w jednej z największych wsi w Polsce. Pomysł
zyskał uznanie Funduszu Inicjowania Rozwoju i teraz stara
się o przyznanie grantu.
Aby uzyskać wsparcie finansowe inicjatorzy potrzebujemy
wsparcia w postaci wpłat na tę
zbiórkę i stworzenie wyjątkowego muralu w Luzinie. Mural
wykona znany trójmiejski artysta Tuse. Angażowanie się w
prace artystyczne stanowi remedium na wiele problemów
naszych czasów. Szczególnie
teraz nie zapominajmy o zdrowiu psychicznym.
Możesz wziąć udział w wyjątkowej zbiórce – tworzeniu
muralu na rzecz solidarności
z osobami chorującymi psychicznie w Luzinie.
Link do zbiórki:
https://zrzutka.pl/r9anmf
Więcej informacji na: https://
luzino.eu/pl/mural-w-luzinie-trwa-zbiorka-pieniedzy/
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Oblicza przemocy

OGŁOSZENIE

Partnerami projektu są:
Stowarzyszenie Kaszubskie
Centrum Edukacji „Vademecum”, Cafe Ambasador, Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie,
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luzinie, Stowarzyszenie Na Drodze
Ekspresji, Pomorska Koalicja na
Rzecz Zdrowia Psychicznego.
Kampania
crowdfundingowa realizowana w ramach
Konkursu Grantowego Fundusz Inicjowania Rozwoju,
którego Partnerami Głównymi
są POLPHARMA S.A. i LPP S.A,
Partnerem - Farm Frites Poland
S.A. a Operatorem Konkursu
jest FIR UP FOUNDATION.

Z uwagi na trwającą pandemię Covid-19 konferencja
odbyła się on-line. W spotkaniu wzięło udział 80 osób, w
tym przedstawiciele miejskich i gminnych ośrodków
pomocy społecznej, zespołów
interdyscyplinarnych
ds.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, funkcjonariusze
Policji, Prokuratury, koordynatorzy rodzinnej pieczy
zastępczej
Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, dyrektorzy i wychowawcy placówek
opiekuńczo-wychowawczych
oraz psycholodzy, pedagodzy, przedstawiciele oświaty
oraz Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
Konferencja miała charakter szkoleniowy. Uczestnicy wysłuchali wykładu dr
Małgorzaty Dziewanowskiej - adiunkta w Zakładzie Kryminologii, Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
członkini Zarządu Fundacji „Po DRUGIE”, specjalizującej się w prawach osób
małoletnich, poradnictwie
dla osób opuszczających
placówki wychowawcze i resocjalizacyjne i przeciwdzia-

łaniu przemocy w rodzinie.
Wykład dotyczył m.in.
zagadnień z zakresu prawa, w tym procedowania w
sprawie Niebieskiej Karty,
psychologicznych aspektów
karcenia dzieci, edukacji
przeciw przemocy, pracy ze
sprawcami przemocy oraz
metod pracy z rodzinami
doświadczającymi przemocy oraz ich skuteczności.
Konferencja była okazją do
wymiany spostrzeżeń w zakresie stosowanych metod i
form pracy z rodzinami doświadczającymi przemocy.
Zastępca dyrektora PCPR
w Wejherowie przedstawiła uczestnikom konferencji
założenia do Powiatowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
o Ochrony Ofiar Przemocy
na lata 2021-2025 oraz dane statystyczne w oparciu,
o które dokonano diagnozy
przemocy w rodzinie w powiecie wejherowskim.
Dane statystyczne pokazują, że przemoc w rodzinie
w naszym powiecie dotyczy
wielu rodzin o różnym statusie materialnym, zawodowym i społecznym.
W latach 2015-2020 w

KONDOLENCJE

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
O. Bonusa Tomasza Dąbrowskiego OFM
proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy w Osiecznej
oraz byłego wikarego i ekonoma klasztoru Franciszkanów
w Wejherowie
Niech spoczywa w pokoju.
Pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim
wyrazy współczucia
składają:
Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius
wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

powiecie
wejherowskim,
wszczęto łącznie 2 198 procedur „Niebieska Karta”. 42
% założonych Niebieskich
Kart zostało zakończonych,
ponieważ przemoc nie została potwierdzona przez
powołane grupy robocze.
Narzędzie, które ma służyć
wsparciu osób i rodzin doświadczających przemocy w
rodzinie, bywa wykorzystywane jako narzędzie w sprawach rozwodowych, w walce
o opiekę nad dziećmi pomiędzy małżonkami.
Policja podjęła 6 231 interwencji domowych z czego 26,44% zakończyło się
wszczęciem procedury „Niebieska Karta”. W 59,9% „Niebieskiej Karty” uprawnione
służby tj. Policja, placówki
oświaty, służby zdrowia i
jednostek pomocy społecznej
zakładały rodzinom zamieszkującym na terenie miast
powiatu wejherowskiego. Z
powodu ustania przemocy
oraz po zakończeniu pracy
z rodziną zamknięto łącznie
1124 procedury. W wyniku
prowadzonych czynności wynikających z procedury „Niebieska Karta” skierowano do
organów ścigania 933 sprawy. Akty przemocy w 61,8%
miały miejsce w związku z
nadużyciem alkoholu przez
sprawcę, 298 razy doprowadzono sprawców do pomieszczeń wytrzeźwień.
Osobami
doznającymi
przemocy były w ponad 88%
kobiety i dzieci, natomiast
sprawcami przemocy byli
głównie mężczyźni (90,5%).
Zdarzało się, że sprawcami
przemocy były dzieci (0,8%).
Dane statystyczne wskazują, że najczęstszą formą
przemocy kierowaną wobec
seniorów jest przemoc psychiczna ( 100% procedur) i
fizyczna ( 90% procedur). W
ok. 30% prowadzonych procedur dochodziło do przemocy ekonomicznej, w 7%
do przemocy seksualnej,
natomiast w 3,7% procedur
dochodziło do zaniedbań
opiekuńczych potrzeb osób
starszych.
Najczęściej przemocy wobec seniorów w rodzinach dopuszczają się dorosłe dzieci

(51,8% ) oraz współmałżonkowie (ok.40,7%). Odnotowano również przemoc ze
strony wnuków (14,8%) oraz
synowych/zięciów osób starszych (11,1%). Blisko 20%
respondentów wskazało, że
sprawcami przemocy w rodzinie była więcej niż jedna
osoba wspólnie zamieszkująca z seniorem.
W wyniku przemocy domowej w latach 2015-2019
służby podejmowały interwencje wobec 32 dzieci w
związku ze skrajnym zaniedbaniem lub narażeniem
ich na utratę zdrowia lub życia.Wobec 8 dzieci Sąd Rejonowy w Wejherowie wydał
postanowienie o umieszczeniu ich w środowisku zastępczym.
W efekcie dokonanej
diagnozy w Powiatowym
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o
Ochrony Ofiar Przemocy na
lata 2021-2025 zaplanowano działania mające na celu
ograniczenie zjawiska przemocy, ochronę osób i rodzin,
które przemocy doznają, pomoc 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.
Założenia programowe
będą wdrażane przez okres
najbliższych pięciu lat, a
ich efektem ma być ograniczenie tego zjawiska w
naszym powiecie. Osoby
i rodziny, doświadczające
przemocy mogą skorzystać
z pomocy na terenie swoich
gmin w ośrodkach pomocy społecznej, przy których
działają zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy oraz w Zespole
Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
Dane teleadresowe do tych
instytucji udostępnione są
na stronie internetowej
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wejherowie w zakładce Interwencja Kryzysowa.
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AKTUALNOŚCI
50 lat temu 17 grudnia też był czwartek

To była egzekucja

50 lat temu, 17 grudnia 1970 roku w Gdyni wojsko i milicja otworzyły ogień do robotników idących rano do pracy, głównie do
Stoczni im. Komuny Paryskiej i do portu. Była to swoista egzekucja na ludziach, którzy posłuchali apeli komunistycznych władz
i mimo protestów robotników, w dobrej wierze wyruszyli do pracy. W tym tragicznym dniu zginęli m.in. mieszkańcy Wejherowa.
Wśród
śmiertelnych
ofiar tragedii, która wydarzyła się w okolicach
stacji
Gdynia-Stocznia,
znaleźli się wejherowianie. Zbigniew Nastały,
który miał zaledwie 17 lat,
zginął od strzału w głowę,
gdy wysiadł z pociągu w

drodze do szkoły. 33-letni
Marian Wójcik zmarł na
drugi dzień od ran po ciężkich postrzałach.
Tzw. czarny czwartek 17
grudnia to najtragiczniejsze wydarzenie w czasie
grudniowych
pacyfikacji
robotniczych protestów na

Co roku w rocznicę tragedii, władze miasta i powiatu,
przedstawiciele organizacji i niektórych szkół składają kwiaty na grobach dwóch mieszkańców Wejherowa, którzy zginęli 17 grudnia 1970 roku w Gdyni.

Wybrzeżu
dokonanych
przez władze komunistyczne. W Gdyni zginęło wtedy
18 osób. W sumie w Grudniu’70 było co najmniej 45
ofiar śmiertelnych (oficjalne dane), a 1165 osób odniosło rany, w tym ciężkie.
* * *
39 lat temu, 13 grudnia
1981 roku, władze komunistyczne w celu powstrzymania niepokojów społecznych i
zlikwidowania ruchu demokratycznego
wprowadziły
niezgodny z Konstytucją RP
stan nadzwyczajny (stan wojenny). Internowano 10131
działaczy NSZZ „Solidarność”, życie straciło prawdopodobnie 40 osób, wśród nich
9 zastrzelonych górników z
kopalni „Wujek” w Katowicach. Do dziś nikt nie poniósł
kary za ofiary oraz niszczenie państwa podczas dwóch
barbarzyńskich
grudniowych wydarzeń.

Szpitale Pomorskie informują
W szpitalu
w Wejherowie

Ostatnia
Nowe szansa na
zabiegi szczepienie

3 grudnia br. w Pracowni Elektroterapii
Kaszubskiego Centrum Chorób Serca
i Naczyń w Wejherowie wykonano po
raz pierwszy dwa
zabiegi implantacji
podskórnych kardiowerterów-defibrylatorów (sICD).
Są to urządzenia całkowicie podskórne, z elektrodą
defibrylacyjną umieszczoną pozanaczyniowo.
Więcej na temat w kolejnym „Pulsie Wejherowa” 7 stycznia 2021 r.

Grudzień to ostatni miesiąc, kiedy bezpłatnie można skorzystać z bezpłatnego
programu szczepień przeciw pneumokokom dla osób powyżej 65. roku życia z grupy ryzyka.
To wspólna inicjatywa samorządu województwa pomorskiego i powiatów, które planują, że do końca 2020
roku ze szczepień skorzysta blisko 3 000 mieszkańców
Pomorza. Realizatorem zadania są Szpitale Pomorskie.
Z programu korzystają m.in. mieszkańcy powiatu wejherowskiego.
Zakończyły się już zapisy na szczepienia w Gdańsku,
ale utworzono dwa dodatkowe punkty w przychodniach
NZOZ „Śródmieście” w Gdyni: przy ul. Żwirki i Wigury
14 oraz ul Białowieskiej 1.
Pełna lista miejsc, gdzie można się zaszczepić wraz z
liczbą osób planowanych do wyszczepień znajduje się na
stronie www.szpitalepomorskie.eu/pneumokoki

Kolejne wydanie „Pulsu Wejherowa”
ukaże się za trzy tygodnie, 7 stycznia 2021 roku.
Nasza gazeta ukazuje się zawsze
dwa razy w miesiącu.

OGŁOSZENIE

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

WTBS sp. z o.o. Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26 e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl
http://www.wtbswejherowo.pl/
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IDĄ ŚWIĘTA

Szlachetna paczka w Wejherowie

Muzeum zaprasza

Kaszubska
kolęda
i kołysanka
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wraz z twórczyniami i wykonawcami utworu zaprasza
do wysłuchania pięknej kolędy-kołysanki
kaszubskiej pt. „Lililôj, Malińczi” (Zaśnijże, Maleńki).

Za sprawą Szlachetnej Paczki w całej Polsce odbył się Weekend Cudów. Do Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 (Elektryk) w Wejherowie trafiały dary, dedykowane najbardziej potrzebującym. Jak co roku do akcji włączyli się pracownicy Starostwa Powiatowego w Wejherowie, którzy w ramach tej akcji przekazali paczki - na zdjęciu wicestarosta
Jacek Thiel z wolontariuszkami. Świąteczne podarunki dla potrzebujących rodzin przekazał też wolontariuszom w
PZS nr 2 Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
- Dzięki wolontariuszom i wszystkim ludziom, którzy włączyli się do akcji dla wielu rodzin miniony weekend był
czasem spełnionych marzeń - mówi starosta wejherowski Gabriela Lisius. - Wszystkim darczyńcom i wolontariuszom
należą się wielkie podziękowania!
Ż y c zeni a
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Autorkami a zarazem wykonawczyniami utworu są Anna Rocławska-Musiałczyk (muzyka, fortepian) i Mirela
Fiedorowicz (słowa, śpiew). Artystkom towarzyszą również: Monika Misiąg (wiolonczela) oraz Katarzyna Słomińska (skrzypce). Pod filmowym okienkiem znajdziecie
Państwo garść informacji o autorkach oraz tłumaczenie
tekstu utworu na polski i angielski.
Utwór doskonale wpisuje się w tegoroczny klimat Świąt
Bożego Narodzenia, co z powodzeniem unaocznił w teledysku Maciej Lieder. Dźwięk smakowicie przyrządził Tadeusz Korthals.
Premiera obyła się 10 grudnia 2020 na muzealnym kanale You Tube: https://youtu.be/X9LVo7HpnwM
Nadal pod tym linkiem można posłuchać kolędy oraz zobaczyć urokliwy świąteczny teledysk.

17 grudnia 2020

redakcja@pulswejherowa.pl

IDĄ ŚWIĘTA
W mieście już panuje atmosfera Świąt

Rozświetlone Wejherowo
Ogromna,
mieniąca
się
światełkami choinka na rynku, kolorowe ozdoby na wielu
wejherowskich ulicach, żaglówki, aniołki i girlandy w
parku - wszystko to sprawia,
że w Wejherowie zapanowała
magiczna atmosfera Świąt Bożego Narodzenia. Bez względu
na trudności i ograniczenia, w
naszym mieście, jak co roku
jest pięknie.

Jakub Wejher w czerwonej czapce Mikołaja,
z dumą patrzy na swoje miasto - rozświetlone i kolorowe na Święta.

Tegoroczna choinka jest wyższa niż
poprzednie. Została wydłużona o nowy szpic i mierzy 13 metrów. Na rynku stanęła też bezpłatna karuzela dla
dzieci, udekorowana zdjęciami Wejherowa „Dawniej i dziś”. Przy choince i
karuzeli z głośników płynie muzyka i
kolędy. Jak co roku, udekorowano ratusz, kamienice przy rynku, przyległe
ulice oraz Park Miejski.
Nie zbraknie też tradycyjnej Bożonarodzeniowej Szopki.
Trzeba koniecznie znaleźć czas i wybrać się po zmroku na spacer po mieście.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Ż y c zeni a
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AKTUALNOŚCI
Marcin Drewa nominowany

OGŁOSZENIE

Festiwal Tańca E-Dance

Sukces tancerek
Wejherowianin został
społecznym doradcą Prezydenta RP z Wejherowskiego
Centrum Kultury
Wejherowianin Marcin Drewa został społecznym doradcą prezydenta RP Andrzeja
Dudy. Będzie wspierał i zastępował w działaniach lokalnych głowę państwa, a także
promował nasze miasto w Pałacu Prezydenckim.

Wracamy do wydarzenia
które miało miejsce w końcu
września br. Wtedy to miejski radny został wyróżniony
i jako jedyny z mieszkańców
powiatu wejherowskiego został doradą Prezydenta RP.
- W Pałacu Prezydenckim
z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrałem nominację na społecznego doradcę,
to wielkie wyróżnienie, ale
także ogromne wyzwanie
- mówi Marcin Drewa. Jest to zobowiązanie do bardzo ciężkiej pracy. Wiem, że
wpisuję się do elitarnej grupy kilkunastu doradców z
całego kraju, tym bardziej
cieszy to wyróżnienie.
Doradcy społeczni reprezentują prezydenta na różnego rodzaju uroczystościach
patriotycznych czy religijnych, w wydarzeniach społecznych, kulturalnych. Są
tam, gdzie należałoby, aby
był prezydent, ale z powodu
innych obowiązków nie może
w nich uczestniczyć.

Marcin Drewa jest dyrektorem w Oddziale Regionalnym KRUS w Gdańsku.
Odznaczony został medalem „Milito Pro Christo”,
Srebrnym Medalem „Za-

służony dla Obrony Terytorialnej” oraz Krzyżem za
Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów
Politycznych.

Jest byłym wiceprzewodniczącym Rady Miasta Wejherowa.
Obecnie M. Drewa piastuje mandat radnego w
kadencji 2018 -2023.

Reprezentantki Wejherowskiego Centrum Kultury zdobyły laury na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca - Białobrzeski
E-Dance Inspirations. Gościli na nim tancerze z całej Polski.
Konkurencja była bardzo duża. Dość powiedzieć, że sama transmisja za żywo na portalu You Tube trwała ponad
13 godzin. Tancerki z WCK, trenujące pod kierunkiem Elżbiety Czeszejko, startowały w czterech kategoriach: klasyka, modern, jazz oraz inne formy taneczne.
W dziesięciu konkurencjach wejherowianki zajęły pierwsze lub drugie miejsca! Jak widać, dziewczyny są nie tylko
bardzo pracowite, ale też utalentowane. Gratulujemy.
Oto lista ich sukcesów:
Magdalena Gawin zajęła 2 miejsce w tańcu klasyczny
w kategorii wiekowej 8-10 lat
Antonina Berman - 1 miejsce, modern 8-10 lat
Anna Witkowska - 2 miejsce, taniec klasyczny powyżej 15 lat
Anna Witkowska - 1 miejsce, modern powyżej 15 lat
Anna Witkowska - 2 miejsce, inne formy pow. 15 lat
Anna Witkowska - 1 miejsce, jazz pow. 15 lat
Natalia Puszczewicz - 2 miejsce, modern pow. 15 lat
Duet: Anna Witkowska i Amelia Badena - 1 miejsce
w kategorii modern powyżej 15 lat.
Mini Formacja Bąbelki, w swojej grupie wiekowej 8-11
lat, w kategorii modern zajęła 1 miejsce, a grupa Baccara
Junior, w grupie 12-15 lat, w kategorii jazz - 2 miejsce.

Ż YC Z E N I A

Prezes Krystyna Laskowska
oraz Zarząd Wejherowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
wszystkim swoim
Wykładowcom i Studentom
składają
gorące, serdeczne
Życzenia Świąteczne
i Noworoczne,
a przede wszystkim, abyśmy się
wszyscy spotkali się
w zdrowiu w naszym
Uniwersytecie.
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WYDARZENIA
Radość i słodkie prezenty w gminie Łęczyce

Św. Mikołaj przyjechał
strażackim wozem
Statuetkę oraz list gratulacyjny wyróżnionemu policjantow wręczyła Komendant Powiatowy Policji w
Wejherowie.

Wyróżnienie dla policjanta

Nagroda i tytuł
Policjant z Komendy Powiatowej Policji z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą
Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie został nagrodzony przez Polską Izbę Ubezpieczeń
za zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej
uzyskując tytuł „Policjanta roku”.
Policjant z Wejherowa został także nagrodzony przez
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Funkcjonariusz operacyjny został wyróżniony za codzienną pracę
na rzecz zapobiegania oraz przeciwdziałania przestępczości
ubezpieczeniowej oraz wyjątkowe zaangażowanie w walkę
z tego typu nadużyciami.
Przestępczość ubezpieczeniowa to zjawisko towarzyszące
ubezpieczeniom od początku ich funkcjonowania. Jej skutkiem są nie tylko straty finansowe, ale i niebezpieczeństwo
uwikłania np. w upozorowane zdarzenie drogowe.

6 grudnia na ulicach Gminy Łęczyce zapanował niezwykły mikołajkowy klimat. Tego dnia
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie we współpracy z niesamowitymi ludźmi zorganizowała specjalnie dla mieszkańców „Mikołajkowy
Przejazd”. O godzinie 15:00 ze wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych działających na
terenie Gminy Łęczyce wyruszyły świąteczne zastępy.
Przy dźwiękach syren,
świątecznej muzyki i światłach brykały śnieżynki,
pląsały anioły i podążali królowie. W centralnym punkcie
tego zamieszania był jednak
Święty Mikołaj, który razem
z pomocnikami wszystkim
grzecznym dzieciom rozdawał słodkie prezenty.
- To co się działo w niedzielę 6 grudnia w Gminie
Łęczyce przeszło nasze najśmielsze oczekiwania - mówi
Hanna Mancewicz, dyrektor GIKiB w Łęczycach.
- Mieszkańcy byli wszędzie,
duzi i mali, reagowali taką radością, że tą energią
moglibyśmy oświetlić całą
gminę. Bardzo się cieszę,
że mogliśmy stworzyć takie niezwykłe wydarzenie,
którego nie moglibyśmy

zorganizować bez naszych
strażaków z OSP Łęczyce,
OSP Bożepole Wielkie, OSP
Kaczkowo i OSP Rozłazino.
Wielką pomoc okazali również aktorzy Teatru Odeon,
którzy jako anioły, śnieżynki, królowie, elfy pomagali
w akcji. Dziękujemy!
Mikołaj i jego ekipa zostali również obdarowani
przez dzieci - uśmiechami,
wybuchowym
przywitaniem w Strzelęcinie, wierszykami w Łęczycach czy
Wysokim (i nie tylko tam),
gromkim „100 lat” odśpiewanym w Rozłazinie czy
Witkowie.
Komentarze
mieszkańców, które można przeczytać na facebooku
obok relacji z wydarzenia
świadczą o tym, że pomysł
był strzałem w dziesiątkę.

Na profilu https://www.facebook.com/gikibleczyce
można zobaczyć więcej zdjęć z tego wydarzenia.

Wszystko w jednym miejscu

Powstanie Centrum
Samorządowe
W Szemudzie rozpoczęła się budowa Centrum
Samorządowego, którego zadaniem będzie skupienie w jednym miejscu najważniejszych podmiotów i służb publicznych. Znajdzie się tam
także nowy Komisariat Policji.

Aby być w zgodzie z tradycjami, symbolicznego wbicia łopaty pod budowę dokonali m.in. Ryszard Kalkowski wójt
Gminy Szemud, Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie insp. Beata Perzyńska, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie mł. insp. Marcin
Potrykus, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie st. bryg. Jacek Niewęgłowski oraz
inni zaproszeni goście.
W siedzibie Centrum Samorządowego w Szemudzie, swoje miejsca znajdą: Policja, Straż Pożarna, Zarządzanie Kryzysowe, Zespól Ratownictwa Medycznego z karetką, GOPS,
Szemudzkie centrum wspierania rodziny oraz Urząd Gminy.
Takie rozwiązanie przyspieszy, usprawni i podniesie jakość obsługi mieszkańców gminy, którzy w jednym miejscu
będą mogli załatwić wszystkie ważne sprawy.

Ż YC Z E N I A

Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia
pragniemy życzyć
pełnych radości i spokoju świąt.
Wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń,
dużo zdrowia,
a także wielu sukcesów w nadchodzącym 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce
Tomasz Białobrzeski

Wójt Gminy Łęczyce
Piotr Wittbrodt
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KULTURA
Konkurs i wystawa

Nasza szopka
bożonarodzeniowa
Wejherowskie Centrum Kultury zorganizowało i rozstrzygnęło otwarty konkurs tworzenia szopek bożonarodzeniowych. Prace
konkursowe można oglądać w galerii „przez
szybę” w foyer Filharmonii Kaszubskiej.
Prace oceniało jury w składzie: Jolanta Rożyńska przewodnicząca komisji, Joanna Bojke i Karol Formela.

Oto wyniki konkursu
I miejsce zajęli Oskar i Sławomir Roppel za wykonanie
szopki z patyczków od lodów
II miejsce zajęli Dagmara Wełnicka i Bartosz Bochr za
wykonanie szopki ze zwiniętych kolorowych papierów
III miejsce zajęły ex aequo:
Bożena Szreter za dużą szopkę z drewna, w której postaci wykonane zostały z modeliny
Alicja Szyjkowska za szopkę z makaronu
Wyróżniono także Natalię i Artura Ślepowrońskich
za szopkę z patyczków i gałązek, w której postacie zrobiono z plasteliny.
Ż YC Z E N I A
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Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na premierę

Słuchowisko „Złote serce”

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona”- mawiał Albert Einstein. To właśnie z myślą o pielęgnowaniu wyobraźni najmłodszych, zespół Wejherowskiego Centrum Kultury zrealizował słuchowisko „Złote serce” na podstawie tekstu
Adama Szulca. Koordynacją artystyczną zajął się Sebastian Niewola, a w poszczególne
postaci wcielili się pracownicy Wejherowskiego Centrum Kultury.
- Zasiadając przed ekranem telefonu, komputera, czy
tabletu, dzieci wpatrują się
w pojawiające się na nich obrazy. Niewiele pozostawia to
miejsca wyobraźni, która jest
niezwykle ważna w rozwoju
młodych ludzi - mówi Adam
Szulc - autor tekstu słuchowiska i kierownik działu
promocji i marketingu WCK.
- Kiedy jednak dziecko jest w
stanie wysłuchać jakiejś opowieści, a nie od razu ją widzieć - rozwijają się w mózgu
zupełnie inne połączenia.
Rozwija się wyobraźnia.
Święta to dla wielu magiczny czas, który pozwala

zatrzymać się w codziennym
biegu i poświęcić czas na rodzinne słuchanie!
Ostatnie tygodnie w Filharmonii Kaszubskiej upływają w odseparowaniu od
widzów. To skłoniło kreatywny zespół placówki do
poszukiwania całkiem innej,
ciekawej formy prezentu dla
mieszkańców
Wejherowa.
Takiego upominku, który będzie można podarować, mimo zamknięcia Filharmonii.
Pomysł słuchowiska, początkowo krążył wokół nagrania „Opowieści Wigilijnej”
Charlesa Dickensa, ale przerodził się w chęć stworzenia
oryginalnego
scenariusza,
który zainteresuje i młodszych i starszych odbiorców.
Główną bohaterką jest
9-letnia Tosia. Pewnego
dnia w pokoju dziewczynki pojawia się tajemnicza
postać, którą okazuje się
skrzat Świętego Mikołaja.
Urho – takie imię nosi niespodziewany gość – zabiera
Tosię w niezwykłą wyprawę
w czasie. Pokazuje jej jedną
postać z każdego miesiąca,
której dziewczynka okazała pomoc, czy też zrobiła dla
niej coś dobrego.
Historia Tosi pozwoli zrozumieć dzieciom, jak ważne
są dobroć, współczucie i chęć
niesienia pomocy. Pokaże im
że czasami, by zrobić coś dobrego wystarczy rozglądać
się wokół i być otwartym na
drugiego człowieka.

Projekt został zrealizowany przez zespół Wejherowskiego Centrum Kultury.
Do udziału został zaproszony również tajemniczy gość,
którego słuchacze poznają
przed samą premierą.
W ramach działań promujących
wydarzenie
przeprowadzono sesję fotograficzną, która w zabawny
sposób przedstawia bohaterów opowieści. Przed obiektywem Karola Formeli,
który wcielił się również w
rolę narratora słuchowiska,
stanęli członkowie zespołu
WCK, grający poszczególne
postaci.
- Nikt z nas nie jest dyplomowanym aktorem, a udział
w tej realizacji dla wielu był
prawdziwym wyzwaniem.
Mamy jednak nadzieję, że
efekt będzie satysfakcjonujący i spotka się z uznaniem
słuchaczy. Bardzo chcielibyśmy umożliwić rodzinom
spędzenie wspólnego czasu
w klimacie tej niezwykłej
świątecznej opowieści – mówi Monika Płomin - skrzat
Urho, a na co dzień specjalista ds. promocji w Wejherowskim Centrum Kultury.
Premiera słuchowiska
odbędzie się 21 grudnia
o godz. 10.00 na stronie:
www.wck.org.pl
Emitowane
będzie
również na antenie Radia Norda.

redakcja@pulswejherowa.pl
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OGŁOSZENIA, INFORMACJE
Nabór do Programu Korekcyjno – Edukacyjnego
dla sprawców przemocy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że
od dnia 21 grudnia 2020 roku do dnia 14 stycznia 2021 roku
prowadzi nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego
dla sprawców przemocy w 2021 roku.
Program przeznaczony będzie dla:
• rodziców , którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską
lub są jej pozbawieni w wyniku
zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich,
• osób skierowanych przez Sąd do odbycia programu,
• sprawców przemocy zgłaszających się z własnej inicjatywy.
Zajęcia prowadzone będą w okresie
od 21.01.2021 r. do 11.06.2021r. w każdy czwartek
od godziny 17.00-20.00. w siedzibie PCPR ul. Sobieskiego 279A.
Udział w programie jest nieodpłatny !
W dniu 21.01.2021 roku o godz. 14.00 odbędą się
indywidualne spotkania konsultacyjne i kwalifikacja
dla kandydatów do udziału w programie.
Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej
http://www.pcprwejherowo.pl/
osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
do 14 stycznia 2021 roku za pośrednictwem poczty,
lub wrzucając do skrzynki przy drzwiach wejściowych
do siedziby Centrum.
Zapraszamy do udziału w Programie
OGŁOSZENIE
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Odblaski
dla
każdego
Wejherowscy policjanci
uczestniczą w ogólnopolskiej akcji „Świeć przykładem - bądź widoczny!”,
której celem jest przypomnienie o potrzebie korzystania z elementów
odblaskowych.
Piesi mają obowiązek stosowania elementów odblaskowych po zmierzchu poza
obszarem zabudowanym. Policjanci zchęcają, aby korzystać z odblasków również w
mieście, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy
widoczność bywa ograniczona
przez mgły, deszcz lub śnieg.
Wejherowscy policjanci zachęcają do noszenia elementów odblaskowych zarówno
dzieci, młodzież, jak i dorosłych mieszkańców.
Pamiętajmy, aby nosić odblaski w takim miejscu, by
znalazły się w polu świateł
samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków.
To ważne dla naszego bezpieczeństwa.

Z POLICJI
Długa lista przestępstw

Policjanci z Wejherowa odebrali zgłoszenie o włamaniu do samochodu i garażu. Na miejscu znaleźli mandat
karny i dane personalne włamywacza, po czym odebrali
zgłoszenie o kradzieży portfela z samochodu oraz dwóch
pojazdów w innym miejscu. Jedno z aut złodziej porzucił
i odjechał innym skradzionym autem, powodująć kilka
kolizji drogowych. M.in. uszkodził rogatki na przejeździe
kolejowym, a uszkodzone auto porzucił i uciekał pieszo.
Został zatrzymany.
Okazało się, że 38-latek ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Ma też cofnięte uprawnienia do kierowania. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży
z włamaniem, kradzieży samochodów, pieniędzy i jazdy
w stanie nietrzeźwości. Złodziej odpowiadać będzie za
spowodowanie kolizji drogowych i uszkodzenie rogatek.
Za popełnione przestępstwa i wykroczenia grozi kara
do 10 lat pozbawienia wolności.

Pijany, agresywny, wulgarny

Po godzinie 19:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji
w Wejherowie otrzymał zgłoszenie interwencji domowej.
Na miejscu zdarzenia zastali nietrzeźwego i awanturującego się 39-latka który dobijał się do mieszkania.
Mężczyzna był wulgarny i agresywny wobec sąsiadów
oraz policjantów, dlatego stanowił zagrożenie dla innych
osób. Został obezwładniony i doprowadzony do wejherowskiej komendy.
Podczas przeszukania w kieszeni spodni znalezione zostało zawiniątko z suszem, które okazało się marihuaną.
Mężczyzna dodatkowo poniesie konsekwencje za swoje
zachowanie oraz za posiadaniem narkotyków.

17 grudnia 2020
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KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA
Komunikacja
miejska w okresie
świąteczno-noworocznym

STRAŻ MIEJSKA
Bezdomni potrzebują pomocy
Na ławce leżał pijany 57-letni mężczyzna z oznakami wyziębienia. Gdyby nie czujność i wrażliwość ludzi mogłoby
dojść do tragedi. Służbom udało się go uratować.
Obecnie na terenie Wejherowa przebywa czterech bezdomnych mężczyzn. Najstarszy ma 57 lat, a najmłodszy 33
lata. Główną przyczyną bezdomności jest alkoholizm i rozpad rodziny. Straż Miejska proponuje bezdomnym pobyt w
schroniskach, ale na ogół nie chcą tam pójść, bo wymagana
jest trzeźwość.
W Wejherowie opracowano procedurę postępowania z
osobami bezdomnymi. MOPS podpisał umowy z schroniskami. Poza godzinami pracy MOPS, bezdomny otrzyma od
straży miejskiej bilet i skierowanie do schroniska.
Pomoc bezdomnym oferują także siostry Albertynki, u
których schronienie znajduje 22 bezdomnych.

Wigilia (czwartek, 24.12.2020 r.)
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• na liniach
ostatnie odjazdy z pętli
wykonywane będą między 16:30 - 17:15,
• na liniach
ostatnie odjazdy z pętli
wykonywane będą między 15:30 - 16:30,
• linia
nie będzie kursowała przez cały dzień.

1. dzień Świąt (piątek, 25.12.2020 r.)

www.wznk.pl

Autobusy kursują wg rozkładu ważnego w niedziele i święta,
lecz niektóre linie rozpoczną kursowanie później:

Godziny pracy

• linie
rozpoczną kursowanie ok. godziny 6:00,
• pozostałe linie kursują bez zmian.

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

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

Autobusy kursują wg rozkładu dnia powszedniego,
lecz krócej niż na co dzień:

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

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

tel. 731-008-506

2. dzień Świąt (sobota, 26.12.2020 r.)
Autobusy kursują wg rozkładu ważnego w niedziele i święta.

Sylwester (czwartek, 31.12.2020 r.)
Autobusy kursują wg rozkładu dnia powszedniego,
lecz krócej niż na co dzień:
ostatnie odjazdy z pętli
• na liniach
wykonywane będą między 21:00 - 21:30,
• linia
nie będzie kursowała przez cały dzień.
• pozostałe linie kursują bez zmian.

Nowy Rok (piątek, 01.01.2021 r.)
Autobusy kursują wg rozkładu ważnego w niedziele i święta,
lecz niektóre linie rozpoczną kursowanie później, tak jak 25.12.2020 r.

www.mzkwejherowo.pl

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

58 572 29 33

Linia
w niedziele handlowe
W związku ze spodziewanym zwiększonym zainteresowaniem
pasażerów w grudniowe niedziele handlowe:

06.12

13.12

20.12

linia
będzie kursowała wg sobotniego rozkładu jazdy
zapewniając dojazdy do C.H. „Port Rumia”.
Zachęcamy do podróży po przedświąteczne zakupy
autobusami MZK Wejherowo!
www.mzkwejherowo.pl
58 572 29 33
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Zdrowych, bezpiecznych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia.

Niech wspólne chwile będą wyjątkową
lekcją życia, nauką miłości,
wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Ciepła i spokoju swoim klientom życzy
Okręgowe Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Wejdź na www.opecgdy.com.pl i skorzystaj z aplikacji
Masz pytanie?

800-380-006

bok@opecgdy.com.pl

OPEC na posterunku. Twoje ciepło jest w dobrych rękach.

OGŁOSZENIE
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