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Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy 12 Marca 250 
jest wpisany do rejestru zabytków.  Miasto przekazało 
Wspólnocie prawie 204 tys. zł, co stanowiło 70 proc. kosz-
tów zadania. Pozostałą kwotę pokryła Wspólnota Mieszka-
niowa „12 Marca 250". Remont miał na celu przywrócenie 
i poprawienie stanu kamienicy w centrum miasta, a także 
zahamowanie procesu destrukcji budynku i wyeksponowa-
nie jego walorów. Zarządcą Wspólnoty jest WTBS Sp. z o.o.

- Renowacja zabytków poprawia ich stan techniczny i es-
tetykę, co wpływa pozytywnie na wizerunek naszego miasta 
- twierdzi prezydent Krzysztof Hildebrandt. 

- Miasto od wielu lat dofinansowuje prace konserwator-
skie w budynkach zabytkowych. Każdy taki obiekt odznacza 
się szczególnymi walorami architektonicznymi lub histo-
rycznymi, o które trzeba wyjątkowo dbać. - dodaje Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju 
miasta. - Pragnę podziękować wszystkim właścicielom nie-
ruchomości objętych ochroną konserwatorską za dbałość o 
nie, bo oprócz istotnego wkładu finansowego z Miasta, wła-
ściciele muszą zadbać o uzyskanie trudnych decyzji pozwala-
jących na takie realizacje, a także o wkład własny finansowy. 
Muszą też  wybrać wykonawcę, który zapewni wysoki stan-
dard wykonania prac budowalnych pod nadzorem konser-
watorskim.

współpraca urzędu 
z mieszkańcami

kamienica
wypiękniała

Dzięki dotacji z budżetu miasta Wejhe-
rowa budynek przy rynku u zbiegu ul. 12 
Marca i Puckiej  doczekał się remontu ele-
wacji frontowej. Wyremontowano attykę, 
zrekonstruowano detale architektoniczne: 
sztukaterię i gzymsy. Zabytkowa kamieni-
ca odzyskała urodę i dawny blask.

Miasto Wejherowo przeznaczyło ponad 5,2 mln złotych 
na remonty zabytkowych obiektów, które od trzynastu lat 
zmieniają swój wygląd.  Prace wykonano w około 70 budyn-
kach mieszkalnych i obiektach sakralnych.

Miasto wspiera aktywność fizyczną

wiaty rowerowe
i miasteczko ruchu drogowego

Fot. Leszek Spigarski

Wiaty dla rowerów, a dodatkowo miasteczko ruchu drogowego powstały przy Szkole 
Podstawowej nr 11 w Wejherowie. Wybudowano je z inicjatywy mieszkańców, przy wspar-
ciu władz miasta w ramach ostatniej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wiaty na 26 rowerów sta-
nęły przy wejściu głównym 
do budynku a miasteczko ru-
chu drogowego przy boisku. 
Powstały tam także nasa-
dzenia zieleni i mała archi-
tektura. Wykonawca - firma 
AVA SEATS Sp. z o.o. wy-
konała prace za prawie 104 
tys. zł (łącznie z dokumenta-
cją projektową koszt zadania 
wyniósł prawie 120 tys. zł). 

- Coraz więcej uczniów i 
nauczycieli dojeżdża do szko-
ły rowerami – powiedziała 
Izabela Sikora, autorka 
projektu. - Co roku w naszej 
szkole odbywają się egzami-
ny na kartę rowerową, co 
wymaga wielu przygotowań. 
Za każdym razem trzeba 
wyznaczać trasę, ustawiać 
pachołki, a nowe miastecz-
ko będzie służyło do nauki 
przepisów ruchu drogowego 
i praktycznego szkolenia. Nie 
muszę nikogo przekonywać, 
że zwiększy to bezpieczeń-
stwo dzieci i młodzieży na 
drodze. Dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do po-
wstania tego obiektu.

Jak wyjaśnia Beata 
Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. roz-
woju miasta, budowa wiat 
rowerowych przy SP nr 11, 
to kolejny tego typu obiekt, 
który powstał przy szkołach. 

- Wszystkie wejherowskie 
szkoły mają już wiaty rowe-
rowe. Zapotrzebowanie na 
tego typu infrastrukturę jest 
ogromne, co nas bardzo cie-

szy - mówi B. Rutkiewicz. 
- Dzięki Wejherowskiemu 

Budżetowi Obywatelskiemu, 
inicjatywie nauczycielki tej 
szkoły, przy poparciu 1159 
osób, dziś możemy oddać 
do użytku bardzo potrzebne 
obiekty - mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta. - Gdy uczniowie 
wrócą do szkoły, z pewno-
ścią ucieszą się, bo w bez-
pieczny sposób będą mogli 
pozostawiać rowery. Gratu-
luję wnioskodawcy i dzięku-
ję wszystkim, którzy oddali 
swój głos na ten projekt.

- Jest to inwestycja bardzo 
oczekiwana i potrzebna - mó-
wi Wioleta Podolska, dy-
rektor SP nr 11. -Dziękuję 
całej społeczności uczniow-
skiej i mieszkańcom.

w 2020 roku, w ramach wejherowskiego Budżetu 
obywatelskiego zrealizowano projekty:

•  budowa wiat rowerowych i miasteczka ruchu dro-
gowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie 

• budowa wiat rowerowych przy Szkole Podstawo-
wej nr 9 w Wejherowie 

• zakup sprzętu ratowniczego niezbędnego podczas 
akcji ratowniczych, gaśniczych, zabezpieczeń imprez 
kulturalnych i sportowych oraz materiały promujące 
bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży dla strażaków 
z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie 

•  budowa ogólnodostępnego boiska do piłki noż-
nej na Os. Sucharskiego, przy ul. Mostnika 

 
Trwa przygotowanie postępowań przetargo-

wych na wyłonienie wykonawców ostatnich pro-
jektów budżetów obywatelskich takich jak:

•  budowa boiska „Jedenastka” – etap II  

• budowa placu rekreacyjnego na os. Tysiąclecia 
„Wejherek” - od przedszkola do seniora” 

• budowa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dzię-
cielskiego 

Fot. Urząd Miejski

wejherowski Budżet obywatelski 
 - ubiegłoroczne realizacje 
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Przypomnijmy, Komi-
sarz Wyborczy w Słupsku 
poinformował, że w związ-
ku z uprawomocnieniem się 
wyroku Sądu Okręgowe-
go w Gliwicach, sygnatura 
akt VI Ka 553/20, w dniu 
26 listopada 2020 r. wygasł 
mandat Wójta Gminy Wej-
herowo Henryka Skwarło. 
Wygaśnięcie mandatu na-
stąpiło z winy H.Skwarło, 
niczyjej innej, gdyż popeł-
nił on przestępstwo i został 

Według relacji w listo-
padzie 2019 roku Pani Te-
resa musiała wyjechać do 
sanatorium i opiekę nad 
domem powierzyła znajo-
memu Piotrowi Reszke, 
skądinąd radnemu Miasta 
Wejherowa z PiS. Ponadto 
dała mu również dostęp do 
swojego konta bankowego 
oraz szkatułkę z biżute-
rią na przechowanie. Zro-
biła to na wypadek swojej 
śmierci, gdyż jest scho-
rowana. Okazało się po 
powrocie, że radny Piotr 
Reszke pobrał z jej konta 
10 tys. zł. Redakcja dyspo-
nuje kopiami dwóch wypłat 
dokonanych przez P.Resz-
ke w dniu 21.11.2019 na 7 
tys. zł. i w dniu 29.11.2019 
na 3 tys. zł. Radny nie od-
dał szkatułki Pani Tere-
sie, która – jak twierdzi 
– została okradziona z pie-
niędzy i cennych przedmio-
tów, ale nie zgłosiła sprawy 
na policję: - Nie chciałam 
nikomu robić problemów, 
chciałam się jakoś dogadać 
- wyjaśnia kobieta.

Minął rok i temat zwro-
tu pieniędzy oraz szkatułki 
nie został załatwiony. Piotr 
Reszke spłacił jedynie cześć 
pobranej sumy, kilka razy 
po 500 zł. Pani Teresa do-
daje: - Z powodu tych pie-
niędzy trafiłam do szpitala. 

• Do dnia 28 stycznia 2021 r. (do godz. 
24:00) - zgłaszanie gminnej komisji wy-
borczej kandydatów na wójta,

• Do dnia 8 lutego 2021 r. - zgłaszanie 
zamiaru głosowania korespondencyjne-
go przez wyborców niepełnosprawnych, 
w tym przy pomocy nakładek na karty do 
głosowania sporządzonych w alfabecie 
Braille’a, oraz przez wyborców, którzy naj-
później w dniu głosowania kończą 60 lat.

• Do dnia 12 lutego 2021 r. - składanie 
wniosków o sporządzenie aktu pełnomoc-
nictwa do głosowania przez wyborców 
niepełnosprawnych oraz przez wyborców, 
którzy najpóźniej w dniu głosowania koń-
czą 60 lat.

• Do dnia 16 lutego 2021 r. - składa-
nie przez wyborców wniosków o dopisa-
nie ich do spisu wyborców w wybranym 
obwodzie głosowania na obszarze gmi-
ny oraz zgłaszanie zamiaru głosowania 
korespondencyjnego przez wyborców 
podlegających w dniu głosowania obo-
wiązkowej kwarantannie, izolacji lub izo-
lacji w warunkach domowych;

• W dniu 19 lutego 2021 r. o godz. 
24:00 - zakończenie kampanii wyborczej;

• W dniu 21 lutego 2021 r.  w godz. 
7:00-21:00  –  głosowanie na wójta.

Jako pierwszy start w wyborach 
na urząd Wójta Gminy Wejherowo 
zadeklarował PRZEMYSŁAW KIE-
DROWSKI - 37 lat, żonaty, dwóch 
synów, aktywny samorządowiec nie 
należący do żadnej partii politycz-
nej, radny gminny i przewodniczący 
Klubu Radnych Wspólny Powiat w 
Radzie Gminy Wejherowo, działacz 
społeczny, trener piłki ręcznej i je-
den z założycieli Klubu Sportowego 
Tytani Wejherowo, przedsiębiorca, 
współprowadzący również rodzinne 
gospodarstwo rolne. 

Wykształcenie wyższe - Akademia 
Marynarki Wojennej w Gdyni, kieru-
nek Stosunki Międzynarodowe.

w gminie wejherowo 

wybory nowego wójta
Po stracie stanowiska wójta przez Henryka Skwarło w wyni-

ku prawomocnego wyroku skazującego za ustawienie przetargu, 
Prezes Rady Ministrów wyznaczył przedterminowe wybory no-
wego Wójta Gminy Wejherowo na dzień 21 lutego 2021 r. Dotych-
czas (do dnia oddania Pulsu do druku - 05.01) start na urząd wójta 
zadeklarowało dwóch kandydatów: radny gminny Przemysław 
Kiedrowski - przewodniczący Klubu Radnych Wspólny Powiat w 
Radzie Gminy Wejherowo oraz były radny Krzysztof Seroczyński, 
związany przez wiele lat z byłym wójtem Henrykiem Skwarło.

prawomocnie skazany, a 
Komisarz Wyborczy ogłosił 
to publicznie. Sąd skazał 
Henryka Skwarło na jeden 
rok pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na dwa lata, 
10 tys. zł grzywny i opłatę 
sądową, za to, że działając 
w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej w 2008 roku 
popełnił on przestępstwo 
określane potocznie jako 
„ustawienie przetargu” na 
zakup wielozadaniowego 

pojazdu komunalnego. 
Zgodnie z prawem razem 

z wójtem stanowisko stra-
cił m.in. Krzysztof Sero-
czyński, który przez dwa 
miesiące był wicewójtem. 
Następnie Premier podał 
kalendarz wyborczy oraz 
powołał Mikołaja Bazyle-
go Ochmana na pełniące-
go obowiązki Wójta Gminy 
Wejherowo do czasu objęcia 
obowiązków przez nowo wy-
branego wójta. 

kaLeNDaRZ wYBoRCZY 
w gMiNie wejheRowo

Źródło: facebook Przemysław Kiedrowski

wracamy do tematu

Czy wejherowski radny 
okradł starszą panią?

W poprzednim numerze „Pulsu”, jako pierwsi informowaliśmy 
o skardze dotyczącej radnych Prawa i Sprawiedliwości, którą 
radny Miasta Wejherowa Tomir Ponka otrzymał od jednego z 
mieszkańców. Następnie radny o bulwersującej sprawie poinfor-
mował opinię publiczna oraz prokuraturę. Okazuje się, że star-
sza, 82-letnia Pani Teresa (dane do wiadomości Redakcji), która 
miała zostać okradziona przez miejskiego radnego z PiS Piotra 
Reszke, publicznie potwierdza informacje przekazane przez rad-
nego Tomira Ponkę.

O sprawie dowiedział się 
Zbigniew Tyszko, znajo-
my seniorki, który bezsku-
tecznie starał się jej pomóc 
w odzyskaniu własności, aż 
w końcu powiadomił o spra-
wie radego Tomira Ponkę. 
Radny czuł się w obowiąz-
ku publicznie nagłośnić 
bulwersujący temat i za-
wiadomić Prokuraturę Re-
jonową w Wejherowie, co 
uczynił pod koniec listopa-
da 2020 roku. 

W oświadczeniu dla me-
diów radny Tomir Ponka 
stwierdził, na tym etapie nie 
rozstrzyga, co do winy, ale 
„Kierując się wielką troską 
i spoczywającym na mnie 
jako funkcjonariuszu pu-
blicznym obowiązkiem wy-
nikającym bezpośrednio z 
przepisów prawa  zdecydo-
wałem o  konieczności  pod-
jęcia interwencji w trosce o 
los skrzywdzonej przeszło 80 
letniej starszej Pani, gdyż 
pozbawienie oszczędności 
życia osoby w podeszłym wie-
ku, najprawdopodobniej bę-
dących jej zabezpieczeniem 
finansowym niezbędnym do 
bieżącego funkcjonowania i 
koniecznym do pokrywania 
kosztów leczenia i lekarstw, 
jest całkowicie nieakcepto-
walne i zasługuje na inter-
wencje i pomoc.”

Radny Piotr Reszke w 

swoim oświadczeniu stwier-
dził m.in:  „W związku z 
tym, że radny Ponka skiero-
wał sprawę do prokuratury 
na podstawie otrzymanego 
listu od Zbigniewa Tyszko, 
pomawia mnie o skrzywdze-
nie starszej pani. Oświad-
czam, że treści listu nie 
znam. Co ciekawe sama za-
interesowana nie wniosła 
żadnych zarzutów przeciw-
ko mnie na policję do pro-
kuratury i sądu.”

Wyjaśnijmy, że wspomi-
nany list jest dostępny dla 
wszystkich radnych w Se-
kretariacie Rady Miasta 
Wejherowa. 

Ponadto według infor-
macji Zbigniewa Tyszko, o 
opisanej sprawie mieli też 
wiedzieć inni znani działa-
cze miejscowego PiS: rad-
ny miejski Marcin Drewa 
i radni powiatowi Witold 
Reclaf i Wojciech Ryba-
kowski, którzy nic w tej 
sprawie nie zrobili i podob-
no nie pomogli Pani Tere-
sie. Radni nie potwierdzają 
tych informacji i uważają 
całą sprawę za bezpodstaw-
ne oskarżenia i insynuacje, 
mające na celu zdyskre-
dytowanie i ośmieszenie 
radnego P. Reszkę i PiS, o 
czym pisaliśmy w poprzed-
nim „Pulsie” (nr 24/236 z 17 
grudnia 2020 r.).

archiwalne wydania i bieżące materiały 
zamieszczane w  „pulsie  wejherowa” 

znajdziesz na:   www.pulswejherowa.pl
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Powiat Wejherowski oddał kolejne inwestycje zwią-
zane z infrastrukturą drogową. Cztery odcinki ciągów 
pieszych zostały wykonane przy drogach powiatowych 
w Gminie Luzino.Wybudowanych zostało ponad 1,5 km 
chodników pozwalających pieszym poruszać się w bez-
piecznych warunkach.

W ramach prac powstał chodnik przy ulicy Wiejskiej w 
Kębłowie. Inwestycja sfinansowana została w całości ze 
środków Powiatu Wejherowskiego.

- Na odcinku od ulicy Chłopskiej do Szkoły Podstawo-
wej powstał 200 m ciąg pieszy. Zakres prac objął także 
budowę zatoki autobusowej i parkingu oraz montaż barier 
ochronnych. Całkowity koszt zadania to 213 tys. zł – mówi 
wicestarosta wejherowski Jacek Thiel.

Ponadto Samorząd Powiatu Wejherowskiego dokonał 
odbiorów zadań realizowanych przy współpracy z Gminą 
Luzino.  Oficjalnie oddano chodnik przy ulicy Wejherow-
skiej w Milwinie na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy 
Zachodniej, przy ulicy Ofiar Stutthofu w Wyszecinie na 
odcinku od ulicy Wrzosowej do ulicy Krzywej oraz przy 
ulicy Wilczka w Luzinie na odcinku od ulicy Dobrej do 
ulicy Tartacznej.

Dzięki współpracy Powia-
tu Wejherowskiego, Powiatu 
Puckiego oraz PKS Gdynia 
S.A. pozyskano 3,6 mln zł 
z Funduszu Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych na 
utrzymanie i przywrócenie 
połączeń w regionie. Łączny 
koszt projektu to 4 miliony 
złotych, 400 tys. zł dołożyły 
samorządy powiatu wejhe-
rowskiego i puckiego. 

- Zwiększenie siatki połą-
czeń autobusowych pozwoli 
mieszkańcom dotrzeć środ-
kami transportu publiczne-
go do pracy oraz zapewni 
dostęp do jednostek edukacji, 
kultury czy ochrony zdrowia 
- mówi starosta wejherowski 
Gabriela Lisius.

Mieszkańcy powiatu wej-
herowskiego i puckiego zy-
skają 52 linie, co przełoży się 
na ponad 400 dodatkowych 
kursów. W ramach progra-
mu przywrócone zostaną 
linie autobusowe zapewnia-
jące dojazd do miejscowości 
gminnych, m.in. Szemud - 
Linia, Łęczyce - Gniewino 
czy Krokowa - Gniewino. 

Autobusy zaczną dojeż-
dżać do miejscowości dotąd 
wykluczonych komunika-

Nowe połączenia autobusowe w powiecie

przywrócono zamknięte linie
Od 1 stycznia 2021 r. na terenie powiatu wejherowskiego i puckiego uruchomionych 

zostanie kilkadziesiąt lokalnych połączeń autobusowych, które na przestrzeni ostatnich 
lat zostały zlikwidowane. Pieniądze na ten cel pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewo-
zów Autobusowych oraz od samorządów powiatowych.

cyjnie, np. Lubocino, Kaczy-
niec, Świecino, Parszkowo, 
Połchówko, Kaczkowo, Wy-
sokie, Salino, Nawcz czy 
Rozłazino. Utworzone lub 
przywrócone ponownie zo-
staną połączenia w dni wol-
ne i święta, w tym m.in. 
niedzielne kursy na odcinku 
Puck - Strzelno - Jastrzębia 
Góra - Władysławowo, Puck 
- Białogóra, Wejherowo - Le-
śniewo - Puck.

Zawarta umowa umożliwi 
również utrzymanie wszyst-
kich dotychczasowych linii, 
funkcjonujących już wcze-
śniej w ramach wsparcia z 
Funduszu Rozwoju Przewo-
zów Autobusowych.

Informacje o szczegó-
łowych rozkładach jazdy 
autobusów sukcesywnie po-
jawiać się będą na stronie 
internetowej przewoźnika, 
na przystankach w formie 

tabliczek oraz jako plakaty 
w autobusach spółki PKS 
Gdynia.

Fundusz Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych o 
charakterze użyteczności 
publicznej jest państwo-
wym funduszem celowym. 
Instrument ten pozwala na 
dofinansowanie przywróce-
nia lokalnych połączeń au-
tobusowych.

Nowe chodniki 
przy drogach 
powiatowych

Zakończyły się prace przy budowie chod-
ników przy drogach powiatowych w Gminie 
Luzino, które w znaczący sposób poprawią 
bezpieczeństwo pieszych. Łącznie powstało 
1,5 km chodników za ponad 1 mln zł.

Zakończył się remont 
powiatowej drogi w Rumi

We współpracy z miastem Rumia oraz dzięki 
rządowemu wsparciu, za łączną kwotę 3,5 mln 
zł  Powiat wyremonotwał  ulicę Pomorską w Ru-
mi. Droga nie tylko zyskała nową nawierzchnię, 
ale również doświetlono przejścia dla pieszych. 

Na to zadanie Powiat Wejherowski pozyskał dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wys. 1,7 mln zł.

- Inwestycje drogowe stanowią w naszym budżecie dużą 
część wydatków, dlatego każde pozyskane środki zewnętrz-
ne to dla nas duże wsparcie - podkreśla starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius. 

Na  odcinku od ronda Unii Europejskiej do ronda Rotm. 
W. Pileckiego w Rumi Janowie położono nową nawierzch-
nię, chodniki, ścieżki rowerowe, przebudowano zatoki au-
tobusowe, doświetleno przejścia dla pieszych.

Ulica Wiejska w Kębłowie.

Nowy chodnik w Milwinie.
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wiadomości ze Starostwa powiatowego 
w wejherowie

W 2021 r. planowane do-
chody wyniosą 230.754.873 
zł, a wydatki 250.053.949 zł. 
Źródłami dochodów powia-
tu będą subwencje ogólne, 
które stanowią 47,89 % bu-
dżetu ogółem (110.507.620 
zł), dochody własne 41,18 % 
(95.033.044 zł)  oraz dotacje 
z budżetu państwa 10,93 % 
(25.214.209 zł).

- To dobry budżet, proin-
westycyjny, który uwzględ-
nia realizację wielu zadań 
drogowych, edukacyjnych, 
społecznych i kulturalnych 
przy wykorzystaniu środ-
ków zewnętrznych - podkre-
śla Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. - Wierzę, 
że mimo trwającej pandemii 
wykonamy wszystkie zapla-
nowane zadania z myślą o 
naszych mieszkańcach.

Największa część budże-
tu przeznaczona zostanie na 
zadania związane z oświa-
tą. Wydatki w tym dziale fi-
nansowane będą w głównej 
mierze z części oświatowej 
subwencji ogólnej, która po-
krywa 87,56% wydatków na 
2021 r. Oprócz bieżących za-
dań i remontów realizowany 
będzie program „Za życiem” 
i „Zdolni z Pomorza”, konty-

inwestycyjny Budżet 
powiatu wejherowskiego na 2021 rok

Rada Powiatu Wejherowskiego przyjęła budżet na 2021 rok. Wśród zaplanowanych w przyszłym roku zadań jest m.in. przebudowa 
drogi na odcinku Kochanowo - DK 6, kontynuacja modernizacji ulicy Przemysłowej w Wejherowie, adaptacja budynku przy ulicy Ofiar 
Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej czy przebudowa Starostwa Powiatowego.

nuowany będzie projekt za-
wodowy, a jeśli pozwolą na to 
warunki wznowiona zosta-
nie wymiana międzynarodo-
wa uczniów i nauczycieli.

Priorytetem dalej będzie 
modernizacja infrastruktu-
ry drogowej. Wśród zadań 
zaplanowanych na przyszły 
rok znalazły się inwesty-
cje i remonty, które wpłyną 
na poprawę bezpieczeństwa 
oraz zwiększą standardy lo-
kalnej sieci drogowej. Zarząd 
Powiatu zabiega o to, aby in-
westycje i remonty drogowe 
były realizowane z Fundu-
szu Dróg Samorządowych 
oraz przy udziale finanso-
wym gmin. Na ten cel prze-
znaczono 28.300.705 zł.  

- Remontu doczekają się 
odcinki dróg Linia - Niepo-
czołowice, Linia - Zakrzewo, 
Rozłaski Bór - Dzięcielec, 
Kisewo - Żelazno przez Świ-
chówko czy Wejherowo - 
Gniewowo. Przebudowane 
zostaną drogi powiatowe na 
odcinku Kochanowo - DK nr 
6, Rybno - Rybska Karczma 
oraz dalej realizowana bę-
dzie przebudowa ul. Przemy-
słowej w Wejherowie - mówi 
Wicestarosta Jacek Thiel.

W projekcie budżetu za-

planowano również wydat-
ki w wysokości 49.610.269 
zł na realizację zadań z za-
kresu pomocy społecznej, 
polityki społecznej oraz ro-
dziny. Środki finansowe 
w tym dziale zabezpieczą 
m.in. funkcjonowanie Do-
mów Pomocy Społecznej w 
Wejherowie i Strzebielin-
ku, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wejhe-
rowie, realizację zadań z 
zakresu pieczy zastępczej 
oraz kontynuację projektów 
związanych z aktywizacją 
osób bezrobotnych. 

- Jedną z ważniejszych 
przewidzianych inwestycji 
jest adaptacja i przebudo-
wa budynku przy ul. Ofiar 
Piaśnicy w Wejherowie w ce-
lu stworzenia nowoczesnego 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy wraz z Warszta-
tami Terapii Zajęciowej. Na 
tę inwestycję czekają od wie-
lu lat osoby niepełnospraw-
ne, które oczekują wsparcia 
i pracy w odpowiednich wa-
runkach. Na to zadanie w 
ostatnim czasie pozyskali-
śmy 3 mln zł z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, co zde-
cydowanie odciąży wydatki 
budżetu powiatu - podkreśla 

Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Z myślą o mieszkańcach 
Powiatu Wejherowskiego, 
których każdego roku przy-
bywa oraz w ramach dal-
szego podnoszenia jakości 
obsługi klientów w Staro-
stwie Powiatowym w Wejhe-
rowie, kontynuowana będzie 

przebudowa i nadbudowa 
wejherowskiego starostwa.  

Ponadto budżet zabez-
piecza środki na dotacje 
dla organizacji pozarządo-
wych, dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restau-
ratorskich lub robót bu-
dowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru za-

bytków, realizację zadań z 
zakresu zarządzania kryzy-
sowego oraz sportu, kultury 
i promocji.

Jak zaznaczyła podczas 
sesji starosta, w zależności 
od dodatkowych dochodów 
lub oszczędności budżet bę-
dzie na bieżąco korygowany.

Budżetowa sesja Rady Powiatu Wejherowskiego odbyła się w Starostwie 18 grudnia.

Dzięki otrzymanemu 
wsparciu finansowemu 
zakupiona została son-
da do detekcji promienio-
wania gamma, która jest 
systemem niezbędnym do 
diagnozowania oraz lecze-
nia czerniaka, a także in-

pieniądze dla szpitala
Kwotą 60 tysięcy złotych wsparł Szpital Specjalistyczny w Wej-

herowie Samorząd Powiatu Wejherowskiego. Pieniądze prze-
znaczone zostały na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla 
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

nych nowotworów skóry i 
nowotworów piersi. 

Do tej pory nie było 
możliwości leczenia tych 
chorób w wejherowskim 
szpitalu.

- Ze szpitala w Wejhe-
rowie korzystają miesz-

kańcy z terenu powiatu 
wejherowskiego, dlatego 
staramy się systematycz-
nie wspierać rozwój szpi-
tala udzielając mu dotacji 
finansowych - podkreśla 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Na zakup sprzętu medycznego
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"Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień
nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

Pani 
Wiolecie Podolskiej

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Teodora Bolduana w Wejherowie 

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci

Teściowej

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

składają

k o n d o l e n c j e

„Nie umiera ten
- kto trwa w pamięci żywych…”

Słowa szczerego żalu i głębokiego współczucia 

Wiolecie Podolskiej
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Wejherowie 

z powodu śmierci TEŚCIOWEJ

Nie ma słów, które ukoją ból, ale nasze myśli są z Tobą,
niech przyniosą wsparcie i poczucie, 

że nie jesteś sama w tak bolesnej chwili…

składają

Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa, Dyrektorzy oraz Pracownicy 
placówek oświatowych w Wejherowie

k o n d o l e n c j e

Panu
Patrycjuszowi Kamińskiemu

Kierownikowi Sekcji Przygotowania i Realizacji  Projektów Drogowych
Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

najszczersze wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

O J C A

składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

k o n d o l e n c j e

pomimo braku wójta
i zastrzeżeń izby obrachunkowej

uchwalono budżet
gminy wejherowo 

28 grudnia 2020 roku odbyła się sesja Rady Gminy Wejherowo, 
która była również pierwszą sesją z udziałem komisarza Gminy Mi-
kołaja Ochmana. Poza uchwałami dotyczącymi spraw społecznych, 
punktem porządku obrad wzbudzającym bardzo dużo kontrower-
sji było uchwalenie budżetu na 2021 rok. Budżet przyjęto stosun-
kiem głosów: 12 za, 9 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Radni Klubu Wspólny Po-
wiat w Radzie Gminy Wej-
herowo mając na uwadze 
wyjątkową sytuację wyni-
kająca z faktu, że były wójt 
gminy Henryk Skwarło 
stracił stanowisko na sku-
tek prawomocnego wyroku 
sądowego (piszemy o tym 
na stronie 3), wnioskowali 
o wstrzymanie się z uchwa-
leniem tak bardzo ważnego 
dla mieszkańców gminy ak-
tu, jakim jest budżet, do cza-
su wyboru nowego włodarza, 
co nastąpi pod koniec lutego 
2021 roku. Wójt jest prze-
cież z założenia autorem i 

wykonawcą budżetu, a obec-
nie wójta nie ma. Przewod-
niczący klubu Przemysław 
Kiedrowski zwrócił uwagę 
na fakt, że w związku z tzw. 
ustawą covidową, termin na 
przyjęcie budżetu przez sa-
morządy został wydłużony 
do dnia 31 marca 2021 r. 

Za cofnięciem uchwały 
budżetowej do prac komisji 
przemawiały również za-
strzeżenia do dokumentu, 
które zgłosiła Regionalna 
Izba Obrachunkowa, insty-
tucja kontrolującą m.in. fi-
nanse samorządów. Ponadto 
szereg pytań dotyczących 

projektu pozostało bez rze-
telnej odpowiedzi. W związ-
ku z zaistniałą sytuacją  
Klub Radnych Wspólny Po-
wiat w Radzie Gminy Wej-
herowo po raz pierwszy w 
obecnej kadencji zagłosował 
przeciwko przyjęciu uchwały 
budżetowej. Ostatecznie za 
uchwaleniem budżetu gło-
sowało 12. radnych klubu 
Gospodarna Gmina, przeciw 
było 9. radnych: 5. radnych 
klubu Wspólny Powiat, je-
den radny klubu Gospodar-
na Gmina oraz 3. radnych 
niezrzeszonych. Nikt nie 
wstrzymał się od głosu.

Akcja krwiodawstwa odbędzie się 16 stycznia 
2021 roku (w sobotę) od godziny 9.00 do 13.00.

Dwa krwiobusy staną w Łęczycach przy ul. 
Sportowej 5, na placu przy remizie strażaków 
ochotników. 

Nie bądź żyła! Oddaj krew! - to hasło akcji. 

Łęczyce, 16 stycznia

wielka 
zbiórka krwi

Sołtys oraz Ochotnicza Straż Po-
żarna w Łęczycach zapraszają na 
Wielką Zbiórkę Krwi.
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Budowa metropolital-
nego węzła Wejherowo 
(Kwiatowa) wraz z trasa-
mi dojazdowymi i parkin-
giem przy drodze krajowej 
nr 6 to koszt ok. 40 mln zł. 
Dofinansowanie ze środ-
ków unijnych w ramach 
Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych, czy-
li ZIT wyniosło 18,2 mln 
zł. 2,3 mln zł pochodziło z 
Funduszu Przeciwdziała-
nia COVID -19, a za 500 
tys. zł PEWiK przebudo-
wał sieci wodociągowe. 

- Węzeł Wejherowo to 
bardzo ważna inwesty-
cja dla Wejherowa, gdyż 
nie tylko połączy bezko-
lizyjnie północną część 
miasta z południową, ale 
również upłynni ruch po-
jazdów w okolicy dworca, 
zapewni korzystającym z 
komunikacji zbiorowej od-
powiednią infrastrukturę, 
dzięki której będą mogli się 
sprawnie przesiadać z sa-
mochodu, autobusu czy też 
roweru do pociągu - mó-
wi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 

Nowy pojazd spełnia 
nie tylko ekologiczne nor-
my, ale posiada także in-
nowacyjne rozwiązania, w 
tym m.in. czytniki elektro-
niczne kart, nagłośnienie, 
monitoring, klimatyzacje 
oraz system samogaszenia. 
Wszystkie pojazdy  przy-
stosowane są do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

kolejny autobus MZk już na trasie

Najnowocześniejszy Solaris
Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie wzbogacił się o kolejny nowoczesny pojazd 

marki Solaris. Jest to już 45. zakup autobusu przez wejherowską spółkę przewozową. 
Autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji należą do najnowocześniejszych w Polsce. 

- To kolejny nowoczesny 
autobus, który miasto przez 
naszą firmę przekazuje dla 
mieszkańców - powiedział 
Czesław Kordel, prezes 
zarządu MZK Wejherowo. 
- Jest to 29 autobus mar-
ki Solaris, wyposażony w 
klimatyzację i spełniający 
normę Euro 6. Posiada tak-
że system pokładowy biletu 

elektronicznego.
W uroczystym prze-

kazaniu autobusu do pu-
blicznego użytkowania 
uczestniczył m.in. zastępca 
prezydenta Wejherowa Ar-
kadiusz Kraszkiewicz. 

-  Autobus jest dosto-
sowany dla osób z nie-
pełnosprawnościami, ma 
różnego rodzaju zabez-

pieczenia związane z bez-
pieczeństwem, a wszystko 
po to, aby naszym miesz-
kańcom podróżowało się 
wygodnie i bezpiecznie  po-
mimo tej trudnej sytuacji w 
której się znajdujemy, tak-
że z punktu widzenia ko-
munikacji - ocenił autobus 
Arkadiusz Kraszkiewicz.

Prace związane z budową kolejnego odcinka ciągu pie-
szego wzdłuż rzeki Cedron powinny zakończyć się jesienią 
2021 r. Koszt realizacji wyniesie około 1 mln zł. Wykonawcą 
robót będzie spółka UNION INVEST z Lipusza. 

Projekt przewiduje m.in. budowę nowych ścieżek dla pie-
szych oraz nadbudowę istniejących betonowych nadbrzeży 
rzeki Cedron. Będzie też nowe oświetlenie i mała architek-
tura. W planie jest także uporządkowanie zieleni. Wyko-
nana zostanie także kanalizacja deszczowa.Nie zabraknie 
miejsc do wypoczynku i terenów zielonych. 

- Od wielu lat tereny w centrum miasta są systema-
tycznie rewitalizowane - wyjaśnia Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. - Roz-
poczynamy kolejny etap rewitalizacji, czyli budowę ciągu 
pieszego wzdłuż rzeki Cedron i zagospodarowanie terenów 
przy ul. Rzeźnickiej.

Bardzo ważna inwestycja nie tylko dla miasta

wejherowo w Metropolii
Zakończona w grudniu budowa metropolitalnego węzła integracyjnego Wejherowo 

(Kwiatowa) wraz z tunelem jest kluczową i strategiczną inwestycją komunikacyjną w 
mieście. Węzeł ten jest jednym z 26 tego typu obiektów, realizowanych z funduszy unijnych 
na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Węzły integracyjne stanowią 
istotne ogniwa komunikacji w obszarze całej trójmiejskiej metropolii.

- Budujemy w ten sposób 
również sprawny system 
komunikacyjny w metro-
polii, a więc Węzeł Wej-
herowo to bardzo ważna 
inwestycja dla całej metro-
polii nad Zatoką Gdańską.

Węzeł w Wejherowie 
jest jednym z 26 tego ty-
pu obiektów realizowa-
nych z funduszy unijnych 
na terenie Obszaru Me-
tropolitalnego Gdańsk-
-Gdynia-Sopot. Wartość 
wszystkich inwestycji to 
659 mln zł, z czego 289 
mln to dofinansowanie z 
UE. Budowane w 20 mia-
stach i gminach Pomorza 
centra przesiadkowe ma-
ją zachęcić mieszkańców 
metropolii do korzystania 
z transportu zbiorowe-
go. Przy 26 węzłach do-
stępnych będzie ok. 3 tys. 
miejsc postojowych oraz 
ok. 2,5 tys. miejsc dla ro-
werów, a także nowe zatoki 
autobusowe i drogi dojaz-
dowe w tym ponad 100 km 
dróg rowerowych. Moder-
nizowane są też dworce i 
przystanki kolejowe. 

ponad 40 mln zł dla wejherowa
- Dzięki współpracy metropolitalnej i unijnym dotacjom w 

Wejherowie za blisko 24 mln zł, z czego 19 mln pochodzi z UE, 
rewitalizowane jest Śródmieście miasta. Na potrzeby Klubu 
Integracji Społecznej zaadaptowano lokal przy ul. Kopernika 
22, zmodernizowano Park nad rzeką Cedron, trwają prace 
przy zagospodarowaniu Parku Kaszubskiego, wyremonto-
wano 8 elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych, po-
wstają ciągi pieszo-rowerowe oraz zielone podwórka. Za 
blisko 4 mln zł przeprowadzana jest również kompleksowa 
termomodernizacja 13 budynków komunalnych. W sumie 
dofinansowanie unijne projektów realizowanych w ramach 
ZIT w Wejherowie wynosi ponad 40 milionów złotych - po-
wiedział Michał glaser, Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Fot. Leszek Spigarski

inwestycja nad Cedronem

Będą zmiany
Władze Wejherowa podpisały umowę na 

zagospodarowanie terenów przy rzece Ce-
dron, w rejonie ulicy Wałowej i Rzeźnickiej, 
w ramach zadania  „Rewitalizacja Śródmie-
ścia Wejherowa”, dofinansowanego ze środ-
ków unijnych.

 Biblioteka przypomina grę stworzoną specjalnie na zlot fa-
nów „Gwiezdnych Wojen” - „po MoC!”, przygotowaną razem z 
Wejherowskim Centrum Kultury. Gra przeznaczona jest dla dzie-
ci z rodzicami, młodzieży i osób dorosłych. Start ulokowany jest 
na skwerze Reginy Osowickiej, a meta na placu Jakuba Wejhera. 

Drugą propozycją jest gra „Morskie głębiny”, dzięki której 
najmłodsi, prowadzeni przez sympatyczną Rozdymkę tygrysią, 
mogą zapoznać się z mieszkańcami mórz i oceanów. Start i me-
ta gry znajdują się w Parku Miejskim. Z kolei uczestnicy gry „po 
prostu Miś”. poznają historię pluszowego misia i innych bajko-
wych postaci. Gra zlokalizowana jest przy bibliotece. 

Jak tylko pogoda pozwoli, wyjdźcie z domu i grajcie! Nie za-
pomnijcie zabrać ze sobą smartfona z włączoną funkcją lokaliza-
cji. Zainstalujcie aplikację Action Track, a w celu ściągnięcia gry 
skorzystajcie z wybranego kodu QR.

Tegoroczne ferie w Bibliotece Miejskiej w wejhe-
rowie nie mogą odbyć się w tradycyjnej formie, ale 
placówka zaprasza uczniów do wyjścia z domu i za-
grania w gry mobilne.

Biblioteka proponuje
gry na czas ferii
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jak minął rok 2020 w wejherowie?  wybrane wydarzenia w obiektywie

Tradycyjny Orszak Trzech Króli przeszedł 6 stycznia ulica-
mi Wejherowa, a zakończył się kolędowaniem z góralami w 
kościele pw. Trójcy Świętej.

13 stycznia Stowarzyszenie Pułk Czarnieckiego uświetniło 
370. rocznicę nadania praw miejskich Wejherowu, oddając 
wystrzał artyleryjski z salwą z muszkietów i rusznic. 

Nowoczesna hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 w 
Wejherowie została oddana do użytku w styczniu 2020 roku. 
Będzie służyła uczniom, a także mieszkańcom miasta.

W wejherowskich obchodach 100. rocznicy zaślubin Polski z 
morzem uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda. 10 lutego 
odbyła się uroczystość na rynku i w Kolegiacie.

W maju oddano do użytku wielofunkcyjny parking między 
drogą krajową nr 6 a torami kolejowymi i Dworcem PKP. To 
ważny element Węzła Integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa).

W sierpniu, w centrum Wejherowa otwarto Park Cedron – 
nowy teren rekreacyjny i pełne zieleni miejsce wypoczynku 
dla dorosłych mieszkańców i dla dzieci. 

Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego od-
było się 5 września przed ratuszem w Wejherowie (z inicja-
tywy Miejskiej Biblioteki) oraz w Powiatowej Bibliotece.

1 października w 10. rocznicę śmierci wybitnego mediewisty, 
otwarto Książnicę Prof. Gerarda Labudy - nowoczesną prze-
strzeń naukowo-edukacyjną z biblioteką i pamiątkami po pro-
fesorze - Honorowym Obywatelu Powiatu Wejherowskiego.

Nagrodę Gryfa Literackiego za książkę pt. „Żelewscy w cie-
niu von dem Bacha” otrzymał Andrzej Janusz. Wyróżnienie 
za książkę „Oswoić śmierć” odebrała podczas uroczystości 
w Miejskiej Bibliotece Aleksandra Kurowska-Susdorf.
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jak minął rok 2020 w wejherowie?  wybrane wydarzenia w obiektywie

Nowoczesna hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 w 
Wejherowie została oddana do użytku w styczniu 2020 roku. 
Będzie służyła uczniom, a także mieszkańcom miasta.

W tym samym miesiącu zakończono kompleksową przebu-
dowę ulicy Karnowskiego, na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy 
do ul. Przemysłowej.

Verba Sacra po raz 17. odbyła się w wejherowskiej Kolegiacie. 
27 stycznia Danuta Stenka czytała w języku kaszubskim frag-
menty Biblii - Księgę Powtórzonego Prawa.

W sierpniu, w centrum Wejherowa otwarto Park Cedron – 
nowy teren rekreacyjny i pełne zieleni miejsce wypoczynku 
dla dorosłych mieszkańców i dla dzieci. 

Nowy parking przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejhero-
wie, oferujący 154 bezpłatnych miejsc postojowych, to bar-
dzo potrzebny obiekt. Zaczął funkcjonować w sierpniu.

Uroczystą mszą św. w kościele Trójcy Świętej oraz składaniem 
kwiatów pod pamiątkowymi tablicami uczczono 40-lecie Porozu-
mień Sierpniowych w 1980 r. oraz powstania NSZZ „Solidarność”. 

Nagrodę Gryfa Literackiego za książkę pt. „Żelewscy w cie-
niu von dem Bacha” otrzymał Andrzej Janusz. Wyróżnienie 
za książkę „Oswoić śmierć” odebrała podczas uroczystości 
w Miejskiej Bibliotece Aleksandra Kurowska-Susdorf.

4 grudnia otwarto nowy tunel pod torami kolejowymi w ciągu 
ulicy Kwiatowej w Wejherowie. Tym samym zakończono budo-
wę całego Węzła Wejherowo (Kwiatowa) - największą i najważ-
niejszą inwestycję w ostatnich latach w mieście. 

Fot. Leszek Spigarski, Anna Kuczmarska, archiwum Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego

przez większość roku 2020, w wejherowie i powiecie wejherow-
skim (podobnie jak w całej polsce i nie tylko), mieliśmy do czynie-
nia z epidemią koronawirusa. wydarzenia, które przedstawiamy 
na zdjęciach odbywały się - od marca - w cieniu epidemii.

Marcowe ograniczenia i zakazy, majowe „odmrażanie” handlu, usług, 
sportu i innych dziedzin, jesienna druga fala i kolejne zakazy - wszyst-
ko to trzeba było cierpliwie znosić. Wielu przedsiębiorców borykało 
się w minionym roku z problemami finansowymi i trudami utrzymania 
działalności, wiele osób straciło pracę. Najgorsze, że w szpitalach lub 
na domowej izolacji znaleźli się liczni chorzy na COVID - 19. Lekarze, 
pielęgniarki, ratownicy medyczni i wspomagające ich służby w 2020 
roku pracowali ciężko i intensywnie. W kolejnych wydaniach „Pulsu” po-
dawaliśmy dane, dotyczące zachorowań, zgonów, liczby osób objętych 
kwarantanną.  To był trudny rok i chociaż problem nie zniknął, 

życzymy mieszkańcom wejherowa 
i powiatu wejherowskiego dużo lepszego roku 2021. 
Oby dopisywało nam zdrowie, obyśmy doczekali się w tym roku 

wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych i innych. Niech będzie dobrze!

Trudny rok z koronawirusem
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KULTURA

Konkurs przebiegał dwu-
etapowo. Najpierw odbył się 
konkurs literacki na tekst 
piosenki pod patronatem 
prezydenta Wejherowa, któ-
rego głównym organizato-
rem jest Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie. W 
kolejnym roku realizowany 
był konkurs kompozytorski 
do nagrodzonych tekstów 
literackich, który organizu-
je Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej pod patronatem staro-
sty wejherowskiego.

- Miasto Wejherowo jako 
duchowa stolica Kaszub w 
pełni zasługuje na to, żeby 
było upamiętniane i promo-
wane w piosence - powiedział 
Tomasz Fopke, dyrektor 
wejherowskiego Muzeum.

Na tegoroczny konkurs 
kompozytorski wpłynęło 
dziewięć prac, które ocenia-
ło jury w składzie: Anna 
Rocławska-Musiałczyk - 
przewodnicząca oraz człon-
kowie - Aleksandra Janus 
i Tomasz Fopke. 

Drugą nagrodę w katego-
rii prozy dorosłych autorów, 
za opowiadanie „O Adelaide, 
która wygrała z czasem, ale 
przegrała ze strachem” ode-
brała Daria Kaszubowska 
z Rąbu, natomiast trzecią 
nagrodę otrzymał Tomasz 
Magulski z Pętkowic za 
opowiadanie „Karma”.

W kategorii poezji do-
rosłych pierwsze miejsce 
zdobyła Małgorzata Bo-
rzeszkowska z Lęborka 
za wiersze „De/ka/meron”, 
„Liść” i „Strachy”. Drugą 
lokatę zajęła Hanna Ma-
kurat-Suzik z Gdańska, a 
trzecią - Aleksander Le-
wandowski z Wejherowa.

W kategorii młodzieży, 
gdzie forma literacka nie 
była określona, zwycięży-
ły poezje Oliwii Plichty z 
Gościcina pt. „Upadek Lucy-
fera”, „Moja jesień” i „Krwa-
wy Baron”. Drugą nagrodę 
za opowiadanie „Mój Paryż” 
otrzymała Paulina Greń z 
Żarnowca, a trzecią za opo-
wiadanie „Balladyna” Oli-
wia Lejman z Wejherowa. 

Przyznano też dwa wy-
różnienia: za opowiadanie 
„Strach. Opowieść Orfe-
usza” dla Julii Bieniek z 
Rumi oraz za opowiadanie 
„Wybór” Zuzannie Dębiec 
z Wejherowa.

 *  *  *
Ogłoszenie wyników 

konkursu nastąpiło na 
stronie internetowej wej-
herowskiej biblioteki w 
formie multimedialnej au-
dycji. Relację wzbogacono 
prezentacją fragmentów 
nagrodzonych utworów  w 
wykonaniu bibliotecznej 
grup teatralnych „Errata” i 
„Srebrna Nitka”. 

XV konkurs literacki  rozstrzygnięty

powiew weny 2020

Finał ii ogólnopolskiego konkursu 

wygrała piosenka
 „wejherowski wietrzyk”

Magdalena Garbecka z Elbląga zwyciężyła w II Ogólnopolskim 
Konkursie na piosenkę o Wejherowie za skomponowanie muzyki 
do słów Jerzego Kozerskiego, mieszkańca Strzepcza w gminie Li-
nia. W ten sposób powstała piosenka pt. „Wejherowski wietrzyk”.  

- Komisja oceniając prace 
wzięła pod uwagę takie kry-
teria jak wartość oryginalna 
piosenek, podejście kompozy-
torów do warstwy tekstowej, 
dobór innych elementów mu-
zycznych jak np. harmonika 
i rytmika, a także ogólny 
wyraz artystyczny utworu, 
w tym  pomysł na piosenkę 
- wyjaśniła przewodnicząca 
komisji Anna Rocławska-
-Musiałczyk. - Napisanie 
piosenki nie jest takie łatwe, 
jakby mogło się wydawać, 
zwłaszcza gdy linię melo-
dyczną trzeba dostosować do 
istniejącego już tekstu. Mam 
nadzieję, że zagoszczą w re-
pertuarze dziecięcym i chó-

ralnym, bo są wartościowe i 
na to zasługują.

Wyniki konkursu ogłosi-
ła starostwa Gabriela Li-
sius składając jednocześnie 
gratulacje laureatom kon-
kursu oraz osobom wyróż-
nionym.

- Dziękuję wszystkim za 
udział w konkursie, gro-
nu sędziowskiemu za pracą 
nad oceną, a także wszyst-
kim zaangażowanym w je-
go organizację - powiedziała 
starosta Gabriela Lisius. 

Pani starosta wspólnie 
z prezydentem Wejherowa 
Krzysztofem Hildebrand-
tem zaprosili do udziału w 
kolejnej edycji konkursu.

Nagroda główna: Magdalena garbecka za muzykę do 
utworu „Wejherowski wietrzyk” Jerzego Kozerskiego.

Drugie miejsce anna Barszcz z Gdańska za muzykę do 
tekstu Jerzego Kozerskiego pt. „Hej, dziewczyny”.

Trzecie miejsce Filip Cieszyński z Gniewu za melodię 
do tekstu Krzysztofa Szkurłatowskiego pt. „Miasto z duszą”.

Wyróżnienie wiesław Tyszer z Wejherowa oraz piotr 
orliński z Poznania.

W piętnastej edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego 
„Powiew Weny” pod patronatem prezydenta Wejherowa Krzysz-
tofa Hildebrandta w kategorii prozy dorosłych główną nagrodę 
zdobył wejherowianin Krzysztof Szkurłatowski za opowiadanie 
„Biegnij, biegnij...”. Na konkurs, organizowany przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną im. A. Majkowskiego, nadesłano 55 prac, w tym 
26 napisanych przez młodzież (do 19 roku życia).

- Forma uroczystości do-
wodzi, jak nietypowy był 
miniony rok naznaczony 
pandemią, która zmieni-
ła wszystko - powiedziała 
Ewelina Magdziarczyk-
-Plebanek, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie.

Wysoko tegoroczny po-
ziom konkursu ocenił pi-
sarz i juror Daniel Odija, 
dla którego pozytywnym 
zaskoczeniem był fakt, iż w 
tak licznej grupie prac na-
desłanych przez młodzież 
zwyciężyła poezja. 

Zadowolenie z aktywno-
ści młodzieży w wejherow-
skim konkursie literackim, 
mimo tak trudnego okre-
su pandemicznego, wyraził 
wicestarosta wejherowski  
Jacek Thiel, który złożył 

gratulacje wszystkim na-
grodzonym. 

- Mam nadzieję, że przy-
znane nagrody i sam udział 
w konkursie będą dla Pań-
stwa zaczynem do dal-
szego rozwoju uzdolnień 
literackich, a w przyszłości 
kariery pisarskiej lub po-
etyckiej - powiedział prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, dziękując 
wszystkim za udział w lite-
rackiej rywalizacji i zapra-
szając do przyszłorocznej 
edycji konkursu literackie-
go „Powiew Weny”:

Prace konkursowe  oce-
niało jury w składzie: 
Ewelina Magdziarczyk-
-Plebanek oraz członkowie: 
Michał Jeliński, Piotr 
Schmandt, Daniel Odija 
i Krzysztof Powałka.

koncert Świąteczno-Noworoczny
W formule online odbył się w tym roku Koncert 

Świąteczno-Noworoczny pod patronatem Starosty 
Wejherowskiego. Wydarzenie odbyło się w ramach 
Rumskich Spotkań Muzycznych.

Podczas koncertu usłyszeliśmy polskie kolędy, piosenki świąteczne, 
a także przeboje muzyki operowej i musicalowej.  

- Koncert Świąteczno-Noworoczny jest już tradycją – mówi Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. – W tym roku ze względu na pande-
mię wydarzenie zostało wcześniej nagrane z uwzględnieniem reżimu 
sanitarnego, a potem zmontowane i przeniesione do sieci. Koncert był 
też formą wsparcia dla artystów w tych trudnych czasach.

W koncercie wystąpili Aktorzy Teatru Muzycznego im. Danuty Ba-
duszkowej w Gdyni: Maja Gadzińska (śpiew), Maciej Podgórzak 
(śpiew), Krzysztof Wojciechowski (fortepian), Zespół Bellcanti: Ka-
rolina Sołomin (sopran), Magdalena Chmielecka (sopran), Barba-
ra Lewicka (sopran), Mateusz Lipiński (fortepian). Koncert był także 
promocją talentów z powiatu wejherowskiego. W wydarzeniu wzięły 
udział: Emilia Kulaszewicz (śpiew, uczennica I LO w Rumi), Sandra 

Mazurek (śpiew), Mirela Fiedorowicz (śpiew), Anna Rocławska-Musiał-
czyk (fortepian). Dyrektorem artystycznym wydarzenia był Marek Gerwa-
towski, rumianin i artysta Opery Krakowskiej.

Tegoroczna edycja nagrana została w pięknych wnętrzach Pałacu Przeben-
dowskich i Keyserlingków w Wejherowie.
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ORGANIZACJE, INSTYTUCJE

Chociaż pandemia, w 
tym brak możliwości zapra-
szania młodzieży szkolnej, 
a także zmiany w samym 
stowarzyszeniu ograniczyły 
jego działalność, nie prze-
rwano jej. Miniony rok był 
trudny dla wszystkich, także 
dla organizacji, zmuszonych 
ograniczyć swoją aktywność. 

Wejherowska Wspólno-
ta Pokoleń w 2020 roku, po 
różnych zawirowaniach or-
ganizacyjno-personalnych 
zmieniła skład zarządu oraz 
siedzibę organizacji. W po-
szukiwaniu nowego miej-
sca m.in. na przechowanie 
cennych zbiorów - książek i 
pamiątek - pomógł ks. pra-
łat Tadeusz Reszka. Pro-
boszcz parafii Trójcy Św., 
użyczył działaczom stowa-
rzyszenia salę Domu św. 
Jana Pawła II. Tam wła-
śnie można oglądać nie tyl-
ko wystawę o wydarzeniach 
w grudniu 1970 roku, ale 
różne pamiątki, zgromadzo-
ne przez członków Wspólno-
ty. W większości są to byli 
stoczniowcy, którzy uczest-
niczyli w strajkach i inne-
go rodzaju protestach albo 
pracownicy innych dziedzin 
(np. oświaty) - działacze 
opozycji w czasach PRL.

- W ubiegłym roku, po-
za jego początkiem, nie 
mogliśmy organizować cie-
kawych spotkań, nie tylko 
dla uczniów. Nie mogliśmy 
jednak pominąć faktu okrą-
głej 40. rocznicy podpisania 
Porozumień Sierpniowych w 
1980 roku oraz powstania 
NSZZ „Solidarność” - mówi 
Henryk Jarosz, przewodni-
czący Stowarzyszenia. - Pod 
koniec sierpnia 2020 roku 
zorganizowaliśmy uroczy-
ste obchody tego jubileuszu, 
oczywiście z zachowaniem 
jak największego bezpieczeń-
stwa  w związku z pandemią. 

Przypomnijmy, że w wej-

wejherowska wspólnota pokoleń

Będą ciekawe spotkania
w nowej siedzibie

Od prawie trzech lat Stowarzyszenie Wejherowska Wspólnota Pokoleń organizuje cie-
kawe spotkania i wystawy, poświęcone współczesnej historii Polski i Pomorza, a także 
uroczystości z okazji ważnych rocznic. Obecnie w Domu św. Jana Pawła II na terenie 
parafii Trójcy Świętej w centrum Wejherowa można obejrzeć wystawę na temat tragicz-
nych wydarzeń Grudnia’70.

herowskiej Kolegiacie od-
prawiona została uroczysta 
msza św. z udziałem po-
słów, władz miasta i po-
wiatu, a przede wszystkim 
działaczy „Solidarności”. 
Uczestnicy składali kwiaty i 
zapalali znicze pod tablicami 
na skwerze św. Jana Pawła 
II za kościołem, a następnie 
uroczystość przeniosła się na 
taras Pałacu Przebendow-
skich i Keyserlingków (Mu-
zeum PiMK-P).

- W przygotowaniach ob-
chodów rocznicy bardzo 
pomogło nam wojsko i oso-
biście płk. Jacek Wieczorek. 
Własnymi samochodami 
żołnierze przywieźli nam do 
parku duże namioty - wspo-
mina Edward Formela, 
wiceprzewodniczący Wspól-
noty Pokoleń. - My, jako 
organizatorzy zabezpieczy-
liśmy środki do dezynfekcji 
i termometr do mierzenia 
temperatury uczestników. 

Takie były wymogi sanitar-
ne z powodu zagrożenia ko-
ronawirusem. 

Pan Edward podkreśla, 
że zarówno w sierpniu, jak 
i obecnie w przygotowanie 
wszelkich przedsięwzięć za-
angażowany jest również 
Mieczysław Selin.

- Indywidualni miesz-
kańcy, w tym rodziny mogą 
obejrzeć naszą obecną wy-
stawę i nawet od czasu do 
czasu przychodzą do nas - 
dodaje Henryk Jarosz. - My 
już skupiamy się na plano-
waniu dalszych zadań. W 
2021 roku chcielibyśmy or-

Zarząd Stowarzyszenia Wejherowska Wspólnota Po-
koleń tworzą:  henryk jarosz – przewodniczący, jan 
wojewski – wiceprzewodniczący, edward Formela – 
skarbnik i Mieczysław Selin – członek Zarządu.

Biuro Wspólnoty mieści się w Centrum Organizacji Po-
zarządowych w Wejherowie przy ul. Hallera 1.

ganizować m.in. prezenta-
cje filmów oraz spotkania z 
ciekawymi ludźmi, nie tylko 
o tematyce historycznej, ale 
na przykład o przyrodzie 
czy ekologii. Chcielibyśmy 
współpracować ze szkoła-
mi i instytucjami, m.in. z 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej, z Urzędem Miejskim 
oraz Starostwem Powiato-
wym. Z naszej strony jest 
zapał, są chęci i pomysły. 
Pragniemy, żeby to miejsce 
zaczęło żyć, jeżeli tylko sy-
tuacja sanitarno-epidemio-
logiczna na to pozwoli.

Henryk Jarosz i Edward Formela przed wystawą w siedzibie Wspólnoty Pokoleń.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Barka” w Wejherowie zawsze w grudniu zapra-
szało członków i podopiecznych na piękną uroczystość z 
kolędami, opłatkiem, życzeniami i poczęstunkiem. Na spo-
tkaniu gościli przedstawiciele władz miasta i powiatu, za-
przyjaźnionych instytucji oraz inni goście. W minionym 
roku z powodu zagrożenia zakażeniem koronawirusem 
spotkanie przy świątecznym stole stało się niemożliwe, 
ale o niepełnosprawnych mieszkańcach, należących do tej 
organizacji nie zapomniano

- Dla naszych członków z Wejherowa i powiatu wejhe-
rowskiego przygotowaliśmy paczki ze słodyczami i innymi 
produktami - informuje Kazimiera Zacholska, skarbnik 
stowarzyszenia. - Wymagało to trochę pracy i wysiłku, ale 
mam nadzieję, że paczki przyniosły obdarowanym radość. 
Dlatego serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom, którzy 
nas wspierali w tej akcji. Dziękuje między innymi cukier-
niom, które przekazały różne wypieki.

Z pomocą zastępcy przewodniczącego stowarzyszenia, 
Marka Mroske, paczki zostały rozwiezione przed Świę-
tami Bożego narodzenia do punktów w Wejherowie i w 
Koleczkowie, skąd odbierali je zainteresowani. 

Z powodu epidemii

paczki zamiast 
spotkania

Coroczne spotkania opłatkowe w okresie 
bożonarodzeniowym i noworocznym, jakie 
często opisywaliśmy w „Pulsie Wejherowa” 
zostały zawieszone. Wielka szkoda, bo takie 
spotkania dostarczały wielu wzruszeń i ra-
dości ich uczestnikom. Niektóre organizacje 
znalazły jednak sposób na przekazanie ży-
czeń, a nawet upominków swoim członkom.

Przygotowano 300 paczek, które były dystrybuowa-
ne przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki ofiarności 
mieszkańców Wejherowa oraz lokalnych firm oraz insty-
tucji udało się tę liczbę zwiększyć o kolejne 90 paczek, 
które trafiły przede wszystkim do rodzin z dziećmi. 

- Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytu-
cjom zaangażowanym w tegoroczną akcję świąteczną – 
mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. ekonomicznych i społecznych. – Staramy 
się, pomimo tej trudnej sytuacji, pomagać mieszkańcom, 
którzy najbardziej potrzebują tej pomocy.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Wejherowie prred świętami Bożego narodzenia 
prowadzono akcję wydawania paczek świątecz-
nych dla najbardziej potrzebujących mieszkań-
ców miasta – w szczególności osób starszych, 
samotnych oraz chorych. 

akcja MopS przed świętami 

prezenty dla
podopiecznych



13

redakcja@pulswejherowa.pl 7 stycznia 2021

LUDZIE I ICH PASJE

- Uczy Pani dzieci, 
głównie dziewczynki, 
tańca, a kiedyś sama 
byłą Pani dziewczyn-
ką, która podjęła się te-
go trudnego wyzwania i 
ciężkiej pracy tancerki. 
Jak to się zaczęło? 

- W wieku 10 lat za-
częłam uczęszczać do 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Baletowej w Gdańsku. Po 
zakończeniu edukacji, któ-
ra trwała 9 lat otrzymałam 
dyplom zawodowej tancer-
ki. Dostałam też angaż w 
Operze Bałtyckiej. Ponie-
waż repertuar w tamtych 
czasach był bardzo roz-
budowany jeżeli chodzi o 
balet klasyczny, brałam 
udział w takich przed-
stawieniach jak „Jezioro 
Łabędzie”, „Gissel”, „Gaja-
ne”, „Chopinianie”.

- Ze sceny, z bla-
sku świateł, z wielkich 
przedstawień trafiła Pa-
ni do Wejherowskiego 
Domu Kultury. Pojawiło 
się nowe wyzwanie, ja-
kim jest praca z dziećmi.

- Tak, w Wejherowskim 
Centrum Kultury pracuję 
już bardzo długo, bo od 23 
lata. Co ciekawe, zaprowa-
dziła mnie tam moja 4-let-
nia córeczka Ania, która 
chciała tańczyć jak mama. 
Zajęcia w tej placówce pro-
wadził mój kolega z Opery 
Bałtyckiej o czym nie wie-
działam. Kiedy weszłyśmy 
na salę, w której odbywały 
się zajęcia, było zdziwienie 
i radość. Kiedy kolega zre-
zygnował, przejęłam grupę 
dzieci i tak się zaczęło.

- Czy ta praca stała 
się dla Pani ważna? Czy 
przynosi satysfakcję, 
podobnie jak taniec na 
scenie?

- Praca z dziećmi jest 
oczywiście zupełnie inna, 
ale dla mnie jest bardzo 
ważna. Dzieci dają mi dużo 

Rozmowa z ELŻBIETĄ CZESZEJKO, tancerką i choreografem, instruktorem sekcji 
tanecznej Wejherowskiego Centrum Kultury, która pracę zawodową łączy z pasją.

energii i sprawiają swoimi 
sukcesami wiele radości. 

Kiedy przejmowałam 
zajęcia po koledze, grupa 
małych tancerzy liczyła za-
ledwie 8 osób. W tej chwi-
li w zajęciach uczestniczy 
około 120 osób. Zajęcia 
oczywiście są podzielone 
na grupy wiekowe.

- Ale czy nie jest to 
praca zbyt monoton-
na, żeby nie powiedzieć 
nudna? Co roku to samo 
od nowa…

- Ależ nie. Każdy kolej-
ny rok to nowe choreogra-
fie, nowe pomysły, ciekawe 
stroje etc. Najważniejszy 
w edukacji tanecznej jest 
sam pomysł na taniec, a da-
lej dobór muzyki do wieku 
dziecka oraz choreografia 
dopasowana do umiejętno-
ści i wieku dzieci. 

Motywacji, radości i sa-
tysfakcji dostarczają mnie 
i dzieciom laury, które 
zdobywamy na turniejach 
tanecznych, a było ich na-
prawdę sporo w ostatnich 
23 latach mojej pracy w 
WCK. Między innymi by-
ły to pierwsze miejsca 
naszych dzieci w między-
narodowym TOP ART Fe-
stiwal w Barcelonie, na 
konkursach w Rzymie, w 
Chorwacji, a także pierw-
sze miejsca i wyróżnienia 
na polskich turniejach ta-
necznych. To wszystko 
jest efektem ciężkiej pracy 
dzieci nad samodoskonale-
niem swoich umiejętności 
tanecznych .

- No i oczywiście za-
sługą instruktora oraz 
choreografa.

- Staramy się dobrze 
przygotowywać do zawo-
dów, dlatego treningi nie 
należą do łatwych i przy-
jemnych. Pot i trud, szcze-
gólnie w grupach starszych 
są nieuniknione. Tylko po-
przez pracę nad własnym 

ciałem możemy dojść do 
realizacji celów, co w kon-
sekwencji określa sukces 
bądź jego brak. Brak suk-
cesu czasami bardziej mo-
tywuje do pracy niż sam 
sukces, w pozytywnym te-
go słowa znaczeniu. Wobec 
wielu pozytywnych wyni-
ków, jest to element bar-
dzo motywujący młodzież 
do dalszej pracy.

- Mówi Pani o cięż-
kiej pracy, wysiłku, mo-
zolnych treningach. Ale 
żeby zabłysnąć na sce-
nie potrzebny jest jesz-
cze talent. Czy do sekcji 
tanecznej WCK trafiają 
uzdolnione dzieci?

- Tak, z pewnością. 
Na swojej drodze spotka-
łam wiele utalentowa-
nych dzieci, które potem 
kontynuowały naukę w 
Ogólnokształcącej Szko-
le Baletowej w Gdańsku, 
a które tańczą dzisiaj na 
profesjonalnych scenach 
w Krakowie, Gdańsku, 
Łodzi i w Warszawie. Wej-
herowianie, wcześniej pod-
opieczni z WCK, tańczą 
również w zespole „Mazow-
sze”. Mała Ania, która za-
prowadziła mnie do WCK 
została solistką Opery Na-
rodowej w Warszawie. 

W obecnym zespole na-
szej placówki są utalen-
towane dziewczyny, które 
tańczą u nas od czwarte-
go roku życia: Maja Je-
sionowska, Magdalena 
Świtała, Ania Witkowska, 
Nicola Wandtke. Miałam 
również tancerki, które 
pomimo swojej pełnoletno-
ści przychodziły na zajęcia 
i nie potrafiły rozstać się z 
tańcem. Takie jak Zuzan-
na Cymann, Natalia Or-
chel czy Weronika Dudek.

- Wiem, że młodzi tan-
cerze nie tylko wystę-
pują poza Wejherowem, 
na polskich i międzyna-

rodowych turniejach, 
ale prezentują swoje 
umiejętności także na 
scenie Filharmonii Ka-
szubskiej. 

- Owszem. W swojej 
karierze, dzięki dyrektor 
WCK p. Jolancie Rożyń-
skiej, miałam możliwość 
realizować spektakle bale-
towe, klasyki w wykonaniu 
młodzieży uczestniczącej 
w zajęciach tanecznych

Pierwszym spektaklem 
był  balet „Śpiąca Kró-
lewna i  7 krasnoludków”. 
Kolejne to „Dziadek do 
Orzechów” i „Kopciuszek”. 
Znaczącym spektaklem 
dla młodzieży w wieku 
dojrzewania był klasyk 
taneczny „Romeo i Julia” 
Wiliama Szekspira w reży-
serii Alicji Araszkiewicz, z 
moją choreografią. Trudny 
w odbiorze i mało czytelny 
klasyk Alicja Araszkiewicz 
przeniosła w obecne czasy, 
przez co młodzież odczyta-
ła istotę przekazu z zrozu-
mieniem i akceptacją. 

We wszystkich wymie-
nionych spektaklach, bra-
li udział tancerze z WCK w 
wieku od 7 do 17 lat. Obsa-
da nierzadko liczyła od 50 
nawet do 80 osób.

- Pani również po-
jawia się w ostatnich 
latach na scenie, ale 
w innej roli, odbiera-
jąc nagrody prezyden-
ta Wejherowa podczas 
uroczystości.

- Za swoją pracę zosta-
łam wielokrotnie docenio-
na przez dyrektor WCK 
Jolantę Rożyńską. Dwu-
krotnie otrzymałam na-
grodę Prezydenta Miasta 
Wejherowa Pana Krzysz-
tofa Hildebrandta, a tak-
że  Medal za Zasługi dla 
Kultury otrzymany w 2015 
r z rąk Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
prof. Piotra Glińskiego.

- A jak obecnie wyglą-
da praca w WCK? Czy 
da się prowadzić zaję-
cia taneczne zdalnie?

- W tym trudnym czasie 
kontynuuję pracę z wej-
herowską młodzieżą, choć 
nie jest łatwo. Jednak 
dzięki zaangażowaniu ro-
dziców, całego grona osób 
pracujących w WCK, ogar-
niamy tę sytuację i dzieci  
ćwiczą swoje umiejętności, 
zgodnie z zasadą „ad augu-
sta per angusta”, czyli od 
trudności do osiągnięć.

- Urodziła się Pani 
w Gdyni. Czy w Wejhe-
rowie mieszka Pani od 
dzieciństwa, czy trafiła 
tu Pani później?   Czy 
lubi Pani nasze miasto?

- Urodziłam się w Gdyni 
natomiast w Wejherowie 
mieszkam od 1978 roku. 
Bardzo polubiłam Wejhe-
rowo i okolice ze względu 
na piękne i korzystne po-
łożenie, dające wiele moż-
liwości spędzania wolnego 
czasu. Blisko stąd zarówno 

nad morze,  jak i na nar-
ty w Wieżycy. Na miejscu, 
na wejherowskich kor-
tach można grać w tenisa  
ziemnego. Do stolicy Pol-
ski dojedziemy pociągiem 
zaledwie w 2,5 godziny. 
Wejherowo jest miastem 
perspektywicznym, pręż-
nie rozwijającym się, z roz-
budowaną infrastrukturą 
mieszkalną. Jest miastem 
zadbanym, estetycznym, z 
urokliwą starówką, pięk-
nym parkiem i innymi 
terenami rekreacyjno-kul-
turalnymi. Szczególnie 
ważny dla mnie jest dostęp 
do kultury wysokiej, jaki 
umożliwia nam Filharmo-
nia Kaszubska w Wejhero-
wie. Zalety mieszkania w 
Wejherowie można wyli-
czać długo...

- Zgadzam się z Panią 
w pełni co do uroków 
Wejherowa, dziękuję 
za rozmowę i życzę dal-
szych sukcesów.

Anna Kuczmarska

Motywacją do intensywnej pracy 
może być sukces, jak i jego brak

Elżbieta Czeszejko.



14

www.pulswejherowa.pl7 stycznia 2021

Z POLICJI

O G Ł O S Z E N I E

STRAŻ MIEJSKA
BEZPIECZEŃSTWO

kradł markowe perfumy
Policjanci zatrzymali mężczyznę w związku z kradzieża-

mi. Jak ustalili kryminalni, sprawca ośmiokrotnie okradał 
drogerie na terenie Wejherowa i Rumi. Ze sklepowych pół-
ek zabierał najczęściej markowe perfumy. 

W trakcie pracy nad tymi sprawami kryminalni ustalili, że 
28-latek z Białegostoku popełnił nie tylko te dwa przestęp-
stwa, ale łącznie aż osiem, w tym sześć w Wejherowie i dwa 
w Rumi. Straty, które spowodował wyniosły kilka tysięcy zło-
tych. Kradzież mienia jest zagrożona karą pozbawienia wol-
ności od 3 miesięcy do 5 lat.

ukradł 250 litrów paliwa
Kryminalni z Wejherowa ustalili sprawcę kradzieży paliwa 

ze stacji paliw w Wejherowie i Rumi. 
Mężczyzna ukradł łącznie 250 litrów paliwa. Śledczy prze-

słuchali 33-latka, który usłyszał dwa zarzuty dotyczące kra-
dzieży mienia.  Za popełnione przestępstwa grozi mu kara 
nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

w odwiedziny z amfetaminą
Dzielnicowi z Luzina zatrzymali poszukiwanego 24-latka. 

Mężczyzna szedł odwiedzić najbliższą rodzinę, a od listopa-
da ukrywał się przed organami ścigania. 

Podczas kontroli u zatrzymanego znaleziono amfeta-
minę. Mężczyzna poszukiwany był w związku z kradzieżą z 
włamaniem oraz do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia 
wolności w związku z kradzieżami mienia. 

Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wol-
ności do 3 lat, natomiast za  kradzież z włamaniem grozi kara 
pozbawienia nawet do 10 lat.

ukrainiec na gazie
Na ulicy Wałowej w Wejherowie strażników zainteresował 

chwiejący się mężczyzna, stojący przy aucie. Obserwowany 
wybrał się na krótki spacer po czym wrócił i wsiadł do volks-
wagena, którym ruszył w kierunku przejazdu kolejowego. 

Po drodze m.in. jechał na rondzie „pod prąd”, nie zatrzy-
mał się na stopie. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę. 
Okazało się, że obywatel Ukrainy miał w wydychanym  po-
wietrzu 1,72 promila alkoholu. Wezwano policję drogową, 
która  przeprowadziła dalsze czynności.

Spryciarz z poznania 
Kierowca samochodu ciężarowego na poznańskich nu-

merach rejestracyjnych, zaparkował pojazd na ulicy Prze-
mysłowej, gdzie obowiązuje zakaz parkowania. Kierowca 
wiedząc o tym znak zakazu, obrócił go w drugą stronę, jed-
nak zauważył to przechodzień i powiadomił Straż Miejską.  
Sprawcy na miejscu nie było, więc otrzymał wezwanie, na 
które się nie zgłosił. Sprawa jest w toku wyjaśniania, a kie-
rowcy zarzuca się m.in. postój w miejscu zabronionym i sa-
mowolną zmianę znaku drogowego.

Kierowca był nietrzeźwy, miał w organizmie ponad promil 
alkoholu. Przewoził czworo pasażerów: 19-latka oraz 13-lat-
kę, 16-latkę i 17-latkę. Najmłodszą pasażerkę w stanie cięż-
kim przetransportowano lotniczym pogotowiem do szpitala, 
a pozostałe dwie nieletnie przewieziono do szpitala. Żadna 
z pasażerek nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa. Po-
licjanci zatrzymali młodemu kierowcy  prawo jazdy i zabez-
pieczyli samochód. 

Za spowodowanie wypadku będąc w stanie nietrzeźwości, 
którego następstwem jest śmierć innej osoby albo spowo-
dowanie u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprawcy 
grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat. Sąd może orzec 
wobec kierowcy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów me-
chanicznych dożywotnio.

Policjanci codziennie prowadzą wzmożone działania, poświęcone walce z koronawirusem. Mundurowi prowadzą rów-
nież kontrole z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na terenach galerii handlowych, hoteli, 
miejsc rekreacyjno-noclegowych, obiektów sportowych sklepów osiedlowych i wielkopowierzchniowych. Sprawdzają, 
czy klienci, pracownicy i właściciele tych obiektów stosują się do zaleceń sanitarnych. Każdy, kto narusza obowiązu-
jące przepisy może zostać ukarany mandatem w wysokości nawet do 1000 zł lub wobec takiej osoby funkcjonariusze 
mogą skierować wniosek o ukaranie do sądu. Aktualne zasady i ograniczenia dostępne są na stronie: 

  https: //www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

groźny wypadek
w gościcinie

Późnym wieczorem w Gościcinie, w rejonie 
ulic Grzybowej i Dworskiej doszło do poważne-
go wypadku. 20-letni kierowca audi, w którym 
podróżowało ięć osób, na łuku drogi najprawdo-
podobniej nie dostosował prędkości do warun-
ków na drodze i uderzył w przydrożne drzewo. 

kontrole w czasie epidemii koronawirusa
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     W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z za-
grożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa informuje-
my, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpie-
niem 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

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
komunalnych

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

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

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

 
godziny pracy

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

godziny przyjęć 
interesantów

Dyrektor WZNK przyjmuje 
interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
07.00-08.00 oraz 16.00-17.00
  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731-008-506O G Ł O S Z E N I E

SkuTeCZNa  RekLaMa 
w  puLSie wejheRowa

606  101 502
redakcja@pulswejherowa.pl

W szachach szybkich indywidualnie drugą lokatę zajął 
Krzysztof Jurkiewicz z ISS START Wejherowo, nato-
miast w drużynowych zmaganiach ekipa z Grodu Wejhera 
zajęła trzecie miejsce. W konkurencji szachów błyskawicz-
nych Krzysztof Jurkiewicz z ISS START Wejherowo, tak-
że wywalczył drugie miejsce, a w drużynie szachiści z ISS 
START zajęli trzecią lokatę. Organizatorem Mistrzostw 
był Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START 
Warszawa oraz Gorzowski Związek Sportu Niepełno-
sprawnych START.

Szachy osób Niepełnosprawnych

iSS Start w czołówce
Mistrzostw polski 

W Gorzowie Wielkopolskim odbyły się Mi-
strzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych 
w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, w 
których z sukcesami startowali niepełno-
sprawni sportowcy z Wejherowa.
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Zapraszamy do współpracy

20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

aDMiNiSTRaToR
NieRuChoMoŚCi

O G Ł O S Z E N I E

Jak podkreśla dr Roman 
Moroz, kierownik Pracow-
ni Elektroterapii, nie są to 
urządzenia dla każdego.

- Ich wyjątkowość po-
lega na tym, że elektroda 
defibrylacyjna jest wszcze-
piana podskórnie, a nie we-
wnątrzsercowo, jak ma to 
miejsce w standardowych 
kardiowerterach-defibryla-
torach - mówi dr R. Moroz. 
- Dzięki takiemu postępowa-
niu zmniejsza się znacznie 
ryzyko wystąpienia powi-
kłań, przede wszystkim in-
fekcyjnych i zakrzepowych. I 
dlatego ten typ urządzeń im-
plantuje się przede wszyst-
kim pacjentom, u których 
zastosowanie układu we-
wnątrznaczyniowego jest 
niemożliwe lub z różnych 
względów wysoce ryzykow-
ne, ale także u pacjentów 
młodych, u których z uwagi 
na spodziewany długi czas 
życia, prawdopodobieństwo 
wystąpienia powikłań  na 
przestrzeni lat jest wysokie. 

w kaszubskim Centrum Chorób Serca i Naczyń 

Nowe zabiegi z zakresu elektroterapii
W poprzednim „Pulsie” informowalismy krótko, że w Pracowni Elektroterapii Kaszubskiego Centrum 

Chorób Serca i Naczyń w Wejherowie wykonano po raz pierwszy dwa zabiegi implantacji podskórnych kar-
diowerterów-defibrylatorów (sICD). Są to urządzenia podskórne, z elektrodą defibrylacyjną umieszczoną 
pozanaczyniowo, najczęściej wzdłuż lewego brzegu mostka. Poniżej więcej szczegółów na ten temat

- Oba zabiegi były wyko-
nane u młodych mężczyzn 
z ciężkim, przewlekłym 
uszkodzeniem serca, któ-
rych należało zabezpieczyć 
na wypadek wystąpienia 
groźnych dla życia zabu-
rzeń rytmu serca. Pacjenci 
po zabiegu czuli się dobrze, 
a wykonane testy pokazały 
optymalne położenie urzą-
dzenia oraz elektrody. Wobec 
braku powikłań, pacjentów 
następnego dnia wypisano 
do domu. Zabiegi te stano-
wią kolejny ważny element 
uzupełniający system kom-
pleksowej opieki nad pacjen-
tem z ciężką niewydolnością 
serca, który jest oferowany 
przez Kaszubskie Centrum 
Chorób Serca i Naczyń w 
Wejherowie - mówi dr hab. 
Marek Szołkiewicz, ordy-
nator Oddziału Kardiologii 
i Angiologii Interwencyjnej 
Szpitala w Wejherowie. 

Nad bezpieczeństwem 
zabiegów czuwał anestezjo-
log Robert Szymański, a 

zabiegi wykonał zespół kar-
diologów w składzie Roman 
Moroz i Jędrzej Michalik 

oraz pielęgniarki Agnieszka 
Cybulska i Ewa Kurek; ca-
łość pod nadzorem eksperta 

z Narodowego Instytutu Kar-
diologii w Aninie dr n.med. 
Pawła Syski.                 MP.

Fot. Szpitale Pomorskie

Ranking przygotował 
dziennik „Rzeczpospolita” 
i Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia.

- Gratuluję dyrekcji i 
wszystkim pracownikom 
wejherowskiego szpitala, 
który zajmując tak wysokie 
miejsce w rankingu, został 
doceniony za jakość lecze-
nia, nieustanny rozwój i pro-
wadzone inwestycje - ocenił 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - To 
potwierdzenie, że szpital 
ciągle się rozwija i podnosi 
jakość usług, rozszerzając 
ofertę. Ten sukces to wynik 
ciężkiej, codziennej pracy 
wszystkich pracowników. 

wejherowski 
szpital trzeci
na pomorzu

Ranking 
2020 roku

Wejherowski Szpi-
tal Specjalistyczny 
zajął trzecie miejsce 
w województwie po-
morskim w Rankingu 
Szpitali 2020 i znalazł 
się na 31 miejscu w 
rankingu krajowy.

SŁUŻBA ZDROWIA


