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W wyniku interwencji 
SM, w 2020 roku do Sądu 
Rejonowego w Wejherowie 
skierowano 457 spraw. 2005 
sprawców ukarano man-
datami karnymi na kwo-
tę ponad 208 zł. Strażnicy 
ujawnili 21 przestępstw i 
ujęli 41 osób podejrzanych 
o ich dokonanie. Zatrzymali 
także 20 nietrzeźwych kie-
rujących. 4564 interwencji 
Straż Miejska podjęła na 
zgłoszenie mieszkańców. 
SM prowadziła 51 czynno-
ści wyjaśniających w spra-
wie porzuconych pojazdów, 
a także 473 interwencji do-
tyczących  niezachowania 
środków ostrożności przy 
trzymaniu psów. 

Strażnicy współpracowa-
li z wieloma instytucjami i 
formacjami mundurowymi, 
przede wszystkim z Policją, 
ale także m.in. ze Strażą 
Pożarną, z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej, 
Towarzystwem Ochrony 
nad Zwierzętami, Zakładem 
Usług Komunalnych, Wej-
herowskim Zarządem Nie-
ruchomości Komunalnych. 

Wejherowscy strażnicy 
organizowali programy pre-
wencyjne, a jeszcze przed 
wybuchem epidemii zorga-
nizowali kurs samoobrony 
dla  35 kobiet. 

Funkcjonariusze SM co 
roku prowadzą przeglądy 
stanu technicznego różnych 
urządzeń na drogach i na 
budynkach, oświetlenia w 
miejscach publicznych i na 
przejściach dla pieszych oraz  
stanu  drzewostanu. 

Strażnicy obsługują miej-
ski monitoring. W systemie 
działa 50 kamer obrotowych, 
60 stacjonarnych i 22 syste-
my alarmowe zainstalowa-
ne w kaplicach na Kalwarii 
Wejherowskiej. Obsługą mo-
nitoringu oraz administra-

Bardzo pracowity miniony rok

straż Miejska współpracuje
z policją i z mieszkańcami

Straż Miejska w Wejherowie podsumowała mininy rok, który oka-
zał się dla wejherowskich strażników się bardzo pracowty. W 2020 
roku funkcjonariusze podjęli 21 990 interwencji. W 8005 sprawach 
prowadzono czynności wyjaśniające kończące się sankcją karną 
lub mandatem, a 13 985 działań miała charakter administracyjno-
-porządkowy i prewencyjny. Komendant SM, Zenon Hinca podkre-
śla dobrą współpracę z policją, a także z mieszkańcami Wejherowa.

Wejherowska Straż Miejska zaliczana jest do jed-
nych z najlepiej zorganizowanych formacji porząd-
kowych na terenie naszego województwa, a nawet w 
Polsce.

Decyzją Wojewody Pomorskiego Straż Miejska w 
Wejherowie jako jedna z trzech w Polsce, wpisana zo-
stała do rejestru jednostek współpracujących z syste-
mem Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

Takim statusem mogą pochwalić się tylko Straże 
Miejskie w Łodzi i w Kielcach.

- Nie wyobrażam sobie 
sprawnego funkcjonowania 
Straży Miejskiej bez współpracy 
z policją i mieszkańcami miasta. 
Ta współpraca układa się wzor-
cowo. Otrzymujemy mnóstwo 
sygnałów od mieszkańców.

Od nowego roku każdy 
strażnik musi wykazać się pracą 
w zakresie prewencji,  szczegól-
nie dzielnicowi, którzy oprócz 
czynności administracyjno

cyjną zajmuje się 29 osób, 
w tym 27 funkcjonariuszy, z  
których 7 jest ratownikami 
pierwszej pomocy. 

SM w Wejherowie dyspo-
nuje trzema oznakowanymi 
radiowozami, quadem i dwo-
ma rowerami. Na wyposaże-
niu są specjalistyczne torby 
medyczne, szyny Krame-
ra oraz defibrylator. Straż 
miejska włączona została do 
wspólnych działań z policją 
w walce z COVID-19. 

Dzięki obecności Straży 
Miejskiej Wejherowo jest na 
pewno dużo bezpieczniejsze. 
Na tę opinię zasłużyło dzięki 
dobrej współpracy z miesz-
kańcami i Policją.

Zenon hinca - komendant 
straży Miejskiej w wejherowie

-porządkowych, mają obowiązek rozmawiać z mieszkań-
cami i znać ich problemy w danym rejonie miasta. 

straż Miejska w wejherowie 
pracuje całodobowo. 

Numery telefonów:
• dyżurnego 58 677-70-40 
• alarmowy - 986
• dla głuchych - 58 677-14-72

jedna z najlepszych w kraju

O swoim  projekcie 
uchwały, który trafi pod 
obrady Rady Miasta, pre-
zydent Krzysztof Hil-
debrandt poinformował 
podczas spotkania z dzien-
nikarzami. Uchwała, któ-
rą prezydent Wejherowa 
przygotował i zaproponuje 
radnym, zwolni przedsię-
biorców z jednej z trzech rat 
opłaty pobieranej za sprze-
daż alkoholu spożywanego 
„na miejscu” w lokalu.

- Dotyczyć to będzie 
przedsiębiorców prowadzą-
cych sprzedaż napojów al-
koholowych w lokalu na 
terenie miasta Wejherowa, 
którzy zostaną zwolnieni z 
opłaty drugiej raty należnej 
za 2021 r. za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych – mówił 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. – Z kolei przed-
siębiorcy, którzy dokonali 
opłaty pełnej stawki za cały 
2021 rok z góry, otrzymają 
zwrot równowartości jed-
nej raty. Biorąc pod uwa-
gę bardzo trudną sytuację 
przedsiębiorców tej bran-
ży uważam, że każda for-
ma wsparcia będzie istotna 
i zasadna. Ze zwolnienia 
i zwrotu części opłaty w 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zaproponował 
częściowe zwolnienie przedsiębiorców z branży gastronomicznej 
z opłaty koncesyjnej w związku z zamkniętymi lokalami w wyniku 
rządowych obostrzeń. Wejherowscy przedsiębiorcy będą zwolnie-
ni z jednej raty opłaty koncesyjnej za sprzedaż alkoholu i zamiast 
trzech rat w 2021 roku zapłacą dwie. 

wejherowo zwolni gastronomię z opłaty 
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

pomoc dla właścicieli
zamkniętych lokali

Wejherowie skorzysta  45. 
przedsiębiorców branży ga-
stronomicznej.

Wsparcie 
przedsiębiorców
Przypomnijmy, że do tej 

pory miasto udzieliło wspar-
cia przedsiębiorcom prowa-
dzących działalność objętą 
czasowym ograniczeniem 
działalności wynikającym z 
rozporządzeń rządowych z 
powodu pandemii.

W marcu 2020 r., miasto 
zaproponowało dwie ulgi:

• Najemcom lokali użyt-
kowych należących do 
miasta, którzy prowadzi-
li działalność objętą cza-
sowym ograniczeniem 

wynikającym z rozporzą-
dzeń rządowych, obniżono 
stawkę czynszu do 1 złotów-
ki + VAT. W zdecydowanej 
większości z tej ulgi skorzy-
stali przedsiębiorcy z bran-
ży gastronomicznej. 

• Na wniosek przed-
siębiorców prowadzących 
działalność gastronomiczną 
objętą zakazem, odroczono  
im płatność i rozłożono na 
raty lokalne podatki.

Ponownego wsparcia wej-
herowskim przedsiębiorcom 
tej branży miasto udzieliło 
w październiku 2020 r., kie-
dy decyzją rządu wstrzy-
mana została stacjonarna 
działalność lokali gastro-
nomicznych. Przedsiębiorcy 
wynajmujący lokale należą-
ce do miasta, na czas ogra-
niczenia swojej działalności 
mogli i nadal mogą liczyć 
na obniżenie czynszu za na-
jem lokalu do 1 zł + VAT. 
Ta pomoc jest wciąż konty-
nuowana. 

W związku z obecną kry-
zysową sytuacją, jest przy-
chylność władz miasta na 
odroczenie terminu płatno-
ści podatku od nieruchomo-
ści lub rozłożenia jej na raty.

Fot. Urząd Miejski

archiwalne wydania 
i bieżące materiały 

zamieszczane w 
„pulsie  wejherowa” 

znajdziesz na:

www.pulswejherowa.pl
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Jak zapowiada wykonawca - firma Kruszywo sp. z o.o. 
prace potrwają ok. 3 miesięcy. Konieczność wyłączenia z 
ruchu tego odcinka drogi związana jest z budową nowego 
ronda na skrzyżowaniu ul. Strzeleckiej i budowanego łącz-
nika. Trudność stanowią zwłaszcza duże różnice wysoko-
ściowe projektowanego układu drogowego. 

Urząd Miejski w Wejherowie i wykonawca robót - firma 
Kruszywo sp. z o.o., dołożą wszelkich starań, aby zmini-
malizować utrudnienia podczas prowadzenia prac budow-
lanych w tym rejonie, jednak są one nieuniknione. Zakres 
prac jest rozległy i wiąże się z przejściowymi trudnościami. 
Liczymy na wyrozumiałość - budujemy dla mieszkańców!

Trwa budowa nowej trasy

Zamknięcie ruchu 
na ul. strzeleckiej

Od dzisiaj, 18 lutego br. zostanie za-
mknięta ul. Strzelecka - na odcinku od ul. 
Herberta w Gowinie do granicy z miastem 
Wejherowo. Jest to związane z budową no-
wego połączenia drogowego łączącego ul. 
Sucharskiego z ul. Strzelecką w Wejhero-
wie. Objazd prowadzony będzie drogą kra-
jową nr 6 oraz przez Luzino do ronda w 
Rosochach (skrzyżowanie ulic Wejherow-
skiej i Luzińskiej). 

•  Objazd zamkniętego odcinka drogi został wyzna-
czony drogą wojewódzką 218: 

   -  na odcinku od ul. Strzeleckiej do drogi krajowej nr 
6 na odcinku Wejherowo-Kębłowo 

   -  drogą powiatową na odcinku Kębłowo-Rosochy. 
•  Na czas prac, na drodze gminnej ul. Kazimierza Grub-

by oraz ul. Południowej w Gościcinie będzie obowiązy-
wał zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych z wyłączeniem 
pojazdów służb miejskich, MZK oraz PKS. 

•   W uzgodnieniu z MZK oraz PKS zostały wyznaczone 
trasy przejazdów dla autobusów wraz z wyznaczeniem 
dodatkowych tymczasowych lokalizacji przystanków. 

jak ominąć zamknięty 
odcinek drogi?

Program „W Twojej sprawie” stanowił atak TVP o podłożu politycznym na władze miasta Wejherowa. Program 
został przygotowany bardzo nierzetelnie i jednostronnie. Nie zawierał nawet stanowiska przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego. Zgodnie z prawem prasowym obowiązkiem dziennikarza jest dochowanie staranności w przygotowy-
waniu każdego materiału. Jednak TVP nie wystąpiło o informacje do Urzędu i nie chciało merytorycznie wyjaśnić 
omawianych spraw. Program został przygotowany z góry założoną tezą. Jego celem było oczernienie prezydenta 
Wejherowa i jego zastępcy. Są to nieetyczne i skandaliczne metody jakie stosuje TVP, które nie mają nic wspól-
nego z rzetelnym dziennikarstwem. Ponieważ program zawierał manipulacje, pomówienia i stwierdzenia nie-
prawdziwe, a także opierał się na domysłach i przypuszczeniach, prezentujemy poniżej fakty. 

Po pierwsze, prezydent Krzysztof Hildebrandt i zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz kupili w 2018 
roku po jednym lokalu wraz z miejscami garażowymi w budynku przy ul. Wałowej 30 zgodnie z prawem, w ogól-
nodostępnej dla wszystkich ofercie dewelopera, po normalnych rynkowych cenach. Nabycia dokonali za udoku-
mentowane środki finansowe oraz na kredyt. Powyższe zostało ujęte w oświadczeniach majątkowych prezydentów 
skontrolowanych przez Urząd Skarbowy, który nie miał zastrzeżeń. Urząd Skarbowy sprawdza m.in. wartość i 
źródła pochodzenia majątku osób publicznych. Wszelkie stwierdzenia czy sugestie, że kupno tych lokali było nie-
uczciwe lub miało związek ze sprawowaną funkcją są nieprawdziwe, nie mają pokrycia w rzeczywistości i stano-
wią pomówienie. Prezydenci w każdej chwili są gotowi poddać się ocenie odpowiednich służb do tego powołanych 
i nie mają żadnych obaw. 

Po drugie, teren przy ul. Wałowej został sprzedany w normalnym, otwartym dla wszystkich chętnych przetargu, 
w pełni zgodnie z zasadami i prawem. Żadna kontrola nie miała zastrzeżeń do przetargu. Zmiany planu zagospo-
darowania w tym rejonie Wejherowa z dnia 24.04.2012 r. i 06.05.2014 r. były zgodne z prawem, organy kontroli 
i nadzoru nie wnosiły żadnych zastrzeżeń. Zmiany planów były korzystne dla miasta, dlatego Rada Miasta przy-
jęła uchwały jednogłośnie lub zdecydowaną większością głosów, bez uwag.  Ostatni plan, zmieniony w 2014 roku 
zawierał mniej korzystne dla dewelopera warunki zabudowy niż poprzednio (dla przykładu wprowadzał większe 
ograniczenia w intensywności zabudowy). Najważniejsze, że w efekcie końcowym powstał nowy budynek miesz-
kalno-usługowy, który przynosi miastu podatki. Takie inwestycje są miastu potrzebne.

Po trzecie, kiedy w 2013 roku deweloper starał się o pozwolenie na budowę przy ul. Wałowej, Starostwo Powia-
towe w Wejherowie zmieniło interpretację zapisów wówczas obowiązującego planu zagospodarowania w zakresie 
lokalizacji miejsc parkingowych poza nieruchomością. Z tego powodu deweloper nie mógł otrzymać pozwolenia na 
budowę na tych samych zasadach, co np. inny deweloper dla budynku znajdującego się po drugiej stronie ul. Wa-
łowej. Między innymi z tego powodu Rada Miasta doprecyzowała zapisy planu w 2014 roku. Deweloper na swój 
koszt dodatkowo wykonał na gruncie miasta publiczny parking na 24 miejsca. Podkreślić należy, że ten parking 
jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców, nie tylko wybudowanego przez dewelopera budynku, co jest roz-
wiązaniem korzystnym dla miasta. Co więcej, zgodnie z uchwałą Rady Miasta dotyczącą płatnego parkowania na 
terenie Wejherowa, na omawianym parkingu przy ul. Wałowej staną parkometry. 

 
Po czwarte, sprawa rzekomo należnych miastu kar w wysokości ok. 4 mln zł od inwestora, który kupił grunt w 

centrum Wejherowa pod budowę tzw. „Galerii Srebrna” była już wyjaśniania przez urząd. Przedłużające się proce-
dury formalne i odwołanie od decyzji środowiskowej złożone przez ekologów, spowodowało wydłużenie przygotowań 
do inwestycji o 3 lata i inwestor nie mógł jej zrealizować w terminie. Należy podkreślić, że to przedłużenie nie wy-
nikało z zaniedbań czy zaniechań inwestora, jego winy i złej woli, a było spowodowane czynnikami zewnętrznymi, 
niezależnymi od inwestora. W opisanej sytuacji nie było podstaw do naliczenia inwestorowi kary za opóźnienie. 
Co więcej, naliczenie kar mogłoby narazić miasto na oskarżenia dotyczące próby bezpodstawnego wzbogacenia, a 
Prezydenta Wejherowa na zarzuty karne dotyczące próby wyłudzenia nienależnych kar.  

Po piąte, prokuratura zajmuje się tymi sprawami w wyniku ciągłych zawiadomień osób atakujących prezy-
denta. Po prostu, jak prokuratorzy otrzymują zawiadomienie to muszą zgodnie z procedurą sprawę zbadać. W 
październiku 2020 r. prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, ale widać, że komuś bardzo zależy na tym, aby 
się mówiło że „sprawa jest w prokuraturze”, więc pisze do niej powtórnie. Władze miasta są gotowe udzielić wszel-
kich informacji i spokojnie czekają na wyjaśnienie sprawy przez prokuraturę. Prezydent Wejherowa nie jest o nic 
oskarżony, nie ma żadnych zarzutów, postępowanie nie toczy się przeciwko prezydentowi.

Podsumowując, jak wykazano powyżej zawartość programu w TVP była mocno  tendencyjna. Celem programu 
było wywołanie wrażenia o rzekomych podejrzanych działaniach władz miasta. Ataki polityczne w TVP i opisane 
wyżej zawiadomienia składane do prokuratury są inspirowane przez skonfliktowanych z prezydentem radnych, 
m.in Teresę Skowrońską i Wojciecha Wasiakowskiego, oraz dwie osoby, które od dłuższego czasu nie ustają w ata-
kach na władze miasta, szczególnie w internecie.

Oświadczenie Urzędu Miejskiego w wejherowie 
dotyczące programu w TVp3

W związku z wyjątkowo tendencyjnym programem TVP3 „W Twojej sprawie”, który 
ukazał się w dniu 15.02.2021 r.  zawierającym nieprawdziwe informacje oraz insynuacje 
dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży 
nieruchomości oraz rzekomych nieprawidłowości w działaniu władz miasta, przed-
stawiamy fakty i wyjaśnienia w tej sprawie.

Informowaliśmy o tym szerzej w poprzednim wydaniu 
„Pulsu”, ale przypominamy, że od 1 marca 2021 r. osoby 
niepełnosprawne nie będą musiały płacić za postój pojazdów 
na płatnych parkingach zarządzanych przez miasto. Taką 
decyzję podjęli wejherowscy radni podczas styczniowej nad-
zwyczajnej sesji Rady Miasta. Zmiana uchwały z grudnia 
2020 r. dotyczącej zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych 
parkingów w Wejherowie zarządzanych przez miasto,  ma na 
celu zwolnienie z opłat osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni
nie zapłacą
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AKTUALNOŚCI

Jednym z głównych źródeł 
dochodów miasta są podatki 
płacone przez mieszkańców 
z tytułu podatku dochodo-
wego od osób fizycznych 
(PIT). Do budżetu miasta 
trafia ok. 38 proc. całkowi-
tej kwoty podatku docho-
dowego płaconego przez jej 
mieszkańców – osoby fizycz-
ne. Zatem jest istotne, gdzie 
rozliczamy swój podatek do-
chodowy. Jest to szczegól-
nie ważne obecnie, kiedy z 
powodu pandemii znacznie 
spadają wpływy podatkowe 
do budżetu miasta.

- To pieniądze na real-
ne inwestycje, które mogą 

Do społecznej akcji włą-
czyło się ponad podziała-
mi 19 miejskich radnych. 
Petycję podpisali radni za-
równo Ruchu Społecznego 
Wolę Wejherowo, Koalicji 
Obywatelskiej – Platfor-
my Obywatelskiej, Prawa i 
Sprawiedliwości oraz radni 
niezrzeszeni. Akcję poparł 
Zarząd Powiatu Wejherow-
skiego ze starostą Gabrielą 
Lisius na czele oraz Pre-
zydent Krzysztof Hilde-
brandt z zastępcami. 

Radny PiS Marcin Dre-
wa spotkał się w sprawie 
tunelu z Wiceministrem 
Infrastruktury Marcinem 
Horałą oraz dyrektorką 
gdańskiego oddziału Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad Anitą 
Oleksiak. Przeciwni są tyl-
ko radni Teresa Skowroń-
ska i Wojciech Wasiakowski 
(to radni, którzy byli ostat-

Czy chcesz pomóc tunelowi?

podpisz petycję!
Z uwagą śledzimy akcję ZRYW NA ŚMIECHOWIE. Pomimo pan-

demii już setki mieszkańców podpisało petycję w sprawie budowy 
bezkolizyjnego Węzła Zryw z tunelem w Śmiechowie. Mieszkańcy 
w petycji wnioskują poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad do rządu, czyli właściciela drogi krajowej nr 6, aby wspo-
mógł miasto w budowie tunelu pod „szóstką” wraz ze  skrzyżowa-
niem. Sam premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie mówi, że są 
środki na inwestycje w samorządach, więc należy o nie walczyć.

Akcję ZRYW NA ŚMIECHOWIE poparł Zarząd Powiatu Wejherowskiego. 
Petycję podpisali: starosta Gabriela Lisius, wicestarosta Jacek Thiel, człon-
kowie zarządu Jolanta Król, Ludwik Zegzuła i Kazimierz Bistroń (na zdjęciu 
z radnym miejskim Mariuszem Łupiną).
 - Akcja ma na celu włączenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad do realizacji inwestycji, która połączy południową i północną część 
miasta. Jej koszty przewyższają możliwości finansowe Miasta, potrzebne jest 
wsparcie finansowe ze strony Rządu - mówi wicestarosta Jacek Thiel. 

nio również przeciwni budo-
wie m.in. ulic Necla i Gryfa 
Pomorskiego oraz  parkingu 
przy szpitalu).

Przypomnijmy, że wła-
dze Wejherowa zawar-
ły porozumienie z PKP w 
sprawie budowy tunelu pod 
torami kolejowym. Miasto 
wykonało już część Węzła 
ZRYW po północnej stronie 
drogi krajowej, przygoto-

wało dokumentację projek-
tową wraz z pozwoleniami 
na resztę zadania oraz za-
bezpieczyło w swoim wielo-
letnim budżecie ponad 17 
mln zł, aby ją wesprzeć. 

Obecnie chodzi o to, aby 
GDDKiA i rząd włączyły się 
w budowę tunelu pod drogą 
krajowej nr 6, aby połączyć 
północną i południową cześć 
miasta.

Petycję można podpisać on-line przez internet poprzez 
stronę:   www.zrywnasmiechowie.com.pl
Można ją również pobrać na profilu  
 facebook.com/Zrywnasmiechowie  
i po podpisaniu wystarczy wysłać skan lub zdjęcie zrobione 
telefonem na facebook’a lub adres: 
 zryw.wejherowo@wp.pl   

Wydrukowaną petycję można ponadto przekazać radnym, 
m.in. w Sekretariacie Rady Miasta Wejherowa. 
Organizatorzy akcji wszystkie petycje złożą w GDDKiA oraz 
przekażą parlamentarzystom.

warto rozliczyć piT w wejherowie

Dla miasta i dla siebie
Apelujemy do mieszkańców Wejherowa, aby podatki rozliczali 

i płacili w miejscu zamieszkania. Budowa i modernizacja dróg lo-
kalnych, ścieżek rowerowych, chodników, placów zabaw, wydatki 
na kulturę i sport oraz oświatę - to zadania finansowane m.in. z 
podatków mieszkańców. O faktycznym miejscu zamieszkania in-
formuje się Urząd Skarbowy, wpisując właściwy adres w rocznym 
zeznaniu podatkowym PIT.

podnieść standard życia 
wszystkich mieszkańców 
naszego miasta. Im większa 
kwota podatku wpłynie do 
miejskiej kasy, tym więcej 
będziemy mieli możliwości 
realizacji kolejnych inwe-
stycji i innych zadań na 
rzecz wejherowian – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa.

Jak wiadomo jest spora 
grupa osób, która miesz-
ka w Wejherowie, a na-
dal zameldowana jest w 
innej miejscowości i tam 
z przyzwyczajenia wysyła 
zeznania podatkowe. Pła-
cąc podatki tam, gdzie się 

mieszka, można realnie 
wpłynąć na poprawę swoje-
go codziennego życia i naj-
bliższego otoczenia.

Osoba niezameldowana 
na pobyt stały, ale miesz-
kająca w Wejherowie, mo-
że rozliczyć się w Urzędzie 
Skarbowym w Wejherowie. 
O faktycznym miejscu za-
mieszkania informuje się 
Urząd Skarbowy, wpisując 
właściwy adres w rocznym 
zeznaniu podatkowym PIT. 
Dzięki temu dochody z po-
datku dochodowego (PIT) 
zasilą budżet Wejherowa, 
a nie inną miejscowość, w 
której się już nie mieszka.

Korzystanie z hal sporto-
wych będzie możliwe tylko 
przy zachowaniu obecnie 
obowiązujących zasad bez-
pieczeństwa. Nowe zasady 
w reżimie sanitarnym, ze 
względu na zdrowie i bez-
pieczeństwo Polaków, zo-
stały wprowadzone przez 
rząd warunkowo – na dwa 
tygodnie. 

Od wczoraj, tj. od środy 
17 lutego ponownie otwar-
to kryta pływalnię przy 
Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 2 w Wejhero-
wie. Jednak ze względu na 
sytuację epidemiologiczną 
obowiązywać będą zasady 
reżimu sanitarnego. 

sale otwarte warunkowo 

Basen czynny 
w reżimie sanitarnym

Od poniedziałku, 15 lutego br. można korzystać z hal sporto-
wych przy wejherowskich szkołach podstawowych. Dotyczy to 
jednak tylko klubów sportowych i stowarzyszeń prowadzących 
treningi i szkolenia. Od wczoraj czynny jest również basen.

Pływalnia czynna jest 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 15:00 - 22:00 
oraz w soboty i niedziele 
w godzinach 7:00 - 22:00. 
Nie mogą korzystać z niej 
osoby z objawami infekcji, 
przede wszystkim dróg od-
dechowych. 

Na terenie pływalni obo-
wiązuje zasada zachowania 
dystansu społecznego 1,5 m 
od innych osób. Po wejściu 
oraz w wyznaczonych miej-
scach obowiązkowa jest de-
zynfekcja rąk. Od wejścia 
do budynku obowiązuje 
nakaz noszenia osłon ust i 
nosa przez użytkowników z 
wyłączeniem kąpieli i pły-

wania w basenie. Wtedy 
osłona ust i nosa powinna 
być zdjęta i pozostawiona 
wraz z ubraniem w prze-
bieralni, z której należy 
bezpośrednio udać się pod 
natrysk i poprzez brodzik 
przejść do basenu. 

Ubierając się po kąpie-
li należy ponownie założyć 
osłonę ust i nosa w po-
mieszczeniu przebieralni. 
Pobyt w poczekalni należy 
ograniczyć do minimum. 
Bezpośrednio przed kasą 
biletową może znajdować 
się tylko jedna osoba. Ocze-
kujący zobowiązani są do 
zachowania dystansu spo-
łecznego.
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Powiat Wejherowski po 
raz czwarty znalazł się w 
pierwszej dziesiątce najbar-
dziej rozwojowych samorzą-
dów powiatowych w Polsce. 
Prowadzony przez Związek 
Powiatów Polskich ranking 
jest najbardziej obiektyw-
nym i wszechstronnym ze-
stawieniem, oceniającym 
powiaty i gminy na wielu 
płaszczyznach samorządo-
wej działalności. 

– Bardzo się cieszę z za-
jętego miejsca, ponieważ 
ponownie znaleźliśmy się 
w ścisłej czołówce najlepiej 
rozwijających się samorzą-
dów w kraju, a co ważne, 
poprawiliśmy swoją pozy-
cję o 2 miejsca w stosunku 
do ubiegłego roku – mówi 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius. – Powiat ca-
ły czas się rozwija, przed 
nami kolejne wyzwania, 
które wpłyną na poprawę 
jakości życia mieszkańców. 

Ogólnopolski Ranking 
Gmin i Powiatów oparty jest 
na zasadzie bezpłatnego i 
dobrowolnego uczestnictwa 
wszystkich samorządów 
szczebla gminnego i powia-
towego. Prowadzony jest w 
podziale na sześć kategorii 
jednostek samorządu tery-
torialnego: powiaty do 60 
tys. mieszkańców, powiaty 
od 60 do 120 tys. mieszkań-
ców, powiaty powyżej 120 
tys. mieszkańców, miasta 
na prawach powiatu, gminy 
miejskie i miejsko-wiejskie 
oraz gminy wiejskie. 

W rankingu samorządy 
oceniane są za aktywność 
i efektywność pracy na róż-

Powiatowa poradnia, mieszcząca się  przy ul. Ofiar Pia-
śnicy, zyskała windę. Koszt inwestycji to około 400 tys. zł, 
z czego 179 tys. zł stanowiło dofinansowanie z  PFRON w 
ramach „Programu wyrównywania różnic między regiona-
mi III”. Głównym celem zadania była likwidacja barier ar-
chitektonicznych i dostosowanie budynku do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

– Poradnia funkcjonuje głównie na potrzeby osób nie-
pełnosprawnych, dlatego winda była tu bardzo potrzebna. 
Różne były koncepcje, ponieważ nie można było jej zrobić 
wewnątrz budynku, ale doskonale wpisała się w tym miej-
scu, gdzie można podjechać bezpośrednio samochodem – 
mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Niedawno budynek ten przeszedł termomodernizację, 
na którą powiat pozyskał blisko 900 tys. zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na la-
ta 2014-2020. Samorząd przeznaczył także środki własne 
na generalny remont drugiego piętra budynku.

powiat wejherowski w czołówce 
najlepszych samorządów

Powiat Wejherowski zajął ósme miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów 
za 2020 rok w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców, organizowanym przez 
Związek Powiatów Polskich. Tak wysoka lokata to efekt konsekwentnego i skutecznego 
działania oraz realizacji strategii rozwoju powiatu.

W 2020 r. Powiat Wejherowski zrealizował szereg istot-
nych inwestycji infrastrukturalnych i społecznych, które 
wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców, zwięk-
szenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie po-
wiatu, czy podniesienie poziomu szkolnictwa. 

Najważniejsze z nich to:
•  budowa Książnicy Profesora Gerarda Labudy,
•  otwarcie Ogniska Wychowawczego w Rumi im. Kazi-

mierza Lisieckiego „Dziadka” w Rumi, 
•  otwarcie nowej biblioteki i pracowni chemicznej w 

Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi.
•  remont ulicy Pomorskiej w Rumi, 
•  przebudowa ulicy Obwodowej w Redzie (trzy etapy),
•  przebudowa ulicy Chłopskiej w Kębłowie,
•  remont drogi Choczewo – Łętowo,
•  remont drogi Kolkowo – Rybno na odcinku Kolkowo 

– Strzebielinek
•  rozbudowa drogi Rumia – Łężyce – Gdynia na odcinku 

Łężyce – zjazd do Eko Doliny,
•  kładka dla pieszych w Kniewie, 
•  budowa windy w Poradni Psychologiczno-Pedago-

gicznej w Wejherowie.
Warto przypomnieć, że w poprzednich latach Powiat 

Wejherowski zajmował odpowiednio: 9. miejsce w edycji 
2017 i 2018 oraz 10. miejsce w edycji 2019. 

nych płaszczyznach. Punk-
towane są m.in.: za wysokość 
pozyskanych środków ze-
wnętrznych z budżetu unij-
nego lub państwowego i 
realizowane inwestycje, za 
działania proinwestycyjne i 
prorozwojowe, rozwiązania 
poprawiające jakość obsługi 
mieszkańca oraz funkcjono-
wania jednostki samorządu 
terytorialnego, rozwój spo-
łeczeństwa informacyjnego 
i obywatelskiego, wspiera-
nie działań na rzecz gospo-
darki rynkowej, współpracę 
krajową i międzynarodową, 
czy działania promocyjne. 

Na każdym z tych pól 
Powiat Wejherowski mo-
że pochwalić się osiągnię-
ciami, czego dowodem jest 
ósme miejsce.

Powiat cały czas się rozwija, przed nami kolejne wyzwania - mówi Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius.

jest już winda 
Zakończyła się budowa windy zewnętrz-

nej przy Powiatowym Zespole Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie. 
Na ten cel Samorząd pozyskał blisko 200 tys. 
zł dofinansowania z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Dzięki realizacji tego zadania, osoby korzy-
stające na co dzień z wózków inwalidzkich 
będą mogły bez problemu dotrzeć na każdą 
kondygnację poradni. 

inwestycje dla mieszkańców

więcej informacji na stronie internetowej: 
https://powiatwejherowski.pl 

oraz na   facebook.com/powiatwejherowski
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AKTUALNOŚCI

Zaplanowane w porząd-
ku obrad Rady Gminy 
zmiany w budżecie gminy 
obejmują przede wszystkim 
wprowadzenie do budżetu 
dofinansowania unijnego 
na budowę ul. Lucjana Cyl-
kowskiego w Bolszewie oraz 
przesunięcie oszczędności 
po przetargu na budowę ul. 
Polnej i Ogrodowej również 
na budowę ul. Cylkowskie-
go. Rozpoczęcie tej inwesty-
cji będzie teraz możliwe.

Rada Gminy zajęła się 
również wezwaniem do 
naruszenia prawa, które 
skierowali mieszkańcy wsi 

sesja Rady Gminy wejherowo

Zmiany w budżecie
Na środę, 17 lutego w Gminie Wejherowo zaplanowana była ko-

lejna sesja Rady Gminy (to wydanie „Pulsu” trafiło już wówczas 
do drukarni). Głównymi tematami obrad były zmiany w budżecie, 
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i przyjęcie protokołu z 
prac komisji rewizyjnej. 

O komentarz do sesji poprosiliśmy 
pRZEMYsŁawa kiEDROwskiEGO - rad-
nego, Przewodniczącego Klubu Wspólny 
Powiat w Radzie Gminy Wejherowo i kan-
dydata na Wójta Gminy Wejherowo w przy-
śpieszonych wyborach zaplanowanych na 
11 kwietnia 2021 roku:

- O kwocie prawie miliona złotych oszczęd-
ności po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty 
na realizację ulicy Polnej i Ogrodowej w Bolsze-
wie wiadomo było już 2 grudnia zeszłego roku, 
czyli dwa i pól miesiąca temu.  Dotychczasowa 
polityka, stare rządy tak właśnie wyglądały, że 
radni  o takich oszczędnościach i ich przesu-
nięciach dowiadywali się w momencie głoso-
wania nad uchwałą. Jeśli zostanę wybrany na 
wójta zmienię tę praktykę na przejrzyste rządy. 
O takiej oszczędności powinna być wcześniej 
poinformowana Komisja Budżetowa, która 
wspólnie z radnymi, sołtysami i mieszkańcami 
powinna taką kwestie omówić i wypracować 
decyzje. Nasz Klub Radnych cieszy, że ta kwota 
pozostaje w Bolszewie i wspiera kolejną inwe-
stycję, co popieramy. 

Ponadto popieramy uwzględnienie we-
zwania do naruszenia prawa, które skierowa-

wybory wójta zaplanowane na 11 kwietnia 2021 r.
Przypomnijmy, że Prezes Rady Ministrów wyznaczył przyśpieszone wybory nowego Wójta 
Gminy Wejherowo na dzień 11 kwietnia 2021 r. Było to konieczne po stracie stanowiska wój-
ta przez Henryka Skwarło w wyniku prawomocnego wyroku sądowego skazującego go za 
ustawienie przetargu. O ten urząd będzie się rywalizowało czterech kandydatów: 
przemysław kiedrowski,  Marek klas,  krzysztof seroczyński,  piotr Bruc.

Reszki. W wyniku niezgod-
nych z prawem zapisów 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego z 
25 listopada 2015 r. miesz-
kańcy nie mogli budować od 
granicy działki w odległości 
mniejszej niż 12 metrów. 

Mieszkańcy wykazali, że 
takie zapisy planu są nie-
zgodne z prawem i wezwali 
gminę do zmniejszenia moż-
liwość zabudowy od granicy 
działki z 12 metrów do 6 
metrów. Zaproponowana na 
sesji uchwała przewidywała 
uwzględnienie wezwanie do 
usunięcia naruszenia prawa 

i stwierdziła, że konsekwen-
cją jest podjęcie uchwały o 
przystąpieniu do zmiany 
planu tak, aby był on pra-
widłowy i zgodny z prawem.

Ponadto radni obrado-
wali nad przyjęciem pro-
tokołu z kontroli Komisji 
Rewizyjnej dotyczącego 
jednego z zadań ujętych w 
„Planie gospodarki nisko-
emisyjnej dla Gminy Wej-
herowo”, którego celem jest 
zmniejszenie zanieczysz-
czenia powietrza w gminie. 

Do tego tematu wrócimy 
w kolejnym numerze Pulsu.

li mieszkańcy wsi Reszki. Dobrze, że możemy 
naprawić to co zostało zepsute już w 2015 
roku. Jest to coś nowego, że w końcu władze 
gminy przyznają się do błędu. Tylko szkoda 
że mieszkańcy przez takie naruszenie prawa 
zmarnowali już pięć lat i czeka ich kolejny rok 
na zmianę w planie. Takich błędów byłego 
wójta Henryka Skwarło i jego ekipy może być 
więcej. Będą one teraz wychodziły na światło 
dzienne.

Oszczędności i naprawianie błędów

Porozumienie dotyczy 
wspólnego zamówienia usłu-
gi, polegającej na wykonaniu 
nalotów samolotem wyposa-
żonym w kamerę termowi-
zyjną nad obszarem Gdyni, 
Rumi, Redy i Wejherowa, 
analizę danych i przygoto-
wanie map termowizyjnych 
2D i 3D. Dzięki współpra-
cy miast i OPEC powstanie 
mapa termowizyjna  całego 
obszaru, a koszty przedsię-
wzięcia będą niższe.

- W czerwcu 2020 roku 
uruchomiliśmy w OPEC 
projekt „Zielony Ład”, któ-
rego zadaniem jest dostoso-
wanie działalności firmy do 
europejskiego wymogu ogra-
niczenia emisji CO2. Pod-
czas prac zespołu narodził 
się pomysł wykonania map 
termowizyjnych sieci oraz 
budynków i zaproszenia do 
współpracy miast, na terenie 
których działamy. Identyfi-
kacja miejsc ewentualnych 
wycieków i strat ciepła na 
sieci ciepłowniczej pozwoli 
nam precyzyjniej planować 
modernizacje i remonty, a 
tym samym minimalizować 
negatywny wpływ na środo-
wisko - mówi Janusz Różal-
ski, prezes Zarządu OPEC.

Na terenie Gdyni, Rumi, Redy i wejherowa

powstaną mapy 
strat ciepła

Gdynię, Rumię, Redę i Wejherowo czekają naloty samolotowe, w 
wyniku których powstaną mapy termowizyjne budynków i sieci 
ciepłowniczej. Przedstawiciele Gdyni, Rumi, Wejherowa i Okrę-
gowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (OPEC) podpisali 
porozumienie w sprawie stworzenia lotniczych map termicznych 
terenów zabudowanych. Innowacyjne mapy umożliwią zlokalizo-
wanie miejsc strat ciepła w publicznych i prywatnych budynkach.

W najbliższych dniach 
każde z miast podpisze od-
rębną umowę z wykonawcą 
usługi - firmą MGGP Aero z 
Tarnowa, która natychmiast 
przystąpi do realizacji zamó-
wienia. Warunkiem wyko-
nania map termicznych jest 
wykonanie nalotów w czasie 
ujemnych temperatur.

- Samorządy lokal-
ne pełnią ogromną rolę w 
budowaniu świadomości 
ekologicznej mieszkańców – 
mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. rozwoju miasta. 
- Miasto Wejherowo podej-
muje szereg inicjatyw na 

rzecz racjonalnego zaopa-
trzenia w ciepło i  likwida-
cję niskiej emisji. Obecnie 
ponad 50% mieszkańców 
naszego miasta korzysta z 
miejskiej sieci ciepłowniczej 
OPEC. Wspieramy dalszą 
rozbudowę  ekologicznego i 
bezpiecznego ciepła z msc,  
sukcesywnie wyłączamy tzw. 
lokalne kopciuchy, a objęcie 
miasta termowizją będzie 
wsparciem dla tego procesu.

Porozumienie jest waż-
nym krokiem w kierunku 
współpracy na rzecz klima-
tu. Wszyscy musimy się za-
angażować w walkę o naszą 
planetę. Dlatego miasto Re-
da, które ma własną firmę 
ciepłowniczą również przy-
stąpi do współpracy.

Spotkanie przedstawicieli samorządów Małego Trój-
miasta Kaszubskiego, Gdyni oraz spółki OPEC odbyło 
się w ostatni poniedziałek.

W imieniu Wejherowa porozumienie podpisała Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta miasta.             Fot. UM

Fot. Urząd Miejski

Dzięki danym pozyska-
nym z przeprowadzenia 
tego wspólnego projek-
tu, w przyszłości znacznie 
zredukujemy straty ciepła, 
co pozwoli na redukcję ga-
zów cieplarnianych, a także 
wpłynie na oszczędności, 
które znajdą swoje odzwier-
ciedlenie w rachunkach za 
ciepło i w inwestycjach pro-
mujących rozwiązania nie-
emisyjne w energetyce.
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To kolejna powiatowa 
szkoła, która doczeka się 
rozbudowy. Zarząd Powia-
tu pozyskał na ten cel 3 mln 
zł z rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. W 
ciągu miesiąca ma zostać 
ogłoszony przetarg, aby 
wyłonić wykonawcę. 

– Rozbudowa szkoły jest 
sprawą pilną, ponieważ w 
ciągu ostatnich trzech lat 
liczba uczniów wzrosła o 
ponad 20 procent i liczy 
dzisiaj ponad 800. To wy-
nik nie tylko podwójnego 
naboru, ale przede wszyst-
kim rosnącej liczby kandy-
datów, którzy decydują się 
na wybór I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Króla 
Jana III Sobieskiego oraz 
poszerzania przez szkołę 
oferty edukacyjnej o no-
we kierunki kształcenia 
– mówi Starosta Wejhe-

i Liceum Ogólnokształcące w wejherowie zostanie rozbudowane

Nowe sale dydaktyczne, łazienki i winda
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wej-

herowie, w którym mieści się I Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskie-
go zostanie rozbudowany i przebudo-
wany. Szkoła zyska sześć dodatkowych 
sal dydaktycznych, pomieszczenia sani-
tarne i windę.

rowski Gabriela Lisius. 
– W tej chwili ze względu 
na braki lokalowe placów-
ka musi korzystać z wynaj-
mowanych pomieszczeń w 
Kaszubsko-Pomorskiej 
Szkole Wyższej, co znaczą-
co wydłuża dzień nauki 
uczniów.

Dzięki rozbudowie po-
wstanie sześć dodatko-
wych sal dydaktycznych, 
pomieszczenia sanitarne 
i pomocnicze. Z myślą o 
potrzebach osób niepełno-
sprawnych w szkole dobu-
dowana zostanie również 
winda. Placówka zyska 
także nową elewację, a te-
ren wokół szkoły zostanie 
zagospodarowany. 

Istniejąca powierzchnia 
użytkowa zostanie zwięk-
szona o 790 m2.

– Naszą ambicją jest 
kształcenie młodzieży w jak 

najlepszych warunkach 
zapewniając jej dostęp do 
świetnie wyposażonych w 
sprzęt i pomoce dydaktycz-
ne pracowni przedmioto-
wych – mówi dyrektor PZS 
nr 1 w Wejherowie Kata-
rzyna Bojke. – W dobu-
dowanej i przebudowanej 
części szkoły powstanie 
pracownia biologiczna, 

fizyczna, matematyczna, 
informatyczna, językowa, 
a przede wszystkim labo-
ratorium chemiczne na 
wzór pracowni uniwersy-
teckich. Każdego roku w 
szkole otwieramy dwie kla-
sy medyczne z rozszerzoną 
biologią i chemią, w któ-
rych kształcą się ucznio-
wie kontynuujący później 
naukę na kierunkach me-
dycznych i przyrodniczych 
– dodaje dyrektor.  

Szacunkowy koszt za-
dania to około 7 mln zł, z 
czego 3 mln zł pokryje rzą-
dowe dofinansowanie. 

Od lewej: Mirosław Lademann - naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Po-
wiatowego, Katarzyna Bojke - dyrektor ZSP nr 1 (I LO), Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius oraz Wicestarosta - Jacek Thiel.

Samorząd Powiatu Wejherowskiego od kilku lat sys-
tematycznie rozbudowuje powiatowe placówki edu-
kacyjno-wychowawcze, co przyczynia się do wzrostu 
jakości prowadzonych zajęć i komfortu nauki młodzieży.

Rozbudowy i modernizacji doczekały się:
•   Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w 
Wejherowie (budowa hali sportowej)
•  Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. ks. Edmunda Rosz-
czynialskiego w Wejherowie
•  I Liceum Ogólnokształcące im. Książat Pomorskich w 
Rumi (PZS nr 1 w Rumi)
•  Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynial-
skiego w Rumi
•  Powiatowy Zespół Szkół w Redzie
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Dopiero w drugiej poło-
wie lutego nastąpią zmiany 
w organizacji ruchu na DK 
6 na wysokości stacji SKM 
Rumia Janowo, które miały 
być już wprowadzone na po-
czątku tego miesiąca. 

Zmiany mają polegać na 
wyłączeniu z ruchu jezd-
ni w kierunku Wejherowa, 

              Wejherowo, dnia 16.02.2021 r.

          OŚWIADCZENIE

     skierowane do Rodziców i Opiekunów dzieci uczęszczających do Niepublicznego 
 Przedszkola „Przyjaciele Kubusia Puchatka” przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Zarząd Powiatu Wejherowskiego informuje, że Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchat-
ka” bezprawnie zajmuje pomieszczenia w budynku przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie, które 
stanowią własność Samorządu Powiatu Wejherowskiego. Sąd Rejonowy w Wejherowie postanowieniem 
Sygn. akt I C 1658/20 z dnia 24.08.2020 r., ustanowił zakaz prowadzenia przedszkola w budynku położo-
nym w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22, w związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy z Powiatem 
Wejherowskim w dniu 30.06.2020 r.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Wejherowskiego ponownie wezwał Właścicielki  Niepublicz-
nego Przedszkola „Przyjaciele Kubusia Puchatka” do natychmiastowego opuszczenia zajmowanych 
bezprawnie pomieszczeń i wydania zajmowanej nieruchomości. 

Powiat Wejherowski w przedmiotowym budynku zamierza rozpocząć realizację inwestycji pn: „Adapta-
cja i termomodernizacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie na potrzeby Środo-
wiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Na tę inwestycję Powiat Wejherowski 
uzyskał pozwolenie na budowę, a środki w pełnej wysokości zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na 
2021 r., uchwalonym przez Radę Powiatu Wejherowskiego w dniu 18 grudnia 2020 r. Ogłoszenie przetar-
gu na przeprowadzenie ww. inwestycji planowane jest już w lutym 2021 r. 

Przypominamy, iż Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Kubusia Puchatka” wielokrotnie było informo-
wane o planach Powiatu i związaną z nimi koniecznością opuszczenia budynku. Jednocześnie spotykało się 
z przychylnością władz Powiatu, które nie raz godziły się na przedłużenie dzierżawy, dając Przedszkolu 
czas na możliwość znalezienia nowej lokalizacji. 

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej przedszkole prowadzone jest w tym budynku wbrew postanowieniu sądu! 
Powiat Wejherowski podejmie odpowiednie kroki prawne żeby wyegzekwować zakaz prowa-
dzenia przedszkola w tym miejscu i spowodować opuszczenie budynku.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

Zimowe warunki pogodowe oznaczają utrudnienia dla wykonawców inwestycji

Budowa tunelu i węzła w Rumi zwolniła

a ruch w obu kierunkach 
prowadzony będzie jezdnią 
w kierunku Gdyni.

Jedna z najważniejszych 
od wielu lat inwestycji dro-
gowych w Rumi, swój finał 
ma mieć najprawdopodob-
niej w październiku 2022 
roku. Koszt inwestycji to 
prawie 61 milionów złotych, 

a unijna dotacja  to ponad 
17 milionów złotych. Kwo-
ta dofinansowania może się 
jeszcze zwiększyć. Oprócz 
węzła z tunelem, powstaną 
również parkingi, ścieżki 
rowerowe, kładki dla pie-
szych, udogodnienia dla 
niepełnosprawnych, zatoki 
i wiaty autobusowe, itp. 

W Rumi na drodze krajowej nr 6 (ul. Sobieskiego) trwają ro-
boty drogowe, związane z budową węzła komunikacyjnego wraz 
z budową tunelu pod torami. Niestety, w związku z gwałtowną 
zmianą pogody, atakiem zimy i intensywnymi opadami śniegu, 
realizacja inwestycji uległa spowolnieniu. 

powiatowy
Ośrodek 
nagrodzony

Plebiscyt został zorganizowany przez Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii. 

– Bardzo się cieszę, ze po raz kolejny nasz Ośrodek zo-
stał doceniony w skali kraju - mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius. – To znak, że dokładamy wszelkich 
starań, aby jakość obsługi była na najwyższym poziomie.

W głosowaniu wzięło udział 1995 geodetów uprawnio-
nych. Oddane głosy rozłożyły się na 281 z ogólnej liczby 380 
powiatów, co znaczy że 99 powiatów nie otrzymało ani jed-
nego głosu.

Warto przypomnieć, że głosowanie na najlepszy ośro-
dek regularnie organizuje także firma Geo-System. W 
2019 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Wejherowie zdobył w nim I miejsce. 

Ośrodek Powiatu Wejherowskiego zajął II 
miejsce w plebiscycie na najlepszy „Powia-
towy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej szczebla powiatowego w 
roku 2019”.
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Prezes MZK Wejherowo 
Sp. o.o. Czesław Kordel 
poinformował, że do zdarze-
nia doszło w trakcie prze-
rwy śniadaniowej. 

- W boksach na tere-
nie przylegających do sie-
bie dwóch hal garażowych 
znajdowały się trzy auto-
busy, będące przedmiotem 
przeglądu. Gdy pracownicy 
zajezdni zauważyli palące 
się hale oraz wydobywają-
ce się z nich kłęby dymu 
natychmiast powiadomili 
Państwową Straż Pożarną 
- wyjaśnia C. Kordel.

Na miejsce zdarzenia 
przybyły błyskawicznie 3 
wozy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Wejherowie 
oraz 8 pojazdów Ochotni-
czej Straży Pożarnej, które 
przystąpiły do akcji gaśni-
czej. Działania strażaków 
utrudniało duże zadymie-
nie pomieszczenia, a także 

pożar w MZk wejherowo

płonęła hala garażowa 
W wyniku pożaru, który wybuchł w niedzielę 7 lutego rano w 

stacji obsługi samochodów Miejskiego Zakładu Komunikacji w 
Wejherowie spłonęły dwa 20-letnie autobusy marki Solaris Urbi-
no-12. W trzecim pojeździe popękały szyby. Na razie nie jest znana 
przyczyna pożaru, a postępowanie wyjaśniające prowadzi policja.

złe warunki pogodowe. 
-  Szacowane są teraz 

straty, ale na szczęście nikt z 
pracowników nie ucierpiał. 
Paliły się  dwa pełnoletnie 
autobusy o przebiegach oko-
ło miliona kilometrów każ-
dy oraz 5-stanowiskowa 
hala warsztatowa, plus je-
den autobus, w którym po. 
Ten pojazd zostanie  wy-

łączony zostanie z eksplo-
atacji jedynie na kilka dni 
- informuje prezes Czesław 
Kordel dodając, że nie widzi 
zaniedbań ze strony pra-
cowników MZK.

Postępowanie odszko-
dowawcze z ubezpieczenia 
prowadzone jest przez bro-
kerów, obsługujących wej-
herowskiego przewoźnika.

Fot. Urząd Miejski

W pożarze spłonęły dwa 20-letnie pojazdy. Fot. Urząd Miejski

O G Ł O S Z E N I E

     W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 z późn. 
zm.) 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 numerem 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

AKTUALNOŚCI

Kursy kat.  AM, A1,  A2,  A,  B 
oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje 
wstępne dla kierowców zawodowych

Szkoła nauki jazdy
Arkadiusz 
Żukowski

Wejherowo,  ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)
58 677 31 56,   504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

R E K L A M A

w związku z całkowitym zamknięciem przejazdu ulicą strzelecką (piszemy o tym na str. 3) , na około trzy miesiące 
zmieniona zostanie trasa linii autobusowej nr 12.  

MZK Wejherowo Sp. o.o.  informuje, że trasa z Gowina w kierunku Wejherowa przebiegać będzie ulicami:
Gowino Brzozowa - Wejherowska - Grubby - Gościcino: Grubby - Południowa - Wejherowo: Zybertowska - Sucharskiego - Sobieskiego 

- Dworcowa - wejherowo Dworzec pkp
W kierunku Gowina autobusy od Dworca pkp w wejherowie pojadą ulicami: Dworcowa - Sobieskiego - Sucharskiego - Zybertowska 

- Gościcino: Południowa - Grubby - Gowino: Grubby - Wejherowska - Gowino Brzozowa.
Na czas robót drogowych z trasy linii 12 wyłączone zostają przystanki:  Gowino Zaciszne Zalesie 01 n/ż,  Gowino Zaciszne Zalesie 02 

n/ż,   Sobieskiego - GS 02,   Sobieskiego - Sąd 01,   Starostwo Powiatowe 01,  Starostwo Powiatowe 02.
MZK serdecznie przeprasza pasażerów za utrudnienia. Szcegółowe informacje mozna znaleźć na stronie:
https://mzkwejherowo.pl/aktualnosc/201/przebudowa-ulicy-strzeleckiej-w-wejherowie-tymczasowa-zmiana-trasy-linii-12

Zmiany w kursowaniu linii nr 12

Czytaj nas również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

O G Ł O S Z E N I E
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KULTURA

Łucja Włodek-Jabłoń-
ska była autorką rzeźb two-
rzonych w glinie, porcelanie, 
szamocie, gipsie, czy sztucz-
nym kamieniu, jak i mo-
numentalnych prac np. w 
piaskowcu, cemencie i gra-
nicie. Artystka była m.in. 

pożegnania

Odeszła artystka z Luzina
i kaszubski kompozytor

Przed tygodniem zmarła Łucja Włodek-Jabłońska - rzeźbiar-
ka z Luzina, specjalizująca się w rzeźbie ceramicznej. W ostat-
nich dniach odszedł również Wacław Kirkowski, autor wielu 
cenionych pieśni kaszubskich, pedagog i dyrektor szkół.

Po długiej przerwie zwią-
zanej z zamknięciem Fil-
harmonii i ograniczeniem 
dostępu do kultury, mamy 
okazję do obejrzenia wysta-
wy osobliwej oraz tajemni-
czej. Nasze oko potrzebuje 
czasu, by dostrzec co kryje 
się w cieniu, a nawet mroku. 
Zapewne niejednokrotnie, 
czy to podczas zabawy, czy z 
powodu awarii elektryczno-
ści, mogłeś przekonać się jak 
wygląda twarz oświetlona 
światłem świecy. Mrok nie 
tylko intryguje, ale też niesie 
ze sobą pewnego rodzaju nie-
pokój. Jest tajemniczy. Kryje 
w sobie jakiś sekret. 

Autor prezentowanych 
prac - Karol Formela jest 
kulturoznawcą, projektan-
tem graficznym oraz peda-
gogiem sztuk plastycznych. 
Jest absolwentem wydziału 
Edukacji Artystycznej na 
Uniwersytecie Artystycz-
nym w Poznaniu oraz Po-
morskiej Wyższej Szkoły 
Humanistycznej (Grafika i 
Reklama). 

wystawa w Filharmonii kaszubskiej

siła i inspiracja,
płynąca z mroku

Od 12 lutego w Galerii Filharmonii Kaszubskiej można oglądać 
wystawę prac Karola Formeli zatytułowaną „Tenebryzm”. Wysta-
wa ukazuje znaczenie mroku, jego niezwykłą siłę i inspirację z 
niego płynącą. 

Był wieloletnim kusto-
szem plenerów oraz kura-
torem licznych wystaw w 
galerii Filharmonii Kaszub-
skiej. Fascynuje się wszel-
kimi przejawami sztuki. 

Zajmuje się zarówno tworze-
niem obiektów przestrzen-
nych, instalacji, rysunkiem, 
malarstwem, współczesną 
fotografią, czy street-artem 
i performancem. 

Fot.:  facebook.com/WejherowskieCentrumKultury

Autorem artystycznego 
projektu „Droga” zespołu 
Bruno Światłocień jest Bro-
nisław Ehrlich, wszech-
stronny artysta - muzyk, 
poeta, plastyk, który od lat 
konsekwentnie kroczy swoją 
artystyczną ścieżką. „Dro-
ga” jest piątym albumem 
w dorobku tego artysty, na 

Nagroda dla zespołu Bruno Światłocień 

Najlepszy w Trójmieście
album rockowy

Wejherowski projekt artystyczny Bruno Światłocień pt. „Droga” 
zwyciężył w muzycznym plebiscycie tegorocznej edycji konkursu 
na płytę rockową w Trójmieście, organizowanym przez portal rock-
3miasto.pl. Tym samym album „Droga” został uznany za najlepszą 
płytę minionego roku w Trójmieście.

którym zarówno muzyka i 
teksty jak i mastering oraz 
mikst, są efektem pracy i wi-
zji jednej osoby. Bronisław 
Ehrlich współpracuje z nim 
od samego początku z wej-
herowskim perkusistą Kor-
dianem Sikorskim.

Nagrodzona tytułem „Pły-
ta roku 2020 w Trójmieście” 

to duży sukces zespołu Bru-
no Światłocień. Album uka-
zał się w lipcu ubiegłego 
roku. Muzyka zespołu Bru-
no Światłocień to połącze-
nie ambitne, darkwave, new 
wave z gotyckim rockiem, 
a to wszystko podlane jest 
sporą dawką melancholii ze 
szczyptą depresji. 

konkurs haftu po raz 26.

Zgłoszenia
do końca marca

Gminny Dom Kultury w Lini zaprasza do 
udziału w XXVI Wojewódzkim Konkursie Ha-
ftu Kaszubskiego. Zgłoszenia do 31.03.2021.

Szczegóły na:  www.gminalinia.com.pl

w Muzeum 

Nagrody 
czekają

Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie ogła-
sza XXII Ogólnopolski 
Konkurs Literacki im. 
Jana Drzeżdżona. Na-
grody, w tym nagrody 
pieniężne, czekają na 
laureatów konkursu.

W 200-lecie urodzin Cy-
priana Kamila Norwida, 
Sejm RP ustanowił rok 2021 
Rokiem Cypriana Kamila 
Norwida. W związku z tym, 
oprócz tradycyjnych katego-
rii konkursowych, muzeum 
proponuje uczestnikom 
czwartą kategorię: Tłuma-
czenie wierszy C. K. Norwi-
da na język kaszubski.

Regulamin Konkursu jest 
dostępny na stronie: www.
muzeum.wejherowo.pl/d/
aktualnosci/komuni-
katy/xxii-ogolnopolski-
konkurs-literacki-im-
jana-drzezdzona/. 

Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nr tel.: 
(58) 672-29-56 oraz pod ad-
resem: sekretariat@mu-
zeum.wejherowo.pl, pani 
Beata Humeniuk-Czech.

instruktorką ceramiki w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Luzinie, który zorganizo-
wał jej ostatnią publiczną 
wystawę latem ub. roku,. Jej 
styl artystyczny nawiązywał 
do kultury ludowej, a także 
do zjawisk natury i historii. 

Kompozycje Wacława 
Kirkowskiego usłysze-
liśmy m.in. podczas „Spo-
tkań z muzyką Kaszub” w 
Muzeum PiMK-P w Wejhe-
rowie.  Koncert pt. „Tesk-
niączka” poświęcony był w 
całości jego twórczości. 
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Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Można odejść na zawsze,
by stale być blisko …"

         Ks. J. Twardowski

Księdzu Kanonikowi
dr. Jerzemu Więckowi

Oficjałowi Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego,
doktorowi prawa i wykładowcy

 Gdańskiego Seminarium Duchownego

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia,

które choć na chwilę
niech dadzą ukojenie w trudnych dniach po śmierci 

M A T K I

składają

Bogusław Suwara
Sekretarz

Miasta Wejherowa

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł

 

STANISŁAW NAGÓRSKI
Naczelnik Miasta Wejherowa w latach 1975-1979,

Nauczyciel, Wychowawca, Społecznik.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

O. Emiliana Franciszka Boruckiego
byłego Gwardiana i wieloletniego Kronikarza

Klasztoru Franciszkanów w Wejherowie

Żegnamy Ojca, który żarliwie służył Bogu i Wiernym 
oraz dbał o rozwój duchowy mieszkańców Wejherowa. Zakonnika, 

który z olbrzymim sercem pełnił swoje obowiązki 
oraz z zaangażowaniem i oddaniem opiekował się pielgrzymami 

i turystami odwiedzającymi wejherowskie Sanktuarium Pasyjno – Maryjne.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie,
Wspólnocie Franciszkanów oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

„Sługo dobry i wierny… wejdź do radości twego Pana”.
(Mt 25,21)

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

O. Emiliana Franciszka Boruckiego

wieloletniego kronikarza Klasztoru Franciszkanów, 
duszpasterza w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie.

Odszedł od nas zakonnik o wielkim sercu, duchowy nauczyciel, 
skromny i życzliwy człowiek.

Najszczersze wyrazy współczucia Bliskim i Parafianom 
składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke 
wraz z Radnymi
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Jednego dnia i w ciągu kilku godzin wybuchły dwa po-
żary w budynkach mieszkalnych. Jeden w Wejherowie - w 
pomieszczeniu kotłowni w budynku jednorodzinnym przy 
ul. gen. Władysława Sikorskiego, a drugi w Miłoszewie w 
gminie Linia w domu jednorodzinnym. 

W Wejherowie, w trakcie gaszenia ognia przez domow-
ników, jedna osoba straciła przytomność i doszło do za-
trzymania czynności życiowych, a druga osoba zasłabła. 
Po przywróceniu funkcji życiowych i zaopatrzeniu drugie-
go poszkodowanego, obaj mężczyźni zostali zabrani do 
szpitala. W akcji ratowniczej trwającej prawie 1,5 godziny 
uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnej i 22 strażaków.

W Lini pożar wybuchł również w pomieszczeniu kotłow-
ni. Dostęp do pomieszczenia był utrudniony, bo panowała 
bardzo wysoka temperatura w wyniku spalania się nagro-
madzonego opału. Dzięki rozbiórce, umożliwiającej lepszy 
dostęp do miejsca pożaru, sytuację udało się szybko opa-
nować. Sześć osób zamieszkujących budynek opuściło go 
o własnych siłach. 

W działaniach trwających ponad 6 godzin udział brało 7 
zastępów straży pożarnej i 30 strażaków.

Dwa pożary 
w jedną noc

STRAŻ POŻARNA

Kontrolujmy, gdzie bawią się dzieci. 
Uczulmy je na niebezpieczeństwo, jakie 
niesie ze sobą zabawa na zamarzniętych 
rzekach i jeziorach. Sprawdźmy, czy w ra-
zie potrzeby będą umiały wezwać pomoc. 
Uczmy przewidywania i unikania sytuacji 
zagrażających życiu i zdrowiu. 

Pamiętajmy, że wchodzenie na zamarz-
nięte zbiorniki wodne jest zawsze ryzykowne 
i apelujemy, żeby  pod żadnym pozorem tego 
nie robić, bo taka nieprzemyślana zabawa na 
lodzie może zakończyć się tragicznie.

Niedawno na zalodzone jezioro w Chocze-
wie ktoś nawet ...wjechał samochodem, co jest 
przejawem bezmyślności i narażania własne-
go życia bądź zdrowia. Gdy kierowca range 
rovera discovery beztrosko jechał po lodzie, 
ten załamał się od ciężarem terenowego auta 
i samochód zanurzył się w wodzie, na szczę-
ście niedaleko od brzegu. Mężczyzna zdążył 
opuścić samochód o własnych siłach.

Z POLICJI
Dużo narkotyków
Policjanci kryminalni z Wejherowa wraz z funkcjonariu-

szami Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 37-lat-
ka podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. 
Część narkotyków mężczyzna ukrył w pudełku po laptopie. 
Pies Edek wskazał także szafkę w toalecie, w której była wa-
ga do ważenia narkotyków i woreczki z białym proszkiem, 
żółtą zbryloną substancją oraz susz koloru brunatnego. By-
ły to amfetamina i marihuana oraz pochodne mefedronu. 

Mężczyzna został zatrzymany, grozi mu do 10 lat więzienia.

Złodzieje rowerów
W Rumi skradzione zostały dwa rowery. Policyjny patrol, 

kierował się śladami złodziei i dotarł do jednego z dom-
ków na ogródkach działkowych. W środku zastali 17-latka 
i 21-latka wraz z kradzionymi rowerami. 

Sprawcy zostali zatrzymani, a rowery powróciło do wła-
ścicieli.  Kradzież mienia jest przestępstwem, za które grozi 
kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Na podwójnym gazie
Policjanci z wejherowskiej drogówki przed południem na 

terenie gminy Choczewo zatrzymali do kontroli drogowej 
44-letniego rowerzystę, który miał ponad promil alkoholu 
w organizmie. Natomiast w Rumi zatrzymali kierowcę opla, 
który miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie i sądo-
wy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 
Godzinę później kolejny rowerzysta na terenie gminy Wej-
herowo miał ponad promil alkoholu w organizmie. 

Za naruszenie sądowego zakazu oraz jazdę w stanie nie-
trzeźwości grożą kary do 5 lat pozbawienia wolności.

policja ostrzega: nie wchodźmy na lód!

Niebezpieczne zabawy
Kiedy temperatura powietrza spadła poniżej zera, od razu na 

lodzie pojawili się spacerowicze, dzieci, domorośli łyżwiarze 
oraz wędkarze pod lodem. Lekkomyślność dorosłych oraz po-
zostawianie bez opieki dzieci, zbiera śmiertelne żniwo. Każde 
wejście na zamarznięty zbiornik wodny jest ryzykowne. Od po-
czątku roku Policja odnotowała 4 przypadki utonięcia osób w 
wyniku załamania się lodu. 

Co robić, jeśli załamie się lód
Starajmy się zachować spokój i próbuj-

my wzywać pomocy. Najlepiej położyć się 
płasko na wodzie, rozłożyć szeroko ręce i 
starać się wpełznąć na lód. Należy poruszać 
się w kierunku brzegu, cały czas leżąc.

Kiedy zauważymy osobę tonącą, nie 
biegnijmy do niej, ponieważ pod nami 
również może załamać się lód. Najlepiej 
próbować podczołgać się do tonącego.

Jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalik 
lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać 
się na odległość rzutu i starajmy się podać 
poszkodowanemu drugi koniec.

Jeśli sami nie mamy możliwości udzielić 
poszkodowanemu pomocy, natychmiast 
poinformujmy o wypadku najbliższą jed-
nostkę Policji lub Straży Pożarnej.

Wejherowscy policjan-
ci spotykają się z dziećmi 
i z młodzieżą w ramach 
akcji profilaktycznych. 
W związku z sytuacją 
epidemiologiczną lekcje 
są prowadzone w formie 
zajęć on-line. 

Ostatnio przeprowadzone 
zostały dwa spotkania w kla-
sach szóstych Szkoły Podsta-
wowej nr 8 w Wejherowie. 
Policjantka omówiła zagro-
żenia, jakie młodzi ludzie 
mogą napotkać w interne-
cie. Szczegółowo wyjaśniony 
został stalking, a także po-
jęcie hejtu, bullyingu, gróźb 
karalnych, poniżania, wy-
śmiewania czy wykluczenia 
z grup internetowych. 

Młodzież dowiedziała się, 
jakie konsekwencje grożą 
za tego typu czyny karal-
ne. Ponadto omówiona zo-
stała tematyka związana z 
bezpieczeństwem pieszych. 
Uczniom zwrócono uwagę 
na ważną rolę elementów od-
blaskowych w ramach akcji 
„Świeć przykładem”.

Oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów 
szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem po 
kierunkach przydatnych w Policji (prawo, administracja, 
ekonomia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo we-
wnętrzne).

Aby rozpocząć karierę w Policji należy wypełnić wyma-
gane dokumenty i dostarczyć je do Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku lub do jednej z komend miejskich lub 
powiatowych z terenu naszego województwa. Po złożeniu 
dokumentów pracownik zespołu doboru wskaże dogodny 
termin do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej i 
testu wiedzy ogólnej. Szczegółowe informacje dotyczące 
zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej:
https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/rekrutacja.php

Każda osoba zainteresowana pełnieniem służby w Poli-
cji może uzyskać szczegółowe informacje na stronie www.
wejherowo.policja.gov.pl oraz od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8.00-15.00 pod numerami telefonów: (47) 742 
98 13, (47) 742 97 13, (47) 742 97 32, a także osobiście 
w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 8.00-
15.00, a we wtorki w godz. 10:00-18:00 w Zespole Kadr i 
Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, ul. 
Dworcowa 14. 

Chcesz pomagać innym? Dbać o bezpie-
czeństwo i porządek publiczny? Szukasz 
ciekawej i stałej pracy? Zostań policjantem! 
Pomorska Policja w 2021 roku planuje przy-
jąć w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. 

policja przyjmie nowych funkcjonariuszy

spotkania 
on-line
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STRAŻ  MIEJSKA
Czekał na mrozie
Wczesnym rankiem zmotoryzowany patrol Straży Miejskiej zauważył siedzącego w wia-

cie MZK mężczyznę, który był ubrany nieodpowiednio do panującego siarczystego mrozu. 
Wyraźnie zziębnięty na pierwszy rzut oka, wyglądał, jakby na kogoś czekał. 

W trakcie patrolu strażnicy wrócili w to samo miejsce, gdzie ponownie natknęli się na 
tego mężczyznę. Okazało się, że jest on mieszkańcem Mołdawii i ponoć czeka na przyjazd 
busa. Jednak kolejnego dnia bus nie przyjechał. 

Mołdawianin wyjaśnił, że ostatnio mieszkał w jednej z gmin powiatu wejherowskiego, 
skąd został wyrzucony. Strażnicy zorganizowali dla niego ciepły posiłek i zaproponowali 
pomoc, ale gość z Mołdawii jej nie chciał.

Pustostany, ogródki 
działkowe, altanki oraz te-
reny zielone - to miejsca w 
których bezdomni stawia-
ją prowizoryczne szałasy 
i zadaszenia. Aby się roz-
grzać, często w tych miej-
scach rozpalają ogniska, co 
bywa bardzo niebezpieczne. 
Tragiczny finał może mieć 
nawet kilka godzin spędzo-
nych na niewielkim mrozie. 
Problem ten dotyka także 
osoby starsze, samotne, któ-
re mają trudność z radze-
niem sobie z codziennymi 
czynnościami i zadbaniem 
odpowiednią temperaturę 
w pomieszczeniach. 

Pamiętajmy, że każdy z 
nas mając wiedzę o osobie 
potrzebującej pomocy, powi-
nien powiadomić właściwe 
służby, które na pewno nie 
będą na te informacje obo-
jętne. Wystarczy zadzwonić 
na numer alarmowy 112 i 

pamiętajmy o bezdomnych i samotnych

Żeby pomóc, 
zadzwoń na numer 112

Wejherowscy dzielnicowi sprawdzają miejsca, w których mogą 
przebywać osoby bezdomne. Policja apeluje też do mieszkańców 
o czujność wobec osób potrzebujących pomocy zimą. 

poinformować dyżurnego, 
aby pomoc ruszyła. O po-
trzebujących pomocy może-
my również poinformować 
pracowników Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Straż 
Miejską lub skorzystać z 

Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Dzięki tej 
aplikacji możemy zazna-
czyć na mapie miejsce, gdzie 
przebywają bezdomni, a po-
licjanci na pewno sprawdzą 
to zgłoszenie.

Telefon do dyżurnego straży Miejskiej:    58 677-70-40

Zimowe obowiązki
Strażnicy miejscy przypominają, ale też upominają nieświadomych, a także opornych 

właścicieli budynków, aby strącali z dachów sople i nawisy śnieżne, bo  zgodnie z art. 72 
Kodeksu Wykroczeń miejsce zagrożone upadkiem sopli, lodu lub śniegu powinno być 
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 

Straż Miejska przypomina również o obowiązku odśnieżania chodników bezpośred-
nio przylegających do nieruchomości i obowiązku uszorstniania śliskiej nawierzchni 
dozwolonymi środkami, takimi jak: piasek lub sól drogowa. Właścicielom sklepów wiel-
kopowierzchniowych przypominają o obowiązku zrzucania z płaskich dachów nagroma-
dzonego ciężkiego śniegu.

Za usuwanie odpowiedzialni są właściciele i zarządcy nieruchomości, a nie jak wielu 
myśli  straż pożarna albo miejska. Obowiązek wynika z art. 5 i 61 ustawy Prawo Budow-
lane. Jednak nie wszyscy poczuwają się do spoczywających na nich obowiązkach. 

Na nieruchomości, którą włada starsza schorowana kobieta, sople zagrażały prze-
chodniom. W tym przypadku pomogli strażnicy miejscy z patrolu. Udało się, ale nie za-
wsze strażnicy takie usługi będą wykonywać za właścicieli i zarządców domów. 
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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

SPORT

Wejherowscy piłkarze 
ręczni wreszcie rozpoczęli 
rundę rewanżową rozgry-
wek I ligi. Pierwszy mecz, 
który miał się odbyć w Wej-
herowie,  został odwołany z 
powodu paraliżującej ko-
munikację zimy. Przeciwni-
cy z Gdańska nie dojechali 
do Grodu Wejhera. 

W Elblągu Tytani roz-

Bardzo blisko było pierw-
sze zwycięstwo ekstraklaso-
we podopiecznych trenera 
Waldemara Płotki. Swoje 
pojedynki wygrały Magda 

piłka ręczna

Tytani przegrali w Elblągu

poczęli wyjątkowo źle, bo 
przez około 9 minut bram-
ki zdobywali tylko gospo-
darze. Gdy zbliżała się 10 
minuta padła pierwsza 
bramka dla Tytanów. Po-
tem trwały próby zmniej-
szenia przewagi. 

Druga część rozpoczę-
ła się od gry „bramka za 
bramkę”, a po 50 minutach 

na tablicy świetlnej pojawił 
się nawet remis. Gospoda-
rze jednak błyskawicznie 
odskoczyli na dwie bramki 
przewagi, którą utrzymali 
do końca meczu.

Kolejny ligowy poje-
dynek Tytani rozegrają 
w Wejherowie w sobotę 
27 lutego. Będzie to mecz  
z SMS Kwidzyn.

W wyjazdowym spotkaniu 13 lutego w Elblągu Tytani Wejherowo 
ulegli ekipie KPR Elbląg 26:22. 

Tenis stołowy. Luzino

Beniaminek bez zwycięstwa
Dziewczęta z GOSRiT Energa Mar-Bruk ZRB Luzino, grające w 

ekstraklasie tenisa stołowego przegrały we własnej hali z POLMLEK 
OSiR Lidzbark Warmiński 2:3. Następnie luzinianki wybrały się do 
Torunia, aby zmierzyć się z Gotykiem. I tym razem uległy 2:3. Jednak 
dzięki temu zdobyły drugi punkt ligowy.

Płotka i Maja Miklaszew-
ska, ale w decydującym 
meczu Kasia Płotka mimo 
przewagi w setach, prze-
grała.  Do tej pory tenisistki 

stołowe z Luzina przegrały 
z: SKTS Sochaczew, KTS 
ENEA Siarka Tarnobrzeg, 
BEBETTO AZS UJD Czę-
stochowa.

Tradycyjnie w imprezie dla najmłodszych wszystkie ze-
społy otrzymały atrakcyjne nagrody, medale i puchary za 
piersze miejsce. W zawodach zagrali: AP Cassubian Bolsze-
wo, AP Karol Piątek Luzino, AP KP Gdynia, AP Reda, Arka 
Gdynia, Błękitni Wejherowo I, Błękitni Wejherowo II, Or-
kan Rumia, Pogoń Lębork, Salos Rumia, Sztorm Kosako-
wo I, Sztorm Kosakowo II . Organizatorami turnieju byli: 
KTS-K i GOSRiT Luzino, Akademia Piłkarska Karol Piątek 
oraz Pomorski LZS. Zawody dofinansowali: Gmina Luzino, 
Powiat Wejherowski, Pomorski LZS ze środków Samorząd 
Województwa Pomorskiego, Pomorski Związek Piłki Nożnej 
i firma G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Patronat honorowy 
nad imprezą objął Kacper Płażyński Poseł na Sejm RP. 

piłka nożna najmłodszych

Nadzieje 
w Luzinie

Na Hali GOSRiT w Luzinie zagrały naj-
młodsze „Nadzieje Polskiej Piłki” w turnie-
ju im. Marszałka Macieja Płażyńskiego. W 
zawodach zagrało ponad 100 zawodników 
z rocznika 2012/13. 
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wejherowskie Towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

aDMiNisTRaTOR
NiERUChOMOŚCi

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Wejherowskie-
go Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych podjął decyzję 
o ograniczeniu dostępu do 
Parku Miejskiego do czasu 
pozyskania pełnych wytycz-
nych Powiatowego Lekarza 
Weterynarii.

park Miejski
tymczasowo zamknięty

Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Wejherowie 
otrzymał z Państwowego 
Instytutu Weterynaryjnego 
w Puławach wyniki badań, 
które potwierdziły występo-
wanie wirusa H5N8 u trzech 
łabędzi czarnych, które by-

towały w Parku Miejskim w 
Wejherowie. Pozostałe zwie-
rzęta, które są podatne na 
zachorowanie i są pod opie-
ką zarządcy wejherowskiego 
parku, zostały odizolowane 
oraz znajdują się pod stałą 
kontrolą opiekunów.

Wystąpienie przypadku ptasiej grypy na terenie województwa pomor-
skiego oraz padnięcie na ptasią grypę trzech czarnych łabędzi w Par-
ku Miejskim w Wejherowie spowodowało jego tymczasowe zamknięcie.

jutro 
szkolenie
Oddział Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych w Gdańsku 
zaprasza zainteresowanych na 
bezpłatne szkolenie online 
„Covid-19 – izolacja i kwa-
rantanna – uprawnienia do 
świadczeń oraz wymagana 
dokumentacja”, które odbę-
dzie się 19 lutego 2021 r. o 
godzinie 9.00.

Zapisy przyjmowane są ma-
ilowo pod adresem: katarzyna.
bucholc@zus.pl. W zgłoszeniu 
należy podać: adres mailowy, na 
który ZUS wyśle link do szkole-
nia, datę i temat webinarium, 
planowaną liczbę uczestników, 
telefonu do kontaktowy. 

Do wypłaty zasiłków cho-
robowych i opiekuńczych 
niezbędne są informacje o 
kwarantannie lub izolacji. Oso-
by skierowane przez jednostkę 
Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej na kwarantannę mają pra-
wo do świadczeń chorobowych 
– wynagrodzenia za czas choro-
by, które finansuje pracodawca, 
albo zasiłku chorobowego. Do-
tyczy to osób, które objęte są 
ubezpieczeniem chorobowym, 
np. jako pracownicy, zlecenio-
biorcy lub prowadzący działal-

ZUs informuje
ność gospodarczą. Świadczenia 
takie przysługują także ubez-
pieczonym, którzy zostali pod-
dani izolacji, także izolacji w 
warunkach domowych. 

W dniu spotkania na wska-
zany adres mailowy ZUS wyśle 
link do wydarzenia. Webina-
rium odbędzie się na platfor-
mie za pośrednictwem Cisco 
Webex Meeting.

Zasiłek 
opiekuńczy
do 28 lutego
Dodatkowy zasiłek opie-

kuńczy, który przysługuje 
m.in. w przypadku zamknię-
cia żłobka, przedszkola, lub 
klubu dziecięcego z powodu 
COViD-19 został przedłużo-
ny o kolejne dwa tygodnie 
więc można z niego skorzy-
stać do 28 lutego. 

Mogą się o niego starać 
starać opiekunowie dzieci do 
8. roku życia, a także ubezpie-
czeni rodzice dzieci do 16 lat, 
które mają orzeczenie o nie-
pełnosprawności; do 18 lat, 
w przypadku umiarkowane-
go bądź znacznego stopnia 
niepełnosprawności oraz do 
24 lat, jeśli mają orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjal-
nego. Do zasiłku uprawnieni 
są także rodzice lub opiekuno-
wie pełnoletnich osób niepeł-
nosprawnych, którzy nie mogą 
wykonywać pracy, bo muszą 
zapewnić swoim podopiecz-
nym opiekę w przypadku za-
mknięcia placówki, do której 
uczęszczają. 

Świadczenie, poza zamknię-
ciem, czy też ograniczeniem 
funkcjonowania przez CO-
VID-19, żłobka, przedszkola, 
klubu dziecięcego lub innej 
placówki, do której uczęszcza 
dziecko przysługuje też, gdy 
z tego powodu dzieckiem nie 
może zająć się opiekun dzien-
ny lub niania, z którą rodzic 
zawarł umowę uaktywniającą. 
Świadczenie nie przysługuje 
jeśli drugi z rodziców może za-
pewnić dziecku opiekę. Zasiłku 
nie otrzymają też rodzice, któ-
rzy pomimo otwarcia placówki 
zdecydowali o pozostawieniu 
dziecka w domu. Oświadcze-
nie o sprawowaniu opieki, 
które jest jednocześnie wnio-
skiem o wypłatę zasiłku należy 
złożyć u swojego pracodawcy 
bądź zleceniodawcy. Prowa-
dzący działalność gospodarczą 
oświadczenie składają w ZUS 
np. przez Platformę Usług Elek-
tronicznych (PUE) ZUS. 


