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Rozpoczęły się pra-
ce przy budowie „Wod-
nych Ogrodów”, czyli 
kompleksu otwartych 
basenów kąpielowych 
w miejscu tzw. starego 
basenu przy ul. Kalwa-
ryjskiej. Tę pływalnię, 
funkjonującą w czasach 
przed- i powojennych pa-
mięta wielu mieszkań-
ców Wejherowa. Władze 
miasta chcą przywró-
cić temu miejscu histo-
ryczną funkcję i dawną 
atrakcyjność. 

Nowy obiekt (frag-
ment wizualizacji po-
wyżej) będzie miejscem 
spotkań i wypoczynku 
dla wszystkich miesz-
kańców. Koszt budowy 
wynosi ok. 44 mln zł, w 
tym wsparcie unijne to 
10 mln zł.             Str. 9

powstają  „wodne ogrody”

Gwarny latem basen przy ul. Kalwaryjskiej z sentymentem wspomina wielu miesz-
kańców Wejherowa.                                                      Zdjęcie archiwalne. Źródło: UM

Fragment wizualizacji Wodnych Ogrodów (budynek główny).          Źródło: UM
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     W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagroże-
niem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgod-
nie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 
367) 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 Pu-
blicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

O G Ł O S Z E N I E

Dbałość o zabytki to waż-
ny kierunek działań władz 
Wejherowa. Renowacją ob-
jęte są zabytki należące do 
miasta, jak choćby Kalwa-
ria Wejherowska w latach 
2006-2008 za ponad 14 mln 
zł dzięki pozyskanej dotacji 
unijnej. Jednym z działań 
jest również wsparcie finan-
sowe prac remontowych, 

kamienice, kościoły i inne obiekty

wejherowo dba o swoje zabytki
Miasto Wejherowo od czternastu lat konsekwentnie wspiera finansowo renowację za-

bytkowych obiektów. Kamienice, obiekty sakralne i użyteczności publicznej dzięki miej-
skim dotacjom odzyskują dawny blask i poprawia się ich stan techniczny. Do tej pory 
miasto wsparło ponad 70 wejherowskich obiektów zabytkowych, na co przekazało kwotę 
ponad 5,2 mln zł. Na ten cel pozyskały także dotacje unijne.

konserwatorskich i restau-
ratorskich zabytkowych 
obiektów, których miasto 
nie jest właścicielem. 

W tym roku miasto prze-
widuje, w ramach posia-
danych środków, kolejne 
dotacje ze swojego budżetu.

- Wejherowskie kamie-
nice i obiekty sakralne są 
naszą wizytówką, dlatego 

miasto już od 14 lat dofi-
nansowuje prace konser-
watorskie w zabytkowych 
budynkach. Każdego ro-
ku przeznaczamy niemałą 
pulę pieniędzy na ten cel 
- mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wej-
herowa. - Jest to duże 
wyzwanie dla właścicieli 
budynków, dlatego pragnę 

podziękować wszystkim 
właścicielom nieruchomo-
ści objętych ochroną kon-
serwatorską za dbałość o 
swoje obiekty. Właścicie-
le, oprócz istotnego wkła-
du finansowego z miasta, 
muszą uzyskać decyzje 
konserwatorskie pozwala-
jące na realizacje, zadbać 
o wkład własny finansowy 
oraz wybrać wykonawcę, 
który zapewni wysoki stan-
dard wykonania prac bu-
dowlanych pod nadzorem 
konserwatorskim.

Od 2007 r. Wejhero-
wo przekazało na  dofi-
nansowanie remontów i  
prac konserwatorsko-re-
stauracyjnych w zabyt-
kach ponad 5,2 mln zł.  

- Każdy obiekt zabytkowy 
odznacza się szczególnymi 
walorami architektonicz-
nymi lub historycznymi, 
o które trzeba wyjątkowo 
dbać - mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa - Posiadanie 
zabytku to dla właścicie-
li obiektu, oprócz prestiżu, 
również odpowiedzialność 
za utrzymanie go w jak 
najlepszym stanie i zacho-
wanie jego autentyzmu. 
W trosce o poprawę sta-
nu technicznego i wyglądu 
tych zabytków, każdego ro-
ku przeznaczamy określoną 
kwotę na ten cel.

Zabytki oraz wysokość dotacji, przyznanych przez 
miasto w ciągu ostatnich 4 lat na prace konserwator-
skie, reatauratorskie oraz prace budowlane:

2017 rok
• klasztor oo. Franciszkanów – prace wykończeniowe 

poddasza -  dotacja w wysokości 150 tys. zł.
• Dom pomocy społecznej ul. Św. Jacka 14 – m.in. wy-

miana okien, konserwacja witraży, prace konserwatorsko-
-restauratorskie drzwi wejściowych i wykuszu - 35 tys. zł.

• powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przed-
siębiorstw – montaż okien - 13 tys. zł.

• Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 20 – remont ele-
wacji - 44 tys. zł.

• Budynek mieszkalny ul. 12 Marca 1155 – remont 
pokrycia dachowego - 20 tys. zł.

• Budynek mieszkalny ul. Rzeźnicka 3 – remont ele-
wacji - 20 tys. zł.

• Budynek mieszkalny ul. Kopernika 2 – remont ele-
wacji - 20 tys. zł.

2018 r.
• klasztor oo. Franciszkanów – remont elewacji od 

strony północnej i południowej - 176,5 tys. zł.
• Dom pomocy społecznej ul. Św. Jacka 14 – remont 

elewacji -  81 tys. zł.
• wspólnota Mieszkaniowa ul. 12 Marca 179 1,1a, 3, 

3a – remont konstrukcji ścian zewnętrznych budynku - 20  
tys. zł.

• kościół pw. trójcy Świętej – prace konserwatorskie i 
restauratorskie ołtarza św. Wojciecha - 100 tys. zł.

2019 r.
• klasztor oo. Franciszkanów – wykonanie elewa-

cji części budynku klasztornego od strony północnej i 
wschodniej (Dom Pielgrzyma) - 100 tys. zł,

• wspólnota Mieszkaniowa ul. 12 Marca 179 1, 1a, 
3, 3a – prace konstrukcyjne i restauratorskie konstrukcji i 
elewacji budynku - 61 tys. zł.

• Budynek mieszkalny ul. Wniebowstąpienia 20 – po-
prawienie stanu technicznego budynku w tym stabilizacja 
konstrukcji - 48 tys. zł.

2020 r.
• budynek mieszkalny ul. 12 Marca 250 - remont ele-

wacji frontowej - 189 tys. zł.

• wspólnoty mieszkaniowe, które realizowały w la-
tach 2018-2020 prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane w ramach prowadzonego przez Urząd 
Miejski w Wejherowie projektu „Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa” i uzyskały dofinasowanie unijne:

WM pl. J. Wejhera 20, 20 A, 20 C,  WM Sobieskiego 328,   
WM Sobieskiego 328 C,    WM Św. Jacka 18,   WM 3 Maja 6,    
WM Sobieskiego 318,  WM Wybickiego 1,   WM Sobieskie-
go 256,    WM Św. Jacka 32,   WM Dworcowa 3

Fot. Urząd Miejski
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Niedawno przeczytałem na jednym z wejherowskich 
profili w serwisie Facebook, że władze Wejherowa kupiły 
sobie nagrody w samorządowych konkursach, gdyż za-
płaciły wpisowe za uczestnictwo w tych konkursach. Takie 
sugestie czy stwierdzenia są nie tylko nieprawdziwe, ale 
świadczą też o braku kontaktu z rzeczywistością. 

Weźmy na przykład taki klub Legia Warszawa. W ze-
szłym roku zdobyli tytuł piłkarskiego Mistrza Polski. Oczy-
wiście za możliwość udziału w rywalizacji klub poniósł 
stosowane opłaty, rodzaj wpisowego. Czy w ten sposób 
Legia kupiła sobie mistrzowski tytuł?  To oczywiście bzdu-
ra, ale taka jest właśnie logika osób oskarżających miasto 
o podobne praktyki. 

Kolejny przykład.  Jeśli wejherowscy bokserzy zdobyli 
medale i nagrody w turnieju, za udział w którym zapłacili 
wpisowe, opłatę startową albo opłaty w innej formie, to 
znaczy że kupili sobie te medale i nagrody? To oczywiście 
bez sensu, ale celowo przytaczam te przykłady, aby poka-
zać intelektualny poziom wspominanego profilu.  

Jest rzeczą oczywistą, że za udział z różnych zawodach, 
turniejach czy konkursach płaci się wpisowe i inne opła-
ty. Pokrywa się z nich koszty organizacji, sędziów itd. Tak 
jest w przypadku piłki nożnej, boksu, tańca, śpiewu, ka-
szubskiej Baśki czy wreszcie konkursów dla samorządów. 
Wpisowe nigdzie nie gwarantuje zdobycia nagród, choćby 
z tego powodu, że uczestników jest po prostu więcej niż 
nagród. Zwycięża lepszy. To - jak widać - dość trudno nie-
którym zrozumieć. 

Gdyby autorzy ataków na miasto chcieli być uczciwi, to 
podawaną przez siebie kwotę wpisowego zliczoną łącznie 
z kilkunastu lat, porównaliby z innymi łącznymi wydatka-
mi w tym okresie. Dla przykładu, w ciągu ostatnich 20 lat 
na inwestycje miasto wydało około PÓŁ MILIARDA ZŁO-
TYCH. I to jest skala sukcesu! Sukcesu wszystkich wejhero-
wian. Dlaczego nie mamy się tym chwalić?

Jeśli mamy udane inwestycje, które podobają się miesz-
kańcom jak Filharmonia Kaszubska, park miejski, renowa-
cja Kalwarii Wejherowskiej i inne, to dlaczego nie pokazać 
ich w Polsce? Dobrą metodą na pokazanie miasta i budo-
wanie wspólnej dumy jest udział w ogólnopolskich kon-
kursach, zwłaszcza jeśli zdobywa się w nich nagrody i 
wyróżnienia, jak właśnie Wejherowo. 

Poza tym konkursy służą promocji miasta. Dziś sa-
morządy konkurują za sobą i wydają znaczne środki na 
budowanie wizerunku, gdyż ma to duże znaczenie dla za-
chęcenia turystów do odwiedzin, dla przedsiębiorców, któ-
rzy w danym miejscu chcą robić interesy, dla ludzi którzy 
być może się przeprowadzą i zamieszkają w mieście czy 
wreszcie dla oceny przez decydentów, którzy przyznają sa-
morządom pieniądze. Wszak osobiste odczucia i postrze-
ganie danego miejsca zawsze ma wpływ na decyzje. 

Sukcesy miasta i duma mieszkańców bardzo bolą paru 
krytyków, do tego stopnia że tworzą tak absurdalne teorie 
o kupowaniu nagród. I nie tylko takie.

              Dr Puls

Czy Legia warszawa kupiła 
sobie tytuł Mistrza polski?

 - Panie Przewodniczą-
cy, wielu Czytelników 
podzieliło się z redakcją 
spostrzeżeniami, że w 
ostatnich miesiącach ob-
serwują nasilone prze-
pychanki polityczne w 
Wejherowie. Jak Pan to 
skomentuje?

Wojciech Kozłowski: 
- To prawda. W Wejhe-

rowie powstały specjalne 
strony w internecie i ga-
zetki, poświęcone wyłącz-
nie agresywnym atakom 
na prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta i jego współ-
pracowników. Jest to zorga-
nizowana akcja. Nie są to w 
mojej ocenie źródła informa-
cji, które mogą się przysłu-
żyć konstruktywnej dyskusji 
prowadzonej przez wejhe-
rowską społeczność. Prezen-
towany jest w nich wysoce 
tendencyjny i skrzywiony 
obraz rzeczywistości. Można 
zauważyć, że ich autorzy za 
jedyny cel obrali sobie kry-
tykowanie działań i decyzji 
miasta. Aby się uwiarygod-
nić wykorzystują różne dane 
i dokumenty, ale są one pre-
zentowane wybiórczo i wy-
rwane z kontekstu. 

Pytania od mieszkańców 
dowodzą tego, że dostrzega-
ją oni, iż mamy do czynienia 
z manipulacjami, pomówie-
niami, oszczerstwami i zwy-
kłą nieprawdą. Wiele osób 
uważa, że chodzi o obraża-
nie i szkalowanie prezyden-
ta Krzysztofa Hildebrandta 
oraz jego współpracowni-
ków. Ludzie zauważyli, że to 
zorganizowany hejt i nagon-
ka, a w Wejherowie jest roz-
kręcana maszyna pogardy. 

- Skąd osoby prowa-
dzące te portale biorą 
wspomniane dane i do-
kumenty?

- Tego typu informacje są 
pozyskiwane poprzez nad-
używanie prawa dostępu 
do tzw. informacji publicz-

Ataki i oszczerstwa wobec prezydenta Miasta

w wejherowie ruszyła 
maszyna pogardy

Rozmowa z WOJCIECHEM KOZŁOWSKIM, Wiceprzewodniczącym Rady Miasta 
Wejherowa.

nej. Podam kilka liczb, któ-
re pomogą zilustrować skalę 
problemu. W 2020 roku i do 
końca lutego 2021 do Urzę-
du Miejskiego w Wejhero-
wie wpłynęło 338 wniosków 
o udzielnie informacji pu-
blicznej i związanych z tym 
pism. W ostatnich 14 mie-
siącach już wpłynęło  więcej 
wniosków niż łącznie w 2018 
i 2019 roku. Istotny jest fakt, 
że zapytania w 2020 i 2021 
roku zostały zdominowane 
przez dwóch wnioskodaw-
ców. W 2020 roku założyli 
oni prawie 40% wszystkich 
wniosków, zaś w 2021 już 
ponad 72%. Przyglądając się 
tym danym, w mojej opinii 
mamy obecnie do czynienia 
z szukaniem na siłę przez 
dwie osoby czegokolwiek, co 
będzie potem można wyko-
rzystać na potrzeby wojny z 
prezydentem miasta. Moty-
wacją do tego typu działań 
mogą być sprawy osobiste, 
ale także interesy polityczne 
lub biznesowe. 

Można zadać pytania: kto 
za to płaci? Kto finansuje 
te strony internetowe i ga-
zetki? Jakie ma interesy w 
Wejherowie?

 - A ile płaci miasto za 
wzmożoną pracę urzędu 
poświęconą na odpowie-
dzi na wpływające zapy-
tania? 

- Bez względu na przy-
czynę, problem pozostaje 
taki sam – pozyskanie tak 
licznych i szczegółowych 
informacji w czasie przewi-
dzianym na to przez usta-
wę odbywa się ze szkodą 
dla podatników. Udzielenie 
odpowiedzi w 2020 i 2021 
roku kosztowało orientacyj-
nie ponad 160 tys. zł i do-
datkowo koszty pośrednie. 

Czy nie można tego na-
zwać kosztem tej prywat-
nej wojenki poniesionym 
przez podatników? Co wię-
cej, złożone wnioski doty-

czą ogromnej ilości spraw, 
np. jeden z nich dotyczył 
dokumentów aż 180 nieru-
chomości. Wiele wniosków 
obejmowało okres ponad 20 
lat i to z kilku wydziałów 
urzędu. Łatwo sobie wy-
obrazić ile czasu zajmuje 
odszukanie w archiwum, 
a następnie zeskanowanie, 
uporządkowanie i wysył-
ka albo udostępnienie na 
miejscu tysięcy stron doku-
mentów. Taki wzmożony, 
niecodzienny napływ wnio-
sków dezorganizuje pracę 
wejherowskiego magistra-
tu. To problem dla wejhe-
rowian, ponieważ znaczna 
liczba urzędników, która 
mogłaby ich obsługiwać, 
staje przed koniecznością 
poświęcenia swojego czasu 
pracy na odszukanie i udo-
stępnianie żądanych doku-
mentów. Zamiast w tym 
czasie pracować na rzecz 
wszystkich mieszkańców, 
pracownicy musieli odpo-
wiadać na wnioski, które 
służą do prywatnej wojny 
z prezydentem. Zwłasz-
cza obecnie, w połączeniu 
ze stanem pandemii, czy-
li okresowym  wykony-
waniem pracy zdalnie  i 
absencją pracowników, mo-
że to być przyczyną utrud-
nień dla mieszkańców.

- Co na ten temat mó-
wią przepisy? 

- Dostęp do informacji 
publicznej stanowi jeden 
z aspektów prawidłowego 
funkcjonowania demokra-
tycznego państwa prawne-
go. Te przepisy są potrzebne 
dla utrzymania przejrzy-
stości funkcjonowania or-
ganów władz. Dzięki nim 
mieszkańcy mogą pozyski-
wać informacje w sprawach 
ważnych dla interesu pu-
blicznego. Zapewne wielu 
z nich przyświeca właśnie 
taki cel. Uważam jednak, 
że w przypadku sytuacji 

jaka ma obecnie miejsce 
w wejherowskim urzędzie 
nie chodzi wcale o interes 
publiczny, a o prywatne, 
biznesowe i polityczne in-
teresy kilku osób. W mojej 
ocenie w Wejherowie ma-
my aktualnie do czynienia z 
ewidentnym nadużyciem, a 
wręcz karykaturalnym wy-
korzystaniem prawa dostę-
pu do informacji publicznej. 
Z całą pewnością nie taki 
był cel ustawodawców. 

Jeśli ktoś żąda dokumen-
tów z setek spraw, tysięcy 
stron z ostatnich 20 lat, to 
można dojść do wniosku, 
że nie ma konkretnych za-
strzeżeń, nie ma do czego 
się przyczepić, a jedynie do-
piero próbuje zbierać jakieś 
tzw. haki, które będzie moż-
na wykorzystać do przepro-
wadzania kolejnych ataków.

Warto jednocześnie przy-
pomnieć, że działalność sa-
morządów kontroluje na 
bieżąco wojewoda i Regio-
nalna Izba Obrachunkowa, 
a w części przypadków rów-
nież Najwyższa Izba Kon-
troli, Urząd Skarbowy oraz 
inne tego typu instytucje, a 
nie jakaś samozwańcza kil-
kuosobowa milicja.

- Jak, Pana zdaniem 
rozwinie się ta sytuacja?

- Uważam, że ten zorga-
nizowany hejt wymierzony 
w prezydenta i jego współ-
pracowników będzie przy-
bierał na sile. Ta nienawiść 
i agresja paru osób będzie 
rosła, gdyż hamulce już 
puszczają. Pojawiły się też 
pisma i donosy do prokura-
tury oraz ataki w TVP, co 
nie jest przypadkowe. My-
ślę, że parę osób naoglądało 
się telewizji i totalną wojnę, 
jaką widać w Warszawie, 
przenosi w podobnej formie 
na grunt wejherowski. 

Pytanie do nas wszyst-
kich: czy to jest z korzyścią 
dla wejherowian?
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– Zabytkowy budynek 
wejherowskiego dworca, któ-
ry powinien być wizytówką 
miasta od dawna wymaga 
remontu. Powiat Wejherow-
ski i Miasto Wejherowo od 
lat zabiegają o moderniza-
cję budynku dworca – mówi 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius -  W 2015 r. 
dwa samorządy podpisały w 
tej sprawie list intencyjny ze 
spółką PKP i modernizacja 
miała rozpocząć się w 2017 
r. Proces inwestycyjny przez 
PKP został rozpoczęty, ale 
zdecydowanie się wydłużył. 
Jak zapewnia PKP, zapo-

w tym roku rozpocznie się 
modernizacja dworca pkp

Długo wyczekiwany remont dworca PKP w Wejherowie ma roz-
począć się jeszcze w tym roku. Na modernizację z niecierpliwo-
ścią czekają mieszkańcy na co dzień korzystający z budynku oraz 
przyjezdni goście. Po remoncie w gmachu dworca funkcjonować 
będzie na pierwszym piętrze Powiatowa Biblioteka Publiczna.

wiadane od kilku lat prace 
remontowe dworca mają ru-
szyć w tym roku. 

W tej chwili trwają koń-
cowe uzgodnienia doku-
mentacji z konserwatorem 
zabytków, złożony został 
także wniosek o pozwole-
nie na budowę. 

– Budynek dworca PKP 
ma być nie tylko zmoderni-
zowany, ale także przebu-
dowany. Oprócz przestrzeni 
związanych z obsługą po-
dróżnych, na pierwszym 
piętrze mieścić się będzie 
nowa siedziba Powiato-
wej Biblioteki Publicznej. 

Obecnie placówka znajduje 
się przy ulicy Dworcowej 7, 
ale problemem są zbyt ma-
łe pomieszczenia potrzeb-
ne do prowadzenia swojej 
działalności – mówi Wice-
starosta Jacek Thiel. – 
Nasza biblioteka pozyska 
nowe powierzchnie, a czy-
telnikom poprawi się kom-
fort korzystania z placówki. 
Co istotne, także uczniowie 
powiatowych szkół ponad-
podstawowych, czekając na 
środek komunikacji będą 
mieli okazję skorzystać z 
wypożyczalni lub z czytelni 
- dodaje wicestarosta.

PKP zapowiada, iż prace 
modernizacyjne wejherow-
skiego dworca mają rozpo-
cząć się w trzecim kwartale 
bieżącego roku i potrwają 
około 15 miesięcy. Budynek 

nie tylko odzyska dawny 
blask, ale będzie bardziej 
funkcjonalny i dostosowa-
ny do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Zmieni się 
także teren przed dworcem, 

powstanie wiata rowerowa 
oraz miejsca parkingowe. 

Remont dworca PKP w 
Wejherowie ma być sfinan-
sowany ze środków budżetu 
państwa.

Pod koniec 2019 r. zakoń-
czył się pierwszy etap moder-
nizacji ulicy Przemysłowej.
Remont dotyczył odcinka 
od ulicy Granicznej do ulicy 

powiat zabiega o środki na dalszą przebudowę 
ulicy przemysłowej w wejherowie 

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Wicestarosta Jacek Thiel spotkali się z przedstawicielami Regionalnej Izby Przedsiębiorców 
„Norda”. Spotkanie dotyczyło omówienia planów dalszej przebudowy ulicy Przemysłowej i Tartacznej w Wejherowie.

Wierzbowej. W ramach prac 
powstała nowa nawierzch-
nia, chodniki, ścieżka rowe-
rowa, zatoka autobusowa 
oraz przebudowane zostały 

sieci kanalizacyjne, gazowe 
i energetyczne. 

Obecnie Starostwo Po-
wiatowe zabiega o pozy-
skanie środków rządowych 

z rezerwy budżetu państwa 
na dalszą przebudowę uli-
cy Przemysłowej. Wnioski 
zostały złożone również do 
Funduszu Dróg Samorzą-
dowych i Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

– To bardzo kosztowna 
inwestycja, dlatego apliku-
jemy o środki zewnętrzne 
- mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius. –  Za-
danie podzieliliśmy na trzy 
części. W 2021 roku chcie-
libyśmy rozpocząć pierwszy 
etap, od ulicy Wierzbowej 
do torów, ale konieczne jest 
dofinansowanie zewnętrzne 
- wyjaśnia starosta. 

Dokumentacja technicz-
na została przygotowana 
na modernizację całego, 
2-kilometrowego odcinka 
ul. Tartacznej i Przemy-
słowej. Zakres moderniza-
cji obu ulic będzie szeroki. 
Oprócz nowej nawierzch-

ni powstanie chodnik po 
dwóch stronach jezdni, do-
świetlone przejścia, ścieżka 
rowerowa, a także ronda u 
zbiegu ulic Przemysłowej i 
Szkolnej oraz Tartacznej i 
Budowlanych.

– Ulica Przemysłowa w 
Wejherowie to ważny ciąg 
komunikacyjny, który łączy 
miasto z Gminą Wejherowo 
- mówi Wicestarosta Jacek 
Thiel. - Znajduje się tu wie-
le firm, a w Bolszewie po-
wstają nowe osiedla, więc 
przybywa liczba użytkowni-
ków ruchu. Stan technicz-
ny tej drogi jest bardzo zły, 
brakuje chodników i ścieżki 

rowerowej. Dlatego chcemy 
zdecydowanie poprawić jej 
standard i zwiększyć bez-
pieczeństwo pieszych, rowe-
rzystów i kierowców.

– To inwestycja jest nie-
zwykle oczekiwana przez 
przedsiębiorców prowa-
dzących działalność go-
spodarczą w dzielnicy 
przemysłowej Wejherowa. 
Dobry stan infrastruktury 
drogowej jest bardzo ważny 
dla prowadzenia biznesu, 
sprzyja też w pozyskiwaniu 
nowych inwestorów  – mówi 
Marek Kwiatkowski pre-
zes Regionalnej Izby Przed-
siębiorców „Norda”. 

Fot. Starostwo w Wejherowie

Modernizacja ulic Przemysłowej i Tartacznej przewidzia-
na jest na lata 2021-2023.  Realizowana ma być wspólnie 
przez samorząd Powiatu Wejherowskiego i Miasta Wejhe-
rowa, ale warunkiem jest pozyskanie środków rządowych 
na jej realizację.
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Aleksandra Bielecka – bieg na orientację, Bartłomiej ogdowski – bieg na orientację (Uczniowski Klub Sporto-
wy Siódemka Rumia), sandra Lieske, Dominika szatkowska, oliwia kwidzińska – karate shotokan (Klub Sportowy 
Gokken Chwaszczyno), Lena jachimek – badminton (Klub Sportowy Badminton School Gdynia), paulina Damaske  
–  piłka siatkowa (Akademia Piłki Siatkowej Rumia), Dominik Bielawa – pływanie (Klub Sportowy Kszo), Mikołaj Bor-
ski – pływanie, Anna Bielawa – pływanie, Maciej Netter – triathlon, karolina szalast – pływanie/ triathlon, Zuzanna 
tomczak – triathlon (Uczniowski Klub Sportowy Tri-Team Rumia),  tytus Butowski – żeglarstwo, Agata syska – judo, 
Marta kąkol – rzut oszczepem (Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk), Damian kryża – boks, Dominik Noweta – boks, 
julia wasiakowska – boks,  klaudia willa – boks, konrad stawicki – boks (Stowarzyszenie WKB Gryf Wejherowo), 
Magda płotka – tenis stołowy, Agata płotka – tenis stołowy,  katarzyna płotka – tenis stołowy, Zuzanna kalbar-
czyk – kickboxing, paulina stenka – kickboxing (KTS-K Luzino), wiktoria Celińska-spodar – jazda konna (Klub Jeź-
dziecki Pegaz Reda), Norbert Czerwionka – wielobój (Klub Sportowy Wejher), jagoda Łągiewczyk – gimnastyka 
artystyczna (Uczniowski Klub Sportowy Jantar Gdynia), karolina witbrodt – karate tradycyjne, julia staniszewska 
–  karate tradycyjne, julia Mudlaf – karate tradycyjne, Anna wypych – karate tradycyjne, seweryn Rogowski – ka-
rate tradycyjne, Małgorzata Cyman – karate tradycyjne (Karate Klub Wejherowo), Małgorzata kirszling – karate 
shotokan, krzysztof Małachowski – karate shotokan (Klub Sportowy Karate Sakura Rumia), Dominika kuźma-ebel 
– judo (Uczniowski Klub Sportowy Galeon Gdynia), emilia kusy – lekkoatletyka (Sopocki Klub Lekkoatletyczny), Na-
talia stemplewska – kickboxing, Nikola siecińska – kickboxing, Michał tatarynowicz – kickboxing (Wejherowskie 
Stowarzyszenie Sportowe), konrad kaczmarkiewicz – boks (Bokserski Klub Sportowy Skorpion Szczecin), Maciej 
kubiak – biegi (Uczniowski Klub Sportowy Ekonomik-Maratończyk Lębork), Magda kołacz – piłka nożna,  kinga Bu-
żan – piłka nożna, Aneta plotzka – piłka nożna (Akademia Piłkarska LG  Gdańsk), Michał Muklewicz – bilard (Klub 
Sportowy Green Club Gdańsk), Błażej Dąbrowski – radiojachting, kacper konkol-klimczak – radiojachting, Marcin 
osuch – radiojachting, igor pawłowicz – radiojachting, Błażej pawłowicz – radiojachting, Andrzej Becker – radio-
jachting i Mieczysław Muller – radiojachting (RJK PZPOW Bliza-Balexmetal).

powiat nagrodził najlepszych 
trenerów i sportowców

Powiat Wejherowski nagrodził 55 sportowców i 15 trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe odniesione w 2020 r. Wśród nich 
są m.in. medaliści mistrzostw świata, mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Polski Juniorów. 

Samorząd Powiatu Wej-
herowskiego już od ponad 
dekady przyznaje sporto-
we nagrody. Otrzymują je 
najlepsi zawodnicy, a tak-
że wyróżniający się trene-
rzy za wysokie osiągnięcia 
we współzawodnictwie kra-
jowym lub międzynarodo-
wym. To forma uznania, 
docenienia znakomitych 
wyników sportowych, cięż-
kiej pracy oraz podzięko-
wanie za promocję Powiatu 
Wejherowskiego. 

– Bardzo się cieszę, że po 
raz kolejny mogliśmy na-
grodzić wyróżniających się 
trenerów i sportowców z 
terenu powiatu wejherow-
skiego. Mamy coraz więcej 
utalentowanych i niezwy-
kle zdolnych zawodników, 
w których warto inwesto-
wać. Te sukcesy jednak nie 
byłyby możliwe, gdyby nie 
ciężka praca, determinacja 
oraz znakomici szkoleniow-
cy - mówi Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Warto przypomnieć, że 
miesiąc wcześniej w Staro-

stwie Powiatowym w Wejhe-
rowie odbyło się przekazanie 
umów promocyjnych  przed-
stawicielom lokalnych klu-
bów sportowych. Łączna 
pula przyznanych środków 
wyniosła 110 000 złotych. 

– Powiat Wejherowski 
od wielu lat systematycznie 
wspiera działalność spor-
tową i rekreacyjną, w tym 
projekty służące upowszech-
nianiu kultury fizycznej 
wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych – podkreśla Wice-
starosta Wejherowski Ja-
cek Thiel. – Ponadto dba 
także o rozwój infrastruk-
tury sportowej, ponieważ 
bogata oferta sportowo-re-
kreacyjna sprzyja aktywno-
ści mieszkańców.

W tym roku ze wzglę-
du na epidemię, samorząd 
zrezygnował z organizacji 
uroczystej gali. W najbliż-
szych dniach nagrody tra-
fią bezpośrednio na konta 
wyróżnionych osób, zaś pa-
miątkowe dyplomy zostaną 
przesłane listownie.

Robert sawicki (Akademia Piłki Siatkowej Rumia), 
Mykola Maistruk, Dmytro Nazarenko i piotr Netter 
(Uczniowski Klub Sportowy Tri-Team Rumia), 
wojciech wasiakowski (Stowarzyszenie WKB Gryf 
Wejherowo), 
Łukasz Lesner i Aleksandra Lesner (Klub Jeździecki 
Pegaz Reda), 
krystyna gelo (Klub Sportowy Wejher Wejherowo), 
Mirosław ellwart (Karate Klub Wejherowo), 
Andrzej kostun (Klub Sportowy Karate Sakura), 
Rafał karcz (Wejherowskie Stowarzyszenie Sporto-
we), 
Marek gorlikowski (RJK PZPOW Bliza-Balexmetal), 
tadeusz gaweł (Akademia Tenisa Stołowego Małe 
Trójmiasto), 
Robert Niewiedziała i wioletta konkol-klimczak 
(UKS Siódemka Rumia). 

Nagrodzeni trenerzy: 

W tym roku ze względu na epidemię, samorząd zrezygnował z organizacji uroczystej gali. To zdjęcie po-
chodzi z ubiegłorocznej uroczystości. W większości są na nim trenerzy, nagrodzeni również w tym roku.

wyróżnieni sportowcy: 



6

www.pulswejherowa.pl18 marca 2021

GMINA WEJHEROWO

12 stycznia 2017 ( 
wpis do KRS) - Krzysztof 
Seroczyński (będąc rów-
nocześnie radnym) zosta-
je powołany na stanowisko 
prezesa Powiatowo-Gmin-
nej Spółdzielni Socjalnej 
Kaszubia, która wykonuje 
zadania zlecone przez Gmi-
nę Wejherowo (utrzymanie 
czystości i porządku) oraz 
inne działania komercyj-
ne, korzystając z mienia 
gminy.

Kwiecień 2019 - Woje-
woda Pomorski rozpoczyna 
czynności wyjaśniające od-
nośnie możliwości łączenia 
obu funkcji. Prawo zabrania 
łączenia takich funkcji, po 
to, żeby uniknąć ewentual-
nych sytuacji sprzyjających 
korupcji i wykorzystywa-
niu stanowisk publicznych 
dla własnych korzyści.

16 października 2019 - 
W czasie XI Sesji Rady Gmi-
ny odbyło się głosowanie 
za wygaszeniem mandatu 
radnego Seroczyńskiego. 
Radni Gospodarnej Gmi-
ny chroniąc swego kolegę 
z klubu, zagłosowali prze-
ciw (12 głosów) wygaśnię-
ciu mandatu, nie uznając 
obszernego uzasadnienia 
Wojewody, w którym wska-
zywał na złamanie przepi-
sów.

12 listopada 2019 - Wo-
jewoda ponownie wzywa 
Radę Gminy do podjęcia 
uchwały w sprawie wyga-
śnięcia mandatu radnego 
Krzysztofa Seroczyńskiego 

4 lutego 2020 - w 
związku z brakiem pod-
jęcia uchwały Wojewo-
da Pomorski (informując 
uprzednio Premiera) wy-

wybory w gminie wejherowo

kontrowersje wokół kariery 
krzysztofa seroczyńskiego

Historia Krzysztofa Seroczyński, obecnie kandydata na wójta, budzi kontrowersje 
i zastrzeżenia wielu mieszkańców Gminy Wejherowo. Poniżej przestawiamy fakty, 
ocenę pozostawiając wyborcom. Czy tak mają wyglądać przyszłe rządy? Mieszkańcy 
oczekują, od osób publicznych, radnych, wójtów, ich zastępców, itd., aby nie łamali 
prawa i mieli tzw. czyste ręce.

Do sprawy przejrzystość i praworządność w gminie wejherowo 
odniósł się 26 lutego br. na swoim profilu facebook, 
radny i kandydat na wójta MARek kLAs:

o praworządność w gminie wejherowo
Od czasu rezygnacji byłego wójta, Pana Henryka Skwarło, upłynęły cztery miesiące. Od 

tego czasu wiele osób angażuje się w procesie wyborczym, aby w demokratyczny sposób 
przywrócić przejrzystość prawną w Gminie Wejherowo.

Tymczasem, jest to również dobry moment na przywrócenie transparentności orga-
nom Rady. Dzisiaj odbyłem spotkanie z jej przewodniczącym, Panem Hubertem Toma, aby 
wyjaśnić kwestie uporczywego utrzymywania niejasności związanej z mandatem byłego 
Radnego, obecnego kandydata na wójta, Pana Krzysztofa Seroczyńskiego, który mimo 
orzeczenia wydanego przez sąd unikał złożenia mandatu Radnego. Pan Krzysztof Sero-
czyński, łącząc stanowisko Prezesa Spółdzielni „Kaszubia” nie mógł sprawować mandatu 
w Radzie Gminy. Z uwagi na ten fakt, wojewoda wydał wniosek zastępczy o rezygnację z 
funkcji publicznej.

Jednak aby sprawiedliwości stało się zadość, przyszło czekać miesiącami…. Kiedy re-
zygnacja stała się nieunikniona, Pan Seroczyński otrzymał od poprzedniego wójta stano-
wisko… ZASTĘPCY.

Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się przywrócić przejrzystość i praworządność w 
organach gminy Wejherowo. Przy urnach wyborczych zachęcam do zwrócenia uwagi na 
właściwego kandydata, będzie to krok w dobrą stronę. Krok, który pozwoli na uzdrowienie 
skostniałego przez lata systemu zależności w Naszej Gminie Wejherowo.

daje zarządzenie zastępcze 
stwierdzające wygaśnięcie 
mandatu radnego Krzysz-
tofa Seroczyńskiego.

4 marca 2020  -   w trakcie 
XVI Sesji Rady Gminy pod-
jęto uchwałę o zaskarżeniu 
zarządzenia zastępczego 
wojewody do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjne-
go, 12. głosami kolegów z 
klubu radnych Gospodarna 
Gmina, co  ponownie odwle-
kało procedurę.

28 maja 2020 - Woje-
wódzki Sąd Administra-
cyjny w Gdańsku wydaje 
wyrok oddalający skargę 
Rady Gminy i przyznający 
rację Wojewodzie (sygna-
tura akt III SA/Gd 398/20), 
iż nastąpiło naruszenie 

prawa i mandat winien zo-
stać wygaszony.  Krzysztof 
Seroczyński odwołał się od 
wyroku do Naczelnego Są-
du Administracyjnego. Czy 
po to aby, zyskać na czasie?

29 maja 2020 - Ówcze-
sny Wójt Henryk Skwar-
ło zarządzeniem 56/2020 
wprowadza nowy regula-
min Organizacyjny Urzę-
du Gminy Wejherowo, w 
którym pojawia się stano-
wisko I i II zastępcy Wójta 
(dotychczas był tylko jeden 
zastępca). 

1 października 2020 
- Krzysztof Seroczyński 
zostaje powołany na sta-
nowisko I zastępcy Wójta 
Gminy Wejherowo. 

5 października 2020 
- Krzysztof Seroczyński 
zrzeka się mandatu Radne-
go Gminy Wejherowo. Sąd 
sprawę umorzył, bowiem 
Krzysztof Seroczyński nie 
był już radnym. Czy wyżej 
opisane działania mogły 
być ucieczką przed nie-
uchronnym i niekorzyst-
nym dla K. Seroczyńskiego 
wyrokiem sądu?

26 listopada 2020 - 
Krzysztof Seroczyński 
zostaje odwołany ze stano-
wiska I Zastępcy Wójta w 
konsekwencji wygaśnięcia 
mandatu wójta Henryka 
Skwarło, co było wynikiem 
skazania prawomocnym 
wyrokiem sądu za tzw. 
ustawienie przetargu.

Jak się dowiedzieliśmy, w ramach zadania rozbudowa-
ny zostanie odcinek ulicy Jana Pawła II o długości 520 
m, od skrzyżowania z ulicą Uroczą do ulicy Drzewiarza. 
W ramach inwestycji powstanie nowa konstrukcja jezdni, 
jednostronny chodnik, kanalizacja deszczowa oraz oświe-
tlenie uliczne. Ponadto w zakres prac wchodzi budowa 
nowego żelbetowego obiektu mostowego znajdującego się 
w ciągu drogi gminnej oraz przebudowa kanalizacji sa-
nitarnej. Do tej pory udało się rozebrać istniejący most, 
wyciąć drzewa i wykarczować pnie oraz częściowo wybu-
dować zbiornik retencyjny. 

Termin zakończenia robót budowalnych zaplanowano 
na listopad 2021 r. Wykonawcą jest firma Kruszywo Sp. 
z o.o. z siedzibą w Lini. 

Wartość inwestycji opiewa na kwotę 2 453 727 zł, w tym 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 
wysokości 1 226 863 zł.

Fot. https://ugwejherowo.pl/

W Gościcinie realizowana jest inwesty-
cja drogowa pn. „Budowa drogi gminnej 
nr 129167G (ul. Jana Pawła II) w Gościci-
nie - etap II”. 

Budowa drogi 
w gościcinie

Na stronie Urzędu Gminy Wejherowo za-
mieszczono ważną informację, dotyczącą 
maseczek ochronnych, przekazywanych nieod-
płatnie mieszkańcom. 

Można je odbierać w Bolszewie (przez cały tydzień, w dni 
powszednie), w Bieszkowicach (w środy i piątki), w Gniewo-
wie (w poniedziałki i wtorki), w Gościcinie (w dni powsze-
dnie), w Górze (w piątki i soboty), w Kąpinie (w soboty). 

W Gowinie i Pętkowicach  maseczki przekażą mieszkań-
com strażacy OSP.

Szczegółowe informacje na temat wykazu punktów odbio-
ru maseczek ochronnych oraz dni i godzin odbioru można 
znaleźć na stronie:

https://ugwejherowo.pl/informacja-wykaz-
punktow-odbioru-maseczek-ochronnych/

Maseczki ochronne
dla mieszkańców
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POWIAT

Dla wielu mieszkań-
ców niepokojący jest ak-
tualny wysoki poziom 
zadłużenia Gminy Wej-
herowo oraz jego szybki i 
znaczny wzrost. 

Dochody  gminy Wej-
herowo, z których spłaca 
długi, nie rosną tak szyb-
ko jak zadłużenie.  Do-
chody z tytułu podatków 
od osób fizycznych i praw-
nych w ciągu ostatnich 10-
ciu lat wzrosły 2-krotnie, z 
ok. 25 mln do ok. 50 mln 
zł. Ogółem dochody gminy 
wzrosły 2,3-krotnie, z po-
ziomu 65 mln zł  w 2010 
roku do  150 mln w 2020.  

Jednak  trzeba za-
znaczyć, że duży wpływ 
na wzrost dochodów bie-
żących mają programy 
społeczne oraz subwen-
cja oświatowa, z których 
nie spłacamy zadłużenia. 
Oznacza to, że spłata i ob-
sługa zadłużenia będzie 
coraz większym problemy 
dla budżetu, a pieniędzy 
na inne cele będzie zosta-
wało coraz mniej.

jak uratować finanse gminy wejherowo? 

Rekordowe zadłużenie 
W ciągu 10 lat rządów byłego wójta Henryka Skwarło i jego ugru-

powania Gospodarna Gmina zadłużenie Gminy Wejherowo wzrosło 
ponad 24-krotnie, natomiast dochody z których to zadłużenie trze-
ba spłacać tylko ok. 2-krotnie. Na koniec września 2020 roku gmina 
była zadłużona aż na ponad 42 mln złotych. Natomiast 10 lat temu, 
kiedy władze przejmował Henryk Skwarło i Gospodarna Gmina, za-
dłużenie wynosiło jedynie 1, 73 mln złotych, przy 10 mln nadwyżki 
z lat poprzednich.

pRZeMYsŁAw kieDRowski – radny i kandydat na wójta 
gminy wejherowo w przyśpieszonych wyborach zaplano-
wanych na 11 kwietnia 2021 roku:

Dla wielu mieszkańców niepokojący jest aktualny wysoki poziom zadłużenia 
Gminy Wejherowo oraz jego szybki i znaczny wzrost.

Ratunkiem w obecnej sytuacji jest skuteczne 
sięgnięcie po fundusze zewnętrzne

- Kredyty służą rozwojowi 
gminy i przeznaczane są na 
inwestycje, chociaż co ciekawe 
strategiczną dla gminy budo-
wę systemu kanalizacji finan-
suje spółka PEWiK, ale należy 
brać je z umiarem i rozważnie. 
Moją troskę wywołuje fakt, że 
wysokie zadłużenie, rosnące 
dużo szybciej  niż możliwości 
jego spłaty, ograniczy możli-
wości inwestycyjne gminy w 
przyszłości.  Po prostu będzie 
mniej pieniędzy. Już dziś spła-
ta długu i odsetek to dla gminy 
dodatkowy koszt ok. sześciu 
milionów  złotych rocznie.

Czy chcecie Państwo, aby 
taka polityka były kontynu-
owana? Ja zamierzam to 
zmienić. Kredyty bierze się 
łatwo, ale dobry gospodarz 

powinien przede wszystkim 
zabiegać o zewnętrzne środki 
dla gminy w formie różnego 
rodzaju dotacji m.in. unijnych 
i rządowych. Ratunkiem w 
obecnej sytuacji jest skutecz-
ne sięgnięcie po fundusze ze-
wnętrzne i to będzie jeden z 
moich priorytetów, jeśli po-
wierzą mi Państwo urząd Wój-
ta Gminy Wejherowo.

Kierowcy samochodów 
osobowych do 3,5 tony mogą 
skorzystać z objazdu ulica-
mi Obwodową i Kazimier-
ską w Redzie. 

Dużo gorzej mają kierow-
cy aut ciężarowych powyżej 
3,5 tony, którzy muszą ko-
rzystać z bardzo dalekiego 
objazdu przez miejscowość 
Krokowa, ewentualnie mo-
gą objazd przez Rumię i Ko-
sakowo. Zarówno kierowcy, 
jak i piesi mają obowiązek 
stosować się do ustawionych 
znaków drogowych. 

Piesi mogą poruszać się 
specjalną kładką, wybudo-
waną na czas przebudowy 
mostu od strony hotelu.

Policjanci przypomina-
ją też, że w przypadku nie-
respektowania przepisów, 
oczywiście należy liczyć się z 
konsekwencjami.

MZk wejherowo informuje
o zmianach na linii nr 8

W związku z przebudową mostu na ul. Puckiej i cał-
kowitym zamknięciem przejazdu, linia autobusowa nr 
8 na okres około 3 miesiące zostaje skierowana na tym-
czasową trasę objazdową, z pominięciem podjazdu do 
Ciechocina.

Trasa w kierunku Wejherowo Szpital przebiega  teraz 
następująco:  C.h. „poRt RuMiA” - ...  - Młyńska - gdań-
ska -  wejherowska - wejherowo: orzeszkowej - ...  -
- wejheRowo sZpitAL

Dla linii 8 zawieszeniu ulega funkcjonowanie przy-
stanków:  • Stary Młyn 01  • Pucka – Nowa 01  • Ciecho-
cino 04   • Pucka – Nowa 02.

Odjazdy autobusów linii 8 na odcinku C.H. „Port Ru-
mia” 01 - Gdańska - Kościół 01 zostają opóźnione o oko-
ło 7-8 minut.

Remont mostu na Redzie w Redzie

objazdy i utrudnienia
Most na rzece Redzie w Redzie, zlokalizowany tuż za zjazdem z 

krajowej „szóstki” w drogę wojewódzką nr 216 w kierunku Puc-
ka, został całkowicie zamknięty dla samochodów jadących w obu 
kierunkach. Remont potrwa około trzy miesiące.

Wejherowo bezpłatnie 
rozdaje mieszkańcom 190  
tysięcy maseczek ochron-
nych. Do jutra, czyli do 19 
marca można je otrzymać 
w jednym z dwóch punk-
tów na terenie miasta: 
przed Miejską Biblioteką 
publiczną przy ul. kaszub-
skiej 14 oraz na wejherow-
skim rynku, gdzie Straż 
Miejska rozdaje maseczki w 
godz. 10-13. 

Jedna osoba otrzyma 
maksymalnie cztery masecz-
ki chroniące przed wirusem. 

Maseczki, które pozosta-
ną, zostaną przekazane do 

w wejherowie do 19, w Luzinie do 20 marca

Maseczki za darmo

ośrodków zdrowia na terenie 
miasta i do Domów Pomocy 
Społecznej. 

 *  *  *
W Gminie Luzino rów-

nież trwa dystrybucja ma-
seczek, przekazanych przez 
Rządową Agencję Rezerw 
Strategicznych. Urząd Gminy 
otrzymał 66 tys. maseczek, 
zatem na jedną osobę przy-
padają  4 maseczki. Każdy 
może odebrać przydział dla 
pozostałych domowników. 
Maseczki są przekazywane 
mieszkańcom w poszczegól-
nych sołectwach. Gdzie jesz-
cze można je odebrać?

Do 19 marca w godzinach 
10.00-13.00 są wydawane w 
remizie osp Luzino, a w so-
botę 20 marca także w cen-
trum Luzina. 

20 marca w godz. 10.00-
12.00. można je odebrać w 
Barłominie (przy byłym skle-
pie) oraz wyszecinie. W tym 
samym czasie strażacy będą 
je rozdawać przy kościele Św. 
Jadwigi w kębłowie oraz w 
remizie OSP Zelewo.

W sołectwach Kochano-
wo, Tępcz i Robakowo dys-
trybucją zajmą się sołtysi. 

Więcej na: 
https://luzino.eu/pl/start/

samorządy zajmują się dystrybucją maseczek ochronnych, które 
przekazała miastom i gminom Agencja Rezerw strategicznych. Ma-
seczki są przekazywane bezpłatnie mieszkańcom, m.in. w wejhero-
wie oraz w Luzinie.
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Znajdziemy dla Ciebie
najlepsze ubezpieczenie!

 

 
 

 

 

 
Więcej na: unilink.pl 

Unilink to największa Multiagencja Ubezpieczeniowa w Polsce i Lider Ubezpieczeń. 

Najlepsi Agenci znajdą dla Ciebie najkorzystniejsze ubezpieczenie z oferty ponad 

40 ubezpieczycieli. Teraz również zdalnie: przez telefon i internet. Sprawdź! 

Przyjdź do nas, do placówki, pokaż tą reklamę, a otrzymasz 
specjalny rabat. Zapraszamy!

Wejherowo 
ul. 3 Maja 9, 533 720 514

R E K L A M A

- Zadania, które reali-
zują na rzecz wejherowian 
organizacje pozarządowe 
są znaczące - mówi zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz 

MIASTO
wejherowo wspiera organizacje pozarządowe

kolejne umowy dotacyjne podpisane
 W zeszłym tygodniu przedstawiciele kolejnych trzynastu organizacji społecznych i klubów sportowych podpisali z prezydentem 

Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem umowy dotacyjne na kwotę ponad 103 tys. zł. Dotacje są przyznawane na realizację zadań 
publicznych w wielu obszarach działalności, np. w dziedzinie sportu, ochrony zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym pa-
tologiom społecznym, a także kultury, sztuki, turystyki i ochrony środowiska. Ogółem na 2021 rok prezydent przyznał dotacje dla 
53. organizacji pozarządowych na łączną kwotę ponad 950 tys. zł.

Kraszkiewicz, który w 
imieniu prezydenta Wej-
herowa wręczył kolejnym 
stowarzyszeniom umowy 
na dotacje przyznane przez 

miasto. - Organizacje wypeł-
niają bardzo ważną część 
życia społecznego. Dotyczą 
każdej płaszczyzny życia pu-
blicznego, zarówno ochrony 
zdrowia, sportu i rekreacji, 
jak i kultury. Mają duże do-
świadczenie, pomysły i po-
trafią sprawnie realizować 
wydarzenia, zajęcia i im-
prezy, które kierowane są do 
różnych grup społecznych, 
w tym do dzieci i młodzie-
ży oraz dorosłych i seniorów, 
z czego bardzo się cieszymy. 
Jestem przekonany, że przy-
znane środki zostaną w pełni 
wykorzystane ku zadowole-
niu naszych mieszkańców.

Emilia Rekowska z Pol-
skiego Towarzystwa Stward-
nienia wyjaśnia, że dotacja 

przeznaczona zostanie na 
rehabilitację osób chorych 
na stwardnienie rozsiane. 

- Stwardnienie rozsia-
ne to złożona choroba, któ-
ra wymaga kompleksowego, 
długoterminowego leczenia 
- mówi Emilia Rekowska. 
- Programy rehabilitacyjne 
skierowane do chorych na 
SM mają na celu poprawić 
funkcjonowanie chorych, ich 
samopoczucie i jakość życia.

Stowarzyszenie Rodzi-
cielstwa  Zastępczego „Nasze 
Gniazdo" Wejherowo otrzy-
mało dotację na realizację 
projektu dotyczącego pracy z 
dzieckiem FAS i jego rodziną 
zastępczą. 

- Środki pozwolą na 
wspieranie rodziców zastęp-

w ramach ostatnio podpisanych umów środki na 
realizację zadań publicznych otrzymali: 

Wejherowski Klub Sportowy GRYF - 42 tys. zł, Polskie 
Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - 7 tys. zł,  
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze 
Gniazdo” - 3350 zł,   Karate Klub Wejherowo  - 11,5 tys. zł, 
SPON „Pomocna Dłoń” - 4 tys. zł,   SPON „Przystanek” - 
4460 zł,   Uczniowski Klub Sportowy „Parkour Wejhero-
wo” - 5 tys. zł,   UKS „Jedenastka” – 4 tys. zł,   Fundacja 
Wspierania „Razem po Sukces” – 2 tys. zł,   Stow. Spor-
tów Walki i Lekkiej Atletyki „SHOTOKAN i L.A.” – 4,5 tys. 
zł, Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki – 1,5 tys. zł, 
UKS „TEAM DRAGON” – 3,5 tys. zł

czych i adopcyjnych poprzez 
m.in. organizowanie warsz-
tatów dla dzieci i opiekunów 
- informuje Róża Plenkie-
wicz.

Krzysztof Kukliński, 
prezes Klubu Karate Ky-
okushin i Sportów Walki 

podkreśla, że dotacja zosta-
nie przekazana na szkolenie 
dzieci i młodzieży.

-  Środki przeznaczymy na 
szkolenie dzieci i młodzieży 
w piłce ręcznej – mówi Grze-
gorz Behrendt, prezes 
UKS „Jedenastka.

Fot. Urząd Miejski
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INWESTYCJE

Z nowej atrakcji w Wejhe-
rowie, mieszkańcy będą mo-
gli korzystać w 2023 roku.

- Nowy kompleks otwar-
tych basenów kąpielowych 
poszerzy możliwości wypo-
czynku i atrakcyjnego spę-
dzania wolnego czasu dla 

powstaje kompleks wypoczynkowy w miejscu dawnego otwartego basenu 

„wodne ogrody” dla mieszkańców
Rozpoczęły się prace przy budowie kompleksu otwartych basenów kąpielowych pod nazwą „Wodne Ogrody”. Powstaną one w miej-

scu dawnego basenu przy ul. Kalwaryjskiej. Nowy obiekt będzie miejscem spotkań mieszkańców Wejherowa. Władze miasta chcą 
przywrócić temu miejscu historyczną funkcję i dawną atrakcyjność. Przestrzeń zostanie podzielona na basenową i wypoczynkową. 
Koszt budowy to ok. 44 mln zł, w tym wsparcie unijne w postaci preferencyjnej pożyczki to 10 mln zł. 

małych i starszych wej-
herowian. Robimy to dla 
wszystkich mieszkańców 
Wejherowa - twierdzi pre-
zydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt. - Obiekt 
będzie stanowił uzupełnie-
nie naszej infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej i tu-
rystycznej. Jest to długo 
oczekiwana i przygotowy-
wana inwestycja, bowiem 
prace nad przygotowaniem 
rewitalizacji tzw. starego 
basenu przy ul. Kalwaryj-
skiej trwały kilka lat. Jej 
realizacja w tym momencie 

nie jest przypadkowa. 
W ramach inwestycji 

powstanie m.in. basen re-
kreacyjny, basen dla dzie-
ci, wodny plac zabaw oraz 
tzw. „dzika rzeka”. Atrak-
cją będą także trzy zjeż-
dżalnie, w tym jedna ponad 
80-metrowa oraz wanny z 
hydromasażem. 

Wybudowany zostanie 
budynek administracyjno-
-techniczny oraz szatnio-
wy, w którym oprócz szatni 
znajdzie się m.in. lokal ga-
stronomiczny podzielony 
na tzw. część mokrą (dla 

gości obiektu) i suchą. 
Prace obejmą także nasa-
dzenia zieleni, oświetlenie 
oraz postawienie obiektów 
małej architektury: ławek, 
koszy na śmieci, stojaków 
rowerowych oraz mobil-
nych wież dla ratowników. 

Wykonane zostaną miej-
sca postojowe. Wyremon-
towany zostanie także 
chodnik w ulicy Kalwaryj-
skiej – od skrzyżowania z 
ulicą Strzelecką do skrzy-
żowania z ulicą 3 Maja. 

- Przywracamy temu 
miejscu historyczną funk-

cję i dawną atrakcyjność. 
Otrzymujemy wiele głosów 
od mieszkańców, którzy 
oczekują na tę inwestycję - 
dodaje Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. rozwoju miasta. 
- Planowane zakończenie 
budowy zespołu otwartych 
basenów kąpielowych to 
2023 rok. Prace już trwają.

Jak informuje Stani-
sław Brzozowski, kierow-
nik Wydziału Inwestycji, 
Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska Urzę-
du Miejskiego w Wejhero-

wie, wykonane już zostały 
wymagane prace archeolo-
giczne, a obecnie prowa-
dzone są prace ziemne i 
powstaje budynek szatnio-
wy. Wykonawcą robót jest 
Stanisław Repiński prowa-
dzący Zakład Robót Ogólno-
budowlanych. 

Inwestycja otrzymała 
unijne wsparcie w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 
2014-2020, jako komplek-
sowe przedsięwzięcia rewi-
talizacyjne.

„Wodne Ogrody” po-
wstają między ulicami Kal-
waryjską i Strzelecką, w 
miejscu starego basenu, 
wybudowanego w 1939 r. 
przez ówczesnego burmi-
strza Wejherowa Teodora 
Bolduana. 

Dawny basen przy ul. 
Kalwaryjskiej budzi na-
dal sentyment i przywo-
łuje miłe wspomnienia 
wielu mieszkańców Wej-
herowa. Jeszcze w latach 
osiemdziesiątych ubiegłe-
go wieku obiekt przeży-
wał prawdziwe oblężenie. 
Z czasem zaczął podupa-
dać, a w 1990 roku został 
zamknięty.

Więcej archiwalnych zdjęć z wejherowskiego basenu w 1939 roku oraz w okresie powojennym można zobaczyć na stronie miasta: http://www.wejherowo.pl/artykuly/nowe-
mozliwosci-wypoczynku-i-spedzania-czasu-dla-wszystkich-mieszkancow-a7717.html

Baseny wrócą
po ponad 30 
latach

Źródło: UM Wejherowo



10

www.pulswejherowa.pl18 marca 2021

O G Ł O S Z E N I E 



11

redakcja@pulswejherowa.pl 18 marca 2021

KULTURA

Anna Rocławska-
-Musiałczyk otrzymała 
stypendium na nagranie 
autorskiej płyty „A due-
-Chamber Works”, na-

- W tym roku, jak i w 
większości roku ubiegłego, z 
oczywistych względów nasi 
czytelnicy nie mogli się spo-
tykać w tradycyjnej formie 
ze swoimi ulubionymi au-
torami i autorkami - mówi 
dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Wejherowie, 
Ewelina Magdziarczyk-
-Plebanek. - Często słyszy-
my od naszych czytelników, 
że tym trudnym czasie to 
właśnie książka jest od-
skocznią od otaczającej nas, 
szarej, rzeczywistości. Jest 
ona owocem pracy literackiej 
twórców, którym chcieliśmy 
w ten sposób podziękować i 
podzielić się odrobiną cie-
płych myśli.

Czytelnicy wejherowskiej 
książnicy zostali zaproszeni 
do nadsyłania drogą elektro-
niczną życzeń dla twórców. 
Bibliotekarze pogrupowali je 
i stworzyli okolicznościowe 
e-kartki, które rozesłali do 
autorów i autorów za pośred-

wysłane z wejherowa

Życzenia od czytelników
dla pisarek i pisarzy

W trudnym, pandemicznym czasie każdy gest sympatii jest na 
wagę złota. Podzielili się nim czytelnicy Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Wejherowie, wysyłając życzenia do swoich ulubionych 
autorów i autorek książek. Pretekstem do akcji zorganizowanej 
przez wejherowskich bibliotekarzy był Międzynarodowy Dzień 
Pisarzy i Pisarek, obchodzony 3 marca.

nictwem mediów społeczno-
ściowych. Odzew zarówno, z 
jednej, jak i z drugiej strony 
był bardzo pozytywny. 

Członkowie Dyskusyjne-
go Klubu Książki, na czele 
z moderatorką, panią Ewe-
liną, napisali min.: „[Tym], 
których wielbimy, a którzy 
swymi książkami sprawia-
ją, że żyjemy wielokrotnie 
i barwnie, życzymy weny i 
inspiracji, by nas zjadaczy 
chleba w anioły przemie-
niać”. Pani Karolina na-
pisała: „Życzę wszystkim 
Pisarkom, by - niezależnie 
od gatunku, objętości i czę-
stotliwości publikowania - 
książki budziły emocje. By 
bawiły lub wzruszały, by 
pozwalały oderwać się od 

rzeczywistości.” 
Życzenia sprawiły wiele 

radości znanym i cenionym 
pisarzom. Katarzyna Bon-
da napisała, że czuje się 
zaszczycona i bardzo wzru-
szona. Filip Springer, z 
właściwym sobie humorem 
dodał „Bardzo dziękuję. Na-
wet własna żona nie złożyła 
mi życzeń z okazji Między-
narodowego Dnia Pisarek 
i Pisarzy. Za to Wejherowo 
nie zawiodło!”

- Tak pozytywny odbiór 
ze strony autorów i auto-
rek utwierdził nas w prze-
konaniu, że literatura może 
przynosić wiele wzruszeń 
i życzliwości, zwłaszcza w 
tym trudnym czasie. Dzię-
kujemy bardzo naszym czy-
telniczkom i czytelnikom za 
udział w akcji, którą będzie-
my kontynuować w kolej-
nych latach - podsumowuje 
E. Magdziarczyk-Plebanek.

Z wszystkimi życzenia-
mi można zapoznać się na 
profilu biblioteki w ser-
wisie Youtube: https://
www.youtube.com/wat-
ch?v=BkdxWS5-hbg.

Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek został ustanowio-
ne w 1984 roku przez PEN Club (Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Pisarzy założone w 1921 w Londynie). 

Jego celem jest promowanie literatury, oraz obrona wol-
ności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. 
Co roku, z tej okazji mają miejsce liczne spotkania autorskie, 
konferencje oraz wieczory literackie.

stypendyści marszałka

Tegoroczne Święto Kobiet 
w Gminie Łęczyce rozpoczę-
ło się już 6 marca. Eleganccy 
panowie w czarnych kapelu-
szach, z różami w butonierce 
obdarowywali każdą napo-
tkaną Panią tradycyjnym 
goździkiem i słodkim upo-
minkiem. Słoiczki przygo-
towane przez pracowników 
GIKiB (własnoręczna pro-
dukcja) były pełne słodkich 
malinek i takie też było na-
sze hasło: „Kobiety z naszej 
Gminy słodkie jak maliny”.  

- W sobotniej akcji uczest-
niczyły cztery nasze  ekipy, 
które odwiedziły blisko 30 
miejscowości. Wyliczylismy, 
ze przez ponad pięć godzin, 
spacerując, „zrobiliśmy” oko-
ło 80 kilometrów - wyjaśnia 
z uśmiechem Hanna Man-
cewicz, dyrektor GIKiB w 
Łęczycach i pomysłodawca 
wydarzeń z okazji Dnia Ko-
biet. - Wesoła muzyka, dżen-
telmeni, piękne dziewczyny 
w różowych kapeluszach po-
magające w akcji, kwiaty, 
prezenty i przede wszystkim 
radość jaką chcieliśmy prze-
kazać mieszkankom naszej 
Gminy. To wszystko było dla 
Was drogie Panie.

8 marca panowie z GIKiB  
podróżowali już od 7:00 rano 
na trasie kolejowej Gminy 
Łęczyce (Godętowo-Strze-
bielino-Godętowo). Podró-
żujące pociągami Panie 
również otrzymały przygo-
towane dla nich upominki. 
Inicjatywa została bardzo 
ciepło przyjęta zarówno 
przez pasażerki pociągów,  
jak i pracowników PKP. 
Równolegle też trwała inter-
netowa akcja #WspieraMY, 
w trakcie której można było 
skonsultować się z psycho-
logiem, otrzymać wsparcie, 
pomoc  i darmową poradę.  

- Chcemy w tych trudnych 
czasach wychodzić do ludzi, 
wesprzeć ich, pomóc. To te-
raz nasza misja, zgodna z 

gikiB w Łęczycach z siedzibą w strzebielinie 

kwiaty, uśmiechy
i upominki dla pań

Artyści z Wejherowa Anna Rocławska-Musiałczyk oraz Paweł Po-
dolski otrzymali tzw. stypendia marszałka województwa pomor-
skiego, choć nagrody przyznaje Zarząd województwa pomorskiego.

tomiast reżyser Paweł 
Podolski na zrealizowanie 
filmu „O człowieku, który 
nie chciał zostać kotem”. 
Gratulujemy!

Stypendia przyznawane 
są twórcom, artystom i oso-
bom, upowszechniają kultu-
rę na terenie województwa 
pomorskiego.

powiedzeniem „Jesteśmy 
z Wami”! - mówi dyrektor 
Hanna Mancewicz. - Chce-
my dać odrobinę radości 
Paniom, docenić ich pracę, 
starania, docenić kobiecość. 
Pomyślałam, że dobrze bę-
dzie też wykorzystać połą-
czenia SKM  i zadziałać w 
tym obszarze. Przecież tyle 
z nas dojeżdża do pracy po-
ciągami, jeździ do lekarza, 
na zakupy. Wydaje mi się 
że nie ma nic fajniejszego 
niż poranny uśmiech, a do-
datkowo kwiaty i upomin-
ki. Przydałaby się jeszcze 
poranna kawa…, ale to już 
pomysł na następną akcję.

8 marca przedstawicie-
le GIKiB odwiedzili też 
Panie w Urzędzie Gmi-
ny Łęczyce, w szkołach, w 
Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej, Gminnym 
Zakładzie Usług Komunal-
nych, w Urzędzie Poczto-
wym i w Ośrodku Zdrowia. 
Wszelkie działania musiały 
być wszystkim bezpieczne i 
odpowiedzialne. Dlatego w 
trakcie wydarzeń organi-
zatorzy byli zaopatrzeni w 
maseczki, rękawiczki, pły-
ny do dezynfekcji itp. Mu-
sieli również odmawiać 
uścisków, na czym zarówno 

Panie jak i nasi Panowie 
bardzo ubolewają. 

Ponadto, żeby zwrócić 
się bezpośrednio do Pań po-
wstała inicjatywa nagrania 
Gminnych życzeń dla Pań. 
Udział w nich wzięli cho-
ciażby: Wójt Gminy Łęczy-
ce, przedstawiciele Rady 
Gminy, urzędnicy, sołtysi, 
strażacy, a także honoro-
wy obywatel Gminy Łęczy-
ce pan Maciej Kaliński, 
który już wkrótce będzie go-
ściem projektu #Rozmawia-
MY. Więcej na ten temat na 
stronie internetowej:

www.gik-leczyce.pl

Wśród wielu ciekawych inicjatyw Gminnej Instytucji Kultury i 
Biblioteki Gminy Łęczyce z siedzbą w Strzebielinie, znalazł się te-
gorczny Dzień Kobiet. Pracownicy GIKiB zaskoczyli mieszkanki 
gminy, rozdając im kwiaty, słodkie upominki i dużo życzliwych 
uśmiechów.

Darmowe kursy
dla mieszkańców
Na tej samej stronie moż-

na zapoznać się z inną propo-
zycją GIKiB, która zakupiła 
ponad 300 kursów dla miesz-
kańców Gminy Łęczyce. 
Kursy dotyczą rozwoju oso-
bistego, informatyki, grafi-
ki, obsługi komputera i nie 
tylko. Ukończenie darmowe-
go szkolenia zatwierdzone 
jest otrzymaniem imienne-
go certyfikatu.  To świetna 
okazja do podniesienia swo-
ich umiejętności i kwalifika-
cji w czasie pandemii. 



12

www.pulswejherowa.pl18 marca 2021

KULTURA

OGŁOSZENIE

Muzyczne spotkanie dla całej rodziny 

pomposo w operze Bałtyckiej

Każdy odcinek to okazja 
do niezwykłej przygody, po-
znania nowych ludzi i zgłę-
bienia tajników muzyki. 
Opera Bałtycka zaprasza-
całe rodziny przed ekran 21 
marca w niedzielę. 

Premiera odcinka odbę-
dzie się o godzinie 16, ale 
każdy odcinek można oglą-
dać aż tydzień, co daje wiele 
okazji do wspólnej rozrywki. 

Spektakl „Pomposo i…” 
tworzą artyści Opery Bał-
tyckiej – śpiewacy, muzycy i 
tancerze. Kody do transmisji 
dostępne na: 

www.operabaltycka.pl 

Dla Czytelników
otrzymaliśmy dwa 2 kody do transmisji online 

na spektakl „pomposo i ... Czerwony kapturek” w 
operze Bałtyckiej w gdańsku, w niedzielę 21 mar-
ca o godzinie 16.00 - dla naszych Czytelników.

Aby zdobyć bezpłatny kod, trzeba na adres:  
redakcja@pulswejherowa.pl wysłać hasło: pomposo 
oraz podać swoje imię i nazwisko:

Na maile ze wspomnianym hasłem czekamy do jutra, 
czyli do piątku 19 marca do godziny 18.00. Wieczorem 
wylosujemy dwoje zwycięzców i odpowiemy osobom, któ-
re wygrały kody. Zostaną one przesłane na adres mailowy 
wylosowanych osób.

Poszczególne utwory 
przeplatane były żartobli-
wymi komentarzami piani-
sty. Nie tylko opowiadał on 
szerzej o repertuarze, ale 
także przytaczał mnóstwo 
anegdot. Publiczność miała 
okazję dowiedzieć się czym 
jest obój, jak wydobywa się 
z niego dźwięk i z jakiego 
drewna jest zbudowany.

 Część muzyczna zosta-
ła przez widzów przyjęta 
bardzo ciepło. Na początku 
wybrzmiały utwory J. S. Ba-
cha, J. F. Haendla i A. Mar-
cella, a potem wolna część 
„Koncertu d-moll” ostatnie-
go z kompozytorów. Owacje 
wzbudzały również tema-
ty filmowe, m.in. z serialu 
„Polskie Drogi” A. Kuryle-
wicza czy polonez z „Pana 
Tadeusza” W. Kilara. Nie 
zabrakło znakomitych i 
znanych kompozycji Astora 
Piazzolli i Ennia Morricone. 

Aby zrealizować taki wie-
czór w pięknie udekorowanej 

Pomposo i Wielki Dur to duet, który już kolejny sezon teatralny, 
poznaje sekrety Opery Bałtyckiej w Gdańsku. W najbliższą nie-
dzielę będzie można obejrzeć spektakl online.

koncert w Luzinie

Nie tylko dla pań
Podczas koncertu z okazji Dnia Kobiet, zorganizowanego przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie, duet muzyków w składzie 
Zbigniew Gach - fortepian i Magdalena Maniewska - obój, zapre-
zentował publiczności utwory epoki baroku, a także kompozycje z 
filmów polskich i zagranicznych.

(przez Aleksandrę Meyer) 
restauracji „Trzy Korony”, 
organizatorzy musieli zacho-
wać bezpieczeństwo, zgodnie 
z obostrzeniami, m.in. odpo-
wiedni dystans między wi-
dzami, których było 50. 

Fot. Reiner Mattar

Dzięki rejestracji wideo 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Luzinie przywoła fragmen-
ty koncertu na interneto-
wych kanałach placówki 
w mediach społecznościo-
wych.
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- Wiem, że ma Pan wie-
le zainteresowań. Czy 
malowanie jest Pana 
największą pasją i naj-
lepszym sposobem spę-
dzania wolnego czasu?

- Z całą pewnością malo-
wanie jest moją największa 
pasją, ale nie jedynym spo-
sobem na spędzaniu wol-
nego czasu, którego mimo 
emerytury nie mam zbyt 
wiele. Jestem raczej zaję-
tym człowiekiem.

- Kiedy zaczęło się Pa-
na malowanie?

- Wszystko zaczęło się 
w dzieciństwie, dzięki mo-
jej nauczycielce plastyki w 
Szkole Podstawowej nr 8, 
Alicji Marchlewskiej, któ-
ra zachęcała uczniów do 
udziału w zajęciach kół-
ka plastycznego. Zostałem 
laureatem konkursu pla-
stycznego, co „dodało mi 
skrzydeł”.  W 1980 roku za-
cząłem malować na płótnie 
i do dzisiaj rozwijam swoje 
umiejętności.

- Jaką techniką Pan 
maluje najczęściej?

- Głównie swoje obrazy 
maluje w technice olejnej, 
ale wykonuję także akwa-
rele oraz prace w paste-
lu suchym. Był też krótki 
okres, kiedy zupełnie nie-
źle radziłem sobie z płasko-
rzeźbą.

- Pańskie prace były 
prezentowane na licz-
nych wystawach.

- Owszem, w okresie po-
nad 40 lat mojego malo-
wania było sporo wystaw 
zbiorowych i indywidual-
nych. Pierwsza moja wy-
stawa odbyła się w 1986 r. 
w nieistniejącym już dzi-
siaj Domu Kultury Por-
towca w Gdyni. To było dla 
mnie niesamowite, wspa-
niałe przeżycie. Kolejne 
wystawy odbyły się m.in. 
w Domu Kultury Warsza-
wa Praga, DK w Gdań-
sku, Malborku, w Fabryce 
Sztuk w Tczewie, w MDK 
w Jeleniej Górze, a tak-
że w MDK w Rumi oraz w 
wejherowskim WCK i Mu-
zeum PiMK-P. Uczestniczy-
łem też w wielu plenerach 
malarskich na Kaszubach, 
Pomorzu i w całym kraju, 
w tym w plenerze między-
narodowym.

- Trudno się oprzeć 
wrażeniu, że lubi Pan 
swoje miasto, ponieważ 
jest ono głównym tema-
tem obrazów.  Często 
maluje pan ulice i zakąt-
ki Wejherowa, a zwłasz-
cza Kalwarię.

- Raczej trudno jest mi 
sobie wyobrazić abym mógł 
mieszkać gdzie indziej niż 
w Wejherowie. Miasto ma 
swój niepowtarzalny kli-
mat, choćby z uwagi na 
architekturę oraz kalwa-
rię. Zawsze uważałem, że 
kalwaria i miasto są nie-
rozłączne. Bardzo lubię ma-
lować architekturę miasta i 
kapliczki. Ostatnio maluje 

LUDZIE I ICH PASJE

Rozmowa z TADEUSZEM TROCKIM, wejherowianinem, aktywnym członkiem Stowarzyszenia Plastyków im. S. Lewińskiego przy 
ZKP,  miłośnikiem wypraw rowerowych i zimnych kąpieli.

Bardzo lubię malować wejherowo
obrazy na podstawie czar-
nobiałych zdjęć przedwo-
jennego Wejherowa.

- Czy jest Pan wejhe-
rowianinem z kaszub-
skimi korzeniami?

- Jestem Kaszubą i wej-
herowianinem od „dziada 
pradziada”. Urodziłem się 
w Nanicach. Mój dziadek 
Augustyn ze strony ojca był 
przez wiele lat sołtysem wsi 
Nanice, zanim włączono ją w 
granice miasta Wejherowa.

- A propos kaszub-
skich korzeni, jest Pan 
aktywnym członkiem 
Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego. Czy zna 
pan język kaszubski?

- Tak, mówię biegle w ję-
zyku kaszubskim, czytam 
trochę słabiej. Jako członek 
ZKP byłem założycielem 
Klubu Plastyków w ra-
mach tej organizacji. Klub 
powstał w marcu 1998r. a 
ja przez 8 lat byłem jego 
prezesem. W 2007 r. Klub 
zmienił nazwę i siedzibę. 
Powstało wówczas Stowa-
rzyszenie Plastyków im. 
Stefana Lewińskiego, dzia-
łające w strukturze wejhe-
rowskiego oddziału ZKP, 
którego prezesem jest p. 
Teresa Uzdrowska. Brałem 
udział w tworzeniu stowa-
rzyszenia, w którym dzia-
łam.Staram się również 
aktywnie działać w Związ-
ku Artystów Plastyków, do-
kładnie Koła w Poznaniu, 
którego jestem członkiem.

- Mieszkańcy Wejhero-
wa mieli okazję poznać 
artystów amatorów z 
ZKP podczas plenerów 
malarskich na wejhe-
rowskim rynku. Latem 
stawiają tam sztalugi, 
malują, prezentują swo-
je obrazy. Jest Pan zwy-
kle wśród nich.

- Jestem pomysłodawcą 
tego wydarzenia i konse-
kwentnie realizuję corocz-
ne warsztaty malarskie 
na wejherowskim rynku. 
Ich celem jest przybliżenie 

chętnym podstaw malowa-
nia oraz promowanie mia-
sta wśród społeczeństwa i 
turystów. Spotykamy się 
na warsztatach od maja do 
września, na ogół dwa ra-
zy w tygodniu. W tym ro-
ku, jeżeli epidemia nam nie 
przeszkodzi, odbędzie się 
siódma edycja.

- Wśród Pana licznych 
zajęć i przedsięwzięć 
znalazło się tzw. morso-
wanie. Od kiedy zażywa 
Pan zimnych kąpieli w 
morzu lub jeziorze i dla-
czego? 

- Morsuję wraz z żoną 
od 2016 roku, a ponieważ 
w grupie jest raźniej, je-
steśmy członkami Wejhe-
rowskiego Stowarzyszenia 
Morsów (Klub Miłośników 
Zimnych Kąpieli). Morso-
wanie wpływa na poprawę 
zdrowia, uodparnia orga-
nizm na chłód oraz usuwa 
monotonię i szarość okresu 
zimowego.

- Co jeszcze Pan lubi i 
robi dla zdrowia oraz dla 
przyjemności?

- Inną formą mojej aktyw-
ności fizycznej jest jazda na 

rowerze. Z przyjemnością 
korzystam z coraz większej 
ilości ścieżek rowerowych 
w naszym mieście, jak rów-
nież z duktów leśnych. Od 
wielu lat, co najmniej od 8 
wraz z kilkoma znajomymi 
cyklistami korzystamy z 
uroków południowej Szwe-
cji w ramach ogólnopolskiej 
imprezy „Rowerowy potop” 
organizowanej przez Stena 
Line i AZS Gdańsk. 

Podczas imprezy rowero-
wej w Szwecji staramy się 
promować Wejherowo po-
przez zawieszanie flagi na-
szego miasta na rowerze. 
Spotyka się to z zaintere-
sowaniem innych uczestni-
ków tej masowej imprezy.

- Korzysta Pan z eme-
rytury, jak widać ak-
tywnie, ale proszę 
przypomnieć, kim Pan 
jest z zawodu?

- Jestem policjantem, 
pracowałem w Wejherowie, 
Gdyni i Gdańsku. Dzisiaj 
jestem nie tylko emerytem, 
ale także szczęśliwym mę-
żem, ojcem i dziadkiem.

- Dziękuję za rozmowę.

Anna Kuczmarska

Tadeusz Trocki i Wejherowo na jego obrazach

T. Trocki podczas jednego z warsztatów malarskich na rynku w Wejherowie oraz jego obraz, przedstawiający 
rodzinną wieś Nanice, namalowany na podstawie archiwalnego zdjęcia. 

Zdjęcia pochodzą ze strony: https://www.facebook.com/tadeusz.trocki.art
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KONDOLENCJE

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas 

 

Czesław Drewa

Właściciel firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjne 
Drewa-Hydroinstal Sp. z o. o. 

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie w trudnych dniach

Rodzinie i Najbliższym
składa

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas 

Ś.P. 
Czesław Drewa

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

składają 

Prezes Zarządu Roman Czerwiński 
i pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. 

oraz EKOZUK Sp. z o.o.

Wszystkim, którzy w tych trudnych dla nas chwilach wsparli nas 
słowami otuchy i dobrą myślą, 

a także za okazane nam współczucie 
pragniemy wyrazić 

serdeczne podziękowania i szacunek. 

Pogrążona w smutku 
Grażyna Brudniewicz wraz rodziną.

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

O. Gerwazego Antoniego Biernata
wieloletniego spowiednika

w Klasztorze Franciszkanów w Wejherowie

Żegnamy Ojca, który przez 67 lat życia zakonnego 
żarliwie służył Bogu i Wiernym. Odszedł skromny i życzliwy 

człowiek o wielkim sercu. W pamięci wielu pozostanie jako twórca 
niepowtarzalnych, ręcznie wykonywanych różańców.

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

wyrazy najgłębszego współczucia składają

„Można odejść na zawsze, 
by stale być blisko …”

Ks. J. Twardowski

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. Gerwazego Antoniego Biernata

duszpasterza z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie, spowiednika

Najszczersze wyrazy współczucia Bliskim 
oraz Wspólnocie Franciszkanów

składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke 
wraz z Radnymi

Nekrologi i kondolencje w „pulsie wejherowa”
606 101 502
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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. 731-008-506
O G Ł O S Z E N I E

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

AKTUALNOŚCI

Potrącenie
rowerzysty
W Redzie na ul. Obwodo-

wej kierująca nissanem ko-
bieta, jadąc w kierunku ul. 
Łąkowej prawdopodobnie 
nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu rowerzyście jadą-
cemu drogą dla rowerów, 
w wyniku czego doszło do 
zderzenia. Ranny cyklista 
został przewieziony do szpi-
tala. Uczestnicy zdarzenia 
byli trzeźwi.

Zderzenie aut
37-letni kierowca toyoty, 

jadąc w kierunku miejsco-
wości Kamień, nie dostoso-
wał prędkości do warunków 
drogowych, na łuku drogi 
stracił panowanie nad au-

wypadki drogowe
Na drogach powiatu wejherowskiego zbyt 

często dochodzi do kolizji i wypadków, mimo, 
że policja apeluje o rozwagę i ostrożność.

Autobusy zatrzymają się dodatkowo na przystankach:
• Graniczna  (przy ul. Granicznej, zamiast przystanku 

Graniczna przy ul. Rogali),
• Gulgowskiego (przy ul. Przemysłowej, na przeciwko 

przystanku w przeciwnym kierunku).
Uwaga  -  na prośby pasażerów, zmienione zostają godziny 

podjazdów do Szpitala - w szczególności w weekendy.
W związku z rozłożeniem zajęć w Szkole Podstawowej nr 

5,  kurs bisowy linii z os. Fenikowskiego o 7:01 zostanie za-
stąpiony kursem linii o 6:58, zapewniając dowóz uczniów i 
pracowników do SP 11.

Jak już informowaliśmy w poprzednim „Pulsie”, w związ-
ku z zamknięciem odcinka ul. Strzeleckiej, zmieniła się rów-
nież trasa linii nr 12. Szczegóły na ten temat można znaleźć 
na stronie przewoźnika:  https://mzkwejherowo.pl/

MZk wejherowo informuje

Zmiany na linii nr 6
Od 1 kwietnia br. linia autobusowa nr 6 

w Wejherowie zmieni trasę w rejonie osie-
dla Przemysłowa. Trasa przebiegać bę-
dzie dwukierunkowo ulicami: Graniczną i 
Przemysłową, a nowym przystankiem po-
czątkowo-końcowym będzie przystanek Kar-
nowskiego (dawniej Rogali 02).

Do 29 marca na stro-
nie plebiscytu „Pomor-
skie Sztormy” można 
oddać swój głos na Węzeł 
Wejherowo (Kwiatowa).

Zagłosuj
na węzeł
wejherowo

plebiscyt

Na wejherowski węzeł 
można głosować w kategorii 
Biznes - Inwestycja Roku. 

Węzeł Wejherowo (Kwia-
towa) to jedna z najwięk-
szych inwestycji w historii 
miasta, a najważniejszym 
jej elementem jest tunel łą-
czący północną i południo-
wą część miasta. Partnerem 
plebiscytu „Pomorskie 
Sztormy” jest Samorząd 
Województwa Pomorskiego.

tem, zjechał na przeciwle-
gły pas drogi i zderzył się z 
jadącym z przeciwka samo-
chodem audi, którym kie-
rował 40-latek. Uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi. 

Czołowe zderzenie
Około godziny 8 rano w 

Sychowie (gmina Luzino) 
doszło do czołowego zderze-
nia dwóch samochodów. Na 
miejscu mundurowi ustalili, 
że to mazda zderzyła się czo-
łowo z oplem, po czym prze-
wrócił się na dach. 

Policjanci zatrzymali 
oba dowody rejestracyjne, a 
kierowcy mazdy zatrzyma-
li prawo jazdy. Teraz poli-
cjanci dokładnie wyjaśnią 
okoliczności zdarzenia.
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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

Walczący o awans do Su-
perligi szczypiorniści z Olsz-
tyna męczyli się strasznie 
w pojedynku z Tytanami. 
Byli faworytami, grali na 
własnym „podwórku”, więc 
gra i wynik wskazywał jed-
noznacznie na zwycięzcę. 
Jednak na parkiecie wejhe-
rowianie wykazali się cha-
rakterem, wolą twardej i 
nieustępliwej walki. 

Gospodarzy w tym poje-
dynku zawiodła formacja 
obrony i skuteczność, co wy-
korzystali przyjezdni. 

Punkty dla gospodarzy zdobyli: Rafał Godlewski - 2,5 
pkt, Jarosław Mras - 2,5 pkt, Karol Pallach - 1,5 pkt, Prze-
mysław Włodarz - 1,5 pkt. 

W innym zaległym meczu (z uwagi na pandemię) zespół 
P&P START Wejherowo pokonał na wyjeździe w Żarnowcu 
GOSRiT Luzino 7:3. Punkty dla zwycięzców zdobyli: Jaro-
sław Mras - 2,5 pkt, Karol Pallach - 2,5 pkt, Rafał Godlew-
ski - 2 pkt, Przemysław Włodarz i Krystian Angel - 0 pkt.

ważny remis  wikędu 
przy śnieżycy i wietrze piłkarze kts-k wikęd Luzino 

zremisowali bezbramkowo z liderem rozgrywek iV ligi ka-
szubią kościerzyna. Mimo fatalnej pogody był to bardzo 
ciekawe widowisko. 

Pierwsza część meczu to przez jej połowę przewaga gospo-
darzy, a potem kilka kłopotliwych dla debiutanta bramkarza Wi-
kędu sytuacji, który skutecznie interweniował. Druga połowa 
to załamanie pogody i śnieżyca, przy której goście radzili sobie 
zdecydowanie lepiej. Gospodarzom udało się jednak utrzymać 
remis, a przez remis Kaszubia straciła fotel lidera na rzecz Stole-
mu Gniewino. 

Wikędu Luzino:  Barczak, Damps, Regulski, Lisowski, Kożycz-
kowski (Rhode, Kożyczkowski), Borski (Kędziora), Barzowski, J. 
Wicon, Formela, Dąbrowski, Murakowski (Godula).

gryf przegrywa
gryf wejherowo na własnym boisku został rozgromiony 

przez unię janikowo 1:4 w rozgrywkach iii ligi. w meczu 
wyjazdowym gryf przegrał z pogonią ii 3:2. Mecz rozstrzy-
gnięty został w ciągu pół godziny pierwszej części, bo wte-
dy padły wszystkie gole.

Był to pojedynek prawie młodzieżowego składu wejherowian 
z doświadczonym walcem z Janikowa. Pierwsza połowa toczyła 
się przy znaczącej przewadze gości, a utrata tylko jednej bramki 
to efekt skuteczności bramkarza Gryfa. 

W drugiej części młodzieżowcy Gryfa próbowali prowadzić 
bardziej otwartą grę, jednak zawodnicy Unii „karcili” ich kolejny-
mi golami. Gospodarze jedyną bramkę zdobyli z rzutu karnego 
po zagraniu ręką w polu karnym przez piłkarza Unii.

Gryf  Wejherowo: Ferra, Blok, Lisiecki, Renusz, Baranowski, Wi-
śniewski, Hołtyn, Szymański, Duchowski, Koszałka, Panek.

W Szczecinie wejherowianie zaczęli wspaniale, bo w 3 minu-
cie zdobyli bramkę po strzale M. Duchowskiego. Potem trzy gole 
zdobyli gospodarze i „załatwili” mecz.  W 31 minucie P. Czerwiń-
ski strzelił gola dla Gryfa. 

Gryf Wejherowo po 19 kolejkach zajmuje 19. miejsce.
Gryf: Ferra, Szymański (Formella), Baranowski, Kankowski, Pa-

nek, Lisiecki, Wiśniewski (Zaleski), Czerwiński (Hołtyn), Talaśka, 
Duchowski, Blok.

tenis stołowy

wejherowianie
zwyciężyli

Beniaminek z Luzina w ramach rozgrywek ekstraklasy w 
tenisie stołowym kobiet przegrał u siebie z KU AZS PWSIP 
Metal Technik Łomża 1:3. Tylko Maja Miklaszewska wygra-
ła swój pojedynek. 

GOSRiT Luzino zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli.

piłka ręczna

warmiacy wygrali 
z tytanami

Warmia Energa Olsztyn pokonała Tyta-
nów Wejherowo dopiero po rzutach kar-
nych 5:4. W regulaminowym czasie mecz 
zakończył się remisem 24:24.

Na hali SP nr 5 w Wejherowie rozegrano 
mecz III Ligi Tenisa Stołowego pomiędzy 
P&P START Wejherowo a BESKA ATS MT Re-
da w ramach rozgrywek w sezonie 2020-2021. 
W tym zaległym spotkaniu wejherowski P&P 
START Wejherowo pokonał gości 8:2.

piłka nożna

Pierwsza połowa zakoń-
czyła się jednobramkową 
przewagą Tytanów. Dru-
ga część to gra „bramka za 
bramkę”, co przyniosło remis 
na koniec spotkania. 

Rzuty karne to loteria, 
ale to gospodarze mieli wię-
cej szczęścia i skuteczności, 
zwyciężając jedną bram-
ką. Jako, że wejherowianie 
zakończyli mecz remisem, 
otrzymali jeden mały punkt, 
z którym jednak nadal są na 
ostatnim miejscu w tabeli 
rozgrywek ligowych

tenis stołowy

Nadal pod górkę


