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Wykonana dokładnie 15 lat temu, ozdobiona kaszubskimi wzorami około dwumetrowa pisanka i towarzyszący jej na wejherowskim rynku kaszubski Zajączek zapowiadają nadchodzące Święta Wielkanocne. Na razie przeżywamy - inaczej niż zwykle - Wielki Tydzień, ale
już w najbliższą niedzielę będziemy się radować z powodu Zmarwychwstania Pańskiego. Z
tej okazji życzymy naszym Czytelnikom Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych.
Słowo ZDROWYCH nabrało w tym roku szczególnego znaczenia, więc trzymajmy się zdrowo,
przestrzegając podczas przedświątecznych zakupów oraz świątecznego wypoczynku zasad,
chroniących nas przed koronawirusem.
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AKTUALNOŚCI
Ważne zasady bezpieczeństwa

Miasto wspiera stowarzyszenia

Groźny koronawirus Dotacje dla organizacji
Przynajmniej do 9 kwietnia obowiązuje w Polsce lockdown
i obostrzenia, których musimy przestrzegać. Aby zmniejszyć
ryzyko zakażenia koronawirusem, pamietajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Częsta dezynfekcja i mycie
rąk, noszenie maseczek w przestrzeni publicznej oraz dystans
i unikanie zbiorowisk pomogą uchronić się przed zachorowaniem na Covid-19. Tym bardziej, że w Polsce, na Pomorzu i w
powiecie wejherowskim zachorowań jest wciąż bardzo dużo.
Wprawdzie nasze województwo nie jest w niechlubnej czołówce i plasuje
się pod koniec pierwszej
dziesiątki województw pod
względem liczby zachorowań mieszkańców, ale i tak
każdej doby około tysiąc
osób doświadcza zakażenia
groźnym wirusem.
We wtorek 30 marca
liczby były następujące:
Na Pomorzu odnotowano 989 nowych zakażeń,
zmarło 46 osób wcześniej
zakażonych. W Trójmie-

ście odnotowano 407 nowych przypadków zakażeń
i 16 zgonów. Powiat wejherowski znajdował się na
trzecim miejscu w województwie po Gdańsku (224)
i Gdyni (160) z 98 nowymi
przypadkami zachorowań. Dzień wcześniej, 29
marca w powiecie wejherowskim było 140 zachorowań w ciągu doby.
Rząd wprowadził od 27
marca nowe zasady bezpieczeństwa,
zamykając
przedszkola i żłobki, salony

fryzjerskie i kosmetyczne
oraz wprowadzając nowe
limity osób w sklepach i
kościołach. Hotele, placówki kultury i obiekty sportowe pozostają zamknięte
od dłuższego czasu. Uczniowie, teraz znów wszyscy,
pobierają naukę wyłącznie
zdalnie. Tak zresztą, na odległość, pracuje wiele osób,
które mają taką możliwość.
Obostrzenia i ograniczenia będą obowiązywały do 9
kwietnia, o ile nie zostaną
przedłużone.

Warto płacić podatki w miejscu zamieszkania

Rozlicz się w Wejherowie
Budowa i modernizacja dróg lokalnych, ścieżek rowerowych,
chodników, placów zabaw, wydatki na kulturę i sport oraz oświatę – to zadania finansowane m.in. z podatków mieszkańców. O faktycznym miejscu zamieszkania i zapłacenia podatku mieszkaniec
informuje Urząd Skarbowy, wpisując właściwy adres w rocznym
zeznaniu podatkowym PIT.
Jednym
z
głównych
źródeł dochodów miasta
są podatki płacone przez
mieszkańców z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT). Do budżetu miasta trafia ok. 38
proc. całkowitej kwoty podatku dochodowego płaconego przez jej mieszkańców
– osoby fizyczne. Zatem jest
istotne, gdzie rozliczamy
swój podatek dochodowy.
Jest to szczególnie ważne
obecnie, kiedy z powodu
pandemii znacznie spadają
wpływy podatkowe do budżetu miasta.
- To pieniądze na realne inwestycje, które mogą
podnieść standard życia
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wszystkich
mieszkańców
naszego miasta. Im większa
kwota podatku wpłynie do
miejskiej kasy, tym więcej
będziemy mieli możliwości
realizacji kolejnych inwestycji i innych zadań na
rzecz wejherowian – mówi
Krzysztof Hildebrandt,
prezydent Wejherowa.
Jak wiadomo jest spora

grupa osób, która mieszka w Wejherowie, a nadal zameldowana jest w
innej miejscowości i tam
z przyzwyczajenia wysyła
zeznania podatkowe. Płacąc podatki tam, gdzie się
mieszka, można realnie
wpłynąć na poprawę swojego codziennego życia i najbliższego otoczenia.

Osoba niezameldowana na pobyt stały, ale mieszkająca
w Wejherowie, może rozliczyć się w Urzędzie Skarbowym w
Wejherowie. O faktycznym miejscu zamieszkania informuje się Urząd Skarbowy, wpisując właściwy adres w rocznym
zeznaniu podatkowym PIT. Dzięki temu dochody z podatku
dochodowego (PIT) zasilą budżet Wejherowa, a nie inną miejscowość, w której się już nie mieszka.

Przedstawiciele kolejnych pięciu organizacji pozarządowych sportowych, społecznych i kulturalnych - podpisali umowy dotacyjne z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem, na
łączną kwotę 28 tys. zł. Ogółem na 2021 rok prezydent przyznał
dotacje dla 53 organizacji na łączną kwotę ponad 950 tys. zł.
Dotacje
przyznawane
są na realizację zadań publicznych w wielu obszarach działalności, np. w
dziedzinie sportu, ochrony zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym
patologiom społecznym, a
także kultury, sztuki, turystyki i ochrony środowiska.
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta
Wejherowa przekazał kolejnym
stowarzyszeniom
umowy w imieniu prezydenta miasta i stwierdził,
że organizacje pozarządowe
odgrywają ogromną rolę w
życiu miasta, realizujących
wydarzenia, zajęcia czy imprezy kierowane do różnych
grup społecznych.
Umowy dotacyjne podpisali w ratuszu przedstawiciele Stowarzyszenia Chór
Mieszany „Cantores Veiherovienses” - na kwotę 8 650
zł oraz Zrzeszenia Kaszub-

Fot. Urząd Miejski

sko-Pomorskiego
Odział
Wejherowo (na zdjęciu) - na
kwotę 7 000 zł. Środki na realizację zadań publicznych
otrzymali również: Klub
Sportowy „Wejher” - 16 tys.
zł, Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe – 8 000 zł i
Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych
„Apollo” - 4 000 zł.
- Dziękuję za wsparcie,
które zostanie przeznaczone
na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

ze szkół podstawowych i licealnych - powiedział Lech
Bieńkowski, prezes Towarzystwa Tenisowego.
- W tym roku skumy się
przede wszystkim na lokalnej prezentacji chóru na terenie Wejherowa i Małego
Trójmiasta Kaszubskiego.
Mamy też w planach udział
w mniejszych festiwalach
maryjnych - powiedziała
Beata Mielewczyk, prezes
Stowarzyszenia Chór „Cantores Veiherovienses”.

OGŁOSZENIE

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE
INFORMUJE
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 z dnia 2021.03.19)
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
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MIASTO
Poprzyj budowę tunelu na Śmiechowie

Już ponad
1200 podpisów!

Trwa akcja ZRYW NA ŚMIECHOWIE. Rozpoczęła się na początku stycznia i pomimo pandemii, bardzo utrudniającej zbieranie
podpisów, już ponad 1200. mieszkańców poparło petycję w sprawie budowy bezkolizyjnego Węzła Zryw z tunelem w Śmiechowie.
Celem akcji jest wsparcie finansowe ze strony rządu. Sam premier
Mateusz Morawiecki wielokrotnie mówi, że są środki na inwestycje w samorządach, więc należy o nie walczyć. Mieszkańcy w
petycji wnioskują do właściciela drogi krajowej nr 6, którym jest
rząd, za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad, aby wspomógł miasto w budowie tunelu pod „szóstką”.
ZRYW NA ŚMIECHOWIE ma charakter społeczny, to akcja mieszkańców,
aktywistów i radnych o
ponadpartyjnym
wymiarze. Do akcji przyłączyło się ponad podziałami 19
wejherowskich radnych w
21-osobowej Radzie Miasta.
Petycję podpisali radni,
zarówno Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo, Koalicji
Obywatelskiej - Platformy Obywatelskiej, Prawa
i Sprawiedliwości oraz radni niezrzeszeni. Przeciwko Zrywowi są tylko radni
Teresa Skowrońska i Wojciech Wasiakowski, czyli
radni, którzy byli ostatnio
również przeciwni budowie
m.in. ulic Necla i Gryfa Pomorskiego oraz parkingu
przy szpitalu.
Akcję poparł Zarząd Powiatu Wejherowskiego ze
starostą Gabrielą Lisius na
czele oraz Prezydent Krzysztof Hildebrandt z zastępcami.
Węzeł ZRYW z tunelami
jest bardzo dużą inwestycją.
Miasto Wejherowo nie jest
w stanie, zwłaszcza w okresie trudności finansowych
wywołanych pandemią, zrealizować go samodzielnie.
Miasto wybudowało dotychczas część Węzła ZRYW po
północnej stronie drogi krajowej, przygotowało dokumentację projektową wraz
z pozwoleniami na resztę
zadania oraz zabezpieczyło w swoim wieloletnim budżecie ponad 17 mln zł, aby
ją wesprzeć. Niezbędny jest
tak zwany montaż finansowy z udziałem środków
rządowych w celu realizacji całego węzła z tunelami.

Fot: KPSW w Wejherowie
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie popiera i zachęca do wsparcia podpisem akcji
społecznej „Zryw na Śmiechowie”! Węzeł Zryw jest
kluczowym rozwiązaniem infrastrukturalnym dla
miasta Wejherowo.pl i całego Powiat Wejherowski.
Wierzymy, że szerokie poparcie społeczne dla tej
idei przyczyni się do realizacji tej inwestycji!
Petycję podpisali m.in.: Dziekan Wydziału Społeczno-Przyrodniczego dr Beata Dudzińska (na zdjęciu z radnym miejskim Mariuszem Łupiną) oraz
Kanclerz mgr Rafał Gierszewski.
Władze Wejherowa zawarły
porozumienie z PKP w sprawie budowy tunelu pod torami kolejowymi. Rząd oraz
Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad powinni włączyć się w budowę
tunelu pod drogą krajową i
o to wnioskują mieszkańcy
w petycji.

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
parlamentarzystom.

Program TVP3 wyglądał
jak „stary odgrzewany kotlet”

Czy PiS rozpoczął już kampanię
wyborczą w Wejherowie?
Oglądając Panoramę TVP3 Gdańsk w czwartek tydzień temu miałem wrażenie, że PiS
rozpoczął już w Wejherowie kampanię przed wyborami samorządowymi zaplanowanymi
dopiero na jesień 2023 roku. Materiał dotyczący „rewelacji” na temat działań prokuratury
i CBA względem Prezydenta Wejherowa był zmanipulowany chyba do granic możliwości.
Ludzie pytają się mnie, czy telewizja rządowa dostała „zlecenie” na prezydenta Krzysztofa
Hildebrandta i dlatego frontalnie zaatakowała? Co ważne, postępowanie w prokuraturze
nie jest prowadzone przeciwko komuś i nikt nie jest o nic oskarżany. Zresztą sprawa prowadzona przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku też w mojej ocenie nie jest politycznie
przypadkowa. Tą sprawą powinna zajmować się Prokuratura Rejonowa w Wejherowie,
która przecież pod koniec października 2020 r. odmówiła już wszczęcia śledztwa w jednej
sprawie, gdyż nie było ku temu powodów. I naraz Wejherowem zajmuje się prokuratura w
Gdańsku. Przypadek? Ciekawe, skąd przyszło polecenie?
TVP zaatakowała prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w swoim tendencyjnym
stylu. Oczywiście władze należy oceniać i rozliczać, ale
niech to będzie oparte na
prawdzie, rzetelnych informacjach i obiektywnych argumentach.
Wejherowscy
działacze PiS nie potrafią wygrać w normalnej walce politycznej, nie mają programu i
pomysłu na miasto, więc sięgają do takich metod.
Co ciekawe, gorliwie pomaga im kilku lokalnych internetowych i gazetkowych
hejterów (pisaliśmy o nich w
Pulsie), którzy jednocześnie
m.in. na facebook-u prezentują się jako krytycy PiS, popierają antyrządową akcję
„Media bez wyboru” czy Strajk
Kobiet. Określając sprawę
bardzo delikatnie, to taki egzotyczny wejherowski sojusz
PiS-u z antyPiS-em.
Jak wiemy, duża cześć
naszego społeczeństwa ma
zastrzeżenia do działań prokuratur, a zwłaszcza rządowej
telewizji, w zakresie ich wykorzystywania przez PiS do walki politycznej, dlatego straciły
wiarygodność w oczach milionów Polaków. Dziwnym
trafem upolitycznieni prokuratorzy czepiają się tylko ludzi
spoza PiS, a TVP tendencyjnie
to przedstawia. Przykładów
jest sporo. Szczególnie mamy w pamięci, co wyrabiali w
Gdańsku i do czego doprowadziła nagonka na ś. p. Prezydenta Pawła Adamowicza.

Tymczasem TVP3 kolejny
raz nie przedstawiła stanowiska miasta odnośnie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przy ul. Wałowej w Wejherowie oraz rzekomych nieprawidłowości w działaniu
władz miasta. TVP wybrała
tylko niektóre informacje pod
z góry określony cel, jakim
było oczernienie prezydenta
i zastępcy prezydenta Wejherowa. Podobnie było w lutowym programie.
Zresztą obecnie wyemitowany materiał, to chyba w
90% przemontowane kadry
z tego poprzedniego, zaopatrzone w wypowiedź z prokuratury w stylu „powadzimy
działania” i niby sensację o
CBA w Urzędzie Miejskim. Zadania dla CBA zleciła prokuratura w ramach swoich działań
i nie jest to żadna nowa sprawa. Przecież normalne prokuratora zleca policji czy CBA
takie zadania. CBA nie stwierdziło nawet, że prowadzi kontrolę w urzędzie. Wszystko
wyglądało jak na siłę „stary
odgrzewany kotlet”, aby tylko
o sprawie się mówiło.
Na stronie internetowej
miasta, znajdują się obszerne
stanowiska z dnia 25.11.2020 r.
i 16.02.2021 r., zawierające fakty i argumenty. Propagandziści
z TVP mogliby się dowiedzieć
np. że prezydent Krzysztof Hildebrandt i zastępca Arkadiusz
Kraszkiewicz kupili lokale w
budynku przy ul. Wałowej 30
zgodnie z prawem, w ogól-

nodostępnej dla wszystkich
ofercie dewelopera, po normalnych rynkowych cenach.
Zostało to ujęte w oświadczeniach majątkowych (dostępnych dla wszystkich na stronie
internetowej urzędu) i skontrolowanych przez Urząd Skarbowy, który nie miał uwag.
Skarbówka sprawdza m.in.
wartość i źródła pochodzenia
majątku osób publicznych.
Poza tym Starostwo Powiatowe w Wejherowie zmieniło interpretację zapisów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
dlatego deweloper nie mógł
otrzymać pozwolenia na budowę tych samych zasadach,
co np. inny deweloper budynku znajdującego się po drugiej
stronie ul. Wałowej wybudowanego w latach 2010-2011.
Z tego powodu Rada Miasta
jednogłośnie doprecyzowała
zapisy planu zagospodarowania w 2014 roku. Jednak
ten zmieniony plan zawierał
mniej korzystne dla dewelopera warunki zabudowy niż
poprzedni, np. wprowadzał
większe ograniczenia w intensywności zabudowy. Przede
wszystkim w efekcie końcowym powstał nowy budynek
mieszkalno-usługowy, który przynosi miastu podatki.
Takie inwestycje są przecież
miastu potrzebne.
Powyższe stawowi opinię
autora i jest m.in. wyrazem
krytyki TVP, jako nadawcy
publicznego, do której mam
prawo.		
Dr Puls
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GMINA WEJHEROWO
Gmina Wejherowo

Dla upamiętnienia ofiar
niemieckiej zbrodni

Czy będą bezpłatne przejazdy Trwają zapisy na
dla uczniów?
XIII Bieg Piaśnicki
Radny gminny i kandydat na wójta Przemysław Kiedrowski zaprosił mieszkańców
do dyskusji na temat bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych. Takie
rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje m.in. w Wejherowie, Redzie, Rumi i gminie
Luzino, ale nie w gminie Wejherowo. Zdecydowana większość osób biorących udział w
dyskusji opowiada się za bezpłatnymi przejazdami w gminie Wejherowo tak samo, jak
w innych gminach.
Radny Przemysław Kiedrowski już wcześniej rozmawiał na temat z mieszkańcami, a obecnie - w dobie
pandemii i braku możliwości większych zorganizowania spotkań - zaprosił do dyskusji w intrenecie na swoim profilu facebook. Inicjatywa spotkała się z dużym
oddźwiękiem mieszkańców.
Oto przykładowe wypowiedzi mieszkańców gminy:
- Oczywiście, że taka inicjatywa powinna się pojawić.
- Lepiej późno niż wcale. Uczniowie powinni mieć
darmowe przejazdy.
- Moje dzieci muszę sama dowozić lub kupować bilety na własny koszt (...) Uważam że wszystkie dzieci powinny mieć darmowe bilety! Moje pytanie, czym
moje dzieci różnią się od innych? (…)
- Super, brawo w końcu się i my doczekamy.
- Oczywiście dawno już powinny być darmowe przejazdy dla dzieci w naszej gminie. Większość dzieci ma
spory kawałek do pokonania do szkoły. Może to też
zmniejszy ruch samochodowy, bo często rodzice czy inni domownicy odwożą dzieci do szkoły.
- Darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży to doskonały pomysł. Nasza wiejska młodzież i tak ma ograniczony dostęp do dóbr kultury poprzez to, że mieszka
z dala od miasta, do tego autobusy jeżdżące bardzo
rzadko utrudniają młodzieży korzystanie z tego, co oferuje miasto.
- Oczywiście że tak powinno być brawo.
Część uczestników dyskusji nie poparła bezpłatnych
przejazdów dla uczniów szkół podstawowych.

Temat jest ważny dla rodzin z dziećmi
PRZEMYSŁAW KIEDROWSKI – radny i kandydat na Wójta Gminy Wejherowo w przyśpieszonych wyborach:

- Zaprosiłem mieszkańców
do dyskusji i przedstawienia
opinii na wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla dzieci uczących się w szkołach
podstawowych z terenu gminy Wejherowo. Temat wymaga
szerokiej debaty i konsultacji,
dlatego chciałbym dowiedzieć

się co Państwo o tym sądzą,
gdyż gmina będzie musiała
ponosić z tego tytułu dodatkowe koszty. Dziękuję wszystkim, którzy się wypowiedzieli,
oczywiście nadal jest możliwość zabrania głosu. Państwa
dotychczasowe głosy pokazują, że musimy bardzo poważanie rozważyć wprowadzenie
bezpłatnych przejazdów dla
uczniów szkół podstawowych.
Niejednokrotnie jako radni
Klubu Wspólny Powiat w Radzie Gminy Wejherowo już
ten temat podejmowaliśmy,
gdyż takie przejazdy z powodzeniem funkcjonują w innych
gminach, a przecież w naszej
gminie jest dużo młodych rodzin z dziećmi.

Chociaż na razie nie wiadomo, czy będzie można przeprowadzić trzynasty Bieg
Piaśnicki, trwają zapisy na tę imprezę
sportowo-rekreacyjną. XIII Bieg Piaśnicki
zaplanowano na 24 kwietnia, a zapisy prowadzone są do 22 kwietna br. Do tej pory
chęć zadeklarowało około 100 osób.
Organizatorzy biegu wyszli z założenia, że impreza się
odbędzie. Jeżeli jednak nie będzie możliwa, to bieg i marsz
zmieni się w wydarzenie wirtualne. Wówczas do osób zgłoszonych wysłane zostaną pakiety, w których znajdować
będzie się m.in.: numer startowy i chip. 24 kwietnia na
ustalonych trasach pojawią się oznaczenia i każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pokonać trasę. Czas, w jakim
uda się każdemu przebiec lub przejść trasę będzie można
odszukać w internecie.
Celem 10-kilometrowego biegu z Wejherowa do Piaśnicy jest kultywowanie pamięci o zbrodni hitlerowskiej, popełnionej w Lasach Piaśnickich. Bieg organizowany przez
Gminę Wejherowo i The North Event, cieszy się coraz
większą popularnością, która pokazuje, że Pomorzanie są
aktywni i chcą pamiętać o historii, również tej bolesnej.
Impreza odbywa się w kwietniu w ramach Dni Piaśnickich.
Plan tegorocznych zawodów:
godz. 8:00 - otwarcie biura zawodów dla kobiet,
godz. 10:00 - start kobiet na dystansie 10 km w biegu oraz
nordic walking,
godz. 11:00 - otwarcie biura zawodów dla mężczyzn,
godz. 11:30 - dekoracja kobiet,
godz. 12:30 - start mężczyzn w biegu oraz nordic walking,
godz. 14:00 - dekoracja mężczyzn.
Zapisy i informacje na: https://elektronicznezapisy.pl/
event/5552/clients.html

Kolejne przesunięcie terminu wyborów Wójta Gminy Wejherowo

Nowy termin wyborów to 9 maja

Zgodnie z projektem rozporządzenia Premiera (stan na dzień oddania Pulsu do druku – 30.03) z powodu pandemii po raz drugi ma zostać przesunięty termin wyborów wójta w gminie Wejherowo, tym razem z 11 kwietnia na 9 maja br. Kampania wyborcza zatem znów się przedłuży i kandydaci będą mieli jeszcze więcej czasu
na przekonanie do siebie wyborców. O ten urząd rywalizuje czterech kandydatów: Przemysław Kiedrowski,
Marek Klas, Krzysztof Seroczyński, Piotr Bruc.
Przypomnijmy, pierwotnie Prezes Rady Ministrów
wyznaczył przedterminowe
wybory nowego Wójta Gminy Wejherowo na dzień 21
lutego 2021 r. Stało się tak
ponieważ były wójt Henryk
Skwarło w dniu 26.11.2020
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r. stracił stanowisko na skutek prawomocnego wyroku skazującego. Sąd skazał
Henryka Skwarło na jeden
rok pozbawienia wolności w
zawieszeniu na dwa lata, 10
tys. zł grzywny i opłatę sądową, za to, że działając w celu

osiągnięcia korzyści majątkowej popełnił on przestępstwo określane potocznie
jako „ustawienie przetargu”
na zakup wielozadaniowego
pojazdu komunalnego.
Następnie z powodu
pandemii Premier zmie-

nił termin wyborów na 11
kwietnia. Obecnie, zgodnie
z projektem z dnia 25 marca
2021 r. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w
sprawie przedterminowych
wyborów wójta gminy Wej-

herowo w województwie pomorskim, wybory mają się
odbyć w dniu 9 maja.
Czekamy na podpis Premiera pod tym rozporządzeniem i potwierdzenie daty
wyborów.

Bieżące
materiały
i archiwalne
wydania
„Pulsu
Wejherowa”
są dostępne
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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Dodatkowe środki na bezpieczeństwo, zdrowie i edukację
Podczas Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego wprowadzono do
budżetu powiatu dodatkowe środki, które przeznaczone zostaną
na zadania oświatowe, drogowe i z zakresu bezpieczeństwa, w
tym. m.in. remont ulicy Sabata w Rumi, dofinansowanie zakupu
samochodów ratowniczo-gaśniczych czy dotację dla wejherowskiego szpitala.
Podczas obrad XX Sesji
Rady Powiatu Wejherowskiego radni przyjęli m.in.
roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz
Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku przy Staroście.
Radni zapoznali się z informacją na temat stanu powiatowych dróg oraz o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego
powiatu
wejherowskiego.
Ponadto przyjęli uchwałę dotyczącą informacji Komendanta
Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa
i ochrony przeciwpożarowej
oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu i Powiatowy Program Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i
Porządku Publicznego na lata 2021-2026.

W programie obrad znalazły się uchwały dotyczące
zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu
na lata 2021-2034 oraz w
budżecie powiatu na ten rok.
- Część wolnych środków
wprowadzonych do budżetu
chcemy przeznaczyć na zadania inwestycyjne na drogach
powiatowych – mówi Starosta Wejherowski Gabriela
Lisius. – Przy współpracy
z Miastem Rumia będziemy
realizować przebudowę ulicy
Sabata. Jednak ze względu
na wysokie koszty, realizacja
wielu zadań drogowych uzależniona jest w dużym stopniu od pozyskanych środków
zewnętrznych, o które systematycznie aplikujemy.
Radni zadecydowali także
o udzieleniu pomocy finansowej na zadania z zakresu
ochrony przeciwpożarowej
dla Gminy Łęczyce, Szemud,
Wejherowo i Choczewo. Pieniądze w wysokości po 50
tys. zł zostały przeznaczone

na dofinansowanie zakupu
samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Rozłazinie, OSP w Szemudzie i OSP
w Bolszewie oraz w kwocie
40 tys. zł na zakup lekkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sasinie.
Środki finansowe przeznaczone zostały również na
wsparcie zakupu samochodu
osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie (55 tys. zł) oraz lekkiego
samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up
z napędem terenowym dla
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi (60 tys. zł).
W trakcie sesji podjęto
także pakiet uchwał dotyczących udzielenia pomocy finansowej dziewięciu
gminom Powiatu Wejherowskiego na zadania z zakresu kultury oraz kultury
fizycznej i sportu.
- Każdego roku udzielamy pomocy finansowej gminom na realizację wydarzeń

w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez - mówi Wicestarosta Jacek Thiel.
- Dzięki tym środkom odbywa się wiele ważnych spotkań kulturalnych i imprez
i sportowych, które promują
lokalną kulturę i propagują
aktywność fizyczną.
Podczas sesji powiatowi radni podjęli decyzję o
udzieleniu dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im.
Floriana Ceynowy w Wejherowie w wysokości 50 tys.
zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup gastroskopu

do Pracowni Endoskopowej.
W programie sesji znalazły się także uchwały
dotyczące przyjęcia lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów
szkół ponadpodstawowych
oraz określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom na stałe
zamieszkujących na terenie
powiatu wejherowskiego.
Ważnym punktem obrad była uchwała w sprawie
określenia zadań powiatu z
zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych i wyso-

kości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na te zadania w 2021 r. Pieniądze w
wysokości 6,2 mln zł wykorzystane zostaną m.in. na
dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych,
funkcjonowanie
warsztatów terapii zajęciowej oraz
zwrot kosztów wyposażenia
stanowiska pracy do potrzeb
osób niepełnosprawnych, w
związku z przystosowaniem
tworzonych lub istniejących
stanowisk pracy.

PZS nr 2 w Rumi będzie kształcić przyszłych stoczniowców
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi rozszerza ofertę kształcenia o nowe kierunki związane z przemysłem stoczniowym. To efekt nawiązania współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową.
Od nowego roku szkolnego 2021/2022 w rumskim
„Hipolicie” pojawią się nowe specjalizacje stoczniowe, które umożliwią wybór
atrakcyjnego kierunku nauki i zdobycie w przyszłości
interesującej pracy.
- Szkoła od lat cieszy się
dużym
zainteresowaniem
młodzieży. Tylko w ostatnim
roku liczba uczniów wzrosła z 737 do 1034. To rezultat stale poszerzanej oferty
edukacyjnej o nowe kierunki kształcenia zawodowego,
dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku pracy - mówi
Starosta Wejherowski Ga-

briela Lisius.
Dzięki podpisanemu porozumieniu ze Stocznią
Wojenną powstaną klasy
patronackie uczące w zawodach - monter kadłubów jednostek pływających, monter
systemów
rurociągowych
oraz mechanik - monter maszyn i urządzeń.
- Pracodawca oferuje bezpłatny transport uczniów na
praktyki, zapewnia odzież
roboczą oraz możliwość
ukończenia
dodatkowych
kursów branżowych w trakcie trwania nauki – mówi
Dyrektor PZS nr 2 w Rumi
Halina Filińska. - To dla

naszych absolwentów szansa znalezienia pracy w gdyńskiej stoczni wojennej.
W ciągu kilku ostatnich
lat rumska placówka wprowadziła do oferty kształcenia kilka nowych zawodów
m.in.: technik spedytor,
technik hotelarstwa czy
technik przemysłu mody.
Ponadto w szkole można
kształcić się w następujących zawodach: fryzjer,
sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, technik logistyk,
technik usług fryzjerskich
oraz technik żywienia i
usług
gastronomicznych.

Od nowego roku absolwenci
szkół podstawowych zyskają trzy kolejne, niezwykle
atrakcyjne
specjalizacje,
które otworzą nowe możliwości przed uczniami.
- Ta szkoła jest najlepszym
dowodem na dynamizm rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie oraz
potwierdzeniem, że z roku
na rok przybywa uczniów
chcących zdobyć konkretny
zawód - mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Szczegółowe informacje na
temat rekrutacji do nowych
pojawią się wkrótce na stronie internetowej szkoły.

Podczas wojewódzkiego konkursu, co roku uczniowie
sprawdzają swoje umiejętności w zawodzie fryzjera.
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POWIAT
Powiat Wejherowski wspiera działalność stowarzyszeń

Pieniądze na kulturę i sport oraz
na rzecz osób niepełnosprawnych
Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wejherowskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań
publicznych. W tym roku na ten cel powiat przeznaczył 240.000 zł. Środki wesprą projekty sportowe, zadania z zakresu kultury czy działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
W
ramach
konkursu grantowego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu
Wejherowskiego na 2021
r. wsparcie otrzymały 94
przedsięwzięcia.
- Na terenie powiatu
wejherowskiego jest wiele prężnie działających organizacji pozarządowych
- podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. - Dzięki projektom
realizowanym przez tzw.
trzeci sektor, każdego roku
przeprowadzanych jest wiele ciekawych przedsięwzięć
ŻYCZENIA
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służących integracji społecznej, upowszechnianiu
kultury fizycznej, sprzyjających aktywnemu wypoczynkowi dzieci i młodzieży
oraz propagujących zdrowy
styl życia i lokalne produkty turystyczne.
Na realizację zadań publicznych w 2021 r. najwięcej środków przeznaczono
na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 91.500
zł oraz działania związane
z kulturą, sztuką i ochroną
dóbr kultury - 49.500 zł. Ponadto na zadania w sferze

wypoczynku dzieci i młodzieży przekazano - 33.700 zł,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji, promowania
aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych
- 20.000 zł. Zarząd Powiatu Wejherowskiego wsparł
także projekty z zakresu
ochrony i promocji zdrowia,
ratownictwa i ochrony ludności oraz z zakresu turystyki, w tym promocji lokalnych
produktów turystycznych,
krajoznawstwa, ochrony środowiska, edukacji ekologicz-

nej i opieki nad zwierzętami.
- Wspieramy finansowo
wydarzenia już znane, które na stałe weszły do kalendarza imprez powiatowych,
m.in.: Redzkie Impresje,
Konkurs Haftu Kaszubskiego czy Maraton Pieśni Patriotycznych w Pałacu, ale
także nowe inicjatywy na
rzecz różnych grup społecznych – mówi Wicestarosta
Wejherowski Jacek Thiel.
- Życzę powodzenia w ich
realizacji, tym bardziej że
mamy szczególnie trudny
okres ze względu na pan-

Od lewej: członek Zarządu Powiatu Ludwik Zegzuła
oraz Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.

demię. Wierzę, że przekazane stowarzyszeniom środki
zostaną w pełni wykorzystane i posłużą naszym
mieszkańcom.
Systematycznie Zarząd
Powiatu
Wejherowskiego
zwiększa pulę środków, które trafiają do podmiotów
prowadzących działalność
pożytku publicznego na terenie powiatu. W 2019 r. dotacje wyniosły 220.000 zł, a w

bieżącym roku blisko ćwierć
miliona zł. To efekt dostrzegania rosnącej roli organizacji pozarządowych i korzyści
wynikających ze współpracy
z tzw. trzecim sektorem.
Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie
zadań publicznych w 2021
r. można zobaczyć na stronie internetowej
www.powiatwejherowski.
pl/aktualnosci
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Od niemal sześciu tygodni przy wejherowskiej Kolegiacie jest symboliczny przystanek z rozkładem
jazdy, który przypomina o Wielkim Poście oraz nabożeństwach odprawianych w tym czasie. Przystanek
postawiono z inicjatywy ks. proboszcza parafii Trójcy św. Tadeusza Reszki jako wyraz solidarności z
wejherowskim MZK po spaleniu dwóch autobusów.
Służy również celom duchowym, przypominając
m.in. o potrzebie zatrzymania się w codziennym zabieganiu i zwrócenia się ku Chrystusowi, w czasie
przygotowania się do świąt Wielkiej Nocy.
Dzisiaj wieczorem rozpoczyna się najważniejsze
dla katolików Triduum Paschalne z piękną liturgią, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
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Dzień Świadomości
Autyzmu w Wejherowie
Przypadający na 2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu nie będzie w tym roku świętowany tak hucznie i tłumnie, jak
w latach ubiegłych. Jednak mimo ograniczeń, związanych z pandemią, Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem
zachęca do solidaryzowania się z osobami ze spektrum autyzmu i
zaprasza do obejrzenia wystawy na rynku i w Filharmonii.
W poprzednich latach w
obchodach Dnia Autyzmu
uczestniczyła cała społeczność lokalna, m.in. władze
samorządowe, przedstawiciele PCPR, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
MOPS, placówek oświatowych, klubów sportowych
i innych oraz mieszkańcy
Wejherowa i okolic.
W tym roku Wejherowo ponownie włączy się do
światowej akcji „Zaświeć
się na niebiesko” poprzez
podświetlenie
budynków
Starostwa Powiatowego w
Wejherowie oraz Filharmonii Kaszubskiej. Poza
tym na placu Jakuba Wejhera przez cały kwiecień
można oglądać tablice informacyjne na temat spektrum autyzmu. Ponadto w
Filharmonii
Kaszubskiej
będzie wyeksponowana wystawa, która również ma
przybliżyć temat autyzmu
przedstawić prace plastyczne podopiecznych Wejherowskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Autyzmem.
ŻYCZENIA

- Jako stowarzyszenie i
rodzice osób z autyzmem
czujemy
ogromną
solidarność i wsparcie naszej
inicjatywy szerzenia świadomości autyzmu - mówi

Arkadiusz Raguza, prezes
organizacji. - Chcielibyśmy
zaprosić wszystkich do solidaryzowania się z osobami
ze spektrum autyzmu oraz
zapoznania się z tym, co w
tym roku przygotowaliśmy.
Warto też zaglądać w
kwietniu na stronę facebook/autyzm.wejherowo,
gdzie rodzice osób ze spektrum autyzmu Wejherowskiego Stowarzyszenia na
rzecz Osób z Autyzmem dzielą się swoimi spostrzeżeniami,ważnymi informacjami w
procesie diagnozy autyzmu.

OGŁOSZENIE

Posiadasz Orzeczenie o niepełnosprawności i jesteś w wieku
aktywności zawodowej ?

Ruszył nabór w Module I i Module II
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie jako realizator programu
,,Aktywny Samorząd’’ uruchomił nabór wniosków w module I i module II.
Program "Aktywny samorząd" jest realizowany ze środków finansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do
edukacji.
Obszar A - likwidacja bariery
transportowej - pomoc w zakupie
i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu oraz pomoc w
uzyskaniu
prawa jazdy.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do
uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym - pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego, dofinansowanie szkoleń
oraz naprawa sprzętu nabytego
w ramach programu.

Moduł I
Obszar C - likwidacja barier
w poruszaniu się - pomoc w zakupie wózka
inwalidzkiego, protezy, skutera lub
przystawki elektrycznej, a także pomoc w
utrzymaniu sprawności posiadanego wózka
, protezy lub skutera.

Obszar D - pomoc w utrzymaniu
aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby
zależnej.

Moduł II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;
dofinasowanie ze środków PFRON na pokrycie czesnego za naukę w wybranej
szkole policealnej lub uczelni wyższej, a także o uzyskanie dodatku na pokrycie
kształcenia.

Tak świętowano Dzień Autyzmu w poprzednich latach.

Wnioski w ramach obu modułów należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu
SOW, Więcej informacji uzyskasz w zakładce Aktywny samorząd na stronie
www.pcprwejherowo.[pl, a także pod numerem tel. 58 672 40 62 wew. 44, 26.

Mammobus w Wejherowie
Przy Centrum Handlowym „Kaszuby” w Wejherowie 19 i 20
kwietnia będą prowadzone badania mammograficzne przez mobilną pracownię LUX MED. Do bezpłatnych badań uprawnione są
kobiety w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie były leczone
z powodu raka piersi, a także: nie miały wykonanej mammografii
w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka.
Organizatorzy akcji proszą o wcześniejszą rejestrację pod nr
tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Przed
połączeniem telefonicznym należy przygotować dowód osobisty.
Na badanie powinno się zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich
mammografii, jeśli takie były wykonywane.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo kobiet oraz personelu medycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami LUX
MED środków ostrożności w zakresie, zarówno wyposażenia
techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur
dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi
pacjenta. Do dyspozycji pacjentek są m.in. środki do dezynfekcji
rąk. W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko trzy osoby
w maseczce ochronnej.
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AKTUALNOŚCI
Umowa z Prezydentem

Krokusy, bratki, prymulki nie tylko w parku

Wejherowo kwitnie na wiosnę Tytani będą nadal
Na wiosnę, tradycyjnie Wejherowo zmieniło swoje oblicze na bardziej kolorowe i świeże. Wiosenne kwiaty, takie jak bratki, krokusy czy prymulki widać nie tylko w parku. W
ramach tegorocznych wiosennych nasadzeń w mieście zakwitną ponad 23 tysiące kwiatów. Będziemy też mogli podziwiać nowe kompozycje roślin.
Nowe nasadzenia można już oglądać
m.in. na placu Jakuba Wejhera i deptaku,
a także na Skwerze Św. Jana Pawłą II i
skwerze Reginy Osowickiej. Kwiaty ozdobią wejherowskie ronda, a przede wszystkim Park Miejski im. A. Majkowskiego.
W pierwszej turze nasadzonych zostało ok. 8,5 tysiąca bratków. Po 15 maja
posadzonych zostanie ok. 15 tys. sztuk
kolejnych kwiatów, wśród których będą
m.in. pelargonie, begonie, turki, surfinie.
- Wejherowo po raz kolejny kwitnie i
zazielenia się w czasie, gdy natura budzi

się do życia - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. - Bardzo
zależy nam, aby miasto było zielone
i kolorowe. Mieszkańcy także dbają o
swoje otoczenie, co obserwujemy podczas corocznych konkursów na najpiękniej zazieleniony ogród, balkon

i okno. Oczywiście szukamy wciąż
nowych pomysłów i rozwiązań tak,
aby zapewnić mieszkańcom wyjątkowe miejsca wypoczynku. Zieleń
nie tylko poprawia estetykę okolicy, ale także pozytywnie wpływa na
nasze zdrowie m.in. redukując zanieczyszczenia powietrza.

promować miasto

Drużyna piłki ręcznej KS „Tytani” będzie
nadal promować Wejherowo w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn. W tym
celu podpisano umowę pomiędzy prezydentem miasta Wejherowa i władzami klubu.
Umowę na promocję Wejherowa podpisali: prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, prezes zarządu KS
„Tytani” Remigiusz Sałata i wiceprezes zarządu Robert
Wicon. Tytani otrzymali wsparcie w wysokości 100 tys.
złotych.
- Jednym z głównych celów klubu jest promowanie miasta - mówi R. Sałata. - Wparcie miasta jest nieocenione. Ta
kwota zostanie przeznaczona na funkcjonowanie klubu.
Prezydent Wejherowa pogratulował przedstawicielom
Tytanów osiągnięć sportowych oraz prowadzonej od wielu
lat systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą.
W podpisywaniu umowy uczestniczył także Arkadiusz
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

ŻYCZENIA

Aktywność na powietrzu

Otwarte boiska
Pomimo ograniczeń wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa, boiska w Wejherowie cały czas są dostępne i bezpłatne dla
wszystkich mieszkańców.
Zgodnie z decyzją rządu działalność musiały zawiesić niektóre
obiekty, m.in. baseny, sauny, hotele, kina, kluby fitness, siłownie
oraz hale sportowe. Natomiast nadal dostępne są dla mieszkańców Wejherowa boiska zewnętrzne, m.in. przy ul. Partyzantów
(Jamajka), przy ul. Mostnika (Osiedle Sucharskiego) i przy ul.
Nanickiej (przy Szkole Podstawowej nr 8).
- Boiska ze sztuczną nawierzchnią są dostępne za darmo dla
wszystkich mieszkańców, oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarnego - mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. ekonomicznych i społecznych.
Jak podkreśla Dariusz German, prezes Wejherowskiej Akademii Piłki Nożnej Błękitni Wejherowo, szczególnie w czasie pandemii ruch jest bardzo ważny dla nas wszystkich, a zwłaszcza
młodych ludzi.
- Frekwencja na naszych zajęciach jest bardzo duża - mówi
Dariusz German.

Życzymy spokojnych, pełnych wiary, nadziei i miłości
Radosnych Świąt Wielkanocnych.
Niech te Święta będą dla Państwa czasem wyjątkowym,
który przyniesie wytchnienie
i zapomnienie trudów dnia codziennego,
czasem odnalezienia spokoju wewnętrznego, siły i optymizmu.

Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce

Wójt Gminy Łęczyce

Tomasz Białobrzeski

Piotr Wittbrodt
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POWIAT
ŻYCZENIA

Gmina Luzino

Gmina Choczewo

Urząd Gminy Luzino umieści na terenie gminy osiem metalowych koszy na plastikowe
nakrętki. Pojemniki będą miały kształt serc. Takie serca z
nakrętkami funkcjonują już w
kilku miejscowościach powiatu
wejherowskiego i pomagają w
akcjach charytatywnych.

Rozpoczęła się ósma edycja kampanii dobroczynnej „Kilometry
Dobra”. W akcji udział bierze choczewskie Stowarzyszenie Carpe
Diem Semper, które chce stworzyć
przestrzeń działania, łączącą różne
grupy wiekowe: Centrum Integracji i Aktywizacji Międzypokoleniowej Gminy Choczewo.

Gmina Luzino włączy się w akcję zbierania plastikowych nakrętek, które przeznaczone będą m.in. na cele charytatywne.
Luziński samorząd zamierza pomóc w pozyskiwaniu funduszy na leczenie i rehabilitację chorych z terenu gminy Luzino.
Nakrętki będą wrzucać do pojemników
mieszkańcy gminy. Zbiórka, oprócz akcji
charytatywnej, ma uświadamiać, jak ważny jest recykling i jakie pozytywne niesie
za sobą skutki.
Poszukiwani są odbiorcy nakrętek. Gmina Luzino zaprosiła do współpracy fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne,
zaintersowaną taką akcją charytywną.

„Kilometry Dobra” to wyjątkowa inicjatywa, zrzeszająca organizacje pozarządowe z całej
Polski, które zbierają środki na realizację celów
społecznych. Organizacje rywalizują między sobą w wysokości zebranych kwot, ale jednocześnie każda z nich wygrywa, ponieważ wszyscy
uczestnicy zdobywają środki dzięki którym mogą
wspierać swoich podopiecznych: chorych, dzieci
i osoby starsze; budować świetlice integracyjne,
czy tworzyć Warsztaty Terapii Zajęciowej. W ciągu siedmiu edycji „Kilometrów Dobra”, do fundacji i stowarzyszeń trafiło ponad 5,7 milionów zł,
dzięki którym zrealizowano 220 projektów społecznych wspierających m.in. osoby chore, niepełnosprawne, czy starsze.
Więcej informacji można uzyskać na stronach:
www.kilometrydobra.pl, www.facebook.
com/kilometrydobra, www.instagram.com/
kilometrydobra/, youtube - Kilometry Dobra
oraz twitter.com/KilometryDobra.

Serca na
nakrętki
Święto Zmartwychwstania Pańskiego,
czas odradzającego się życia,
niech upłynie w spokojnej,
ciepłej i rodzinnej atmosferze.
Życzymy, aby tajemnica Wielkiej Nocy
napełniała nas siłą, radością i miłością.
Niech nadchodząca Dobra Nowina
towarzyszy nam w codzienności
przynosząc uśmiech, optymizm i nadzieję.

Przewodniczący Rady
Gminy Luzino

Wójt Gminy
Luzino

Bartłomiej Formela

Jarosław Wejer

Koordynuje ją Referat Komunalny
Urzędu Gminy Luzino, z którym można
kontaktować się pod nr tel.: 58 678 20 68,
wew.78 oraz 69.

Kilometry
Dobra

OGŁOSZENIE

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

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

Zapraszamy do współpracy
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Pijani za kierownicą
Podczas
poprzedniego
weekendu policjanci w powiecie wejherowskim zatrzymali ośmiu kierowców,
którzy kierowali pod wpływem alkoholu, z tego pięciu
było w stanie nietrzeźwości. Na terenie gminy Luzino 25-latek kierował oplem
mając prawie 2,5 promila
alkoholu w organizmie. W
Wejherowie 38-latek jechał
nissanem, ale nie posiadał
uprawnień do kierowania i
miał ponad promil alkoholu
w organizmie.
W Rumi 35-letni kierowca
miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. 68-latek
kierujący mazdą na terenie
gminy Szemud, stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu. Miał ok. 1,5
promila alkoholu w organizmie oraz 3 aktywne sądowe
zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi. W gminie Gniewino 43-latek miał
ok. 3 promile alkoholu w organizmie, a skuter, którym
jechał, nie był zarejestrowany. Policjanci zatrzyma-

li dwóch kierowców, którzy
byli w stanie po spożyciu
alkoholu. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w
stanie nietrzeźwości grozi
kara do 2 lat pozbawienia
wolności oraz sądowy zakaz
kierowania.
Kilka dni później na terenie gminy Gniewino policjanci zamierzali zatrzymać
do kontroli drogowej kierowcę skutera. Na widok
radiowozu 21-latek nagle
skręcił w boczną ulicę. W
trakcie sprawdzania kierowcy alko-testem okazało
się, że jest nietrzeźwy i ma
ponad pół promila alkoholu
w organizmie.
Również na skuterze jechal w cenrum Wejherowa
35-letni mężczyzna, który
miał prawie 3. promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeden z mieszkańców
powiadomił Straż Miejską,
że na ul. Kopernik ledwo
trzymający się na nogach
mężczyzna próbuje uruchomić skuter. Na miejsce
wysłano patrol. Dzięki ka-

merom monitoringu dyżurnemu udało się ustalić ulicę,
którą jechał mężczyzna. Został on zatrzymany na ul.
Rejtana, przed sygnalizacją
świetlną. Strażnik wyskoczył z radiowozu i wyciągnął
kluczyk z stacyjki skutera.
Za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowie przed wejherowskim sądem.
W Szemudzie nietrzeźwy
35-letni motocyklista próbował uciec przed policjantami. Nie reagował na sygnały
świetlne i dźwiękowe wydawane przez policjantów w
celu zatrzymania, ale w końcu i tak został zatrzymany.
Badanie alko-testem wykazało, że miał ponad promil
alkoholu w organizmie. Za
jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Za
niezatrzymanie się do kontroli drogowej mimo wydawania polecenia z użyciem
sygnałów dźwiękowych i
świetlnych do zatrzymania,
grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

BEZPIECZEŃSTWO

Z POLICJI
Skopał radiowóz

Policjanci podjęli interwencję wobec przechodnia, który
szedł bez maseczki ochronnej. Podczas rozmowy 21-latek zachowywał się wulgarnie i agresywnie, ponadto kopnął w nadkole radiowozu, powodując wgniecenie. Mężczyzna został
doprowadzony do wejherowskiej komendy. Prawdopodobnie odpowie nie tylko za popełnione wykroczenie związane
z niezastosowaniem się do obowiązku zasłaniania ust i nosa
maseczką oraz za używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym, ale też za przestępstwo uszkodzenia mienia, które
jest zagrożone karą do 5 lat więzienia.

Stracił panowanie nad autem

Po godzinie 6 rano w Łebieńskiej Hucie 62-letni kierowca volkswagena stracił panowanie nad autem i uderzył w
drzewo. Ranny, został przetransportowany do szpitala. Teraz sprawą zajmują się policjanci pionu dochodzeniowo-śledczego, którzy wyjaśnią przyczyny i okoliczności tego
wypadku.

Lekcje on-line

Wychodząc naprzeciw sytuacji, związanej z epidemią
koronawirusa, policjanci prowadzą zajęcia dla uczniów o
charakterze profilaktyczno-edukacyjnym w formie lekcji
on-line. Podczas zajęć policjantka uświadamia, jakie zagrożenia mogą napotkać młodzi ludzie w internecie. Uczniowie
są zapoznawani z przestępczością i zagrożeniami internetowymi, hejtem, bullyingiem, poniżaniem, czy wykluczeniem
z grup internetowych.

Bezpieczny
pieszy
Policjanci z drogówki prowadzili rankiem
akcję pod kryptonimem
„Bezpieczny
pieszy”.
Funkcjonariusze
kontrolowali
zachowania
pieszych oraz kierujących, ujawniając 102 wykroczenia, z czego aż 36
popełnili piesi.
Głównymi przewinieniami pieszych było przejście
przez jezdnię w miejscach
niedozwolonych albo przy
czerwonym świetle. Dron
biorący udział w działaniach ujawnił 8 wykroczeń w rejonie przejścia
dla pieszych z sygnalizacją
świetlną, głównie przejazd
kierowców na czerwonym
świetle oraz wyprzedzanie
na przejściu dla pieszych. W
trakcie kontroli prędkości w
rejonie przejść dla pieszych
policjanci ujawnili 66 wkroczeń, a kierowcy zostali ukarani mandatami i punktami
karnymi. Trzech kierowców
utraciło prawa jazdy.

REKLAMA

Znajdziemy dla Ciebie
najlepsze ubezpieczenie!
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

Więcej na: unilink.pl
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AKTUALNOŚCI
Bezpieczeństwo w sieci i edukacja finansowa

Wejherowska książnica
z wygraną w projektach
Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, instytucje kultury
owocnie wykorzystują czas, w którym działają w ograniczonym
zakresie dla swoich użytkowników. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jest to czas planowania dużych projektów, na których realizację książnica zdobyła fundusze w konkursach grantowych.
Dzięki temu mieszkańcy wezmą udział w zajęciach on-line.
W gąszczu edukacji zdalnej i galopującego rozwoju
nowych technologii łatwo zabłądzić i zapomnieć o swoim
bezpieczeństwie. Dlatego biblioteka zaproponowała czytelnikom udział w projekcie
„Bezpieczne zachowania
w sieci, czyli witamy w
dżungli Internetu!”.
Celem bezpłatnego cyklu
zajęć on-line jest edukacja
w zakresie bezpieczeństwa
działań oraz zachowań w
sieci dla dzieci w wieku 1014 lat. Wśród poruszanych
tematów znalazły się m.in.
skuteczne metody reagowania na zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu.
Liczna miejsc dla uczestników była ograniczona, a
przyjmowanie zgłoszeń zakończyło się kilka dni temu.
Projekt
współfinansowany jest z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na
rzecz aktywizacji cyfrowej”)
Drugi z projektów - #czytamwbibliotece - skierowany jest do młodzieży. Dla
dwunastoosobowej
grupy

Fot. Alicja Weydmann

Nominacja do prestiżowej nagrody

projektowej przeprowadzone zostaną warsztaty z fotografii cyfrowej w kontekście
mediów społecznościowych
oraz warsztaty projektowania gier mobilnych.
Do współpracy zaproszeni zostaną także seniorzy,
których wspomnienia znajdą swoje miejsce w niezwykłej mobilnej grze miejskiej.
Projekt #czytamwbibliotece
dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Trzeci cykl warsztatów
skierowany jest do osób dorosłych.
Wejherowska
książnica jako jedna z
dwudziestu w kraju, zakwalifikowała się do
projektu „Edukacja finansowa w bibliotekach
publicznych”.
Jest to część projektu „Financial Literacy through

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie zakupiła ponad 300
kursów dla mieszkańców Gminy Łęczyce.
Już od kilku dni mieszkańcy Gminy Łęczyce korzystać mogą z pakietu szkoleń i kursów dostępnych na
stronie www.strefakursów.pl całkowicie za darmo.
GIKiB przekazał do dyspozycji ponad 300 kursów
dotyczących rozwoju osobistego, informatyki, grafiki,
obsługi komputera i nie tylko. Ukończenie darmowego szkolenia zatwierdzone jest otrzymaniem imiennego certyfikatu.
To świetna okazja do podniesienia swoich umiejętności i kwalifikacji w czasie pandemii.

Public Libraries” (FINLIT),
który Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego realizuje wraz z partnerami z Bułgarii, Rumunii
i Słowenii.
Dzięki projektowi biblioteka rozszerzy swoją ofertę
o zajęcia z zakresu edukacji finansowej dla dorosłych
mieszkańców
Wejherowa.
Zyskają oni dostępne, bezpłatne narzędzie online służące zwiększeniu ich wiedzy
finansowej i umiejętności
posługiwania się produktami i usługami finansowymi
dostępnymi na rynku. Szczegóły na stronie internetowej
Biblioteki oraz na https://
www.facebook.com/BibliotekaWejherowo/.
Warto śledzić poczynania
biblioteki w mediach społecznościowych i skorzystać
z jej bogatej oferty.

Zespół Art’n’Voices
z szansą na Fryderyka
Akademia Fonograficzna ogłosiła w marcu nominacje do prestiżowej nagrody „Fryderyk”. Zespół Wokalny Art’n’Voices z płytą „Midnight Stories” otrzymał nominację w kategorii: Muzyka
Współczesna.
Tym samym album zespołu z Wejherowa (siedzibą grupy jest Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej) znalazł
się wśród pięciu najlepszych
polskich płyt, obok znakomitych muzyków z Katowic
(Camerata Silesia), Uniwersytetu Muzycznego im. Fr.
Chopina w Warszawie oraz
artystów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu
(Lutosławski Quartet).
O płycie „Midnight Stories” Contemporary Music
of Polish Composers (wyd.

DUX) i koncertach, związanych z jej promocją, pisaliśmy w „Pulsie Wejherowa”
przed rokiem. Wielokrotnie
informowaliśmy Czytelników także o licznych sukcesach zespołu Art’n’Voices
na konkursach i festiwalach (w tym dziesięć nagród
Grand Prix).

Oktet koncertuje od ponad 10 lat, a w swoim dorobku posiada oraz 4 płyty.
Wykonuje a’capella muzykę
różnych epok. W repertuarze przeważają kompozycje muzyki współczesnej,
których znaczna część została napisana specjalnie
tego dla Zespołu.

W skład zespołu wchodzą: Małogorzata Priebe, Maria
Krueger - soprany, Anna Rocławska-Musiałczyk, Marta
Jundziłł - alty, Mateusz Warkusz, Szymon Duraj - tenory
oraz Tomasz Chyła, Filip Czajkowski - basy.

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka Gminy Łęczyce

Gra planszowa dla rodziny
GIKiB Łęczyce stworzyła sportową grę planszową dla całej rodziny!
Autorska gra obejmuje
ponad 25 pól ze sportowymi wyzwaniami, a także
premie w grze lub kary,
za które musimy wykonać dodatkowe zadanie czy
chociażby poczekać w następnej kolejce.

Do planszy z grą dołączone są pionki, kostka i wskazówki.
Gra jest całkowicie darmowa, a wkrótce zostanie
rozdysponowana do świetlic wiejskich i bibliotek
na terenie Gminy Łęczy-

ce, gdzie każdy chętny będzie
mógł ją otrzymać. Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka
w Łeczycach ma w planach
produkcję kolejnych gier.
Więcej propozycji na stroinie: www.gik-leczyce.pl

13

1 kwietnia 2021

www.pulswejherowa.pl

AKTUALNOŚCI

Medal Wystawa we Wspólnocie Pokoleń
30-lecia W hołdzie Bohaterom
ŚZŻ AK
Fot. Urząd Miejski

W wejherowskiej jednostce

Nowy dowódca
Dowódca Batalionu Dowodzenia Marynarki
Wojennej w Wejherowie kmdr por. Artur Gajdemski przekazał stery dowodzenia batalionem kmdr por. Pawłowi Michowskiemu.
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym nastąpiło symboliczne przekazanie sztandaru wojskowego, podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego o przekazaniu obowiązków dowódcy
batalionu oraz wpis do księgi pamiątkowej Dowódca 9
Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych płk dypl. dr inż. Piotr Waniek podziękował kmdr por. Arturowi Gajdemskiemu za przeszło
6 lat wzorowego dowodzenia wejherowską jednostką.
Za bardzo dobrą współpracę z władzami miasta i społecznością Wejherowa podziękował mu również zastępca
miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, przekazując w imieniu prezydenta Krzysztofa Hildebrandta Statuetkę Jakuba Wejhera. Pogratulował też nowemu dowódcy kmdr por.
Pawłowi Michowskiemu.
OGŁOSZENIE
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Prezydent
Wejherowa
Krzysztof
Hildebrandt
został
uhonorowany
Złotym Medalem 30-lecia
Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Pomorski za patriotyzm i
kultywowanie pamięci o losach wojennych
i powojennych żołnierzy AK.
Medal wręczył prezydentowi Tomasz Kuplicki, wiceprezes Okręgu Pomorskiego.
- To wielkie wyróżnienie,
jestem z niego bardzo dumny - powiedział prezydent
Krzysztof Hildebrandt.
Medal otrzymał także Łukasz Koss, dyrektor
eksploatacji
Okręgowego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Gdynia.
W uroczystości wziął udział
Prezes Zarządu OPEC Janusz Różalski.

Żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia w Polsce po II wojnie światowej, czyli tzw. Żołnierzom Wyklętym poświęcona jest wystawa, prezentowana przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Pokoleń” w Wejherowie.
Swoje stałe zbiory oraz
czasowe wystawy Stowarzyszenie prezentuje w Domu
im. św. Jana Pawła II na terenie parafii Trójcy Świętej.
Tam można obejrzeć zdjęcia i
przeczytać ciekawe informa-

cje o bohaterach przygotowane przez historyków z IPN.
- Wystawę otworzyliśmy 1
marca, po mszy św. z okazji
Dnia Żołnierzy Wyklętych.
Obejrzeli ją wówczas oficerowie z Garnizonu w Wejhe-

rowie - informuje Henryk
Jarosz, prezes „Współnoty”.
- Byli u nas również harcerze,
a także członkowie funkcjonującego po sąsiedzku Klubu
AA. Goście oglądali wystawę
z zainteresowaniem.
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KOMUNIKATY
Puls
za trzy
tygodnie
Informujemy naszych Czytelników, że
kolejne wydanie „Pulsu Wejherowa” ukaże
się wyjątkowo za 3 tygodnie, 22 kwietnia.
Nasza gazeta ukazuje się zawsze dwa
razy w miesiącu.
Prosimy więc o wyrozumiałość oraz zapraszamy do lektury.
Archiwalne wydania i bieżące materiały
zamieszczane w „Pulsie Wejherowa” znajdziesz również na:
www.pulswejherowa.pl

Rozliczenie PIT

Informacja dla emerytów i rencistów
Ministerstwo Finansów na stronie www.podatki.gov.pl przypomina emerytom i rencistom, jak mogą przekazać 1% podatku
na rzecz organizacji pożytku publicznego i jak najszybciej otrzymać zwrot podatku.
W tym roku osoby, które otrzymały z organu rentowego PIT-11A, mogą:
• złożyć samodzielnie zeznanie roczne, albo
• nic nie robić do 30 kwietnia - wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r., automatycznie wygenerowane w usłudze Twój e-PIT.

Zwrot nadpłaty

Emeryt lub rencista otrzyma zwrot nadpłaty podatku w ciągu 45 dni, jeśli zeznanie złoży elektronicznie albo gdy jego zeznanie
zostanie automatycznie zaakceptowane w usłudze twój e-PIT, dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.
W przypadku, gdy zeznanie złoży w formie papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Przekazanie 1% na rzecz OPP

Emeryci lub renciści, którzy otrzymali z organu rentowego PIT-40A i chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji
pożytku publicznego (OPP), mogą wskazać wybraną organizację pożytku publicznego w oświadczeniu PIT-OP lub w zeznaniu podatkowym.
Emeryci i renciści, którzy otrzymali jeden PIT-40A i chcą, by wskazana w ubiegłym roku OPP otrzymała ich 1% podatku, nie będą musieli nic robić, jeśli do 31 marca 2021 r. nie zostanie odwołany stan epidemii. Jeśli natomiast stan epidemii byłby odwołany,
to emeryt/rencista będzie musiał sam złożyć PIT-OP lub zeznanie PIT-37 lub PIT-36.
Jeśli emeryt lub rencista otrzymał PIT-11A i chce przekazać 1% na tę samą organizację co w ubiegłym roku, nie musi nic robić.
Urząd skarbowy zrobi to za niego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT w automatycznie zatwierdzonym zeznaniu podatkowym.
Jeżeli natomiast podatnik chce przekazać 1% podatku na rzecz innej OPP niż rok wcześniej, to wskazuje ją w zeznaniu, które
składa do swojego urzędu skarbowego.
Ważne:
• wskazana w ubiegłym roku OPP musi znajdować się w aktualnym Wykazie OPP,
• gdy w systemie znajduje się zeznanie – niezależnie od tego, czy złożysz je sam,
czy zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane przez KAS – nie składaj PIT-OP.

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl

www.wznk.pl
Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

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

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

OGŁOSZENIE
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