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i powiatu wejherowskiego

Wybory 2018:
oceniamy samorządowców
Dziś podsumowujemy kadencję 2014-2018 samorządu powiatowego, który pozyskał blisko 50
mln zł z funduszy zewnętrznych na realizację zamierzeń. Wśród licznych inwestycji, zrealizowanych przez Powiat w tej kadencji jest budowa wielu dróg i infrastruktury drogowej, m.in.
poprawiających bezpieczeństwo użytkowników dróg. Przykładem jest widoczne na zdjęciu rondo w centrum Wejherowa.
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Ukazuje się od 2011 roku
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Wybierzmy miasto,
nie politykę
- Tegoroczne wybory samorządowe zdominowane
zostały przez ogólnopolskie kampanie wyborcze największych partii w kraju. Najważniejsza stała się polityczna dominacja jednej czy drugiej partii. Jestem
prezydentem bezpartyjnym i szanuję różne poglądy
polityczne. Nie jestem w żadnym partyjnym układzie
i nikogo nie muszę po wyborach zatrudniać z partyjnego klucza, z wdzięczności za to, że poparto moją kandydaturę - mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt.
Pełen wywiad na str. 3

Modlitwa i pamięć
W niedzielnej uroczystości religijno-patriotycznej
ku czci pomordowanych w Lesie Piaśnickim Polaków,
w tym wielu Kaszubów, uczestniczyli posłowie, samorządowcy, kapłani, przedstawiciele instytucji, organizacji, szkół i różnych środowisk.
Str. 6

12 Opowieści
Spektakl teatralno-muzyczny, zatytułowany „12
Opowieści na dobre czasy” zostanie zaprezentowany
na placu Jakuba Wejhera w Wejherowie w niedzielę
21 października. 11 Listopada będzie go można obejrzeć w Filharmonii Kaszubskiej.
Str. 10

W tym wydaniu „Pulsu” wracamy też do podsumowania kadencji władz miasta Wejherowa,
które wśród 287 miast powiatowych w całej Polsce zajmuje 50. miejsce pod względem wydatków
na inwestycje. Na początku mijającej kadencji nasze miasto było na 125. miejscu. To pokazuje
tempo i skalę rozwoju miasta.
						
Str. 4

Puls za tydzień
W październiku br., czyli w okresie przedwyborczym
„Puls Wejherowa” ukazuje się co tydzień. Następne wydanie 18 października. Zapraszamy do lektury!
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Odblaski poprawiają bezpieczeństwo STRAŻ MIEJSKA

Zbyt wiele osób lekceważy niebezpieczeństwo związane z niedostateczą widocznością pieszych
po zmroku w terenie niezabudowanym i często nieoświetlonym. Policja apeluje: nie zapominajmy
o elementach odblaskowych na ubraniach.
Odblaski należy nosić
tak, aby były widoczne w
światłach jadących pojazdów. Odbiją wtedy światło
padające z reflektorów samochodu dając sygnał kierowcy, że po drodze porusza
się człowiek. Przy zakupie
odblasku należy zwrócić

uwagę czy został na nim
umieszczony znak CE. Brak
tej informacji oznacza, że
jest to gadżet w jaskrawym
kolorze i nie spełnia wymogów technicznych.
Światła pojazdu, który
zbliża się do pieszego najpierw oświetlają dół jego

sylwetki, zatem odblaski dobrze jest zakładać jak najniżej - na wysokości kolan,
dłoni, w okolicach środka
klatki piersiowej i pleców.
Niezależnie od tego gdzie
się poruszasz i o jakiej porze
(w mieście czy poza nim, w
dzień czy o zmroku), w wa-
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runkach
niedostatecznej
widoczności dla własnego
bezpieczeństwa, noś elementy odblaskowe.
Koniecznie należy zadbać,
aby dzieci i osoby starsze stosowały elementy odblaskowe we właściwy sposób.

Łęczyce

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

Tragedia

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu,
ukierunkują gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.
Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00
do Magistratu przy ul. 12 Marca 195, pokój 108,
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl
Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich
działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4,
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
w województwie pomorskim.

na drodze
W niedzielny wieczór na
drodze z Brzeźna Lęborskiego do Łęczyc prawdopodobnie wskutek utraty
panowania na pojazdem
osobowym, jego kierowca
uderzył w drzewo. W wyniku zderzenia kierowca poniósł śmierć na miejscu.
Na miejscy wypadku
pracowali strażacy z powiatowej JRG, ratownicy medyczni, policjanci. Policja
pod nadzorem prokuratora
ustalają przyczyny tego tragicznego wypadku.

Łapią wandali

Strażnicy Miejscy ukarali mandatem kobietę, która rozlepiała w miejscach zabronionych ulotki o kredytach bankowych. Zobowiązano ją też do usunięcia nielegalnie
wywieszonych, szpecących miasto ogłoszeń.
Zgodnie z art. 63a. § 1 Kodeksu wykroczeń, kto umieszcza
w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody
zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny.
W razie popełnienia tego wykroczenia, sąd może orzec
przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 zł lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
Straż Miejska namierzyła również osoby, które na elewacji
budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 12 Marca w Wejherowie postanowiły nabazgrać słowo „Gryf”. Zdarzenie to miało
miejsce po meczu piłkarskim. Miejsce, na którym wykonano
napis, nie jest objęte miejskim monitoringiem, ale sprawcy
zostali nagrani przez kamery stacjonarne zamontowane na
budynku urzędu. Dla „malarzy” byłoby lepiej gdyby od razu
zgłosili się do siedziby SM, bo nie będzie problemu z identyfikacją, gdyż na zapisie z kamer widoczne są ich twarze.

Strażnicy ujęli poszukiwanych

W ciągu dwóch dni na terenie Wejherowa funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej ujęli dwóch mężczyzn poszukiwanych przez organa ścigania.
Pierwszy z nich w ręce strażników wpadł przy pawilonach handlowych na ulicy Puckiej, a drugiego poszukiwanego strażnicy zatrzymali w niedzielę na ulicy Rzeźnickiej.
Mężczyźni zostali przekazani wejherowskiej policji.
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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
2

WTBS sp. z o.o. Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26 e-mail: biuro@wtbs.wejher.pl
http://www.wtbswejherowo.pl/
OGŁOSZENIE
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Wybierzmy miasto, nie politykę
Rozmowa w prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem
- Panie Prezydencie,
ma Pan duże doświadczenie samorządowe. Co Pan
myśli obserwując tegoroczną kampanię wyborczą, choćby w telewizji?
- To oczywiste, że tegoroczne wybory samorządowe
zdominowane zostały przez
ogólnopolskie kampanie wyborcze największych partii w
kraju. Wybory, które miały
być lokalne - stały się elementem ogólnopolskiej walki politycznej.
Wszyscy jesteśmy świadkami wojny między partiami, wyborczych wieców z
udziałem przywódców politycznych ugrupowań, pełnych negatywnych emocji i
wzajemnych, często brutalnych oskarżeń. To powoduje,
że debata o tym, jak rozwijać miasto, gminę czy region
spadła na dalszy plan. Najważniejsza stała się polityczna dominacja jednej czy
drugiej partii.
- Jak to wygląda z
punktu widzenia Wejherowa?
- Uważam, że nie można
powolić, aby Wejherowo zostało uzależnione od polityki i polityków. Powinniśmy
się zmobilizować i zrobić
wszystko, aby nasze miasto

nie zostało upartyjnione i
upolitycznione.
- A co Pan może zaproponować mieszkańcom?
- Jestem prezydentem
bezpartyjnym i szanuję
różne poglądy polityczne.
Jeśli mieszkańcy powierzą
mi ponownie ster rządów
w naszym mieście, gwarantuję, że tak jak dotychczas będę prezydentem dla
wszystkich mieszkańców,
niezależnie od ich sympatii politycznych. Pozwala
mi na to moja apolityczność. Działam wyłącznie
zgodnie z oczekiwaniami
wejherowian, a nie pod
dyktando partyjnych przywódców i ich politycznych
celów. Jedynymi moimi
przełożonymi są mieszkańcy Wejherowa.
- Co konkretnie z tego
wynika?
- Ponieważ nie kandyduję pod szyldem żadnej partii
politycznej, nie jestem zależny od tej czy innej partii
i jej szefów. Nie jestem w
żadnym partyjnym układzie
i nikogo nie muszę po wyborach zatrudniać z partyjnego klucza, z wdzięczności za
to, że poparto moją kandydaturę. Nie mam też obaw czy
rząd tworzony przez okre-

śloną partię będzie blokował
rozwój naszego miasta.
Apolityczność sprawia, że
nie mieliśmy do tej pory takich problemów i apolityczność sprawi, że nie będzie ich
w przyszłości. Pokazałem,
że potrafię się porozumieć.
Nie dopuszczę do tego, aby
Wejherowo stało się zakładnikiem tej czy innej partii.
Czy chcemy upartyjnionego
Wejherowa?
- Co, Pana zdaniem,
wyróżnia wybory samorządowe?
- W wyborach lokalnych
wyborcy głosują na konkretnych ludzi, których znają.
Mieszkańcy zdecydują, czy
warto oddać swój głos nie
na partię i polityków, ale na
miasto, na rozwiązywanie
konkretnych problemów w
taki sposób, jak to robimy
obecnie - zgodnie z oczekiwaniami Mieszkańców.

Jak wyjść z zadłużenia?

Niższe czynsze

w lokalach socjalnych
Lokatorzy budynków socjalnych od października zapłacą mniej za czynsz. Obniżenie czynszu to element długofalowej polityki
miasta, pozwalającej lokatorom będącym w
najtrudniejszej sytuacji wyjść z zadłużenia
i uniknąć eksmisji.

- Jakie będzie krótkie
podsumowanie
naszej
rozmowy?
- Zatrzymajmy politykę
na granicy Wejherowa! Zapraszam 21 października
na wybory.
- Dziękuję za rozmowę.

Na urząd Prezydenta Wejherowa kandydują
z komitetów wyborczych:
• Krzysztof Hildebrandt - Komitet Wyborczy
Wyborców „Wolę W)Eejherowo Krzysztofa Hildebrandta”
• Tomir Ponka - Prawo i Sprawiedliwość
• Arkadiusz Szczygieł - KWW Dla Wejherowa
• Rafał Szlas - Koalicja Obywatelska - Platforma
Obywatelska i Nowoczesna

Aby pomóc mieszkańcom będącym w najtrudniejszej sytuacji, stawki czynszu socjalnego zostaną obniżone z 1,42
zł na 50 gr za m kw.
- Niższa stawka zmobilizuje zadłużonych lokatorów do
płacenia czynszu - mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Długi to niezwykle trudny i delikatny
temat, z którym często rodzina nie potrafi sobie poradzić.
Trzeba stworzyć mechanizm, który w sposób realny jest w
stanie przeciwdziałać takim sytuacjom. Na wczesnym etapie problemów można poradzić sobie z długiem podpisując
porozumienie o rozłożeniu na raty i np. odpracowując dług.
Często nie można wyegzekwować zadłużenia najemców
mieszkań komunalnych, nawet drogą sądową, a od długu
naliczane są odsetki. Dług i odsetki ciążą nawet po śmierci najemcy na jego spadkobiercach. Wiadomo, jakie skutki
może wywołać zadłużenie, bowiem bardzo realna staje się
wizja eksmisji. W Wejherowie od wielu lat prowadzony jest
również program polegający na zawieraniu porozumień z
dłużnikami, w myśl których najemca może dług spłacać w
ratach. To pozwala wstrzymać naliczanie odsetek. Kolejnym
elementem jest możliwość odpracowania powstałego długu
w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych.
- Zadłużony lokator będzie mógł zapłacić za media, gdyż
czynsz będzie niższy - podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa - W Wejherowie w 177
mieszkaniach socjalnych mieszka 377. osób. Oczywiście
nie wszystkie te osoby są dłużnikami. Obniżenie czynszu i możliwość „zlikwidowania” swojego zadłużenia, jest
pomocą skierowaną w stronę najbardziej potrzebujących.

Wybory
w obiektywie

W ostatnim czasie kandydaci na prezydenta i radnych ze wszystkich komitetów wyborczych spotykają się z mieszkańcami. Wśród spotkań prezydenta Krzysztofa
Hildebrandta było i to w Parku Miejskim. Kandydaci z Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo wykorzystali ciepłą i ładną pogodę do rozmów z wejherowianami.
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Prezydent wsparł finansowo piłkarzy

Unia Europejska dofinansuje czyste powietrze

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przekazał symboliczny czek Piotrowi Ruszewskiemu, prezesowi Wejherowskiego
Klubu Sportowego Gryf Wejherowo. Czek opiewający na kwotę 200
tysięcy złotych.

Do 2023 roku OPEC zrealizuje program inwestycyjny o wartości
109 mln zł. Dotacja z Unii Europejskiej wyniesie ponad 45 mln zł.
Wśród inwestycji, które przeprowadzi OPEC znalazła się termomodernizacja sieci ciepłowniczej, ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Wejherowie.

200 tysięcy zł
dla WKS „Gryf”
- Przekazujemy dzisiaj
kolejną znaczącą kwotę
200 tys. zł wejherowskiemu
klubowi sportowemu, który
poprzez swoje osiągnięcia
sportowe godnie reprezentuje i promuje miasto - mówi prezydent Krzysztof
Hildebrandt. - Cieszymy
się, że mamy w mieście
klub piłkarski grający w II
lidze. Każda dobra gra, każdy sukces, to promocja dla
naszego miasta. W imieniu

kibiców gratuluję zawodnikom klubu i życzę im wielu
sportowych sukcesów.
Piotr Ruszewski, prezes Wejherowskiego Klubu
Sportowego Gryf Wejherowo podziękował za kolejną
dotację na rzecz klubu.
- Dziękujemy za wsparcie z miasta, jest to dla nas
duży zastrzyk finansowy –
mówi Piotr Ruszewski, prezes WKS. - Zawodnicy dają
z siebie wszystko, co poka-

zują na boisku. Przed nami praca nad utrzymaniem
klubu w II lidze i działalność szkoleniowa nad młodzieżą.
Jak powiedział Robert
Chwastek, zawodnik WKS
Gryf Wejherowo, każda pomoc finansowa jest mile
widziana. - Gra w II lidze
zobowiązuje i jest to promocja dla miasta - mówi Robert Chwastek.

Ważne inwestycje
także w Wejherowie
Podczas konferencji w
siedzibie OPEC w Gdyni
przedstawiono planowane
inwestycje. Poprawią one
efektywność energetyczną
systemu, ograniczą straty
ciepła, pozwolą zmniejszyć
zużycie energii i przyczynią się do ograniczenia zanieczyszczeń, w tym emisji
CO2 oraz pyłów.
- Dla nas najważniejsze
jest to, że spółka OPEC strategiczna dla miasta, bo
dostarczająca ciepło dla naszych mieszkańców - zdobyła kolejne dofinansowanie
unijne. Oznacza to, że również u nas, w Wejherowie
będą realizowane ważne

inwestycje - mówi Beata
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Chodzi o to, aby mieszkańcy
Wejherowa przyłączali się
w nowych punktach w Wejherowie do sieci OPEC, bo
jest ona sprawna, bezpieczna, stosunkowo tania i ekologiczna.
Jak powiedział Janusz
Różalski, prezes zarządu
OPEC, spółka zrealizuje
siedem projektów do 2023
roku, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozyskane
środki przeznaczone są na
modernizację i rozbudowę sieci, a w szczególności

na inwestycje związane z
przyłączeniem nowych odbiorców oraz zwiększenie
niezawodności i redukcję
strat ciepła w sieci. Spółka
inwestuje w rozwiązania
poprawiające
niezawodność pracy sieci.
- Inwestycje nie tylko
zapewnią poprawę jakości
dostaw ciepła, ale też pozwolą zmniejszyć emisję
CO2 oraz szkodliwych pyłów - mówi prezes Janusz
Różalski. - Dzięki temu
bezpośrednio wpłyną na
poprawę warunków życia
mieszkańców, w szczególności na ich zdrowie.

Co zrobi OPEC za pieniądze Unii Europejskiej? Wybrane zadania
Termomodernizacja sieci ciepłowniczych w Gdyni, Rumi i Wejherowie:
Wartość projektu:
18.4 mln PLN
Dotacja UE:		
9.4 mln PLN
Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi
i Wejherowie:
Wartość projektu:
27 mln PLN
Dotacja UE:		
12.3mln PLN

OGŁOSZENIA
i REKLAMY
w PULSIE
WEJHEROWA
redakcja@pulswejherowa.pl

606 101 502

4

Szkolenie w ZUS
Inspektorat ZUS w Wejherowie zaprasza nauczycieli i przedstawicieli placówek oświatowych
na bezpłatne szkolenie poświęcone nauczycielskim świadczeniom kompensacyjnym.
Szkolenie odbędzie się 18 października 2018 r., w siedzibie Inspektoratu ZUS przy ul. Sobieskiego 294 w Wejherowie. Początek o 9.00.
Uczestnicy szkolenia poznają charakterystyką świadczenia jakim jest nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
zasady jego przyznawania oraz dokumenty niezbędne do jego ustalenia.
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przyjmujemy telefonicznie pod numerem 58 572-97-17.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
To firma ze 100% kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i
Gmina Miasta Rumi.
Przedsiębiorstwo w sposób nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60% mieszkańców i pokrywając około 70% zapotrzebowania
na energię cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, dystrybucją
i dostawą ciepła do budynków podejmuje aktywnie działania na rzecz lokalnych społeczności.
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WYBORY 2018
Podsumowujemy kadencję 2014-2018 w Wejherowie. Oceniamy samorządowców

Wysokie tempo rozwoju Wejherowa
Wśród 267 miast powiatowych w całej Polsce, Wejherowo zajmuje 50. miejsce pod względem wydatków na inwestycje. Na początku mijającej kadencji było na 125. miejscu. To
pokazuje tempo i skalę rozwoju miasta.
Ranking inwestycyjny
opracowało specjalistyczne i opiniotwórcze pismo
samorządowe WSPÓLNOTA na podstawie oficjalnych danych. Pod uwagę
zostały wzięte średnie wydatki majątkowe na osobę poniesione w okresach
trzyletnich:
2013-2015,
2014-2016, 2015–2017.
Metoda wyliczenia rankingu pozwala uniknąć dużych, chwilowych wahań
wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki
inwestycyjne, zwłaszcza z
mniejszych jednostkach,
cechują się znaczną cyklicznością.
W poszczególnych latach
mogą być bardzo wysokie,
co wiąże się z realizacją
ważnej inwestycji, by potem
spaść do znacznie niższego
poziomu. Przyjęta metoda
daje bardziej wiarygodny,
wyrównany wynik.
Wejherowo jest miastem
o średniej zamożności wśród
miast powiatowych w Polsce. Jeśli zatem wydatki na
inwestycje są znacznie powyżej średniej, to pokazują
one wyraźnie działania proinwestycyjne i prorozwojowe prezydenta Krzysztofa
Hildebrandta.

WEJHEROWO

2013-2015

2014-2016

2015–2017

125

88

50

Miejsce w rankingu

Źródło: Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” nr ... z dnia ....
Autorzy: Paweł Swianiewicz - profesor ekonomii, kierownik Katedry Rozwoju i Polityki
Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Julita Łukomska - adiunkt w tej samej katedrze.

Kogo mieszkańcy znają najlepiej?
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:
Wejherowo
zyskuje
w rankingu inwestycyjnym w sposób stały: 125.,
88. i obecnie 50. miejsce,
co wskazuje na widoczny
trend wzrostowy w rozwoju miasta. Fakty dowodzą,
że wdrożyłem dobre tempo
pozytywnych zmian, z których korzystają mieszkańcy.
Mając te doświadczenia zamieszam wspólnie z mieszkańcami
kontynuować
szybkie zmiany na lepsze
w Wejherowie. Uważam, że
program i obietnice wyborcze realizuję w ponad 90
procentach.

Wejherowianie
znają
efekty mojej pracy i moje
możliwości. Dzięki temu, że
dłuższy czas jestem prezydentem naszego Wejherowa,
mieszkańcy wiedzą czego się
po mnie spodziewać.
Każdego dnia byli świadkami tego, co działo się w Wejherowie, w okresie w którym
sprawuje tę funkcję. Jestem
przewidywalny. Uważam, że
daje to poczucie bezpieczeństwa, co do losów miasta.
Wejherowianie codziennie
mogą mnie sprawdzić i ocenić, jako Prezydenta Miasta,
a zarazem obecnie również

W uwagi na zainteresowanie Czytelników naszym
podsumowaniem sprzed tygodnia, prezentujemy kolejne fakty dotyczące minionych czterech latach kadencji prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i jego
zespołu z Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo.
Zadajemy pytania, które będą pomocne podczas
glosowania w dniu 21 października 2018 r.

WAŻNE PYTANIA
Zachęcamy Czytelników do refleksji i oceny.
Warto samych siebie zapytać:
• Czy Wejherowo się zmienia na lepsze?
• Czy tempo rozwoju jest zadowalające?
• Czy sprawy miasta idą w dobrym kierunku?
• Czy ten kierunek działań prezydenta
Krzysztofa Hildebrandta jest właściwy
i powinien być przez niego kontynuowany?
Odpowiedź na te pytania z pewnością będzie pomocna przy decyzji komu oddać ster rządów w mieście
podczas wyborów w dniu 21 października 2018 r.

jako kandydata na ten zaszczytny Urząd.

Rewitalizacja Parku Miejskiego, boiska i inne obiekty sportowe (na zdjęciu zadaszone lodowisko) oraz budowa węzłów komunikacyjnych i nowych
nawierzchni ulic w różnych dzielnicach Wejherowa to niektóre z zadań realizowanych w tej kadencji miejskiego samorządu.
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UROCZYSTOŚCI
40 lat SP nr 11

Koncertowy
jubileusz
Uroczyście obchodziła jubileusz 40-lecia istnienia Szkoła Podstawowa nr 11
im. Teodora Bolduana w Wejherowie. W
Filharmonii Kaszubskiej wspaniałą część
artystyczną przygotowali śpiewająco (dosłownie!) nauczyciele i uczniowie.

Piaśnica: modlitwa, zaduma, pamięć

Hołd dla ofiar tragedii
W niedzielę 7 października w Sanktuarium Piaśnickim
odbyła się coroczna
uroczystość,
upamiętniająca około
12 tysięcy ofiar hitlerowskiej zbrodni,
dokonanej w latach
1939-1940.
W uroczystości religijnej
i patriotycznej ku czci pomordowanych w Lesie Piaśnickim Polaków, w tym
wielu Kaszubów, uczestniczyli posłowie, samorządowcy, kapłani, przedstawiciele
instytucji, organizacji, szkół
i różnych środowisk.
Organizatorami wydarzeniam, jak co roku byli: wójt
Gminy Wejherowo Henryk
Skwarło oraz ks. dziekan
Daniel Nowak - kustosz
Sanktuarium Błogosławionej Męczennicy Alicji Kotowskiej i Towarzyszy.
Współorganizatorami
uroczystości byli: prezydent
Wejherowa, wójt Gminy
Krokowa, Stowarzyszenie
„Rodzina Piaśnicka”, 18.
Wojskowy Oddział Gospodarczy oraz Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej.
Mszy świętej przewodniczył Metrolpolita Gdański
ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Zebrani wysłuchali też
„Requiem Piaśnickiego” w
wykonaniu artystów z Trójmiasta.

6

- 40 lat minęło, jak jeden dzień - powiedziała Wioleta
Podolska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 dodając, że
jubileuszowe spotkanie jest okazją do wspomnień i wzruszeń. - Naczelne zadanie szkoły wciąż pozostaje to samo wychować porządnego człowieka, który odważnie wkroczy
w przyszłość i będzie potrafił odnaleźć swoją drogę w życiu.
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przypomniał, że pierwsi uczniowie Jedenastki rozpoczęli naukę we
wrześniu 1978 roku.
- Szkoła Podstawowa nr 11 jest okazałym kompleksem
oświatowym z największą do niedawna salą gimnastyczną.
Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, a kadra ustawicznie doskonali kwalifikacje. Nauczyciele, podobnie jak w pierwszych latach są oddani i pełni
wiedzy - podkreślił prezydent Hildebrandt.
Krzysztof Hildebrandt podziękował dyrektor Wiolecie Podolskiej za nowoczesne zarządzanie szkołą i wręczył jej Nagrodę Prezydenta Miasta Wejherowa oraz Statuetkę Jakuba
Wejhera. Nagrody z okazji 40-lecia szkoły otrzymali zasłużeni nauczyciele: Beata Lademann, Alicja Megger-Szlas,
Paulina Romińska, Anna Tarnowska, Dorota Ściślak
i Alicja Kędra.

Fot. Leszek Spigarski
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa oraz w Galerii na www.pulswejherowa.pl

Powyżej dyrektor SP 11 Wioleta Podolska, poniżej nauczyciele i uczniowie Jedenastki na scenie Filharmonii
Wejherowskiej.
Fot. Urząd Miejski

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

11 października 2018

W Powiatowym Zespole Szkół nr 3

Nowa pracownia w PZS nr 2

W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie uroczyście otwarto cztery sale do kształcenia
zawodowego w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej, mieszczące się na nowym, dobudowanym piętrze placówki.

Na mocy porozumienia pomiędzy PGE Energia Odnawialna S.A.
z siedzibą w Warszawie a Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 w Wejherowie (Elektryk) oraz umowy darowizny, darczyńca przekazał
250 tys. zł na utworzenie nowej pracowni pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych metodami elektrycznymi.

Cztery pracownie
na nowym piętrze
W wydarzeniu wzięli
udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego, ze
starostą Gabrielą Lisius
i wicestarostą Witoldem
Reclafem,
dyrektorzy
szkół powiatu wejherowskiego oraz przedstawiciele
pracodawców współpracujących ze szkołą.
Uczniowie wystąpili z
krótkim występem artystycznym. Ksiądz dziekan
Daniel Nowak poświęcił
pomieszczenia nowego piętra, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.
Goście mieli okazję obejrzeć nowe sale, w których

prowadzone są już zajęcia
dla przyszłych techników
hotelarstwa, obsługi tury-

stycznej, żywienia i usług
gastronomicznych oraz techników technologii żywności.

W Powiatowym Zespole Szkół nr 3, przy ul. Budowlanych
2 w Wejherowie funkcjonuje Technikum nr 2, kształcące w
zawodach: technik technologii żywności (cukiernik), technik spedytor, kelner, technik logistyk, technik informatyk,
technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik
obsługi turystycznej.
W ramach PZS nr 3 działa także IV Liceum Ogólnokształcące z klasą sportową z edukacją pożarniczą (mundurową).
Kolejną placówką w tym zespole jest Szkoła Branżowa I
stopnia nr 1, kształcąca w zawodach: kucharz, sprzedawca,
magazynier.

Pomiary metodami
elektrycznymi
Przekazane środki wykorzystano na utworzenie
stanowisk do: pomiarów
wielkości elektrycznych w
obwodach prądu stałego; pomiarów wielkości elektrycznych w obwodach prądu
zmiennego; pomiarów przepływu cieczy i gazów oraz
poziomu cieczy; wyznaczania temperatury metodami
elektrycznymi; do badania
ogniw fotowoltaicznych oraz
dwa stanowiska zaprojektowane i wykonane przez
absolwentów szkoły (obecnie pracowników Elektrowni Wodnej Żarnowiec) we
współpracy z Firmą UTVibrotech. Są to stanowiska do
pomiaru drgań i wyważania
układu wirującego, również
z przekładnią.
W uroczystości otwarcia
pracowni, wzięła udział dr
Gabriela Lisius - starosta

wejherowski wraz z członkami Zarządu, Arkadiusz
Sekściński - prezes Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A., Piotr Książek
- dyrektor PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW
Żarnowiec. Obecni byli naukowcy: prof. Jerzy Przy-

bysz z Instytutu Energetyki
w Warszawie oraz prof. Kazimierz Jakubiuk z Politechniki Gdańskiej.
Nową
pracownię
poświęcił ks. prałat Tadeusz
Reszka. Uroczystość poprowadziła dyrektor PZS nr 2
Krystyna Grubba.

Pamiętamy o zbrodni

Uroczystego otwarcia
pracowni poprzez tradycyjne przecięcie wstęgi
dokonali przedstawiciele
Zarządu Powiatu Wejherowskiego ze starostą
wejherowskim Gabrielą
Lisius na czele oraz ks.
dziekan Daniel Nowak,
który poświęcił oddane
do użytku uczniów pomieszczenia szkolne.

Starosta wejherowski Gabriela Lisius oraz członkowie Zarządu Powiatu Wejherowskiego uczestniczyli w uroczystościach religijno-patriotycznych w Sanktuarium Piaśnickim. Pamięć o zamordowanych tam przez Niemców Polakach, w
tym mieszkańcach Ziemi Wejherowskiej, jest zdaniem starosty G. Lisius bardzo
ważna i konieczna.
Fot. Starostwo w Wejherowie
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WYBORY SAMORZĄDOWE

Powiat Wejherowski: najważniejsze zada

Mijająca kadencja dla wejherowskiego samorządu powiatowego
była bardzo pracowita.
- Skupiliśmy się na budowaniu dobrych relacji z samorządami miast i gmin naszego powiatu oraz wyznaczaniu kierunków wspólnego działania. Efekty współpracy
widoczne są w wielu dziedzinach, w tym m.in. w sferze drogowej - mówi starosta wejherowski Gabriela Lisius. - W ciągu czterech lat ponad trzydzieści procent wszystkich wydatków przeznaczyliśmy na inwestycje. Udało nam się zrealizować większość
zaplanowanych zadań, które wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.
Władze powiatu wejherowskiego starały się pozyskać jak najwięcej środków z
funduszy zewnętrznych na realizację zamierzeń. Pozyskanie blisko 50 mln zł z
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Regionalnego Programu Operacyjnego czy Europejskiego Funduszu Społecznego
przyczyniło się m.in. do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu, aktywizacji osób bezrobotnych oraz podniesienia jakości kształcenia.
Do najważniejszych należą inwestycje drogowe. Łącznie, ze środków zewnętrznych i własnych, zbudowano lub gruntownie zmodernizowano około 50 km
dróg powiatowych i gminnych na kwotę blisko 100 mln zł.
Rondo Rosochy na granicy gmin: Szemud, Linia i Luzino.

INWESTYCJE DROGOWE

Wydłużony lewoskręt na ul. 12 Marca w Wejherowie.

Modernizacja infrastruktury drogowej, realizowana była ze środków własnych powiatu, przy wsparciu finansowym gmin oraz dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
Do najważniejszych inwestycji wykonanych w obecnej kadencji należy rozbudowa
drogi powiatowej Kniewo - Luzino - Łebno, w tym budowa ronda „Rosochy” (zdjęcie
powyżej). Na terenie powiatu wejherowskiego nastąpiła także rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Bolszewo - Góra; Wejherowo - Gniewowo; Rozłazino - Dzięcielec;
Kisewo - Brzeźno Lęborskie; Będargowo - Kolonia (zdjęcie poniżej); budowa ronda w
Kielnie. Ponadto Powiat przebudował most w miejscowości Dąbrówka Młyn, zbudował chodnik i ścieżkę rowerową na ulicy Obwodowej w Redzie oraz wyremontował
ulicę Lipową w tym mieście.
Na terenie Wejherowa zrealizowano wydłużenie lewoskrętów na ulicy Chopina i
ul. 12 Marca (zdjęcie po lewej) oraz oddano do użytku rondo na skrzyżowaniu ulic
Wniebowstąpienia, Judyckiego i 12 Marca w Wejherowie.
Podczas tej kadencji realizowano także remonty chodników w Wejherowie, m.in.
na ulicy Pomorskiej (na zdjęciu po lewej) i Prusa, na ulicy Sobieskiego, na ulicy Św.
Jana oraz remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej Kościuszki - Mickiewicza - Reformatów. Ponadto obecnie trwają prace remontowe na ulicy Rybackiej
w Wejherowie, gdzie powstaje nowy pas do drogi krajowej nr 6.
Nowa nawierzchnia drogi Będargowo - Kolonia.

Wygodny chodnik na ul. Pomorskiej w Wejherowie.
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ania wykonane w kadencji 2014-2018
Przedszkole Specjalne w dawnym budynku WKU.

Pełnowymiarowa sala sportowa przy PZS nr 4.

ZADANIA OŚWIATOWE

INNE ZADANIA

Udało nam się zrealizować wiele zadań oświatowych. Powiat pozyskał rekordową
kwotę ponad 28 mln zł z RPO Województwa Pomorskiego na rozwój i podniesienie
jakości kształcenia zawodowego w powiecie wejherowskim. Otrzymane środki przeznaczone zostały na rozbudowę pięciu powiatowych szkół ponadpodstawowych, doposażenie i unowocześnienie warsztatów szkolnych, wyposażanie 23 nowych pracowni
zawodowych i doposażenie 13 istniejących.
Wśród innych istotnych zadań zrealizowanych na rzecz oświaty należy wymienić:
otwarcie bloku zawodowego wielofunkcyjnej stacji diagnostyki w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie, otwarcie nowych pomieszczeń dla potrzeb Modelarni Bliza-Balexmetal przy Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w
Wejherowie, oddanie dwóch pracowni komputerowych w Powiatowym Zespole Szkół
w Redzie (zdjęcie poniżej) oraz pracowni fizycznej i chemicznej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi. Ponadto przeprowadzono kompleksowy remont internatu oraz
szkoły zawodowej w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego i termomodernizację budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie.
Bardzo dużym sukcesem jest oddanie pełnowymiarowej hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie (zdjęcie u góry), której koszt wraz z wyposażeniem
wyniósł blisko 10 mln zł oraz modernizacja Przedszkola Specjalnego dla dzieci autystycznych (zdjęcie u góry po prawej) w ramach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego.

Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej samorząd powiatowy zrealizował projekty w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych.
Ponad 1 mln zł przeznaczono na dofinansowanie klubów sportowych działających
na terenie powiatu wejherowskiego i zawodników, którzy mogą pochwalić się znaczącymi sukcesami sportowymi.
Blisko 800 tys. zł z budżetu powiatu wejherowskiego otrzymały organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych. Blisko 1 mln zł przeznaczono na rewitalizację wiele cennych obiektów zabytkowych.
Rozpoczęto budowę Książnicy prof. Gerarda Labudy. Ponadto w 2015 r. otwarta została nowa siedziba Powiatowej Biblioteki Publicznej Wejherowie przy ulicy
Dworcowej 7.
Powiat pozyskał także fundusze zewnętrzne na zakup 300 szklanych negatywów Augustyna Ziemensa, ukazujących nieznane zdjęcia Wejherowa z przełomu XIX i XX w.
Ponad 500 tysięcy zł dotacji Starostwo przekazało wejherowskiemu Szpitalowi
Specjalistycznemu im. F. Ceynowy. Pieniądze te przeznaczono na remonty oddziałów i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, m.in. na wyposażenie nowoczesnego
Oddziału Kardiologii w szpitalu w Wejherowie (na zdjęciu poniżej).

Jedna z dwóch pracowni komputerowych w PZS w Redzie.

Nowoczesny Oddział Kardiologii w szpitalu.
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TURYSTYKA, REKREACJA
Po raz czwarty

Memoriał
Kanteckiego
W wejherowskim parku w sobotę 6 października odbyły się Otwarte Biegi Przełajowe w ramach IV Memoriału Macieja
Kanteckiego. Impreza jest realizacją projektu Budżetu Obywatelskiego.

Pomorscy przewodnicy na wejherowskim rynku.

Fot. Leszek Spigarski

Pomorski Zlot Przewodników PTTK w Wejherowie

Szlakami Niepodległości

Celem zawodów była nie tylko promocja aktywności fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim upamiętnienie wybitnego nauczyciela, pasjonata sportu
i działacza sportowego - Macieja Kanteckiego, który od 1985
r. związany był z I Liceum Ogólnokształcącego Wejherowie.
Wśród uczestników biegu byli m.in. uczniowie tej szkoły.
Uczestnicy Memoriału mieli do wyboru trzy dystanse: na
700, 1000 i 2000 metrów. Na mecie, każdy uczestnik otrzymał medal z rąk prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta i jego zastępcy - Arkadiusza Kraszkiewicza.

W Wejherowie 6 października rozpoczął się dwudniowy Pomorski Zlot Przewodników PTTK „Szlakami Niepodległości”. Druga część zlotu miała miejsce w powiecie wejherowskim, w gminach Choczewo i Luzino.
W części oficjalnej w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie, obok podziękowań i wyróżnień, znalazły
się ciekawe wykłady i filmy. Prezentację o powiecie wejherowskim prowadził Jacek Thiel z Zarządu Powiatu, a o
zbrodni w Lesie Piaśnickim opowiadały najnowsze filmy,
zrealizwane przez Muzeum Piaśnickie w Wejherowie oraz
dyrektor tej placówki Teresa Patsidis.
Sekretarz miasta Bogusław Suwara przygotował wykład o Wejherowie. Swoją prelekcję rozpoczął w auli liceum, ale więcej informacji, zwłaszcza o bardzo ważnym
dla miasta okresie międzywojennym przekazał w sali ratusza, który zwiedzali uczestnicy zlotu.
Nie zabrakło zwiedzania Wejherowa z jego pięknym parkiem, kościołem św. Anny, Muzeum i Kalwarią oraz wizyty
we wspomnianej Piaśnicy. Pomorscy przewodnicy odwiedzili
też gminę Choczewo oraz Dabrówkę w gminie Luzino, gdzie
zwiedzali Muzeum Techniki Wojskowej GRYF w Dąbrówce.
Zloty pomorskich przewodników odbywają się co roku w
innym mieście. Za rok zlot zostanie zorganizowany w Tczewie.

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa oraz w Galerii
na www.pulswejherowa.pl

Dołącz do nas na:
Podczas uroczystygo spotkania w auli przy ul. Bukowej w Wejherowie, przewodnikom oraz osobom wspierającym
ich działania i aktywnie promującym turystykę pieszą wręczono wyróżnienia i podziękowania, m.in. od głównego
organizatora zlotów: Wojewódzkiego Samorządu Przedwodników PTTK - Pomorskiej Federacji Przewodników.

facebook.com/PulsWejherowa
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Wystawy na wejherowskim rynku i przy Filharmonii

14.10 br. Dzień Papieski

Muzeum Piaśnickie w Wejherowie przygotowało trzy wystawy fotograficzne, upamiętniające tragiczną historię Lasów Piasnickich. Zanim dwie z ich zaprezentowano
w Wejherowie, mogli je obejrzeć mieszkańcy Gdańska i goście wydarzeń kulturalnych
w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance.

W najbliższą niedzielę, 14 października
2018 r., w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie przeżywać będziemy
XVIII Dzień Papieski. Tegoroczne obchody
odbywać się będą pod hasłem: „Promieniowanie Ojcostwa”.

Piaśnica na fotografiach
i na rysunkach
Wystawy: „Piaśnica - zamyślenia” w obiektywie
Marka Jasińskiego oraz
„Las Piaśnicki” - fabularyzowany komiks autorstwa
Tomasza Meringa przeniesiony na duży format towarzyszyły tegorocznej Gali
Bohaterów w Gdańsku. W
dniach 16-21 września br.
można je było oglądać obok
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na gdańskiej Ołowiance.
W październiku obie wystawy stanęły na wejherowskim rynku. Teraz zapoznać
mogą się z nimi również
mieszkańcy Wejherowa i
okolic.
Natomiast przy Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie czynna jest trzecia
wystawa „Piaśnica - na planie filmowym”.

W Dniu Papieskim, z okazji 40. rocznicy wyboru Polaka Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, Orkiestra
„Fermata” i teatr „OKO”, działający przy Wejherowskim
Centrum Kultury zapraszają na koncert pt. „Nasz Papież”. Widowisko odbędzie się w niedzielę 14 października
o godz. 17.00 w kościele św. Stanisława Kostki i św. Leona
w Wejherowie.
W koncercie wystąpią soliści: Anna Rocławska-Musiałczyk - fortepian, Magdalena Wicka, Klaudia
Szmidt, Mateusz Drozdowski, Szymon Reszka.
Reżyseria: Wojciech Rybakowski, dyryguje Waldemar Runtz.

Fot. Muzuem Piaśnickie

Stowarzyszenie Plastyków ZK-P im. S. Lewińskiego

Obrazy w bibliotece

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie otwarto wystawę obrazów, zatytułowaną
„Malowane marzeniami” oraz poplenerową wystawę „Dwory i okolice północnych Kaszub”.
Autorami pięknych prac
są członkowie bardzo aktywnego
Stowarzyszenia
Plastyków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego im.
Stefana Lewińskiego, którego prezesem jest Teresa
Uzdrowska.
Plener tradycyjnie już
zorganizowano dzięki pomocy władz samorządowych, Oddziału ZK-P w
Wejherowie. Wyjazd był
sponsorowany przez właścicieli pensjonatu „Mikołaj” w
Białogórze Krystyny i Ryszarda Gordziejów.
Na zdjęciu: autorzy prac
podczas wernisażu.
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Koncert
w kościele

16 października 1978 roku, kardynał Karol Wojtyła jako
pierwszy kardynał z Polski, jak również pierwszy po 455 latach biskup Rzymu, niebędący Włochem, został wybrany
na papieża i przybrał imię Jan Paweł II. Dzień Papieża Jana
Pawła II – polskie święto obchodzone co roku 16 października, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w
hołdzie papieżowi-Polakowi Janowi Pawłowi II.
Równolegle obchodzony jest przez Kościół katolicki w Polsce Dzień Papieski, przypadający w niedzielę poprzedzającą
rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Dzień Papieski to
dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym i
promocji jego nauczania. Koordynatorem przedsięwzięć jest
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W trakcie Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnej polskiej
młodzieży z niezamożnych rodzin.
W tym roku Dzień Papieża Jana Pawła II i poprzedzający
go Dzień Papieski mają szczególny charakter ze względu na
okrągłą 40 rocznicę powołania Karola Wojtyły na papieża.

W bibliotece o zdrowiu

Wszystko
o odporności
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu w kręgu
zdrowia i urody.
18 października o godz. 16.30 w bibliotece przy ul. Kaszubskiej 14 odbędzie się spotkanie z fitoterapeutą Michałem Konkel „Czego nie wiesz o…?” pod hasłem „Odporność”.
To ważny temat zwłaszcza jesienią, kiedy ze względu na aurę częściej chorujemy.

11 października 2018

redakcja@pulswejherowa.pl

WYDARZENIA
Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Wejherowie

Jesienne spotkanie

Stowarzyszenie Absolwentów I LO im Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie było
organizatorem corocznego „Jesiennego Spotkania”, które odbyło się 29 września w urokliwym i gościnnym Dworku „Czardasz” w Strzebielinie.
Była to wyjątkowa uroczystość, ponieważ maturzyści z
rocznika 1968 obchodzili 50
rocznicę egzaminu dojrzałości. Wszystkich przywitała
przewodnicząca SALO Marzena Skrzynecka.
Jubilaci otrzymali pamiątkowe tarcze szkolne,
które z dumą prezentowali przez cały wieczór. Listy
gratulacyjne od starosty
wejherowskiego Gabrieli
Lisius i dyrektor I LO im.
Króla Jana III Sobieskiego
Katarzyny Bojke otrzymali nauczyciele - wychowawcy
klas rocznika 1968: Teresa
Klawon, Anna Śramska
oraz Wojciech Klank.
Spotkania po latach są zawsze wzruszające i pełne sentymentalnych wspomnień.
Stanisława Gawłowska
Lucyna Parchem

K. Zanussi w bibliotece

Życie jak
arcydzieło

Gościem Biesiady Literackiej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie
był Krzysztof Zanussi - znany reżyser, producent i scenarzysta nagradzany na wielu
międzynarodowych festiwalach.
Spotkanie poświęcone było najnowszej książce K. Zanussiego pt. „Uczyń ze swojego życia Arcydzieło”. Podczas
rozmowy z Krystianem Nehrebeckim - pomysłodawcą spotkania, reżyser podzielił się swoim spojrzeniem na współczesny świat, opowiedział o życiu, które każdy z nas tworzy na
swój własny sposób. Nie zabrakło barwnych historii z życia
reżysera i zaskakujących opowieści z planu filmowego.

Międzynarodowy Dzień Niesłyszących

Integracja, rekreacja i zabawa w Robakowie
Międzynarodowy Dzień Niesłyszącego w wejherowskim Kole Terenowym Polskiego Związku Głuchych był obchodzony w pensjonacie „Róża Wiatrów” w Robakowie, w niedzielę 16 września. Pogoda dopisywała, a malownicze kaszubskie tereny były miejscem wypoczynku i rekreacji. Najpierw jednak odbyła się oficjalna uroczystość.
Uroczystości towarzyszył nowy sztandar Koła, którego
członkowie wykonali w języku migowym hymn niesłyszących „Język życia”, autorstwa Tomasza Fopke. Przedstawicielka SOSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w
Wejherowie Jadwiga Dettlaff-Miotk przekazała życzenia
pomyślności dla wszystkich zebranych.
Nie zabrakło podziękowań za wieloletnią współpracę i za
dofinansowanie wielu przedsięwzięć, zadań i imprez, skierowanych do władz Wejherowa oraz organizacji PFRON. Jak
co roku wręczono nagrody, które otrzymali: Antoni Kieliński, Marta Rozbicka, Michał Kwiatkowski, Wiesław
Kupeć, Lucyna Czarnecka.
Urozmaiceniem uroczystości były prezentacje. Jedna z
nich, zatytułowanae „Kaszuby kultura, zabytki, tradycja”
została przygotowana przez Joannę Olejnik, a drugą, będącą przeglądem wydarzeń w Kole Terenowym w latach 20172018, wykonał Maciej Zagórowicz, instruktora Koła. Do
niego trafiły szczególne wyrazy wdzięczności za działalność
na rzecz osób z wadą słuchu, które wypowiedziała prezes
Koła Terenowego, Barbara Krużewska.
Spotkanie było okazją do rozmów, a także zabaw i gier w
plenerze. Był to dzień pełen radości i uśmiechu.
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SPORT
Piłka nożna. II liga

Piłka ręczna

Piłkarze i władze piłkarskie Gryfa Wejherowo
mają dwa powody do radości. Po pierwsze po
sześciu meczach bez zwycięstwa, na wyjeździe
w Grudziądzu pokonali Olimpię 1:2, a drugi powód to dotacja, którą otrzymali do władz Grodu
Wejhera (piszemy o tym na str. 5). Pieniądze mają pomóc drużynie utrzymać się w drugiej lidze.

W wyjazdowym pojedynku w Gdańsku Tytani Wejherowo pokonali faworyzowany zespół
SMS Gdańsk 28:35. Nasza drużyna zajmuje 3
miejsce w tabeli rozgrywek II ligi. Wejherowianie zamierzają skutecznie powalczyć o awans
do pierwszej ligi.

Dwa powody
do radości

Olimpia ma dużo wyższe notowania i aspiracje, a na własnym boisku nie przegrała jeszcze pojedynku. Tym bardziej
nie zdziwiło nikogo, że po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 1:0, a na dodatek Gryf grał w dziesiątkę, bo P. Kołc
otrzymał czerwoną kartkę. Niespodziewanie nasza ekipa w
drugiej części zaczęła grać składniej i atakować. W 49. min.
K. Wicki z rzutu karnego zdobył gola, i w szeregi gospodarzy wkradła się nerwowość. Pewnie było to też spowodowane
zlekceważeniem wejherowian, ale to goście poszli za ciosem
i natarli na bramkę Olimpii.
Po przeprowadzeniu składnego ataku w 67. min. R. Chwastek pokonał bramkarza Olimpii. Następne minuty to dobra
obrona wyniku i kontrataki Gryfa oraz nerwowe akcje gospodarzy, które nic nie dały.
W najbliższą niedzielę (14 października) na Wzgórze Wolności przyjedzie Olimpia Elbląg. Początek
spotkania o godzinie 14:00.
Gryf Wejherowo: Leleń - Bury, Brzuzy, Wicki, Niciński,
Goerke - Chwastek (Koziara), Kołc, Ryk (Sikorski), Włodyka
- Rogalski (Czychowski).
OGŁOSZENIE
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Piłka nożna kobiet

Tytani
Remis z Gdynią
ograli Gdańsk wygrana
z Tczewem

Całe spotkanie było bardzo wyrównane, a kluczem
do zwycięstwa okazała się
skuteczna gra w obronie w
drugiej połowie spotkania.
Trener wejherowian „rotował” składem i w 45. min.
optymalnie ustawił swoją
drużynę, że ostatnie 15 minut Gryf wygrywał 12:4.
To bardzo cenne zwycięstwo mając w pamięci, że w
ubiegłym sezonie zespół z
Gdańska wygrał rywalizację

w II lidze notując tylko jedną
porażkę.
Bramki dla Tytanów
zdobywali: Jurkiewicz - 8,
Warmbier - 8, Bartoś - 4,
Wicon - 3, Papke - 3, Sałata
- 3, Jankowski - 1, Kudełka
- 1. Po jednej bramce zdobyli nasi bramkarze Nowosad
i Sikora, wykonując rzuty
przez całe boisko przy pustej
bramce gości, podczas gry w
osłabieniu.

Kolejne spotkanie, tym razem w Wejherowie,
odbędzie się 13 października w sobotę o godz.
15.00 w nowej hali sportowej PZS nr 4 (Samochodówka) z KPR Gryfino. Bedzie to kolejne trudne spotkanie, gdyż goście podobnie jak Tytani jeszcze
w tym sezonie nie przegrali.

W ramach siódmej kolejki III ligi piłki nożnej kobiet, GOSRiT Luzino podejmował na własnym boisku Sztorm II Gdynia. Podopieczne
trenera Sylwestra Piątka, po zaciętym meczu
zremisowały 2:2. Natomiast w Tczewie pokonały tamtejszą Pogoń 4:1.
Obydwie bramki strzeliła Julia Bargańska. Po tym meczu
GOSRiT nadal zajmuję pozycję wicelidera. Sztorm przyjechał do Luzina wzmocniony kilkoma zawodniczkami pierwszoligowej drużyny.
Skład GOSRiT Luzino: Kankowska - Mutke, Miszka, Lińska, Fajter, Małoszycka (Klas)- Barra, Falk (Lińska), Fajter
(Landowska) - Drewa, Bargańska.
Kolejne trzecioligowe zwycięstwo zanotowały zawodniczki GOSRiT Luzino, które po ciekawym meczu wygrały w
Tczewie z rezerwami Pogoni 4:1.
Gole dla podopiecznych trenera Sylwestra Piątka zdobył:
Magda Lińska, Julia Bargańska, Aleksandra Lasota (samobójcza) i Karolina Drewa. Po tym meczu zespół z Luzina
umocnił się na pozycji wicelidera.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

11 października 2018

redakcja@pulswejherowa.pl

SPORT
Piłka nożna

Licealiada
w Rumi
Na boisku wielofunkcyjnym Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, odbyła się
Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej 11-osobowej. Zwyciężyła drużyna Powiatowego Zespołu
Szkół nr 2 w Wejherowie.
W rywalizacji wzięło udział 7 zespołów. Na uwagę zasługuje fakt, że nasz powiat jako jedyny w województwie
pomorskim organizuje turniej piłki nożnej dla szkół ponadpodstawowych.
Kolejne miejsca zajęli:
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi,
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie,
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie,
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie,
Powiatowy Zespół Szkół w Redzie,
Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie.
Zwycięska drużyna PZS nr 2 czyli „Elektryka” w Wejherowie zagrała w składzie:
Mikołaj Jakubowski, Oskar Formella, Fabian Kątny,
Maciej Koszałka, Krzysztof Lubiewski, Paweł Baran,
Szymon Krauze, Karol Baranowski, Ksawery Solarczyk,
Krzysztof Kaczykowski, Bartosz Neumuller, Maciej Korthals, Damian Patelczyk, Filip Dopke, Karol Taube, Łukasz Krampa, opiekun drużyny – Tomasz Kotwica.
Na zakończenie zawodów zespoły zostały nagrodzone
pucharami, medalami i dyplomami. Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz MOSiR w Rumi.
OGŁOSZENIE

Piłka nożna. Czwarta Liga

Wikęd Luzino GKS Kowale 1:0
Aż 12 żółtych kartek pokazał sędzia główny zawodów, który wybitnie przyczynił się do
niepotrzebnej dramaturgii wygranego przez
Wikęd meczu.
Wydaje się, że większość upomnień była krzywdząca dla
zawodników obydwu drużyn, a najbardziej odczuł to Mateusz Dąbrowski z Wikędu, który po drugim żółtym kartoniku musiał opuścić boisko. Żadna z tych kartek nie należała
się M. Dąbrowskiemu, a tylko arbiter wiedział, za co były te
upomnienia. Na szczęście dla gospodarzy nie wpłynęło to na
ostateczny wynik spotkania.
Po golu K. Opłatkowskiego, wygrali ten mecz zasłużenie.
Goście również nie dograli tego meczu w komplecie, ponieważ Ł. Gładczyk po drugiej żółtej kartce też musiał opuścić
boisko. Było cudem, że obdwie drużyny dotrwały do końca
spotkania, które sędzia mógłby przerwać z powodu zbyt małej liczby zawodników mogących kontynuować grę.
Kolejny mecz Wikęd zagra w sobotę 13 października w Kościerzynie z Kaszubią.

Zagrali w
Zakopanem
W poprzednim wydaniu„Pulsu” informowaliśmy o udanym
występie reprezentacji powiatu
wejherowskiego na X Mistrzostwach Polski Samorządowców
w Piłce Nożnej w Zakopanem.
Nasza drużyna wystąpiła w kategorii „Oldboy 35 plus”, zajmując 5 miejsce.
Przedstawiliśmy zawodników wejherowkiej drużyny, ale
w naszej informacji zabrakło nazwiska koordynatora wyjazdu.
Jest nim Bartłomiej Woźniak.

Czytaj nas
również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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Wsparcie dla tenisa stołowego
Sekcja tenisa stołowego GOSRiT Luzino otrzymała nagrodę w postaci sprzętu sportowego z Urzędu Marszałkowskiego. Sprzęt wręczono w trakcie regionalnego spotkania konsultacyjnego, dotyczącego Pomorskiego Programu Rozwoju Sportu 2025 na terenie powiatów wejherowskiego i puckiego.
Gratulujemy tenisistkom i tenisistom wyróżnienia, bo mają za sobą znakomity rok. Dziewczęta
awansowały do I ligi, a mężczyźni do III ligi. Ponadto Magda i Kasia Płotka oraz Przemysław Dosz to
etatowi reprezentanci województwa pomorskiego.

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl
Godziny pracy
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów
po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu w
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek 16.00-17.00
Wtorek
8.00-9.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06
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KANDYDACI DO RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
Lista nr 11
KWW WSPÓLNY POWIAT GABRIELI LISIUS
Okręg nr 1 - miasto Reda

Okręg nr 4 - gminy Choczewo, Łęczyce, Linia

1

KAMIŃSKI Marek Wojciech

1

DALEKA Ewa

2

ŁADANAJ Urszula

2

MILEWCZYK Danuta

3

HEBEL Joanna Anna

3

WILCZYŃSKA Barbara

4

PACZKOWSKI Maciej Dominik

4

BIGUS Stanisław

5

NOWICKA Iwona Grażyna

5

SOBOŃ Andrzej Jan

Okręg nr 5 - gminy Luzino, Szemud

Okręg nr 2 - miasto Rumia
1

JAMRÓZ-SZADAJ Anna Aleksandra

1

BISTROŃ Kazimierz Jan

2

SAWICKI Robert

2

HIRSCH Władysław Wojciech

3

GRZESIAK Renata Władysława

3

MIERZEJEWSKA Małgorzata Teresa

4

KAMIŃSKA Maria Danuta

4

SIKORA Iwona Maria

5

JANUSZEWSKA Katarzyna

5

PIĄTEK Karol Henryk

6

ŻUREK Joanna Wiesława

6

BELGRAU Stanisław

7

STAWIASZ Jacek Wojciech

7

POBŁOCKA Aneta Maria

8

KUBINA Aleksander Krystian

9

MROCZKOWSKI Marek Radosław

Okręg nr 6 - gminy Gniewino, Wejherowo

Okręg nr 3 - miasto Wejherowo
1

LISIUS Gabriela Ewa

1

BUJAK Tomasz Tadeusz

2

THIEL Jacek Wojciech

2

TREDER Zygmunt Antoni

3

TOKŁOWICZ Bogdan Ludwik

3

DANISZEWSKI Janusz Benedykt

4

DAMASZKE Tomasz Arkadiusz

4

DĘBKOWSKA Krystyna

5

PODOLSKA Wioleta Ewa

5

DAMPC Monika Maria

6

CZESZEJKO Elżbieta Bernadeta

6

MALINOWSKI Arkadiusz Tomasz

7

GÓRALCZYK Krystyna Jolanta

7

WITZLING Janina Maria

8

OSTASZEWSKI Mateusz Ryszard

G A BRI E L I

16

LISIUS

Proszę Państwa o oddanie głosu
w wyborach 21 października 2018 r.
na kandydatów z listy KWW
Wspólny Powiat Gabrieli Lisius.

wspolnypowiatgabrielilisius
wspolnypowiatgabrielilisius.pl

