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R E K L A M A 

Czas pielgrzymowaniaBudżet
obywatelski

Za nami Odpust Trójcy Świętej w Wejherowie (fotore-
portaż na str. 5), a niebawem, w dniach 5-6 lipca kolej-
ne uroczystości odpustowe, tym razem NMP Uzdrowienia 
Chorych (odpust chorych). Przewodniczyć im będzie ks. 
Rafał Starkowicz, dyrektor Gdańskiego Gościa Nie-
dzielnego. 

W sobotę 5 lipca obchody kalwaryjskie rozpoczną się 
w kościele klasztornym o godz. 16.00, a w niedzielę, po 
procesji z Najświętszym Sakramentem o godz. 10.00 na 
Kalwarii zaplanowano sumę odpustową.

Mieszkanców Wejherowa i naszego powiatu nie zabrak-
nie na pewno wśród uczestników 33. Ogólnopolskiej 
Pielgrzymka Kaszubskiej. Przez 19 dni, od 25 lipca do 
12 sierpnia, pielgrzymi pokonają 640 kilometrów. Na po-
czątku swej drogi pojawią się m.in. w Wejherowie.

Do duchowej stolicy Kaszub, jaką jest 
Wejherowo, przybywają pielgrzymi z ca-
łych Kaszub, ale za miesiąc Kaszubi wy-
ruszą na najdłuższą w Polsce pątniczą 
trasę. 25 lipca rozpocznie się tradycyjna 
pielgrzymka z Helu na Jasną Górę.

22 czerwca o godz. 1.40 w nocy drodze krajowej nr 6 w Bożym-
polu zderzyły się czołowo dwa samochody: audi A4 i ford mondeo. 
Pięć osób zostało rannych. Ofiarą śmiertelną jest 18-letni mieszka-
niec powiatu puckiego, pasażer forda mondeo. 

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 19-letni kierowca forda 
prawdopodobnie z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny 
pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka audi. Obaj 
kierowcy byli trzeźwi.

W Wejherowie z inicjatywy prezydenta Krzysztofa Hil-
debrandta rozpoczynają się prace nad tworzeniem budżetu 
obywatelskiego. 

W ramach budżetu realizowane będą zadania inwesty-
cyjne i inne działania, zgłoszone i wybrane bezpośrednio 
przez mieszkańców miasta.                                         Str. 2

tragedia na drodze
W pobliżu przejazdu kolejowego w Bożympolu (gmi-

na Łęczyce) w wypadku samochodowym zginął 18-letni 
mężczyzna. Do tragicznego zdarzenia doszło w ostatni 
weekend, w nocy z soboty na niedzielę.  

Jacek Gafka został oficjalnym kandydatem Platformy 
Obywatelskiej na prezydenta Wejherowa. J. Gafka zyskał 
już przydomek „sęp”, taki który krąży wokół skrzyżowania 
drogi krajowej nr 6.  Czy to będzie najważniejsze w jego 
kampanii wyborczej?                                                     Str. 2

Kandydat gafka 
zachowuje się 
jak sęp

„Żółta Łódź Podwodna” to tytuł wspaniałego koncertu 
symfonicznego największych przebojów legendarnej grupy 
The Beatles w wiernym wykonaniu zespołu Żuki z Orkiestrą 
Klubu Kaszubskich Serc, złożonej z symfoników bydgoskich. 
Tego koncertu będzie można wysłuchać w Filharmonii Wejhe-
rowskiej 4 lipca o godz. 20.00. Dodatkową atrakcją Koncertu 
będzie interesująca wizualizacja utworów autorstwa mistrza 
Yacha Paszkiewicza.  Szczegóły na www.wck.org.pl

Wielkie przeboje
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AKTUALNOŚCI

Pani Hannie Dąbek
wieloletniej pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

M Ę Ż A
składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Pani Gabrieli Lisius
Etatowemu Członkowi Zarządu 

Powiatu Wejherowskiego
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

O J C A
składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E 

W sprawie fotorejestratorów na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 
i ul. Orzeszkowej w Wejherowie mocno przewija się wątek polityczny 
i przedwyborczy, bowiem jesienią bieżącego roku odbędą się wybory 
samorządowe. Tak sprawę komentuje wiceprzewodniczący Rady Mia-
sta Wojciech Kozłowski:

- Starosta Reszke, który jest szefem lokalnej Platformy Obywatel-
skiej  będzie zapewne dalej chciał być starostą. Jego podwładny, asy-
stent i jednocześnie radny Jacek Gafka już ogłosił, że  startuje z PO na 
prezydenta miasta. Obaj już rozpoczęli kampanię wyborczą. Nieste-
ty rozpoczęli ją w bardzo złym stylu, czyhając na zdarzenia na dro-
dze krajowej.  Zachowują się jak sępy - mianowicie krążą wokół tego 
skrzyżowania i patrzą jakie są wypadki, ranni, najlepiej jakieś ofiary 
śmiertelne - będzie wówczas okazja, żeby przyłożyć prezydentowi, że 
to niby jego wina. 

Myślę, że to nie jest właściwa droga do prowadzenia jakiejkolwiek 
kampanii wyborczej. Radny Gafka, będzie miał zapewne przydomek 
„sęp”. Sęp to jest taki ptak, który krąży nad danym miejscem i upatruje 
zwłok, bo nimi się żywi. Radny Gafka krąży nad tym skrzyżowaniem i 
wypatruje jakiś zdarzeń. Tym będzie żywił się w kampanii wyborczej, 
to jest pokarm dla działań politycznych, które prowadzi. Uważamy to 
za żałosne zachowanie. Czy jest to wszystko, co działacze wejherow-
skiej Platformy Obywatelskiej, starosta oraz kandydat na prezydenta 
potrafią zaoferować wyborcom? To jest ten nowy, ambitny program 
dla Wejherowa, o którym mówił Gafka? Od dłuższego czasu zwraca-
my uwagę, że nie ma żadnej konstruktywnej propozycji i rozmowy ze 
strony PO. Jedyny program jaki ma wejherowska Platforma, to niena-
wiść do prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, a jedyną metodą są per-
sonalne ataki na niego. 

Zamiast się cieszyć, że sytuacja na skrzyżowaniu się poprawia, że 
jest już mało kolizji na drodze – wypadki i kolizje zawsze się zdarzają, 
niestety wszędzie - a więcej jest przestrzegania przepisów, wejherow-
ska PO próbuje dalej z uporem maniaka wykorzystywać sytuację do 
celów politycznych. To jest bulwersujące także dlatego, że zabija  te-
mat poprawy bezpieczeństwa. To nie jest dyskusja merytoryczna.

Kandydat gafka 
zachowuje się 
jak sęp

Propozycje zadań na 2015 
rok mogą być zgłaszane pi-
semnie przez mieszkańców 
na specjalnym wniosku, po-
partym podpisami minimum 
przez 50 wejherowian, zaraz 
po przyjęciu przez Radę Mia-
sta budżetu miasta na 2015 r. 
W tym dokumencie zostanie 
zagwarantowana pula środ-
ków na budżet obywatelski, 
co umożliwi faktyczne uru-
chomienie akcji. 

Głosowanie wśród miesz-
kańców nad zgłoszonymi za-
daniami będzie prowadzone 
przez cały miesiąc na począt-
ku 2015 roku, przy pomocy 
formularza na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego i 
w formie pisemnej za pośred-
nictwem szkół podległych 
samorządowi miejskiemu. 
Następnie rozpocznie się re-
alizacja wybranych przez 
wejherowian zadań.

W Wejherowie z inicjatywy prezydenta Krzysztofa Hildebrandta rozpoczynają się prace 
nad tworzeniem budżetu obywatelskiego. W ramach budżetu obywatelskiego realizowane 
będą zadania inwestycyjne i działania nieinwestycyjne, zgłoszone i wybrane bezpośred-
nio przez mieszkańców Wejherowa. Wejherowianie będą mogli zgłosić każdą inicjatywę, 
która przyczyni się do rozwoju ich dzielnicy i miasta, a następne sami zdecydują, która 
z nich zostanie zrealizowana.

Mieszkańcy zdecydują o przedsięwzięciach

Budżet Obywatelski 
w Wejherowie!

- Liczymy, że możliwie jak 
największa liczba wejhero-
wian poświęci dosłownie kil-
ka minut na wskazanie tych 
inwestycji, które z ich punk-
tu widzenia są najistotniej-
sze w ich dzielnicy - mówi 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. - Budżet oby-
watelski wprowadzamy w 
Wejherowie po raz pierwszy, 
to dla nas projekt pilotażo-
wy. Liczę na dużą aktywność 
ze strony mieszkańców i na 
ciekawe, oddolne  inicjatywy. 
Zależy mi na dialogu z miesz-
kańcami, na zrozumieniu ich 
potrzeb. 

Projekt uchwały o budże-
cie obywatelskim zostanie 
złożony wraz z projektem 
budżetu Wejherowa na 2015 
rok. A zatem jest sporo czasu, 
aby zastanowić się, jakie ini-
cjatywy warto zgłosić do re-
alizacji w 2015 roku.

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą 
zdecydować na przykład o budowie placów zabaw.

Jacek Gafka został oficjalnym kandydatem Plat-
formy Obywatelskiej na prezydenta Wejherowa. Gaf-
ka zyskał już przydomek „sęp”, taki który krąży wokół 
skrzyżowania drogi krajowej nr 6. Czy to będzie naj-
ważniejsze w jego kampanii wyborczej?

Z powodu krótkiej przerwy wakacyjnej, 
kolejny „Puls Wejherowa” 

ukaże się za trzy tygodnie, 17 lipca br. 

R E K L A M A
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BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

Kontynuujemy temat fotorejestrostorów na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z ul. Orzeszkowej. 
Prezydent Miasta wydał w tej sprawie oświadczenie, które publikujemy poniżej wraz z dodatkową informacją.

Stanowisko władz miasta zostało zaprezentowane podczas 
konferencji prasowej z udziałem prezydenta K.Hildebrand-
ta i wiceprzewodniczącego Rady W.Kozłowskiego.

Oświadczenie w sprawie fotorejestratorów na skrzyżowaniu DK 6 i Orzeszkowej

Prezydent odpiera ataki PO
W  związku z przedwyborczym 

atakiem działaczy wejherowskiej 
Platformy Obywatelskiej na moją 
osobę polegającym m.in. na roz-
powszechnianiu nieprawdziwych 
informacji na temat montażu i 
funkcjonowania fotorejestrato-
rów przejazdów na czerwonym 
świetle na skrzyżowaniu drogi 
krajowej nr 6 z ul. Orzeszkowej 
w Wejherowie oraz prezentowa-
niu fałszywego obrazu sytuacji na 
tym skrzyżowaniu chcę przedsta-
wić fakty i swoje stanowisko w tej 
sprawie.

Oświadczam, że całkowicie 
nieprawdziwe są insynuacje dzia-
łaczy wejherowskiej PO, jakobym 
wprowadzał w tej sprawie społe-
czeństwo Wejherowa w błąd czy 
też coś ukrywał. W sposób kłam-
liwy  działacze wejherowskiej PO 
przedstawiają zagrożenie bezpie-
czeństwa.

Chcę podkreślić, że nie ma po-
krycia w faktach opinia, jakoby 
omawiane fotorejestratory słu-
żył do polowania na kierowców w 
celu pozyskania pieniędzy. Jako 
Prezydent Miasta zwracam dużą 
uwagę na podejmowanie działań 
zapewniających bezpieczeństwo 
mieszkańcom, gdyż jest to waż-
ny element życia. Przynoszą one 
efekty, gdyż generalnie Wejhe-
rowo jest miastem bezpiecznym. 
Prowadzimy wiele różnych dzia-
łań w celu poprawy bezpieczeń-
stwa, w tym na drogach. Te  
działania muszą oczywiście do-
tyczyć również najważniejszej 
i najbardziej ruchliwej drogi w 
mieście, jaka jest droga krajowej 
nr 6. Chociaż nie jest to droga na-
leżąca do samorządu miejskiego, 
nie uciekam przed rozwiązywa-
niem problemów, które na niej 
występują, bowiem dotyczą mie-
szańców Wejherowa.

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, która 
jest zarządcą drogi krajowej nr 
6 wskazywała m.in. na dwa nie-
bezpieczne miejsca, proponując 
sposób rozwiązania problemu. 
Informacje na ten temat moż-
na znaleźć w raportach o stanie 
bezpieczeństwa publikowanych 
przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad od 2011 
roku. Na rondzie Solidarności i na 
skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej 
został zainstalowany system do 
automatycznej rejestracji wjaz-
du na skrzyżowanie przy czer-
wonym świetle, potocznie zwany 

fotorejestratorem lub kamerami.
Na rondzie Solidarności sys-

tem zadziałał prawidłowo i w 
krótkim czasie ilość przejazdów 
na czerwonym świetle spadała 
o 90%, co wpłynęło na znaczną 
poprawę bezpieczeństwa. Na-
tomiast na skrzyżowaniu z ul. 
Orzeszkowej pojawiły się trud-
ności. Obecnie sytuacja wyraźnie 
się poprawia. Ponadto kolizje, 
których więcej zdarzało się przez 
okres kilku miesięcy br., obecnie 
- co chcę podkreślić - występują 
już sporadycznie. W końcowym 
rozrachunku  bezpieczeństwo za-
równo kierowców, jak i pieszych 
korzystających z przejść przez 
jezdnie, poprawia się.

Przedstawiany przez wejhe-
rowską Platformę Obywatelską 
obecnie rzekomo katastroficzny 
obraz sytuacji na tym skrzyżowa-
niu jest fałszywy. Na skrzyżowa-
niu zdarzały się kolizje, głownie 
najechanie na tył pojazdów, ale nie 
było żadnej katastrofy, żadnych 
ofiar i lejącej się krwi, jak próbuje 
to się wmówić społeczeństwu.

Oczywiście wymaga zbada-
nia zagadnienie, dlaczego akurat 
w tym konkretnym przypadku 
wdrażanie systemu i osiągnięcie 
efektu napotkało na takie trud-
ności, jakie były tego przyczyny. 
Zajmie się tym Instytut Badaw-
czy Dróg i Mostów, który jest 
właścicielem systemu kamer i  
prowadzi projekty badawcze w 
całej Polsce w zakresie sposobów 
bezpieczeństwa, m.in. na naszym 
skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej.

Zarządca drogi, Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad opracowała raport wskazu-
jący na niebezpieczne miejsca na 

drogach województwa pomorskie-
go i pokazujący sposoby poprawy 
bezpieczeństwa. Takim miejscem 
było skrzyżowane drogi krajowej 
nr  6 ul. Orzeszkowej. W tym re-
jonie w 2011 r. było tam 31 koli-
zji i 4 wypadki, a 5 osób zostało 
rannych. Miały miejsce m.in. po-
trącenia pieszych na przejściu. W 
kolejnych latach było podobnie. 
W celu poprawy bezpieczeństwa 
Generalna Dyrekcja  zapropono-
wała montaż fotorejestratorów, 
czym zajął się Instytut Badaw-
czy Dróg i Mostów, który jest 
wiodącą polską placówką nauko-
wą zajmującą się problematyką 
infrastruktury komunikacyjnej, 
nadzorowaną przez Ministra In-
frastruktury i Rozwoju.

Przepisy prawa i procedury 
wymagają, aby w takie działa-
nia w części roboczej włączył się 
gospodarz terenu, czyli władze 
miasta. I to zrobiliśmy, czego ni-
gdy nie ukrywałem. Musieliśmy 
formalne wystąpić o wydanie de-
cyzji administracyjnej. Nigdy nie 
twierdziłem, że tak nie było, jak 
próbuje mi się to fałszywie przy-
pisać. 

Jako Prezydent Miasta, wie-
dząc o zagrożeniu bezpieczeń-
stwa dla mieszkańców w tym 
miejscu, nie mogłem stać z boku 
i udawać, że nie ma problemu, że 
to nie moja droga. Tym bardziej, 
iż na tym skrzyżowaniu zginęły 
klika lat temu dwie dziewczynki. 
Nie uciekam od odpowiedzialno-
ści za to co dzieje się w mieście. 
Montaż kamer miał też zapew-
nić bezpieczeństwo mieszkańcom 
dużego osiedla mieszkaniowego - 
Osiedla Fenikowskiego, którzy 
korzystają z przystanków auto-

busowych, przejść dla pieszych 
i wyjazdu z ul. Orzeszkowej , a 
więc są najbardziej  narażeni  w 
przypadku przejazdu na czer-
wonym świetle z kierunku dro-
gi krajowej. A co by było, gdyby 
ktoś zginął w wyniku wjechania 
na czerwonym świetle na skrzy-
żowanie? Zostałbym oskarżony o 
zaniechanie, zapewne przez tych 
samych działaczy wejherowskiej 
Platformy Obywatelskiej, gdyż 
dla nich każdy powód do ataku 
na mnie jest dobry.

Oświadczam, że nie polujemy 
na kierowców, nie stwarzamy 
sztucznej sytuacji w celu pozyska-
nia pieniędzy, bowiem na skrzy-
żowaniu z ul. Orzeszkowej istniał 
przecież realny poważny problem  
i należało podjąć działania w ce-
lu jego rozwiązania. To powoli się 
udaje! Podkreślam, że nie było i 
nie jest ani celem moim ani ce-
lem Straży Miejskiej zdobywa-
ne pieniędzy dla miasta poprzez 
mandaty. Mandaty są efektem 
nieprzestrzegania przepisów ru-
chu drogowego. Cieszy mnie fakt, 
że jest ich coraz mniej.

Z powyższych powodów nie 
ma pokrycia w faktach opinia, ja-
koby omawiane fotorejestratory 
służyły do polowania na kierow-
ców w celu pozyskania pieniędzy. 
Wejherowska Platforma próbuje 
dla swoich celów politycznych, 
dla zdobycia władzy wykorzystać 
kierowców, których część jest nie-
zadowolona. Nie wszyscy złama-
li przepisy celowo, niektórzy po 
prostu być może zagapili się na 
światłach. Rozumiem ich rozgo-
ryczenie i wyrażam ubolewanie 
z powodu czasami nadmiernych 
trudności. Widząc pojawiające się 
problemy wystąpiłem do Gene-
ralnej  Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad o instalację liczników 
czasu do zmiany świateł lub spo-
wodowanie wydłużenia czasu 
wyświetlania sygnału żółtego z 3 
do 5 sekund na tym skrzyżowa-
niu, co wymaga specjalnej zgo-
dy Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju. Uważam, że to dobre 
rozwiązania.

Chciałbym podkreślić, że w 
opinii Głównej Inspekcji Trans-
portu Drogowego i  Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad fotorejestrator na skrzy-
żowanie drogi krajowej nr  6 ul. 
Orzeszkowej został zamonto-
wany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

W związku z pojawiającymi się informacjami, jakoby Urząd 
Miejski w Wejherowie był właścicielem urządzeń do automatycz-
nej rejestracji wjazdu przy czerwonym świetle na skrzyżowaniu 
drogi krajowej nr 6 z ul. Orzeszkowej, potocznie zwanych fotore-
jestratorem lub kamerami, informujemy po raz kolejny, że nie jest 
to prawda. Właścicielem wspominanych urządzeń jest Instytut Ba-
dawczy Dróg i Mostów w Warszawie. 

Zgodnie z umową nr SM.272.2.2013.AG z dnia 30.09.2013 r. 
Gmina Miasta Wejherowa zleciła Instytutowi realizację usługi po-
legającej na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych i badań 
naukowych związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. Do wykonania usługi na podstawie ww. umowy 
wykorzystywana jest aparatura (m.in. fotorejestratory na skrzy-
żowaniu drogi krajowej nr 6 z ul. Orzeszkowej) wykonana przez 
Instytut i stanowiącego jego własność. Umowa nie przenosi wła-
sności  tych urządzeń na miasto. W ramach umowy Instytut m.in. 
dostarcza Straży Miejskiej dane związane z niedozwolonymi prze-
jazdami na czerwonym świetle. Umowa jest wiążąca dla obu stron 
do 17.12.2018 r.

Wyjaśniamy, że o własności rzeczy przesądza wyżej opisana 
umowa, a nie kilka słów zwartych w piśmie Sekretarza Stanu Pana 
Zbigniewa Rynasiewicza z dnia 04.06.2014 r. rozpowszechnianym 
przez wejherowską Platformę Obywatelską.  Nie odpowiadamy na 
ww. pismo, gdyż nie jest ono skierowane do Urzędu Miejskiego w 
Wejherowie. Nie wiemy dlaczego taka nieprawdziwa informacja 
pojawiała się w piśmie Pana Ministra Rynasiewicza. Być może nie 
miał wszystkich informacji i pełnej wiedzy, gdyż nie prosił Urzędu 
Miejskiego o przekazanie dokumentów (w tym opisanej umowy), 
wyjaśnień czy informacji. Na jakiej podstawie zawarł w swoim pi-
śmie stwierdzenie o własności urządzeń? Być może Pan Minister 
został wprowadzony w błąd, przekazano mu nieprawdziwe infor-
macje o fotorejestratorze. Kto przekazał Ministrowi te nieprawdzi-
we informacje o tym, że właścicielem urządzeń jest Urząd Miejski? 
Sprawa ma wymiar polityczny, gdyż jest elementem przedwybor-
czego ataku działaczy wejherowskiej Platformy Obywatelskiej na 
osobę Prezydenta Miasta Krzysztofa Hildebrandta polegającego 
m.in. na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji. 

Informujemy ponadto, że Urząd Miejski w Wejherowie nie 
otrzymał żadnej decyzji o usunięciu fotorejestratora na skrzy-
żowaniu drogi krajowej nr 6 z ul. Orzeszkowej. Jak wcześniej in-
formowaliśmy Urząd Miejski nie ma w tej sprawie kompetencji i 
bezpośrednich możliwości działania, bowiem zarządcą drogi jest 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a organem decy-
zyjnym Główny Inspektor Transportu Drogowego. Jeśli taka decy-
zja zostanie podjęta to zapewne właściwe instytucje zdemontują 
urządzenia. 

Kolejny raz podkreślamy, że celem działań Urzędu Miejskie-
go była i jest wyłącznie poprawa bezpieczeństwa na omawianym 
skrzyżowaniu.

Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa, 
23 czerwca 2014 r.

Medialna nagonka ze strony 
moich oponentów z wejherow-
skiej PO i części mediów oparta 
na kłamstwach i manipulacji zo-
stała rozpętana do absurdalnych 
rozmiarów. Widać działacze wej-
herowskiej Platformy Obywa-
telskiej nie mają się do czego 
przyczepić w mieście, nie mają 
również nic innego do zapropono-
wania mieszkańcom, niż niena-

wiść.  Ta nagonka jest wyłącznie 
elementem przedwyborczej gry, 
nie ma nic wspólnego z rzetelną  
dyskusją nad bezpieczeństwem.

Proszę o obiektywną i pozba-
wioną medialnego szumu ocenę 
opisanej sytuacji i wyciągnięcie 
wniosków.

Krzysztof Hildebrandt,
Prezydent Wejherowa, 

16 czerwca 2014 r
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AKTUALNOŚCI

Konkurs został zorgani-
zowany przez Związek Miast 
Polskich w partnerstwie ze 
Związkiem Powiatów Polskich 
i Związkiem Gmin Wiejskich 
RP oraz Norweskim Związ-
kiem Władz Lokalnych i Re-
gionalnych. Celem konkursu, 
organizowanego pod patrona-
tem Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju, było wyłonienie i 
upowszechnienie najlepszych 
przykładów współdziałania sa-

W czerwcu w Poznaniu, odbył się I Kongres Partnerstw Samorzą-
dowych, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu Samorządowy 
Lider Zarządzania 2014 - Współpraca Międzysamorządowa „Razem 
dla rozwoju”. 

Lider zarządzania

Powiat wyróżniony

- Ze starego budynku pozo-
stały jedynie mury, zaś reszta 
została całkowicie przebudo-
wana, by dostosować obiekt 
do nowoczesnych standardów. 
Trzykondygnacyjny urząd 
posiada windę, toaletę i par-
king - mówił podczas otwarcia 
Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy.

Do głównej siedziby Urzędu 
Miasta Reda przeniesione zo-
stały niemal wszystkie refera-
ty, oprócz spraw obywatelskich 
oraz gospodarki odpadami ko-
munalnymi, a także części re-
feratu finansowego (podatki, 
windykacja, działalność go-
spodarcza), stanowiska ds. 
bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego, które pozostaną 
w starym budynku przy ulicy 
Puckiej 9. Telefony pozostają 
bez zmian. 

Nowa siedziba urzędu Miasta Reda

W dawnej szkole

morządów (jednostek samorzą-
du terytorialnego).

Do konkursu zgłoszono po-
rozumienie o współdziałaniu 
w realizacji programu "Spraw-
na Administracja Geodezyjna 
i Kartograficzna Wojewódz-
twa Pomorskiego" (Program 
SAGiK), którego uczestnikiem 
jest 11 powiatów  województwa 
pomorskiego. Program (podob-
nie jak pozostali finaliści kon-
kursu), poddany został ocenie 

ekspertów wizytujących Wej-
herowo 29 kwietnia b.r. 

Powiat wejherowski, jako li-
der Programu, uzyskał w kon-
kursie wyróżnienie specjalne, 
które odebrala w Poznaniu Ga-
briela Lisius, członek Zarzą-
du Powiatu Wejherowskiego. 
W trakcie prezentacji konkur-
sowej dokonanej przez eksper-
tów podkreślono, że taka forma 
współdziałania powinna być 
szeroko rozpowszechniona.

Urząd Miasta Reda ma nową siedzibę. Mieści się przy ulicy Gdań-
skiej 33, a od drogi krajowej nr 6 oddziela ją jedynie wąski chodnik. 
Odrestaurowany od podstaw budynek z początku XX wieku, gdzie 
mieściła się zasadnicza szkoła zawodowa, sprawia efektowne wraże-
nie nie tylko z zewnątrz.

Początkowo problemy mo-
gą występować z dojazdem na 
parking (należy dojechać ulica-
mi Szkolną i Poniatowskiego). 
Przebudowa kosztowała 1,5 
mln złotych.

Uroczystość otwarcia bu-
dynku zgromadziła wielu sa-
morządowców z okolicznych 
miast i gmin. Życzenia i kwia-
ty przekazali między innymi 
przedstawiciele stolicy powia-
tu: Piotr Bochiński - zastępca 
prezydenta Wejherowa, Le-
szek Glaza - przewodniczący 
Rady Miasta Wejherowo oraz 
Bogusław Suwara - sekretarz 
miasta.

- Otwieramy dziś nową sie-
dzibę naszego Urzędu Mia-
sta. Przywracamy świetność 
budynkowi, który ma blisko 
100-letnią historię i który 
przez wiele lat służył jako szko-

ła - mówił burmistrz Krzysz-
tof Krzemiński. - Reda liczy 
już dzisiaj 23 tysięcy miesz-
kańców. Do obsługi tylu osób 
potrzebne było odpowiednie 
miejsce. Nowy urząd położony 
jest w centralnym miejscu - z 
możliwością rozbudowy, gdyż 
taka jest niezbędna. 

W tym budynku mieszka-
li pierwsi nauczyciele, m.in. 
pierwszy kierownik szkoły - 
Ludwika Kubrak. Niestety, 
pani Ludwika nie doczekała 
momentu, aby mogła obejrzeć 
ten budynek. Zabrakło jej zale-
dwie miesiąca do dnia otwarcia 
- dodał włodarz Redy.

Poświęcenia nowego budyn-
ku Urzędu Miasta dokonał ks. 
infułat Albin Potracki, który 
w latach 1978-1986 był pro-
boszczem miejscowej parafii.

               Ryszard Wenta

Na zdjęciu wyżej: ksiądz 
infułat Albin Potracki 
oraz burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński 
podczas uroczystości 
otwarcia i poświęcenia 
nowej siedziby redzkiego 
ratusza.

 Klasztorowi Ojców Fran-
ciszkanów (na zdjęciu) przy-
znano dotację 240 tys. zł na 
wykonanie pokryć dachowych, 
montaż okien połaciowych i 
wykonanie kominów wentyla-
cyjnych trzech skrzydeł budyn-
ku. Część budynków klasztoru 
w przyszłości ma pełnić funkcję 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał umowy na 
dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów w Wejherowie. 
Środki z miejskiego budżetu otrzymały: Klasztor Ojców Franciszka-
nów, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Jacka oraz parafia pw. 
Trójcy Świętej.

Domu Pielgrzyma.
100 tys. zł na wymianę po-

krycia dachowego otrzymała 
parafia pw. Trójcy Świętej , na-
tomiast Dom Pomocy Społecz-
nej z Ośrodkiem Dziennego 
Pobytu dla Dzieci prowadzo-
nym przez Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincenta a 

Paulo otrzymał dotację w wy-
sokości 48 tys. zł na wymianę 
okien w części budynku. 

W ciągu minionych sied-
miu lat Wejherowo przekaza-
ło łącznie na dofinansowanie 
remontów i prac konserwator-
sko-restauracyjnych - ponad 2,5 
mln złotych.

Pieniądze na dachy, okna, kominy

Remonty zabytków

N A S Z  P A R T N E R

Czytaj nas również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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UROCZYSTOŚCI

Odpust
trójcy 
Świętej

W Sanktuarium Pasyj-
no-Maryjnym w Wejhero-
wie w dniach 14-15 czerwca 
odbył się uroczysty Odpust 
Trójcy Świętej. Obok miesz-
kańców Wejherowa, na 
Kalwarii modlili się piel-
grzymi z całych Kaszub.

W uroczystość Bożego Ciała na ulice Wejherowa i innych miejscowości powiatu wyszły 
tłumy wiernych. Procesje i msze święte odbywały się we wszystkich parafiach. Na naszych 
zdjęciach zakończenie procesji Bożego Ciała w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej 
Polski w Wejherowie, na placu przed kościołem przy ul. Rybackiej.

uroczystość Bożego Ciała

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl
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EKOLOGIA

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody, a wśród nich kilkumiesięczne 
lub roczne zwolnienia z opłat za dzierżawę pojemników na odpady.

W wejherowskim ratuszu ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w 
Konkursie Ekologicznym pn. „Jasne zasady sposobem na odpady”, 
zorganizowanym przez Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie 
Sp. z o.o. Laureaci, czyli mieszkańcy Wejherowa otrzymali nagrody i 
dyplomy, ale najważniejsza jest satysfakcja z bardzo dobrych wyni-
ków segragacji odpadów, wpływających na ochronę środowiska.

Jasne zasady sposobem na odpady

Nagrody za
segregację

Maria Burek (przewodnicząca Rady Mieszkańców) 
oraz siedzący na przeciw niej Franciszek Formella 
(wiceprzewodniczący) dbają na co dzień o prawidło-
wą i skuteczną segregację odpadów przez miesz-
kańców wieżowca nr 2 przy ul. Kochanowskiego w 
Wejherowie, na terenie WSM.

W konkursie wzięło udział 
4837 gospodarstw domo-
wych, to ok. 30 procent miesz-
kańców Wejherowa.

Jak powiedział podczas 
uroczystego podsumowania 
konkursu prezes ZUK, Ro-
man Czerwiński, wyniki ry-
walizacji przeszły najśmielsze 
oczekiwania organizatorów, 
ponieważ laureaci przekroczyli 
50-procent segregowanych od-
padów w stosunku do wszyst-
kich śmieci. Prezes Czerwiński 
dziękował mieszkańcom Wej-
herowa za zaangażowanie i 
o dbanie o ekologię. Przypo-
mniał, że dobiega końca pierw-
szy rok wprowadzenia reformy 
śmieciowej.

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt przypomniał, że 
ustawa jest trudna i co chwi-
lę zmieniana. W nowym 
systemie gospodarowania od-
padami jeszcze wiele trzeba 
poprawiać, ale najsilniejszym 
ogniwem, które nie zawiodło, 
są mieszkańcy. Wejherowia-
nie z całą pewnością stanęli na 
wysokości zadania, za co pre-
zydent miasta serdecznie im 
dziękował.                            AK.

Prezydent miasta Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt

Prezes zakładu usług ko-
munalnych w Wejherowie sp. 
z o.o. Roman Czerwiński

Prezes zarządu Ekodolina 
sp. z o.o. Cezary Jakubowski

Przewodniczący Zarządu 
Komunalny Związek Gmin 
Dolina Redy I Chylonki Tade-
usz Wiśniewski, 

EKO- AWAL Jolanta i Kazi-
mierz Ferenc 

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

Wyróżnienia indywi-
dualne dla mieszkańców, 
którzy przekroczyli 50 pro-
centowy wskaźnik odpa-
dów wysegregowanych 
otrzymali:. Beata Mar-
chewicz, grażyna Musia-
kowicz-Podbiał, Iwona 
Drgas, Beata Myszka, ste-
fan Rohde, Paweł Piecho-
ta, Andrzej Bulczak

III MIEJsCE w grupie  
indywidualne gospodar-
stwa domowe ex aequo: 
Krystyna Kwiatkowska, 
Zofia Dunajska, Ludwika 
Piastowska 

III MIEJsCE w grupie bu-
downictwo wielorodzinne 
powyżej 15 gospodarstw: 
Wejherowska spółdziel-
nia Mieszkaniowa - blok 
przy ul. Kochanowskiego 8, 
blok przy ul. Gdańskiej 62, 
64 oraz blok przy ul. Gen. J. 
Hallera 1  

II MIEJsCE w grupie  in-
dywidualne gospodarstwa  
domowe:  Mirosław Okroy, 
Janina Olejniczak, Jadwi-
ga i Krzysztof Blacharscy

II MIEJsCE w grupie bu-
downictwo wielorodzinne 
powyżej 15 gospodarstw: 

spółdzielnia Mieszka-
niowa „Energetyk” - blok 
przy ul. Ofiar Piaśnicy 30, 

Wejherowska spół-
dzielnia Mieszkaniowa 
- blok przy ul. Kochanow-
skiego 15 oraz blok przy ul. 
Kochanowskiego 1 

I MIEJsCE w grupie  in-
dywidualne gospodarstwa 
domowe: Anita Niemoth, 
Bernard Macholl, tomasz 
Walczuk

I MIEJsCA w grupie bu-
downictwo wielorodzinne 
do 15 gospodarstw: Zarzą-
dzanie Nieruchomościa-

mi turowski & turowski 
Wspólnota Mieszkaniowa 
„Sobieskiego 256”

Wejherowska spół-
dzielnia Mieszkaniowa - 
blok przy ul. Gen. J. Hellera 5  

Nieruchomość Prywat-
ne przy ul. Kalwaryjskiej 1 
Franciszek groenwald

I MIEJsCE w grupie bu-
downictwo wielorodzinne 
powyżej 15 gospodarstw 
domowych:

spółdzielnia Mieszka-
niowa „Energetyk” - blok 
przy ul. Necla 2 

Wejherowska spół-
dzielnia Mieszkaniowa 
– bloki przy ul. Kochanow-
skiego 2 i przy ul. Kocha-
nowskiego 6

LAuREACI  KONKuRsu

Nagrody ufundowali:



7

26 czerwca  2014redakcja@pulswejherowa.pl
I

PiSmo
NR 1

26 CZERWCA
2014

KOLEJNE
WYDANIE

WE WRZEŚNIu

Dodatek Prawa i sprawiedliwości Powiatu Wejherowskiego

Wielkie święto 
w Robakowie

W mszy św. konce-
lebrowanej pod prze-
wodnictwem ks. prałata 
Zygfryda Leżańskiego, 
w której homilię wygło-

Przemarsz orkiestry dętej z Łęczyc oraz uczestników uroczystości od figury św. Jana 
Chrzciciela, patrona wsi Robakowo, rozpoczął, w niedzielę 22 czerwca br. tradycyjne już 
Świętojańskie Świętowanie. 

sił ks. prof. Jan Perszon 
udział wzięli mieszkańcy 
Robakowa, gminy Luzino 
oraz goście z różnych za-
kątków powiatu. 

Wśród gości była euro-
posłanka Anna Fotyga, 
posłanka na Sejm RP Do-
rota Arciszewska-Mie-
lewczyk, wójt Gminy 

Luzino Jarosław Wejer, 
prezes Roman Dambek, 
radni powiatu wejherow-
skiego i gminy Luzino. 

         Więcej na str. IV

Przelana krew setek ofiarnych Kaszubów za wolność 
Polski i w obronie kościoła katolickiego jest niepodważal-
nym dowodem na zwycięstwo żywiołu polskiego na tej 
ziemi. Dlatego w interesie polskiej racji stanu jest przy-
pominanie prawdy historycznej o bohaterskim „Gryfie Po-

morskim”. Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” 
czeka dalej na swoje należne miejsce w historii Pomorza 
i Polski. 

Jej historię przypominają Roman Dambek i Piotr 
Reszke.                 Str. III

tOW „gryf Pomorski”
Witold Reclaf (pierwszy z prawej) w towarzystwie 
Janusza Śniadka i Wojciecha Rybakowskiego podczas 
uroczystego otwarcia ubiegłorocznej wystawy, poświę-
conej Annie Walentynowicz.

Prezentujemy pierwszy, a mamy nadzieję, że nie ostat-
ni  dodatek Prawa i sprawiedliwości. Chcemy pokazać na-
szych członków działających na rzecz swych społeczności 
lokalnych, prezentując jednocześnie ich poglądy na naszą 
lokalną rzeczywistość. szczególnie dzisiaj, po ujawnianiu 
kolejnych „taśm prawdy” pokazujących oblicze naszej po-
lityki widzimy,  jak w życiu publicznym ważne są wartości, 
tak często wyśmiewane czy deprecjonowane,  jak elemen-
tarna uczciwość, prawda, solidarność, patriotyzm. 

Często ulegamy złudzie propagandy, patrzymy na opa-
kowanie a nie na treść, uciekamy od spraw publicznych 
zostawiając to innym i często później narzekamy. A prze-
cież powiat, nasze miasto, nasza gmina, nasza wieś jest 
właśnie nasza , to my, a nie „oni” jesteśmy tu gospodarza-
mi i to od nas zależeć będzie przyszłość. to być może gór-
nolotne słowa, ale warto o nich pamiętać. 

Jako członkowie Prawa i sprawiedliwości w powiecie 
wejherowskim chcemy działać i zmieniać naszą lokalną 
rzeczywistość na lepszą, sprawiedliwszą, uczciwszą. Na-
si członkowie  i sympatycy działają na terenie Wejhero-
wa, Rumi, Redy, Choczewa, gniewina, Luzina, Lini, Łęczyc, 
szemuda, gminy Wejherowo. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i mo-
żemy zapewnić, że słuchamy wszelkich uwag i opinii, za-
równo tych przychylnych jak i krytycznych.

Członkowie Zarządu Komitetu Powiatowego Prawa i 
Sprawiedliwości Powiatu Wejherowskiego: 

Witold Reclaf - przewodniczący, Violetta Sasiak-Mackie-
wicz, Piotr Reszke, Andrzej Kowalewski, Wojciech Rybakow-
ski, Łucja Słowikowska, Ludwik Zegzuła.
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ROZMOWA

Dil siedmiu lat administrowania 
Polską przez  PO i PsL!

Rozmowa z Ryszardem Czarneckim, wejherowiani-
nem z urodzenia i sympatii do miasta, a górzaninem ze 
świadomego wyboru 

Ryszard  Czarnecki - bioinżynier,  związany z partiami prawicowymi (Ruchem dla Rze-
czypospolitej, następnie ze  Zjednoczeniem Chrześcijańsko Narodowym, jak również, od po-
wstania z  NSZZ RI Solidarność).  Pełnił funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 
na szczeblu gminnych i wojewódzkim. Był członkiem Rady Politycznej w RdR i członkiem 
sądu koleżeńskiego ZChN na szczeblu krajowym. 

Startował do Rady Gminy Wejherowo z Komitetów Obywatelskich, był przez trzy kaden-
cje radnym, dwukrotnie pełnił funkcję zastępcy wójta. Był przewodniczącym Rady Gminy.  
Radny PiS powiatu wejherowskiego poprzedniej kadencji. R. Czarnecki jest żonaty, mieszka 
w Górze w gminie Wejherowo, gdzie prowadzi gospodarstwo rolne. 

Obecnie pełni funkcję członka Zarządu Komitetu Terenowego PiS Wejherowo.

II

- Jest pan czynnym po-
litykiem, społecznikiem, 
obserwującym i analizu-
jącym poczynania rządzą-
cych i włodarzy w naszym 
kraju. Czy nadal chce się 
pan angażować się w pra-
cę samorządową?

- To pytanie raczej retorycz-
ne. Człowiekowi od dawna in-
teresującemu się polityką na 
szczeblu lokalnym i nie tylko, 
bezpośrednio zaangażowane-
mu w życie publiczne nie wy-
pada powiedzieć „nie”. 

Mam zamiar kandydować 
jesienią do Rady Powiatu 
Wejherowskiego, prawdopo-
dobnie ostatni raz. Będąc tam 
w poprzedniej kadencji, w la-
tach 2006-2010, pełniłem 
funkcję przewodniczącego ko-
misji gospodarczej, rolnictwa 
i ochrony środowiska. Była to 
„obfita” kadencja, skutkująca 
kilkoma znaczącymi inwesty-
cjami, szczególnie drogowymi.

- O jakich inwestycjach 
pan mówi?

- Przypomnę chociażby 
przebudowę ulicy Zamost-
nej w Bolszewie czy rozbudo-
wę infrastruktury w gminie 
Gniewino, związanej z Euro 
2012. Radni powiatowi wi-
dzieli sens wsparcia Gniewi-
na w działaniach związanych 
z Euro 2012 i odłożeniem na 
następną kadencję kontynu-
acji modernizacji drogi powia-
towej z Bolszewa do Rybna. 
Niestety, plany nie zostały 
zrealizowane, ponieważ sta-
rosta J. Reszke okazał się oso-
bą mało wiarygodną, a radni 
wybrani z gminy Wejherowo 
do powiatu (z Gościcina, Góry 
i Orla) okazali się za słabi na 
wsparcie lokalnego interesu 
gminnego. 

Dodać należy, że ci rad-
ni znaleźli się w Radzie Po-
wiatu, w której dominuje od 
wielu lat Platforma Obywa-
telska.

- Nieopacznie wchodzi-
my na tematy polityczne, 
a większość wyborców 
odcina się od polityki 
uważając, że nie ma na 
nią wpływu i że to ich nie 
interesuje. Co pan na to?

- Uważam, iż tak jak mu-
simy oddychać, jeść  itd., tak 
samo musimy funkcjonować 
w środowisku, pracować, 
uczyć się, załatwiać sprawy 
związane z obowiązkami, ta-
kimi jak płacenie podatków, 
a także korzystać z praw oby-
watelskich, takich jak udział 
w wyborach. Od tego nie 
uciekniemy, a to jest szeroko 
pojęta polityka. Akt wybor-
czy pozwala nam na uczest-
nictwo w kształtowaniu się 
ustawodawczego prawa, 
wyborach władz lokalnych i 
krajowych. 

Nasi wybrańcy mają rze-
czywisty wpływ, lepszy lub 
gorszy, ale wpływ na to, co 
nam wyborcom zafundują i 
to za nasze pieniądze. Każ-
dy glos jest ważny, jak kropla 
drążąca skałę. Każdy głos, 
połączony z kolejnymi głosa-
mi daje wybór - mój wybór. 

- Wróćmy na nasze 
podwórko, w powiecie 
rządzi Platforma Obywa-
telska i Wspólny Powiat, 
a starostą kolejny raz jest 
J. Reszke. Jak pan ocenia 
te władzę samorządową?

- Ta władza ma określone 
środki z budżetu krajowego 
i stosunkowo małe pole ma-
newru. Oni administrują tak 
naprawdę. A tak na margi-
nesie, jestem za zlikwidowa-
niem powiatów i sejmików 
wojewódzkich, bo one dublu-
ją często urzędy wojewódz-
kie i gminy. Przyczyniają 
się również do wzrostu armii 
urzędników (kiedyś 120 tys. 
, obecnie  ponad 600 tys.). 
Powiat Wejherowski, jeden 
z większych w Polsce jest 

hermetyczny, zdominowany 
wieloletnim dominowaniem 
PO, układem posła J. Bud-
nika, opartym na konflikcie 
z prezydentem miasta Wej-
herowa K. Hildebrandtem. 
Działacze Platformy pełnią 
znaczące funkcje lokalne, są 
często cyniczni, pozbawieni 
podstawowej empatii . 

Klamrą spinającą ich 
wszystkich są zależności 
związane z nadanymi funk-
cjami, blichtrem i wzajemną, 
często udawaną wzajemną 
adoracją. Tworzą swoisty 
„dwór”, w którym funkcyjni 
oderwani często od rzeczywi-
stości otaczają się wasalami, 
usłużnymi nie „z miłości”, ale 
z obawy przed utratą pracy. 

Moim zdaniem złym du-
chem jest starosta - mój ró-
wieśnik (kończyliśmy to 
samo liceum im. Króla Ja-
na III Sobieskiego w Wejhe-
rowie w tym samym roku), 
zaangażowany w pracę sa-
morządową przesadnie, bez 
dystansu do siebie i nieste-
ty czasem złośliwy. Oceniam 
go, bo jest osobą publiczną, 
szefuje lokalnej PO, więc 
mam do tego prawo. Moim 
zdaniem postawa starosty 
rzutuje zdecydowanie nega-
tywnie na działania rady i 
urzędu, czyli Starostwa. 

- Do Platformy ma pan 
zdecydowanie krytyczny 
stosunek?

- Tak. Ta partia po siedmiu 
latach rządzenia ma nieade-
kwatnie zbyt duże poparcie, 
mimo góry niespełnionych 
obietnic, nierozliczonych afer, 
przyzwolenia na korupcję, li-
kwidacji miejsc pracy, zwięk-
szania podatków, itp. 

Partia  z nazwy obywatel-
ska, a obywatela „dojąca” bez 
pohamowania. Dziwię się tyl-
ko, że wyborcy się jeszcze nie 
zorientowali, jak są okłamy-
wani! Banicja młodych ludzi 

(ponad 2 miliony) za chlebem 
jest tragiczna i będzie miała 
swoje konsekwencje.  

- Jest pan związany z 
rolnictwem. Co słychać w 
tym sektorze gospodarki?

- Jak słyszymy w części 
usłużnych  mediów, wszyst-
ko jest „ w porządku”, rośnie 
eksport  i to jedyna prawda, 
bo reszta jak zwykle rozbija 
się o szczegóły i wygląda mar-
nie. Usprzętowienie na pew-
no się poprawiło, dopłaty choć 

odbiegające od średniej euro-
pejskiej pomagają, ale już 
horrendalny, nieuzasadniony 
wzrost cen środków produkcji 
(nawozy, maszyny, chemia, 
paliwo), a z drugiej strony ni-
skie, często spekulacyjne ce-
ny za produkty rolnicze, nie 
napawa optymizmem.  Pol-
ska stałaby rolnictwem i 
przemysłem co dawałoby do-
brobyt obywatelom, ale nie 
przy takim interesownym- 
„dilowym”, antygospodar-

czym,  aspołecznym rządzie. 
Potwierdzeniem złych, 

szkodliwych rządów są na-
grania ujawniane przez 
„Wprost”. Poczekajmy na roz-
wój wypadków, sprawa jest  
rozwojowa, a czas pokaże, czy 
Polacy wyciągną wnioski.

- Dziękuję za rozmowę 
a o rolnictwie porozma-
wiamy może szerzej przy 
kolejnej okazji.

Rozmawiał Piotr Reszke
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HISTORIA

Pomorze, w tym Kaszuby 
były przez wieki przedmio-
tem różnych obcych, szcze-
gólnie niemieckich wpływów. 
Po pierwszym rozbiorze Pol-
ski w 1772 roku panowała na 
tych ziemiach polityka zdomi-
nowania  żywiołu polskiego 
przez żywioł niemiecki. Jed-
nak dzięki zakorzenionemu 
przywiązaniu tutejszej lud-
ności do Polski oraz do religii 
katolickiej, nie udało się Nie-
mocom zrealizować polityki 
germanizacyjnej. 

Manifestacja
polskości
Wyrazem determinacji i 

przeciwstawienia się domi-
nacji niemieckiej była dzia-
łalność Antoniego Abrahama, 
upominającego się  w 1919 
roku na konferencji pokojo-
wej w Wersalu, o przyłączenie 
Kaszub do odradzającego się 
Państwa Polskiego. Ale kul-
minacyjnym momentem ma-
nifestacji polskości był udział 
Kaszubów podczas drugiej 
wojny światowej w Tajnej 
Organizacji Wojskowej „Gryf 
Kaszubski”, przemianowanej 
później na „Gryf Pomorski”.

Przelana krew setek ofiar-
nych Kaszubów za wolność 
Polski i w obronie kościoła 
katolickiego jest niepodważal-
nym dowodem na zwycięstwo 
żywiołu polskiego na tej ziemi. 

Dlatego w interesie pol-
skiej racji stanu jest przypo-
minanie prawdy historycznej 
o bohaterskim „Gryfie Po-
morskim” i ugruntowywanie 
tej wiedzy wśród następnych 
pokoleń Polaków - Kaszubów 
urodzonych na odwiecznie pol-
skiej ziemi kaszubskiej. 

Narada w Toruniu
We wrześniu 1939 roku-

Niemcy szybko zajęli wąski 
pas terytorium polskiego. Już 
w nocy z 2 na 3 września od-
była się w Toruniu narada z 
udziałem generała Michała 
Karaszewicza-Tokarzewskie-
go. Powołano zespół konspi-
racyjny, do którego weszli: 

kpt. Koc, J. Dambek, H. Sta-
browska. 

Oficer sieci dywersji poza-
frontowej por. Józef Dambek 
zainicjował  utworzenie Taj-
nej Organizacji Wojskowej 
„Gryf Kaszubski”. Spotkanie 
założycielskie odbyło się 24 
grudnia 1939 roku w Czar-
linie koło Stężycy. Uczestni-
czyli w nim również: Klemens 
Bronk - miejscowy przewod-
niczący Stronnictwa Narodo-
wego, Bronisław Brunka - do 
czasu wybuchu wojny miejsco-
wy wójt oraz Jan i Józef Gier-
szewscy (ojciec  i syn) - rolnicy 
z Czarlina,  w których gospo-
darstwie miało miejsce to do-
niosłe wydarzenie. 

Kapelan 
Błękitnej Armii
Do działań w organiza-

cji przystąpił wkrótce znany 
działacz społeczny, ksiądz 
Józef Wrycza, co podniosło w 
oczach kaszubskiej społecz-
ności znaczenie tworzącej się 
struktury. Ksiądz Wrycza był 
przed laty kapelanem armii 
gen. Józefa Hallera - przema-
wiał podczas zaślubin Polski z 
morzem w 1920 roku.

6 lipca 1941 roku orga-
nizacja zmieniła nazwę na 
„Gryf Pomorski”. Nowa na-
zwa świadczyła o rozszerza-
niu się wpływów organizacji 
na całe Pomorze. Planowa-
no zaistnienie na Pomorzu 
Szczecińskim, interesowano 
się Prusami Wschodnimi. 

Wartości katolickie
Przywódcy, w tym Józef 

Dambek i ksiądz Wrycza ak-
centowali silne związki „Gry-
fa” z wartościami katolickimi. 
Miano kierować się zarządze-
niami władz emigracyjnych 
i rozkazami Naczelnego Wo-
dza. Prezesem Rady Naczel-
nej został ks. ppłk J. Wrycza, 
a drugim równoległym pre-
zesem por. J. Dambek, któ-
ry też został kierownikiem 
Głównego Wydziału Organi-
zacyjnego, a więc faktycznym 
dowódcą „Gryfa”. 

Po Odrę i Nysę
W Deklaracji Ideowej TOW 

„Gryf Pomorski” czytamy: 
„Gryf Pomorski” jest organi-
zacją wojskową (…) Uznaje 
w pełni Polski Rząd na Ob-
czyźnie oraz Wodza Naczel-
nego (…) Głównym celem (…) 
jest wyzwolenie Ojczyzny i Ko-
ścioła Katolickiego z niemiec-
kiego brunatnego faszyzmu i 
sowieckiej czerwonej zarazy 
(…) Odrodzona Polska będzie 
sięgać po linię Odry i Nysy Łu-
życkiej (…)”.

Eksterminacja
Działalność konspiracyj-

na na Kaszubach i na całym 
Pomorzu, w warunkach przy-
należności do Trzeciej Rze-
szy, przebiegała w niezwykle 
trudnych warunkach. Eks-
terminacja dziesiątek tysię-
cy Kaszubów, Kociewiaków i 
innych Polaków zamieszka-
łych na Pomorzu w Piaśnicy 
pod Wejherowem, w Lasach 
Szpęgawskich, w Borach Tu-
cholskich oraz w obozie zagła-
dy Stutthof spowodowała, że 
konspiracja niepodległościo-
wa pozbawiona została wielu 
wartościowych ludzi. 

Polityka list narodowościo-
wych, stosowana przez oku-
panta, dodatkowo utrudniała 
osiągnięcie pełnej solidarno-
ści narodowej. Zastraszanie  
i przekupywanie poszczegól-
nych osób nie powiodło się 
Niemcom do końca, ale niewąt-
pliwie komplikowało sytuację. 
Niemcy starali się rozbijać 
ruch niepodległościowy.

Przeciw intrygom
W grudniu 1943 roku por. 

Józef Damek wydał odezwę 
nawołującą Kaszubów do 
nieulegania intrygom sepa-
ratystów  i agentów oczernia-
jących „Gryfa Pomorskiego”. 

Złożona sytuacja, wpływa-
jąca na możliwości organiza-
cyjno-logistyczne podziemia, 
nie paraliżowała jednak woli 
walki i zdolności organizacyj-
nych dowództwa. 

Por. Dambek osobiście 

zdobył informacje o rakie-
tach V1 i V2, przesłane nie-
zwłocznie na Zachód. „Gryf 
Pomorski” nieustannie posze-
rzał swoje szeregi. W połowie 
trwania okupacji liczył ok. 20 
tys. żołnierzy i osób współ-
pracujących, skupionych w 
35 oddziałach, posiadał setki 
bunkrów, w których ukrywa-
no się, przechowywano i kon-
serwowano broń, drukowano 
prasę m.in. gazetkę „Gryf Po-
morski”. Grupy bojowe liczyły 
do 30 żołnierzy.

Sabotaż, dywersja, 
wywiad i pomoc
Rozwijano sabotaż, dy-

wersję i wywiad, stosowano 
represje wobec szczególnie 
zbrodniczych jednostek nie-
mieckich. Niszczono samo-
loty wojskowe, wysadzano 
pociągi. „Gryf Pomorski” zaj-
mował się ludnością cywilną. 
Ostrzegał przed aresztowa-
niami i wywózkami na robo-
ty, odbijał więźniów, wysyłał 
paczki do obozów, pomagał 
rodzinom pomordowanych, 
kładł nacisk na propagandę 
antyhitlerowską.

Mimo bezprzykładne-
go w historii terroru, liczni 
przedstawiciele ludności ka-
szubskiej współpracowali z 
podziemiem. Bohaterstwem 
wykazało się wiele rodzin, któ-
re w swoich gospodarstwach 
domowych ukrywały żołnierzy 
„Gryfa”, przechowywały broń, 
amunicję, flagi narodowe oraz 
symbole Państwa Polskiego.

Śmierć dowódcy
4 marca 1944 roku w Go-

łubiu na Kaszubach zginął w 
zasadzce dowódca „Gryfa Po-
morskiego” por. Józef Dam-
bek. Miejsce jego pochówku 
nie jest znane. 

Jego następcą został bar-
dzo zasłużony dla Pomorza 
por. Augustyn Westphal z 
Wejherowa.

Zabójcą por. Józefa Dambka 
był funkcjonariusz gdańskiego 
Gestapo Jan Kaszubowski vel 
Hans Kassner, który po wojnie 

był konfidentem NKWD-UB i 
pomagał komunistom w tro-
pieniu byłych żołnierzy „Gryfa 
Pomorskiego”. 

Infiltracja i represje
NKWD dobrze wiedziało, 

że na Pomorzu działała silna 
organizacja podległa rządowi 
w Londynie, przywiązująca 
dużą wagę do wartości religij-
nych. Takiej organizacji na-
leżało przetrącić kręgosłup. 
Dywersanci będący na usłu-
gach sowieckich starali się, 
zresztą nieskutecznie, infil-
trować środowisko „Gryfa Po-
morskiego”.

Po wkroczeniu Armii Czer-
wonej na Pomorze zaczęły 
się masowe represje wobec 
członków organizacji. Wie-
lu gryfowców z kierownictwa 
zostało aresztowanych,  część 
została zamordowana, a setki 
innych wywieziono na Sybir, 
skąd już nigdy nie wróciła. Nie 
zachowano nawet pozorów 
procesów sądowych - niejed-
nokrotnie żołnierza wyprowa-
dzano z domu i mordowano 
w lesie lub katowni Minister-
stwa Bezpieczeństwa Publicz-
nego. Często rodzina nigdy nie 
odnalazła ciała. 

Tak zginął dokumentalista 
i kronikarz „Gryfa” Jan Gończ  
z Kościerzyny, jak również ko-
mendant naczelny pionu woj-
skowego (od marca 1943 r. do 
końca wojny) por. inż. Grze-

Zapomniana i ciekawa historia 
bohaterskiego „gryfa Pomorskiego”

Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” czeka dalej na swoje należne miejsce w historii 
Pomorza i Polski. Jej historię przypominają Roman Dambek i Piotr Reszke

gorz Wojewski z Wejherowa. 
Por. Augustyn Westphal, 

który przejął dowództwo po 
śmierci por. J. Dambka, umarł 
we wrześniu 1946 roku po cięż-
kich torturach podczas prze-
słuchań w wejherowskim UB.

Walka nie poszła
na marne
W „Gryfie Pomorskim” by-

ło wielu wspaniałych boha-
terów, którzy oddali życie za 
Ojczyznę, Oni wszyscy zasłu-
gują na najwyższe uznanie i 
naszą z serca płynącą głębo-
ką wdzięczność. Walka boha-
terów „Gryfa” o wolną Polskę 
nie poszła na marne. Ich ideały 
przejęli synowie i wnukowie. 

To nie był przypadek, że 
na Ziemi Kaszubskiej miało 
miejsce Powstanie Grudnio-
we 1970 r. oraz, że tutaj po-
wstała „Solidarność”, która 
przyniosła Polsce i narodom 
Europy wolność. To właśnie 
na sztandarach „Solidarno-
ści” w sierpniu 1980 roku były 
hasła walki o całkowitą nie-
podległość Polski, które wcze-
śniej miał w swym programie 
„Gryf Pomorski”.

III

Roman Dambek - prezes Ka-
szubsko-Kociewskiego Stowarzy-
szenia im. TOW „Gryf Pomorski”, 
bratanek por. Józefa Dambka. 
Sekretarz powiatowy PiS Gdynia.

Piotr Reszke - wejherowianin, 
wiceprezes Kaszubsko-Kociew-
skiego Stowarzyszenia im. TOW 
„Gryf Pomorski”. Członek Zarządu 
Powiatowego PiS Wejherowo. 
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IV

Po mszy świętej, której opre-
wę zapewniła orkiestra dęta z 
gminy Łęczyce oraz chór Lut-
nia z Luzina, festyn rozpoczął 
koncert chóru Lutnia, koncert 
orkiestry dętej oraz występ 
młodzieży z Pustyni Miast. W 
zaproponowanych przez orga-
nizatorów konkursach wzięły 

22 czerwca w Robakowie odbyła się uroczystość i zabawa z 
udziałem mieszkańców wsi i gminy Luzino oraz zaproszonych go-
ści. Świętojańskie Świętowanie zgromadziło wielu uczestników.

udział dzieci i młodzież. Kon-
kurencję „mocowanie na ręce” 
wygrał Henryk Tobiaski z 
Robakowa.

Od godz. 19.00 do późnych 
godzin nocnych trwała zabawa 
wiejska. Można było korzystać 
ze straganów, garmażu, kawia-
renki. Hitem okazała się zna-

komita wojskowa grochówka, 
do której produkty zapewnił 
Edmund Słowi. Festyn mógł 
się odbyć dzięki bardzo długiej 
liście sponsorów, na których za-
wsze w takich sytuacjach moż-
na liczyć.

Najbardziej zapracowanymi 
osobami, które stworzyły zna-

komity koncept, które wokół 
tego zamierzenia potrafiły zmo-
bilizować lokalną społeczność, 
które czuwały nad sprawnym 
przebiegiem byli: Marzena 
Pallach, sołtys wsi Robakowo 
oraz radni Genowefa i Ed-
mund Słowi - główni organi-
zatorzy uroczystości.

W organizację zostali zaan-
gażowani również mieszkańcy 
gminy Luzino, którzy chętnie 
włączyli się całymi rodzinami, 
aby uświetnić, ten szczególny 

dzień. 
Dzień ten niewąt-

pliwie przyczynił się 
do integracji naszych 
rodzin, naszej spo-
łeczności, naszej ma-
łej ojczyzny. I to jest z 
pewnością największy, 
wspólny sukces. 

Krzysztof Bober

Autor tekstu, który 
prowadził festyn, na 
zdjęciu po prawej.

Wielkie święto w Robakowie

Reda jest miejscowością, w 
której decyduje się zamieszkać 
coraz więcej osób z Trójmiasta. 
Należy stworzyć takie warunki, 
aby młodzi, aktywni i przedsię-
biorczy mieszkańcy odczuwali 
wsparcie ze strony samorządu.

Bardzo ważną rolę w dłu-
goletniej historii Redy odegrali 
rdzenni mieszkańcy wywodzą-
cy się z szanowanych rodów 
kaszubskich. Władze samo-
rządowe powinny w sposób 
szczególny zainteresować się 
problemami seniorów . 

Jednym z głównych założeń 
programowych Komitetu PiS 
w Redzie, które należy zreali-
zować na poziomie samorządu 

lokalnego, jest zbudowanie 
parkingów przy przystan-
ku Szybkiej Kolei Miejskiej

Reda, jako miasto leżące na 
szlaku komunikacyjnym na 
Półwysep Helski i do Słupska, 
dla wielu okolicznych miesz-
kańców jest doskonałym miej-
scem w którym można przesiąść 
się do SKM, aby uniknąć pro-
blemów komunikacyjnych w 
drodze do Trójmiasta. Nieste-
ty, brak miejsc parkingowych 
na terenie miasta powoduje, że  
w okolicach dworca kolejowego 
nie sposób pozostawić auto. Ta 
sytuacja bardzo utrudnia życie 
redzianom, którzy dojeżdżają 
do pracy z odleglejszych dziel-

nic miasta.
Potrzebna jest rozbudo-

wa Biblioteki Miejskiej w 
Redzie, mieszczącej się w nie-
wielkim budynku. Przy sukce-
sywnie zwiększającej się  liczbie 
mieszkańców przestaje speł-
niać swoją funkcję. 

Szczególnie widoczne jest to 
w kontekście braku dużej sali  
prelekcyjnej w której mogłyby 
się odbywać spotkania wynika-
jące z działalności statutowej te-
go miejsca. 

W obecnych czasach, gdy 
normą stają się multimedia, 
koniecznym jest przeznacze-
nie dodatkowych środków na 
uatrakcyjnienie  biblioteki. 

Ponadto należy:
• pomóc w funkcjonowaniu  

stowarzyszeń działających na 
terenie Redy m.in. zespół „Re-
dzanie”, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku i innych,

• dokończyć budowę drogi 
łączącej ul. Kosynierów w Ru-
mi (za Auchan) z ul. Obwodową 
w Redzie,

• budowę i naprawę dróg 
w mieście należy wykonywać 
materiałami wyższej jakości w 
celu przedłużenia okresów eks-
ploatacji.

To w skrócie najważniejsze 
zadania, które należy zrealizo-
wać na rzecz  Redy.

Ludwik Zegzuła 

Autor artykułu obok, Ludwik Zegzuła (na zdję-
ciu stoi drugi z prawej) jest związany ze środo-
wiskiem miasta Redy, jako wieloletni nauczyciel 
religii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Re-
dzie. 

Ludwik Zegzuła jest członkiem Zarządu Powia-
towego Prawa i Sprawiedliwości w Wejherowie.

Mała ojczyzna w moim rozumieniu jest szczególnie ważna. To w naszym mieście i powie-
cie mieszkamy, wychowujemy dzieci, pracujemy i oczekujemy godnych warunków do życia.  
Prawo i Sprawiedliwość szczególną rolę upatruje w działaniach mających na celu  ułatwienie 
polskiej rodzinie zmagań z trudną codziennością. Nasze miasto i powiat powinny rozwijać 
się szybciej i prężniej. 

Żeby w Redzie żyło się lepiej

Od lewej: A. Fotyga, D. Arciszewska-Mielewczyk, G. Lisius oraz G.i E. Słowi.
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W ramach akcji „Nasz Dom” Fundacja „Poma-
gam” stara się pomóc rodzinie z Gałąźni Wielkiej 
niedaleko Słupska. Państwo Pluto-Prądzyńscy ma-
ją czworo dzieci. Dwoje z nich ma czterokończy-
nowe porażenie mózgowe i wymaga szczególnej 
opieki. Rodzice dzielnie zmagają się z przeciwno-
ściami, ale nie mają domu. Fundacja grpomadzi 
srodki na zakup drewnianego domu dla tej rodziny.

Oto fragment listu matki, który trafił do Fundacji: 
„Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w zebraniu fun-

duszy na budowę domu dla naszej rodziny. Mieszkamy w po-
wiecie bytowskim, w gminie Kołczygłowy. Zanim urodziła się 
najmłodsza córeczka Emilka, przez kilka lat mieszkaliśmy w 
malutkim, ciemnym, nieogrzewanym pokoju przy rodzinie z 
synem Damianem oraz dwójką ukochanych bliźniaków Da-
nielem i Dawidem. Obaj chłopcy są bardzo chorzy. Mąż zdeter-
minowany zapewnieniem dzieciom nieco lepszych warunków 
wyremontował budynek gospodarczy za domem (chlewik) i 
przystosował go jak tylko potrafił na potrzeby mieszkaniowe. 
Niestety, w mieszkaniu jest wilgoć, a co za tym idzie grzyby i 
pleśń na ścianach. Bliźniaki nieustannie chorują na infekcję 
górnych dróg oddechowych, spędzają dużo czasu w szpitalach. 
Coraz trudniej jest ich wyleczyć. Coraz gorzej też znoszą pobyt 
w szpitalu, nie chcą jeść, tracą bardzo dużo na wadze”. 

Razem z Fundacją zwracamy się z prośbą o wsparcie dla tej 
wspaniałej Rodziny. W ramach akcji „Nasz Dom” pomóż-
my im zakupić drewniany dom, który umożliwi godne 
życie.

Sprawę prowadzi koordynator Aleksandra Harasiuk
tel. 795 566 656, Fundacja „Pomagam” ul. Śląska 38/11, Gdynia 
  http://pomagam.webd.pl 
Wpłaty należy kierować na konto:
Alior Bank - 82 2490 0005 0000 4500 8398 7419,
  z dopiskiem: NASZ DOM.

Pomóżmy kupić im dom

Rodzina potrzebuje
wsparcia

O G Ł O S Z E N I E

Społeczeństwo polskie starzeje się, ale koniec aktywności za-
wodowej nie musi oznaczać końca aktywności społecznej. Świad-
czą o tym wyniki ankiety, przeprowadzonej z inicjatywy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wejherowie wśród słuchaczy Wejherow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

W ankiecie wzięły udział 53 osoby, w większości w wieku 60-79 
lat. Trzy osoby miały ponad 80 lat, a trzy inne - 55 lat. 

Odpowiadając na pytanie o zainteresowania, seniorzy najczę-
ściej wymieniali literaturę (16 osób), malarstwo (7), teatr  (5), film 
(5), muzykę (6), robótki ręczne (5), a także turystykę, podróże, spa-
cery (11) oraz sport (3). Najczęstsze formy spędzania czasu wol-
nego to czytanie książek, spacery, podróżowanie, pływanie, jazda 
na rowerze, nordic walking. Poza tym wymieniano malowanie  i 
słuchanie muzyki. 

Seniorzy chętnie korzystają z propozycji kulturalnych, m.in. 
biblioteki, uczestniczą w spotkaniach z pisarzami, wernisażach, 
warsztatach teatralnych, zajęciach komputerowych.

Badania pokazały, że seniorzy mają wszechstronne zaintere-
sowania, dbają o rozwój intelektualny oraz o aktywność społeczną 

Więcej na ten temat na stronie: biblioteka.wejherowo.pl

Wyniki ankiety MBP

Aktywni seniorzy
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Na boisku Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 4 w Wej-
herowie (samochodówka) dla 
najmłodszych przygotowano 
dmuchane zjeżdżalnie i zam-
ki, stoiska z łakociami i napo-
jami, watą cukrową, grillowane 
smakołyki. Były też konkursy z 
nagrodami oraz atrakcyjny tor 
treningowy dla zawodników, w 
którym biegali z piłką najmłod-
si. Nie brakowało zabawy z pił-
ką ręczną. Poza tym specjalne 
pokazy przygotowali strażacy i 
policjanci. 

Z głośników płynęła muzy-
ka, pogoda dopisała więc zaba-
wa z piłką ręczną i Tytanami 
była bardzo udana. 

Organizatorem przedsię-
wzięcia była Gminna Insty-
tucja Kultury i Biblioteka w 
Łęczycach z siedzibą w Strze-
bielinie. Partnerami przy reali-
zacji imprezy był Zespół Szkół 
w Bożympolu Wielkim i Urząd 
Gminy w Łęczycach.

Zadaniem projektu była 
szeroko rozumiana integra-
cja dzieci z różnych placówek 
oświatowych z gminy Łęczyce. 
Cel był jeden – dobra zabawa. 
W tym roku spotkanie odby-
ło się pod hasłem „W krainie 
cyrku”. Każda placówka wyty-
powała drużynę „cyrkowców”, 
przygotować piosenkę oraz 
zabawę rytmiczną lub taniec. 
Dzieci prezentowały umie-
jętności wokalne, taneczne i 
plastyczne, wzięły udział w 
warsztatach udzielania pierw-
szej pomocy oraz w zabawach 
integracyjnych przy muzyce i 
konkurencjach sportowych. 

Przedstawiciele grup wzię-
li udział w konkurencjach cyr-
kowych. Niespodzianką był 
występ prawdziwego magika, 
który czarował nie tylko przed-
mioty, ale i dzieci. 

Dodatkowymi atrakcjami 
były myszki Miki i Minnie, któ-
re zabawiały  towarzystwo, ma-
lowanie buziek, tańce i śpiewy. 

„Giełda talentów. Przedszkolakiem być to wielka sprawa”  ta pro-
pozycja kulturalna przeznaczona była dla przedszkolaków gminy Łę-
czyce. 12 czerwca br. na leśnej polanie w Paraszynie spotkały się na 
cyrkowych zmaganiach maluchy z całej gminy.

Po trudach cyrkowych dzia-
łań dzieci mogły wzmocnić swo-
je siły grilowanymi kiełbaskami 
i słodkim poczęstunkiem.  

Na zakończenie zaba-
wy wręczono nagrody. Każde 
dziecko otrzymało upominek 
w formie piłki, a poszczególne 
oddziały otrzymały chusty ani-
macyjne, które mogą wykorzy-

stywać podczas zajęć z dziećmi 
w swoich placówkach. 

Głównym sponsorem wy-
darzenia był Operator Ga-
zociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A.

Przedszkolaki z gminy Łęczyce

giełda talentów

sport i zabawa na boisku

Piknik z tytanami
Klub piłki ręcznej Tytani Wejherowo zorganizowali piknik, w 

którym uczestniczyły licznie rodziny z małymi dziećmi, grono 
kibiców oraz zawodnicy Tytanów. Oczywiście na wszystko miał 
baczenie trener wejherowskich szczypiornistów.

Spotkanie zorganizowa-
ło Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 
PRZYSTANEK wraz z Mia-
stem Wejherowem, Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko- Pomorskiej i Urzędem 
Wojewódzkim w Gdańsku. 

Motywem przewodnim by-
ły legendy charakteryzujące 
region, z którego przyjechała 
dana grupa. W punkcie infor-
macyjnym można było uzyskać 
porady na temat pomocy reha-
bilitacyjnej, medycznej oraz so-

cjalnej, udzielanej przez ośrodki 
pomocy społecznej, firmy i orga-
nizacje pozarządowe. Powiato-
wy Zespół Szkół Policealnych 
w Wejherowie zorganizował 
stanowiska interaktywne. 

Członkowie Stowarzyszenia 
PRZYSTANEK serwowali ka-
wę i słodki poczęstunek, a Dom 
Pomocy Społecznej ze Strzebie-
linka podawał w kuchni polowej 
pyszną grochówkę. Jednocze-
śnie w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej oglądać można było wy-

stawę dorobku artystycznego 
osób niepełnosprawnych. Pra-
ce prezentowało 30 artystów. 
Na scenie wystąpili m.in. Na-
talia Modzelewska  finalistka 
konkursu Anny Dymnej „Za-
czarowana Piosenka” , Agata 
Jasińska zWejherowa i Zespół 
Siedem Osiem ze Strzebielinka. 
Spotkanie było dobrym sposo-
bem na integrację poprzez za-
bawę, poznanie się i wymianę 
wspólnych doświadczeń. Fre-
kwencja dopisała, było ponad 
300 osób. Śpiewają Natalia Modzelewska i Agata Jasińska. 

W Parku A. Majkowskiego odbyło się spotkanie integracyjno-edu-
kacyjne pt. „Spotkajmy się w legendzie”, połączone z obchodami Dnia 
Godności Osób Niepełnosprawnych.

Dzieci zabawiała m.in. Myszka Miki.

Legendy i piosenki
W dniach od 30 czerw-

ca do 27 lipca br. kryta 
pływalnia w Zespole szkół 
nr 3 w Wejherowie będzie 
wyłączona z eksploatacji. 

W basenie wykonane 
zostaną naprawy, których 
realizacja uniemożliwia ko-
rzystanie z pływali w go-
dzinach jej codziennego 
użytkowania. 

W ramach prac, wypom-
powana zostanie woda z 
niecki basenowej, aby moż-
na było wykonać koniecz-
ną konserwację instalacji 
uzdatniania wody.

Pływalnia
nieczynna



14

www.pulswejherowa.pl26 czerwca 2014

SPORT I REKREACJA

10

Prężnie działająca nie-
spełna dwa lata sekcja pły-
wacka cieszy się ogromną 
popularnością w Rumi pro-
mując tą właśnie dyscypli-
nę sportu w regionie. Dzięki 
uprzejmości Piotra Nettera, 
prezesa Klubu Triathlono-
wego UKS Tri-Team Rumia 
(wcześniej Tri-Saucony) 
działa sekcja pływacka pro-
wadzona przez Marcina 
Malińskiego - olimpijczyka 

Trener Marcin Maliński z grupą zawodników 10 i 11-letnich UKS Tri Team Rumia. 
W klubie są m.in. wejherowianie: Julia Bąkowska i Dominik Bielawa z SP 8 oraz  
Aleks Tomaszewski z SP 11.

Pływanie. Klub triathlonowy

sukcesy uczniów
z Barcelony 92 i Atlanty 96, 
trenera V klasy Amerykań-
skiego Stowarzyszenia Tre-
nerów Pływania ASCA. 

Kończący się sezon 
2013/2014 dla zawodników 
10-11-letnich był bardzo 
owocny. Podczas mistrzostw 
województwa pomorskiego 
w pływaniu dzieci w ramach 
Ogólnopolskiego Drużyno-
wego Wieloboju Pływackie-
go zawodnicy UKS Tri-Team 

Młodzi zawodnicy Klubu Triathlonowego UKS Tri-Team Rumia, 
mają na swoim koncie liczne sukcesy, medale i rekordy życiowe. 

zdobyli Puchar Burmistrza 
Kościerzyny za zajęcie 1. 
miejsca w klasyfikacji dru-
żynowej dziesięciolatków. 

Oliwia Steć została naj-
lepszą zawodniczką w tej 
kategorii, Karolina Posań-
ska i Kacper Musiński zajęli 
drugie miejsca w klasyfika-
cji ogólnej. 

Wiktor Trylski został 
najlepszym zawodnikiem 
wśród jedenastolatków.

W prestiżowym IV turnieju 
Judo o Puchar Burmistrza gmi-
ny Żukowo, w którym wystarto-
wały  prawie wszystkie  kluby z 
województwa pomorskiego, 
Agata syska z wejherowskiej 
szkółki Judo-Dragon Wejhero-
wo została finalistką w kat. do 30 
kg. W finale Agata spotkała się 
z zawodniczką gdyńskiego „Ga-
leona”, którą pokonała po emo-
cjonującej walce, zdobywając 
mistrzostwo w tej kategorii. 

 * * *
W Ostrowcu Świętokrzyskim 

odbyły się Mistrzostwa Polski 
juniorów w kickboxingu. Srebr-
ny medal w pointfighting oraz 
brązowy w light contact zdoby-
ła Patrycja hinc z Zelewa, któ-
ra trenuje w klubie Kickboxing 
KTS-K GOSRiT Luzino, prowa-
dzonymprzez Rafała Karcza.

Na matach walczyło prawie 
200 zawodników z ponad 40 
polskich klubów kickboxingu. 
Patrycja startowała w wadze do 
55 kg. Z racji tego, że zawodnicz-
ka ma 17 lat, w przyszłym roku 
jeszcze będzie miała szansę się-
gnąć po złoto w kategorii junio-
rów, gdyż ta grupa wiekowa w 
kickboxingu kończy się z dniem 
19. urodzin. 

 * * *
GOSRiT Luzino brał udział 

w Pucharze Polski w kickboxin-
gu kadetów. Zuzia Kalbarczyk 
dwukrotnie sięgnęła po Puchar 
Polski w kat. do 42 kg (pointfi-
ghting oraz light contact). Złoto 
zdobył także Filip stark. 

Judo i
kickoboxing

Medale

Wejherowianie składzie: Genowefa Lenda (grający kapitan i 
trener), Leszek Lenda, Radosław Szatkowski i Andrzej Puchowski, 
jako jedyna drużyna, zwyciężyli we wszystkich swoich meczach w 
turnieju. Startowało 106 zawodników i zawodniczek z Chorwacji, 
Słowacji , Ukrainy i Polski (Warszawa, Katowice, Bydgoszcz, Zie-
lona Góra, Giżycko, Rędziny, Częstochowa, Libiąż, Jaworzno, Piń-
czów, Wejherowo, Konopiska). W ścisłym finale Borhyd najpierw 
pokonał 7:3 Integracyjny Klub Sportowy Zieloni Zielona Góra, w 
kolejnym meczu zwyciężył 6:4 słowacki Fafalletta Żylina.         L.L.

Boccia

Puchar dla 
Borhydu

Reprezentacja wejherowskiego Borhydu 
w Konopiskach k/Częstochowy w Między-
narodowym Integracyjnym Turnieju Boccia 
„Prometeus - Cup 2014” wywalczyła puchar 
Marszałka Województwa Śląskiego. 

Na zdjęciu drużyna wejherowskiego BorHydu. Od le-
wej: G. Lenda, R. Szatkowski, L. Lenda i A. Puchowski.

W łącznej klasyfikacji 
szkół Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 z 
Rumi zajął wysokie trzecie 
miejsc, a na piątym miejscu 
uplasował się Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 
4 z Wejherowa.

 Powiat wejherowski zdo-
był na tej imprezie aż 12 me-
dali: 2 złote (w biegu na 100 

Lekka atletyka. Finał Licealiady

Dwanaście medali dla naszego powiatu
Bardzo dobrze zaprezentowali się lekkoatleci z powiatu wejherowskiego podczas XV Fina-

łów Wojewódzkiej Licealiady w Indywidualnej Lekkoatletyce, które odbyły się na stadionie 
lekkoatletycznym w Chojnicach.  Powiat wejherowski zdobył na tej imprezie aż 12 medali.

metrów dziewcząt – Joanna 
Walas z ZSP nr 1 w Rumi 
oraz w biegu na 800 metrów 
- Martyna Niećko z ZSP nr 
1 z Wejherowa), 6 srebr-
nych (w sztafecie 4x100 me-
trów dziewcząt i chłopców 
- ZSP nr 1 w Rumi, w bie-
gu na 400 metrów dziew-
cząt - Marta Topp z ZSP nr 
4 z Wejherowa, w pchnięciu 

kulą dziewcząt - Wiktoria 
Dombrowska  z ZSP nr 1 z 
Rumi, w biegu na 1500 me-
trów - Łukasz Wiśniewski z 
ZSP nr 4 z Wejherowa oraz 
w rzucie oszczepem -  Jakub 
Socha, również z ZSP nr 4). 
Cztery brązowe (w skoku w 
dal dziewcząt – Milena Wir-
kus z ZSP nr 4 w Wejhero-
wie, w rzucie oszczepem 

dziewcząt - Patrycja Parul-
ska z ZSP nr 1 Rumia, w 
biegu na 100 metrów chłop-
ców - Arkadiusz Orzeł z ZSP 
nr 1 w Wejherowie i w sko-
ku wzwyż chłopców - Oskar 
Staniszewski z ZSP nr 1 w 
Rumi)

Jest to kolejny tak wieli 
sukces powiatu w tym roku 
w lekkiej atletyce. 
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  lub sms-em  na numer telefonu:   606 101 502
Można też wrzucić ogłoszenie spisane na kartce 

do skrzynki obok wejścia do biura ARTEX 
w Wejherowie, przy ul. Polnej 3/41

Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych 
wydaniach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej. 
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NIERuChOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie 55 
m kw, Wejherowo, os. Suchar-
skiego, 3 pokoje, 1 piętro, 2011, 
wysoki standard wykończenia. 
Cena 258 tys. do negocjacji. 

Tel. 509 524 714.
 * * *
Sprzedam domek partero-

wy, stan zamknięty, ocieplony, 
na działce ogrodniczej, 468 m 
kw. Cena 52 tys. zł. 

Tel. 502 056 307
 * * *
Sprzedam parter domu, 72 

m kw., cztery pokoje, garaż, 350 
m kw. ogrodu, w centrum Wej-
herowa. Cena 270 tys. zł.

 Tel. 511 227 394
 * * *
Sprzedam 2 pokojowe 

mieszkanie na I piętrze w Rumi, 
w centrum w spokojnej dzielni-
cy. Tel. 660 708 062

 * * *
Działka 7600 m2 Łówcz Gór-

ny k. Strzebielina z możliwością 
zabudowy. Cena 10 zł/m2. 

Tel. 782 167 653, 
00491724794130
 * * *
Dom w Wejherowie, budyn-

ki gospodarcze, działka 1202 m 
sprzedam. Tel. 501 549 579

 * * *
Nowy dom parterowy typu 

dworek, 2500 m od śródmie-
ścia Wejherowa, pod lasem. 
Pow. domu 135 m kw., dział-
ki 900 m kw. Cena 450 tys. zł.  
Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie 3-pokojowe, parter 
do I piętra lub inne propozycje. 

Tel. 661 664 085.
 * * *
Działkę 1100 m kw. sprze-

dam. Prąd, woda. ul. Dębowa 
13 Kąpino, gm. Wejherowo. 

Tel. 605 420 694

WYNAJME

Wynajmę pokój 4-osobowy 
na Dębkach, cena 120 zł. 

Tel. 606 684 538
 * * *
Do wynajęcia garaż na ul. 

Strzeleckiej w Wejherowie. 
Tel. 889 450 014
 * * *
Pokój, kuchnia, łazienka, 

osobne wejście. Wejherowo. 
Tel. 507 623 797

sPRZEDAM

Dwie lady biurowo-sklepo-
we po 1 metr każda, w cenie 
po 100 zł. Tel. 693-370-251

 * * *
Spawarkę Bester STS 400 

amper. Tel. 693-370-251

Książki Piotra Kraśki "Świat 
Według Reportera" - Wło-
chy, Ameryka Łacińska, Bliski 
Wschód, Francja. Plus Martyna 
Wojciechowska - Namibia, RPA, 
Argentyna. Cena 7 zł. od sztuki 
plus przesyłka.

 Tel. 783 011 107
 * * *
Słowniki: pojęć historycz-

nych, geografi czny i szkolny 
geografi czny. Stan idealny. Ce-
na 20 zł. Tel. 783 011 107

 * * *
Książka "Najpiękniejsze 

Miasta Świata". Cena 10 zł. 
Tel. 783 011 107
 * * *
Telefon komórkowy Sam-

sung SGH-E900. Bez simlocka 
i gwarancji. W zestawie dodat-
kowe akcesoria. Cena 90 zł. 

Tel. 783 011 107
 * * *
Gogle taktyczne i okulary 

WileyX SG-1. Stan nowe. W ze-
stawie dodatkowe akcesoria. 
Cena 260 zł. Tel. 783 011 107

 * * *
Pasek męski Diverse. Skó-

rzany. Długość 100 cm. Kolor 
brąz. Cena 20 zł. 

Tel. 783 011 107
 * * *
Rękawice do nordic walkin-

gu zimowe. Rozmiar L/XL. Czar-
ne. Stan nowe. Cena 20 zł. 

Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, 

integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

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. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich 
mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

Punkt Informacji Europejskiej

Tel. 783 011 107
 * * *
Spodnie rowerowe na szel-

kach. Czarne. Rozmiar XL. No-
we. Cena 70 zł. 

Tel. 783 011 107
 * * *
Bufet, ok. 80 lat (antyk), 

oszklony, stan dobry. Cena ok. 
500 zł. Tel. 500 174 281

 * * *
Kosiarkę elektryczną, do-

brze tnącą plus kabel. Cena 200 
zł. Wejherowo. 

Tel. 500 174 281  

KuPIĘ
Kupię duży damski niemiec-

ki rower trzybiegowy. 
Tel. 786-276-823
 * * *
Kupię drewno opałowe. 
Tel. 786-276-823

PRACA 
Poszukuje pracy – sprząta-

nie mieszkań na terenie Wej-
herowa. Tel. 725 446 627

NAuKA

Matematyka, każdy po-
ziom, doświadczony nauczy-
ciel, dojadę do ucznia również 
w wakacje. Tel. 505 327 921

 * * *
Pomoc i konsultacje w pi-

saniu prac mgr., licencjackich, 
dyplomowych, pedagogika, 
socjologia, pielęgniarstwo, 
ekonomia, zarządzanie, tury-
styka, inne. Wydruki . 

Tel. 501 957 499
 * * *
Przepisywanie tekstów 3,50 

str. Wydruki . Tel. 501 0957 499
 * * *
Nauczyciel muzyki, eme-

ryt w Wejherowie, udziela lek-
cji gry na gitarze, akordeonie, 
mandolinie, skrzypcach, za nie-
wielką opłatą. 

Tel. 665 570 808.

RÓŻNE

Zlecę renowację starych 
drzwi wahadłowych. Wejhero-
wo. Tel. 502 351 988

 * * *
Oddam gruz za wywózkę. 
Tel. 533 197 297
 * * *
Zlecę wywiercenie studni. 
Tel. 786-276-823
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ROZRYWKA

ENEMEF: Noc Reżyserskich Wersji Władcy Pierście-
ni ponownie na wielkim ekranie na specjalne życzenie 
widzów! Maraton, który zaplanowano jutro, 27 czerwca, 
to doskonała okazja, żeby zobaczyć trylogię J.R.R. Tol-
kiena w wersjach reżyserskich. Przeżyj wielką przygo-
dę w Śródziemiu na dobry początek wakacji!

W trakcie maratonu w kinach w sieci MULTIKINO zapre-
zentowane zostaną filmy rozszerzone o kilkadziesiąt minut scen 
dodatkowych, dzięki którym ta fenomenalna seria stała się nie-
mal idealna. Będzie można zobaczyć całkowicie inne rozpoczęcie 
Drużyny Pierścienia, dłuższe wątki dotyczące postaci drugoplano-
wych: Boromira, Faramira i Galadrieli, dziesiątki akcentów humo-
rystycznych, scenę z koniem Theodreda, która tłumaczy cudowne 
odratowanie Aragorna, a także liczne sceny liryczne, których czy-
telnikom Władcy Pierścieni brakowało.

Rozpoczęcie o 22.00, przewidywany koniec ok. 10.00 rano
Więcej informacji: pod adresem http://www.enemef.pl

O G Ł O S Z E N I E

Władca wraca

Dla naszych Czytelników mamy 5 pojedynczych bezpłat-
nych biletów na ENEMEF w piątek 27 czerwca w Multikinie 
w Rumi. Żeby zdobyć bilet, należy jeszcze dzisiaj: 26 czerwca 
do godz. 22.00 wysłać e-maila na adres: 

         redakcja@pulswejherowa.pl
W temacie prosimy napisać: władca wraca, a w treści maila 

trzeba podać imię i nazwisko. 
Do wylosowanych osób odpiszemy jeszcze dzisiaj!

Bilety dla Czytelników
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Największą gwiazdą tegorocznej edycji Ladies' Jazz Fe-
stival jest młodziutka Kanadyjka, Nikki Janofsky. W tym 
roku wydaje swoją drugą (już w wielu krajach okrzykniętą 
złotą) płytę, a w Europie wystąpi tylko dwa razy w tym sezo-
nie. Nie mniej gorąco może być na wejherowskim koncercie 
zespołu BANDA MAGDA, prowadzonego przez Greczynkę 
Magdę Giannikou. 

W Gdyni i w Wejherowie wystąpią także: Monsieur Per-
ine,  Monika Borzym, Krystyna Stańko i Jej Jobim, 
Hanna Woźniak, Saksofonarium, Agnieszka Maciasz-
czyk, Karolina Śleziak i Bardotka Tr.

O szczegóły najlepiej pytać  w Wejherowskim Centrum 
Kultury lub sprawdzic na stronie: www.wck.org.pl

Ladies’ Jazz Festival odbędzie się w dniach 
11-19 lipca w Gdyni, ale po raz pierwszy w histo-
rii tej imprezy, zagości również w Wejherowie. 
Filharmonia Kaszubska będzie rozbrzmiewać 
fenomenalną, kobiecą muzyką jazzową na naj-
wyższym światowym poziomie! 

Ladies’ Jazz Festival w lipcu 

Wokalistki jazzowe 
w Filharmonii

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa


