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Święto turystyki Wciąż tańsze ciepło
w Filharmonii

Pomimo inflacyjnej podwyżki cen ciepła przez OPEC w wysokości 3
procent, koszty ciepła w Wejherowie nadal są najniższe w porównaniu z
Gdańskiem, Sopotem czy Gdynią. Informacje o rzekomo 20-procentowej
Str. 3
podwyżce cen przez OPEC to element kampanii wyborczej.

3 października do Filharmonii Kaszubskiej zjadą się przedstawiciele samorządów, organizacji turystycznych oraz branży turystycznej w naszym regionie. W Wejherowie odbędą się Pomorskie
Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki pod hasłem „Turystyka i rozwój społeczności”.
Podczas gali zostaną wręczone nagrody m.in. za szczególną działalność na rzecz
promocji i rozwoju turystyki
w województwie pomorskim,
poznamy też zwycięzców konkursu na najlepszą przestrzeń
publiczną Pomorza.
- To nie tylko uroczystość,
ale też wyjątkowe forum wymiany doświadczeń - mówi zastępca kierownika Wydziału
Kultury, Spraw Społecznych,
Promocji i Turystyki UM w
Wejherowie Jacek Thiel,
członek zarządu Pomorskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej. - W Wejherowie
budujemy turystyczną markę miasta w oparciu o różne
REKLAMA

atrybuty. Jednym z nich jest
ciekawa i różnorodna oferta
kulturalna, która ma zachęcić
turystów do odwiedzania Wejherowa. Filharmonia Kaszubska to jeden z ciekawszych
obiektów architektonicznych
na Pomorzu. Cieszy fakt, że
Urząd Marszałkowski zdecydował o organizacji regionalnych obchodów Światowego
Dnia Turystyki 2014 właśnie
tutaj.
- Regionalne organizacje
turystyczne stanowią forum
współpracy samorządów terytorialnych,
zawodowych
organizacji branżowych i podmiotów gospodarczych działających w turystyce - ocenił

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Wszyscy
łącząc doświadczenia i interesy oraz działając wspólnie, zapewniają bardziej skuteczną i
skoordynowaną promocję. Na
rozwoju turystyki skorzystają
również mieszkańcy Wejherowa, gdyż w tej branży tworzą
się nowe miejsca pracy.
Patronami Regionalnych
Obchodów Dni Turystyki w
Wejherowie są: Mieczysław
Struk, marszałek województwa pomorskiego, Krzysztof Hildebrandt, prezydent
Wejherowa oraz Marta Chełkowska, prezes Pomorskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej.

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

Jacek Gafka
jest winny
Kandydat na prezydenta Wejherowa Jacek
Gafka jechał zbyt szybko samochodem i spowodował wypadek. Auto wylądowało w rowie, a
kierowca został za to ukarany przez policję. J.
Gafka jest winny zniszczenia służbowego auta
Starostwa Powiatowego w Wejherowie kupionego za prawie 120 tys. zł z pieniędzy podatników. 					
Str. 5

Happening „Stragany Art”, zorganizowany przez
Wejherowskie Centrum Kultury we współpracy z działkowcami, był ciekawą i sympatyczną imprezą. Na ul.Wałowej można było oglądać i kupować warzywa, owoce, miód
oraz rośliny. Zadbano też o atrakcje dla całej rodziny, m.in.
pokazy rzeźbienia w owocach i spektakl ulicznego teatru.

Kto nie potrafi
współpracować?
W lokalnych utarczkach politycznych często pojawia się temat braku współpracy pomiędzy miastem
Wejherowo a powiatem wejherowskim.
O tym, kto jest temu winien piszemy na stronie 4.

2-5 października * Filharmonia Kaszubska
POKAZY * RAJDY * WARSZTATY
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Większy obszar obserwacji Zmarła druga ofiara Leszka F. z Zelewa

Kolejna kamera Za śmierć trzech osób

Trwa rozbudowa ulicznego monitoringu w
Wejherowie. 9 września br. do systemu monitorowania miasta włączono kolejną 33. kamerę.
Zamontowana została ona na placu Piłsudskiego w Wejherowie. Zasięgiem obejmuje cały plac.

Stanowisko monitoringu miejskiego w siedzibie Straży
Miejskiej w Wejherowie.

Miasto dofinansowało

sprawcy grozi ...12 lat

Po 10 dniach walki lekarzy o uratowanie życia ciężko rannemu poszkodowanemu w wypadku pod Wyszecinem, 17 września br. w wyniku doznanych obrażeń mężczyzna zmarł w Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym w Gdańsku. To trzecia ofiara pijanego kierowcy z Zelewa.
Małżonkowie osierocili synka, zginęło też ich drugie, nienarodzone
dziecko. Wkrótce miało przyjść na świat.
Dwa tygodnie temu pisaliśmy o tragicznym wypadku,
który wydarzył się 6 września
po godz. 22.00. Leszek F. z Zelewa, mając ponad dwa promile alkoholu w organizmie
pędził swoim audi a4 i w wyniku zderzenia z fiatem punto na
miejscu zabił ciężarną kobietę,
jadącą z mężem i trzyletnim
synkiem. Pasażer audi zbiegł
z miejsca wypadku, ale został
szybko zatrzymany.

Mały syn nie doznał większych obrażeń, ale mąż z ciężkimi ranami przetransportowany
został do szpitala w Gdańsku.
Lekarze od początku określali stan rannego mężczyzny
jako bardzo ciężki, który niestety się pogarszał. Dzień przed
śmiercią stan był już krytyczny.
W związku ze śmiercią drugiej poszkodowanej w wypadku
osoby, zarzuty, jakie usłyszał
Leszek F z Zelewa, podejrzany

o spowodowanie wypadku zostaną jeszcze uzupełnione, ale
kwalifikacja tego okrutnego
czynu nie zmieni się.
Za spowodowanie wypadku
ze skutkiem śmiertelnym grozi mu (tylko!) do 12 lat więzienia. W chwili wypadku miał 2
promile alkoholu, nie posiadał
prawa jazdy, a wcześniej został
pozbawiony uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Niebezpiecznie Wypadek w Śmiechowie

Auto dla policji Rajd na Śmierć na torach

Władze Wejherowa sfinansowały zakup
oznakowanego radiowozu za 38 tys. zł, a prezydent miasta przekazał kluczyki do nowego
auta. Pozostałą kwotę pokryła Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.
Nowy radiowóz, który będzie patrolował ulice Wejherowa, będzie ich skutecznym narzędziem w zwalczaniu przestępczości. Jest
to już kolejne wsparcie finansowe wejherowskiej komendzie policji
i trzeci oznakowany radiowóz przekazany policji przez wejherowski samorząd.
- Zawsze możemy liczyć na wsparcie prezydenta Wejherowa –
stwierdził komendant powiatowej policji insp. Krzysztof Lawer.
- Samochód już patroluje wejherowskie ulice.
W uroczystym przekazaniu samochodu uczestniczyli: zastępca
prezydenta Bogdan Tokłowicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara, skarbnik Arkadiusz Kraszkiewicz oraz radni Dariusz Kreft i
Henryk Jarosz. Radiowóz poświęcił ks. prałat Tadeusz Reszka.
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motorze

Strażnicy Miejscy na ekranach monitoringu zauważyli
motocyklistę, pędzącego przez
miasto. Patrol zmotoryzowany
wyruszył na ul. Św. Jana, gdzie
motocyklista jechał bez oświetlenia i ignorującego próby jego
zatrzymania. Motocyklista ruszył slalomem ulicami Srebrny
Potok, Dąbrowskiego, po czym
wyjechał ciągiem pieszych w
ulicę Wałową. Kontynuował
niebezpieczny rajd, a zatrzymany został dopiero na ulicy Ofiar
Piaśnicy. Okazało się, że 25-letni
motocyklista ma w organizmie
2,14 promila alkoholu.
W innym przypadku 24-letni motocyklista uciekał przed
policją z prędkością ponad 170
km/h. Jego popisy zarejestrowała policyjna kamera. Policjanci w trakcie patrolowania
drogi krajowej nr 6 w Wejherowie zauważyli motocyklistę,
który przejechał obok nieoznakowanego radiowozu z nadmierną prędkością. Kierowca
nie reagował na sygnały policjantów. Został zatrzymany na
jednym ze skrzyżowań w mieście. Policjanci zatrzymali motocykliście prawo jazdy.

Na torach w Wejherowie Śmiechowie doszło do śmiertelnego wypadku. Jak ustalili policjanci, w rejonie niestrzeżonego przejścia przez tory zginęła 79-letnia mieszkanka
Wejherowa. Motorniczy był trzeźwy.

WAŻNE TELEFONY:
Pogotowie
58 677 61 02
PolicjA
58 672 97 22
Straż Pożarna
58 677 61 00
Straż Miejska
58 677 70 40

N A S Z PA R T N E R

Z POLICJI
Narkotyki

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie
zatrzymali dwóch mężczyzn
za posiadanie i handel narkotykami. 20-letni mieszkaniec Wejherowa odpowie
za posiadanie marihuany, a
28-latek za posiadanie oraz
sprzedaż narkotyków.
Obaj usłyszeli zarzut posiadania narkotyków. 28-latek dodatkowo usłyszał
zarzut udzielania środków
odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
Za posiadanie narkotyków
grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, natomiast za
ich sprzedaż grozi kara nawet do 10 lat.

Pijany
kierowca

Kolejny raz policjanci
zajmowali się ciężkim potrąceniem przez pijanego
kierowcę.
W Strzebielinie na drodze
krajowej nr 6 48-letni kierowca daewoo nubira najprawdopodobniej nie zachował
bezpiecznej odległości od
poprzedzającego go pojazdu i najechał na tył motoroweru jadącego przed nim.
Kierowca motoroweru w
stanie bardzo ciężkim, został przetransportowany do
szpitala w Słupsku.
Policjanci
alkotestem
sprawdzili trzeźwość kierowcy samochodu osobowego i
okazało się, że miał ok. 1,2
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Sąd Rejonowy w Wejherowie zastosował wobec
48-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3
miesięcy.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Inwestycje w energetykę są konieczne

Wciąż tańsze ciepło
Pomimo inflacyjnej podwyżki cen ciepła przez OPEC w wysokości 3 procent, koszty ciepła w Wejherowie nadal są najniższe w porównaniu z Gdańskiem, Sopotem czy
Gdynią. Kłamliwe informacje o rzekomo 20-procentowej podwyżce cen przez OPEC,
pojawiające się w niektórych mediach i na facebook’u związanym z Platformą Obywatelską, to element kampanii wyborczej. Chodzi o oczernianie prezydenta Krzysztofa Hildebrandta.
PODWÓJNA
KONTROLA

Decyzja o podniesieniu cen
za ciepło nie jest jakimś „widzimisię” OPEC-u, który pod
tym względem podlega co najmniej podwójnej kontroli.
Po pierwsze, tego typu
decyzje muszą być zaakceptowane przez Urząd Regulacji Energetyki, który został
specjalnie powołany m.in. do
kontroli cen ciepła. Obecna
podwyżka uzyskała taką akceptację prezesa URE w lipcu
2014 roku.
Po drugie, ceny kontrolowane są także przez Radę
Nadzorczą OPEC, w której
prezydent Wejherowa reprezentuje
mieszkańców.
Wszystko po to, aby każda
cenowa regulacja miała swoje uzasadnienie w nowych inwestycjach, a nie była chęcią
podniesienia zysków dla samej spółki.

MOŻLIWE
RÓŻNICE

Podkreślić trzeba, że ceny za ciepło określone przez
OPEC dla całych spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych
są potem przez nie przeliczane dla indywidualnych odbiorców, lokatorów zgodnie
z regulaminami wewnętrznymi. Ostateczna cena dla
odbiorów
indywidualnych
może uwzględniać np. metraż
mieszkania, ogrzanie części
wspólnych, zużycie wody w
całym budynku, straty ciepła,
odmienne zasady rozliczeń
sezonu grzewczego. Często w
efekcie ceny różnią się od siebie i cen OPEC-u, ale przedsiębiorstwo nie ma na to wpływu.

JAK NIE KIJEM,
TO PAŁKĄ

Związani z PO i opozycją
autorzy nieprawdziwych doniesień o wysokości podwyż-

Średnie roczne koszty ogrzewania mieszkania o powierzchni 50 m kw.
według grup taryfowych OPEc, w rozbiciu na miasta (wartość brutto)
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W odbiorze uczestniczyli m.in. wejherowscy prezydenci Krzysztof Hildebrandt, Bogdan Tokłowicz i Piotr
Bochiński, kierownik Wydziału Inwestycji Miejskich i
Ochrony Środowiska Stanisław Brzozowski oraz przedstawiciel wykonawcy.

Kolejna inwestycja

Jest promenada
Szeroka promenada wzdłuż ul. Sobieskiego, wygodna dla pieszych i rowerzystów, połączyła Filharmonię Kaszubską oraz park.
W przyszłym roku pobiegnie dalej, aż do
ronda przed kościołem św. Stanisława.

Założenia na podstawie średnich mocy i zużycia ciepła w budynkach ogrzewanych msc.
Moc na potrzeby grzewcze 4,3 kW
Zużycie roczne ciepła 27,91 gJ
ki opłat OPEC-u za ciepło z
pewnością podnieśliby podobny alarm, gdyby wejherowski
OPEC nie inwestował w system grzewczy.
Ponieważ jednak przedsiębiorstwo może się pochwalić
znaczącymi przedsięwzięciami, jak choćby niedawną modernizacją kotłowni Nanice,
twórcy bajek o 20-procentowej podwyżce milczeniem
pomijają fakt, że dzięki tej inwestycji zmniejszono o 8000
ton rocznie zużycie węgla w
Wejherowie. Jedna z najnowocześniejszych i najbardziej
ekologicznych w Polsce ciepłownia w Nanicach pozwoliła nie tylko zmniejszyć emisję
CO2 i pyłów, ale także wytwarza obecnie prąd poprawiając
bezpieczeństwo energetyczne
mieszkańców.

ZNÓW BRUDNA
KAMPANIA?

Należy się spodziewać, że
w ciągu najbliższych dwóch
miesięcy często będziemy się
spotykać z podobnymi przypadkami niepełnej prawdy
lub zwykłymi kłamstwami
na potrzeby kampanii wyborczej. Tak było cztery lata temu
przed wyborami i znów zapowiada się brudna kampania
przeciwko Krzysztofowi Hildebrandtowi.
Przypomnijmy, że po wyborach w 2010 roku prezydent Hildebrandt wygrał trzy
procesy sądowe z członkami
i sympatykami Platformy
Obywatelskiej, którzy musieli publicznie przepraszać go
za kłamstwa i zniesławienia
z okresu kampanii wyborczej.
AK.

Bezpłatne
porady
prawne

Dobiegła końca budowa ciągu spacerowego przy ul. Sobieskiego.
Pierwszy etap budowy promenady objął odcinek od ul. Hallera do
Parku Kaszubskiego w Wejherowie.
- Powstała nowa atrakcyjna przestrzeń dla mieszkańców. Poprawiła się funkcjonalność i estetyka ulicy Sobieskiego w Wejherowie. - powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
podczas oddania do użytku nowej trasy. - Dotychczasowy chodnik
przy ul. Sobieskiego był bardzo wąski i niebezpieczny, zwłaszcza że
na ul. Sobieskiego panuje bardzo duży ruch. Szeroki pasaż podnosi
atrakcyjność tej części miasta i zachęca do spacerów. Budowa trasy pieszej i rowerowej będzie kontynuowana, a prace prowadzone
będą etapami.
Na odcinku blisko 170 metrów ułożono ładną nawierzchnię z
płytek i kostki granitowej. W ramach przebudowy wykonano też
oświetlenie, zieleń i małą architekturę. Wzdłuż trasy stanęły stylizowane latarnie, ławki i kosze na śmieci. Powstała również kolejna
literka Abecadła Kaszubskiego. Zadanie wykonała firma Skanska
za ok. 490 tys. zł.

Krajowa Rada Radców
Prawnych i Prezydent Miasta Wejherowa organizują akcję „Niebieski parasol”,
w ramach której przez cały obecny tydzień, do 27
września w Wejherowie są
udzielane nieodpłatne porady prawne.
Radcy prawni są do dyspozycji w wejherowskim
ratuszu do piątku w godz.
16-18, a w sobotę 27 września w godz. od 10 do 12.
Akcja „Niebieski Parasol”
cieszy się wielką popularnością. Każdorazowo udzielanych jest kilka tysięcy porad.
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Korzyści dla miasta i mieszkańców

Wejherowo potrafi
współpracować
- Ostatnie lata to czas bardzo dobrej współpracy z sąsiednimi samorządami i wiele zrealizowanych przedsięwzięć. Nie mamy problemu we współpracy z samorządami, które chcą
współpracować. – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt - Władze miasta potrafią dogadywać się z innymi samorządowcami i osiągać korzyści dla mieszkańców Wejherowa.
Dobra współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego przyczyniła się do
realizacji projektów, na które
władze miasta zdobyły fundusze z Unii Europejskiej, m.in.
Rewitalizacja Parku Miejskiego i Śródmieścia Wejherowa z
remontem ul. Wałowej, budowa Filharmonii Kaszubskiej,
termomodernizacja wszystkich
wejherowskich szkół, budowa
promenady pieszo-rowerowej
wzdłuż rzeki Cedron.
Warto dodać, że termomodernizacja szkół była projektem
realizowanym we współpracy z
miastem Reda (zmodernizowano 5 szkól w Wejherowie i 2 w
Redzie), zaś promenada wzdłuż
Cedronu elementem dużego projektu pn. „Turystyczny
szlak północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej
infrastruktury
turystycznej
- stworzenie spójnego szlaku
rowerowego na terenie gmin
powiatów wejherowskiego i
puckiego”, w którym Wejherowo współpracowało z gminami
wiejskimi: Kosakowo, Krokowa, Puck, Wejherowo, Gniewino oraz miastem Puck.
Samorząd województwa do-

Szczególnie dobre stosunki łączą Wejherowo z Gdynią.
Prezydenci Wojciech Szczurek i Krzysztof Hildebrandt
nad planami rozwoju.

finansował przebudowę drogi
wojewódzkiej nr 218 w obrębie
skrzyżowania ulic: św. Jana –
Sienkiewicza – 10 Lutego przed
przejazdem kolejowym. Miasto
od lat zabiegało o rozwiązanie
problemu komunikacyjnego w
tym miejscu. Marszałek Mieczysław Struk uznał tę inwestycję za ważny z punktu widzenia
województwa i warty dofinansowania cel.
Od wielu lat Wejherowo
współpracuje z Redą i Rumią

Marszałek Mieczysław Struk często spotykał się z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem.
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w ramach Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Zaowocowało to wieloma inicjatywami
kulturalnymi, sportowymi czy
edukacyjnymi, wymianą doświadczeń, zaś przede wszystkim w partnerstwie z Gdynią
wspólną reprezentacją interesów naszej części regionu.
Bardzo dobrym przykładem zgodnej współpracy jest
Komunalny Związek Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”. Realizuje on znaczące dla środo-

wiska naturalnego zadania na
terenie Gdyni, Rumi, Redy,
Wejherowa, gmin: Kosakowo,
Wejherowo i Szemud. Wspólnie został zrealizowany m.in.
wielki projekt dofinansowany
z Unii Europejskiej – „Program
porządkowania
gospodarki
wodno-ściekowej”.
Ważnym miejscem współpracy jest Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów i
Prezydentów NORDA, które
powstało w 2011 roku. Powołali
je do życia włodarze 15 gmin Północnego Pomorza, w tym prezydent Krzysztof Hildebrandt.
Współpraca samorządów służy
zacieśnianiu metropolitalnych
więzi wspólnot samorządowych, ze szczególnym wskazaniem na realizację strategicznie
ważnej inwestycji, jaką jest Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej. Wymiernym
efektem współpracy jest np.
wspólna promocja turystyczna
czy polityka oświatowa.
O współpracy Wejherowa i innych samorządów ze
Starostą Wejherowskim piszemy również w komentarzu Dra Pulsa obok.

Serdeczne życzenia dla Wejherowa od Redy. Burmistrz
Krzysztof Krzemiński i przewodniczący Kazimierz Okrój
podczas obchodów Dni Jakuba Wejhera.

Kto nie potrafi

współpracować?
W lokalnych utarczkach politycznych często pojawia się temat braku współpracy pomiędzy miastem
Wejherowo a powiatem wejherowskim. Wejherowska Platforma Obywatelska, nierzadko ustami swoich mediów, próbuje obarczyć winą prezydenta
Krzysztofa Hildebrandta za złe stosunki z powiatem,
że niby prezydent nie potrafi współpracować. Kilka
przykładów współpracy prezydenta Hildebrandta
z innymi samorządowcami, opisanych w artykule
„Wejherowo potrafi współpracować” (obok na tej
stronie), przeczy dobitnie tym oskarżeniom. Fakty
mówią same za siebie.

Twierdzę, że źródłem problemów nie jest prezydent Krzysztof
Hildebrandt, a starosta Józef Reszke. To nie jest tak, jak próbuje to wmówić mieszkańcom Platforma, że jak odejdzie Hildebrandt to współpraca będzie. Jest dokładnie na odwrót, jak
odejdzie Reszke to współpraca miasta i powiatu będzie się dobrze układała. I są co najmniej dwa tego powody.
Po pierwsze, przyczyną zachowania Józefa Reszki są polityczne ambicje wejherowskiej Platformy. Starosta Reszke jest od
wielu lat jej lokalnym szefem. To pod jego rządami wejherowska Platforma Obywatelska atakuje w Radzie Miasta Wejherowa i poza nią Krzysztofa Hildebrandta i dąży do pozbawienia go
urzędu Prezydenta Miasta. To pracownicy starosty Reszke i jednocześnie aktywiści PO, zwłaszcza Jacek Gafka, praktycznie na
każdej miejskiej sesji wywołują awantury i agresywnie atakują
prezydenta. Dyskutować, a nawet krytykować trzeba, ale styl
jest poniżej wszelkiego poziomu przyzwoitości. To Platforma
trzykrotnie w wyborach samorządowych, w roku 2002, 2006 i
2010, wystawiała swojego kontrkandydata na prezydenta Wejherowa. Obecnie też tak uczyni, wystartuje właśnie J.Gafka.
O brudnej kampanii wyborczej np. w wyborach 2010 roku napisano już sporo. Dość powiedzieć, że po wyborach w
2010 roku Prezydent Hildebrandt wygrał trzy procesy sądowe z
członkami i sympatykami Platformy Obywatelskiej, którzy musieli publicznie przepraszać go za kłamstwa i zniesławienia z
okresu kampanii wyborczej. Platforma starała się zablokować
i krytykowała liczne inicjatywy i pomysły prezydenta, choćby
dla przykładu: zaczynając od budowy krytego basenu, poprzez
modernizację Parku Miejskiego im. Majkowskiego, na budowie
nowego WCK - Filharmonii Kaszubskiej kończąc.
Czy można zatem w takich realiach, przy takim nastawieniu spodziewać się współpracy ze strony starosty Józefa Reszki?
Przecież nie o tu chodzi. Chodzi wyłącznie o usuniecie Krzysztofa
Hildebrandta.
Po drugie, starosta Józef Reszke ma problemy we współpracy z wieloma samorządowcami w naszym powiecie. Jest
osobą kłótliwą i delikatnie mówiąc są to stosunki zimnowojenne. Zwłaszcza w tej kadencji skłócił się z tymi, z którymi kiedyś
współpracował, np. z wójtem Gniewina Zbigniewem Walczakiem. Doszło do tego, że Walczak rozwiązał porozumienie ze
starostwem na utrzymanie dróg powiatowych w Gniewinie w
proteście przeciwko szantażowaniu gminy kolejnymi roszczeniami.
Działania powiatu wójt uznał w swoim piśmie z 25.03.2014 r.
cyt. „…za wyjątkowo aroganckie i niemające związku z jakimkolwiek partnerstwem w rozwiązywaniu ważnych problemów
społecznych…”
A więc to nie jest przepadek, że z miastem Wejherowem
Reszke również nie potrafi współpracować. Może warto zmienić starostę Józefa Reszkę na innego? Wkrótce wybory samorządowe.					
Dr Puls

redakcja@pulswejherowa.pl
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KONTROWERSJE

Brawura i nieodpowiedzialność

Jacek Gafka jest winny
Kandydat na prezydenta Wejherowa Jacek Gafka jechał zbyt szybko samochodem i
w środku wsi spowodował wypadek. Auto wylądowało w rowie. Został za to ukarany
przez policję. J.Gafka jest winny zniszczenia służbowego auta Starostwa Powiatowego w Wejherowie kupionego za prawie 120 tys. zł z pieniędzy podatników.
Zgodnie z obietnicą wracamy do sprawy związanej z
wypadkiem kandydata na prezydenta Jacka Gafki, który 28
czerwca br. rozbił służbowy
pojazd starostwa wejherowskiego. Tę sprawę staramy się
wyjaśnić razem z TV Kaszuby.
Wejherowska policja długo
badała sprawę, sporo czasu zajęło też zebranie od niej informacji. Mieliśmy trudności z ich
otrzymaniem, niektóre pytania
do policji pozostały do dziś bez
odpowiedzi.
Przypomnijmy, że we wsi
Przetoczyno doszło do zdarzenia drogowego z udziałem
służbowego pojazdu Starostwa
Powiatowego w Wejherowie
marki Skoda Superb. Samochód w środku wsi wypadł nałuku drogi i wpadł do rowu w
miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Samochodem kierował Jacek
Gafka - pracownik Starostwa
Powiatowego w Wejherowie i
bliski współpracownik starosty
Józefa Reszke, a jednocześnie
radny miasta Wejherowa, szef
koła miejskiego Platformy Obywatelskiej i kandydat tej partii
ubiegający się o fotel prezydenta Wejherowa.

Dużo szczęścia

Na szczęście J. Gafka nie odniósł poważniejszych obrażeń i
nie nikt nie doznał trwałego
uszczerbku na zdrowiu. Można mówić o dużym szczęściu,
że akurat w chwili kiedy samochód kierowany przez Jacka
Gafkę przejechał na przeciwległy pas ruchu i wpadł do rowu,
nikt nie szedł we wsi poboczem
ani nie jechał inny samochód.
Swoim zachowaniem na drodze, niedostosowaniem prędkości do warunków panujących na

drodze Jacek Gafka dał przykład lekceważenia przepisów i
mógł doprowadzić do tragedii.

Kto jest piratem
drogowym?

Przepisy ruchu drogowego
wymagają od kierującego dostosowania szybkości jazdy do
panujących warunków, ograniczeń i widoczności drogi. Chodzi o to, aby kierujący miał dość
czasu na skuteczne wykonanie
wszystkich czynności fizycznych i psychicznych wymaganych zaobserwowaną sytuacją,
aby nie zakłócić normalnego ruchu pojazdu i nie doprowadzić
do wypadku.
Niedostosowanie prędkości
do panujących warunków na
drodze to wykroczenie umyślne, a jego sprawca zawsze
wykazuje się wielką nieodpowiedzialnością. Takich kierowców nazywa się piratami

drogowymi. Tyle teraz się o
nich mówi, media każdego dnia
pokazują makabryczne wypadki i ich ofiary.
„Kończ Waść…”
Przypomnijmy, że z krytyką pośpieszył nie „obóz prezydencki”, o którym tak chętnię
mówi J.Gafka, a jego partyjny
kolega i to nie byle jaki, bo poseł Platformy Obywatelskiej
Jerzy Budnik. Poseł Budnik
bez ogródek publicznie stwierdził, że po tym co się wydarzyło
J.Gafka w nadchodzących wyborach będzie „balastem” dla
kolegów z partii i „pociągnie ich
w dół”.
Poseł wezwał też Gafkę, aby
zachował się „odpowiedzialnie i
przyzwoicie” po tym, jak rozbił
służbowe auto. Budnik dał do
zrozumienia, że Jacek Gafka
powinien zrezygnować ze startu w wyborach na prezydenta
Wejherowa. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że Jacek Gafka znany jest z krytyki radarów
i fotorejestratorów, które mają
właśnie wyłapywać piratów
drogowych w celu ich ukarania.
Artykuł powstał we
współpracy z TV Kaszuby.

Sądząc po znacznych uszkodzeniach oraz relacji świadka wypadek wyglądał bardzo
groźnie. Z jaką prędkością trzeba jechać, aby tak zmasakrować auto? Okazuje się,
że Jacek Gafka jechał za szybko i został za to ukarany mandatem.

Jacek Gafka ma teraz powód do zastanowienia nad
własnym postępowaniem. Mieszkańcy pytają: Czy
kierowca, który w środku wsi, w miejscu gdzie jest
ograniczenie do 40 km/h, nie potrafi zdjąć nogi z gazu
i ląduje w rowie, jest człowiekiem odpowiedzialnym i
nadaje się na prezydenta miasta? Czy tak, jak kierował
pojazdem służbowym, chciałby kierować 50-tysięcznym
miastem? Przecież to zwykła brawura i nieodpowiedzialność tego młodego człowieka doprowadziły do
bardzo niebezpiecznej sytuacji na drodze.
OGŁOSZENIE

- W toku prowadzonych
czynności wyjaśniających
mężczyzna został ukarany
mandatem karnym z art.97
kw w zw. z art. 19 ust.1 prd
w wysokości 200 zł. Jak
ustalili
funkcjonariusze,
mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze,
stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego
wjechał do rowu - wyjaśniła sierż.szt. Anna Hennig zastępca oficera prasowego
KPP Wejherowo.

Archiwalne wydania i bieżące materiały zamieszczane w „Pulsie Wejherowa”
znajdziesz na stronie: www.pulswejherowa.pl

www.fundacja-es-opieka.pl
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AKTUALNOŚCI

Pożegnanie wystawy i promocja nowej książki

Moralność
pani
Dulskiej

Przez całe lato w wejherowskim ratuszu mogliśmy oglądać interesującą wystawę Instytutu Pamięci Narodowej zatytułowaną „Wejherowo w okresie niemieckiej okupacji 1939-1945”. Niedawne zamknięcie wystawy było
okazją do promocji dwóch wydawnictw, nawiązujących do 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ukazał
się katalog wystawy o tym samym tytule oraz książka „Wojenne losy” Henryka Połchowskiego.

W Filharmonii Kaszubskiej wystąpi Teatr
Oko ze swoim autorskim spektaklem „Moralność Pani Dulskiej”.
Przedstawienie będzie
można obejrzeć 2 października br. o godz.
8.45, 11.15 oraz 19.00.
Szczegóły w WCK.

Wojenne wspomnienia
Zastępca kierownika Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Wejherowie Jacek Thiel, inicjator
wystawy i wydania publikacji przypomniał, ze ekspozycję
odwiedziło kilka tysięcy osób,
zwłaszcza podczas Nocy Muzeów w maju br.
Jacek Thiel wyraził nadzieję, że to początek współpracy
miasta z IPN.
Prezydent
Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt wyraził zadowolenie, że wystawa cieszyła się w Wejherowie
ogromnym zainteresowaniem.
dzięki poświęconemu jej wydawnictwu będzie żyła dalszym życiem. Katalog zawiera
artykuły ilustrowane zdjęciami z wystawy autorstwa prof.
dr. hab. Andrzeja Gąsiorowskiego z Muzeum Stutthof w
Sztutowie, dr Moniki Tom-

kiewicz z gdańskiego Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej
oraz Bożeny Włodarczyk
-Prokuratora Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Obie panie gościły na niedawnym spotkaniu w ratuszu.
- Naszym obowiązkiem jest
przypominanie historii zwłaszcza młodym pokoleniom - powiedział prezydent Hildebrandt.
- Przemawiając do sumień
młodzieży chcemy przekazać
jej, jak ważne jest zabieganie o
pokój i budowanie relacji między ludźmi. Wejherowo było w
czasie wojny bardzo mocno doświadczone. Tu funkcjonowało
hitlerowskie więzienie, w pobliżu znajdują się lasy, w której
ginął kwiat polskich patriotów.
Na tym spotkaniu zaprezentowano nową książkę Henryka
Połchowskiego, wydaną przez
Wydawnictwo Region. Książ-

ka zawiera wspomnienia konkretnych osób, które przeżyły
II wojnę światową w różnych
okolicznościach.
- Większość z bohaterów
książki już nie żyje, pozostało
tylko troje moich rozmówców.
tym bardziej cieszę się, ze udało mi się utrwalić przeżycia moich bohaterów - powiedział H.
Połchowski. - Opowiedziane
przez nich wydarzenia przywołują atmosferę wojny tak jak ją
przeżyli, zapamiętali i zdążyli
opowiedzieć, zanim odeszli.
Dodajmy, że ostatnie dwa
rozdziały książki to opracowania biograficzne, poświęcone
kpt. Antoniemu Kasztelanowi
oraz błogosławionej s. Alicji Kotowskiej, którzy zginęli podczas
II wojny światowej.
W spotkaniu wzięła udział
jedna z bohaterek książki, Anna Czajkowska. Obecni byli
też m.in. przedstawiciele władz

Henryk Połchowski oraz przegladający jego książkę:
Bogna Zubrzycka z WUTW i Bogusław Suwara, sekretarz miasta.
miasta oraz Wejherowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- Wspomnienia są cennym
źródłem informacji, w tym
przypadku tym ważniejszym,

że mamy książkę i materiały
z wystawy, które wspomnienia
weryfikują - stwierdził radny
i historyk Mirosław Lademann..
A. Kuczmarska

Grupa teatralna wywodząca się z Teatru Eksperyment pod kierownictwem
Wojciecha Rybakowskiego przedstawi klasyczną
wersję dramatu Gabrieli
Zapolskiej. Premiera odbyła się w czerwcu tego roku,
zyskując ogromne uznanie i
aplauz publiczności.
Wydany w roku 1907
dramat z pewnością nie
traci dziś na swojej aktualności. Aktorzy Teatru Oko
wprowadzą nas w zakłamany świat dwulicowej Anieli,
która zrobi wszystko, aby
wypaść przed nami jak najlepiej. Nasi widzowie będą
mogli przekonać się jak bardzo pozory mogą mylić… .

Tytani wspierani przez miasto Wejherowo Jubileuszowa edycja konkursu

Sukcesy i promocja Pomorski Biznesplan

Klub piłki ręcznej Tytani Wejherowo otrzymał 15 tys. zł. z budżetu
miasta na promocję poprzez sport. Stosowną
umowę z drugoligowym
zespołem podpisali w
Urzędzie Miasta: prezes
klubu Remigiusz Sałata i wiceprezes Robert
Wicon oraz prezydent
Krzysztof Hildebrandt
i zastępca prezydenta
Bogdan Tokłowicz.
Tytani tak jak obiecywali 4 lata temu tworząc klub,
stali się silną ekipą w drugiej
lidze rozgrywek piłki ręcznej. Promują tę dyscyplinę
sportu na terenie miasta i
powiatu, a ponadto zgłosili do rozgrywek dwie drużyny chłopców - młodzików
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oraz juniorów młodszych.
„Tytani” swoimi rezerwami
uczestniczą w rozgrywkach
wejherowskiej amatorskiej
ligi piłki ręcznej. Z roku na
rok rośnie grono kibiców
piłki ręcznej oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży
graniem w szczypiorniaka.
Na mecze w hali sportowej
Zespołu Szkół nr 1 przy ul.

Śmiechowskiej, przychodzi
zawsze komplet widzów,
czyli ok. 200-300 osób. Powstanie szkółka młodzieżowa gry w piłkę ręczną.
- Miasto wspiera różne
dyscypliny sportu w Wejherowie – stwierdził Bogdan
Tokłowicz. - Piłka ręczna
w naszym mieście zyskała
wielką popularność.

22 września rozpoczął się X
Konkurs Pomorski Biznesplan. Pierwszy etap nie wymaga jeszcze gotowego biznes
planu - wystarczy, że zainteresowane osoby w kilku zdaniach
scharakteryzują swój pomysł
na biznes.
Potem trzeba przesłać arkusz zgłoszeniowy wraz z akceptacją regulaminu na adres:
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Bryg.
Pancernej WP 28, 84-200
Wejherowo, w terminie
do 24 października 2014 r.
Wszystkie informacje dostępne
są na stronie:
www.izba.tkchopin.pl
- Na tym etapie konkursu
liczy się przede wszystkim pomysł - podkreśla Leszek Glaza
z Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, pomysłodawca konkursu. - Do konkursu

może przystąpić każdy, kto ma
pomysł na założenie firmy lub
rozwój istniejącego już małego przedsiębiorstwa na terenie
województwa pomorskiego.
W kolejnym etapie, między
29 października a 28 listopada wymaga się od uczestników
przygotowania biznesplanu i
zaprezentowania swojego projektu. W tym celu odbędą się
też szkolenia przy współpracy
Wyższej Szkoły Administracji i
Biznesu w Gdyni.
W trzecim etapie, w dniach
3-9 grudnia br., komisja konkursowa wyłoni najlepsze pomysły, natomiast 11 grudnia
odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom.
Na zwycięzców czekają nagrody zarówno pieniężne, jak i
rzeczowe, a także cenne wsparcie i doradztwo ze strony US,

PUP, ZUS w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Ważna
jest także możliwość zdobycia
inwestora wspierającego realizację najciekawszych pomysłów.
Udział w konkursie to możliwość sprawdzenia realności
swojego pomysłu i zdobycia wiedzy, która w niedalekiej przyszłości pozwoli nam zaistnieć
na pomorskim rynku. Pozwoli
zrealizować plany biznesowe,
z odwagą pójść o krok dalej, co
skłoni do założenia własnej firmy.
Znasz potrzeby lokalnego
rynku, marzysz o własnej firmie? Pokaż, że twój pomysł jest
najlepszy, zainteresuj komisję
konkursową swoją wizją projektu, a zwycięstwo pozwoli ci
rozwinąć skrzydła w biznesie zachęcają organizatorzy jubileuszowej edycji konkursu.

PiSmo
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Dodatek Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Wejherowskiego

Konwencja PiS odbyła się w 14 września w Wejherowie. Kandydaci i ich goście oraz
sympatycy Prawa i Sprawiedliwości spotkali się na wejherowskim rynku, aby potem
współnie udać się do Pałacu Przebendowskich, gdzie zaprezentowano kandydatów na
radnych w nadchodzących wyborach samorządowych. W konwencji uczestniczyli parlamentarzyści: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Jarosław Sellin i Janusz Śniadek.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom
i sympatykom Prawa i Sprawiedliwości oraz Mieszkańcom Wejherowa i powiatu wejherowskiego za tak liczny udział w naszej konwencji samorządowej w dniu 14
września.
Życzliwość, uśmiech spotykanych ludzi i słowa sympatii, które płynęły do nas na Rynku, jak i w drodze do

Parku Majkowskiego są dla nas wielką radością, ale i też
zobowiązaniem, które będziemy się starali nie zawieść.
Pamiętajmy, iż 16 listopada br. odbędą się wybory
samorządowe, które zadecydują o naszej lokalnej rzeczywistości na najbliższe 4 lata.
				
Witold Reclaf
Przewodniczący Zarządu Powiatowego
PiS w Wejherowie

PiS Reda i Klub „Gazety Polskiej”
zapraszają na spotkanie autorskie
z Piotrem Szubarczykiem
- publicystą, historykiem, redaktorem
„Naszego Dziennika”,
połączone z prezentacją najnowszej książki
„Czerwona Apokalipsa”.
Spotkanie odbędzie się w czwartek
25 września o godz. 16.30
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie
przy ulicy Derdowskiego.
Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Redy i powiatu.

I
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PREZENTACJE

Kandydaci do Rady Powiatu Wejherowskiego

Kandydaci z Wejherowa do Rady Powiatu Wejherowskiego, w towarzystwie posłów. Od lewej: Barbara Treszer, Grzegorz Gaszta, Zdzisław
Wiczkowski, Edmund Gillmaister, Piotr Reszke, Wojciech Rybakowski

Zdjęcie powyżej:
Kandydatki i kandydaci z Rumi do Rady Powiatu Wejherowskiego (od
lewej): Witold Reclaf, Jadwiga Woszczyk, Łucja Słowikowska, Danuta
Treder, Jerzy Protasewicz, Dariusz Waśkowski, Wanda Mosa-Dalecka,
Andrzej Napierała.
Zdjęcie powyżej po prawej:
Kandydatka i kandydaci do Rady Powiatu Wejherowskiego z Okręgu
LUZINO, SZEMUD, LINIA (od lewej): Krzysztof Bober, Witold Bobrowski, Genowefa Słowi, Łukasz Tempski, Andrzej Kowalewski.
Zdjęcie obok:
Kandydaci do Rady Powiatu Wejherowskiego z Okręgu GNIEWINO,
GMINA WEJHEROWO - pomiędzy parlamentarzystami stoją (od lewej):
Marek Albecki, Józef Tempski, Marek Klas.

II
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Kandydaci z Redy do Rady Powiatu Wejherowskiego: Ludwik Zegzuła i
Violetta Sasiak-Mackiewicz w towarzystwie parlamentarzystów.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Kandydaci do rad miast i gmin

Kandydaci do Rady Miasta Wejherowa, w towarzystwie posłów. Od lewej: Małgorzata Tederko,
Marcin Drewa, Jan Ambroziak,Mirosław Lademann, Ewa Rocławska, Franciszek Kasprzycki, Janusz Walkusz, Filip Reszke, Grzegorz Skowroński.

PREZENTACJE

Z parlamentarzystami stoi Mirosława Maszota - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do
Rady Gminy Wejherowo.

Kandydaci do Rady Miasta Reda (od lewej):
Wiesław Toma, Gabriela Hoppe i Edyta Witka-Jeżewska w towarzystwie Violetty Sasiak-Mackiewicz.
Zdjęcie powyżej, po prawej stronie:
Kandydaci do Rady Miasta Rumia (od lewej): Florian Mosa, Andrzej
Januszewski, Stanisław Ptach, Marian Miotk, Hanna Ronowicz-Koziarska, Michał Kowalik, Michał Kryża, Mirosława Papke.

Zdjęcie obok:
Kandydaci PiS do Rady Gminy Szemud oraz do Rady Powiatu (od
lewej): Tadeusz Orłowski, Krystyna Witkowska, Janusz Jankowski i
Andrzej Kowalewski.

III
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WYDARZENIA I OPINIE
Zapraszamy na:

KonwencjE
Prawa i Sprawiedliwości
Powiatu wejherowskiego
Konwencja samorządowa
odbędzie się w RUMI

3 października (piątek) o godz. 18.00
w Domu Harcerza w Rumi, ul. Włókiennicza 14 A
Zaplanowano prezentację programu
oraz kandydatów do Rady Powiatu
Wejherowskiego i Rady Miejskiej Rumi

Konwencja samorządowa
odbędzie się też w REDZIE:

4 października (sobota) o godz. 18.00
w siedzibie MOSiR przy ul. Łąkowej
Nastąpi tam prezentacja kandydata na
Burmistrza Redy - Piotra Skurzyńskiego
oraz prezentacja programu i kandydatów
do Rady Powiatu Wejherowskiego
i Rady Miejskiej Redy.
Udział w konwencji
zapowiedzieli parlamentarzyści:
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Jarosław Sellin i Janusz Śniadek
IV
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Zgliszcza POzostawione po 7 latach

Logiczne
zwieńczenie
transformacji
Wzrastające zadłużenie kraju, afery i tysiące młodych ludzi uciekających
na Zachód w poszukiwaniu pracy – tak
wygląda Polska po siedmiu latach rządów koalicji PO-PSL. Do Brukseli przeprowadza się syn marnotrawny, duch
KiMIrSena, Słońce Peru. Naszkodził,
zmarnował szansę na dynamiczny
rozwój kraju, dobił gospodarkę pozostawiając Polaków z 3 bilionowym
długiem, zmarginalizował pozycję
Polski w Europie i na świecie. Podwórkowy futbolista idzie charatnąć w gałę
na europejskie stadiony. Wicepremier
Bieńkowska zabrana też do Brukseli,
pewnie posiłkować będzie Tuska znajomością języka perskiego. 120 tysięcy miesięcznie zobowiązuje do gry
na Maksa, tylko jak tu grać jak się jest
wierno poddaną pacynką (Pinokio co
to mu nos rósł jak kłamał) w rękach
„Złotej Angeli” niemieckiej kanclerz.
Cameron, wspierający kandydata co
to jeszcze do niedawna opowiadał,
że w Polsce musi się ostać i rządzić bo
bez niego „polactwo” sobie nie poradzi, ugrał deal kosztem socjalu dla polskich emigrantów w kraju brytyjskim.
Kiedyś propaganda piała, że po
śmierci niejakiego Józefa Wisarionowicza Stalina – świat się skończy bo
odszedł „Taki” przywódca narodu. A
tu „Nasz” przywódca nie odchodzi
w zaświaty, lecz z Polskich zgliszcz w
glorii i chwale wyrusza do świata europejskich wybrańców, elit spijającej
brukselską ambrozję z całym jej blichtrem i przepychem. Bizancjum Europy,
laicki cud nowego socjalizmu powstał
za pieniądze podatnika europejskiej
New Age Komuny. Nasz rodzimy Król
Europy, bez berła i korony, mędrzec,
zbawca, negocjator, organizator Nasz Habemus Tuskum.
W Polsce tymczasem nowa „ustawka” po schedzie po Tusku, Ewa Kopacz
ta prawdomówna inaczej ex minister
zdrowia, marszałkini namaszczona na premiera tworzy nowy rząd ze
starych platformerskich wyżeraczy z
wizerunkami dawno zdartymi i skompromitowanymi. Cel jeden – nie dopu-

Ryszard Czarnecki.
Autor, prezentujący w felietonie własne poglady, jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości
- struktur powiatowych w Wejherowie.
ścić PiSu do władzy, zachować status
quo PO, utrzymać przez 3 kadencję
władzę. Partyjniactwo w pełnej krasie! Nie buduje się rządu polskiego dla
Polaków lecz partyjny układ dla POpartaju. Parafrazując Urbana z okresu
PRLu: PO się wyżywi, a co z narodem?!
Co przeciętnego Kowalskiego interesują wewnętrzne rozgrywki, pogoń
za korytem, platformy.
Co będzie miał normalny obywatel z przetasowania personalnego w
platformie i spolegliwości przybudówki PSL-owskiej?
Ano NIC! Jedynie za to płaci i płacić
będzie w postaci kolejnych podatków,
mandatów i innych danin…
PS. Zdumiewa, że reżim ignoruje
głos obywateli i traktuje opozycję jako zagrożenie. Jednak „kiep”, kto nie
odrobił lekcji historii i nie zrozumiał,
że „system Tuska” to nie patologia i
deformacja demokracji, lecz logiczne
zwieńczenie państwowości III RP. Ludzie PO-PSL nie pojawili się znikąd. Są
szczytowym osiągnięciem tzw. transformacji ustrojowej, w której „wyhodowano” współczesną odmianę
sukcesorów neoliberalnego komunizmu. Sposób sprawowania przez nich
władzy w niczym nie odbiega od reguł znanej nam już przecież tzw. demokracji socjalistycznej.

Dodatek PiS jest finansowany
przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

redakcja@pulswejherowa.pl
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MIASTO I POWIAT

Dawca
X Dni Kultury Powiatu
przeszczepu Wejherowskiego

Odznaka
za życie

Poezja, muzyka
turystyka

Prezes Wejherowskiego Klubu Bokserskiego
„Gryf”
Wejherowo Wojciech
Wasiakowski otrzymał odznakę „Dawca
Przeszczepu”,
ponieważ dwa lata
temu oddał szpik.

Wczoraj rozpoczęły się jubileuszowe X
Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego 2014,
odbywające się pod hasłem przewodnim „A
jô so spiéwia po kaszebsku!”. Z tej okazji w
dniach 24-28 września w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie, przy ul. Zamkowej 2a odbędzie
się wiele ciekawych spotkań z poezją, muzyką, a także z turystyką.

Odznaka „Dawcy Przeszczepu” to odznaka resortowa, wprowadzona 2008
przez ministra zdrowia. W
ten sposób są uhonorowywane osoby, które poświęciły swój czas i zdrowie dla
ratowania życia innych osób
poprzez dobrowolne przekazanie narządu, szpiku lub
innych regenerujących komórek i tkanek do transplantacji.
- Jest to dla mnie olbrzymie wyróżnienie - mówi W.
Wasiakowski. - Cieszę się,
że mogłem komuś uratować
życie. Cały czas powtarzam
jeżeli nadarzy się jeszcze
raz taka okazja i znajdą
kolejnego mojego bliźniaka
genetycznego bez wahania
ponownie oddam szpik. Życie to najcenniejszy dar.

Jeszcze dzisiaj, 25 września o godz. 18 odbędzie
się promocja tomiku wierszy pt. „Przebrany niecodziennie" autorstwa o. Tarsycjusza Sebastiana
Krasuckiego, franciszkanina z klasztoru w Wejherowie. Promocję uświetni koncert zespołu Art'n'Voices.
Jutro, 26 września o godz. 18 zaplanowano promocję „Kaszubskiego Śpiewnika Domowego” pod redakcją Witosławy Frankowskiej. Odbędzie się
także koncert „Luzińskich dzwoneczków”.
W sobotę 27 września o godz. 10.30 odbędzie się
I Zlot Turystów Seniorów Powiatu Wejherowskiego,
natomiast o godz. 18 zaplanowano rozstrzygnięcie
XV edycji Konkursu Prozatorskiego im. Jana
Drzeżdżona, wraz z promocją antologii utworów nagrodzonych w roku ubiegłym.
W niedzielę o godz. 18 w muzeum zaplanowano
IV Jesienne Spotkanie Ludzi Pióra Ziemi Wejherowskiej. Podczas spotkania odbędzie się m.in. promocja V wydania Antologii Poetów Ziemi Wejherowskiej
pod red. Mirosława Odynieckiego i promocja płyty
„Baltic wind - meridional trip” Jarosława Felixa Reglińskiego wraz z mini-recitalem.

Rodzice pilnie poszukiwani

Dzieci czekają na pomoc
Na terenie powiatu wejherowskiego jest wiele dzieci potrzebujących opieki rodzicielskiej, zaniedbanych i potrzebujących miłości. PCPR w Wejherowie szuka
dla nich rodziców zastępczych.
Dzieci pragną troski i zrozumienia, a przede wszystkim
prawdziwego domu. Czekają
na pomoc ze strony dorosłych,
którzy umożliwią im wychowywanie się w środowisku rodzinnym w atmosferze szczęścia,
miłości i zrozumienia. Na pomoc kogoś, kto zatroszczy się
o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową.
W związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Ro-

8
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dzinie w Wejherowie pilnie
poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.
PCPR oferuje m.in.: bezpłatne szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych,
comiesięczną pomoc pieniężną
na dziecko w wysokości około
1000zł, bezpłatne poradnictwo,
w tym prawne, psychologiczne
i pedagogiczne, stałe, bezpłatne
wsparcie i pomoc koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

bezpłatny udział w szkoleniach,
grupach wsparcia oraz treningach kompetencji wychowawczych, zatrudnienie dla osób
przeszkolonych i posiadających
odpowiednie kwalifikacje.
Zainteresowanych
prosimy o kontakt z Zespołem ds.
Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Wejherowie, ul.
Sobieskiego 279A pokój nr
15, tel.: 58 672 40 63 wew. 21.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru działek nr: 104/3,
100/3, 98, 62/1, 62/2, 63, 49, 3, 4/1, 158/1, 116/4, 116/3, 109/1, 2, 40, 41, 42, 43, 64,
4/2, 5, 6, 11/1, 14, 8/3, 7, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 51/1, 51/2, cz. 50/2, cz. 61, 102, 103,
110/1, 112, 113, cz. 118, 159, 166/1, 167/1, 167/2 i cz. 164/1, położonych na terenie obrębu geodezyjnego Strzelęcino, gmina Łęczyce.
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zmianami)
oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr
199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru działek nr: 104/3, 100/3, 98, 62/1, 62/2, 63, 49, 3, 4/1,
158/1, 116/4, 116/3, 109/1, 2, 40, 41, 42, 43, 64, 4/2, 5, 6, 11/1, 14, 8/3, 7, 39, 44, 45,
46, 47, 48, 51/1, 51/2, cz. 50/2, cz. 61, 102, 103, 110/1, 112, 113, cz. 118, 159, 166/1,
167/1, 167/2 i cz. 164/1, położonych na terenie obrębu geodezyjnego Strzelęcino, gmina Łęczyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od
06 października 2014 roku do 31 października 2014 roku w siedzibie Urzędu
Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 24 października 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy, o godz. 12.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz art. 39 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi
zmianami), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,
może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w sposób zgodny z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym), do Wójta Gminy Łęczyce z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2014 roku.
Wójt Gminy Łęczyce
Piotr Wittbrodt
OGŁOSZENIE

urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo

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

redakcja@pulswejherowa.pl
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HISTORIA

75. rocznica Zbrodni Piaśnickiej

Kaszubska Golgota
Nazywana „Pomorskim Katyniem” lub „Golgotą Kaszub”, nadal w dużej mierze nieznana i tajemnicza. Piaśnica – miejsce szczególnej pamięci i refleksji…
Wciąż nie są znane nazwiska tysięcy ofiar, nie wszyscy
oprawcy ponieśli zasłużone
kary. I choć niektórzy z historyków podważają szacunkową
liczbę pomordowanych, to na
pewno jest to miejsce tragiczne, miejsce martyrologii. Las
Piaśnicki stał się od września
1939 roku do kwietnia 1940 roku miejscem egzekucji dla tysięcy ludzi.
Zbrodnia piaśnicka to jedno
z największych ludobójstw w
Polsce w czasie II wojny światowej, największe na Pomorzu.
Zginęło tam około 10 tysięcy ludzi, a dokładnie ludności cywilnej. Niemcy mordowali przede
wszystkim polską inteligencję.
Zabijali mężczyzn, kobiety i
dzieci. Aresztowań na podstawie danych, zawartych na liście
gończej (Sonderfahndungsbuch
Polen) dokonywali głównie
członkowie SS i paramilitarnej
organizacji Selbtschutz.

Wytępić Polaków
od kołyski

„Kierowniczą warstwę ludności unieszkodliwić na tyle, na
ile jest to możliwe…” (Reinhard
Heydrich)
Już w październiku wiezienie w Wejherowie zaczęło pękać w szwach. Do tego stopnia
że w celach przeznaczonych na
9 -10 skazanych przebywało po
30 osób. Świadkowie widzieli
transporty z więzienia oraz ze
stacji kolejowej do Piaśnicy, a
także wzmożone zainteresowanie funkcjonariuszy SS i policji
na terenie lasu. W listopadzie
przewieziono zakładników ujętych w Gdyni i innych sąsiednich powiatach.
11 listopada została wywieziona z wejherowskiego wiezienia do lasu piaśnickiego i tam
zgładzona bł. siostra Alicja
Kotowska (1899-1939), przełożona Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie. Siostra A.
Kotowska została beatyfikowana przez papieża św. Jana
Pawła II wraz z 107. innymi
polskimi męczennikami - ofiarami II wojny światowej.
Hitler żądał całkowitego
zniemczenia Pomorza. Albert

Modlitwa i hołd
W tym roku obchodzimy 75. rocznicę zbrodni w Lasach Piaśnickich. Coroczne uroczystości w hołdzie pomordowanym tam Polakom odbędą się 5 października
2014 r. (niedziela) o godz. 11.00, pod przewodnictwem
ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.
Nabożeństwo w Piaśnicy odbędzie się również w Święto Niepodległości 11 listopada br. o godz. 14.00. Ponadto w kościele pw. Chrystusa Króla w Wejherowie w każdy
wtorek po mszy świętej o godz. 18.00 odprawiana jest Nowenna do Błogosławionej Alicji Kotowskiej.
Piaśnickiego, aby bronić wartości, które pielęgnowali w swoim
życiu. Pomnik ma symbolizować nie tylko wyjście, ale i powrót, a wraca ten, kogo możemy
nazwać z imienia i nazwiska.
Niezwykle ważne jest odzyskiwanie dla pomordowanych tożsamości.

Mierzenie się
z prawdą

Uroczystość w Piaśnicy, która odbyła się 1 września 1969 roku.
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Fot. Leszek Spigarski.

Forster, gaulaiter gdańskiego NSDAP na wejherowskim
rynku krzyczał do zebranych:
„W ręce wasze oddaję Polaków,
musimy ten naród wytępić od
kołyski począwszy!”.

Niepamięć gorsza
od zbrodni

Nie można wymazać ludzkich życiorysów, ani zapomnieć
o tych, którzy w tym miejscu
zginęli.
„Pamięć jest spoiwem każdej
ludzkiej wspólnoty. Pamięć narodowa jest spoiwem narodu.
Tak było, jest i tak będzie dopóki istnieć będzie ten szczególny rodzaj społeczności, mający
oparcie w ojczyźnie i zanurzony
we własnej kulturze, dzięki której odróżnia się od innych narodów” - te słowa wypowiedział
św. Jan Paweł II, podkreślając
ogromną role historii narodu.
- Kategoria „czarno-biała”
nie może tu mieć miejsca - opiniuje ks. prałat Daniel Nowak
kapelan Rodziny Piaśnickiej,
proboszcz parafii Chrystusa
Króla i bł. s. Alicji Kotowskiej.
- Należy pamiętać, że mord w
Piaśnicy to nie był konflikt między mieszkańcami pochodzenia

niemieckiego i polskiego z Wejherowa i okolic, a zdeklarowanym, państwowym mordem
przeprowadzonym przez III
Rzeszę na Polakach.

Odzyskiwanie
tożsamości

„Stajemy w prawdzie wśród
tych leśnych mogił. Wracamy
do świadectwa tamtych śmierci
i szukamy motywu życia, które
z tamtych śmierci wyrasta. Czy
można skutecznie pracować na
rzecz tej nowej jedności Europy
wyzbywając się własnej woli
pamięci, o tym, co się tu działo
przed laty? - mam świadomość,
że jest to pytanie retoryczne.”
(Abp. Sławoj Leszek Głódz )
Z inicjatywy Leona Prusińskiego, byłego członka Polskiego Związku Zachodniego,
byłych więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof oraz lokalnych władz, rozpoczęto starania
o dokonanie ekshumacji zwłok
w lesie piaśnickim. W dniach
od 7-22 października 1946 r.
pod przewodnictwem sędziego Antoniego Zacharasiewicza
działała na tym terenie specjalna komisja ekshumacyjno-sądowa. Ustalono 30 grobów,

które następnie ponumerowano. W dwóch z nich znaleziono
305 zwłok, z których 55 osób
zidentyfikowano. Dziś znamy
nazwiska 852 osób. Prace nad
oddaniem tożsamości ofiar nadal trwają.

W hołdzie ofiarom

W 1955 roku odsłonięto Pomnik Ofiar Piaśnicy, natomiast
w 1993 roku - pomnik zamordowanym w Piaśnicy dzieciom.
W 1994 r. śp. Ks. bp Zygmunt Pawłowicz poświęcił kaplicę Królowej Męczenników w
kościele pw.Chrystusa Króla i
bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie. W Piaśnicy postawiono
m.in. obelisk upamiętniający
męczeństwo bł. Alicji Kotowskiej i kamień ku czci zamordowanych jezuitów z Gdyni.
Powstała kaplica w Lesie Piaśnickim oraz Brama Piaśnicka
u wylotu ulicy Ofiar Piaśnicy.
- Budowla ma symbolizować wyjście ludzi w 1939 roku, opuszczenie swoich rodzin,
miejsc pracy, zostawienie swojego dotychczasowego życia by
odnaleźć swoje przeznaczenie
- opisuje ks. prałat Daniel Nowak. - Oni wyruszyli do lasu

- Dziś Piaśnica nie oskarża,
nie piętnuje zbrodniarzy, tyle
lat po wojnie trudno mówić o
wymierzeniu jakiejkolwiek kary oprawcom. Zatriumfowały
wartości ludzkie, które zwyciężyły śmierć. To wolność, niepodległość oraz godność człowieka
z jego niezbywalnym prawem
do życia. Mierzyć się trzeba z
prawdą! - mówi ks. prałat Daniel Nowak. - Piaśnica nigdy
nie może służyć oskarżeniom
kogokolwiek, a ma przede
wszystkim ukazać bohaterów
i męczenników. Nie chodzi o
rozdrapywanie ran, czy poszukiwanie odwetu. -

Strażniczka

„Niczego dobrego nie zbudujemy odcinając się od historycznej pamięci. Inny jest porządek
przebaczania, i inny jest porządek przebaczania! Przeba-

czać, to nie znaczy zapomnieć!”
(św. Jan Paweł II)
Jedną z osób, szczególnie
zaslużonych dla upamiętniania Piaśnicy była zmarła w
tym roku red. Regina Osowicka, aktywnie uczestnicząca w
pracach Społecznego Komitetu
Opieki nad Mogiłami Piaśnicy.
Autorka publikacji na temat
zbrodni w Lasach Piaśnickich,
tuż przed śmiercią ukończyła
nową książkę na ten temat.
Marcin Drewa

Autor jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w
Gdyni, Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych, członkiem
Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka” i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie,
propagatorem wiedzy o ofiarach
II wojny światowej pomordowanych w Piaśnicy.

Uroczystości w Piaśnicy w latach pięćdziesiątych XX
wieku. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
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Piłka ręczna. Tytani zagrali skutecznie

Pokonali Wybrzeże
Tytani Wejherowo pokonali we własnej hali Wybrzeże II Gdańsk
30:23. W pierwszym meczu nowych rozgrywek zremisowali 21:21
(11:9) z Cartusią Kartuzy. Drużyna z Gdańska będąca bezpośrednim
zapleczem dla pierwszej drużyny Wybrzeża grającej w ekstraklasie,
stawiała opór przez 15 min., potem siłę pokazali wejherowianie.
W minioną sobotę w Wejherowie Tytani zdominowali
przeciwników. Przez pierwszy
kwadrans trwał wyrównany
pojedynek, a potem Tytani zaczęli dominować w rozgrywaniu
piłki, przechwytach i szybkich
kontrach. Rezultat z pierwszej
połowy 17-9 ustawił zapewne
dalszy przebieg meczu. W ata-

ku prym wiódł Tomasz Bartoś,
a w obronie wejherowianie byli
zaporą nie do przejścia.
W drugiej części w 40 min.
Tytani prowadzili różnicą nawet 11 bramek (25-14), i pewnie
dlatego w grę wkradło się wtedy dużo nonszalancji w ataku i
w obronie. Goście zaczęli dość
szybko zmniejszać przewagę i

doszli do różnicy 7-8 bramek,
ale tylko na tyle było ich stać.
Wynik końcowy był w pełni zasłużony.
Jak zwykle na galerii zasiedli gorąco dopingujący swój
zespół kibice Tytanów oraz
grupka rozśpiewanych kibiców
z Gdańska. Było głośno i żywiołowo, ale kulturalnie.

Boks

Dwa razy
srebro
Na
Międzynarodowym Turnieju Miast
Kopernikańskich
w
Grudziądzu zawodnicy
WKB „Gryf” Wejherowo pokazali, że liczą się
w grze o najwyższe trofea. Bartosz Dąbrowski
i Konrad Kaczmarkiewicz wywalczyli srebrne medale.
Jest to kolejne olbrzymie
osiągnięcie naszych zawodników, gdyż ten turniej ma
zawsze mocną obsadę. Swoje umiejętności prezentowali
m.in. zawodnicy z Szwecji, Rosji i Litwy.
- Zdobycie medali cieszy,
tym bardziej w takim międzynarodowym turnieju - mówi
prezes WKB „Gryf” Wojciech
Wasiakowski. - Nasza praca
nie idzie na marne

Piłka nożna. Gryf

Remis z Lechią
Trzecioligowy Gryf Wejherowo w meczu ligi „bałtyckiej” zremisował 3:3 (0:3) z Lechią
II Gdańsk. Wejherowianie na 2 minuty przed
końcem prowadzili dwiema bramkami, ale
dwa karne dla gospodarzy dały wyrównanie. Bramki dla gryfa zdobyli P. Kostuch, M.
Skwiercz i K. Wicki.
Pierwsza połowa to druzgocąca przewaga wejherowian i
trzy strzelone gole, jeden z karnego drugi z rzutu wolnego, a
trzeci gol padł w zamieszaniu
pod bramką Lechitów.
Gryfici mogli w tej części gry
strzelić jeszcze dwa gole, ale raz
stanęła na drodze poprzeczka a
w drugim przypadku zbyt długie zastanawianie się naszego
zawodnika.
W drugiej połowie jeszcze
jedną doskonałą okazję do podwyższenia wyniku miał Gryf,
ale na polu karnym K. Wicki z
paru metrów trafił w poprzeczkę. Po tym stała się tragedia, bo
końcówkę zdominowali gdańsz-

czanie. W 77. minucie padła
pierwsza bramka dla Lechii,
w 89. minucie pierwszy karny
wykorzystany przez Lechię,
a w 93. minucie po problematycznym faulu na polu karnym,
znowu rzut karny gdańszczanie
zamienili na bramkę.
Mecz zakończył się podziałem punktów. W kolejnym meczu ligowym Gryf Wejherowo
podejmie zespół III ligi - Drawę
Drawsko Pomorskie.
GRYF: Ferra - Fierka,
Kostuch, Skwiercz, Osłowski (Kowalski) - Więcek (82'
Kenner), Kołc, Wicon - Wicki (72' Dąbrowski), Rzepa

Tiger Cross - nowe treningi w Tiger Gym

Kondycja i zdrowie
W Fitness Klubie Tiger Gym Wejher Park w Wejherowie startują
nowe zajęcia Tiger Cross.

Piłka nożna. GOSRiT Luzino

Przegrana w Pelplinie
Osłabieni brakiem Grzegorza Semaka, Patryka i Jonasza Benke, Michała Dąbrowskiego oraz Adriana Mienika, zawodnicy IV-ligowego KTS-K GOSRiT Luzino w ósmej kolejce ligowej przegrali 3:1 z czołowym zespołem,
drużyną Centrum. Jedynego gola dla podopiecznych Rafała Kaczmarczyka
zdobył junior, Szymon Ziemann.
Początek spotkania był niemrawy, bo luzinianie cofnęli
się do defensywy. W 20 minucie Ziemann, zamiast strzelać
szukał podania do Czai, chwilę później Rutkowski będąc 11
metrów od bramki, nie zdołał
oddać skutecznego strzału. W
26 minucie Benkowski (grający trener gospodarzy), po dośrodkowaniu z rzutu rożnego
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po raz pierwszy pokonał Katzora. W 41 min. Centrum zdobyło drugiego gola po strzale
Jurczyka z 16 metrów. W 44
min. Katzor obronił rzut karny.
W drugiej połowie w 52 min.
Jurczyk zdobył trzeciego gola
dla Centrum. W 66 min. junior
Szymon Ziemann zdobył honorową bramkę. W 70 min. D.
Mienik przegrał sytuację sam

na sam z bramkarzem gospodarzy, a w 75 min. M. Graczyk
fatalnie przestrzelił będąc kilka
metrów od bramki Bzowskiego.
KTS-K GOSRiT Luzino:
Katzor- Dawid Mienik,
Politowski, Białobrodzki, Żółtowski- Ziemann,
Jasielski, Darek Mienik,
Rutkowski, Wenta (Klas)Czaja (Graczyk)

Skakanie, bieganie, podnoszenie, dźwiganie i wiele
innych zajęć, które mają spowodować zmęczenie - Tiger
Cross to nowy rodzaj treningu. Jego celem jest dążenie
do podnoszenia możliwości
fizycznych, a w konsekwencji poprawę zdrowia.
Każdy trening jest inny, a
rutyna jest czymś, czego trenerzy z Tiger Gym zdecydowanie będą unikać.
Tiger Cross czyli zajęcia
crossfit to nowa forma aktywności fizycznej oraz doskonały sposób na zadbanie
o swoje zdrowie. Trenerzy
skupiają się na pracy nad
wydolnością,
budowaniu
siły, cech gimnastycznych
oraz zakresów mobilności w
naszych stawach.
Zajęcia odbywają się w

niewielkich grupach prowadzonych przez doświadczonych i certyfikowanych
trenerów, którzy uczą właściwej techniki oraz dbają
o bezpieczeństwo i poprawność wszystkich ruchów.
Bieganie, wyrzuty piłkami lekarskimi, skakanie na
skakance, podciągnięcia na

drążku lub kółkach gimnastycznych to tylko niektóre
ćwiczenia powszechnie wykorzystywane w CrossFit.
Więcej informacji na temat Tiger Cross można uzyskać w recepcji klubu Tiger
Gym Wejher Park w Wejherowie, przy ul. I Brygady
Pancernej WP 10.

redakcja@pulswejherowa.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam działkę ogrodową 390 m. kw. z ROD przy ul.
Sucharskiego w Wejherowie,
wraz z domkiem 42 m. kw.,
umeblowanym - wszystkie
media. Cena 35 tys. zł.
Tel. 698 920 085
***
Kupię dom do remontu na
terenie Wejherowa lub w okolicy, 250 tys. zł, nieduża działka
- do remontu.
Tel. 797 231 435
***
Wejherowo. 2,5 km od
Śródmieścia, nowy do małego
wykończenia dom parterowy
typu dworek, kryty dachówką, działka 900 m kw., solidnie
ogrodzona. Sprzedam, w rozliczeniu może być mieszkanie.
Tel. 602 417 911
***
Sprzedam
mieszkanie
2-pokojowe, 41,6 m2 Reda
Park w Redzie z wyposażeniem, gotowe do zamieszkania od zaraz.
Tel. 881 328 085
***
Sprzedam działkę 1100 m
kw., prąd, woda, ul. Dębowa
13, Kąpino gmina Wejherowo.
Tel. 605-420-694
***

Sprzedam mieszkanie w
Wejherowie Os. Sucharskiego,
55 m kw, 3 pokoje z aneksem
kuchennym, 1 piętro, miejsca
parkingowe. Cena 258 tys. zł.
Tel. 509 524 714
***
Pilnie sprzedam mieszkanie 39 m kw. w Wejherowie,
wysoki parter, kuchnia z aneksem + pokój, piwnica, ogród.
Super lokalizacja.
Tel. 530 773 331
***
Sprzedam miejsce w hali
garażowej, Wejherowo Osiedle Gryfa ul. Stefczyka 28b.
Tel. 501 278 888
***
Sprzedam działkę budowlaną 1500 m kw., prąd, Pętkowice (Zacisze leśne).

Tel. 505 175 211

WYNAJMĘ

Wynajmę umeblowany pokój w Bolszewie. Mile widziana pracująca pani.
Tel. 781 426 010
***
Tanie noclegi dla pracowników firm. Bolszewo.
Tel. 781 426 010
***
Tanio wynajmę 2 lub 1

pokój lekarzom lub na inną
działalność, w domu niezamieszkanym w Bolszewie na
ul. Długiej.
Tel. 664 946 125

SPRZEDAM
Noże, widelce itp. w walizce firmy Hofner nowe 110 zł,
rowerek trójkołowy dziecięcy 35 zł, myjka dziecięca 35
zł, ubrania dla dziecka – duża
ilość za 30 zł.
Tel. 725 171 656
***
Rower górski w dobrym
stanie za 250 zł.
Tel. 58 678 35 34
***
Sprzedam wózek dziecięcy
Anmar LEON, stan tech. i wizualny bdb, 90 zł.
Tel. 730 463 484.

NAUKA

Nauczyciel udziela korepetycji: język polski w tym pomoc przy pisaniu prac, chemia
i język francuski. Tanio! Tel.
668 133 189
***
Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii w tym zadania,
oraz matematyka. Nauczyciel,

emeryt. Wejherowo.
Tel. 58 677-01-50
***
Korepetycje z matematyki,
szkoła podstawowa i gimnazjum, Wejherowo.
Tel. 607 888 579

PRACA

Pomogę starszej osobie w
prowadzeniu domu. Tel. 58
678 35 34
***
Poszukuje dodatkowej pracy po godzinie 15.30. Wejherowo i okolice. Specjalista ds.
BHP. Doradztwo BHP -udzielam bezpłatnie.
Tel. 604 213 914

Zaopiekuję się starszą osobą, mam doświadczenie.
Tel. 666 019 038

OGŁOSZENIA
Prywatne ogłoszenia drobne
zamieszczamy bezpłatnie
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
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.

kreatorobrazu.pl
fotografia ślubna, chrzciny i inne,
fotografia reklamowa

502 178 344

OGŁOSZENIE
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
w imieniu Prezydenta Miasta Wejherowa
zaprasza osoby będące najemcami lokali komunalnych,
chcące zamienić obecnie zajmowane mieszkania na mniejsze
(możliwość zasiedlenia w nowobudowanym budynku przy ul. Iwaszkiewicza 29) do złożenia swoich ofert do dnia 17.10.2014 r. w siedzibie
naszej jednostki przy ul. Jana III Sobieskiego 251 w Wejherowie.
Telefon kontaktowy:
(58) 677-50-00 wew. 23 oraz 698-635-493

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
przyjmie bezpłatnie ziemię z wykopów,
piasek, żwir.

Miejsce dostarczenia:
Składowisko Rybska Karczma

tel. 728 353 156
www.zukwejherowo.pl
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WYDARZENIA

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl
OGŁOSZENIE
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Wrześniowy Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego
zgromadził na Kalwarii Wejherowskiej wiernych z miasta i
powiatu wejherowskiego. Obecni byli m.in. przedstawiciele
władz Wejherowa, ale przede wszystkim dzieci i młodzież
szkolna, nauczyciele i wychowawcy, a także inni pracownicy oświaty. Tradycyjnie bowiem na początku roku szkolnego modlono się m.in. w intencji dobrej i bezpiecznej nauki
w szkołach.

