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Ruch Społeczny „Wolę Wejherowo” rozpoczął kampanię

KRZYSZTOF HILDEBRANDT
KANDYDUJE NA PREZYDENTA
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt ogłosił, że będzie ponownie ubiegał się
o ten zaszczytny urząd. Poinformował o tym
podczas spotkania oficjalnie inaugurującego
kampanię wyborczą Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”.
Krzysztof Hildebrandt jest zdecydowanym faworytem jesiennych wyborów na Prezydenta Wejherowa. Podczas spotkania
8 października zaprezentowali się też kandydaci „Wolę Wejherowo” do Rady Miasta Wejherowa. To zarówno doświadczeni samorządowcy, pełniący już obowiązki radnych, jak i sporo
nowych osób. To najsilniejszy komitet wyborczy w Wejherowie.
Prezydent Hildebrandt, który przewodniczy temu ruchowi
społecznemu, oraz kandydaci na radnych przedstawili program
„Wolę Wejherowo”. Jego główne punkty to: AKTYWNI MIESZKAŃCY, NOWE INWESTYCJE, NOWOCZESNA SZKOŁA,
KOMFORT ŻYCIA, FUNDUSZE EUROPEJSKIE.
Szczegółowo rozbudowany program zawiera konkrety, o których można przeczytać na www.wolewejherowo.pl, zaś szerszą relację z wczorajszego spotkania przedstawimy w kolejnym
wydaniu „Pulsu Wejherowa”.

Kongres Turystyczna gala Wspólny
Powiat
Miast
w Wejherowie
W Wejherowie gościliśmy prezydentów i
burmistrzów oraz przewodniczących
samorządów miast, które są
członkami
największej
ogólnopolskiej organizacji
samorządowej - Związku
Miast Polskich zrzeszającego 302 miasta.
Goście spotkali się na
posiedzeniu XII Kongresu
Miast Polskich. Tematem
spotkania była lokalna polityka rozwoju.
Str. 3

W ubiegłym roku Pomorze odwiedziło 7,7 mln turystów, w tym ponad milion zagranicznych. Mówił o tym
marszałek pomorski Mieczysław Struk podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się 3 października w Filharmonii Kaszubskiej
Wejherowie.
Były nagrody, wyróżnienia, podziękowania i gratulacje, bo jest się z czego cieszyć. Potencjał regionu jest
coraz lepiej wykorzystywany, a służą temu inwestycje,
których nie brakuje w naszym mieście. Takie jak Filharmonia czy nowe trasy spacerowo-rowerowe. Str. 5

Następne wydanie „Pulsu Wejherowa”
już za tydzień, 16 października

Komitet
Wyborczy
Wyborców
„Wspólny
Powiat” zainaugurował
kampanię wyborczą.
Po prezentacji programu
i 58 kandydatów, ten bezpartyjny komitet urasta
do roli faworyta jesiennych
wyborów do Rady Powiatu.
KWW „Wspólny Powiat”
został powołany przez doświadczonych
samorządowców, osoby aktywne i
znane, udzielające się społecznie.
Str. 3

W 75. rocznicę hitlerowskiej zbrodni w Lasach
Piaśnickich oddano hołd ofiarom. 5 października
w Piaśnicy, na uroczystości i mszy świętej, spotkali
się m.in. parlamentarzyści i samorządowcy, kombatanci, kapłani, siostry zakonne, żołnierze, harcerze, a także mieszkańcy powiatu wejherowskiego i
puckiego. 				
Str. 4
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AKTUALNOŚCI
Z POLICJI
Kradzież w sklepie

Policjanci z Rumi zatrzymali 37-letniego mężczyznę
w związku z podejrzeniem
kradzieży w sklepie. Po telefonicznym zgłoszeniu od
personelu sklepu w centrum
handlowym, dotyczącym
kradzieży ubrań, policjanci
udali się na miejsce. Zatrzymali tam mężczyznę, przy
którym znaleźli kluczyk do
samochodu, a na parkingu
samochód, do którego pasował klucz. Wewnątrz volkswagena policjanci znaleźli
kradzioną odzież ze sklepów
oraz torby foliowe, a także
dokumenty ukradzione w
tym samym centrum handlowym. Mężczyzna został
zatrzymany i usłyszał 3 zarzuty za kradzieże.

Alkohol i narkotyki

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie przeprowadzili nocne
działania na terenie powiatu
wejherowskiego związane
z ujawnianiem kierowców
pod wpływem alkoholu
bądź substancji narkotycznych. Po godz. 2.00 w nocy
zatrzymali dwóch kierowców. W Redzie zatrzymano
25-letniego kierowcę forda,
który miał ponad 2 promile
alkoholu w organizmie, natomiast w Wejherowie policjanci zatrzymali kierowcę
mercedesa c200 i sprawdzili
trzeźwość.
21-latek był trzeźwy, ale
badanie narkotestem wykazało, że był pod wpływem
narkotyków.

Malowanie i nowe okienka

Dworzec w remoncie
Wejherowski
Główny
Dworzec PKP wciąż czeka
na kapitalny remont, ale na
razie odbywa się tam remont,
który poprawi estetykę dworcowych wnętrz. Malowanie
ścian, wymiana okienek kasowych i dostosowanie do
potrzeb osób niepełnosprawnych - to główne cele prac.
Ponadto wymienione zostaną drzwi, powstanie nowe
oświetlenie i nagłośnienie.
Przypomnijmy, że niedawno zmodernizowane zostały perony na stacji SKM
Wejherowo Nanice. Stanęły
tam również nowe wiaty.

Nowy Sprzęt w Zakładzie Usług Komunalnych

Koparka i kompaktor
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
rozwija swoją działalność, stale poszerzając zakres usług i
zakres podmiotów, dla których świadczy usługi.
ZUK realizuje „Budowę
innowacyjnej małej infrastruktury turystycznej” dla
Lokalnej Grupy Działania
„Kaszubska Droga”. W ramach niezbędnych zakupów
inwestycyjnych firma zakupiła nową koparko-ładowarkę
marki JCB model 3 CX.
W tym samym czasie został
również zakupiony kompaktor
dla Składowiska w Rybskiej

n ekr o l o g

7 października 2014 r. w Wejherowie
odeszła do Domu Pana

Prezes ZUK Sp. z o.o. w Wejherowie, Roman Czerwiński
przy nowej koparko-ładowarce.

Karczmie. Spółka posiada pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji składowiska
odpadów komunalnych do roku

2017, obsługując firmy z powiatu puckiego i wejherowskiego.
Koszt zakupu został pokryty ze środków własnych Spółki.

śp. URSZULA SOBIERALSKA
z d. WIKOWSKA, z rodziny Dempc
Oddana Bogu, czcicielka Matki Bożej
Przeżyła po chrześcijańsku 74 lata
Msza św. pogrzebowa odbędzie się w Wejherowie w
kościele pw. św Leona, w piątek 10.X, o godz. 11.30
Spocznie w grobie rodzinnym na
cmentarzu w Starej Rumi
Kochaną Ulkę żegnają
pogrążeni w żałobie
Mąż Leon z Córką i Synem wraz z Rodzinami
Mama i Rodzeństwo z Rodzinami

2

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 , e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
Adres korespondencyjny redakcji:
84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41 (siedziba firmy „ARTEX)
Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym
umówieniu się (pracujemy w terenie): 606 101 502
CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.pulswejherowa.pl
Wydawca: INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi
Druk: Polskapresse sp. z oo. Oddział w Gdańsku
Nakład: 8 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Dr Puls przed wyborami

NIEOBECNE
POPARCIE

Ostatnio były kandydat na prezydenta Wejherowa sprzed
4 lat Maciej Łukowicz poparł kandydata Platformy Obywatelskiej w tegorocznych wyborach Jacka Gafkę. Podczas konferencji prasowej ktoś celnie zapytał Łukowicza (oczywiście
wejherowskie media związane z PO tego nie przekazały, nie
pokazały), dlaczego, skoro miał jak twierdzi takie duże poparcie, sam nie startuje obecnie na prezydenta? Łukowicz
niejasno odpowiedział, że ma dużo pracy, jakiś projekt, itd.
Z pewnością ma jej dużo skoro jest obecnie radnym, który
jest absolutnym rekordzistą w nieobecnościach na posiedzeniach komisji i Rady Miasta Wejherowa - M. Łukowicz nie
przyszedł aż 34 razy! Nie wykonywał swoich obowiązków na
co piątej sesji rady. Ciekawe, dlaczego Maciej Łukowicz kandyduje powtórnie do Rady Miasta, skoro nie ma czasu na pracę w samorządzie? Czy to poważne traktowanie wyborców
i wykonywanie swoich obowiązków? Łukowicz sam powiedział podczas konferencji prasowej: „Dla mnie najbardziej
istotna jest praca zawodowa”. Czy to oznacza, że dalej będzie,
jeśli oczywiście dostanie się do Rady Miasta, nieobecnym radnym? Może miasto nie jest istotne. Obraził się?
Powyższy przykład jest tylko jednym z wielu na potwierdzenie tezy, że poparcie Gafki przez Łukowicza nie ma większego znaczenia dla wyników jesiennych wyborów. Maciej
Łukowicz chyba za dużo sobie obiecuje po wyniku, jaki miał
4 lata temu, przecenia swoją pozycję. Według mnie niewiele
zostało mu z poparcia sprzed 4 lat. Wyborcy zapamiętają bowiem Macieja Łukowicza nie tylko jako nieobecnego radnego
- rekordzistę, ale moim zdaniem już wiedzą, że Łukowicz niewiele w tej kadencji pokazał jako radny, nic konkretnego nie
zrobił dla mieszkańców Śmiechowa; w zasadzie jakby go nie
było - jeśli pracę radnego mierzyć namacalnymi efektami. A
tyle obiecywał 4 lata temu - wyjątkowe umiejętności, dobre
kontakty z decydentami, z ważnymi politykami, które mogą
dużo dać miastu itd. Co z tego zostało? Myślę, że Maciej Łukowicz zna odpowiedź na te pytania i dlatego nie chce kandydować na prezydenta, a liczy, że do rady jakoś się prześlizgnie.
Poza tym Maciej Łukowicz zdaje sobie być może sprawę
z tego, że po tym co Platforma Obywatelska pokazała w tej
kończącej się kadencji w Radzie Miasta, nie ma wielkich szans
w wyborach samorządowych. Poza awanturami prawie na
każdej sesji, językiem pogardy i nienawiści do prezydenta Hildebrandta, brudną kampanią zwolenników PO w internecie i
na facebooku, PO nie ma czym zachęcić wyborców. Radni PO
nie poparli żadnego z budżetów proponowanych przez prezydenta w grudniu na kolejne lata tej kadencji. Jacek Gafka,
Maciej Łukowicz i inni radni Platformy nie mogą pochwalić
się sukcesami i wieloma zrealizowanymi inwestycjami. Poza
tym generalnie Platforma Obywatelska, jako całość, słabnie
w sondażach i jest dużo gorzej oceniana przez Polaków.
Wie też o tym chyba Jacek Gafka, bo logo PO na jego materiałach wyborczych jest malutkie… Wstydzi się tej Platformy?
Przecież jest jej gorliwym działaczem, zaangażowanym aktywistą, szefem koła miejskiego partii. A może liczy, że wyborcy
się nie zorientują?
Media powinny rozliczać radnych z ich działalności, również z obecności na sesjach i komisjach, dlatego proponuję,
aby Puls zajął się tym szczegółowo.		
Dr Puls
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Prestiżowe wydarzenie w Wejherowie

AKTUALNOŚCI

Kongres Miast Polskich
Przez dwa dni w Wejherowie debatowali samorządowcy i eksperci z całego kraju, którzy spotkali się w Filharmonii Kaszubskiej na
posiedzeniu XII Kongresu Miast Polskich. Tematem spotkania była
lokalna polityka rozwoju.
- W Wejherowie gościliśmy prezydentów i burmistrzów oraz przewodniczących
samorządów miast, które są
członkami największej ogólnopolskiej organizacji samorządowej jaką jest Związek Miast
Polskich - powiedział Krzysztof
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Związek reprezentuje
interesy dużych i małych miast,
wspiera samorządność lokalną
i decentralizację, dąży do lepszego rozwoju miast polskich.
Zadania te realizuje poprzez
wsparcie eksperckie, wymianę
doświadczeń, promocję miast,
współpracę zagraniczną oraz
działalność informacyjną i wydawniczą.

Pierwszego dnia Kongresu
uczestnicy dyskutowali na temat rozwoju miast. Zaprezentowano projekt Polskie Miasto
Przyszłości – czyli otwartą platformę inteligentnych rozwiązań dla miast. To innowacyjny
i unikalny projekt na rzecz rozwoju i zwiększenia konkurencyjności polskich miast dzięki
wykorzystaniu najnowszych
technologii. Podczas debaty na

Do Związku Miast Polskich należą 302 miasta, w tym 32 z województwa pomorskiego: Brusy, Bytów, Czersk, Człuchów, Gdańsk,
Gdynia, Kartuzy, Kępice, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Łeba, Malbork, Miastko, Pelplin, Pruszcz Gdański, Reda, Rumia, Słupsk, Sopot, Starogard Gdański, Ustka i Wejherowo (od 1990 roku). Kongres
Miast Polskich jest organizowany od 2003 roku.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wystąpił
w roli gospodarza ogólnopolskiego i prestiżowego spotkania. Niewątpliwie wybór Wejherowa, jako miejsca w
którym odbył się Kongres Miast Polskich, należy traktować jako wyróżnienie dla władz miasta na arenie
ogólnopolskiej. Fakt, że na centrum kongresowe ZMP
wybrano Filharmonię Kaszubską nie był przypadkowy
i świadczy o uznaniu dla osiągnięć Wejherowa.

Ruszyła kampania „Wspólnego Powiatu”

W sobotę 5 października w Klubie Olimp w Wejherowie Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólny Powiat” zainaugurował kampanię wyborczą. Po prezentacji programu i 58 kandydatów, może urastać do roli
faworyta jesiennych wyborów do Rady Powiatu Wejherowskiego.
- Komitet „Wspólny Powiat” jest komitetem bezpartyjnym. Został powołany
przez doświadczonych samorządowców, osoby aktywne, znane i udzielające się
społecznie - mówi Jacek Thiel, radny powiatu, jeden z liderów tego ruchu samorządowego - Naszym celem jest polepszenie warunków życia mieszkańcom powiatu. Chcemy oprzeć się na prawdziwej współpracy z władzami samorządowymi
wszystkich gmin i miast.

Pomoc
prawna

Od 22 do 27 września
br. w wejherowskim ratuszu można było skorzystać z bezpłatnych
porad prawnych, w ramach corocznej akcji
Krajowej Izby Radców
Prawnych „Niebieski
Parasol”.

temat planowania przestrzennego ogłoszone zostały wyniki
I Ogólnopolskiego Konkursu
Miast „Lider zrównoważonego
gospodarowania przestrzenią".
Drugiego dnia, pod hasłem
„Miasta i wolność”, samorządowcy podsumowali doświadczenia z minionych 25 lat,
czyli od momentu utworzenia w
1989 r. samorządu terytorialnego do dzisiaj.

302 miasta zrzeszone

Pod parasolem

Silna gospodarka i miejsca pracy, nowe inwestycje w powiecie i wysoka jakość
życia to główne filary zaprezentowanego programu.
- Nasz program przygotowaliśmy w oparciu o Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego i jest jak najbardziej realny do wykonania - zapewnia Gabriela Lisius, Etatowy Członek Zarządu Powiatu i numer
1 na liście w Wejherowie. - Chcemy kontynuować naszą politykę aktywizacji
bezrobotnych i zaktywizować działania powiatu w pozyskiwaniu inwestorów i
rozwoju turystyki.
Szerszą relację z inauguracji „Wspólnego Powiatu” wraz pełną listą kandydatów i programem zamieścimy w następnym numerze, 16 października br.

Jej celem jest udzielanie
członkom lokalnych społeczności nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych.
Wejherowianie chętnie z nich
korzystali.
W tym roku rozszerzono zasięg akcji, wychodząc poza duże
ośrodki miejskie. Radcy prawni pojawili się w mniejszych
miastach, m.in. w Wejherowie. Udzielali pomocy nie tylko
mieszkańcom stolicy naszego
powiatu, ale również okolicznych wsi. Zainteresowanie było
bardzo dużo. Z porad skorzystało kilkaset osób..
- Jako radcowie prawni, w
codziennej praktyce spotykamy się częstokroć z sytuacjami,
gdzie nasi klienci ze zwykłej nieświadomości, gdzie się zwrócić,
trafiają do nas zbyt późno - Łukasz Gilewicz, radca prawny.
- Dlatego ma dość duży walor
społeczny. Nieodpłatne porady stanowią realizację naszej
misji zawodowej obejmującej
między innymi podwyższanie
świadomości prawnej obywateli. Wobec braku wsparcia prawnego ze strony państwa dla osób
najuboższych - pragniemy nieść
pomoc osobom, które w normalnych warunkach, ze względów
finansowych, nie byłyby w stanie skorzystać z pomocy prawnej.
Porady dotyczyły m.in. problemów prawnych w pracy,
spraw związanych z prawem
rodzinnym i opiekuńczym,
kwestiami spadkowymi, alimentacyjnymi, podziału majątku po rozwodzie czy sprawami
związanymi z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Zainteresowani pytali również o
kwestie związane z prawem
pracy i ubezpieczenia.
Dzięki akcji „Niebieski parasol wiele osób skorzystało z
profesjonalnej pomocy prawnej.
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Więcej zdjęć w Galerii na www.pulswejherowa.pl oraz na: facebook.com/PulsWejherowa

Modlitwa za nieobecnych

W pięknym sosnowym lesie, w którym 75 lat temu zginęły tysiące ludzi, spotkali się mieszkańcy
powiatu wejherowskiego i puckiego, a także goście z Trójmiasta. Uczestnicy uroczystości, zorganizowanych 5 października br., modlili się za ofiary ludobójstwa, do którego doszło na początku II wojny
światowej w Lasach Piaśnickich. Eksterminację mieszkańców Wejherowa i Pomorza Niemcy rozpoczęli we wrześniu 1939 roku.
Młodzież z Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Bolszewie recytowała „Elegię Piaśnicką”,
napisaną specjalnie na t ę okazję przez Reginę Osowicką.
O zmarłej w lipcu br. autorce
mówił wójt Gminy Wejherowo
Henryk Skwarło, przypominając zasługi pani Reginy w
popularyzowaniu Piaśnicy.

4

Wspomniał też Leona Prusińskiego i innych, którzy
dbali o pamięć o ofiarach, takich jak major Edward Łakomy – wójt Wejherowa i bł.
Siostra Alicja Kotowska.
Minister Kazimierz Plocke odczytał Uchwałę Sejmu,
w którym posłowie uczcili ofiary zbrodni w Piaśnicy

Samorządowcy, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, zakładów, szkół i
organizacji złożyli kwiaty u
stóp ołtarza, na którym biskup Wiesław Szlachetka
koncelebrował mszę świętą.
Po liturgii odbyła się procesja do kilku grobów, przy
których biskup Szlachetka

w towarzystwie ks. prałatów
Daniela Nowaka i Tadeusza Reszki poświęcił nowe figury (Piaśnicka Pieta i
Anioł) oraz krzyż.
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. uruchomił specjalne autobusy,
bezpłatnie przewożące uczestników uroczystości do Piaśnicy.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Coraz więcej gości na Pomorzu i w Wejherowie

WYDARZENIA

Święto turystyki
Pomorze jest regionem popularnym pod względem turystycznym, a zainteresowanie
regionem ciągle rośnie. W ubiegłym roku odwiedziło go 7,7 mln turystów, w tym ponad
milion zagranicznych. Mówił o tym marszałek pomorski Mieczysław Struk podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się 3 października w
Wejherowie. Były nagrody, wyróżnienia, podziękowania i gratulacje, bo jest się z czego
cieszyć. Potencjał regionu jest coraz lepiej wykorzystywany, a turystów przybywa nie
tylko w Trójmieście, ale m.in. w Wejherowie.
Na pomorskie święto turystyki do Wejherowa przyjechali
przedstawiciele organizacji turystycznych oraz firm i instytucji tej branży regionie. Jak
stwierdził M. Struk, w naszym
regionie w branży turystycznej
pracuje ok. 20 tysięcy osób, a
drugie tyle zajmuje się usługami, powiązanymi z obsługą ruchu turystycznego.
Podczas uroczystości w wejherowskiej Filharmonii nagrody za szczególną działalność
na rzecz promocji i rozwoju
turystyki w województwie pomorskim. Honorową nagrodę
Gryfa Pomorskiego otrzymał
pochodzący spod Bytowa wybitny sportowiec Czesław Lang,
który poprzez organizowanie
wyścigów kolarskich promuje
Polskę i Pomorze.

Za zasługi
dla turystyki

Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Turystyki” nadane
przez Ministra Sportu i Turystyki otrzymał prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz Jacek Thiel,
zastępca kierownika wydziału
Kultury, Spraw Społecznych,
Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
Marszałek Mieczysław Struk
nagrodził Filharmonię Kaszubską w kategorii „Innowacje w
turystyce”.
Nagrody za ciekawe obiekty oraz za zagospodarowanie
przestrzeni publicznej odbierali
samorządowcy z Gdyni (nagrodzony INFOBOX i Centrum
Nauki Eksperyment), Ustki,
Słupska, gminy Kosakowo (nagrodzona Rewa), gminy Puck
(Rzucewo) i wielu innych.
Nagrodę prezydenta Wejherowa otrzymała Teresa
Kowalska (na zdjęciu obok),
przewodnicząca koła przewodników PTTK w Wejherowie, a
wejherowski przewodnik Jerzy Zalewski otrzymał Złotą

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt za dobrą
współpracę wyróżnił Medalem Róży marszałka Mieczysława Struka.

Atrakcyjne Wejherowo
Do naszego miasta przyjeżdża coraz więcej gości z Polski,
z zagranicy, ale również z pobliskiego Trójmiasta. Przyciągają ich atrakcje miasta z Kalwarią Wejherowską na czele, ciekawe imprezy w Filharmonii Kaszubskiej, a także możliwość
bezpłatnego zwiedzania Wejherowa z przewodnikiem. Taką ofertę przygotował w sezonie letnim Urząd Miasta, we
współpracy z przewodnikami PTTK.
W środku, wśród odznaczonych „Za Zasługi dla Turystyki”, prezydent Krzysztof
Hildebrandt i Jacek Thiel z Urzędu Miasta w Wejherowie.

Honorową Odznakę PTTK.

Filharmonia
wizytówką
Pomorza

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk
podkreślił, że lokalizacja tegorocznej gali turystyki nie jest
przypadkowa: - Nikt nie powi-

nien mieć już wątpliwości, jak
wielką rolę kulturalną odgrywa Filharmonia Kaszubska nie
tylko dla Wejherowa, ale i okolic
- powiedział Mieczysław Struk.
– Ta „wizytówka Pomorza” zbudowana wysiłkiem władz lokalnych, to niewątpliwie dowód
sukcesu samorządowego.

Na scenie Filharmonii tego
dnia wystąpił Maciej Miecznikowski, popularny wokalista pochodzący z gminy
Szemud, absolwent wejherowskiego liceum. Jego koncert był
dla uczestników uroczystości
miłą niespodzianką.
Anna Kuczmarska

Turystyczna marka miasta
Jacek Thiel - zastępca kierownika Wydziału Kultury,
Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki UM w Wejherowie, członek zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Światowy Dzień Turystyki w
Wejherowie to nie tylko uroczystość, ale też wyjątkowe forum
wymiany doświadczeń.
W Wejherowie budujemy turystyczną markę miasta w oparciu o
różne 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 podjął decyzję o organizacji regionalnych

obchodów Światowego Dnia Turystyki 2014
właśnie w Wejherowie.

Patronami Regionalnych Obchodów Dni Turystyki byli:
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego,
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa oraz Marta
Chełkowska, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
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AKTUALNOŚCI

Pasjonaci na Festiwalu Wanoga

Dalekie wyprawy
Festiwal Przygody „WANOGA” po raz trzeci odbył się w Filharmonii Kaszubskiej i po raz trzeci cieszył się dużym zainteresowaniem.
Wejherowskie Centrum Kultury zaprosiło w dniach 2-5 października
miłośników podróży i aktywnego spędzania wolnego czasu. Przygotowano dla nich wiele atrakcji.
Podczas festiwalu można było uczestniczyć w
ciekawych spotkaniach z

podróżnikami, żeglarzami,
himalaistami, grotołazami,
nurkami i innymi pasjona-

tami wypraw po świecie.
Były pokazy filmów, slajdów, fotografii, przygotowano także liczne imprezy
plenerowe: spływ kajakowy
rzeką Redą, zajęcia, rajd na
orientację.
Na zdjęciu: Mateusz Waligóra podczas prelekcji „Na
krańcach świata” opowiadał
o odkrywaniu Ameryki Południowej i wielu ciekawych
przygodach.

Rywalizacja ratowników medycznych

Medtura 2014

W Wejherowie odbyły się VI Pomorskie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Jednostek Ratowniczych KSRG tzw.
MEDTURA 2014. Ratownicy z całej Polski rywalizowali w kilku konkurencjach. Emocje były ogromne.
Ratownicy musieli udzielać
pomocy osobom poszkodowanym m.in. w wypadku komunikacyjnym, urazach kończyn,
a nawet upadku z dachu. Rywalizowało 10 drużyn z całego kraju, m.in. ze Szczecina,
Wrocławia, Gdańska, Gdyni,
Koszalina, Torunia, Kostkowa

Biznesplan W przychodni przy ul. 10 Lutego
Rozpoczęła się X edycja Pomorskiego Biznesplanu. Do
konkursu może przystąpić każdy, kto ma pomysł na założenie
firmy lub rozwój istniejącego
już małego przedsiębiorstwa na
terenie woj. pomorskiego.
Pierwszy etap nie wymaga
jeszcze gotowego biznesplanu. Wystarczy w kilku zdaniach
scharakteryzować swój pomysł
na biznes i przesłać arkusz zgłoszeniowy wraz z akceptacją regulaminu na adres:
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Bryg.
Panc.WP 28, 84-200 Wejherowo, do 24 października br.
Szczegółowe
informacje
znajdziesz na stronie:
www.izba.tkchopin.pl
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Stomatolog dla dzieci
W przychodni przy ul. 10 Lutego 13 w Wejherowie otwarty zostanie gabinet stomatologii dziecięcej, w ramach kontraktu z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Z bezpłatnych porad
i leczenia będą mogły korzystać dzieci z przedszkoli i szkół w Wejherowie.
Możliwość zakontraktowania usług stomatologii dziecięcej na terenie Wejherowa
była możliwa dzięki zaangażowaniu prezydenta Krzysztofa
Hildebrandta.
W gabinecie będą leczone
dzieci i młodzież do 18 roku życia, a szczególny nacisk zostanie położony na leczenie dzieci
w wieku przedszkolnym i z
pierwszych klas szkoły podstawowej. Lekarz stomatolog An-

drzej Steczyński, umożliwi
korzystanie z usług gabinetu
wszystkim dzieciom z wejherowskich przedszkoli. Przy tej
poradni powstanie gabinet higienizacji, do którego zaprasza
dyplomowana asystentka stomatologiczna Marta Koss-Fischbach. Usługi, objęte
refundacją NFZ, świadczone
będą bezpłatnie.
Dyrekcja NZOZ nr 1 bardzo
wysoko ceni współpracę z wła-

dzami Wejherowa. Dzięki niej
możliwe stało się rozszerzenie
zakresu usług stomatologicznych, a tym samym choćby
częściowe rozwiązanie w Wejherowie problemów z higieną i
leczeniem zębów u dzieci.
Próchnica u najmłodszych
mieszkańców Pomorza jest
jednym z istotnych problemów
medycznych, a więc tego rodzaju usługi są w mieście mile widziane i oczekiwane.
AK.

i Wejherowa. Wejherowskie
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wystawiło dwie drużyny
Zwyciężyła drużyna PCK
Koszalin. Drugie miejsce zajęła
drużyna Grupa Ratownictwa
Medycznego PCK z Wrocławia,
a trzecie OSP Szczecin.
Otwarcie mistrzostw odby-

ło się przed ratuszem z udziałem władz miasta i powiatu.
Obecni byli m.in. sekretarz
miasta Wejherowa Bogusław
Suwara, członkini Zarządu
Powiatu Gabriela Lisius i naczelnik Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego Kazimierz Gruba.
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Województwa Pomorskiego Okręg nr 3 - Wejherowo
Okręg nr 6 - Gmina
Jarosław Bierecki

Urodzony w Gdyni 14 lipca
1957 roku. Aktywnie wspiera kultywowanie języka i tradycji regionalnych na Kaszubach, poprzez
zaangażowanie w prace lokalnych stowarzyszeń.
Uczestniczył w pracach Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
i zaangażował się w gdyńskie
protesty „Solidarności”. Jeden z
pierwszych członków Porozumienia Centrum, blisko współpracował z Lechem Kaczyńskim.
Współtworzył odrodzone po
okresie komunizmu spółdzielcze
kasy oszczędnościowo-kredytowe, które łączą dziś ponad 2,5 miliona Polaków i stanowią ostoję
polskiego sektora finansowego.
Doświadczony
menadżer
związany z rodzimym sektorem
spółdzielczym. W latach 19931997 prezes Towarzystwa Zarządzającego Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych.
Członek rad nadzorczych prężnie
działających trójmiejskich spółek.
Prezes Fundacji Wspierania
Ubezpieczeń Wzajemnych, której ideą jest przywrócenie świetnych tradycji wspólnotowych

1. Wojciech Rybakowski - w obecnej kadencji rad-

ny Powiatu Wejherowskiego, nauczyciel, animator kultury,
reżyser wielu widowisk teatralnych

2. Piotr Reszke - społecznik, wiceprezes Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im. Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski, członek Stowarzyszenia Rodzin Ofiar
Grudnia 1970.
3. Grzegorz Gaszta - w kadencji 2006-2010 wicestarosta Powiatu Wejherowskiego, radny powiatowy obecnej kadencji, pracownik samorządowy, wykształcenie wyższe, były
wieloletni nauczyciel wejherowskich szkół
towarzystw ubezpieczeniowych,
które swoimi korzeniami sięgają
jeszcze kaszubskich maszoperii
rybackich.
Honorowy Członek Światowego Stowarzyszenia Żołnierzy
Armii Krajowej, pułkownik Związku Piłsudczyków, odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi przez śp.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
a także Krzyżem Świętej Brygidy,
Orderem Świętego Stanisława
i medalem Pro Patria. Za szczególne zasługi w kultywowaniu
pamięci o walce o niepodległość
Ojczyzny został wyróżniony przez
Urząd do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych.

Roman Dambek

65 lat, żonaty. Wywodzi się z
pomorskiej rodziny walczącej od
pokoleń o polskość Kaszub i Pomorza - jego stryjem był porucznik
Józef Damek, założyciel i dowódca Tajnej Organizacji Wojskowej
„Gryf Pomorski”. Uczestnik Grudnia 1970 r. oraz inicjator Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Grudnia 1970
r. Prezes Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im. TOW „Gryf
Pomorski”. Odznaczony przez śp.
Prezydent RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Pracował w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, m.in. jako
inspektor w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku czy dyrektor
administracji państwowej. Obecnie jest asystentem Anny Fatygi,
posłanki do Parlamentu Europej-

4. Halina Płońska-Niklewska - członek Zarządu
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Wejherowie, dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Wejherowie, wykształcenie
wyższe, edukator, ministerialny ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli
5. Edward Gillmeister - długoletni pracownik Zakładu SKM w Gdyni, członek i działacz Klubu Gazety Polskiej.
6. Jolanta Węsierska społecznik, prezes Akcji Katolickiej przy parafii św. Anny, inicjatorka wielu akcji charytatywnych.
7. Barbara Treszer - lekarz anestezjolog, społecznik,
radna Rady Miasta Wejherowa w latach 2002-2010.
8. Wioletta Sychowska

prawnik, pracownik samorządowy.

9. Awelina Szumnarska - działacz społeczny, opie-

kunka Terenowego Biura Radia Maryja.

10. Adam Rosiński - działacz „Solidarności”, internowany w stanie wojennym, za działalność związkową
11. Andrzej Szmidke

wolontariusz działalności religijno-kulturalnej.

12. Elżbieta Sikorra

członek Akcji Katolickiej, społecznik

13. Anna Kuczkowska studentka Politechniki
Gdańskiej, Wydział Chemiczny kierunek ochrona środowiska
14. Zdzisław Wiczkowski z zawodu technolog drew-

na, zwolniony z pracy w stanie wojennym za działalność w podziemnej „Solidarności”, były wieloletni piłkarz „Bytovi” Bytów

skiego. Członek Prawa i Sprawiedliwości od 2002 r., ostatnio we
władzach okręgowych partii.
Jako radny Sejmiku Województwa Pomorskiego za główny cel stawia propagowanie,
szczególnie wśród młodzieży,
patriotyzmu opartego na rzetelnej wiedzy historycznej i na wartościach chrześcijańskich.

Wejherowo i Gmina Gniewino

1. Ryszard Czarnecki - bioinżynier, związany z
partiami prawicowymi /Ruchem dla Rzeczypospolitej, następnie ze Zjednoczeniem Chrześcijańsko Narodowym, jak
również, od powstania 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 "Solidarność", był trzy kadencje
radnym, dwukrotnie pełnił funkcję zastępcy wójta.
Był przewodniczącym Rady Gminy Wejherowo. Radny
Prawa i Sprawiedliwości powiatu wejherowskiego poprzedniej kadencji.
2. Marek Albecki przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Gościcińskiej Fabryki Mebli Klose, członek Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ Solidarność, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wejherowie, radny Rady Gminy Wejherowo w latach
2006-2010
3. Marek Klas - przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność, członek Rady Soleckiej
Bolszewo, Działacz Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w latach
2002-2006, członek Stowarzyszenia Energetyków Polskich
(SEP)
4. Irena Siudek - kierownik Oddziału NSZZ Solidarność w Wejherowie, mieszkanka gminy Gniewino, działaczka społeczna
5. Marcin Wenta - diagnosta, przedsiębiorca prywatny, Stacja Diagnostyczna „Auto-Roma”
6. Agnieszka Szymerowska - anglistka , pedagog
7. Sabina Reszke członek Zarządu Kaszubsko –Ko-

ciewskiego Stowarzyszenia im. „Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski”, działaczka społeczna

8. Józef Tempski

przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, były radny Gminy
Wejherowo, ławnik sądowy

Okręg nr 4 - Gmina Łęczyce i Gmina Choczewo
1. Paweł Kielan - leśniczy Nadleśnictwa Strzebielino,
mieszkaniec Paraszyna, wykształcenie wyższe - biolog, interesuje się przyrodą, sportem, historią, instruktor narciarstwa i
nordic walking, członek NSZZ „Solidarność”
2. Andrzej Główczewski - mieszkaniec Świetlina, działacz społeczny, radny Gminy Łęczyce w latach 1990-1998
3. Weronika Tempska - wykształcenie średnie,

mieszkanka Pętkowic

4. Anna Kielan - wykształcenie wyższe w zakresie
zarządzania i marketingu, położna w Szpitalu Specjalistycznym w Lęborku
5. Łukasz Czarnecki - wykształcenie wyższe, zatrudniony w prywatnym przedsiębiorstwie, biegła znajomość języka
angielskiego i włoskiego oraz podstawowa języka chińskiego
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PREZENTACJE

Nasi kandydaci do Rady Powiatu Wejherowskiego
Okręg nr 5:
gminy Luzino, Linia, Szemud
1. Genowefa Słowi

ekonomistka, prowadzi własną działalność gospodarczą,
radna Rady Powiatu Wejherowskiego, prezes Stowarzyszenia
Gospodarzy Gospodyń i Sympatyków wsi Robakowo pod patronatem św. Jana Chrzciciela

2. Andrzej Kowalewski

wykształcenie wyższe ekonomiczne, przedsiębiorca, wiceprezes Stowarzyszenia „Młode Pokolenie”, prezes Klubu Dyskusyjnego „O tym się nie mówi” w Szemudzie, pełnomocnik
Prawa i Sprawiedliwości w Szemudzie

3. Krzysztof Bober

pomorzanin, szczęśliwie żonaty, ojciec trójki dorosłych dzieci, pracuję w Nadleśnictwie Strzebielino na stanowisku leśniczego, członek NSZZ Solidarność oraz Prawa i Sprawiedliwości,
działacz społeczny, harcerz, zainteresowania to odtwarzanie i
upamiętnianie wydarzeń historycznych

4. Justyna Kos

wykształcenie średnie, mieszkanka gminy Linia, wcześniej gminy Luzino, z domu Starosta, od 2011 roku wiceprezes Stowarzyszenia Lewino - Natura XXI, ukierunkowane na
niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży, aktywna praca
w Stowarzyszeniu, niesienie pomocy potrzebującym oraz dbanie o pozytywny wizerunek gminy daje jej poczucie satysfakcji

5. Tadeusz Dreliszak

wykształcenie średnie, mieszkaniec gminy Linia, przedsiębiorca, działacz Stowarzyszenia Lewino - Natura XXI

6. Gracjan Stenka

mieszkaniec Kębłowa, gmina Luzino, prowadzi własną działalność gospodarczą

7. Łukasz Tempski

student wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni,
mieszkaniec Wyszecina, gmina Luzino

8. Krystyna Witkowska

mieszkanka Grabowca, gmina Szemud, działaczka Rady
Sołeckiej, zaangażowana w pomoc osobom w trudnej sytuacji
materialnej

9. Kinga Wansel

mieszkanka gminy Szemud, technik administracji, pracuje
w gimnazjum w Luzinie

10. Witold Bobrowski

nauczyciel - regionalista, dyrektor Kaszubskiej Szkoły Podstawowej w Głodnicy, współautor podręcznika do języka kaszubskiego, tłumacz japońskich wierszy na język kaszubski,
miłośnik historii i kultury Kaszub

Okręg nr 1 - Reda
1. Ludwik Zegzuła

54 lata, żonaty, ojciec trójki dzieci, wychowawca młodzieży.
Absolwent Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie: teologia, etyka, filozofia. Od ćwierćwiecza jest nauczycielem religii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie.
Od 2012 r. pełni stanowisko wizytatora oraz opiekuna
metodycznego nauczycieli religii w diecezji gdańskiej. Jako
wychowawca dba o krzewienie i pielęgnowanie wartości chrześcijańskich i patriotycznych młodzieży, działa społecznie, a w
czasie wolnym - maluje. Członek Prawa i Sprawiedliwości.

2. Violetta Sasiak- Mackiewicz

56 lat, zamężna, matka dwóch córek i syna. Wykształcenie średnie, pielęgniarka czynna zawodowo. Przewodnicząca
i „spirytus movens” koła Prawa i Sprawiedliwości w Redzie,
zaangażowana we wszystkie jego prace. Jest m. in. członkiem
ruchu społecznego im. Lecha Kaczyńskiego i założycielką Klubu Gazety Polskiej w Wejherowie.
Od 2011 r. współorganizuje Watahy - zloty młodzieży patriotycznej w Chmielnie. Swoimi działaniami wspiera budowę
społeczeństwa obywatelskiego i strefy wolnego słowa.

3. Marzanna Ptaszyńska

44 lat, zamężna. Posiada wykształcenie średnie - technik
ekonomista. Prowadzi firmę florystyczną. Od lat udziela się
społecznie działając na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, jest członkiem Klubu Gazety Polskiej w Wejherowie, a także śpiewa w chórze św. Jana przy parafii św.
Antoniego. Bezpartyjna.

4. Lidia Szulc

62 lata, zamężna, matka dwóch córek. Obecnie na emeryturze. Posiada wykształcenie średnie ekonomiczne, przez
wiele lat prowadziła własną firmę produkującą okucia stolarki budowlanej, przez 14 lat pracowała w dziale finansowym Urzędu Miasta w Redzie. Rodowita redzianka.
Córka żołnierza Polskich Sił Zbrojnych w Anglii i pani
kurator/opiekunki społecznej wyrastała w atmosferze patriotyzmu i kultu pomocy bliźniemu.
Od lat prowadzi różnorodne akcje na rzecz lokalnych społeczności, jest m.in. członkiem oddziału Caritas w Redzie.
Bezpartyjna.

4 października w sali MOSiR Reda odbyła się
konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości,
inicjująca samorządową kampanię w Redzie.
Prezentacji redzian, ubiegających się o wybór
do rad miejskiej i powiatowej dokonał Piotr Skurzyński. Gospodarzem konwencji była Violetta
Sasiak-Mackiewicz (nr 2 na liście do powiatu),
natomiast w imieniu kandydatów przemawiał
Ludwik Zegzuła (nr 1 na liście do powiatu).
Redzką konwencję wspomogli swoim autorytetem i słowami poparcia posłowie Jolanta
Szczypińska, Dorota Arciszewska-Mielewczyk
i Jarosław Sellin (a także Janusz Śniadek – pisemnie).

5 Waldemar Falkiewicz

72 lata, ojciec i dziadek. W przeszłości pracował w firmach budowlanych: państwowych i swojej prywatnej, prowadząc inwestycje mieszkaniowe oraz hydrotechniczne w
kraju i zagranicą. Był sędzią klasy krajowej w lekkiej atletyce, kierownikiem drużyn piłkarskich, działaczem związkowym i społecznym.
Mimo, iż jest na emeryturze, z wielką energią i zaangażowaniem udziela się w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz w Kabarecie Senior-i-Ta działającym
przy Miejskim Domu Kultury w Redzie, którego jest aktorem. Bezpartyjny.

6 Piotr Skurzyński

Kandydaci do Rady Powiatu (od lewej): Krzysztof Bober,
Witold Bobrowski, Genowefa Słowi, Łukasz Tempski, Andrzej Kowalewski.
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48 lat, żonaty, ojciec dwóch synów. Absolwent prawa. W
samorządach przepracował 15 lat. Był też dziennikarzem,
rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta Rumi, redaktorem
portali profesjonalnych, rzecznikiem klienta w Enerdze.
Zajmuje się popularyzowaniem kultury kaszubskiej. Autor kilkudziesięciu przewodników i książek m.in. o historii
Polski, kulturze, architekturze. Jeszcze jako mieszkaniec
Gdyni założył i przewodniczył społecznemu komitetowi budowy gazociągu dla jednego z osiedli mieszkaniowych. Członek Prawa i Sprawiedliwości.

Kandydaci do Rady
Powiatu Wejherowskiego(od lewej): Waldemar
Falkiewicz, Violetta
Sasiak-Mackiewicz,
Ludwik Zegzuła i Piotr
Skurzyński.

redakcja@pulswejherowa.pl

9 października 2014

Piotr Skurzyński - nasz kandydat na burmistrza Redy

PREZENTACJE I OPINIE

Łagodzić konflikty,
słuchać mieszkańców
Piotr Skurzyński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza Redy jest prawnikiem z dużym doświadczeniem pracy w samorządach, autorem ponad 20 książek popularyzujących piękno północnych regionów kraju, polską historię, zabytki i dokonania
naszych rodaków (jego „Historia Polski dla dzieci” doczekała się VI wydań, a opowiadania
można znaleźć w różnych antologiach). Przez pięć lat pełnił funkcję rzecznika klienta w
gdańskiej Energdze i o to postanowiliśmy go spytać w pierwszej kolejności.
- Funkcja tzw. ombudsmana przedsiębiorstwa usługowego na zachodzie jest
popularna, ale w Polsce rzadko stosowana. Łączy cechy
mediatora, audytora procesów i managera.
Jako rzecznik klienta
Energi sprawowałem nadzór
nad procesem reklamacyjnym, kontrolowałem działy
obsługi klienta, lecz przede
wszystkim – przyjmowałem
od klientów zarzuty i skargi
na firmę. Innymi słowy, łagodziłem konflikty na linii
klient-Energa. Osoby, których reklamacje były zasadne,
wspierałem w dochodzeniu
ich praw, natomiast osobom
z niezasadnymi zarzutami
wyjaśniałem, iż nie mają racji. Nie ukrywam, że trudniejsze było… pierwsze zadanie,
gdyż z reguły ludzie wolą, aby
ktoś załatwiał ich problemy za
nich. A tak się nie da, ponieważ często by osiągnąć sukces, trzeba o niego powalczyć
wspólnie.
Praca burmistrza jest podobna do działań ombudsmena. Musi łagodzić konflikty,
musi umieć słuchać mieszańców i radnych, oraz aktywizować ich do wspólnych działań
na rzecz społeczności i miasta.
- A jaki jest główny pomysł Prawa i Sprawiedliwości na Redę?
- Reda łączy Gdynię, Wejherowo i letniska na Mierzei
Helskiej. Jest to wzorowe,
„biznesowe” położenie, które jak na razie przynosi
nam same niedogodności w
rodzaju ulicznych korków.
A powinniśmy wykorzystać
ten nasz największy atut celem przyciągnięcia do mia-

Piotr Skurzyński. 					

sta inwestorów. Oczywiście,
aby ich zachęcić do lokowania kapitału w Redzie należy udrożnić komunikację
poprzez budowę alternatywnych tras przejazdu, do
czego przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w samorządzie będą dążyli.
Trudno, u naszych granic
istnieje już duże centrum
handlowe. Nie ma więc barier (społecznych czy ekologicznych) by rozbudować
je – już po stronie redzkiej,
w wielki kompleks handlowo-rekreacyjno-usługowy.
Ludzie coraz więcej czasu
spędzają w takich centrach,
zapewniających im nie tylko dostęp do towaru, ale też
rozrywkę i wypoczynek, a
nawet posługi duchowe –
w nowoczesnych centrach

amerykańskich
istotnym
elementem kompleksu jest
kościół. Czemu taki kompleks miałby nie powstać w
Redzie?
- Jest pan nowym redzianinem, z wyboru.
- Jak wielu mieszkańców
naszego miasta przeprowadziłem się do Redy z Gdyni.
Doceniam jej dogodne położenie, dość dobre skomunikowanie z Trójmiastem,
bliskość lasu i spokój.
Zdaję sobie jednak sprawę, jak trudno wpasować
się w nowe miejsce pod
względem
towarzyskim,

Fot. Renata Twarduś

społecznym, kulturalnym,
politycznym nawet. Dlatego
ważnym elementem naszego programu jest integracja
mieszkańców.
- Czy jest Pan w stanie
sam zrealizować powyższe zamierzenia?
Zrobię, co w mojej mocy, ale burmistrz jest tylko
wykonawcą woli Rady Miejskiej. Aby nasz program
mógł być sprawnie realizowany, ważnym jest, aby
mieszkańcy, którzy w wyborach zdecydują się mi zaufać,
rozszerzyli swe zaufanie także na naszych kandydatów
do Rady Miejskiej.

O elementy programu Prawa i Sprawiedliwości dla Redy nie
wahaj się pytać naszych kandydatów – znajdziesz je też na stronie internetowej: www.pispowiatwejherowo.pl

Roszada z workiem pieniędzy w tle

Człowiek i jego
świadomość

Mamy nowy-stary rząd platformersko-peeselowski. Marionetkowy premier i skompromitowani, niekompetentni ministrowie dają
gwarancję, że nikt nie będzie przeszkadzał w realizacji planów Belwederu. Karty tym razem rozdał duży „żyrandol” (Prezydent) a mały „żyrandol” zachowując większość ministrów pod przewodnictwem Ewy
Kopacz dokooptował kilka nowych twarzy. Np. koleżankę premier panią minister Wasiak z PKP, która dostała odprawę 510 tys. zł (0,51 mln
zł) za rozwalone PKP. Jako wiceprezes PKP otrzymywała 42,5 tys. złotych miesięcznie. Radio RMF FM informuje, że to wynagrodzenie podstawowe, bo tak jak pozostałym członkom zarządu, przysługiwała jej
też premia w wysokości sześciokrotnej pensji.
Stanowisko prezesa zarządu Polskiej Grupy Energetycznej - kolega
premiera Krzysztof Kilian - otrzymał w marcu 2012 r. i pełnił je do listopada 2013 r. i na pożegnanie on i jego współpracownicy dostali aż
6,9 mln zł odprawy. Inny kolega Tuska „pijarowiec” Ostachowicz mógłby zarobić miliony w zarządzie Orlenu (średnia pensja menedżera to
2,5 miliona złotych), jednak partyjni szefowie zreflektowali się a może
przestraszyli, że przed wyborami samorządowymi to zły ruch i Ostachowicz czeka na odpowiednią sytuację. Tymczasem warszawski teatr za wystawienie na deskach książki Ostachowicz otrzymał prawie
7 milionów dotacji z ministerstwa, nomen omen kultury.
„Słońce Peru” zostawia po sobie spaloną ziemię i skłóconą, rozlatującą się PO. Kulisy awansu Tuska na przewodniczącego Rady Europy,
to według brytyjskich mediów ograniczenie praw imigrantów, także
tych z Polski. Jest tego pierwsze potwierdzenia, bo Londyn przestał
płacić polskim bezrobotnym, którzy wcześniej pracowali i płacili podatki na Wyspach.
„Ch**, dupa i kamieni kupa”, jak zauważa tygodnik, weszło już do
słownika polityki nie tylko jako określenie tego pomysłu premiera, ale
szerzej, jako określenie efektów jego rządów.
Expose Kopacz miałkie, pełne frazesów i obietnic zawierało szczególne przesłanie. Rząd zrobi w rok to, czego Tuska nie zrobił w 3 lata!?
Niesamowite. Nowa premier krytykuje de facto 7 lat rządów Tuska, w
którym była przecież obecna jako minister zdrowia. Czyżby kłótnia?
Tusk na odchodne powiedział: przecież możecie ją zmienić!
O wątpliwym zaufaniu do E. Kopacz świadczyć może jej kłamstwo
smoleńskie, co do informacji o przekopaniu ziemi na metr i udziale
polskich anatomopatologów przy sekcjach ofiar katastrofy.
Do tego dodać można, że z powodu grypy, niewydolności oddechowej i zatrzymania oddechu w samym tylko 2009 r. zmarło o 961
osób więcej niż rok wcześniej. Prawda jest szokująca, bo większość
mogłaby żyć, gdyby nie decyzje minister Ewy Kopacz – pisze „Gazeta Polska”. Rządy PO-PSL z lat 2007–2014 przejdą do historii w cieniu
całego szeregu afer, m.in. hazardowej, informatycznej, Amber Gold,
w wyniku których Polska i Polacy stracili miliardy złotych. Jednak
wszystkie one są absolutnie nieporównywalne z tym, co wydarzyło
się w czasie pandemii grypy w roku 2009. Tu bowiem wchodziło w grę
ludzkie życie.
Zdaniem Adama Michnika, co ogłosił w „GW”, „najsłabiej wykształconym elektoratem w Polsce jest elektorat PO”. A nieustannie
wmawiano nam, że tylko Prawo i Sprawiedliwość ma marny, niewykształcony elektorat. A tu taki szok. A tak na marginesie - liczy się przecież CZŁOWIEK I JEGO ŚWIADOMOŚĆ.

Ryszard Czarnecki
Autor, prezentujący w felietonie własne
poglądy, jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości - struktur powiatowych w Wejherowie.
Dodatek PiS jest finansowany
przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
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Deklaracja programowa samorządowca
Prawa i Sprawiedliwości

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
My, kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, kandydaci na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, reprezentujący wiele środowisk i
organizacji, połączeni wspólnymi wartościami oraz troską o dobro
Polski, pragniemy wziąć odpowiedzialność za harmonijny rozwój
naszych „małych Ojczyzn”.
Łączy nas przekonanie, że samorządy są miejscem realizacji demokracji lokalnej,
powinny służyć ludziom, pracować na rzecz lokalnych społeczności, stwarzać dogodne
warunki do godnego życia, dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, wspierać ich aktywność gospodarczą, budować społeczeństwo obywatelskie.
Samorządy realizują zadania odnoszące się do najbardziej podstawowych potrzeb
obywateli. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wybierali ludzi uczciwych, kompetentnych,
którzy będą działali na rzecz dobra lokalnych wspólnot, a przez to na rzecz całej wspólnoty narodowej.
Polska jest jedna, Polska jest wszędzie – podejmiemy wszelkie działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju naszej Ojczyzny, tak by miejsce urodzenia, zamieszkania,
pochodzenie nie pozbawiało nikogo warunków do godnego życia. Istniejące różnice
rozwojowe będziemy niwelować między innymi poprzez skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych.

Obywatele mają równe prawa. Zatrzymamy, nasilający się od kilku lat, szczególnie
w mniejszych miastach i gminach wiejskich, proces „zwijania się państwa”. Nie pozwolimy na likwidację ważnych dla lokalnych społeczności instytucji: szpitali, szkół,
bibliotek, posterunków policji, placówek pocztowych.
Stanowczo sprzeciwiamy się polityce koalicji PO – PSL, która koszty nieudolnego rządzenia przerzuca na samorząd, dodając mu liczne dodatkowe obowiązki, bez
przekazania wystarczających środków na ich finansowanie. Powoduje to nadmierne
zadłużanie się samorządów, którego konsekwencją jest ograniczenie ich możliwości
inwestycyjnych oraz zamykania instytucji ważnych dla funkcjonowania lokalnych społeczności.
Dążąc do poprawy jakości demokracji na szczeblu samorządowym oraz wychodząc
naprzeciw coraz powszechniejszym postulatom Polaków opowiadamy się za ograniczeniem czasu nieprzerwanego sprawowania tej samej funkcji wójta, burmistrza, prezydenta do dwóch kadencji.
Opowiadamy się za wzmocnieniem pozycji organów uchwałodawczych i kontrolnych
gmin. Jesteśmy zwolennikami zwiększenia znaczenia mechanizmów demokracji bezpośredniej. Chcemy wzmocnienia lokalnych mediów i uniezależnienia ich od władz
samorządowych. Tylko takie media mogą w imieniu i w interesie mieszkańców sprawować funkcję kontroli społecznej nad poczynaniami władz samorządowych.

Wszyscy mają prawo do ochrony zdrowia – zatrzymamy proces prywatyzacji szpitali
i inne działania zmierzające do prywatyzacji poszczególnych działań i procedur związanych z leczeniem pacjentów.

W lutym 2014 r. na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości został przedstawiony program pt. „Zdrowie. Praca. Rodzina”. Przygotowaliśmy wielki program naprawy polskich spraw. Jego głównym celem jest poprawa jakości życia obywateli, umocnienie
zarówno lokalnych wspólnot i jak i wspólnoty narodowej.

Władze samorządowe powinny działać na rzecz współobywateli, a nie w interesie
lokalnych sitw. Każdy powinien mieć takie same warunki do prowadzenia działalności
gospodarczej. Korupcja i ustawiane przetargi powinny być bezwzględnie zwalczane.

Władzom samorządowym przypadnie bardzo ważna rola w realizacji tego programu, dlatego przedstawiamy jego istotne elementy jako aneks do niniejszej deklaracji.

MY SAMORZĄDOWCY PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI UROCZYŚCIE ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ
REALIZOWAĆ I NIGDY NIE SPRZENIEWIERZYĆ ZAŁOŻENIOM NASZEGO PROGRAMU:
1. PRACA. Podejmiemy działania na rzecz tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy oraz ochrony już istniejących.
2. INWESTYCJE. Dobrze wykorzystamy środki unijne. Zainwestujemy w rozwój polskich firm.
3. ZDROWIE. Nie dopuścimy do prywatyzacji szpitali. Zdrowie Polaków nie może być przedmiotem gry rynkowej, gdzie liczy się tylko zysk a pacjent
jest traktowany przedmiotowo.
4. ROLNICTWO. Zadbamy o polską wieś i rolników.
5. RODZINA. Stworzymy warunki (finansowe i prawne), aby w polskich rodzinach rodziło się więcej dzieci.
6. POMOC POTRZEBUJĄCYM. Nie zapomnimy o tych, którym bez własnej winy żyje się gorzej i którzy nie potrafią wyrwać się z biedy. Zadbamy o ludzi
starszych, samotnych i niepełnosprawnych.
7. BUDOWNICTWO. Rodzina na swoim. Wesprzemy budownictwo mieszkaniowe.
8. INFRASTRUKTURA. Rozbudujemy sieć lokalnych połączeń drogowych i kolejowych.
9. EDUKACJA. Zatrzymamy, nasilający się od kilku lat, szczególnie w gminach wiejskich, proces likwidacji szkół. Przywrócimy szkolnictwo zawodowe.
10. KULTURA. W trosce o nasze dziedzictwo, finansowo i organizacyjne wzmocnimy instytucje i ośrodki kultury.

									* * * * *

Do osiągnięcia powyższych zadań będziemy wykorzystywać pieniądze z Unii Europejskiej, środki budżetów poszczególnych jednostek samorządowych oraz
subwencje państwową. Mając na uwadze konieczność głębokich reform w wielu dziedzinach życia społecznego, wyrażamy wolę szerokiej współpracy ze wszystkimi, którym bliskie są idee zrównoważonego rozwoju, wolności, samorządności i solidarności społecznej. Czas na zmiany. Zacznijmy je od Samorządu.

IV
10

redakcja@pulswejherowa.pl

9 października 2014

POWIAT

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

Dzieci, młodzież i dorośli

Luzino biega
Na boisku Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie już po raz 23. odbyły się Biegi Pamięci Jurka Tarnowskiego,
zorganizowane prze Gminny Klub Sportowy w Luzinie. Zainteresowanie imprezą powiatową było bardzo duże. Dopisali zawodnicy
i kibice, a także pogoda.
Trasa, w zależności od wieku uczestników, wynosiła 300 m lub 1000 m. Każdy uczestnik na mecie
otrzymywał słodki upominek w postaci lizaka. Zwycięzcy biegów otrzymali puchary. Wśród startujących
rozlosowano nagrody ufundowane przez wójta gminy Luzino i rodzinę Tarnowskich.
Z kolei przy boisku Orlik w Luzinie odbył się „Bieg
po zdrowie”. Rywalizacja biegaczy odbywała się w
różnych kategoriach wiekowych, od najmłodszych
uczniów aż do starszej młodzieży. „Bieg po zdrowie”
zgromadził ponad 350 uczestników w różnym wieku.

Jurek Tarnowski, absolwent Politechniki Gdańskiej, pracował w latach siedemdziesiątych w tamtejszym Urzędzie
Gminy i propagował aktywność fizyczną.
Sam był zawodnikiem, biegał na dystansach 800 i 1500 metrów. Był założycielem klubu sportowego w Luzinie, starał
się o budowę stadionu gminnego. Jego
działalność przerwała tragiczna śmierć w
1979 roku. Miał zaledwie 30 lat.

Święto pieczonego ziemniaka w Świetlinie

Smacznie i wesoło

W Świetlinie w gminie Łęczyce, odbyło się „Święto Pieczonego
Ziemniaka z Produktem Lokalnym Pradoliny Łeby”. Celem imprezy
była integracja i aktywizacja mieszkańców oraz podtrzymywanie tradycji regionalnych. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji, które
w większości były związane z tytułowym „bohaterem imprezy”.
Zabawę rozpoczęli: zastępca wójta Gminy Łęczyce Bożena Pruchniewska, dyrektor
Gminnej Instytucji Kultury
Hanna Mancewicz oraz Król
Bulwa III z małżonką, damami
dworu i kuchcikami. Ogłoszono
turniej oraz konkurs kulinarny
„Smaki Pradoliny Łeby dla Komitetów Gospodyń Wiejskich z
Gminy Łęczyce. Poza sceną odbywały się konkursy dla dzieci.
Po występie zespołu „Dziewczyny Martyny” z Rozłazina,
konkurencją „obieranie ziemniaka” rozpoczął się turniej
KGW. Było zbieranie ziemnia-

ków na czas oraz przeciąganie
liny - konkurencja, która zawsze wywołuje sporo emocji, a
także m.in. konkurs na babkę
ziemniaczaną oraz tarcie ziemniaków na czas. W międzyczasie odbywała się prezentacja i
degustacja smaków Pradoliny
Łeby, które cieszyły się ogromną popularnością, podobnie jak
pieczone ziemniaki rozdawane
przez kuchcików.
W Świetlinie odbył się także
pokaz strażacki oraz prezentacje muzyczne: zespołu „Oktawa” oraz Michała Cieśluka
– gwiazdy wieczoru. Humory-

styczną gadkę „Złota rybka czyli bajka o zachłannych ludziach”
opowiedziała po kaszubsku Patrycja Baranowska.
Odbyła się również aukcja,
na której można było zdobyć
krawat wójta Gminy Łęczyce,
apaszkę zastępcy wójta, pozytywki czy piękne obrazy.
Najwięcej emocji wywołało
ogłoszenie wyników konkursów dla dzieci oraz głównego
turnieju. I miejsce zajęły panie z KGW Strzebielino, II
- KGW Rozłazino, III - KGW
Świetlino, IV - KGW Łęczyce, V - KGW Kaczkowo.

Dyplomy i puchary dla zwycięzców w poszczególnych
kategoriach wręczali m.in.
wójt Gminy Luzino Jarosław
Wejer (po lewej) oraz brat
Jurka Tarnowskiego (po
prawej stronie).
Na małym zdjęciu widać, że
w Luzinie biegały zarówno
dzieci, jak i ich rodzice.

7
11

9 października 2014

www.pulswejherowa.pl

KULTURA I TURYSTYKA

W Bibliotece W Filharmonii
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza na wydarzenia kulturalne, których nie brakuje w tej placówce w październiku.

Jeszcze dzisiaj, 9 października o godz. 16.00 odbędzie się
kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych, poświęcone powieści Wioletty Grzegorzewskiej
„Guguły” oraz po raz pierwszy komiksowi. Wybór padł na literacko-plastyczną wizję francuskiego artysty Jeremiego Dresa: „Nie pojedziemy zobaczyć Auschwitz”.
Z kolei 14 października br. o godz. 17.00 w siedzibie Biblioteki przy ul. Kaszubskiej 14 zaplanowano spotkanie autorskie
z Andrzejem Stasiukiem

Muminki znane i czytane
Biblioteka Publiczna zaprasza również dzieci
do udziału w III Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Muminki - znamy i czytamy”.

Celem konkursu jest włączenie się w obchody 100 rocznicy urodzin Tove Jansson, rozwijanie u dzieci pasji czytania i
zainteresowania literaturą, popularyzacja biblioteki, książek i
czytelnictwa w środowisku lokalnym, odkrywanie talentów plastycznych, rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci, inwencji,
wyobraźni i pasji poprzez własną aktywność twórczą.
I moduł rysunkowy skierowany do dzieci z przedszkoli i
klas 0-3 szkół podstawowych z powiatu wejherowskiego.
Jest to konkurs na ilustrację do książek o przygodach Muminków Tove Jansson dla przedszkolaków i uczniów klas 0-III szkół
podstawowych z terenu powiatu wejherowskiego
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji do
wybranej książki Tove Jansson „Muminki”
Prace wykonane techniką dowolną w formacie A3 lub A4
można nadsyłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, ulica Kaszubska 14 lub dostarczyć osobiście do Wypożyczalni dla Dzieci w terminie do 12 listopada 2014 r.
II moduł - konkurs wiedzy o Tove Janson i jej twórczości dla klas IV-VI ze szkół podstawowych z terenu powiatu
wejherowskiego dla uczniów klas IV. Uczestnikami są trzyosobowe drużyny składające się z wytypowanych przez poszczególne szkoły reprezentantów. Każda szkoła może zgłosić jedną
drużynę.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez uczniów i nauczyciela do 12
listopada br. i przesłanie pod adresem: danuta.l@biblioteka.
wejherowo.pl lub przekazanie w Wypożyczalni dla Dzieci.
Po wypełnianiu formularza szkoła otrzyma materiały na temat życia i twórczości Tove Jansson, które mają ułatwić uczniom
przygotowanie się do rywalizacji.
Konkurs odbędzie się 17 listopada o godz. 9.00 w siedzibie
Biblioteki.
III moduł - konkurs na przebranie dla wybranej postaci z książek Tove Janson o przygodach Muminków, którego
adresatami są uczniowie szkół gimnazjalnych z powiatu wejherowskiego.
Każda szkoła może przedstawić maksymalnie 3 stroje, a każdemu pokazowi musi towarzyszyć prezentacja słowna kreacji.
Przygotowane stroje powinny nawiązywać do postaci z cyklu
przygód o Muminkach Tove Jansson. W warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
przez uczniów i nauczyciela do dnia 12 listopada 2014 roku i
przesłanie pod adresem: bogumila.d@biblioteka.wejherowo.pl
lub przekazanie w Wypożyczalni dla Dzieci.
Konkurs odbędzie się 17 listopada o godz. 12.00 w siedzibie Biblioteki. Oceniane będą zgodność stroju z tematyką konkursu, pomysłowość, komentarz do zaprojektowanego stroju,
ilość elementów wykonanych własnoręcznie.
Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 24 listopada br. podczas zakończenia VIII Powiatowego Konkursu Czytelniczego.
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Oto najbliższe propozycje Wejherowskiego
Centrum Kultury. Szczegóły o tych i innych
wydarzeniach na: www.wck.org
10 października, godz. 19.00 - Koncert „SUNRISE MAS”
w wykonaniu: CAMERATA MUSICALE, CHÓR SCENY
MUZYCZNEJ GDAŃSK, CAPPELLA GEDANENSIS
Koncert podzielony jest na dwie części. W pierwszej zostanie
wykonany utwór „To the Mothers in Brazil: Salve Regina” Larsa Janssona oraz „Ubi Caritas” Ola Gjeilo w wykonaniu chóru
Camerata Musicale wraz z Chórem Sceny Muzycznej Gdańsk i
przyjaciółmi, fortepian Artur Sychowski. Usłyszymy także instrumentalną wersję Czterech Pór Roku, a także suitę „Don Kichot”
autorstwa G. P. Telemanna, w wykonaniu Cappelli Gedanensis.
W drugiej części zostanie przedstawiona msza symfoniczna –
„Sunrise Mass" Ola Gjeilo. Bilety w cenie 10 zł
11 października o godz. 19.00 - FESTIWAL TWÓRCZOŚCI WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO - koncert Agnieszki
Wilczyńskiej
Jedyny w swoim rodzaju koncert w ramach II Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego, który odbędzie się w
dniach 10-12 października. Agnieszka Wilczyńska zaśpiewa
premierowe piosenki Mistrza, z udziałem pianisty jazzowego
Andrzeja Jagodzińskiego. To niepowtarzalna szansa zapoznania się z niezwykłym dorobkiem artystycznym poety, reżysera
i satyryka, uznawanego dziś za twórcę tzw. felietonów śpiewanych. Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

19 października o godz. 19.00 - Koncert ANI RUSOWICZ Z ZESPOŁEM
Polska wokalistka, zdobywczyni czterech nagród FRYDERYK, kompozytorka, tekściarka, ale przede wszystkim
osoba, która przywróciła styl i muzykę lat 60-tych i 70-tych
w Polsce. Po wydaniu drugiego solowego albumu „Genesis”,
artystka wyruszyła w trasę koncertową. Bilety: 40 zł, grupowy 35 zł (min. 10 osób), w dniu koncertu 45 zł

Seniorzy z Cechu podróżują

Co roku emerytowani rzemieślnicy z Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie
wyjeżdżają na wycieczki. Jedniodniowe lub
dłuższe wyprawy są okazją do poznawania
naszego regionu i całej Polski oraz miłego
spędzenia czasu w gronie znajomych.
We wrześniu turyści z wejherowskiego Cechu wybrali
się na Mierzeję Wiślaną, na Żuławy, a także do Fromborka, gdzie zwiedzali Wzgórze Katedralne. W Katedrze
uczestnicy wycieczki zachwycili się muzyką organową i
zabytkowym wnętrzem. Oglądali też grób Mikołaja Kopernika. W Planetarium podziwiali gwiazdy, a z Wieży
- wspaniały widok na okolicę. Na mierzei, poza Krynicą
odwiedzili też Stegnę z unikatowym kościołem.

Nabór do Chóru „Camerata Musicale”

Wejherowski Chór Mieszany CAMERATA MUSICALE ogłasza nabór do chóru. Chór stanowi grupę zaprzyjaźnionych
osób, które łączy pasja muzykowania – śpiewania. Wykonują
muzykę dawną, sakralną, świecką, współczesną, negro spirituals, starocerkiewna. Nadrzędnym celem chórzystów jest
koncertowania i wzbudzanie zachwytu u wszystkich, których porywa śpiew. Przed chórzystami jest ciężka praca, ale
też udział w koncertach, festiwalach, konkursach.
CAMERATA MUSICALE zaprasza w poniedziałki - 13. października i 20. października o godz. 19.00 do sali prób
chóru w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.
Kontakt telefoniczny: 664 171 735 oraz e-mail:
dyrygent@cameratamusicale.pl

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT

Piłka nożna
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Tenis stołowy

Piłka ręczna

Piłka nożna

Po niespodziewanej i bolesnej wyjazdowej
porażce Tytanów z GKS Żukowo 21:27, wejherowianie przystąpili do kolejnego pojedynku przez własną publicznością żądni odwetu.
Tym razem podejmowali ŁKS Kęsowo, który
zwyciężyli 26:15 (8:11).

Chemik Police - Gryf
Wejherowo 0:2

Tytani zagrali Dobry
Kaszub siostry z Luzina wystrzałowo mecz
Wkrótce Niezawodne

Cup

Ponad 15 tysięcy
młodych adeptów futbolu z ponad 120 klubów z terenu całego
kraju oraz z Rosji i
Białorusi uczestniczyło w 6-letniej historii
Ogólnopolskich Turniejów Kaszub Cup,
które rozgrywane są
w zimowej przerwie
rozgrywkowej na Hali Widowiskowo-Sportowej im. Marszałka
Macieja Płażyńskiego
w Luzinie. Zbliża się
kolejna edycja turnieju. Pierwszy mecz rozegrany zostanie 16
listopada.
Organizator, KTS-K GOSRiT Luzino serdecznie
zaprasza do udziału w zawodach pod patronatem honorowym Mieczysława Struka
Marszałka
Województwa
Pomorskiego, Ryszarda Stachurskiego Wojewody Pomorskiego, Kazimierza Plocke
- Wiceministra Rolnictwa,
Radosława Michalskiego prezesa OZPN, Magdaleny
Kołodziejczak - przewodnicząca Pom. LZS i Wójta Gminy
Luzino - Jarosława Wejera.
Impreza organizowana
przez KTS-K GOSRiT Luzino przyciąga wiele znanych
postaci ze świata nie tylko pomorskiej piłki. Gościli u nas
m in: piłkarze Lechii Gdańsk:
Karol Piątek, Paweł Buzała,
Jacek Manuszewski, Łukasz
Surma, Maciej Kalkowski;
piłkarze Arki: Bartosz Ława,
Rafał Siemaszko oraz znani
trenerzy: Czesław Michniewicz, Marcin Kaczmarek,
Tomasz Borkowski.
Szczegółowe informację
można uzyskać na stronie:

gosrit.luzino@pomorski-zpn.
pl
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Katarzyna Płotka z KTS-K GOSRiT Luzino okazała się
najlepsza w kat. juniorów podczas turnieju tenisowego w Szemudzie. Był to drugi turniej w ramach projektu pn. „Promocja
zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku poprzez organizację 6 turniejów tenisa stołowego”. Młodsza siostra Kasi,
Magda Płotka zajęła czwarte miejsce.
Kolejne turnieje tenisowe w Szemudzie przed nami.

Piłka nożna. GOSRiT Luzino

Trudny mecz

W dramatycznych okolicznościach swoje kolejne ligowe punkty zdobyli zawodnicy KTS-K GOSRiT Luzino, którzy wygrali
w Dzierzgoniu z miejscowym Powiślem 2:1.
Bramki dla Luzinian zdobyli: Grzegorz Semak i Maksym Graczyk.
W 24 minucie przewaga GOSRiT-u przyniosła im gola. W
tej sytuacji znakomite podanie grającego świetne zawody,
Rutkowskiego, na gola zamienił strzałem z głowy , Grzegorz
Semak. Po tym golu nadal przewagę mieli luzińscy piłkarze,
ale brakowało skuteczności pod bramką Powiśla.
Nieszczęście zaczęło się od kontuzji Politowskiego, który
nie podnosił się z murawy. Na tę sytuację nie zareagował
sędzia główny, a gospodarze doprowadzili do wyrównania.
Na przerwę schodziliśmy przy stanie 1:1, bez Politowskiego, za którego wszedł Bogucki.
W drugiej części jedna z kontr przyniosła nam drugiego
gola, którego strzelił Graczyk.
W 75 minucie kontuzjowany został kolejny filar drużyny, Semak i do końca meczu GOSRiT musiał sobie radzić
w młodzieżowym składzie. Ostatnim akcentem meczu była
w 96 minucie czerwona kartka dla Boguckiego, która nie
zmieniła już wyniku spotkania.
KTS-K GOSRiT Luzino: Katzor- Mienik Dawid, Politowski ( 43 Bogucki), Białobrodzki, Benke Jonasz
– Rutkowski, Semak ( 75 Klas) Dąbrowski, Mienik Dariusz – Szymański, Graczyk

Jednak goście w pierwszej
połowie zagrali jak nauczyciele z uczniakami i niespodziewanie prowadzili po pierwszej
połowie. Nasi zawodnicy grali
słabo, wręcz sennie, zawodziła
gra w ataku i wyprowadzenie
kontry. W przerwie trener Tytanów musiał nieźle wstrząsnąć zawodnikami, bo obudzili
się ze snu. W drugiej odsłonie
Tytani zagrali bardzo dobrze w
obronie, a do tego bramkarz K.
Funk wręcz zamurował bramkę, czego efektem były tylko 4
stracone gole.
W ataku dobrze grał K.
Wicki. Niezawodny kontratak
przynosił korzyści bramkowe.

Turniej
PCPR

W powiatowych zawodach sportowych osób niepełnosprawnych w boccia,
tenisie stołowym i szachach
o puchar dyrektora PCPR w
Wejherowie, startowało 20
zawodniczek i zawodników z
Wejherowa, Rumi, Redy, Gościcina i Bolszewa.
Oto najlepsi w poszczególnych dyscyplinach:
Boccia: 1. Jerzy Gajewski,
2. Helena Szpunar, 3. Genowefa Lenda
Tenis stołowy: 1. Alicja
Eigner, 2. Waldemar Konik, 3.
Anita Okrój
Szachy: 1. Genowefa Lenda, 2. Jerzy Gajewski, 3. Stanisław Gieryk
W trójboju zwyciężyła Genowefa Lenda, która wyprzedziła Andrzeja Bułakowskiego i
Alicję Eigner. Organizatorem
zawodów było Integracyjne
Stowarzyszenie
Sportowe
„Start” Wejherowo. Impreza
została dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego i
PFRON.
LL.

Wejherowianie mogli drugą część meczu wygrać wyżej,
ale nie trafili przynajmniej sześciu setek. Duża w tym zasługa
bramkarza gości, który bronił
tego dnia bardzo dobrze.
Wynik końcowy 26:15 w
pełni pokazał różnicę klas zespołów. Goście byli zespołem
bardzo walecznym, często grającym zbyt agresywnie.
15 października o godz.
19.00 w hali przy ul. Śmiechowskiej Tytani zmierzą
się z zespołem VERTEX Sokół Kościerzyna, w ramach
Pucharu Polski

Na boisku w Policach Gryf
Wejherowo wygrał z tamtejszym Chemikiem 2:0 (2:0).
Gryfici już w 2. minucie meczu objęli prowadzenie po
strzale K. Wickiego. Policzanie jeszcze nie otrząsnęli się
po stracie gola, a kilka minut
później J. Wicon strzałem zza
pola karnego pokonał bramkarza.
W drugiej części Chemik
próbował nawiązać równorzędną grę i zdobyć bramki,
ale obrona Gryfa nie pozwoliła na utratę bramki.
Gryf Wejherowo: Ferra
- Fierka (Kowalski), Kostuch, Skwiercz, Osłowski
- Kenner (Więcek), Wicon, Szymański, Gicewicz
(Miszka) - Wicki (Dąbrowski), Rzepa

REKLAMA

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz Żukowski
Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul.Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Kurs kat. B rozpoczyna się 9 października,
a kolejny 23 października 2014 r.
N A S Z PA R T N E R

redakcja@pulswejherowa.pl
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OGŁOSZENIA

OgŁOsZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe,
41,6 m2 Reda Park w Redzie z wyposażeniem, gotowe do zamieszkania od
zaraz. Tel. 881 328 085
***
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
***
Sprzedam dom w Redzie Pieleszewo, 160 m kw., działka 700 m kw. Lub
zamienię na 3 pokoje w centrum Redy.
Tel. 664 876 270
***
Os. Sucharskiego, 55 mkw,3 pokoje
największy z aneksem kuchennym, 1
piętro, słoneczne, wysoki standard wykończenia, miejsca parkingowe, niski

koszt utrzymania. Cena 258 tys.
Tel. 509 524 714

WYNAJMĘ

Tanio wynajmę 2 lub 1 pokój lekarzom lub na inną działalność, w domu
niezamieszkanym w Bolszewie na ul.
Długiej. Tel. 664 946 125
***
Do wynajęcia 2 pokoje w domku
wolnostojącym, osobne wejście, w
Wejherowie, blisko Dworca Głównego.
Tel. 693 370 251
***
Mam do wynajęcia 2 pokoje z używalnością kuchni i łazienki. Os. Harcerskie. 600 zł i media.
Tel. 728 145 208

SPRZEDAM

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
***
Sprzedam lady sklepowo-biurowe,
2 sztuki po 1 m, oszklone, w cenie 100
zł sztuka. Tel. 693 370 251
***
Sprzedam rękawiczki robocze, cienkie, grube, gumowe, 50 par za 100 zł.
Wejherowo. Tel. 510 688 509

Sprzedam platformę do masażu
ciała VIBROMAX stan idealny. Cena 300
zł. Tel. 792 612 439

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

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 698-635-495

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

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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9 października 2014

OGŁOSZENIA

www.fundacja-es-opieka.pl

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
ogŁoSZEnIE
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www.pulswejherowa.pl

