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Więcej firm
w Wejherowie
Liczba firm w Wejherowie zwiększyła się w
latach 2010-2013 ogółem o 355, czyli o 6,6 procent. W tym samym okresie w skali kraju liczba firm zwiększyła się raptem o 4,1 procent,
a w województwie pomorskim o 4,4 procent.
Trend rozwoju pozwala
przewidywać wzrost liczby
firm w Wejherowie w końcówce 2014 roku i przyszłych latach. Nikomu nie
trzeba tłumaczyć, że nowe
przedsiębiorstwa oznaczają nowe miejsca pracy dla
mieszkańców.
- Jako przedsiębiorca i
wieloletni Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie
przyjmuję wyniki badań z
satysfakcją - mówi Leszek
Glaza,
przewodniczący

Kwiaty i nagrody
dla nauczycieli

Rady Miasta Wejherowa.
- Przytoczone dane o rozwoju
przedsiębiorczości
w Wejherowie potwierdzają słuszność naszych
dotychczasowych poczynań i motywują do dalszego działania. Dzielenie
się własnym doświadczeniem zawodowym i poświęcanie czasu młodym
przedsiębiorcom przynosi
efekty. Im więcej będzie
firm wśród naszych mieszkańców, tym łatwiej będzie
o dobrą pracę.
Str. 3

Wolę Wejherowo

Ruszyła
kampania

Podczas inauguracji kampanii wyborczej
Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
ogłosił, że będzie ponownie ubiegał się o ten
zaszczytny urząd.
Ruch „Wolę Wejherowo” zaprezentował kandydatów
na radnych w nadchodzących wyborach samorządowych.
Sala „Atlantic” była wypełniona po brzegi, ponieważ w
inauguracji kampanii wzięło udział ponad 250 zwolenników prezydenta i ruchu „Wolę Wejherowo”
- Jesteśmy gwarancją dalszego rozwoju miasta - podStr. 4
kreślał prezydent Hildebrandt.
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Zaśpiewa
Ania
Rusowicz
Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na koncert znanej
wokalistki Ani Rusowicz, który odbędzie
się w najbliższą niedzielę o godz. 19.00.

Laureatka
czterech
Fryderyków, kompozytorka i tekściarka przypomni
styl i muzykę lat 60-tych i
70-tych w Polsce. Ania Rusowicz wystąpi z zespołem.
Więcej na stronie:

www.wck.org

Gruszki na
wierzbie
Nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie, a potem odbierali dyplomy, kwiaty
i gratulacje od prezydenta Wejherowa, Krzysztofa Hildebrandta.

Dzień Edukacji Narodowej, zwany popularnie Dniem Nauczyciela, świętowano we
wszystkich szkołach powiatu wejherowskiego.
W Wejherowie święto nauczycieli obchodzono
podczas uroczystości miejskiej w Filharmonii
Kaszubskiej, gdzie prezydent Krzysztof Hildebrandt i zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz przekazali pedagogom życzenia, kwiaty,
gratulacje i nagrody.
Podczas uroczystości nauczyciele, którzy niedawno
uzyskali awans zawodowy i tytuł nauczyciela mianowanego, złożyli ślubowanie. Kilkunastu nauczycieli szkół
samorządowych w Wejherowie odebrało też nagrody
prezydenta miasta. Wszyscy, zaproszeni do Filharmonii obejrzeli ciekawy spektakl.
Str. 8

Więcej zdjęć znajdziesz na:
facebook.com/PulsWejherowa

O tym, że gruszki na wierzbie obiecuje wyborcom Jacek
Gafka, kandydujący na prezydenta Wejherowa, pisze w
swoim felietonie Dr Puls.
Str. 2

Zderzyły się auta
W poniedziałkowe popołudnie, 13 października, w Wejherowie zderzyły się samochody
osobowe, kierowane przez dwie kobiety. Do
wypadku doszło na ul. Marynarki Wojennej.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wyjaśniają
okoliczności wypadku. Ze
wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 25-letnia kobieta, kierująca citroenem,
z nieustalonej dotychczas
przyczyny jadąc z kierunku
Wejherowa prawdopodobnie w skutek niedostosowania prędkości do warunków
drogowych, straciła pano-

wanie nad pojazdem. Kobieta zjechała na przeciwległy
pas ruchu i wtedy doszło do
zderzenia z samochodem
ford mondeo, którym kierowała 36-latka.
Kierująca citroenem z
obrażeniami ciała została przetransportowana do
szpitala w Gdyni.
Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
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Starosta zrobił mieszkańcom na złość?

Problem z parkowaniem
W zatoce postojowej na ul. Sikorskiego (droga powiatowa) pojawił się znak drogowy, ograniczający postój do 15 minut. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w tym miejscu toczył się spór właścicieli kilku posesji ze starostą Józefem Reszke. Mieszkańcy walczyli
o możliwość parkowania przed swoimi domami. Niestety wygląda na to, że starosta zamiast
pomóc mieszkańcom, zrobił im na złość.
O problemach mieszkańców ul. Sikorskiego pisaliśmy
wiosną tego roku. W zatoce postojowej usytuowanej wzdłuż
kilku posesji przez większość
dnia parkowały samochody
pracowników pobliskiej firmy, a
mieszkańcy domów nr 108-112
oraz ich goście nie mieli gdzie
zatrzymać samochodów choćby
na godzinę lub dwie. Właściciele posesji interweniowali u starosty wejherowskiego, starosta
Reszke tłumaczył, że parking,
podobnie jak ta powiatowa droga jest ogólnodostępny. Dlaczego zatem nie możemy z niego
korzystać? – pytali mieszkańcy.
Mimo wizyt w Starostwie
i obszernej korespondencji,
wejherowianie z ul Sikorskiego nic nie wskórali, ale po naszych artykułach na ten temat,
pracownicy funkcjonującej w
sąsiedztwie firmy przestali
parkować w tej zatoce postojowej. Bywały lepsze i gorsze dni,
czasem aut było dużo, ale generalnie mieszkańcy i ich goście
mogli parkować przed swoimi
domami. W „Pulsie Wejherowa” informowaliśmy o tym, że
sytuacja poprawiła się, a mieszkańcy są zadowoleni z możliwości zostawiania samochodów
przez domami.
W tym momencie nasuwa
się znane powiedzenie: „I komu
to przeszkadzało?”
Niedawno pojawiły się nowe

znaki, w dodatku usytuowane
w dziwnym miejscu. Na ograniczeniu czasu postoju umieszczono napis: DOTYCZY ZATOKI
POSTOJOWEJ. Czy całej? Dlaczego więc znak postawiono nie
na początku, ale w połowie parkingu, a nawet dalej, na 2/3 jej
długości. Tak, że ograniczenie
obejmuje tylko posesję rodziny,
która interweniowała u starosty! Dziwny zbieg okoliczności...
Po drugie, miejsce dla osoby
niepełnosprawnej (bez namalowanej poziomej koperty) usytuowano na wysokości tej samej
posesji, a nie obok budynku, w
którym do niedawna mieszkała starsza i niepełnosprawna
kobieta.
Od wielu miesięcy mieszkańcy walczyli o ograniczenie
czasu parkowania, ale tylko dla
osób które tam nie mieszkają.
Liczyli na to, że przy znaku zakazu postoju pojawi się tabliczka „Nie dotyczy mieszkańców”
albo, że ograniczenie czasu parkowania pozwoli na zatrzymywania się tam na godzinę, dwie.
Kwadrans to zbyt mało na odwiedziny dzieci lub znajomych.
To również zbyt krótki czas dla
osób, które chcą coś załatwić w
pobliskich przedsiębiorstwach.
Niestety, w tej sprawie nikt
nie jest zadowolony, chyba poza samym starostą Józefem
Reszke.
Anna Kuczmarska

Po co to zamieszanie?

Starosta wejherowski Józef Reszke nie potrafi od roku skutecznie rozwiązać konfliktu z mieszkańcami. W efekcie ludzie
nie mogą parkować przed własnymi domami. W przypadku starszych osób chodzi o odwiedziny dzieci i wnuków. Jak widać na w
zatoce parkingowej jest zupełnie pusto. Mieszkańcy i ich goście
zostawiają samochody gdzie indziej. Po co to ograniczenie do 15
minut przez cały dzień?
Przypomnijmy, że w tej sprawie mieszkańców zbulwersowała jeszcze jedna sprawa - nieprzyjemna rozmowa ze starostą Józefem Reszke, który nie potrafił spokojnie przedstawić swoich
argumentów. Jak nam opowiadali mieszkańcy, starosta potraktował nas niegrzecznie, wręcz ostro. Zdaniem właścicieli posesji
na ul. Sikorskiego, starosta Reszke ich obraził, nazywając „mściwymi katolikami” . Redakcja Pulsu zapytała się wówczas starosty o to zdarzenie. Józef Reszke nie zaprzeczył, że tak właśnie
zwrócił się do mieszkańców, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi
na wszystkie pytania. Czy - zdaniem J. Reszke - mściwość to charakterystyczna cecha katolików?
Czy takie jest nastawienie lokalnej Platformy Obywatelskiej,
której Józef Reszke przewodniczy?
KONDOLENCJE

		
„Trudno jest powiedzieć
- żegnaj na zawsze komuś najbliższemu…”
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STANISŁAWIE OKRÓJ
z powodu śmierci T A T Y
Nie ma słów, które ukoją ból, ale nasze myśli są z Tobą,
niech przyniosą wsparcie i poczucie,
że nie jesteś sama w tej bolesnej chwili…
Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa,
Dyrektor oraz Pracownicy
Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Wejherowie

Dr Puls przed wyborami

Gafka obiecuje

gruszki na wierzbie
Na dobre ruszyła kampania wyborcza do samorządów. Komitety wyborcze i kandydaci ogłosili swoje programy wyborcze.
Jako pierwszy zaprezentował się kandydat PO - ze wstydliwym,
bo bardzo maleńkim, wręcz mikroskopijnym znaczkiem i napisem „Platforma Obywatelska” na ulotce i planszach - Jacek
Gafka. Program Gafki to aż 30 punktów. Ach, czego tam nie ma!
W zasadzie brakuje tylko budowy metra w Wejherowie.
Gafka obiecuje chyba wszystko. I … nic zarazem!
Program wyborczy, w którym zapisano za dużo obietnic, w
którym ma zostać zrealizowane wszystko dla wszystkich jest po
prostu nierealny, a tacy kandydaci, którzy to obiecują są zwyczajnie niewiarygodni. Nigdy nie ma możliwości realizacji zbyt
wielu zamierzeń naraz, chyba, że w każdej dziedzinie niewiele
zrobimy. Bierzemy się „po łebkach” za wszystko i nigdzie nam
nie wychodzi, nic do końca i rzetelnie nie zrealizujemy, czyli jak
zwykle w Polsce. Zresztą to jest w ogóle charakterystyczne dla
rządów i polityki Platformy Obywatelskiej. W efekcie żadna z
dziedzin życia w Polsce nie funkcjonuje dobrze, wszędzie są
problemy. Gafka jako gorliwy uczeń i aktywny członek Platformy zdaje się do tego nawiązywać.
W jego programie nie widać racjonalności. Dla przykładu,
Gafka obiecuje cyt. „utwardzenie wszystkich gruntowych dróg
w Wejherowie”. Wszystkich? A jak nikt lub prawie nikt przy nich
nie mieszka i nie jest to uzasadnione? Czy inne wydatki nie
są w takim przypadku ważniejsze? W Wejherowie znacząca
większość dróg jest utwardzona, ale ponad 20 km nie posiada
nawierzchni. Biorąc pod uwagę obecne ceny za budowę dróg
wraz z kosztowną infrastrukturą podziemną, gdyż potem asfaltu nie będziemy zrywali aby położyć sieci i instalacje, potrzeba
kilkudziesięciu milionów złotych. To byłyby wydatki na jakieś
dwie kadencje prezydenta i to tylko wtedy, kiedy Gafka nie wydałby ani złotówki na nic innego w inwestycjach.
Nie byłoby przez 8 lat, a może więcej, pieniędzy na remonty
już istniejących ulic, budowę parkingów i ścieżek rowerowych,
na park, place zabaw, boiska, szkoły, budowę sali sportowej,
budynki komunalne, kulturę, itd. Moglibyśmy zapomnieć o bezkolizyjnym przejeździe przez Wejherowo, o węźle drogowym z
tunelem, gdyż w czynie społecznym raczej go nie zrobimy. Nie
muszę dodawać, że oczywiście te inne, wymienione wyżej zadania też są w programie Gafki. No, ewentualnie Gafka mógłby nieprawdopodobnie zadłużyć miasto, aby pozyskać środki.
Czy zatem program Jacka Gafki można taktować jako
poważaną propozycję, możliwą do realizacji i godną uwagi
mieszkańców? Każdy sam oceni.
Ja czuję, że ktoś zamierza mnie oszukać. Nie dam się omamić pustymi obietnicami bez pokrycia. 			
Dr Puls
				

Następne wydanie
„Pulsu Wejherowa”
już za tydzień, 23 października
WAŻNE TELEFONY:
Pogotowie - 58 677 61 02 lub 58 677 61 03
Komenda Policji - Dyżurny 58 672 97 22
Straż Pożarna - Dyżurny 58 677 61 00
Straż Miejska - Dyżurny 58 677 70 40

redakcja@pulswejherowa.pl

Z POLICJI
Akcja
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Prezentujemy wyniki badań

W Wejherowie rozwija się
Trzeźwość
przedsiębiorczość

Ponad dwustu skontrolowanych kierowców oraz zatrzymanie
dokumentów kierowcy
motoroweru, który był
pod wpływem alkoholu
to efekt akcji „Trzeźwość”, którą przeprowadzili policjanci z
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Wejherowie.

Celem akcji przeprowadzonej na drogach powiatu
wejherowskiego było wyeliminowanie z dróg nietrzeźwych kierujących. Policjanci
zatrzymali kierowcę będącego
po spożyciu alkoholu, a także siedem dowodów rejestracyjnych, skontrolowali ponad
100 samochodów oraz nałożyli 48 mandatów karnych za
popełnione wykroczenia drogowe. Wejherowscy policjanci
przebadali także alkotestem
ponad 200 kierowców. Dzięki
wykorzystaniu nowoczesnych
urządzeń, badania wykonywano szybko i skutecznie.
Zgodnie z obowiązującym
prawem za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości sprawcy grozi do 2 lat
pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Liczba firm w gospodarce Wejherowa zwiększyła się w latach 2010-2013 ogółem o 355 podmiotów tj. o 6,6 procent. W
tym samym okresie liczba firm w skali kraju zwiększyła się raptem o 4,1 procent, a w województwie pomorskim o 4,4
procent. Trend rozwoju pozwala przewidywać wzrost liczby firm w Wejherowie w końcówce 2014 roku i przyszłych
latach. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że nowe przedsiębiorstwa oznaczają nowe miejsca pracy dla mieszkańców.
Gospodarka
Wejherowa
rozwija się szybciej niż gospodarka Polski czy Pomorza.
Tak wynika z badań Instytutu Eurotest. Wejherowo należy do stosunkowo małej grupy
miast w kraju, gdzie nastąpił wzrost przedsiębiorczości
i rozwój ilościowy małych i
średnich firm.
Dziś, podstawę wszystkich
współczesnych
gospodarek
europejskich stanowią mikro,
małe i średnie przedsiębior-

stwa. To głównie im gospodarka zawdzięcza swój wzrost. W
Polsce jest zarejestrowanych
4 miliony firm, ponad 98 proc.
stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Tworzą
one ponad 48 proc. PKB.
Również w Wejherowie dominują firmy mikro, małe i
średnie. Ogółem w gospodarce Wejherowa (według stanu
na koniec 2013 roku) funkcjonuje 5661 firm.
W okresie od 2010 roku

OD REDAKCJI:
W trwającej obecnie samorządowej kampanii wyborczej, w
hasłach kandydatów często pojawia się wątek rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Obiektywne dane
pokazują, że w Wejherowie rozwija się przedsiębiorczość, co
przekłada się na sytuację na rynku pracy, która ulega poprawie.
Mają w tym swój udział również działania prowadzone przez
władze miasta z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem i
popierającym go Ruchem Społecznym „Wolę Wejherowo”.
Oskarżenia opozycyjnej Platformy Obywatelskiej z Jackiem
Gafką i Arkadiuszem Szczygłem na czele o rzekomej ucieczce
firm z Wejherowa i tym, że prezydent Wejherowa nie dba o rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy są – w świetle obiektywnych badań i danych – nieprawdziwe, to zwykła przedwyborcza
propaganda.

W Stowarzyszeniu „Przystanek”

Otwarte drzwi

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PRZYSTANEK zorganizowało we wrześniu Dzień
Drzwi Otwartych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Odrębnej 17 w Wejherowie.
Zainteresowani mogli wziąć udział w zajęciach kulinarnych,
muzyczno-integracyjnych, plastycznych lub sportowych. W działania Stowarzyszenia włączyli się słuchacze Powiatowego Zespołu
Szkół Policealnych w Wejherowie na kierunku terapia zajęciowa.
Była to dobra okazja do poznania Ośrodka, integracji oraz wspólnej zabawy. Organizatorzy chcieli także zwrócić uwagę na obchodzony we wrześniu Światowy Dzień Osób Chorych na Schizofrenię.
Głównym celem Dnia Drzwi Otwartych był wzrost otwartości i
akceptacji wobec osób chorych na schizofrenię w społeczeństwie.
Leczenie może zakończyć się sukcesem tylko w przyjaznym dla
pacjenta środowisku. Takim miejscem jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Wejherowie.

w Wejherowie przybyło 355
podmiotów
gospodarczych.
Najwięcej w takich branżach
jak: przetwórstwo przemysłowe (+144), obsługa rynku nieruchomości (+ 63), edukacja (+
63), działalność profesjonalna,
naukowa, techniczna (+50).
Niewielki ubytek objął handel hurtowy i detaliczny oraz
naprawy (-13). Ta zmiana
struktury podmiotów powinna cieszyć wszystkich mieszkańców Wejherowa.
INSTYTUT EUROTEST
z Gdańska istnieje od 1991
roku. To renomowany podmiot specjalizujący się w
różnego rodzaju badaniach
i analizach. Wykonuje badania, analizy marketingowe z dziedziny handlu i
usług, rynku pracy, opinii
mieszkańców, badań turystyki, badań oceny i kierunków zaspokajania potrzeb
klientów, badań stopnia satysfakcji klientów. Posiada
referencje od wielu instytucji, urzędów i firm.

Nasza młodzież nie musi
być bezrobotna
Leszek Glaza

przewodniczący
Rady
Miasta Wejherowa, społecznik i działacz organizacji gospodarczych
- Od ponad 15 lat wspieram
przedsiębiorczość wśród młodzieży i dorosłych. W szkołach
ponadgimnazjalnych wprowadzałem program „Przedsiębiorczość” we współpracy
z Fundacją Stefana Batorego.
Będąc od 2002 roku radnym
miasta Wejherowa mogłem
rozszerzyć formułę aktywizacji młodzieży w projekt „Wejherowski Biznesplan”. Już
10 lat prowadzę ten projekt,
gdzie wspólnie z władzami
miasta,
przedsiębiorcami,
wyższą uczelnią oraz instytucjami około biznesowymi
pomagamy ludziom z pomysłami uruchomić własny biznes. W ten sposób powstały
nowe firmy.
Przytoczone dane o rozwoju przedsiębiorczości w
Wejherowie
potwierdzają
słuszność tych poczynań i
motywują do dalszego działania. Dzielenie się własnym
doświadczeniem
zawodowym i poświęcanie czasu dla

tych młodych przedsiębiorców, przynosi najwięcej satysfakcji. Im więcej będzie
firm wśród naszych mieszkańców, tym łatwiej będzie o
dobrą pracę i bezpieczne rodzinne życie.
Nasza młodzież nie musi
być bezrobotna, pomóżmy im
założyć firmę i pracować. To
przynosi efekty! Jako przedsiębiorca i wieloletni Prezes
Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie
przyjmuję wyniki badań z
satysfakcją. Oczywiście sytuacja gospodarcza jest trudna
w całej Polsce i wszyscy musimy jeszcze wiele zrobić, ale
cieszy fakt, że u nas, w Wejherowie się poprawia.

Złapani z narkotykami
W Rumi i Wejherowie policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali
dwóch mężczyzn w wieku 27 i 37 lat w związku z posiadaniem narkotyków, a dokładnie mefedronu. Obaj zatrzymani zostali już przesłuchani, a zarzuty usłyszą po uzyskaniu
opinii biegłego specjalisty.
Zatrzymano także 26-letniego mężczyznę, który w mieszkaniu miał 11 zwitków z suszem roślinnym, a 5 kolejnych
w piwnicy. Narkotyki zostały zabezpieczone, a mężczyzna
został już przesłuchany przez śledczych oraz usłyszał zarzut
posiadania narkotyków. Za tego typu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.
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Sala „Atlantic” była wypełniona po brzegi. W inauguracji kampanii wzięło udział
ponad 250 zwolenników Krzysztofa Hildebrandta i sympatyków Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”, który cieszy się jak widać dużym poparciem.

Krzysztof Hildebrandt jest niewątpliwe zdecydowanym faworytem jesiennych
wyborów na Prezydenta Wejherowa. - Jesteśmy gwarancją dalszego rozwoju
miasta - mówi prezydent Hildebrandt.

Najsilniejsi rozpoczęli kampanię
Podczas inauguracji kampanii wyborczej Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”,
która odbyła się 8 października, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt ogłosił,
że będzie ponownie ubiegał się o ten zaszczytny urząd. Ruch „Wolę Wejherowo” zaprezentował kandydatów na radnych w nadchodzących wyborach samorządowych.
- Jesteśmy gwarancją dalszego rozwoju miasta – podkreślił prezydent Hildebrandt.
- Obiecaliśmy mieszkańcom, że zmienimy nasze
miasto na lepsze - powiedział
prezydent Hildebrandt, który
przewodniczy Ruchowi Społecznemu „Wolę Wejherowo”
- Dziś mogę powiedzieć, że
dotrzymaliśmy słowa. Wejherowo się zmienia dzięki
wspólnym wysiłkom, dzięki
zaufaniu i wsparciu mieszkańców. Dziękuję wszystkim
za współpracę. Mamy nowe
pomysły, ale słuchamy, co
mówią wejherowianie, jakie
mają oczekiwania i pomysły.
Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale wierzę, że osiągniemy
to razem. Pomocne będzie nasze doświadczenie.
Ważne jest, aby prezydent
miał wsparcie ze strony radnych, aby istniała w Radzie
Miasta stabilna większość
radnych Ruchu „Wolę Wejherowo” - dodał K. Hildebrandt.

PRIORYTETEM
SĄ DROGI

- Będziemy kontynuowali zadania, wyznaczone w
obecnej kadencji, a naszym
priorytetem były i są drogi. W kończącej się kadencji
2010-2014 wybudowaliśmy,
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wyremontowaliśmy
bądź
utwardziliśmy 49 ulic lub ich
odcinki we wszystkich dzielnicach miasta - przypomniał
prezydent Hildebrandt. - Powstało nowe rondo u zbiegu
ulic Sienkiewicza, 10 Lutego i
św. Jana, a także promenada
wzdłuż rzeki Cedron. Powstały ścieżki rowerowe i nowe
parkingi. Przygotowujemy się
do realizacji węzłów komunikacyjnych, które połączą tunelami części Wejherowa po
obu stronach torów kolejowych i spowodują bezkolizyjny przejazd przez miasto.
Trwają prace projektowe
tych węzłów, zaawansowane
są starania o dofinansowanie
unijne tych inwestycji z puli
środków na lata 2014-2020,
gdyż bez tego nie jest możliwa ich realizacja.

KULTURA
I OŚWIATA

Prezydent
podkreślił,
jak ważne jest zapewnienie
mieszkańcom dostępu do
kultury i rozrywki, możliwości spędzania wolnego czasu
dla dzieci i młodzieży.
Świadczy o tym budowa

i funkcjonowanie nowego
WCK - Filharmonii Kaszubskiej, cieszącej się ogromnym
zainteresowaniem. Przez półtora roku funkcjonowania
placówki, odwiedziło ją 150
tysięcy osób.
- Stało się to, mimo wielkich oporów i przeszkód ze
strony opozycji - wejherowskiej Platformy Obywatelskiej przeciwnej Filharmonii
Kaszubskiej. Dziś wyraźnie
widać, że wejherowianie chcą
korzystać z kultury i rozrywki i teraz mają taką możliwość. To my mieliśmy rację,
a nie opozycja! – zauważył
prezydent Hildebrandt.

194 MILIONY

Władze miasta zapewniają też bardzo dobre warunki
nauki i wychowania w szkołach oraz przedszkolu samorządowym, a wydatki na
oświatę należą do największych w budżecie miasta - w
ciągu czterech lat 194 mln zł.
Wszystkie szkoły zostały
objęte programem termomodernizacji; realizowano też
inne inwestycje i remonty w
placówkach oświatowych.
		
AK.

KONKRETY DLA MIESZKAŃCÓW
Prezydent Krzysztof Hildebrandt oraz kandydaci na
radnych szczegółowo przedstawili program Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo” - będący wynikiem szerokich
konsultacji społecznych - opierający się na pięciu najważniejszych punktach:

AKTYWNI MIESZKAŃCY
NOWE INWESTYCJE
NOWOCZESNA SZKOŁA
KOMFORT ŻYCIA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie internetowej:

www.wolewejherowo.pl

Co myślą mieszkańcy?
Beata i Radosław Gosz
małżonkowie z Wejherowa
- Wejherowo ma dobrego
gospodarza i zdecydowanie
poprę obecnego prezydenta w nadchodzących wyborach. Popieram też radnych
„Wole Wejherowo”, którzy
pomagają prezydentowi w
rozwoju miasta - mówi pani
Beata. - Przeprowadziłam
się do Wejherowa z Pucka
i nie wyobrażam sobie teraz innego miejsca do życia
Tutaj znalazłam pracę, założyłam rodzinę, tutaj bardzo dobrze nam się mieszka
od około 15 lat. Wejherowo

jest nieźle skomunikowane
z Trójmiastem, ale przede
wszystkim pięknieje z roku na rok. Podoba mi się to
miasto, uwielbiam zwłaszcza park, gdzie nie tylko
spacerujemy sami, ale prowadzimy naszych znajomych. Oni również chwalą
to miejsce.
- W przeciwieństwie do
żony, urodziłem się w Wejherowie i pamiętam nasze
miasto sprzed lat. Tym bardziej widzę jak się zmienia
i jestem z tych zmian zado-

wolony – dodaje Radosław
Gosz. – Będę głosował na
Krzysztofa Hildebrandta i
na kandydatów ruchu społecznego „Wole Wejherowo
tak, jak cztery lata temu.
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Dwudziestu jeden kandydatów

Kandydaci Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo” do Rady Miasta Wejherowa to zarówno doświadczeni samorządowy pełniący już obowiązki radnych, jaki i sporo
nowych osób. To najsilniejszy komitet wyborczy w Wejherowie. Do Rady Miasta Wejherowa kandydują z następujących okręgów wyborczych: 1. Artur Hildebrandt,
2. Paweł Formela, 3. Zygmunt Hazuka, 4. Krzysztof Gajewski, 5. Andrzej Sikora, 6. Henryk Kanczkowski , 7. Henryk Jarosz, 8. Wojciech Wasiakowski, 9. Maria Korycka, 10. Jarosław Kierznikowicz, 11. Mariusz Łupina, 12. Mieczysław Makurat, 13. Leszek Glaza, 14. Leszek Bochiński, 15. Teresa
Skowrońska, 16. Wojciech Kozłowski, 17. Mirosław Lademann (kandyduje z listy PiS, popierany przez Wolę Wejherowo), 18. Bożena Szczypior, 19.
Teresa Patsidis, 20. Bogdan Tokłowicz, 21. Dariusz Kreft.
W spotkaniu uczestniczyli również kandydaci do Rady Powiatu Wejherowskiego z terenu miasta Wejherowa z komitetu wyborczego „Wspólny Powiat” blisko współpracującego z Prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem i Ruchem Społecznym „Wolę Wejherowo”.

Co myślą mieszkańcy Wejherowa?
Zdzisław Czapp
emeryt

Olga Tomaszewska
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9

Marek Kukuczka,

- Jestem wejherowianinem od urodzenia, od wielu
lat nie tylko tu żyję, ale obserwuję zmiany zachodzące
w naszym mieście. Przyglądam się dokładnie inwestycjom i innym działaniom
władz, bo to mnie interesuje.
Moim zdaniem Wejherowo
zmienia się wciąż na lepsze.
Na pewno jeszcze wiele jest
do zrobienia i ciągle mamy
jakieś problemy, ale jestem
zadowolony z pracy naszego
samorządu, w którym większość mają radni „Wolę Wejherowo”.
Popieram ten ruch społeczny od samego początku,
czuje się z nim związany i
ani przez chwilę nie żałuje, że wspieram radnych,
prezydenta i jego współpracowników. Na co dzień
widzę efekty ich pracy, bardzo konkretne działania.
Chciałbym, żeby kandyda-

- Popieram prezydenta Hildebrandta i kandydatów Ruchu Społeczny
„Wole Wejherowo”, ponieważ mam do nich zaufanie.
Od wielu lat mam okazję
współpracować z prezydentem Wejherowa i wiem, że
za jego słowami idą czyny,
że jeżeli zapewnia o jakiś
działaniach lub inicjatywach, to na pewno je zrealizuje. Wiele razy można było
się o tym przekonać. Widzę
też troskę obecnych władz
miasta i nakłady przeznaczane w naszym mieście na
oświatę, która dzięki temu
osiągnęła wysoki poziom. Z
warunków nauczania i nauki zadowoleni są nauczyciele, ale przede wszystkim
rodzice uczniów.
Spotykam się z pedagogami z innych miast i
miejscowości, a z rozmów z
nimi wynika, że nie wszę-

- Ponad dwa lata temu
przeprowadziłem się do
Wejherowa z południa Polski, z beskidzkiego Koniakowa i nie żałuje tej decyzji.
Wejherowo to bardzo sympatyczne i wciąż zmieniające się miasto, w którym
widać szybki postęp. Cieszę
się, że mam łatwy dostęp do
kultury, imprez i projekcji
filmowych w Filharmonii
Kaszubskiej . O takiej placówce większość niedużych
miast może tylko marzyć.
Doceniam bardzo fakt, że
w Wejherowie dba się o tradycje regionalne, o kaszubskie korzenie, podkreślone
choćby literami alfabetu
kaszubskiego na ulicach
miasta. Moim zdaniem to
bardzo dobrze świadczy o
władzach miasta.
Z własnego podwórka dodam, że prezydent Wejherowa i jego współpracownicy

ci ruchu „Wolę Wejherowo”
aktywnie zabiegali o głosy
wyborców, bo zależy mi, żeby licznie zasiadali w Radzie Miasta. Jestem pewien,
że prezydent Krzysztof Hildebrandt ponownie wygra
wybory, ale powinien mieć
też poparcie w Radzie Miasta. Bardzo ważna jest dobra współpraca prezydenta
z Radą, bo tylko wtedy miasto może się rozwijać.

dzie placówki oświatowe
mogą liczyć na taką opiekę
ze strony samorządu. Mam
porównanie i wiem, że Wejherowo wypada na tym tle
bardzo dobrze.
Chciałabym, żeby prezydent Krzysztof Hildebrandt
i jego współpracownicy, w
tym zajmujący się edukacją
w mieście zastępca prezydent Bogdan Tokłowicz, mogli kontynuować swoją pracę.

Ochotnicza Straż Pożarna

starają się o zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańców.
Dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że w
kolejnej kadencji przedstawiciele ruchu „Wole Wejherowo” powinni zasiadać
w samorządzie miejskim, a
prezydent Krzysztof Hildebrandt powinien nadal pracować na tym stanowisku.

5

16 października 2014

www.pulswejherowa.pl

AKTUALNOŚCI

Ruszyła kampania „Wspólnego Powiatu”

Wspólnie dla Powiatu
Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólny Powiat” zainaugurował
kampanię wyborczą. W wejherowskim Klubie „Olimp” zaprezentowano program i 58 kandydatów do Rady Powiatu Wejherowskiego. Konkretny, ciekawy program oraz godni zaufania kandydaci
na radnych sprawiają, że „Wspólny Powiat” może być faworytem
listopadowych wyborów samorządowych.

Mariusz Łupina (w środku) w towarzystwie sąsiadów: pani Krystyny i pana Edwarda Śliwińskiego, przed zniszczoną przez ogień wiatą.

Zniszczoną wiatę trzeba odbudować

Integracja na osiedlu
Mieszkańcy Osiedla Fenikowskiego w Wejherowie organizują imprezy
plenerowe, które są okazją do zabawy na świeżym powietrzu i integracji. Uczestnicy imprez korzystają z takich urządzeń, jak ławki, stoły i obszerna wiata na polanie nieopodal bloków. Niestety, najwyżej położone
elementy zadaszenia zniszczył pożar, a resztę uratowali wezwani strażacy. Teraz, z pomocą Urzędu Miasta, trzeba będzie odbudować dach
zniszczonego obiektu.
W festynie osiedlowym
„Pożegnanie Lata” pod koniec
sierpnia br. wzięło udział około
dwieście osób. W plenerze bawiły się całe rodziny, dla których przygotowano rozgrywki
sportowe oraz różne konkurencje. Było ognisko, kiełbaski
i inne smakołyki.
- Razem żegnaliśmy lato,
podobnie jak wspólnie bawimy
się z okazji „Sobótki” - mówi
Mariusz Łupina, mieszkaniec osiedla i inicjator osiedlowych festynów. - Z roku na rok,
od około czterech lat, przychodzi coraz więcej mieszkańców.
Mamy tutaj grupę społeczników, którzy chętnie włączają
się w przygotowanie i organizację imprez. Wszyscy polubiliśmy ten uroczy zakątek w
pobliżu osiedla.
Do aktywnych osób należy
Edward Śliwiński, który na
emeryturze ma sporo wolnego
czasu i chętnie udziela się społecznie. - Szkoda nam bardzo,
że przez nieuwagę i brak umiejętności młodzieży, korzystającej ze wspólnych urządzeń
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zapaliła się wiata - mówi pan
Edward. - Szkoda, bo wspólnie zagospodarowaliśmy ten
teren. Dzięki panu Mariuszowi odbywają się tutaj ciekawe
spotkania mieszkańców.
- Wiele osób włącza się i pomaga, ale ktoś musi zainicjować działania społeczne. U nas
robi to Mariusz Łupina, pomimo, że jest pracującym i bardzo
zajętym człowiekiem - dodaje
pani Krystyna, mieszkanka
osiedla Fenikowskiego.
Wiatę zbudowano w ubiegłym roku. Teren wokół niej
zagospodarowali sami mieszkańcy. W sąsiedztwie powstało
boisko do piłki nożnej z bramkami oraz boisko do siatkówki.
Nieopodal urządzono specjalne
miejsce na ognisko i ustawiono ławki. Między nimi stanęły
drewniane stoły, są też kosze
na śmieci. Wszystko to dzięki
pomocy władz miasta i zaangażowaniu grupy mieszkańców,
którzy pracowali przy niwelacji terenu. Dzięki zadaszeniu,
podczas niewielkiego deszczu
można siedzieć przy grilu.

- Już zwróciłem się do Urzędu Miasta i wiem, że wiata zostanie odbudowana, ale na
przyszłość chciałabym zaapelować do młodzieży o ostrożność - mówi Mariusz Łupina.
- Nie wolno pod dachem rozpalać zbyt dużego ognia. Do tego
służy miejsce na ognisko, które
znajduje się w sąsiedztwie wiaty. Wszyscy mieszkańcy mogą
korzystać z naszych urządzeń,
ale prosimy o uszanowanie i
nie niszczenie ich.
- Chciałbym, żeby częściej
zaglądały tu do nas patrole
Straży Miejskiej, a najlepiej
mieszane patrole strażników
i policjantów - mówi Edward
Śliwiński. - Takie prewencyjne działania pomogą zachować
porządek na naszym pięknie
położonym osiedlu.
Obaj panowie zdradzili, że
w planie jest ustawienie na leśnej polanie stołu do ping-ponga. Zwłaszcza, że mieszkanką
osiedla Fenikowskiego jest
mistrzyni w tenisie stołowym,
brązowa medalistka olimpijska Alicja Eigner.

- Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólny Powiat”
jest komitetem bezpartyjnym. Został powołany przez
doświadczonych samorządowców, osoby aktywne,
znane i udzielające się społecznie. Nasz komitet tworzą
ludzie z dobrymi pomysłami
na dalszy rozwój powiatu
wejherowskiego - powiedział
na spotkaniu inauguracyjnym Jacek Thiel, kandydat
z Wejherowa.
Celem Komitetu Wyborczego Wyborców „Wspólny
Powiat” jest polepszenie warunków życia mieszkańców
każdej miejscowości powiatu wejherowskiego, w oparciu o prawdziwej współpracę
z władzami samorządowymi

Spotkanie prowadzili Gabriela Lisius i Jacek Thiel.

wszystkich gmin i miast powiatu.
- Jesteśmy przeciwni par-

tyjnym sporom i polityce
- mówili radni „Wspólnego
Powiatu”.
AK.

Program KWW „Wspólny Powiat” opiera się na trzech filarach:
SILNA GOSPODARKA I MIEJSCA PRACY

- wspieranie powstawania małych i średnich firm na terenie powiatu - kontynuacja programów
wspierających rozwój przedsiębiorczości we wszystkich grupach wiekowych,
- kontynuacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z terenu powiatu,
- intensywna promocja gospodarcza – powiat dobrym miejscem do lokalizacji biznesu, wspólne
z gminami promowanie terenów inwestycyjnych,
- rozwój rolnictwa i aktywizacja społeczeństw wiejskich,
- zwiększanie atrakcyjności turystycznej Ziemi Wejherowskiej,

INWESTYCJE W POWIECIE

- budowa i remonty dróg powiatowych we współpracy ze wszystkimi miastami i gminami,
- nowe projekty inwestycyjne, edukacyjne i społeczne dla Mieszkańców, np. wspieranie dużych
inwestycji drogowych usprawniających komunikację w miastach,
- zabieganie o budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (tzw. OPAT) – inicjowanie
wraz z Gdynią oraz gminami powiatu wejherowskiego i puckiego akcji popierających budowę
tej inwestycji przez Rząd RP,
- włączenie się w inwestycje PKP-SKM na terenie powiatu – dodatkowe linie SKM na trasie Rumia-Wejherowo i Wejherowo – Słupsk oraz wydłużenie linii do Orla,
- skuteczne pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych i innych źródeł.

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA

- utrzymywanie wysokiego poziomu edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych,
- powiat wejherowski miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, ze sprawną administracją, komunikacją,
atrakcyjną ofertą kulturalną i sportową, dbający o zachowanie kultury kaszubskiej i
dobry stan zabytków,
- poprawa bezpieczeństwa, szczególnie na drogach powiatowych,
- programy zdrowotne i udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym,
- wspieranie aktywności obywatelskiej – współpraca i dofinansowywanie organizacji
pozarządowych działających na rzecz Mieszkańców powiatu.
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Kandydaci z miasta Wejherowo.

Kandydaci z Rumi.

Kandydaci KWW „Wspólny Powiat”
dokończenie ze str. 6
Podczas spotkania, inaugurującego kampanię wyborczą bezpartyjnego komitetu
„Wspólny Powiat”, zaprezentowano kandydatów w poszczególnych okręgach. Nie
wszyscy mogli przybyć na to
spotkanie, dlatego nazwisk
na liście kandydatów jest więcej, niż postaci na zdjęciach.
Z pewnością nazwiska są
znane mieszkańcom, ponieważ są to osoby aktywne i
udzielające się społecznie. Komitet tworzą ludzie z dobrymi
pomysłami na dalszy rozwój
powiatu.
AK.

Oto kandydaci do Rady Powiatu Wejherowskiego z listy „Wspólny
Powiat”
Z Redy: Genowefa Małyszko, Bogusław Breza,
Maciej Tamkun, Kazimierz
Wróbel, Weronika Frymark, Maria Wróblewska.
Z Rumi: Kazimierz Klawiter, Anna Jamróz, Seweryn Czoska, Jolanta
Krzykowska, Dariusz Kuczmarski, Tomasz Jurkiewicz,
Krystyna Tomaszunas, Danuta Białas Mateusz Leszczyński, Jan Sztykiel, Rafał
Piotrowicz, Jarosław Kapu-

Gmina Luzino, Gmina Szemud, Gmina Linia.

ściński, Wanda Lipińska,
Józef Wójcik.
Z miasta Wejherowa:
Gabriela Lisius, Piotr Bochiński, Jacek Thiel, Arkadiusz Kraszkiewicz, Danuta
Czernewska, Małgorzata
Zaleska, Jolanta Rożyńska,
Andrzej Gredecki, Lech
Bieńkowski,
Katarzyna
Roszman, Benedykta Krygier-Potrykus, Rafał Karcz,
Michalina Romańska, Bogusław Suwara,
Z gminy Łęczyce i
Choczewo: Ewa Daleka,
Robert Lorbiecki, Danuta
Milewczyk, Marian Drywa,
Dorota Popiołek, Wiesław

Skrzyński
Z gminy Luzino, Szemud i Linia: Kazimierz Bistroń, Mirosława Kuberna,
Wiesław Sikora, Władysława Joskowska, Władysław
Hirsch, Danuta NolbrzakHejmowska, Piotr Klecha,
Krystyna
Wojnar-Klawikowska, Ireneusz Orłowski,
Agnieszka Baranowska
Z Gminy Wejherowo
i Gniewino to: Anna Dąbrowicz Tomasz
Bujak,
Mariusz Gustowski, Karol
Jaworski, Grażyna Lewandowska-Adrjanowska Dariusz Szczygieł, Ewelina
Paszke, Ewa Kowalewska.

Gmina Wejherowo i Gmina Gniewino.

Kandydaci z Redy.

Gmina Łęczyce i Gmina Choczewo.
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WYDARZENIA

Luzino sportową gminą 2014
Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer i dyrektor GOSRiT Luzino Piotr Klecha otrzymali tytuł „Pasjonat Sportowej Polski”. Ponadto wójt J. Wejer podczas gali w Warszawie odebrał nagrodę w 6 edycji konkursu „Sportowa Gmina 2014” . Luzino dostało to wyróżnienie jako jedna z trzech na Pomorzu.
W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się Gala Sportowa Polska, podczas której wręczano
wyróżnienia "Pasjonat Sportowej Polski” oraz
“Sportowa Gmina 2014”.
Laureatami tegorocznej edycji konkursu są
przedstawiciele gminy Luzino: wójt Jarosław
Wejer (na zdj. po lewej) oraz Piotr Klecha - dyrektora GOSRiT Luzino (na zdj. po prawej).
Panowie odebrali nagrodę z rąk znakomitych
olimpijczyków: Andrzeja Suprona, Mariana
Woronina oraz Jacka Wszoły.
Gmina Luzino zyskała uznanie kapituły
konkursu za szeroką, bezpłatną ofertę zajęć
sportowych, dzięki którym wszystkie gminne
obiekty wypełnione są uczestnikami przez cały czas. Wcale nas nie dziwi taki werdykt kapituły, ponieważ liczba imprez sportowych w
Luzinie jest imponująca. Gratulujemy!

Podziękowania
dla nauczycieli
Wiele ciepłych słów usłyszeli nauczyciele wejherowskich szkół, zebrani w Filharmonii Kaszubskiej 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt i zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz dziękowali nauczycielom za ich trud i gratulowali sukcesów.
Wyróżniający się nauczyciele otrzymali nagrody prezydenta Wejherowa. Odbyło się także uroczyste ślubowanie i
nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
Oprócz kwiatów i życzeń, wejherowscy nauczyciele otrzymali jeszcze jeden prezent w postaci spektaklu Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni. Na sali zasiadali
reprezentanci 456 nauczycieli, zatrudnionych w gminnych
szkołach i przedszkolach w Wejherowie
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