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W Parku Miejskim w Wejherowie uruchomiono nową fontannę oraz stylowy drewniany most na kanale. Efektowna fontanna staje
się wręcz bajkowa wieczorem, kiedy mieni się
różnymi kolorami. Podświetlone strumienie
wody podziwiają mieszkańcy.
Str. 4
REKLAMA

23 października 2014

www.pulswejherowa.pl

WYBORY 2014

Hildebrandt Wybory w krzywym
obiektywie
liderem
Krzysztof Hildebrandt
(Wolę Wejherowo) 			

63 %

Jacek Gafka (Platforma Obywatelska)

17 %

Aleksander Lewandowski
(Porozumienie Samorządowe 2014)

1%

Marek Kurowski
(Wejherowski Ruch Sąsiedzki) 		

1%

Niezdecydowani 			

18 %

Według naszej sondy, obecny prezydent, Krzysztof
Hildebrandt powinien wygrać w pierwszej turze. Za
prezydentem przemawia doświadczenie samorządowe, kompetencje, dotychczasowe dokonania, dobry i
realny program. Zna miasto, problemy mieszkańców,
przepisy, nie będzie się przez następne 4 lata uczył.
Mieszkańcy nie lubią niewiadomych.
Prezydent Hildebrandt nie bawi się w gierki i układy partyjne. Polityka go nie interesuje, bo nie wykorzystuje miasta jako trampoliny do dalszej kariery w
Warszawie. To po prostu dobry gospodarz.
Jacek Gafka jest pierwszą kadencję radnym. Starał się być aktywny, ale kończyło się to awanturami
na sesjach. Poznaliśmy go jako osobę kontrowersyjną,
znaną z agresji i ataków. Szerzej piszemy o nim również w artykule „Kandydaci Platformy Obywatelskiej
wstydzą się …PO”.
O pozostałych kandydatach niewiele wiadomo, nie
mają doświadczenia samorządowego.
Aleksander Lewandowski jest szefem Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej i pracownikiem SLD (Porozumienie Samorządowe 2014 skupia
zwolenników SLD i PSL – te partie w Wejherowie nie
wystawiają swoich list wyborczych).
Marek Kurowski to były policjant, kandydat nowoutworzonego Wejherowskiego Ruchu Sąsiedzkiego.

Trwa walka wyborcza o każdy głos...
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Dr Puls przed wyborami

Kandydaci PO
wstydzą się ...PO
Redakcja otrzymuje sygnały od mieszkańców, którzy odnoszą wrażenie, że kandydaci Platformy Obywatelskiej w
wyborach samorządowych wstydzą się swojej partii. Szef
powiatowej Platformy, starosta Józef Reszke czy też szef wejherowskiego koła PO i kandydat na prezydenta Jacek Gafka
mają znaczek-logo partii wielkości muchy, która usiadła na
ich banerach, plakatach i ulotkach.
Napis „Platforma Obywatelska” również malusieńki, słabo widoczny, zwłaszcza dla ludzi z nieco słabszym wzrokiem.
A przecież obaj nie tylko kandydują z listy Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP, ale są przede wszystkim
gorliwymi działaczami i zaangażowanymi aktywistami tej
partii, której bardzo wiele zawdzięczają.
Czy ma to służyć wprowadzeniu wyborców w błąd? Nie
dajmy się oszukać! To są kandydaci partyjni, a nie niezależni na jakich się teraz próbują się kreować. 4 lata temu logo i
napis „Platforma Obywatelska” były dużo większe….
Są i tacy kandydaci z listy PO, którzy w ogóle nie umieścili
znaczka tej partii, a napis „Platforma Obywatelska” na materiałach wyborczych nie jest mały, a mikroskopijny. Z reguły
to pionowy maleńki napis na marginesie, słabo wyróżniającą się czcionką. To wręcz zakrawa na próbę oszukania wyborców, co do przynależności kandydatów.
Nie dziwi mnie wcale takie zachowanie tych ludzi, po tym
co Platforma Obywatelska pokazała w tej kończącej się kadencji w Radzie Miasta. Poza awanturami prawie na każdej
sesji, językiem pogardy i nienawiści do prezydenta Hildebrandta, brudną kampanią zwolenników PO w internecie i
na facebooku, Platforma nie ma czym zachęcić wyborców.
Radni PO nie poprali żadnego z budżetów proponowanych przez prezydenta w grudniu na kolejne lata tej kadencji.
Jacek Gafka, Arkadiusz Szczygieł, Maciej Łukowicz i Marek
Budnik 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. Czy dlatego kandydaci minimalizują szyld PO, gdyż pod nim nie mają wielkich szans w wyborach samorządowych?
Po co więc startują z listy tej partii, skoro – jak widać po
materiałach wyborczych – chyba się jej wstydzą? Czy nie
byłoby bardziej przejrzyście, uczciwie, gdyby założyli sobie
swój komitet wyborczy (tzw. komitet wyborczy wyborców) i
startowali do rady miasta, powiatu czy na prezydenta? Widocznie chcą korzystać z dobrodziejstw, które daje im partia.
Śmieszą mnie ludzie, którzy co prawda startują z listy danej partii, ale twierdzą, że w zasadzie niewiele ich z partią
łączy, nie ma to znaczenia, nie identyfikują się z tą partią,
znaleźli się tam przypadkiem, i tym podobne bzdury. Każdy
kto startuje z listy partyjnej korzysta w jakieś formie z partyjnego zaplecza organizacyjnego, prawnego, finansowego,
propagandowego i technicznego. Jeśli ktoś przy tym twierdzi, że nie popiera polityki i działalności partii, z listy której
kandyduje, oraz popiera jej liderów, to chyba powinien się
udać do psychiatry z powodu rozdwojenia jaźni.
To żenująca ucieczka od rzeczywistości.
Drodzy Czytelnicy i Wyborcy, czytajmy więc dokładnie
ulotki i plakaty, przyjrzyjmy się opisom przy nazwiskach na
karcie do głosowania w lokalu wyborczym, aby nie dać się
oszukać i świadomie dokonać wyboru.
					
Dr Puls

redakcja@pulswejherowa.pl

Z POLICJI
Samochód
w płomieniach
Trzech młodych mężczyzn zatrzymała policja powiatowa w
Wejherowie, prowadząc śledztwo w sprawie kradzieży i spalenia samochodu.
W nocy w połowie października ukradli volkswagena golf
III. Złodzieje odjechali samochodem po czym wyciągnęli z niego akumulator, apteczkę, głośniki i koła. Porzucony samochód
następnie podpalili.
Mężczyźni w wieku 19, 20 i 21 lat zostali przesłuchani przez
śledczych, a następnie usłyszeli zarzuty kradzieży samochodu
oraz zniszczenia mienia. Policjanci odzyskali ukradzione elementy wyposażenia auta.
Za kradzież oraz niszczenie mienia grozi kara pozbawienia
wolności do 5 lat.

Pijana matka
Późnym wieczorem wejherowscy policjanci odebrali telefoniczne zgłoszenie, że jedną z wejherowskich ulic idzie prawdopodobnie pijana kobieta z małym dzieckiem w wózku
Na miejsce zdarzenia zjawili się funkcjonariusze, którzy po krótkiej obserwacji zauważyli kobietę odpowiadającą
szczegółom zgłoszenia. 35-latka miała problem z utrzymaniem równowagi i do tego pchała przed sobą wózek z dwuletnią dziewczynką. Funkcjonariusze sprawdzili jej trzeźwość i
okazało się, że ma prawie 2 promile alkoholu w organizmie.
Dziewczynka została przekazana pod opiekę babci. Policjanci sprawdzają sytuacji rodzinną kobiety, po czym sprawa
zostanie przekazana do Sądu Rodzinnego.

STRAŻ MIEJSKA
Niszczył auta
W październikowe popołudnie Straż Miejska otrzymała
zgłoszenie, że rejonie ulicy Sikorskiego i Rybackiej w Wejherowie może znajdować się pijany kierowca samochodu marki
Opel Vectra, który uszkodził trzy pojazdy. Na ulicy Rybackiej funkcjonariusze zauważyli leżącego na ziemi mężczyznę i
drugiego, pomagającego mu wstać. Obaj byli nietrzeźwi. Obok
stał rozbity opel, którym niszczyli inne pojazdy.
Mężczyźni nie przyznali się do prowadzenia pojazdu pomimo tego, że jeden z nich posiadał przy sobie od niego dokumenty. Jak twierdzą świadkowie, mężczyźni ci wcześniej jeździli po
parkingach na osiedlu Kaszubskim. Dochodzenie w sprawie
brawurowej jazdy prowadzi policja.

Usuwanie samochodów
Straż Miejska w Wejherowie zaczęła usuwać z dróg pojazdy pozostawione bez tablic i których stan wskazuje na to, że
nie są używane. Takich aut na terenie miasta zlokalizowano
7. Na zlecenie Straży Miejskiej usuwania pojazdów podjął się
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie.
Pierwszy pojazd marki Chevrolet z osiedla Kaszubskiego
usunięto 20 października. Trafił on na składowisko odpadów
w Rybskiej Karczmie. W najbliższym czasie w miejsce to wywiezionych zostanie kolejnych 6 pojazdów.
Niektóre pojazdy zostały przez ich właścicieli porzucone. Są
też takie, że ich właściciel nie żyje i nie ma ustawowych spadkobierców, albo pojazd zarejestrowany jest na obcokrajowca
lub osobę nie posiadającą stałego miejsca zameldowania.
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Budowa tunelu w ul. Kwiatowej nie jest zagrożona

Przedwyborcze związki
polityki i biznesu?
Media związane z Platformą Obywatelską kolejny raz bezpodstawnie zaatakowały prezydenta Hildebrandta w związku z rzekomym odszkodowaniem, które miasto miałoby wypłacić spółce PKS z Gdyni z powodu uchylenia planu zagospodarowania przestrzennego.
Pretekstem do tego są m.in. działania spółki PKS, które dziwnym zbiegiem okoliczności mają
miejsce akurat na kilka tygodni przed wyborami. W interesie publicznym trzeba jasno postawić pytanie: Czy prywatna firma nie wspiera przypadkiem propagandowo jednej z partii
politycznej w wyborach samorządowych? I dlaczego to robi?
Prawda wygląda tak, że nie
ma żadnego wyroku sądowego,
który nakazywałby miastu wypłatę jakiegokolwiek odszkodowania. W sądzie nie toczy się
żadna sprawa o odszkodowanie w tej sprawie. PKS nie złożył nawet takiego pozwu. Ba!
Nawet nie przedstawił miastu
swoich roszczeń. Informacje o
rzekomym prawie PKS do odszkodowania są manipulacją
faktami, całkowicie bezpodstawną i nieuzasadnioną.
Katastrofa nam nie grozi
Samo uchylenia planu (do
tego tematu i budowy tunelu w
ul Kwiatowej jeszcze na łamach
„Pulsu” wrócimy) nie jest związane z jakimkolwiek odszkodowaniem dla PKS, a dotyczy
bardziej kwestii formalnych.
Takie rzeczy się zdarzają wszędzie.
Żadna katastrofa finansowa
z tego powodu miastu nie zagraża. Jak podkreśla Zastępca
prezydenta Wejherowa Piotr
Bochiński: - Nie ma żadnych
podstaw do odszkodowania dla
PKS Jestem przekonany, że
ewentualny spór sądowy zakończyłby się wygraną miasta,
a wszelkie straszenie społeczeństwa w tej sprawie jest wyłącznie elementem brudnej

kampanii wyborczej.

Brudna kampania
wyborcza jednak trwa

Domniemania i bzdurne
oskarżenia o odszkodowanie
stały się pretekstem do ataku
na prezydenta za strony wejherowskich mediów, związanych
z Platformą Obywatelską.
Pomorska
Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hryniewieckiego 6c lok. 43 w budynku
Sea Towers (a nie PKS w Wejherowie, jak utrzymują niektórzy) złożyła - właśnie w okresie
przedwyborczym - wniosek do
prezydenta o udostępnienie dokumentów w tej sprawie, co jest
mocno nagłaśniane.
Doszło do manipulowania
opinią publiczną i przedstawiania tej zupełnie formalnej
czynności jako swoiste ściganie
sprawców. Co więcej, PKS sp.
z o.o. z siedzibą w Gdyni, skierowała do mediów (jednak nie
wszystkich, tylko wybranych)
pismo w tej sprawie - oskarżycielskie pod adresem obecnych
władz miasta.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że prywatna firma włączyła się w kampanię wyborczą po
określonej politycznie stronie. A
wydawać by się mogło, że pry-

watne przedsiębiorstwa są od
zarabiania pieniędzy, a nie od
rozgrywek przedwyborczych.

Przestrzegajmy
przyzwoitych zasad

W naszej rzeczywistości
politycznej związki polityki i
biznesu są coraz bardziej oczywiste. Jeśli służą pomnażaniu
dobra wspólnego, rozwojowi miasta i mieszkańcom, są
przejrzyste, a prywatne firmy
zarabiają uczciwie pieniądze -

to wszystko jest w porządku.
Jeśli natomiast motywy
działań biznesu są trudne do
jasnego określenia, dla przykładu służą tylko zdobyciu
władzy przez określoną grupę,
to należy się tego obawiać.
Nikt nie robi niczego za darmo i takie sytuacje każą się zastanawiać, jaki polityczny dług
będzie do spłacenia po wyborach.
O co w tym chodzi?

Zastępca prezydenta Wejherowa
Piotr Bochiński
- Podstawowym powodem unieważnienia uchwały
o zmianie planu zagospodarowania w rejonie ul. Kwiatowej był brak zgodności planu
ze studium. W tej chwili przyczyna jest usuwana poprzez
prace planistyczne. Pragnę
podkreślić, że budowa tunelu
w ul. Kwiatowej nie jest w żaden sposób zagrożona, zaś na
uzupełnienie dokumentów
planistycznych mamy sporo
czasu, co wynika m.in. z kalendarza wydatkowania środków

unijnych przez samorząd województwa pomorskiego na
ten cel.
Budowa bezkolizyjnych połączeń północnej i południowej części Wejherowa była i
jest priorytetem prezydenta
Krzysztofa Hildebrandta.

Mammobus znów w Wejherowie
Bezpłatne badania mammograficzne będą wykonywane 28 października przy Centrum Handlowym Jantar, ul. Obrońców Helu 3,
podczas „Dnia dla piersi”.
Badania kobiet odbęda się
w Wejherowie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
- jednego z Narodowych Programów Zwalczania Chorób

Nowotworowych.
Programem
objęte
są
zwłaszcza panie w wieku 5069 lat, ponieważ jest to grupa
szczególnie narażona na zachorowanie na raka piersi.

Panie, które zdecydują się
na badania nie potrzebują
skierowania lekarskiego. Badanie jest bezpłatne, refundowane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.

Aby nie czekać w kolejce
przy mammobusie, zalecana
jest wcześniejsza rejestracja
pod nr tel. 58 666 2 444. Call
Center czynne jest 7 dni w tygodniu.
Informacje o badaniach dostępne są również na stronie internetowej:
www.mammo.pl
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WYDARZENIA

Gdynia, Wejherowo, Rumia, Reda

Wspólny projekt
„deszczówki”
W Rumi podpisano partnerskie porozumienie czterech samorządów: Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa. Porozumienie dotyczy realizacji
wspólnego projektu budowy kanalizacji deszczowej w tych miastach.
Projekt partnerski „Ochrona
wód Zatoki Gdańskiej - budowa
i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w
Gdyni oraz Małym Trójmieście
Kaszubskim” obejmuje budowę kanalizacji deszczowej we
wspomnianych czterech miastach za ok. 18,3 mln zł, z wykorzystaniem dofinansowania
z Ministerstwa Środowiska w
wysokości ok. 12,7 mln zł.
Wejherowo otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad

1,8 mln zł na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Gryfa Pomorskiego. Inwestycja to jest
pierwszym etapem budowy tej
ulicy, a ponadto jest ważna dla
Wejherowa ze względu na planowaną w tym rejonie budowę
„Węzła Zryw” z tunelem pod torami kolejowymi, łączącym bezkolizyjnie miasto.
Porozumienie jest efektem
prowadzonej przez kilkanaście
lat współpracy miast i wspólnych instytucji w zakresie m.in.

ogrzewania, kanalizacji i segregacji odpadów. Porozumienie
podpisali: prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek, prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt,
burmistrz
Rumi Elżbieta Rogala-Kończak i burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński.
To kolejny przykład tego, że
władze Wejherowa potrafią
dogadywać się z innymi samorządowcami i osiągać korzyści
dla mieszkańców.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Wejherowianie podziwiają park

Fontanna jak z baśni
W Parku Miejskim w Wejherowie uruchomiono nową fontannę oraz
drewniany stylowy most na kanale, który zastąpił betonową kładkę.
Wzdłuż wyremontowanej,
pogłębionej niecki kanału, której brzegi wyłożono granitowymi kamieniami, tryskają
strumienie wody. Dodatkowo
wieczorem fontanna lśni kolorowym podświetleniem dziesięciu dysz centralnych i aż
siedemdziesięciu siedmiu dysz
bocznych.
Podświetlana
efektowna
fontanna jest zwieńczeniem
prac na kanale północnym.
Oprócz tego w otoczeniu parku
wzdłuż ul. Parkowej wykonano

I Zlot Turystów Seniorów

Integracja i zwiedzanie
„Turystyka, a rozwój społeczności”- pod takim tytułem 27 września br.
odbył się I Zlot Turystów Seniorów Powiatu Wejherowskiego. Zlot został
zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Turystyki i X Dni Kultury
Powiatu Wejherowskiego oraz Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.
Pomysłodawcą zlotu był
Edwin Nawrocki, wolontariusz prowadzący od 8 lat
Sekcję Turystyki Pieszej Wejherowskiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „YMCA”.
Swoim zapałem zaraził członków grupy turystycznej oraz
wejherowskich przewodników
z Koła PTTK, którzy pomagają seniorom we wszystkich turystycznych przedsięwzięciach,
a także Krystynę Pisałę z

4

Wejherowskiego Klubu Nordic
Walking.
Ponad 80 uczestników zlotu, reprezentujących prawie
wszystkie gminy naszego powiatu spotkało się w ratuszu z
Jackiem Thielem, członkiem
zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i
sekretarzem miasta Bogusławem Suwarą oraz Gabrielą
Lisius z Zarządu Powiatu Wejherowskiego.

Uczestnicy zlotu zwiedzali z
przewodnikami PTTK ratusz,
kościół św. Anny oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej i Park
Miejski. Krystyna Pisała z Klubu Nordic Walking poprowadziła chętnych 6-kilometrową
trasą „Szlakiem Teodora Bolduana”. W Bazie Harcerskiej
„Cedron” odbyła się biesiada z
konkursami sprawnościowymi
i turystycznymi. A. Orszulak

nowy chodnik, a trasę wyposażono w ławki.
- Zależy nam na tym, aby
naszparkbyłatrakcjądlamieszkańców Wejherowa. I myślę, że
tak już jest - stwierdził Krzysztof Hildebrandt, prezydent
Wejherowa w trakcie oficjalnego oddania do użytku tej części
parku w ubiegły piątek. Zgromadzeni wokół nowej fontanny
mieszkańcy Grodu Wejhera nie
kryli zadowolenia z piękniejącego Parku Miejskiego, odwiedzanego zarówno przez osoby

starsze i młodzież, jak i rodziny z dziećmi. Od piątku wielu wejherowian przychodzi do
parku również wieczorami, aby
podziwiać podświetloną fontannę. Dużo osób robi sobie zdjęcia
przy fontannie.
Co ciekawe, podczas robót
przy kanale uratowano różne
gatunki ryb, żaby i raki, które
przeniesiono do innych akwenów w parku. Największym
znalezionym w stawie okazem
okazał się 50 cm szczupak.
		
AK.

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI

RODOS* (3)

Skuteczna petycja radnego Jarosza

Zostać w PZD czy
wyodrębnić się?

Policja mówi „stop”
szaleństwom motocyklistów

Znowelizowana Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych ma na celu zniesienie monopolu Polskiego
Związku Działkowców, reprezentującego ogrody o powierzchni 43 tys. hektarów. To tereny warte miliardy złotych. Każdy rodzinny ogród działkowy (ROD) będzie mógł
opuścić struktury PZD, powołując nowe stowarzyszenie.
Taką decyzję trzeba przegłosować podczas zebrań działkowców. W Wejherowie na stadionie na Wzgórzu Wolności odbyło się zebranie ROD im. H. Sucharskiego, ale
wywołało wiele kontrowersji i zastrzeżeń.
Na zebraniu obecnych było ponad 1/3 członków PZD, uprawnionych do głosowania. Według nowej ustawy, zarządy muszą
zapewnić miejsce wszystkim działkowcom uprawnionym do głosowania, ale na stadionie zmieściło się zaledwie ok. 400 osób wobec 1400 członków ROD. Z braku wymaganej ustawowo liczby
osób, zebranie odbyło się w drugim terminie. Członkowie zarządu
przekonywali działkowców, że tylko pozostanie w strukturach PZD
daje gwarancję utrzymania ogrodów, w innym przypadku prezydent miasta zabierze ogrody dla deweloperów.
- Warto pozostać jeszcze dwa lata w PZD, a później zobaczymy.
Przecież nikt nie chciałby w nowym stowarzyszeniu pracować za
darmo! - przekonywała pani prezes.
Kilku działkowców zapytanych o przebieg i wnioski z zebrania,
stwierdziło, że było ono chaotyczne. Starano się nie dopuścić do
głosu działkowca, który chciał przedstawić informacje dotyczące założenia nowego stowarzyszenia. Zabieranie mu mikrofonu
przez zastępcę prezesa ROD wywołało głośne protesty i gwizdy.
Wcześniej przez 15 minut przedstawiciel Okręgowego Zarządu z
Gdańska zachęcał do pozostania w strukturach PZD.
Przed komisją wyborczą wystawiono 3 urny z napisami: ”za”,
„przeciw”, „wstrzymujący się”, a na kartach wpisywano nazwiska
działkowców. Prezes Okręgowego Zarządu PZD z Gdańska jednak
anulował przygotowane karty do głosowania, ponieważ jak stwierdził „głosowanie musi być jawne”. Odbyło się głosowanie przez
podniesienie kart do głosowania. W ogólnym harmiderze liczono
głosy. Niektórzy podnosili karty kilkakrotnie, dla sprawdzenia, czy
głosy zostaną dobrze policzone.
Wynik głosowania: większość działkowców zagłosowała za pozostaniem w strukturach PZD.
Na zorganizowanie tego rodzaju zebrań działkowcy mają rok.
W przypadku decyzji o opuszczeniu struktur PZD, konieczne będzie powołanie lokalnego stowarzyszenia. Wówczas przejmie ono
od Polskiego Związku Działkowców prawo do ogrodu i jego majątek m.in. infrastrukturę i środki na rachunkach. Jeden ROD może
być prowadzony tylko przez jedno stowarzyszenie ogrodowe, co
ma umożliwić jego sprawne zarządzanie. Działkowiec nie musi być
członkiem stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego dany ROD może ograniczyć się jedynie do korzystania z działki, przestrzeganie
regulaminu i uiszczania opłat.
Polski Związek Działkowców nie chce oddać ogrodów potencjalnych nowym stowarzyszeniom, argumentując m.in. że stowarzyszenie ogrodowe nie może prowadzić działalności gospodarczej.
Tymczasem taki zakaz nie wynika jasno z ustawy o ROD. Przepisy
wskazują jedynie zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej zarobkowej na terenie działek w stosunku do indywidualnych działkowców,
Zdania działkowców są podzielone - niektórzy chcą należeć do
PZD i płacić składki na związek w wysokości 35 proc. zebranych
składek, co stanowi ponad 3 tys. zł. rocznie. Inni chcą się wyodrębnić i zakładać nowe stowarzyszenia. Wielu jest niezdecydowanych
i po prostu boi się zmian...
DeKa
* Rodzinne Ogrody Działkowe Ogrodzone Siatką

Mieszkańcy Osiedla Kaszubskiego, mieszkający przy ul. 1 Brygady Pancernej WP mogą odetchnąć. Pisemna interpelacja radnego Henryka Jarosza z Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo” w sprawie nocnych eskapad motocyklistów na krajowej „szóstce” przyniosła skutek.
Wejherowscy policjanci podjęli wyzwanie i zareagowali na uciążliwy i niebezpieczny proceder.
Jak informuje radny Jarosz,
mieszkańcy osiedla, szczególnie bloków 17, 18, 18 cd, 21 ,
22 i innych, od dłuższego czasu skarżyli się na nocne popisy motocyklistów na tej ulicy,
zwłaszcza na odcinku między
ulicami Kociewską i Rybacką.
Kierowcy upatrzyli sobie to
miejsce na wyścigi motocykli
i popisy jazdy na jednym kole. W godzinach nocnych ryk
silników i pisk opon były wyjątkowo dokuczliwe. Z punktu
widzenia prawa to ewidentne
zakłócenie ciszy nocnej.
Radny Jarosz, który jest
przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa w Radzie Miasta
Wejherowa kilkakrotnie zwracał uwagę policjantom na ten
problem, ale bezskutecznie. W
końcu złożył pisemny wniosek
do Komendanta Powiatowego
Policji w Wejherowie o podjęcie działań w celu przeciwdziałania temu zjawisku. Pod
petycją, wysłaną , który wysłał
21 lipca br. podpisało się ponad
150. mieszkańców osiedla Kaszubskiego.
Po dwóch miesiącach radny otrzymał odpowiedź. I zastępca komendanta policji w
Wejherowie, mł. insp. Mariusz
Świniarski napisał m.in.:
"Każdorazowo na odprawach do służby funkcjonariu-

szom WRD KPP w Wejherowie
są przekazywane zadania pod
kątem ujawniania i zatrzymywania motocyklistów stwarzających zagrożenie w ruchu
drogowym, bądź łamiących
przepisy ruchu drogowego. (…)
Bardzo dziękuję za przekazaną informację oraz pragnę
poinformować, że problem niebezpiecznych zachowań motocyklistów jest traktowany
priorytetowo, każdorazowo w
przypadku ujawnienia takiego
zachowania stosowane są adekwatne środki represji."
Mł. insp. poinformował także o akcji, prowadzonej przez
policję na drodze krajowej nr
6, dotyczącej niebezpiecznych
zachowań i łamania przepisów
przez motocyklistów.
- Cieszę się z pozytywnej
reakcji naszej policji na zachowania motocyklistów na krajowej „szóstce”, bo mieszkańcy
widząc pędzące motory, boją
się przechodzić przez jezdnię
nawet na zielonych światłach.
Chciałbym podkreślić, że działania podjęte przez policję służą
nie tylko zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców, ale także bezpieczeństwu
samych motocyklistów. Swoją lekkomyślnością i brawurą
ryzykują oni utratę zdrowia i
życia własnego, a także innych

osób znajdujących się na drodze - mówi Henryk Jarosz.
Radny uważa, że miłośnicy
szybkiej jazdy na motocyklach
powinni wyżywać się na autostradach i torach sportowych,
a nie na drogach w środku

miasta, na których obowiązuje
ograniczenie prędkości.
Karygodne jest też jeżdżenie po ulicach nocą, kiedy
warkot motorów nie pozwala
mieszkańcom odpocząć i spokojnie spać.
AK.

Henryk Jarosz
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządów Osiedlowych
Rady Miasta Wejherowa
- W komisji, którą kieruję
opiniujemy projekty budżetu
miasta, oceniając je pod kątem bezpieczeństwa i służących mu inwestycji.
Za jedno z ważniejszych
naszych przedsięwzięć uważam położenie światłowodu,
dzięki któremu w Wejherowie zwiększono liczbę kamer
ulicznego monitoringu.
Na sercu leży nam bardzo
bezpieczeństwo na przejściach przez jezdnie, dlatego
komisja apelowała do odpowiednich służb i instytucji,
m.in. do kierowców komunikacji miejskiej, o szczególną
ostrożność na przejściach dla
pieszych. Wiele razy skutecznie wnioskowaliśmy o lepsze
oznakowanie i oświetlenie

przejść, tak aby kierowcy z
daleka widzieli te miejsca i
przechodzących przez jezdnię ludzi.
Na wniosek Komisji Bezpieczeństwa pomalowano
i doświetlono tunel pod torami kolejowymi przy ul.
Św. Jana, a także niedawno
zbudowano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Sucharskiego. Uważam, że to nasz
największy sukces, bo apelowaliśmy o tę inwestycję przez
całą kadencję.

Teatr Ruchu Od jutra ogólnopolski przegląd im. A. Luterka
W Wejherowskim Centrum
Kultury działa Teatr Ruchu
Mo-sHe. Celem warsztatów
prowadzonych prze Monikę
Leśko-Mikołajczyk jest m.in.
stworzenie przestrzeni do wyrażania siebie poprzez taniec
oraz doskonalenie techniki tańca współczesnego. Ciało tancerza jest siłą i energią tworzonych
przez Mo-sHe spektakli.
Zajęcia, kierowane do młodzieży odbywają się w poniedziałki w godz. 16.30 - 21.30.

Festiwal teatralny

W dniach 24-26 października br. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbędzie się 9. Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych
im. Adama Luterka.
Imprezę organizują: Wejherowskie Centrum Kultury i I Liceum Ogólnokształcące im.
Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, a motto przeglądu brzmi: „W gobelinie wielokulturowości. Odsłona II. Dom”. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję obejrzeć prezentacje
konkursowe teatrów jednego aktora i zespołów teatralnych. Przegląd będzie znakomitą
okazją dla wejherowskiej publiczności do obejrzenia wielu interesujących spektakli.
Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Wejherowskiego Centrum Kultury:
www.wck.org, gdzie znajdują się zapowiedzi wielu ciekawych imprez artystycznych.
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Dobra kondycja wejherowskiej oświaty
Z Bogdanem Tokłowiczem, zastępcą prezydenta Wejherowa, zajmującym się m.in. oświatą i kulturą w naszym mieście rozmawia Anna Kuczmarska
- W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy
Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień
Nauczyciela. Jaki powinien być pana zdaniem nauczyciel XXI wieku?
- Współczesny nauczyciel powinien pobudzać inteligencję ucznia, ułatwiać zdobywanie
potrzebnych informacji, ale nie czyniąc z własnej wiedzy głównego narzędzia dydaktycznego. Zamiast przekazywać konkretne informacje
nauczyciel powinien dawać impuls. Dobry nauczyciel wskazuje, jak dokonywać życiowych
wyborów. Jak mówił Janusz Korczak, mądry
nauczyciel, nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie
a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje
a uczy, nie żąda a zapytuje.
- Sam był pan nauczycielem, a dzisiaj bywa pan w szkołach, rozmawia m.in. z nauczycielami. Jakie cechy ceni w nich pan
najbardziej?
- Cenię nauczycieli, którzy potrafią wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwość,
aby skutecznie zachęcić młodzież do myślenia,
poznawania, próbowania i działania. W naszym
środowisku są tacy nauczyciele. Cechuje ich konsekwencje i logika w działaniu. Są nietuzinkowi,
niepowtarzalni. Potrafią właściwie ustosunkować się do nowości. Mają swoją godność. Są filarami naszej wejherowskiej oświaty.
- Przekazywanie wiedzy, zachęcanie do
myślenia i odkrywania, otoczenie dzieci
troską i opieką. Jakie zadania oświaty są
najważniejsze?
- Nadrzędnym celem wejherowskiej oświaty
jest objęcie odpowiednim wsparciem każdego
dziecka, umożliwienie wszystkim uczniom dostępu do edukacji najwyższej jakości.

- Czy to się na co dzień udaje?
- Patrząc z perspektywy lat, kondycja wejherowskiej oświaty jest dobra. Jest to wynik wieloletnich starań i zabiegów polegających między
innymi na pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Postaraliśmy się o nowoczesne wyposażanie sal lekcyjnych w sprzęt informatyczny, np.
laptopy i tablice multimedialne. Elementem,
wpływającym na dobrą kondycję oświaty jest
podwyższenie kwalifikacji przez nauczycieli,
uzyskiwanie przez nich wyższych stopni awansu zawodowego.
- A jakie są tego efekty?
- Jednym z efektów tych starań są wysokie
wyniki nauczania, potwierdzone sprawdzianem sześcioklasistów i egzaminem gimnazjalnym. Pewnym miernikiem jakości edukacji jest
również udział uczniów w konkursach i olimpiadach tematycznych. Każda z samorządowych
szkół ma wielu laureatów olimpiad różnych
szczebli, m.in. wojewódzkich i ogólnopolskich.
Codzienne wysiłki naszych nauczycieli zostały pozytywnie zweryfikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
- W ubiegłym roku miasto Wejherowo
zostało nagrodzone za działalność w dziedzinie edukacji. Proszę przypomnieć, za
co?
- Za realizowanie misji „Silna oświata przyszłością Miasta Wejherowa” otrzymaliśmy tytuł
Samorządowy Lider Edukacji 2013 w III edycji
Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin
i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej. Ten program realizuje Fundacja Rozwoju Edukacji i
Szkolnictwa Wyższego. Dodam, że dzięki za-

angażowaniu nauczycieli, pracujących z najmłodszymi uczniami, Wejherowo zdobyło tytuł
„Samorząd na 6” w konkursie „Mam 6 lat”, w
kategorii miast i gmina powyżej 30 tys. mieszkańców. Znaleźliśmy się wśród 6 samorządów w
kraju, uhonorowanych w ten sposób przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wejherowska oświata z pomocą dyrektorów
szkół i nauczycieli potrafi sprostać wymaganiom i wciąż zmieniającym się realiom, wzorowo wypełnia obowiązki ustawowe.
- Wejherowo, jak każde miasto rozwija
się. Przybywa mieszkańców, również tych
najmłodszych. Czy przybywa przedszkoli?
- Obserwujemy stały wzrost liczby placówek edukacji przedszkolnej. Oprócz przedszkola samorządowego, jest trzynaście przedszkoli
niepublicznych oraz dziesięć punktów przedszkolnych, które obejmują opieką ponad 1200
wychowanków.
Miasto przeznacza na edukację przedszkolną
ok. 12 mln zł.
- Wiadomo że wydatki na edukację są
bardzo duże.
- Owszem. W tej kadencji samorządu w ciągu
minionych czterech latach przeznaczyliśmy na
oświatę ok. 194 mln zł. Subwencja i dotacja celowa na wychowanie przedszkolne przekazane
przez Ministerstwo Finansów wynosi 125 mln
zł, zaś środki własne miasta Wejherowa to ok.
69 mln zł.
Władze samorządowe czynią wysiłki by nauczycielom pracowało się i żyło się godniej, a
nasi uczniowie uczyli się w przyzwoitych warunkach.
- Dziękuję za rozmowę.

Bogdan Tokłowicz.

W szkołach gminnych w Wejherowie,
na wszystkich etapach edukacyjnych
uczy się ponad 6200 uczniów.
W tym roku szkolnym do pierwszych
klas szkoły podstawowej uczęszcza
w Wejherowie rekordowa liczba 832
uczniów (dotychczas było ich ok. 500
uczniów), w tym 389 sześciolatków.
We wspomnianych szkołach pracuje
456 nauczycieli.

Nowa książka Mirosława Lademanna

Sługa Boży ks. Anastazy Kręcki
„Kapłani – Słudzy Boży – nie
szukali męczeństwa chociaż byli
na nie gotowi. Przeciwnie, chcieli
żyć, by pracować dla Kościoła, jednak męczeństwo stało się cząstką
ich życia i trudną odpowiedzią na
pytanie, czy miłują Boga bardziej
niż inni, a ich wyznanie miłości zostało zapisane ich własną krwią”.
Te słowa księdza Wiesława Mazurowskiego zostały umieszczone
a najnowszej książce wejherowskiego historyka, Mirosława Lademanna, mogłyby dotyczyć historii
współczesnej i postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który zginął męczeńską śmiercią dokładnie 30 lat
temu (19 października 1984 roku).
Książka opowiada jednak o innym
księdzu męczenniku Anastazym
Kręckim. Sługa Boży, ksiądz Anastazy Kręcki zginął za wiarę na po-
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czątku drugiej wojny światowej,
mając 51 lat.
„Ten wyjątkowy kapłan wyrósł z tradycji diecezji chełmińskiej.
Prowadził owocną i ofiarną pracę
duszpasterską jako wikariusz, administrator i proboszcz w trudnych
czasach przywracania polskości i
katolickości Pomorza po I wojnie
światowej. Na początku II wojny
światowej zapłacił za to najwyższą
cenę, cenę życia, dając przy tym heroiczne świadectwo wiary w imię
miłości Boga i Ojczyzny” - przypomniał we wstępie do książki M.
Lademanna arcybiskup Sławoj
Leszek Głódź, Metropolita Gdański.
Historię życia, pracy i zasług
proboszcza parafii św., Marii Magdaleny w Strzelnie, zamordowanego przez hitlerowców w Lesie

Piaśnickim opowiada ciekawie
w swojej książce Mirosław Lademann. Książka zawiera m.in. wspomnienia, modlitwy i zdjęcia.
Przypomnijmy, że historyk jest
autorem książek o podobnej tematyce: „Brama Piaśnicka w Wejherowie” oraz „Martyrologium
kapłańskie Piaśnicy”. To zresztą nie
koniec prezentowania sylwetek
księży-męczenników, zasłużonych
dla Pomorza i Wejherowa. Wkrótce
ukaże się książka M. Lademanna,
poświęcona ks. Edmundowi Roszczynialskiemu.
Najnowszą pozycję można kupić m.in. w sklepiku parafialnym
przy kościele Chrystusa Króla i bł.
Siostry Alicji Kotowskiej, gdzie
znajduje się kaplica poświęcona
męczennikom Piaśnicy i Sanktuarium Męczeństwa.
AK.

Brzechwa po
kaszubsku
Po kaszubskiej wersji
Biblii, Pana Tadeusza oraz
poezji Juliana Tuwima
przyszedł czas na przekład
twórczości kolejnego z klasyków polskiej literatury
dziecięcej. „Brzechwa dzieciom” (Brzechwa dzecoma,
Wydawnictwo Oskar) to
pierwsze tłumaczenie wierszy Jana Brzechwy na język
kaszubski.
Przekładu twórczości autora nieśmiertelnej „Kaczki dziwaczki” dokonał poeta,
kompozytor i animator kultury, Tomasz Fopke. Jest to
jego kolejne tłumaczenie po
przekładzie na kaszubski wierszy Juliana Tuwima. Wiersze
Brzechwy przetłumaczono także na język śląski. Taką wersję
wydało Wydawnictwo Oskar

redakcja@pulswejherowa.pl
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Współpraca samorządów powiatowych

Sprawna administracja
Rozmowa z Gabrielą Lisius, etatowym członkiem Zarządu Powiatu Wejherowskiego, kierującą Programem „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”

Gimnazjum nr 1 wśród najaktywniejszych
uczestników projektu w Polsce

Solidarna szkoła

Przez pół roku uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Wejherowie realizowali projekt „Solidarna Szkoła”, zakończony czerwcowymi obchodami Święta Wolności. 13 października br.
koordynatorki projektu - Sabina Podolska i Katarzyna Merc wzięły
udział w uroczystym podsumowaniu Roku Wolności w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Znalazły się wśród przedstawicieli 14 szkół
różnych szczebli w Polsce, wyróżnionych zaproszeniem pani prezydentowej Anny Komorowskiej.
- Byłyśmy zaszczycone spotkaniem z panią prezydentową
i innymi wyróżnionymi uczestnikami projektu - mówi Sabina Podolska z Gimnazjum
nr 1 w Wejherowie. - Już wcześniej nasze działania zostały
dostrzeżone przez organizatora projektu, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dlatego 13
czerwca wzięliśmy udział w
uroczystym
podsumowaniu
projektu, w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Na
konferencję w Gdańsku zaproszono 15 najaktywniejszych
szkół z całej Polski. Przedstawiciele szkół krótko omówili
zadania, realizowane w ramach
projektu, a uczniowie mieli okazję rozmawiać z ekspertami,
czyli znanymi i wybitnymi osobami, zaangażowanych w walkę o wolność.
Podczas podsumowania organizatorzy i eksperci stwierdzili, że realizacja projektu
wyzwoliła w uczniach wielką
kreatywność oraz pokazała, że
młodzi ludzie są solidarni i rozumieją znaczenie tego słowa.

Dodajmy, że w interesującym spotkaniu w Gdańsku
uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 1: Ola Litwin, Sara Sulich, Agata Walkusz,
Michał Jurkowski, Tomek
Klinkosz i Jan Lademann
oraz ich opiekunki - Sabina
Podolska i Katarzyna Merc.
Ponieważ celem programu było zaangażowanie całej
szkolnej społeczności w edukację solidarnościową oraz debatę na temat odpowiedzialności
za umacnianie demokracji w
Polsce i Europie, w projekcie
uczestniczyli uczniowie wszystkich klas. W ramach wybranej
ścieżki społecznej, uczniowie
poznawali lokalną społeczność:
prowadzili wywiady, wykonywali plakaty i zdjęcia oraz
prezentacje
multimedialne,
zorganizowali też akcję charytatywną, prowadzoną przez
bardzo aktywny w Gimnazjum
nr 1 szkolny wolontariat. Na
specjalnej debacie w szkole gościł m.in. prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt oraz
zastępca prezydenta Bogdan

Tokłowicz. Z uczniami spotkał się także działacz NSZZ
Solidarność Adam Rosiński.
Odbyły się też ciekawe warsztaty z udziałem nauczycieli,
dyrekcji szkoły, uczniów oraz
rodziców. Wszyscy debatowali
nad koncepcją pracy szkoły.
4 czerwca br., w 25 rocznicę
pierwszych demokratycznych
wyborów w Polsce w szkole zorganizowano uroczystość, podczas której zaprezentowano
efekty solidarnych działań całej
społeczności szkolnej, a delegacja
uczniów wraz z zastępcą prezydenta Bogdanem Tokłowiczem
złożyła wiązankę kwiatów pod
pomnikiem Jakuba Wejhera.
Dzień uwieczniono wspólnym
zdjęciem w biało-czerwonych
barwach (fot. u góry).
- Zaangażowaliśmy się w ten
projekt jako jedyna szkoła w
Wejherowie. Dzięki wysiłkowi
nauczycieli, uczniów i rodziców
mamy dziś ogromną satysfakcję z efektów tej pracy - mówi
Małgorzata Zaleska, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Wejherowie.
A. Kuczmarska

- Coraz częściej mówi się
o konieczności współpracy
administracji samorządowej, o rozpowszechnianiu
wśród samorządów dobrych
praktyk. W województwie
pomorskim powstało partnerstwo powiatów, którego
liderem jest powiat wejherowski. Proszę wyjaśnić, na
czym ono polega?
- Program „Sprawna Administracja Geodezyjna i
Kartograficzna
Województwa Pomorskiego” powstał w
2010 roku w celu usprawnienia
i ujednolicenia funkcjonowania
powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej, aby
usprawnić procesy inwestycyjne. Powiaty, poza zadaniami
własnymi, wykonują zadania
z zakresu administracji rządowej. Szereg zadań dotyczy
inwestycji budowlanych. Zasadne jest, aby zadania te były
wykonywane w sposób jednolity, umożliwiający interesantom
sprawne załatwianie spraw.
- A dokładnie o jakie zadania chodzi?
- Administracja geodezyjna
i kartograficzna odpowiada za
treść map i rejestrów odzwierciedlających położenie działek
gruntów, ich granic, budynków,
infrastruktury technicznej oraz
innych elementów zagospodarowania terenu. Rejestry i mapy stanowią m.in. podstawę

planowania
przestrzennego,
wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych oraz
ewidencji gospodarstw rolnych,
a gromadzona dokumentacja zawiera wszelkie (i jedyne)
dowody dotyczące przebiegu
granic własności gruntów. Administracja dostarcza właścicielom i instytucjom informacje
o gruntach oraz udostępnienia
dowody z pomiarów geodezyjne.
- Kierowany przez panią
program został kilkakrotnie wyróżniony.
- Program, będący wspólnym przedsięwzięciem kilkunastu jednostek samorządu
terytorialnego, jest unikalny w
skali kraju, stąd w 2012 r. został umieszczony na Witrynie
Obywatelskiej Prezydenta RP,
jako przykład dobrych praktyk
i wzór w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
W czerwcu 2014 r. powiat
wejherowski, jako lider Programu SAGiK, uzyskał wyróżnienie specjalne w ramach
konkursu Samorządowy Lider
Zarządzania 2014 - Współpraca
Międzysamorządowa „Razem
dla rozwoju”. Program zyskał
także uznanie w ramach pro-

jektu „Platforma Praktyk.
Praktyki samorządowe warte upowszechnienia” organizowanym przez Gdański Obszar
Metropolitalny.
15 października program
został nagrodzony w konkursie „Panteon Administracji Polskiej” organizowanym
przez wydawcę dziennika
„Rzeczpospolita”. 20 października otrzymałam informację
o wyróżnieniu w konkursie
Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi, przyznanym przez Krajową Szkołę
Administracji Publicznej.
- Co dalej z programem?
- Do wspólnych prac 11 pomorskich powiatów, w ślad za
podpisanymi porozumieniami
o współdziałaniu, włączony został nadzór budowlany, sądy
prowadzące księgi wieczyste.
Dorobek Programu SAGiK
oraz wysoka ocena instytucji
zewnętrznych być może skłoni
pozostałe powiaty naszego województwa do przystąpienia do
Programu, w którym chcemy
dalej działać na rzecz likwidacji barier administracyjnych w
trakcie realizacji inwestycji, nie
tylko w geodezji.
- Dziękuję za rozmowę

W ramach SAGiK współpracuje ze sobą 11 powiatów: chojnicki, człuchowski, kartuski, malborski, nowodworski, gdański,
starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski oraz Sopot.

Gabriela Lisius podczas uroczystego wręczenia nagrody w konkursie „Panteon Administracji Polskiej”.
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WYBORY SAMORZĄDOWE

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

KANDYDACI PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI DO RADY MIASTA WEJHEROWA

Okręg nr 1
Grzegorz Skowroński

Okręg nr 2
Krzysztof Ginejt

Okręg nr 3
Marcin Drewa

Okręg nr 5
Franciszek Kasprzycki

Okręg nr 7
Jan Ambroziak

Okręg nr 9
Andrzej Wesołka

Okręg nr 11
Małgorzata Tederko

Okręg nr 12
Paweł Sulewski

Okręg nr 13
Filip Reszke

Okręg nr 14
Monika Noske

Okręg nr 15
Janusz Walkusz

Okręg nr 17
Mirosław Lademann

Okręg nr 18
Franciszek Sychowski

Okręg nr 19
Ewa Rocławska

Okręg nr 21
Aleksandra Szmidke

KANDYDACI PiS DO RADY GMINY WEJHEROWO I RADY GMINY GNIEWINO
Do Rady Gminy Wejherowo
kandydują również
Okręg nr 3 - Anita Groth, Bolszewo
Okręg nr 8 - Daniela Cadko, Gościcino

Do Rady Gminy Gniewino
kandydują
Gmina Wejherowo
Okręg nr 6
Marcin Skulski
Bolszewo

8

Gmina Wejherowo
Okręg nr 7
Beata Nowicka
Bolszewo

Gmina Wejherowo
Okręg nr 10
Mirosława Maszota
Gościcino

Gmina Wejherowo
Okręg nr 12
Helena Trawicka
Gościcino

Okręg nr 2 - Henryk Krzyżanowski, Gniewino
Okręg nr 3 - Krzysztof Żołądź, Gniewino
Okręg nr 4 - Tadeusz Kunda , Gniewino
Okręg nr 14 - Krzysztof Czaja, Czymanowo
Okręg nr 15 - Renata Pałubicka , Rybno

redakcja@pulswejherowa.pl
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KANDYDACI PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI DO RADY MIASTA REDY
Szanowni Redzianie,
po raz pierwszy Prawo i Sprawiedliwość wystawia tak liczną reprezentację kandydatów do
wyborów samorządowych różnych szczebli. Komu
zaufacie i na kogo oddacie głos pozostaje w Państwa gestii. Proszę jedynie, abyście wzięli udział
w głosowaniu.
Sam fakt wystawienia takiej mocnej reprezentacji Prawa i Sprawiedliwości jest sukcesem demokracji - gdyż jedynie silna konkurencja skłania
urzędujących do podejmowania właściwszych
działań i lepszej służby społeczeństwu. Teraz macie
wybór!
Piotr Skurzyński

Kandydat na burmistrza

Piotr Skurzyński

48 lat, żonaty, ojciec dwóch synów.
W Redzie mieszka od 5 lat.
Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim,
autor ponad 20 książek z różnych dziedzin. W samorządach przepracował 15 lat.
W l. 2008-2013 był rzecznikiem klienta w jednej
z największych firm w Polsce - w gdańskiej Enerdze, w której zajmował się nadzorem nad procesami obsługi dla 2.800.000 klientów, audytem
procesów i mediacjami z klientami.

Okręg Wyborczy nr 3

Marian Lademann

Technik z wykształcenia, pracownik jednej z
nielicznych firm redzkich
Zakładów
Gumowych
GumRed, członek Klubu
Gazety Polskiej.

Okręg Wyborczy nr 14

Okręg Wyborczy nr 17

Ojciec trzech dorosłych
synów. Prywatny przedsiębiorca , właściciel jednej z
nielicznych już w Polsce
firm produkujących wapno. Wiceprzewodniczący Klubu Gazety Polskiej,
wielki społecznik, a prywatnie zapalony wędkarz.

41 lat, żonaty, dwójka
dzieci. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, studia
podyplomowe z zarządzania finansami oraz zasobami ludzkimi. Manager
OPEC Gdynia, w którym
utworzył dział windykacji, Urzędu Celnego, w
którym powołał Szczególny Nadzór Podatkowy,
oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wejherowie, które zreorganizował
przekształcił w spółkę.

Wiesław Kępka

Jarosław Pergoł

Okręg Wyborczy nr1

Katarzyna Czapiewska

39 lat, mężatka, matka
trójki dzieci, mieszkanka Redy od urodzenia.
Ukończyła Politechnikę
Gdańska na wydziale Zarządzanie i Ekonomia oraz
studia podyplomowe z
bezpieczeństwa i higieny
pracy. Pracuje jako kadrowa-księgowa. Społecznie
rzecznik osób niepełnosprawnych.

Okręg Wyborczy nr 11

Okręg Wyborczy nr 6

Grażyna Gałka

Okręg Wyborczy nr 4

Stanisław Kołata

Prywatny przedsiębiorca, specjalista w dziedzinie
gastronomia i hotelarstwo,
właściciel restauracji „Dzikie Wino” w Redzie. Był
przewodniczącym
NSZZ
Solidarność Społem w Gdyni, prezesem Społem oraz
członkiem zarządu. Interesuje się łowiectwem, historią, rybactwem.

43 lata, mężatka, matka
dwóch córek, mieszkanka Rekowa Dolnego. Studiowała teologię, politykę,
zarządzanie oświatą oraz
wychowanie do życia w
rodzinie. Jest nauczycielką
religii i wychowania w rodzinie, społecznie współpracuje z hospicjum dla
dzieci, domem pomocy Ojca Pio oraz Caritasem.

Okręg Wyborczy nr 8

Gabriela Hoppe

59 lat, matką dwóch
synów, w Redzie od 30
lat. Z wykształcenia technik–ekonomista, prowadzi własną działalność
gospodarcza i udziela
się społecznie. Od 5 lat
działa w Klubie Gazety
Polskiej na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i rozwijania
strefy wolnego słowa.

Alicja Durys

Nauczycielka zawodu
w Gdyńskiej Szkole Kosmetologii i Wizażu a także
bizneswomen, wspólnie z
mężem prowadzącą rodzinną firmę. W klubie
Gazety Polskiej działa na
rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i
strefy wolnego słowa.

Okręg Wyborczy nr 15

Zbigniew Stepańczuk

Lat 55, żonaty. 3 synów.
Wykształcenie Zawodowe
Techniczne.
Specjalista w dziedzinie przedsiębiorczości, od
17 lat prowadzi działalność
gospodarczą w branży budowlanej. ZATRUDNIA 10
PRACOWNIKÓW!
Okręg Wyborczy nr16

Andrzej Sasiak

Okręg Wyborczy nr 13

Wiesław Toma

Okręg Wyborczy nr 2

Jerzy Ruth

Rodowity Redzianin,
radny dwóch pierwszych
kadencji samorządowych
z ramienia KO „Solidarności” oraz nieetatowy
członek Zarządu Miasta
w owym czasie. Autor
wielu przydatnych działań, m.in. doprowadził do
uruchomienia wspólnej
komunikacji miejskiej Wejherowo-Reda.

Okręg Wyborczy nr 5

Mieczysław Zocholl

Mieszkaniec Ciechocina
od 42 lat. Absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa
w Poznaniu. W zawodowej
straży pożarnej pracował
32 lata, pełniąc m.in. funkcje dowódcy sekcji, szefa
zmiany, inspektora ochrony
p/pożarowej. Dodatkowo
kilkanaście lat służył w OSP.

Okręg Wyborczy nr 7

Zbigniew Klahs

Mieszkaniec Ciechocina od 58 lat.
Prawnik i społecznik
Prowadzi biuro prawne,
często udzielając pomocy prawnej osobom niezamożnym – pro publico
bono.

Okręg Wyborczy nr 9

Tadeusz Dobrzycki

Ojciec 5 dzieci. Z wykształcenia ślusarz- mechanik, z zawodu rolnik
– przy ul. Kazimierskiej
prowadzi gospodarstwo
rolne. Pragmatyk, stąpający twardo po ziemi,
pracuje w gospodarstwie
7 dni na tydzień.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość.

Inżynier-mechanik
okrętowy, oficer Marynarki Wojennej, instruktor
żeglarstwa. Pływał na okrętach wojennych, statkach
handlowych i szkoleniowych. W l. 1997-2007 był st.
specjalistą w Logistyce Marynarki Wojennej, zajmując
się przetargami na zakup
silników i części do siłowni okrętowych. Od 2000 r.
z małżonką prowadzi biuro
rachunkowe. Sekretarz koła PiS w Redzie.

Żonaty, ojciec trojga
dzieci, mieszkaniec Redy
od 26 lat. Inżynier energetyk i mechanik z dużym
doświadczeniem w dziedzinie energetyki. Członek
i współzałożyciel Klubu
Gazety Polskiej w Wejherowie. Skarbnik koła PiS w
Redzie.

Okręg Wyborczy nr 18

Edyta Witka-Jeżewska

45 lat, mężatka, matka
dwóch córek, w Redzie
od 20 lat. Doktor nauk
technicznych w zakresie
technologii chemicznej,
żywienia i ochrony środowiska, biotechnologii,
studia podyplomowe z
zarządzania. Obecnie jest
specjalistą ds. projektów
w Instytucie Elektrotechniki w Gdańsku. Społecznie działa w organizacjach
pozarządowych i charytatywnych, śpiewa w Chórze
Św. Jana.

Okręg Wyborczy nr 19

Janusz Szwoch

42 lata, żonaty, ojciec 2
córek. Absolwent Politechniki Gdańskiej, projektant konstrukcji morskich,
Współredaktor biuletynu
parafialnego „Antoni”.
Blog wyborczy:
januszszwoch.blogspot.com
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LUDZIE I ICH PASJE

Kaszubi w Kanadzie kochają tradycje i obrzędy ludowe

Kaszubska pusta noc
w kanadyjskim Wilnie

Kaszubi znani są z zamiłowania do tradycji, języka i obrzędów ludowych. Znani są
również z wielkiej, serdecznej gościnności! Wejherowianka, przewodnik po Trójmieście i Wejherowie - Aleksandra Kurowska-Susdorf, miała okazję się o tym przekonać,
gdy odwiedziła w sierpniu Kaszubów w Kanadzie, a dokładnie w kanadyjskim mieście Wilno.
Kaszubi wyjechali do Kanady w 1858 roku. Do dzisiaj w regionie Ontario możemy spotkać
ludzi mówiących w języku kaszubskim, którzy z wielka miłością pielęgnują dziedzictwo
swoich przodków.

Przekąski
i śpiewanie

W pomieszczeniu muzealnym stanęła trumna, przygotowano tradycyjne przekąski:
miętówki, goździki i suszone śliwki. Dziesięć osób pod
przewodnictwem
Andiego
Wielgosz wystąpiło w roli obrzędowych śpiewaków, donośnie odśpiewując kilka pieśni
oraz modlitwy. W muzeum zorganizowano również wystawę
zdjęć przodków.
Po rekonstrukcji miały miejsce interesujące rozmowy na
temat zwyczajów około pogrzebowych. Obecni wspominali
puste noce, w których uczestniczyli jako dzieci.
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KOMUNIKAT
o kursowaniu komunikacji miejskiej

w okresie 25 październik – 02 listopad 2014 roku
1. W dniach od 25 października do 2 listopada br. zostanie
uruchomiona dodatkowo linia „D” na trasie Osiedle Przemysłowa – Cmentarz.
Linia będzie kursowała w godz. od 9.00 do 17.00, co 90 minut.
Autobus będzie odjeżdżał z przystanku MZK na ul Przemysłowej przy „Almaresie” i na trasie przejazdu do Cmentarza będzie
się zatrzymywał na przystankach: Gulgowskiego n/ż, Graniczna,
Ofiar Piaśnicy, Chopina, Kochanowskiego, Pomorska – DH KASZUB – i dalej Prusa–Szkoła, Necla i Rybacka.
2. W dniu 1 listopada 2014 r. (sobota) wejherowska komunikacja będzie kursowała zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w niedziele i dni świąteczne. Dodatkowo uruchomione
zostaną linie autobusowe do wejherowskiego Cmentarza przy
ul. Roszczynialskiego, kursujące od godz. 8.00 :
A - na trasie Wejherowo Dworzec PKP – Cmentarz
C - na trasie Os. Kaszubskie – Cmentarz
D -na trasie Osiedle Przemysłowa – Cmentarz
3. W dniu 2 listopada (niedziela) – komunikacja będzie kursowała zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w niedziele
i dni świąteczne oraz funkcjonować będzie linia „D” na trasie Os.
Przemysłowa - Cmentarz.
Dodatkowo - po zakończeniu popołudniowej mszy świętej
na starym Cmentarzu przy ul. 3 Maja – przed bramę Cmentarza
przy ulicy Sportowej zostaną podstawione autobusy niskopodłogowe z oznakowaniem linii nr 2 i 3, które następnie włączą
się w trasy tych linii w kierunku Szpitala i Odrębnej.

Wspomnienia
o przodkach

W 1997 roku założyli stowarzyszenie, a następnie muzeum, w którym pielęgnuje się
kulturę kaszubską i polską, organizuje wystawy i spotkania.
17 sierpnia br. przygotowano
tam wyjątkową rekonstrukcję,
upamiętniającą rytuał pustej
nocy. Przygotowania i ogromny wkład ludzi wielkiego serca
stał się również pretekstem do
wspominania zmarłych przodków oraz ich wytrwałej pracy.
Rytuał pustej nocy nie jest celebrowany na Kaszubach Kanadyjskich od ponad 40 lat.
Jednak za sprawą takich osób,
jak Margaret Biernaskie,
Petera i Beverly Glofcheskie, Shirley Mask Connolly, rekonstrukcja pustej nocy
mogła się odbyć w Muzeum
Dziedzictwa Kaszubskiego i
Polskiego w Wilnie.

Autobusem na cmentarz

Na wszystkich liniach autobusowych MZK Wejherowo obowiązują ważne bilety Taryfy MZK Wejherowo lub Taryfy Metropolitalnej. Rodzaj i cena biletu za jeden przejazd:
Bilet papierowy : NORMALNY 3,00 zł, ULGOWY 1,50 zł
Bilet elektroniczny: NORMALNY 2,80 zł, ULGOWY 1,40 zł

Aleksandra Kurowska-Susdorf oraz Peter i Beverly Glofcheskie,

Ostatnim punktem rekonstrukcji były prezentacje prezesa stowarzyszenia Petera
Glofcheskie oraz Aleksandry
Kurowskiej-Susdorf,
porównujące zwyczaje około
pogrzebowe wśród Kaszubów
z powiatu wejherowskiego oraz
Kaszubów mieszkających w
Kanadzie.

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o

Zasługują
na uznanie

Inicjatywy, które umożliwiają kultywowanie zwyczajów, chroniące rytuały przed
zapomnieniem, zasługują na
uznanie. Osoby, bez których to
ważne wydarzenie nie mogłoby
się odbyć to: Phyllis i Charlie
Bertrand, Margaret i Zygmunt
Biernaskie, Ed i Carol Chippior, którzy okazali wspaniałą
gościnność i wielkie serce, Peter i Beverly Glofcheskie, Shirley Mask Connolly oraz David
Shulist, którzy włożyli wielki wysiłek w organizację tego

1 listopada zostanie uruchomiony dodatkowy punkt sprzedaży papierowych biletów jednorazowych tylko przy wejherowskim Cmentarzu. Pasażerowie mający zamiar zakupić bilet
w autobusie u kierowcy proszeni są o posiadanie odliczonej
kwoty pieniędzy.
Przypominamy, że na wszystkich wejherowskich liniach autobusowych zapłatę za przejazd dokonywać można za pomocą kart elektronicznych, a jednoprzejazdowy bilet elektroniczny
jest tańszy od biletu papierowego.
Szczegółowe informacje u Dyspozytora
pod nr telefonu 58 572 29 33 i na stronie
internetowej www.mzkwejherowo.pl.

N A S Z PA R T N E R

Pani Aleksandra z Davidem Shulist, wójtem gminy
Madawaska Valley,

przedsięwzięcia, a także Clementine Brotton, Rita Coulas,
Barbara Dombroskie, Frances
Coulas, Veronica Bialy, Donald Recoskie, Andy Wielgosz,
Esther Yantha Aloisius Smaglinskie, Maxine Luckasavitch,

którzy wspierali rekonstrukcję
swoim śpiewem oraz dzielili się
doświadczeniami z udziału w
pustych nocach. Ich działania
są bardzo cennym wkładem w
utrwalanie kultury kaszubskiej
poza granicami Polski.

redakcja@pulswejherowa.pl
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POWIAT

Luzino uczciło prof. Gerarda Labudę

Tablica na szkole

W Luzinie, na budynku starej szkoły podstawowej, odsłonięto pamiątkową tablicę, poświęconą prof. Gerardowi Labudzie, pierwszemu Honorowemu Obywatelowi Gminy Luzino. Wójt Jarosław Wejer
oraz synowie profesora odsłonili tablicę w 4 rocznicę śmierci słynnego luzinianina.

Ciekawa lekcja historii w Strzebielinie

Niepokorni i niezłomni
W Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu odbył
się panel dyskusyjny z okazji obchodów rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, które utworzono 27 września 1939 r.
W dyskusji udział wzięli:
Witold Borkowski - pułkownik w stanie spoczynku, członek
gdyńskiego ZOR RP, Roman
Dambek - prezes Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im. TOW „Gryf Pomorski”
i Beata Narloch - prawnuczka komandora Zbigniewa Przybyszewskiego, bohaterskiego
obrońcy Helu.
Pokazano prezentację multimedialną o Polskim Państwie
Podziemnym i fragmenty fil-

mu dokumentalnego „Gryf
Pomorski”. Uczestnicy wysłuchali hymnu Polskiego Państwa Podziemnego i piosenki
„Biały Krzyż”. Odbył się Apel
Pamięci, a potem goście i przedstawiciele szkoły zapalili znicze
i złożyli kwiaty pod pomnikiem
Bohaterów Gryfa Pomorskiego
w Strzebielinie Osiedlu.
To była piękna, żywa lekcja historii. Wystąpienia gości
były bardzo ciekawe, wzruszając i pełne emocji. Uczniowie

dowiedzieli się wiele o bohaterach, którzy przelewali krew,
a ich rodziny skazane były na
poniewierkę, wygnania i prześladowania.
PPP było polskim fenomenem na skalę światową. Żołnierze AK, żołnierze działający
w konspiracji, broniący „Boga,
Honoru i Ojczyzny” zostali wyklęci przez ówczesne władze
Polski, ale stali się niepokorni
i niezłomni.
Romualda Selonke

Rajd szlakiem pstrąga tęczowego

Trasa dla wszystkich
W gminie Łęczyce odbył się trzygodzinny rajd rowerowy, zorganizowany w rocznicę oddania do użytku „Szlaku Pstrąga Tęczowego”.
Rajd zorganizował Zespół
Kształcenia i Wychowania w
Strzebielinie Osiedlu. Zanim
rowerzyści wyruszyli na trasę,
grupa najmłodszych uczestników mogła pochwalić się swoimi umiejętnościami w jeździe
na rowerze i znajomością przepisów ruchu drogowego.
Nad tą częścią zmagań
czuwali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Wejherowie i Artur Derkowski,
nauczyciel techniki i szkolny egzaminator na kartę rowerową.
Wójt Gminy Łęczyce i dyrektorka Gminnej Instytucji

Kultury ufundowali lampki rowerowe, a przewodniczący Rady Gminy opaski odblaskowe.
Sołtys Rozłazina przygotował

posiłek, pomogli też inni sponsorzy, a policjanci z „drogówki”
przekazali odblaskowe misiaczki.
Adam Młyński

Luzino uczciło pamięć
wybitnego Kaszuby, pochodzącego z tej gminy i pochowanego w tej wsi - profesora
Gerarda Labudy. Ponieważ 1 października minęła
4 rocznica jego śmierci, odsłonięto pamiątkową tablicę, poświęcona profesorowi.
Tablicę umieszczono w
centrum Luzina, na budynku starej szkoły, do której
w dzieciństwie, 90 lat temu,
uczęszczał Gerard Labuda.
Pochodzący z Kaszub
profesor karierę naukową
zyskał w Poznaniu. Był jednym z najbardziej znanych
historyków zajmujących
się, średniowieczem. Pełnił
zaszczytną funkcję rektora
Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a także prezesa
Polskiej Akademii Nauk.
Za swoją działalność był

wielokrotnie nagradzany.
Prof. Labuda został honorowym obywatelem Poznania,
Gdańska, Gniezna i rodzinnego Luzina.
Z okazji uroczystego odsłonięcia tablicy, nauczyciele
i uczniowie Szkoły Podstawowej w Luzinie przygotowali uroczystą akademię.

OGŁOSZENIE

				
RIR.6721.1.2014.PK

Łęczyce, dnia 23 października 2014 roku

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzebielino, gmina Łęczyce
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 647 z póz. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce Uchwały Nr XLVII//39/2014 z dnia
28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzebielino, zatwierdzonego Uchwałą Nr V/4/2007 Rady Gminy Łęczyce z dnia 08 lutego 2007 roku.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 i pkt. 14 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2008r. nr 199 poz. 1227) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotem planu jest zmiana obowiązujących ustaleń planistycznych, do którego
wprowadza się korekty w ustaleniach planu, w szczególności wynikających z wniosków o zmianę obowiązującego mpzp.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Łęczyce, pod adresem:
ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, w terminie 21 od ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 17
listopada 2014 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
							
Wójt Gminy Łęczyce
					
Piotr Wittbrodt
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SPORT
Nie tylko dla szkolnych sportowców

Piłka nożna. KTS-K GOSRiT

Nowoczesne boisko w Kębłowie Wygrali u siebie
z Olimpią

W Kębłowie oddano do użytku nowe boisko ze sztuczną trawą. W uroczystośći uczestniczyli uczniowie szkoły, piłkarze GOSRiT Luzino, władze gminy z wójtem Jarosławem Wejerem,
radni powiatowi oraz mieszkający w Kębłowie Waldemar Moska – rektor gdańskiej AWFiS.
Uroczystość
prowadził
Piotr Klecha - dyrektor GOSRiT Luzino, który odpowiadać będzie za organizację zajęć
sportowych po godzinach lekcyjnych.
Pierwszy mecz na nowym
boisku rozegrała, prowadzone przez Tomasz Joryna
reprezentacja SP Kębłowo
oraz KTS-K GOSRiT/Kleba
2003/04 Luzino. W kolejnych
zawodach naprzeciw siebie
stanęli młodzi adepci futbolu
KTS-K GOSRiT Luzino rocznik 2005 i 2006, a po nich spotkali się piłkarze GOSRiT z
rocznika 2001 i 2002.
Na zakończenie mecz rozegrały drużyny sołectw Kębłowo
i Kochanowo. Zwycięzcy tych
meczów otrzymali pamiątkowe puchary ufundowane przez
J. Wejera wójta Gminy Luzino.
Od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-16.00 z boiska korzystać będą uczniowie
SP Kębłowo, a od godz. 16.00
do 21.00 obiekt będzie zarządzany przez GOSRiT Luzino i
udostępniony wszystkim chętnym.
Osobą odpowiedzialną będzie animator Paweł Hinz,
który też organizować będzie
zajęcia sportowe.

Najpierw piłkarze KTS-K GOSRiT Luzino zremisowali z Pogonią Lębork 1:1, a ostatnio na własnym boisku, w trzynastej kolejce spotkań IV Ligi
pokonali zespół Olimpii Sztum 3:0.
W 19 minucie z rzutu rożnego M. Dąbrowski strzelił w
poprzeczkę. W 28 min. goście przestrzelili minimalnie. W 40
min. spotkania świetną okazję miał A. Mienik, ale w ostatniej chwili futbolówkę wybił obrońca Olimpii. Po przerwie
do ataku ruszyli goście i mieli trzy dogodne sytuacje. Do 60
min. zaznaczyła się przewaga luzinian.
Gospodarze wypracowali trzy sytuacje i zamienili je na
bramki w tym jedną zdobyli z rzutu karnego.
Skład KTS-K GOSRiT Luzino: Katzor-Mienik Dawid,
Leyk, Białobrodzki, Żółtowski-Rutkowski (Klas), Dąbrowski, Mienik Darek (Wenta), Graczyk-Semak (Czaja), Mienik
Adrian (Szymański)

Najlepsi w turnieju
Podczas otwarcia obiektu tradycyjnie przecięto wstęgę

W ramach projektu Multisport, prowadzonych dla
dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej, na nowym boisku
przy SP w Kębłowie odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu
„Sobota z Multisportem”, mające na celu usportowienie
jak największej grupy najmłodszych oraz pokazanie różnorodności dyscyplin.
Odbył się konkurs na króla rzutów karnych oraz mecz
w mini rugby. Kolejne zajęcia już za tydzień.

Pływanie

Sukcesy Tri Team Rumia
Dominik Bielawa, uczeń Szkoły Podstawowej
nr 8 w Wejherowie uzyskał tytuł Najlepszego Zawodnika w kategorii wiekowej 12 lat, na zawodach
pływackich w Gdyni. Zawodnicy Sekcji Pływackiej
Tri Team Rumia stawali na podium 11 razy, zdobywając 6 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy medal.

Na pierwszym planie chłopcy 4x50 m dowolnym, 10 lat
- Maksymilian Kac, Igor Wojewski, Kacper Musiński i
Aleks Tomaszewski - uczeń SP 11 w Wejherowie
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Pierwsze miejsca zdobyli: Oliwia Steć na 50 m stylem dowolnym w kat. 10 lat, Karolina Posańska na 50 m klasycznym
i 50 m grzbietowym w kat. 10 lat, Dominik Bielawa na 50 m
klasycznym w kat. 12 lat, Maksymilian Kac na 50 m klasycznym w kat. 10 lat, Wiktor Trylski na 50 m dowolnym w kat. 11
lat. Drugie miejsca zdobyli: Monika Żbikowska, Oliwia Steć,
Patryk Jankowski, Kacper Musiński, a trzecie: Igor Wojewski. Najlepszą Zawodniczką w kat. 10 lat i młodsze została
Oliwia Steć.Tym samym trener Marcin Maliński uzyskał
tytuł Trenera Najlepszej Zawodniczki w kat. wiekowej 10 lat
i młodsze oraz tytuł Trenera Najlepszego Zawodnika w kategorii wiekowej 12 lat.
Sztafety dziewcząt i chłopców (w kat. 10 lat, styl dowolny)
uplasowały się na drugim miejscu.

KTS-K GOSRiT rocznik 2005/2006 zajął pierwsze miejsce w
turnieju w Wejherowie. To bardzo udany występ zawodników
w ostatnim turnieju JE2 tej jesieni. Warty odnotowania jest fakt,
że zespół nie stracił ani jednej bramki oraz brawa dla Jakuba
Karczewskiego i Igora Klebba. W pierwszym meczu pokonali
Jedynkę Reda 2:0, następnie drugi zespół z Redy 3:0 po klasycznym hat-tricku Kamila Gruba. Trzecie spotkanie z Orkanem
Rumia również wygrali 3:0. Czwarty mecz na deser z Błękitnymi
2:0, a bramki strzelają Marek Muller i Kamia Gruba.

Skład GOSRiT: Karczewski, Klebba, Kożyczkowski Kamil, Kożyczkowski Kacper, Szmuda, Socha, Muller Maciej i Marek, Gruba, Wiśniewski, Gordziej, Pieńkowski, Hewelt, Rohraff, Potrykus, Ptach.

Karate

Pokaz tameshiwari
W Wejherowie zaprezentowano umiejętności
młodych adeptów Karate Kyokushin z Klubu Karate Kyokushin i Sportów Walki Sekcja Reda i
Wejherowo.
Dzieci wykonały pokaz
technik karate oraz kata.
Największe zainteresowanie
wzbudził jednak pokaz tameshiwari, czyli „próba rozbijania
przedmiotów”
w
wykonaniu sempai Piotra
Tomaszewskiego 1kyu.
Zajęcia Karate Kyokushin
z sempai Tomaszewskim odbywają się w Redzie Rekowie,
w szkole nr 5, w środy i piątki
o godzinie 17.00.
Natomiast w Wejherowie
zajęcia odbywają się we wtorki, czwartki i soboty w SP nr 8
a prowadzi je sempai Krzysztof Kukliński 1kyu.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Błękitny Tydzień Ruchu

Piłka ręczna. Tytani

Wejherowo najlepsze Gwardia za silna
w Polsce!
Błękitny Tydzień Ruchu w Wejherowie został uznany za najlepsze wydarzenie w ogólnopolskiej akcji MOVE WEEK. Koordynatorem
przedsięwzięcia, do którego włączyły się rówżne instytucje, był Tadeusz Ciapa nauczyciel WF w Gimnazjum nr 1, który w nagrodę został
zaproszony na kongres Move 2014 w Rzymie.
Celem organizacji Tygodnia
Ruchu w Wejherowie nie było
zdobycie nagrody, ale pokazanie jak najszerszej grupie osób
zalet aktywności fizycznej.
- Nagrodzenie naszego wydarzenia jest zasługą bardzo
wielu osób, którzy aktywnie
włączyli się w organizację, przeprowadzenie czy promocję poszczególnych części składowych
całej imprezy - mówi Tadeusz
Ciapa, koordynator akcji w
Wejherowie i nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Wejherowie. Na to wyróżnienie zapracowało
bardzo wielu ludzi. Wszystkim
bardzo serdecznie dziękujemy.
Błękitny Tydzień Ruchu w Wejherowie już za nami, jednak nie

zamierzamy ot tak przestać się
z dnia na dzień ruszać. Większość organizowanych przez
nas akcji będzie miała swoją
kontynuację w kolejnych działaniach podejmowanych przez
naszych partnerów, tak żeby
pokazać że ruszać się trzeba nie
tylko od święta.
Łącznie w Błękitnym Tygodniu Ruchu uczestniczyło ok.
1200 osób, a w organizacji pomagało 50 wolontariuszy.
W ramach Błękitnego Tygodnia Ruchu zorganizowano
wiele różnych imprez:
* Zaczarowany Świat Futbolu dla przedszkolaków z kilku
wejherowskich placówek
* Otwarty trening z grupą

MTB
* Otwarte treningi dla dzieci i wspólne treningi dzieci z rodzicami
* Rozgrywki w unihokeju
* Mecz piłkarski chłopaki (z
Wejherowa) kontra dziewczyny
(z gminy Łęczyce)
* Puchar WLPN - rozgrywki Pucharu Wejherowskiej Ligi
Piłki Nożnej
* Tydzień Ruchu w Gimnazjum nr 1, zakończony rajdem
turystycznym
* „Bieg na 6 Łap” w Schronisku w Dąbrówce
* Błękitna wycieczka rowerowa do Młynków
* Turniej integracyjny dla
rodziców.

Nie udała się Tytanom Wejherowo wyprawa
do Koszalina W 5. kolejce II ligi mężczyzn koszalińscy szczypiorniści pewnie pokonali ekipę
z Wejherowa 25:20 (10:10).
Wejherowianie jadąc do Koszalina byli bardzo zmotywowani aby pierwszy raz pokonać
mocniejszego rywala. Bardzo
tego chcieli i pierwsza połowa
dawała taką nadzieję, bo zakończyła się remisem 10:10.
Nasi zawodnicy grali odważnie
i skutecznie, natomiast gospodarze nie potrafili opanować
gry w polu.

Niestety druga odsłona pokazała, że gwardziści są mocni i odporniejsi psychicznie.
Szybkie akcje i skuteczne obrony przedpola wyprowadziły
gwardzistów na prowadzenie.
Bardzo skutecznie grali też
skrzydłowi.
Może następnym razem i
na własnym parkiecie będzie
lepiej.

Powiatowe przełaje
Na stadionie MOSiR w Redzie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
W rywalizacji wzięło udział ponad 350 zawodników i zawodniczek z powiatu wejherowskiego.
W młodszej kategorii dziewcząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa
nr 9 w Rumi przed Gościcinem i Luzinem, a w rywalizacji młodszych
chłopców najlepsza była Szkoła Podstawowa w Luzinie, przed Gościcinem i Redą.
Wśród gimnazjalistek wygrały uczennice Gimnazjum w Bolszewie, a II i III miejsce zajęły zawodniczki z Redy i Rumi.
Najlepszymi gimnazjalistami okazali się chłopcy z Gimnazjum
nr 1 w Redzie, przed Bolszewem i Rumią.
Wśród szkół ponadgimnazjalnych wygrały dziewczyny z ZSP nr
4 w Wejherowie oraz chłopcy z ZSP nr 1 w Rumi.

SPORT

Boccia

Pierwsze
miejsca
10 drużyn z Siedlec,
Zamościa, Gdańska, Giżycka, Grudziądza, Zielonej Góry, Bydgoszczy
i Wejherowa startowało w Ogólnopolskim Integracyjnym Turnieju
Boccia Osób Niepełnosprawnych.
Turniej zakończył się sukcesem drużyny Integracyjnego
Stowarzyszenia Sportowego START Wejherowo, która
pewnie i zdecydowanie zwyciężyła w tych zawodach.
Wejherowianie zwyciężyli w eliminacjach: 9:1 z TWK
Gdańsk, 11:2 z IKS Zieloni Zielona Góra, 8:3 z IKS Giżycko i
12:1 ze Startem Bydgoszcz. W
spotkaniu półfinałowym wygrali 11:2 z DPS Siedlce, a w
finale ponownie pokonali IKS
Zieloni Zielona Góra 9:2.
Wejherowianie wystąpili w
następującym składzie: Helena Szpunar, Anna i Waldemar Konikowie oraz Leszek
Lenda (grający trener zespołu).

Szachy w wejherowskim liceum

Zmagania dzieci i młodzieży
W Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Szachach. W rywalizacji
wzięło udział ponad 50 zawodników i zawodniczek z powiatu wejherowskiego.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 podczas
Błękitnego Tygodnia Ruchu.
Na dolnym zdjęciu Tadeusz Ciapa.

Lokalni Partnerzy Akcji:
Grupa Biegowa Małe Trójmiasto Biega
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino
Przedszkole Mapeciaki
WKS Gryf Wejherowo
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie
Gimnazjum nr 1 w Wejherowie
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Dąbrówce
Urząd Miasta Wejherowa
UKS Ósemka Wejherowo

Oto wyniki turnieju:
Szkoły podstawowe:
I miejsce - Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w
Rumi (Agnieszka Rembalska,
Tymoteusz Kisielewski, Alan
Wenglikowski, Artur Mazurkiewicz, opiekun Andrzej Rybiński)
II - miejsce Szkoła Podstawowa w Bojanie
III - miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 w Wejherowie
IV - Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Gościcinie
V miejsce - Szkoła Podstawowa w Choczewie
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce - Społeczne Gimnazjum Dobrzewino-Karczemki w Karczemkach (Jakub
Garbowski, Dorota Chańko,

Dawid Mazur, Cezary Rybak
- opiekun Hanna Garbowska)
II miejsce – Gimnazjum nr
1 w Redzie
III miejsce – Gimnazjum nr

3 w Wejherowie
IV miejsce – Gimnazjum w
Luzinie
V miejsce – Gimnazjum nr
2 w Rumi
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OgŁOsZENIA DROBNE
NIERuCHOMOŚCI

Sprzedam dom w Redzie Pieleszewo, 160 m kw.,
działka 700 m kw. Lub zamienię na 3 pokoje w centrum Redy. Tel. 664 876 270
***
Sprzedam
murowany
domek piętrowy, stan zamknięty, ocieplany, prąd,
woda, na działce ogrodniczej, 468 m kw. Cena 52 tys.
zł. Tel. 502 056 307
***
Sprzedam działkę ogrodową na ul. Sucharskiego,
390 m kw., wszystkie media,
domek murowany, 45 tys. zł.
Tel. 698 920 085

WYNAJMĘ

Mam do wynajęcia 2 pokoje z używalnością kuchni
i łazienki. Os. Harcerskie.
600 zł i media.
Tel. 728 145 208
***
Do wynajęcia 2 pokoje w
domku wolnostojącym, osobne wejście, w Wejherowie,
blisko Dworca Głównego.
Tel. 693 370 251

SPRZEDAM

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
***
Buty Walky dla chłopca
r. 30 traperki zimowe sprzedam za 30 zł, stan bdb.
Tel. 505 816 262
***
Kurtka dziewczęca na jesień 152 cm, beżowa na cienkim misiu, modna, stan bdb
10 zł. Tel. 505 816 262
***
Kurtka dziewczęca H&M
158 cm żółta, 15 zł. Kurtka
zimowa chłopięca z odblaskiem 140 cm Brązowa z polarem moro w środku, stan
idealny, 35 zł.
Tel. 505 816 262
***
Buty zimowe kozaczki,
śniegowce r. 31 dla chłopca
zielone z odblaskami, stan
bdb. Nowe buty damskie na
jesień okazja, modny fason
rozm. 40, cena 20 zł.
Tel. 505 816 262

Sprzedam ciuszki dla
dziecka, rozmiar: 56, 62, 68
w cenie od 3 do 7 zł. za sztukę. Tel. 888 494 688
***
Drzwi uchylne „Wiśniowski” – światło 210x168, ocieplane. 500 zł.
Tel. 695 545 150
***
Futro z norek, długie,
skórki kanadyjske, stan
bdb. Tel. 604 915 138
***
Meble - segment pokojowy 300 zł, kuchenny 300 zł;
lodówkę z zamrażarką 300
zł, pralkę 300 zł.
Tel. 698 920 085

NAuKA

Lekcje dodatkowe z fizyki
i chemii w tym zadania, oraz
matematyka.
Nauczyciel,
emeryt. Wejherowo. Tel. 58
677-01-50

PRACA

Poszukuję dorywczej pracy na dwa dni w tygodniu,
na terenie Wejherowo, Ru-

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

PRYWATNE OGŁOSZENIA DROBNE
ZAMIESZCZAMY BEZPŁATNIE
mia, Reda.
Tel. 531 563 890

POMOC

Zwracam się o pomoc. Potrzebne ubranka dla dziewczynki 2-letniej i wózek
spacerówka. Dziękuję!
Tel. 502 433 612

Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer telefonu: 606 101 502
Można też wrzucić ogłoszenie spisane na kartce
do skrzynki obok wejścia do biura ARTEX
w Wejherowie, przy ul. Polnej 3/41
Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych
wydaniach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej.

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
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Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
OGŁOSZENIE

16

www.pulswejherowa.pl

