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AKTUALNOŚCI

Kandydat Marek Kurowski się ośmieszył

Jak zwrócić na siebie uwagę?
Kto usunął baner Marka Kurowskiego, powieszony na prywatnym
ogrodzeniu bez zgody właściciela posesji? Na pewno nie pracownik
Urzędu Miejskiego, jak sugeruje kandydat na prezydenta, nie przedstawiając dowodów w tej sprawie.

Brudna kampania wyborcza trwa

Znów zniszczono plakaty
„Wolę Wejherowo” i PiS
Kolejny raz polityczni chuliganie zniszczyli lub ukradli materiały
wyborcze kandydatów
do Rady Miasta Wejherowa z Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”.

Kilkakrotnie informowaliśmy o fali nienawiści i agresji
ze strony konkurencji w stosunku do „Wolę Wejherowo”
i prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. Sposób działania
sprawców zniszczenia plakatów i banerów (koorydnacja
akcji w czasie lub na jednym
obszarze) lub okoliczności

zniszczenia (np. użycie noży)
wskazują, że nie były to wybryki chuligańskie, a zaplanowane z premedytacją akcje.
Dla przykładu baner Leszka Glazy z „Wolę Wejherowo” (na zdjęciu u góry) został
w miniony weekend pocięty
nożem lub podobnym przedmiotem. Kto normalny chodzi
z nożem po mieście i po co?
Obrywa się też kandydatom Prawa i Sprawiedliwości.
Jak informuje Marcin Drewa kandydujący z listy PiS:
- Kolejny raz zostały zdewastowane i totalnie zniszczone moje materiały wyborcze.

Właściwie codziennie następuje zrywanie plakatów,
usuwanie ulotek, a nawet
przecięcie specjalnych plastikowych zacisków na płyty pilśniowe. Zgłosiłem sprawę na
policję! Bez przerwy w sposób brutalny i bezpardonowy
niszczone są moje materiały
wyborcze.
Kto stoi za niszczeniem
materiałów wyborczych „Wolę Wejherowo” i PiS?
Możemy się domyślać...

Kandydat na prezydenta
Wejherowa Marek Kurowski
publicznie oskarżył pracownika Urzędu Miejskiego w Wejherowie o rzekome zdjęcie w
piątek, 7 listopada br. jego
baneru wyborczego z ogrodzenia przy ul. Wniebowstąpienia
(przy skrzyżowaniu z ul. Reformatów) w Wejherowie.
Obok publikujemy oświadczenie Sekretarza Miasta w tej
sprawie. Głos zabrał też właściciel posesji, na której zawisły banery: - Oświadczam, że
nie wyraziłem zgody p. M. Kurowskiemu na umieszczenie
baneru wyborczego na moim
ogrodzeniu przy ul. Wniebowstąpienia w Wejherowie. Już
poleciłem zdjęcie tego baneru.
Proszę o niemieszanie mojej
osoby do polityki, gdyż się tym
nie zajmuje.
Oświadczenie właściciela
ogrodzenia w zasadzie wszystko wyjaśnia. Marek Kurowski
nie dość, że powiesił baner nielegalnie, nie miał zgody właści-

ciela, to jeszcze pomawia inne
osoby. Nie przedstawił dowodów na swoje oskarżenia pod
adresem urzędu.
Pan M. Kurowski powinien
raczej skupić się na przygotowaniu dobrego programu wyborczego i przekonywać w ten
sposób mieszkańców, a nie
robić sztuczne zamieszanie
wokół swojej osoby poprzez insynuacje pod adresem urzędu

Oświadczenie
W związku z pytaniami dotyczącymi zdjęcia baneru Pana
Marka Kurowskiego z ogrodzenia przy ul. Wniebowstąpienia w
Wejherowie, oświadczam, że Urząd Miejski w Wejherowie nie
ma z tym nic wspólnego i w żaden sposób nie jest z tą sprawą
związany. Ogrodzenie przy ul. Wniebowstąpienia jest prywatne
i proszę w tej sprawie kontaktować się z jego właścicielem. Pan
M.Kurowski przyszedł do mnie w tej sprawie i sprawa została
wyjaśniona. Jestem oburzony, że próbuje się wciągać urząd w
kampanię wyborczą.
Jednocześnie chcę podkreślić, że potępiam wszelkie niszczenie lub kradzieże materiałów wyborczych i uważam to za
niedoposzczalną formę walki wyborczej.
			
Wejherowo, 10.11.2014 r.
Bogusław Suwara , Sekretarz Miasta Wejherowa

Wybory w krzywym obiektywie
ALKOHOL SZKODZI ZDROWIU!

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
Jak widać, kto zobaczy plakaty kandydatów musi …. napić się zaraz z wrażenia.
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lub innych komitetów wyborczych.
Sondaże
przedwyborcze
dają Markowi Kurowskiemu
poparcie rzędu 1%, stąd jego
nerwowość jest zrozumiała.
Chyba jednak nie tak powinna
wyglądać kampania wyborcza
kandydata na prezydenta miasta, który chce być poważnie
traktowany i wzbudzić zainteresowania swoją osobą.

redakcja@pulswejherowa.pl
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WYBORY SAMORZĄDOWE

Warto głosować!

Z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem rozmawia Anna Kuczmarska

- Panie prezydencie,
kończy się kampania
wyborcza, proszę o podsumowanie.
- Ta kampania była spokojniejsza niż cztery lata temu, ale nie zabrakło
agresywnych ataków ze
strony mojej konkurencji przekraczający granice
uczciwej i merytorycznej
przedwyborczej
rywalizacji. Przekazywane były
nieprawdziwe informacje i
półprawdy. Spotkałem się
z insynuacjami i manipulacjami na mój temat nie

mającymi odzwierciedlenia w faktach.
Jednak myślę, że najważniejsze jest patrzenie
na dobro mieszkańców i
dotarcie do jak największej rzeszy wejherowian
z programem formułowanym przez mieszkańców
i dla mieszkańców, a taki
jest właśnie mój program
wyborczy i Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”,
któremu przewodniczę.
Ważne jest zaufanie i
świadomość, że to co robimy, robimy w celu polep-

szenia jakości codziennego
życia w Wejherowie.
- Jakie jest Pana przesłanie do mieszkańców
na krótko przed wyborami?
- Dziękuję wszystkim
mieszkańcom za wsparcie
i okazywane mi zaufanie
oraz apeluję o udział w wyborach. Warto głosować!
Uczestnictwo w głosowaniu daje możliwość
wyboru swojego przedstawiciela. Na szczeblu
samorządowym
mamy
obowiązek kierowania się

wyłącznie dobrem miasta
i jego mieszkańców, a nie
polityką.
Działalność na rzecz
Wejherowa musi skupiać
się na rozwiązywaniu problemów mieszkańców, a
nie takiej czy innej partii
politycznej.
Dlatego tak ważny jest
wybór przedstawicieli, którzy będą reprezentować
wyłącznie interesy samych
wejherowian, a nie interesy partyjne.
Taką możliwość będziemy mieli już 16 listopada.

Wysokie notowania
komitetów wyborczych
„Wolę Wejherowo”
i „Wspólny Powiat”
Sondaże przedwyborcze dają prawie 60% poparcie
mieszkańców dla Krzysztofa Hildebrandta i ok. 20% dla
Jacka Gafki z Platformy Obywatelskiej.
Pozostali kandydaci na urząd Prezydenta Wejherowa,
Aleksander Lewandowski i Marek Kurowski mogą liczyć
od jednego do kilku procent poparcia.
Wysokie poparcie i silną pozycję mają również kandydaci do rady miasta z Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”,
któremu przewodniczy Krzysztof Hildebrandt i współpracującego z nimi komitetu wyborczego „Wspólny Powiat”.
„Wspólny Powiat”, podobnie jak "Wolę Wejherowo", to
komitet bezpartyjny. Został powołany przez doświadczonych samorządowców, osoby aktywne, znane i udzielające
się społecznie, które kandydują do Rady Powiatu Wejherowskiego.

Lokalne ugrupowania silniejsze, niż partie polityczne
w wyborach jednomandatowych
Wybory jednomandatowe to w Małym Trójmieście Kaszubskim nowość, która powróciła do nas po wielu latach. System wyborów jest prosty i jasny dla obywateli.
Mieszkańcy Wejherowa,
ale również Redy i Rumi, będą wybierali radnych w okręgach jednomandatowych, a
nie jak poprzednio w wielomandatowych.
Miasta zostały podzielone
na okręgi. W każdym okręgu
startuje tylu kandydatów, ilu
zostało zgłoszonych. Mandat
radnego zdobywa tylko jeden z kandydatów - ten, który uzyskał największą liczbę

głosów. To całkowicie inna
sytuacja w stosunku do ubiegłych wyborów, kiedy w okręgu wybieraliśmy 5-6 radnych.
W tegorocznych wyborach samorządowych szyldy
partyjne mają drugorzędne
znaczenie, w okręgach jednomandatowych nie będzie
żadnych „premii” dla ugrupowań partyjnych. Jak w
poprzednich wyborach samorządowych w Polsce, w roku

2010, wypadły ugrupowania
bezpartyjne? CBOS zbadał tę
sytuację.
Z raportu przedstawionego przez Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej, wynika, że 4 lata temu najwięcej
mandatów zdobyły ugrupowania lokalne, bo aż 76%
wszystkich mandatów. Partie polityczne zdobyły pozostałe 24%, w tym PO 3,05%,
a PiS 5,1%. A jak wyglądał

ten wynik w województwie
pomorskim? Znacznie gorzej
dla partii.
Wszystkie partie polityczne, w wyborach jednomandatowych w 2010 roku zdobyły
na Pomorzu łącznie zaledwie
8,7% mandatów radnych.
Tak trzymać 16 listopada
2014 r.!
Tekst powstał we współpracy z portalem
www.male-trojmiasto.pl
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KONTROWERSJE

Prawda może być ukrywana przed wyborami

Kompromitujące
informacje?

Dlaczego
nie będę głosował
na Józefa Reszkę?

Pomimo wielu wystąpień redakcji „Pulsu Wejherowa”, starosta J. Reszke nie przekazał
nam pełnych informacji na temat uszkodzeń samochodu służbowego, który rozbił Jacek Gafka - pracownik starostwa, a zarazem kandydat na prezydenta Wejherowa z Platformy Obywatelskiej. Nasze wątpliwości budzą też koszty naprawy. Czy te informacje są ukrywane przed
mieszkańcami, bowiem mogą wskazywać na poważne uszkodzenia auta i wysokie koszty naprawy? Takie informacje mogłyby być kompromitujące dla Gafki przed wyborami.
Józef Reszke to szef lokalnej Platformy Obywatelskiej.
Jacek Gafka jest jego protegowanym i przewodniczącym
koła miejskiego PO. Dzięki
wsparciu J. Reszke, Gafka
kandyduje z ramienia Platformy na prezydenta Wejherowa. Afera z wypadkiem już
mu zaszkodziła. Mieszkańcy
pytają: Czy kierowca, który w środku wsi, w miejscu
gdzie jest ograniczenie do 40
km/h, nie potrafi zdjąć nogi
z gazu i ląduje w rowie, jest
człowiekiem nieodpowiedzialnym i nadaje się prezydenta
miasta?
Czy tak, jak kierował pojazdem służbowym, chciałby
kierować 50-tysięcznym miastem? Przecież to zwykła brawura i nieodpowiedzialność
tego młodego człowieka doprowadziły do bardzo niebezpiecznej sytuacji na drodze.

Tajne przez poufne

Kilkakrotnie
pisemnie
prosiliśmy starostę Reszke o przesłanie opisu uszkodzeń pojazdu i koniecznych
napraw. Nigdy nie dostaliśmy informacji ponad ogólne
stwierdzenie, że cyt. „Kalkulacja zawiera naprawę części
elementów Skody, wymianę
części elementów Skody oraz
lakierowanie”. Prosiliśmy o
przesłanie nam kopii dokumentów, które powinny takie szczegółowe informację
zawierać, czyli dokumentów
od ubezpieczyciela pojazdu i
zlecenia naprawy auta. Nie
dostaliśmy tych dokumentów
lub były one niekompletne.
Nie ma żadnego racjonalnego powodu, dla którego
starosta Reszke nie mógł ich
przekazać nam i mieszkańcom Wejherowa. Te informacje i dokumenty nie są ani
tajne ani poufne i podatnicy
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Przypomnijmy, że we wsi Przetoczyno doszło do wypadku z udziałem służbowego pojazdu Starostwa Powiatowego w Wejherowie marki Skoda Superb.
Samochód, którym kierował Jacek Gafka w środku wsi wypadł na zakręcie z
drogi i wylądował w rowie w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości
do 40 km/h. Sądząc po znacznych uszkodzeniach oraz relacji świadka, wypadek
wyglądał bardzo groźnie. Z jaką prędkością trzeba jechać, aby tak zmasakrować auto? Okazuje się, że Jacek Gafka jechał za szybko i został za to ukarany
mandatem przez policję.
mają prawo je otrzymać, gdyż
dotyczą majątku publicznego.

Panika

Chyba prawdziwą panikę u starosty wywoływały
wystąpienia redakcji „Pulsu
Wejherowa” i TV Kaszuby o
umożliwienie zrobienie zdjęć
lub sfilmowania uszkodzonego pojazdu. Najpierw starostwo twierdziło, że auto jest w
gestii policji, mimo że policja
jednoznacznie oświadczyła,
że nie jest dysponentem parkingu, na którym to auto się
znajdowało.
Następnie auto szybko
znalazło się w warsztacie. Co
jednak stało na przeszkodzie
jego sfilmowania i zrobienia
zdjęć? Jeśli tego chciałby wła-

ściciel, czyli starostwo, to z
pewnością byłoby to możliwe.
Pomimo pisemnych wniosków auto pozostało niedostępne dla nas, a za naszym
pośrednictwem dla mieszkańców.

Zlecenie bez kwoty

Pytaliśmy starostę Józefa Reszke o całkowite koszty naprawy auta. Starostwo
odpowiedziało „Koszt naprawy Skody zgodnie z
kalkulacją naprawy wynosi 41.091,66 zł.” Nigdy jednak nie stwierdziło
wprost, że to będą całkowite
koszty, a zlecenie naprawy,
które otrzymaliśmy ...nie zawiera kwoty! Dlaczego?
Zgodnie z pisemnymi

Dr Puls na wybory

zapewnieniami
starostwa
samochód miał zostać naprawiony do końca października
i być użytkowany od początku
listopada br.
Póki co, pracownicy starostwa nic o tym nie widzą.
Zabrakło pieniędzy na naprawę?

Ukrywane przed
wyborami?

Zbyt dużo jest w tej sprawie niewyjaśnionych kwestii.
Te fakty skłaniają nas do
konkluzji, że prawda o rozmiarach uszkodzeń i kosztach naprawy może do końca
skompromitować i pogrążyć
Jacka Gafkę. Czy dlatego jest
ukrywana przed wyborami?

Urząd starosty powiatowego i sama rada powiatu
są trochę niedoceniane przez wielu mieszkańców. A
to ważna funkcja z uwagi na kompetencje i przez to
ważne są wybory do Rady Powiatu Wejherowskiego,
która potem ze swojego grona wybiera starostę. Ja
na pewno nie zagłosuję na obecnego starostę Józefa
Reszke z Platformy Obywatelskiej, który kandyduje
do rady powiatu. Dlaczego?
Po pierwsze, uważam Józefa Reszke za osobę kłótliwą, pamiętliwą, która nie potrafi rozmawiać, a nawet wysłuchać innych.
Puls opisywał na swoich łamach perypetie mieszkańców ul. Sikorskiego (droga powiatowa), którzy od ponad roku nie mogą u
starosty uregulować sprawy braku możliwości parkowania przed
swoimi domami na istniejących przy ulicy miejscach parkingowych. W końcu starosta, zamiast pomóc mieszkańcom w prostej
sprawie, nakrzyczał na nich i nazwał „mściwymi katolikami”. Nic
dodać, nic ująć.
Po drugie, w działaniach Józef Reszke jest za dużo polityki. Starosta Reszke nie potrafi dogadywać się z się z innymi samorządowcami i osiągnąć kompromis, chyba że są z Platformy Obywatelskiej
lub sprzyjają tej partii. Stosunki z innymi samorządcami spoza PO
są - delikatnie mówiąc - zimnowojenne. Zwłaszcza w tej kadencji
skłócił się z tymi, z którymi kiedyś współpracował, np. z wójtem
Gniewina Zbigniewem Walczakiem. Doszło do tego, że Walczak
działania powiatu uznał cyt. „…za wyjątkowo aroganckie i niemające związku z jakimkolwiek partnerstwem w rozwiązywaniu
ważnych problemów społecznych…”.
W Rumi nie jest nic lepiej, zdania Pani Burmistrz na temat J.
Reszke lepiej nie powtarzać… Twierdzę, że w Wejherowie źródłem problemów we współpracy nie jest prezydent Krzysztof Hildebrandt, a starosta Józef Reszke. To nie jest tak, jak próbuje to
wmówić mieszkańcom Platforma, że jak odejdzie Hildebrandt to
współpraca będzie. Jest dokładnie na odwrót, jak odejdzie Reszke
to współpraca miasta i powiatu będzie się dobrze układała.
Prezydent Hildebrandt potrafi współpracować, co opisywaliśmy na łamach Pulsu wiele razy np. w artykule „Wejherowo potrafi współpracować” z 25.09.2014 r. Fakty mówią same za siebie.
Po trzecie, chyba najważniejsze, powiat wejherowski jest w
marazmie, zwłaszcza na rynku pracy. Sytuacja w zakresie bezrobocia jest zła, tysiące ludzi nie mają zatrudnienia. Józef Reszke,
jako starosta, nie podejmuje jakiś wyraźnych działań w tej sprawie, nie słyszałem aby miał nawet jakiś pomysł na „rozruszanie”
naszego powiatu. Za bardzo zajmuje się polityką i trwaniem przy
władzy. Zresztą jak cała Platforma Obywatelska. Reszke nie odbiega nic od tego, co ta partia robi w kraju. W różnych statystykach i
zestawieniach powiat wejherowski wypada blado, często na końcowych miejscach, zaś starosta Reszke prowadzi niebywałą propagandę sukcesu w mediach powiązanych z PO.
Czas to zmienić 16 listopada. Nie jesteśmy skazani na Józefa Reszke czy Platformę Obywatelską. Oferta kandydatów
i komitetów wyborczych jest bogata i różnorodna.
					
Dr. Puls

redakcja@pulswejherowa.pl
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KOMUNIKACJA

Kamery zwiększają ostrożność kierowców Priorytetowa inwestycja

W Wejherowie
Powstanie tunel
coraz bezpieczniej
Nasze miasto należy generalnie do miast bezpiecznych, z roku na
rok sytuacja się poprawia. Jednak coraz większym problemem w Polsce stają się wypadki i wykroczenia drogowe. Dużo było ostatnio przykładów brawury kierowców, która skończyła się tragicznie. Dlatego
wszędzie potrzebne są zdecydowane działania.
Dwa płuca
miasta

Wejherowo przedzielone jest
grubą kreską przez dwa ciągi
komunikacyjne: dwupasmową drogę krajową nr 6 z Trójmiasta do Szczecina oraz przez
tory kolejowe. Sznur samochodów w jedną i drugą stronę DK
6 to codzienny widoki niezależnie od pory dnia. Latem, gdy
tłumy turystów przemieszczają
się w ramach podróży nad polskie morze, sytuacja jest jeszcze
gorsza. Dla mieszkańców osiedli położonych niedaleko rzeki Cedron sytuacja poprawiła
się wraz z powstaniem nowej
ścieżki spacerowo-rowerowej.
jest ona nie tylko wygodna i estetyczna, ale przede wszystkim
pozwala na szybkie i bezpieczne
pokonanie kolejowo-samochodowej zapory. Jest to rozwiązanie dla pieszych i rowerzystów.

Nowe
rozwiązania
drogowe

Władze Wejherowa już przygotowują na najbliższe lata budowę bezkolizyjnych węzłów
drogowych w ciągu ul. Kwiatowej i węzła „Zryw”.
Te nowe rozwiązania spowodują, że ani tory, ani dwupasmówka Trójmiasto-Szczecin
nie będą już tak uciążliwe dla
mieszkańców i poprawi się bezpieczeństwo. Piszemy o tym w
artykule pt. „Na ul. Kwiatowej
powstanie tunel” na tej samej
stronie 5.

Kierowcy
- wariaci

Niebezpieczeństwo czyha
na drogach codziennie. Dość
powiedzieć, że w październiku
br. na ulicach wokół Trójmiasta pojawił się nowy pirat drogowy, następca warszawskiego
„Froga”. Tym razem poruszał
się on z prędkością ponad 250
km/h po trójmiejskiej obwodni-

cy. A to przecież tylko kilkanaście kilometrów od Wejherowa.
Niedawno fotoradar na drodze krajowej nr 6 zarejestrował
kierowcę, który pędził przez
Wejherowo 177 km/h! Takie
przypadki brawurowej jazdy
przy nadmiernej prędkości to
tylko krok do pozbawienia kogoś życia lub zdrowia
Szczególnie w takim miejscu, jak Wejherowo, gdzie miasto, niczym gilotyną przecięte
jest na pół ruchliwą drogą.

Prosimy
o uśmiech?

Po Polsce krąży wiele dowcipów na temat liczby fotoradarów
zamontowanych w najprzeróżniejszych miejscach na drogach
krajowych, powiatowych i gminnych. Jednak mało śmiesznie
przedstawia się sytuacja na tych
odcinkach dróg, gdzie ruch jest
wręcz nienaturalnie wzmożony,
gdzie są wypadki śmiertelne
lub z udziałem rannych. Jednym z takich fragmentów dróg
jest odcinek drogi krajowej nr 6
przebiegający przez Wejherowo.
Przez nasze miasto przejeżdża
w obie strony aż 50 tysięcy samochodów dziennie!
Zapewne znanym w Polsce skrzyżowaniem jest to z ul.
Orzeszkowej, gdzie zainstalowano fotorejestratory przejazdów na czarownym świetle.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zarządca
DK6, w swoim raporcie o stanie bezpieczeństwa na drogach
województwa
pomorskiego
wyraźnie podkreśliła, że obszar przy skrzyżowaniu z ul.
Orzeszkowej wymaga szczególnego zabezpieczenia. Generalna Dyrekcja zalecała właśnie
fotorejestratory. Dlatego Instytut Badawczy Dróg i Mostów
w Warszawie zamontował tam
owe urządzenia, by monitorować przejazdy na czerwonym
świetle, a jednocześnie podpisał

umowę z wejherowską strażą
miejską dotyczące przekazywania zdjęć i filmów w sytuacjach,
gdy kierowcy dokonują w tych
miejscach wykroczeń.

Ważne, że nikt
nie zginął

Wszystkie te działania z
punktu widzenia bezpieczeństwa są zasadne, tym bardziej,
jeśli będziemy pamiętali, że
przy skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej zginęły kilka lat temu
dwie dziewczynki, a w pobliżu
powstało duże Osiedle Fenikowskiego.
Mimo to fotorejestratory na ul. Orzeszkowej budzą
emocje. Z drugiej strony, mimo coraz większego natęże-

Zamierzenie powstania bezkolizyjnego
połączenia północnej
i południowej części
Wejherowa przeradza
się w dokumentację
techniczną, która umoż-

liwi wykonanie zadania (powyżej fragment
rysunku technicznego z
widocznym tunelem pod

torami). Budowa tunelu
jest jednym z priorytetów prezydenta Krzysztofa Hildebrandta.

Zastępca Prezydenta Wejherowa
Piotr Bochiński:
- Na dokumentację techniczną Integracyjnego Węzła
Komunikacyjnego „Kwiatowa”
zdobyliśmy dotację z Unii Europejskiej. Węzeł to nie tylko tunel
pod torami kolejowymi, ale cały
układ drogowy od ul. Dworcowej
i ul. Zachodniej. Wykonaliśmy już
projekt budowlany. Uzyskaliśmy
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia i
złożyliśmy wniosek o decyzję na
budowę. PKP uzgodniło projekt,
ale toczą się uzgodnienia w kwestii nieruchomości. Trwają pracę

nad szczegółami dokumentacji,
które zakończą się w przyszłym
roku.

Fotorejestratory przejazdów na czerwonym świetle zamontowane na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z ul.
Orzeszkowej zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom
Osiedla Fenikowskiego wyjeżdżającym na drogę krajową lub przechodzącym przez przejścia dla pieszych.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Wejherowa Wojciech Kozłowski:

nia ruchu i coraz większej
ilości wypadków na drogach
naszego powiatu, sytuacja na
skrzyżowaniu z Orzeszkową
stale się poprawia, chociaż były przejściowe trudności. I co
najważniejsze - nikt tam nie
zginął, gdyż kamery wymuszają większą ostrożność kierowców.
Liczba przejazdów na czerwonym świetle w ciągu kilku
miesięcy spadała na skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej aż o

- Aktywnie zabiegamy o pozyskanie środków unijnych na realizację węzła„Kwiatowa” w ramach
funduszy na lata 2014-2020.
Zadanie zostało już wpisane
na listę projektów, które będą
ubiegały się o sfinansowanie w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z obszaru całej metropolii.
W ZIT jest do podziału ponad
1 mld zł unijnych dotacji. Mamy
szansę na pieniądze, co umożliwi
wykonanie tunelu i rozwiązanie

87 procent! Można próbować
modyfikować funkcjonowanie
samych świateł, wydłużyć czas
pojawiania się światła pomarańczowego czy też zamontować czasomierze odliczające
czas do zmiany świateł. Natomiast likwidacja fotorejestratorów w tym miejscu oznacza
zgodę na powrót do stanu, w
którym życie i zdrowie, przed
wszystkim pieszych, narażone
jest na niebezpieczeństwo.
Czy jest na to zgoda?
AK.

jednego z ważnych problemów
mieszkańców Wejherowa.
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Arkadiusz Kraszkiewicz:

Budżet obywatelski
już w 2015 roku
Ze Skarbnikiem Miasta Wejherowa Arkadiuszem Kraszkiewiczem, Anna Kuczmarska rozmawia o budżecie obywatelskim, zadłużeniu i podatkach lokalnych na 2015 r.
- Panie skarbniku, co to
jest budżet obywatelski?
- Budżet obywatelski jest
narzędziem umożliwiającym
mieszkańcom faktyczne i bezpośrednie współdecydowanie
o wydatkowaniu środków z lokalnego budżetu. Jest on formą konsultacji społecznych w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta na wskazane i wybierane
przez mieszkańców projekty.
- Czemu ma służyć ten
budżet?
- Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest
włączenie mieszkańców miasta w procesy zarządzania
miastem. To otwarcie na
mieszkańców ma prowadzić
do wydawania wspólnych
środków, zgodnie z oczekiwaniami wejherowian, a także
budowaniu więzi w lokalnej
społeczności.
- Prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt zapowiedział wprowadzenie
budżetu obywatelskiego
w Wejherowie. Czy trwają prace nad jego wprowadzeniem?
- Tak, równolegle z pracami nad budżetem miasta Wejherowa na rok 2015
przygotowujemy wdrożenie
budżetu obywatelskiego. Projekt uchwały w sprawie zasad
i organizacji budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa
zostanie złożony przez Prezydenta Miasta Wejherowa
wraz z projektem uchwały
budżetowej na rok 2015.
Przygotowując
budżet
obywatelski dla Wejherowa,
korzystamy z doświadczeń
miast, które wprowadziły już
taki budżet.
- W jaki sposób i od kiedy będzie on realizowany?
- W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą
zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne, będące w zakresie zadań własnych gminy. Po
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Ulica Wschodnia i Nowa

Utwardzone
drogi gminne
Komisja pod przewodnictwem Sekretarza
Miasta Bogusława Suwary dokonała odbioru
budowy ulicy Wschodniej, która została wykonana w technologii płyt YOMB.

przyjęciu przez Radę Miasta
budżetu na rok 2015, w którym zostanie zagwarantowana pula środków na realizację
zadań w ramach budżetu obywatelskiego oraz uchwały w
sprawie wdrożenia budżetu
obywatelskiego, będzie możliwe rozpoczęcie całej procedury.
- Rozumiem, że mieszkańcy będą mogli zgłaszać
w ramach budżetu obywatelskiego własne pomysły?
- Wejherowianie będą mogli zgłosić inicjatywę, która
przyczyni się do rozwoju ich
dzielnicy i miasta, a następnie sami zdecydują, która z
ich propozycji zostanie zrealizowana. Propozycje zadań na
2015 rok będą zgłaszane pisemnie przez mieszkańców na
specjalnym wniosku, popartym podpisami minimum 50
wejherowian, którzy ukończyli 16 lat. Następnie rozpocznie
się elektroniczne głosowanie
na stronie internetowej Gminy Miasta Wejherowa.
Projekty,
które
uzyskają największe poparcie
mieszkańców
Wejherowa,
w ramach zabezpieczonych

środków zostaną przekazane
do realizacji.
- Myśli Pan, że budżet
obywatelski zostanie dobrze przyjęty przez mieszkańców Wejherowa?
- Budżet obywatelski wprowadzamy w Wejherowie po
raz pierwszy. Jego wdrażanie zostanie poprzedzone akcją informacyjno-edukacyjną
wśród mieszkańców. Liczymy
na dużą aktywność mieszkańców i na ciekawe, oddolne inicjatywy. Jestem przekonany,
że wejherowianie włączą się
w tę akcję, gdyż wielu mieszkańców interesuje się sprawami miejskim.
- Panie Skarbniku,
przejdźmy do budżetu
miasta. Jak wygląda sytuacja finansowa i zadłużenie Wejherowa?
- Podsumowując stan finansów miasta na koniec
obecnej kadencji należy wskazać, że w latach 2011-2014
przeznaczyliśmy rekordową
kwotę na wydatki majątkowe, czyli m.in. na inwestycje,
tj. 117 289 208 zł.
Jednocześnie trzeba podkreślić, że zadłużenie miasta

Wejherowa na koniec 2014
roku wynosi 38 608 426 zł,
co stanowi 25,74 procent dochodów. Jesteśmy jednym z
najmniej zadłużonych samorządów w województwie pomorskim.
Dla przykładu zadłużenie
Rumi to 40 proc. planowanych
dochodów, Lęborka 38,72
proc., Tczewa 42,18 proc., Żukowa 42,77 proc., Kartuz 49,
63 proc, Kościerzyny 44,04
proc., Starogardu Gdańskiego 39,64 proc., Sopotu 39,65
porc., Gdańska 44,71 procent.
Budżet Wejherowa spełnia
wszystkie wskaźniki narzucone przez ustawę o finansach publicznych i Ministra
Finansów.
- Czy w Wejherowie planowany jest, tak jak w wieku samorządach, wzrost
podatku od nieruchomości na 2015 rok?
- Od 2013 roku nie zmieniano na terenie miasta Wejherowa stawek podatków i
opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości. Na 2015
rok również nie zostaną zmienione stawki podatków i opłat
lokalnych.

Uczestniczący w odbiorze
Stanisław Brzozowski, kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska UM
w Wejherowie, zapowiedział
że budowa dalszej części ul.
Wschodniej będzie kontynuowana w przyszłym roku.
Komisja udała się również na ul. Nową, którą też

utwardzono płytami YOMB.
W tych dwóch przypadkach inwestycję zrealizowała firma Ryszarda
Czepulonisa.
Ten sam wykonawca
prowadził prace na ulicy
Mestwina, Traugutta i Konopnickiej (do mostu na rzece Redzie). Wykonał także
chodnik na ul. Matejki.

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa

redakcja@pulswejherowa.pl
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Samorządowy Lider Edukacji Niebawem rozpocznie się budowa

EDUKACJA

Miasto dba Powstanie nowa sala
o edukację sportowa przy SP 9
Miasto Wejherowo otrzymało certyfikat
„Samorządowy Lider Edukacji” za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju oświaty, skuteczność i efektywność działań samorządów w
dziedzinie lokalnej polityki oświatowej.
Program „Samorządowy
Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 r. m.in. przez
Fundację Rozwoju Edukacji i
Szkolnictwa Wyższego. Certyfikaty „Samorządowy Lider
Edukacji” trafiły do jednostek
samorządu
terytorialnego,
które - w opinii ekspertów ze
środowisk naukowych - wyróżniają się osiągnięciami w
rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów
edukacyjnych i budowaniu
podstaw gospodarki, opartej
na wiedzy.

Innowacyjność
i skuteczność

- Każdy samorząd uczestniczący w naszym programie jest oceniany niezależnie
przez dwóch
naukowców,
zajmujących się problematyką zarządzania, rozwoju
edukacji, polityki samorządowej. Badają oni m.in. jakość
oferty edukacyjnej gmin, jej
zgodność z lokalnymi potrzebami, innowacyjność działań,
efektywność polityki inwestycyjnej samorządu czy skuteczność w pozyskiwaniu i
wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo.
Ocena ma charakter wieloelementowy i nie dotyczy
wyłącznie działalności administracji samorządowej, ale
także aktywności szkół, lokalnych instytucji i organizacji edukacyjnych, środowisk
nieformalnych. Staramy się
patrzeć na lokalną edukację
w sposób systemowy i kompleksowy - mówi Grażyna
Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Komisja dokonująca certyfikacji samorządów badała
m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, efektywność polityki inwestycyjnej w dziedzinie
oświaty czy skuteczność w po-

zyskiwaniu i wydatkowaniu
funduszy zewnętrznych na
szkolnictwo i programy edukacyjne.

Sukcesy uczniów
i nauczycieli

- Silną stroną edukacji w
Wejherowie jest rozbudowana i racjonalnie zorganizowana sieć szkół i przedszkoli. To
także dobrze wykształcona
kadra pedagogiczna oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, a to przekłada się na
sukcesy uczniów - mówi zastępca prezydenta Wejherowa, Bogdan Tokłowicz. - W
Wejherowie mamy dobrą bazę edukacyjno-dydaktyczną
oraz bazę sportową. Realizacja zajęć odbywa się w salach
gimnastycznych, na boiskach
szkolnych, krytej pływalni
oraz sztucznym lodowisku.

Termomodernizacja
i place zabaw

Jak podkreśla B. Tokłowicz, dzięki dotacjom unijnym
udało się przeprowadzić termomodernizację wszystkich
wejherowskich szkół podstawowych i gimnazjów.
Przy wszystkich wejherowskich szkołach powstały place zabaw spełniające
wymogi programu „Radosna
Szkoła”. Realizowane są inicjatywy w obszarze edukacji
kulturowej, edukacji regionalnej i prozdrowotnej.

Sześciolatki w
pierwszej klasie

- Jesteśmy liderem pod
względem liczby sześciolatków w pierwszych klasach, co
przyniosło nam m.in. wyróżnienie w konkursie „Samorząd na 6” zorganizowanym
przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej - dodaje Bogdan
Tokłowicz, który zajmuje się
m.in. edukacją i kulturą w
mieście.
AK.

Niebawem Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie doczeka się drugiej sali sportowej.
Ulokowana będzie w miejscu, gdzie obecnie
stoi niewielki barak, tuż przy zmodernizowanym boisku.
Warto dodać, że wszystkie
placówki oświatowe, którymi
zarządza miasto Wejherowo,
posiadają sale gimnastyczne,
większe bądź mniejsze.
Przypomnijmy, że Zespół
Szkół nr 3 na ulicy Nanickiej
posiada cały kompleks sportowy, wraz z basenem, boiskami, a nawet lodowiskiem
urządzanym zimą.
Podobnie wyposażony jest
Zespól Szkół nr 1 na ulicy
Śmiechowskiej. Uczniowie

mogą tam korzystać z profesjonalnej sali gimnastycznej
oraz boisk.
Sale posiadają także Zespół Szkół nr 2 przy ulicy
Gdańskiej oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2
przy ulicy Kaszubskiej w
Wejherowie.
Obiekty sportowe stwarzają warunki dla prawidłowego rozwoju fizycznego
uczniów, dlatego tak ważne
jest zadbanie o sale i boiska.

Zastępca prezydenta Wejherowa
Bogdan Tokłowicz:
- W naszej strategii rozwoju oświaty została zaplanowana budowa kolejnych
sal sportowych m.in. przy
Szkole Podstawowej nr 9.
W tym roku została sporządzona całkowita dokumentacja.
Posiadamy
pozwolenie na budowę.
W ubiegłym tygodniu
ogłosiliśmy drugi przetarg
na wykonanie zadania.
Rozstrzygnięcie nastąpi w
przyszłym tygodniu i po podpisaniu umowy rozpoczniemy to zadanie inwestycyjne.

Termin zakończenia to 1
września 2015.

Wejherowski Konkurs Literacki „Powiew Weny”

Grand Prix za opowiadanie
Stach Szulist z Sobowidza, autor opowiadania „Ojciec naprawdę pragnął umrzeć”, został
laureatem Nagrody Grand Prix IX edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew
Weny”. Podczas uroczystego ogłoszenia wyników konkursu w Miejskiej Bibliotece Publicznej, nagrody wręczał zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz - przewodniczący
komisji konkursowej oraz dyrektor biblioteki, Danuta Balcerowicz.
B.Tokłowicz przypomniał,
że motto konkursu, zaczerpnięte z cytatu Alberta Schweitzera
brzmiało: „Dopóki człowiek nie
obejmie współczuciem wszystkich żywych stworzeń, dopóty
on sam nie będzie mógł żyć w
pokoju”. Zaproponowana przez

organizatorów tematyka konkursu otworzyła szerokie pole
dla twórców o wrażliwych sercach na cierpienie i ból wszelkich istot żywych, nie tylko
ludzi, lecz również zwierząt.
W konkursie rywalizowały 54 prace: 22 opowiadania i

32 zestawy poetyckie, nie tylko z terenu województwa pomorskiego, ale także z różnych
stron Polski. Ze względu na
regulamin ocenie podlegały jedynie prace z terenu województwa pomorskiego.

- Pierwszy raz w historii
konkursu przyznaliśmy Nagrodę Grand Prix - powiedziała dyrektor biblioteki Danuta
Balcerowicz dodając, że było to
możliwe dzięki decyzji Prezydenta Miasta Wejherowa.

W kategorii prozy:
I nagrodę otrzymał Krzysztof Szkurłatowski z Wejherowa, za opowiadanie„Dziedzictwo”. II nagrodę za opowiadanie
„Zosia” otrzymała Bogumiła Richert z Redy, a III nagrodę za
opowiadanie „Lekcja współczucia” otrzymała Daria Kaszubowska z Rębu.
Wyróżnienia przyznano Lidii Zdzitowieckiej z Gościcina,
i Alicji Orszulak z Wejherowa za opowiadania.
W kategorii poezji:
I nagrodę otrzymała Daria Węsierska z Rumi, II nagrodę
przyznano Rafałowi Baronowi z Gdańska, a III nagroda trafiła w ręce Lechosława Cierniaka ze Słupska.
Wyróżnienia otrzymali: Jerzy Fryckowski z Dębnicy Kaszubskiej, Karol Bronk z Wejherowa, Patrycja Pionk z Wejherowa i Aleksandra Paluszek-Kur z Wejherowa.
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INWESTYCJE

Wejherowo po raz kolejny nagrodzone

Gratulacje marszałka
za „Modernizację Roku”
W Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, odbyło się uroczyste spotkanie wicemarszałka województwa pomorskiego Wiesława Byczkowskiego z finalistami i laureatami z województwa pomorskiego XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Modernizacja Roku 2013.
Otwierając spotkanie wicemarszałek pogratulował
oraz podziękował wszystkim laureatom konkursu
za wkład w zmianę oblicza przestrzeni publicznej
Pomorza. Podkreślił wagę przemyślanego projektu
oraz profesjonalne i odpowiedzialne wykonanie modernizacji starych budowli,
które mają nie tylko wzbogacać przestrzeń nową estetyką, ale także nadal pełnić
swoje funkcje dla mieszkańców regionu.
Inwestorom, wykonawcom oraz projektantom modernizacji wręczono listy
gratulacyjne marszałka województwa pomorskiego.
W imieniu prezydenta,
gratulacje dla Wejherowa
za modernizację ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż rzeki
Cedron „Turystyczny Szlak
Północnych Kaszub” odebrał Jacek Thiel z Urzędu
Miejskiego w Wejherowie.
- Nowo wybudowane
ścieżki przyczynią się niewątpliwie do wykorzystania
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Współpraca Wejherowa z Gdynią przebiega perfekcyjnie. Na zdjęciu prezydent Gdyni Wojciech Szczurek,
Jacek Thiel z UM w Wejherowie i prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt

Nie tylko z Gdynią

Warto
współpracować
Ostatnia kadencja to czas bardzo dobrej
współpracy Wejherowa z sąsiednimi samorządami i wiele wspólnie zrealizowanych
przedsięwzięć. Jednym z przykładów jest budowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż
rzeki Cedron.

Wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski i Jacek Thiel z
Urzędu Miejskiego w Wejherowie podczas spotkania w Gdańsku.

potencjału
turystycznego
regionu, wydłużenia sezonu turystycznego, a także wzrostu liczby turystów
- powiedział Jacek Thiel. -

Ciąg pieszo-jezdny wzdłuż
rzeki Cedron w Wejherowie
stał się dobrym miejscem
do uprawiania turystyki rowerowej w naszym mieście.

Ponadto połączył ścieżką
rowerową północną część
miasta z zabytkowym śródmieściem Wejherowa. Cieszymy się, że realizacja tej
inwestycji została doceniona przez marszałka województwa pomorskiego.
Celem konkursu „Modernizacja Roku” jest promocja
inicjatyw i dokonań dotyczących modernizacji i remontów obiektów budownictwa
mieszkaniowego,
budynków użyteczności publicznej, obiektów zabytkowych,
obiektów
przemysłowych
i inżynieryjnych, obiektów szkolnictwa, obiektów
kultury, sportu, zdrowia
i rekreacji oraz obiektów
ochrony środowiska.
Wejherowo było wielokrotnie nagradzane w tym
konkursie.

- Promenada wzdłuż Cedronu jest elementem dużego projektu pn. „Turystyczny
szlak północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej
infrastruktury turystycznej
– stworzenie spójnego szlaku
rowerowego na terenie gmin
powiatów wejherowskiego i
puckiego”, w którym Wejherowo współpracowało z gminami wiejskimi: Kosakowo,
Krokowa, Puck, Wejherowo, Gniewino oraz miastem
Puck - mówi Jacek Thiel
odpowiedzialny za promocję
i turystykę w mieście. – Tak
duże projekty mają szansę
na finansowanie ze środków
unijnych tylko dzięki porozumieniu samorządów.
Dzięki projektowi w Wejherowie powstały ścieżki rowerowe: w centrum miasta
wzdłuż rzeki Cedron, przy
ul. Chopina i Ofiar Piaśnicy
w kierunku Lasu Piaśnickiego i terenów nadmorskich.
Wejherowianie mogą w sposób bezpieczny dojechać na

rowerze np. nad Jezioro Żarnowieckie.
Ważnym miejscem współpracy jest Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów i
Prezydentów NORDA, które
powstało w 2011 roku. Powołali je do życia włodarze 15
gmin Północnego Pomorza,
w tym prezydent Krzysztof
Hildebrandt. Współpraca samorządów służy zacieśnianiu metropolitalnych więzi
wspólnot samorządowych,
ze szczególnym wskazaniem
na realizację strategicznie
ważnej inwestycji, jaką jest
Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej.
- Wymiernym efektem
współpracy jest także wspólna promocja turystyczna dodaje Jacek Thiel. – Wraz
z Gdynią i innymi samorządami organizujemy inauguracje sezonu turystycznego,
wydajemy przewodniki turystyczne, mapy, a w 2014
roku stworzyliśmy aplikację
mobilną na smartfony.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Uroczystość miejska

Patriotycznie w Zespole Szkół nr 2
Co roku miejska uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbywa się w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie i zawsze jest
to piękne patriotyczne wydarzenie. Nie inaczej było w tym roku. Widowisko poetycko-muzyczne w wykonaniu uczniów oraz koncert Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie nadały
uroczystości wyjątkową oprawę.
Poczty sztandarowe szkół i
odśpiewanie Hymnu Państwowego - tak zaczęła się uroczystość z okazji 11 Listopada.
Razem z dziećmi zaśpiewał
Chór Żeński „Gaudeamus” pod
dyrekcją Agaty Jasińskiej.
Gości powitała dyrektor zespołu szkół Beata Dampc.
Prezydent
Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt w
swoim wystąpieniu mówił o
patriotyzmie, wolności i miłości do Ojczyzny, przypominając odrodzenie Polski po 123
latach niewoli.
Jesteśmy
wdzięczni
wszystkim, którzy wywalczyli
wolną Polskę, wdzięczni za miłość do Ojczyzny, za ich walkę
w obronie honoru – powiedział
Krzysztof Hildebrandt. - Trudno sobie dziś wyobrazić, aby
nie było polskiego rządu ani
wojska, żeby nie było stolicy,
aby nie wolno było używać polskiej flagi, ani godła. Jesteśmy
u siebie w domu, w polskim domu. Oddajmy Ojczyźnie cześć,
okazujmy swój patriotyzm,
którym może być honorowanie
świąt państwowych a także
dobra nauka, a potem zdobycie zawodu i praca na rzecz
własnego kraju, który rozwija
się dzięki talentom i pracy jej
obywateli. Wierzę, że Wy młodzi Polacy swoim zaangażowaniem w naukę sprawicie, że
Polska będzie krajem silnym,
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krajem mądrych, dobrych i
uczciwych ludzi, po prostu Polaków - podkreślił prezydent
Wejherowa.
Ciekawy program artystyczny przygotowały Agata Jasińska i Iwona Klein.
Dekoracje powstały pod okiem
Aleksandry Spanowicz i
Magdy Baranowskiej. Najmłodszych uczniów przygotowała Gracjana Miszke.
Pieśni legionowe i inne
utwory, wybrane na tę uroczystość dla wszystkich zagrała
Orkiestra Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Wejherowie pod dyrekcją Mieczysława Winczewskiego.
W uroczystości w Zespole
Szkół nr 2 wzięli udział m.in.
zastępcy prezydenta Bogdan

Tokłowicz i Piotr Bochiński, sekretarz miasta Boguslaw Suwara, skarbnik
miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Leszek Glaza,
wicestarosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius,
radni miejscy: Teresa Skowrońska, Henryk Kanczkowski, Henryk Jarosz,
Zygmunt Hazuka, Mieczysław Makurat, starszy cechu
Brunon Gajewski, przewodniczący Rady Kombatantów
Stanisław Harasiuk oraz
prezes koła miejskiego Polskiego Związku Byłych Więźniów i Hitlerowskich Obozów
Koncentracyjnych
Roman
Szrajer. Obecny był również
ks. dziekan Tadeusz Reszka.

redakcja@pulswejherowa.pl

13 listopada 2014

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Świętowali na trasie, na boisku, w pałacu
Narodowe Święto Niepodległości obchodzono w Wejherowie również podczas imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, zorganizowanych specjalnie z okazji 11 Listopada.

I turniej siatkówki

D&H Bytów zwycięzcą
W I turnieju z okazji Dnia Niepodległości o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa uczestniczyło
10 zespołów z województwa pomorskiego, w tym
dwa zespoły amatorskie z Wejherowa. Organizatorem turnieju był klub AWKS Wejherowo (Piotr i
Tomasz Myszewski) oraz Miasto Wejherowo.

Zespoły zostały podzielone na trzy grupy, z których to po
jednym zespole awansowały do kolejnej rundy turnieju. W grupie najlepszymi zespołami okazały się Klaja Cafee Lębork oraz
Tom Blok Wejherowo. Na trzeciej pozycji w grupie sklasyfikowany został AWKS Wejherowo gospodarz turnieju, po bardzo
emocjonujących meczach ulegli TOM Blokowi 2-1 oraz Klaja
Cafee także 2-1.
W grupie B bezkonkurencyjny okazał się zespół D&H Bytów wygrywając wszystkie swoje mecze natomiast grupę C zdominował zespół LOGBARTRANS Nauka Jazdy Adam Elbląg.
Najlepsze cztery drużyny spotkały się w fazie półfinałowej,
natomiast w meczu finałowym zaprezentowano grę na najwyższym szczeblu amatorskiej, niekoniecznie rekreacyjnej
siatkówki. Mecz zakończył się po trzech setach zwycięstwem
zespołu D&H Bytów. Pamiątkowe medale oraz puchary dla
najlepszych trzech zespołów ufundowane przez Miasto Wejherowo wręczali: Bogdan Tokłowicz oraz Jacek Thiel.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1.
2.
3.
4.

D&H Bytów
LOGBARTRANS Nauka Jazdy Adam Lębork
TOM – BLOK Wejherowo
Klaja Cafee Lębork

Miejsca 5-10: AWKS NightShadows Wejherowo, Epo
Project Żukowo, CBA Gdynia, Kunkiowski Przodkowo, KS
Strzebielino, TKS Śledzie Reda.

Odbył się m.in. Siatkarski Turniej o Puchar Prezydenta Wejherowa, o
którym piszemy obok oraz
Bieg na Orientację w wejherowskim parku.
Ciekawą imprezą był niepodległościowy Marsz Nordic Walking, który odbył
się 11 listopada. Uczestnicy
wyruszyli na 7-kilometrową
trasę w samo południe, po
rozgrzewce i pamiątkowym
zdjęciu, które prezentujemy
obok. Po wyczerpującym, ale
przyjemnym marszu (pogoda dopisała!) poczęstowano
uczestników posiłkiem regeneracyjnym.
Organizatorem marszu
był Wejherowski Klub Nordic Walking pod patronatem
Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta
oraz Polskiej Federacji Nordic Walking.
Wczoraj, 12 listopada w
Szkole Podstawowej nr 9 odbył się Wieczorek Niepodległości z okazji 96. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości, a w Bibliotece
Miejskiej - konkurs recytatorski „Strofy dla Ojczyzny”.
11 Listopada w wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbył się Maraton
Pieśni Patriotycznej w
Pałacu, zorganizowany wraz
ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki w Wejherowie.
Z powodu zamykania w tym
samym czasie kolejnego wydania „Pulsu Wejherowa” nie
mogliśmy uczestniczyć w tej
ciekawej imprezie.
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Anna Fotyga w Redzie

Eurodeputowana
o bezpieczeństwie
W drugą niedzielę listopada Redę odwiedziła Anna Fotyga, przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu
Europejskiego, by opowiedzieć zainteresowanym o sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwie Polski.
Do zabrania głosu w tak ważkich sprawach uprawnia prelegentkę doświadczenie zyskane m.in. w czasach, kiedy była
Ministrem Spraw Zagranicznych, szefowała kancelarii Prezydenta RP, zasiadała w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.
Zgodnie z oczekiwaniami wykład rozpoczął się kwestią konfliktu na Ukrainie, ale większą uwagę Anna Fotyga poświęciła
pozycji Polski w Unii Europejskiej, oraz metodom wzmacniania
tejże pozycji (czy też patrząc na ostatnie lata rządów PO, braku
takich metod).
Okazuje się, iż Traktat Lizboński umożliwia dbałość o narodowy interes nawet partnerom mniejszym od Polski. Zaś obecna dominacja Niemiec w eurowspólnocie nie wynika wyłącznie
z ekonomicznej rangi naszych zachodnich sąsiadów, ale raczej
ze zbytniej spolegliwości niektórych członków Unii. W pytaniach od uczestników spotkania poruszona została także kwestia rozwiązań węgierskich.
- Z narodem węgierskim przyjaźnimy się od wieków, ale z
uwagi na różne uwarunkowania historyczne niektóre z rozwiązań, przyjętych przez Orbana w Polsce by się nie sprawdziły, inne przyniosłyby wręcz negatywne dla nas skutki, ale są i takie,
które bardzo byśmy chcieli wprowadzić - powiedziała Fotyga.
Spotkanie, które odbyło się w ZS nr 1 zorganizowało redzkie
koło Prawa i Sprawiedliwości.

www.pulswejherowa.pl

Święto Niepodległości
11 Listopada obchodziliśmy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123
latach zaborów Polska wróciła na mapę Europy. Święto zostało powołane na dwa lata
przed wybuchem II wojny światowej, a po wojnie ponownie jest obchodzone od 1989 roku.
W 1795 roku z map Europy i Świata wymazano samodzielne państwo polskie, a jego
obszary weszły w skład trzech
krajów: Rosji, Prus i Austrii.
Polacy kilkakrotnie bezskutecznie próbowali walczyć o
niepodległość, jednak państwa
zaborcze brutalnie tłumiły kolejne powstania.
Dopiero na początku XX
wieku sytuacja się zmieniła
bo dotychczasowi sojusznicy i
ciemiężyciele Polski wystąpili przeciwko sobie. Powstało
Trójprzymierze Niemiec, Austro-Węgier i Włoch oraz Trójporozumienie Francji, Anglii i
Rosji. Konflikt doprowadził do
wybuchu I wojny światowej i
do klęski trzech krajów zaborczych: Austro-Węgier, Niemiec
i Rosji.
Nową sytuację wykorzystało trzech wybitnych Polaków:
Józef Piłsudski, Roman
Dmowski i Ignacy Paderewski. Józef Piłsudski rozpoczął tworzenie legionów
polskich, budowanie Polskiej

Organizacji Wojskowej. Roman Dmowski był przywódcą
obozu narodowo-demokratycznego i m.in. dzięki niemu od
czerwca 1917 r. zaczęto tworzyć armię polską we Francji,
a w Paryżu powstał Komitet
Narodowy Polski. Ignacy Paderewski skupiał wokół siebie
Polonię amerykańską.
Jesienią 1918 r. Niemcy i
Austro-Węgry dogorywały militarnie a Rosja rozsypywała
się w chaosie rewolucji. W tych
okolicznościach w poszczególnych zaborach zawiązywały

się niezależne ośrodki polskiej
władzy - Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie, Rada
Narodowa Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie, Naczelna
Rada Ludowa w Poznaniu i
Tymczasowy Rząd Ludowy w
Lublinie.
11 listopada 1918 r w Warszawie stronnictwa polityczne w Polsce nakazały Radzie
Regencyjnej przekazać Józefowi Piłsudskiemu naczelne
dowództwo nad wojskiem. Na
ulicach polskich miast trwało już rozbrajanie żołnierzy

niemieckich i austriackich.
Wszędzie gromadziły się tłumy świętujące swą radość i zadowolenie z faktu odzyskania
przez Polskę niepodległości po
123 latach niewoli.
Po odzyskaniu niepodległości Wejherowo weszło w granice pastwa polskiego, chociaż
Pomorze przejmowano z rąk
niemieckich do 1920 roku.
10 lutego 1920 roku na
wejherowskim rynku uroczyście witano wojska gen. Józefa
Hallera, od koloru niebieskich
mundurów nazwane Błękitną
Armią. Sam generał dzień później pojawił się w Pucku, gdzie
dokonał uroczystych zaślubin
Polski z morzem.
Co ciekawe, rynek w Wejherowie już wtedy otrzymał
nazwę plac Jakuba Wejhera,
która przetrwała do 1939 roku,
a nazwa powróciła ponownie w
1990 roku. W Grodzie Wejhera
rozpoczęło się tworzenie administracji Państwa Polskiego,
szczególnie związanego z gospodarką morską.
BaK.

OGŁOSZENIE Komitetu wyborczego prawo i sprawiedliwość

Nasz kaszubski kandydat do Sejmiku Województwa Pomorskiego
z listy Prawa i Sprawiedliwości - mgr inż. Roman Dambek - ma 65 lat, żonaty.

Od lewej: Violetta Mackiewicz-Sasiak, europesłanka
Anna Fotyga oraz Piotr Skurzyński.

W prezentacji kandydatów Prawa i Sprawiedliwości z Redy
do Rady Powiatu Wejherowskiego w poprzednim numerze „Pulsu Wejherowa” znalazły się nieścisłości.
Prezentacja Waldemara Falkiewicza (nr 5 na liście) powinna brzmieć: 72 lata, w przeszłości pracował w firmach budowlanych. Jest sędzią klasy krajowej w lekkiej atletyce,
kierownikiem klubu piłkarskiego, działaczem związkowym
i społecznym. Udziela się w PZPRiI oraz w Kabarecie Senior-i-Ta działającym przy MDK w Redzie, którego jest aktorem.
Bezpartyjny.
Wbrew faktom podaliśmy, że W. Falkiewicz jest dziadkiem, za
co przepraszamy zainteresowanego w imieniu osób, przygotowujących materiały wyborcze do gazety.
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Pochodzi z pomorskiej zasłużonej rodziny walczącej od pokoleń o polskość
Kaszub i Pomorza. Uczestnik Grudnia 1970 r., inicjator Stowarzyszenia Rodzin
Ofiar Grudnia 1970 r., emigrant polityczny (USA). Prezes Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, bratanek
porucznika Józefa Dambka – założyciela i dowódcy TOW „Gryf Pomorski”.
Przez śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Posiada wieloletnie doświadczenie, w tym inżynierskie, w pracy w USA
i w Polsce; pracował jako inspektor w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku,
a za rządów premiera Jarosława Kaczyńskiego w administracji państwowej na
stanowisku dyrektorskim. Obecnie jest asystentem poseł do Parlamentu Europejskiego - Anny Fotygi, pracuje w biurze głównym w Gdyni. Członek Prawa i
Sprawiedliwości od 2002 r. Ostatnio członek władz okręgowych tej partii.
Jako radny Sejmiku Województwa Pomorskiego za główny cel stawia sobie
propagowanie, szczególnie wśród młodzieży, patriotyzmu opartego na rzetelnej wiedzy historycznej i na wartościach chrześcijańskich. Uważa, że Pomorze
potrzebuje silnego pobudzenia gospodarczego, w tym odbudowy gospodarki
morskiej, uwzględniającego zrównoważony rozwój całego regionu.

Anna Fotyga

poseł do Parlamentu Europejskiego
Roman Dambek to osoba skuteczna, dobrze znająca problemy mieszkańców. Jego zapał, doświadczenie i aktywność
społeczna jako Prezesa Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf
Pomorski” są najlepszą gwarancją rzetelnej pracy i zaangażowania na rzecz Pomorza. Popieram Romana Dambka, kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego.
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KANDYDACI PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI DO RADY MIASTA WEJHEROWA

Okręg nr 1
Grzegorz
Skowroński

Okręg nr 2
Krzysztof Ginejt

Okręg nr 3

Okręg nr 5

Okręg nr 7
Jan Ambroziak

Okręg nr 9

Okręg nr 11
Małgorzata
Tederko

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

Marcin Drewa

Franciszek
Kasprzycki

Andrzej
Wesołka

Okręg nr 12
Paweł
Sulewski

OGŁOSZENIE
Ko m i t e t u
w y b or c zego
Pr a w o i
s p r a w ie d li w o ś ć
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Z POLICJI
Mercedes i marihuana

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej
Policji w Wejherowie pracując nad sprawą kradzieży z włamaniem do samochodu mercedes A180, zatrzymali mężczyzn w
wieku od 21 do 33 lat, podejrzewanych o to przestępstwo.
Sprawcy w nocy ukradli samochód, następnie rozkręcili go
na części. Funkcjonariusze odzyskali części z tego samochodu,
natomiast w jednym z domów podczas przeszukania znaleźli
także marihuanę. Mężczyźni zostali przesłuchany przez śledczych. Usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem do samochodu.
Dodatkowo 24-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków.
Mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Ekologiczna edukacja
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. odwiedziły dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie. Towarzyszył im
przewodniczący Rady Nadzorczej ZUK, Arkadiusz Kraszkiewicz i prezes Zarządu
ZUK, Roman Czerwiński.
Prezes ZUK opowiedział na
czym polega praca przy pojeździe wywożącym nieczystości stałe i koparko-ładowarce.
Dzieci miały okazję zobaczyć
wnętrze „śmieciarki” i dowiedzieć się, w jaki sposób trafia do
niej zawartość kosza na śmieci.
Najwięcej emocji wzbudziła prezentacja nowego sprzę-
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tu spółki ZUK, podczas której
pracownik obsługujący koparko-ładowarkę zgniótł metalowy pojemnik, doszczętnie go
niszcząc.
Przedszkolaki dowiedziały
się kilku ciekawostek na temat
pracy zakładu oraz jak dużą rolę odgrywają zaprezentowane
maszyny podczas prac porząd-

kowych i remontowych.
Na koniec dzieci otrzymały
od Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie cukierki,
kolorowanki z motywami ekologicznymi oraz bajkę edukacyjną, a same wręczyły osobiście
prezesowi ZUK Romanowi
Czerwińskiemu podziękowanie
za serdeczne przyjęcie.

Skuterem na narkotykach

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie na
terenie gminy Choczewo zatrzymali wieczorem do rutynowej
kontroli drogowej kierowcę skutera mondial.
W trakcie rozmowy z 20-letnim mężczyzną funkcjonariusze
zauważyli, że ma nienaturalnie powiększone źrenice i jest zdenerwowany. W trakcie sprawdzania kierowcy okazało się, że jest
pod wpływem substancji narkotycznych. 20-latek miał przy sobie marihuanę.
Policjanci z zespołu ds. nieletnich Komendy Powiatowej
Policji w Wejherowie patrolowali rejon miasta. Podczas przeprowadzanych kontroli miejsc grupowania się młodzieży, na
ul. Przemysłowej wylegitymowali 18-latka. W trakcie rozmowy,
chłopak był mocno zdenerwowany. Okazało się, że miał przy
sobie marihuanę.
Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności
nawet do 3 lat, natomiast za kierowanie pod ich wpływem do 2
lat pozbawienia wolności.

WAŻNE
TELEFONY
Szpital
Specjalistyczny
centrala 58 572 70 00
Pogotowie
Ratunkowe
58 6776102, 58 6776103
Komenda Policji

Dyżurny 58 672 97 22

Straż PożarnA
Dyżurny

58 677 61 00

Straż Miejska
58 677 70 40
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
58 677 79 60
ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH
58 676 95 50, 58 676 95 20

redakcja@pulswejherowa.pl
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Aktywni mieszkańcy Osiedla Fenikowskiego

MIASTO I MIESZKAŃCY

Integracja przy ognisku
Mieszkańcy Osiedla Fenikowskiego w Wejherowie spotkali się w sobotę przy ognisku.
Chłodny, ale pogodny listopadowy dzień postanowili spędzić razem, zapraszając na spotkanie integracyjne gości. Na teren rekreacyjny przy osiedlu przybyli przedstawiciele władz Wejherowa: zastępca prezydenta Piotr Bochiński oraz Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik miasta.
To nie było pierwsze spotkanie integracyjne na osiedlu.
Od dawna grupa aktywnych
mieszkańców organizuje zajęcia sportowe, ogniska i grilla,
przy których można spotkać
się z sąsiadami, a także miło
i ciekawie spędzić wolny czas.
- Z pomocą władz miasta sami urządziliśmy piękny teren
w sąsiedztwie naszych bloków,
gdzie mamy wiatę, palenisko,
ławki i stoliki. Wiele osób tu
przychodzi, m.in. młodzież mówi Edward Śliwiński,
jeden z inicjatorów spotkania.
– Dzisiejsze spotkanie pomagali zorganizować jak zawsze
niezawodni i aktywni mieszkańcy osiedla: Mariusz Łupina, Daniel Pielak, państwo
Krystyna i Wiesław Krawczykowie i kilka innych osób.
Do naszych spotkań i akcji
włącza się też tenisistka stołowa, brązowa medalistka Paraolimpiady w Londynie - Alicja
Eigner. Jesteśmy dumni, że
mieszka na naszym osiedlu.
Podczas sobotniego spotkania, w rodzinnej atmosferze, dziękowano Alicji Eigner
za wsparcie działań, w wyniku których na łące obok osiedla stanie stół do ping-ponga,
podarowany przez sponsora.
Mieszkańcy dziękowali też
władzom miasta za dotychczasową pomoc w powstaniu
różnych urządzeń, przekazy-

waniu drewna itp.
- Dziękujemy i prosimy o
więcej - powiedział Edward
Śliwiński.
Mariusz Łupina, lider aktywnych mieszkańców, startujący w najbliższych wyborach
samorządowych, mówił o potrzebie powstania Rady Osiedla, a skarbnik Arkadiusz
Kraszkiewicz przypomniał

mieszkańcom o możliwościach,
które daje budżet obywatelski.
Taki budżet będzie funkcjonował w Wejherowie.
- Jeśli mieszkańcy złożą
wnioski, mieszczące się w zakresie zadań miasta, a później
zostaną one przegłosowane
przez większość wejherowian,
będą realizowane - powiedział
M. Kraszkiewicz. Odpowia-

dając na pytania, skarbnik
miasta podkreślił, że władze
Wejherowa od trzech lat nie
podnoszą w mieście podatków.
Pieczenie kiełbasek oraz
słodycze dla najmłodszych
uczestników to nie jedyne
atrakcje pikniku. Dzieci korzystały także z przejażdżek
zabytkowym motocyklem, siedząc w przyczepie.
AK.

Więcej zdjęć w na facebook.com/PulsWejherowa

Od prawej: Edward Śliwiński, Mariusz Łupina, Daniel
Pielak i ich sąsiad z Osiedla Fenikowskiego.

Gigantyczna dynia

Kiełbaski prosto z ogniska to przysmak plenerowych spotkań.

Na spotkanie przy ognisku przybyły całe rodziny z
dziećmi. Były też starsze osoby oraz młodzież.

Mistrzyni w tenisie stołowym, Alicja Eigner pokazywała
zainteresowanym sąsiadom brązowy medal olimpijski.

Ta ogromna dynia wyrosła w ogrodzie pana Henryka
Jagnow w Gościcinie, przy ul. Południowej. Dynia waży
ponad 30 kilo i ma w obwodzie około 150 cm!
Dziękujemy za zdjęcie i gratulujemy wyhodowania takiego okazu!
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EDUKACJA I KULTURA

Jakie zmiany w szkole XXI wieku ?

Czas, by ze szkoły zniknęła nuda
Polska szkoła w swojej strukturze jest konserwatywna, często zapomina o nowoczesności . Może z powodu braku
środków finansowych, a może z powodu braku chęci do zmian? A postęp technologiczny jest nieunikniony, powinniśmy czerpać z niego jak najwięcej - twierdzi Andrzej Gredecki, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w
Wejherowie. O tej placówce z pewnością nie można powiedzieć, że nie jest nowoczesna.
O tym, że postęp technologiczny w placówkach
oświatowych jest nieunikniony i konieczny pamiętało Ministerstwu Edukacji
Narodowej,
wprowadzając
pilotażowy program „Cyfrowa szkoła”. Główny cel tego
programu nie polegał (jak
większość myślała) na doposażeniu placówek w sprzęt
komputerowy ale na kompetentnym i świadomym wykorzystywaniu
technologii
informacyjno-komputerowej
w procesie nauczania.

„Jedenastka”
w nurcie zmian

Powstają e-podręczniki, w
dalszym ciągu wielki nacisk
kładzie się na doskonalenie
umiejętności i kompetencji
nauczycieli. Aby jednak szkoła stała się szkołą XXI wieku
potrzeba także innych zmian.
Wejherowska „jedenastka”, funkcjonująca w ramach
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, bardzo mocno
wpisuje się w ten nurt zmian
i dyskusji nad nimi, dzięki
udziałowi w programach prowadzonych przez instytucje
centralne (Ośrodek Rozwoju
Edukacji i Centrum Edukacji Obywatelskiej)

Akademia
Internetowa

- Nasi nauczyciele i
uczniowie mają możliwość
poznawania
nowoczesnej
edukacji - informuje dyrektor A. Gredecki. - Nauczycielska Akademia Internetowa
(N@I) to możliwość szkolenia nauczycieli między
innymi z oceniania kształtującego, przekazywania informacji zwrotnej uczniowi i
jego rodzicom, to poznawanie nowoczesnych poglądów
na system edukacyjny. Nasi uczniowie stali się rozpoznawali w całym kraju. Jest
to niesamowite, kiedy będąc
w Warszawie słyszymy się:
„Z Wejherowa? Czy to z tej
szkoły od bystrzaków, naukowców i odkrywców?”
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Wymyślić szkołę
na nowo

Jak podkreśla Andrzej
Gredecki, polska szkoła (i
nie tylko) potrzebuje dziś bardzo głębokich zmian. Według
słów pani doc. Marzeny Żylińskiej:
„Szkołę trzeba dziś wymyślić na nowo, bo ta którą znamy, powstała w XIX wieku na
potrzeby świata, którego już
nie ma. Od tamtego czasu radykalnie zmienił się kontekst
kulturowy. Przed dwustu laty dla wielu uczniów szkoła
była jedynym źródłem wiedzy
o świecie, dziś żyjemy skąpani w informacyjnej lawinie i
problemem nie jest dostęp do
informacji, ale zdolność ich
wykorzystania.
Drugi powód jest natury
neurobiologicznej. Dziś wiemy już, że nasze mózgi pracują inaczej niż wymaga tego
obecny sytem edukacyjny.
Nie zostały stworzone do reprodukowania informacji, ale
do ich przetwarzania i wyciągania z nich ogólnych reguł.
Gdy mogą to robić, pracują
efektywnie i trwale zapisują nowe dane w strukturach
pamięci. I w końcu po trzecie - w interesie jednostek i
całego społeczeństwa leży,
by młodzi Polacy wiedzieli,
że współpraca przynosi lepsze efekty niż rywalizacja.”
(za http://osswiata.pl/zylinska/2014/01/18/szkole-trzeba-dzis-wymyslic-na-nowo).

Mamy
potencjał!

Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w
Wejherowie stawia właśnie
na takie zmiany.
- Czas już, aby ze szkoły
zniknęła nuda, brak zrozumienia i „sztampa” - mówi
A. Gredecki. - Mamy wśród
nauczycieli i uczniów wielki potencjał. Nie stawiajmy
więc jedynek za brak zeszytu, podręcznika, czy za brak
pracy domowej. Rozwijajmy
zainteresowania
uczniów

IMPREZY
W WCK
W Wejherowskim Centrum Kultury w listopadzie
przygotowano
kolejne
atrakcyjne spotkania ze
sztuką – teatrem, muzyka,
plastyką, filmem. Oto niektóre propozycje:
Spektakl ZORIUSZKA

13.11 godz. 11.00, 19.00, sala główna. Bilety: 10 zł normalny, 8 zł ulgowy
„Zoriuszka” to widowisko
baletowo-muzyczno-medytacyjne, to kolejna (po "Królewnie Śnieżce i 7 Krasnoludkach"
i "Wilku Stepowym") produkcja
Wejherowskiego Centrum Kultury, w wykonaniu Teatru Tańca "Sarasvati", działającego w
WCK od września 2013 r. pod
okiem instruktorki Jolanty Borysiewicz.

od najmłodszych lat. Mam
wielką ochotę zrezygnować
z typowych ocen na rzecz informacji zwrotnej dla ucznia
i rodzica, szczególnie w klasach najmłodszych. Czas powoli rezygnować z typowego
układu lekcyjno-klasowego.
Czy dzieci sześcio- i siedmioletnie (ale i starsze) są
zawsze w stanie spokojnie
przesiedzieć w ławce 45 minut? A potem znowu 45 minut i znowu 45 minut?
- Nie - mówi dyrektor
Gredecki, - więc zmieniajmy
szkołę, od dołu.

Oto cytat z http://osswiata.pl/zylinska/2014/01/18/szkole-trzeba-dzis-wymyslic-na-nowo/ :
Jestem mamą dwójki chłopców, w tej chwili uczniów klasy IV i III. Od dawna jestem rozczarowana i
zniechęcona systemem edukacyjnym obowiązującym w Polsce. Na własne oczy widzę jak ciekawskie
i wszędobylskie dzieciaki zamieniają się w niechętne, zamknięte dzieci, szukające ucieczki w świecie
wirtualnym, które nie rozumieją czego chce od nich pan/pani nauczyciel i dlaczego ja, głosząca ciekawość świata, zamykam ich w ciasnych i mrocznych klatkach szkoły. To naprawdę smutne i prawdę mówiąc motywuje mnie to wyprowadzenia się z kraju. Nie chcę żeby moje dzieci straciły radość i
pasję życia!
Od Wychowawcy klasy IV, na pierwszym zebraniu dowiedzieliśmy się – my Rodzice, że najważniejszym celem dla Wychowawcy jest uzyskanie jak najwyższej punktacji z testu na koniec VI klasy.
Bo Wielkopolska jest na odległym miejscu w rankingu …. Czy naprawdę po to żyją te dzieciaki, żeby
Wlkp była wyżej na jakiejś absurdalnej liście?! NIE ZGADZAM SIĘ Z TYM! Moim marzeniem byłoby pozwolić chłopcom uczyć się w szkole, która szanuje ich zainteresowania, chce pomóc im rozwinąć ich
potencjał, która zwyczajnie interesuje się nimi. I pomaga poznać świat. (…).
Taką szkołę pragnie stworzyć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie dyrektor Andrzej Gredecki.

Spektakl
GOŁO I WESOŁO
- Teatr Gudejko
z Warszawy

14.11, godz. 19.00, sala
Główna. Bilety: 80 zł normalny,
70 zł ulgowy
Komedia która okazała się
hitem nie tylko w teatrach – film
na podstawie sztuki, pod tym
samym tytułem podbił także kina. Podobnie jak film, spektakl
opowiada historię kilku bezrobotnych, którzy będąc zupełnie
bez pieniędzy, bez perspektyw,
wpadają na pomysł, aby założyć
grupę striptizerów.

Spektakl KALINA
w wykonaniu
Katarzyny Figury

17.11 godz. 17.30, 20.00, sala główna . Bilety: 60 zł normalny, 50 zł ulgowy
Spektakl „Kalina” to intymna
opowieść o dojrzewaniu - artystki, kobiety, legendy – Kaliny
Jędrusik. Reżyserka Małgorzata
Głuchowska uznała, że jedyną
osobą mogącą wcielić się w postać Kaliny Jędrusik jest równie
kontrowersyjna ikona polskiego
kina i teatru - Katarzyna Figura.

Stanisławy Celińska
Koncert „NOWA
WARSZAWA” - 25.11

Bilety: 60 zł normalny,
50 zł ulgowy.

redakcja@pulswejherowa.pl
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HISTORIA

Pawel Formela (stoi), prezes Klubu Miłośników Wejherowa, odczytał ciekawe dokumenty, związane z bł. siostrą Alicją Kotowską.

O życiu bł. siostry Alicji Kotowskiej opowiadali: siostra Fides oraz Marcin Drewa,
znany ze swojej wiedzy na temat zbrodni w Piaśnicy. Siostra była jedną z jej ofiar.

Spotkanie Klubu Miłośników Wejherowa

Pamięć o bł s. Alicji
Nieprzypadkowo tematem kolejnego spotkanie członków Klubu Miłośników Wejherowa była historyczna postać błogosławionej siostry
Alicji Kotowskiej. Przełożona Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie i dyrektorka szkoły dla dziewcząt, prowadzonej
przez zakonnice, została zamordowana przez hitlerowców 11 listopada 1939 roku. Właśnie minęła 75. rocznica śmierci siostry Alicji.

Uczestnicy spotkania w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie, gdzie mieszkała i pracowała błogosławiona zakonnica.

Miłośnicy Wejherowa spotkali się tym razem w Domu Zgromadzenia przy ul.
Klasztornej, gdzie w latach
1934-1939 żyła i pracowała bohaterska zakonnica. Za
przekazywanie dzieciom wartości chrześcijańskich i patrio-

Przejrzysty samorząd
Menadżer, społecznik, aktywnie wspierający kultywowanie tradycji regionalnych - Jarosław Bierecki, działa m.in. na rzecz lokalnych stowarzyszeń.
Doświadczenie,
potrzebne w obecnej działalności J.
Bierecki zdobywał m.in. jako
uczestnik prac Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” i studenckich protestów „Solidarności” w
1981 roku. W odrodzonej Polsce tworzył Spółdzielcze Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowe,
które łączą dziś ponad 2,5 miliona Polaków i stanowią ostoję
polskiego sektora finansowego (piszemy o tym w rozmowie
poniżej). Jarosław Bierecki jest
prezesem Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych,
przywracającej tradycję wspólnotowych towarzystw ubezpieczeniowych,
sięgających
korzeniami kaszubskich maszoperii rybackich.

Jako kandydat do Sejmiku
Województwa Pomorskiego,
J. Bierecki chciałby zapewnić
pełną jawność pracy samorządu - przetargi i zamówienia publiczne muszą być dostępne dla
mieszkańców.
- Każdy powinien mieć prawo do wygodnego, internetowego dostępu do wiedzy o
wydatkowaniu środków pochodzących z naszych podatków –
twierdzi kandydat na radnego
wojewódzkiego
samorządu.
- Ważne jest też wzmocnienie
regionalnej gospodarki. Należy
zadbać m.in. o to, aby politycy
nie zaprzepaścili szansy, jaką
stwarza wydobycie gazu łupkowego i potencjału wynikającego z nadmorskiego położenia.

Jestem zwolennikiem zrównoważonego rozwoju regionu
i zapewnienia równych szans
wszystkim jego mieszkańcom.
W rozmowie i planach przyszłej pracy w Sejmiku Województwa Pomorskiego, J.
Bierecki podkreśla konieczność
odbudowy szkolnictwa zawodowego, ponieważ przedsiębiorcy czekają na pracowników
o profilu wykształcenia dostosowanym do potrzeb rynku.
- Bardzo mi zależy na poprawie kondycji pomorskiej służby
zdrowia, w tym racjonalizacji
wydatków i zmniejszeniu kolejek, a także na usprawnieniu
infrastruktury komunikacyjnej
- dodaje Jarosław Bierecki. –
Dzięki temu mieszkańcy Gdyni

i Sopotu powinni zyskać lepszy
dostęp do uroczych zakątków
Kaszub, zaś mieszkańcy Pucka
i Małego Trójmiasta do sprawnych, punktualnych i komfortowych środków komunikacji.

tycznych została rozstrzelana
w Lasach Piaśnickich . Była
jedną z ofiar największej egzekucji, zorganizowanej przez
Niemców 11 listopada, w narodowe święto Polski.
O siostrze Alicji, która mimo ostrzeżenia nie opuściła
szkoły i klasztoru w obliczu
zagrożenia, opowiadała siostra Fides ze Zgromadzenia
Sióstr
Zmartwychwstanek
w Wejherowie oraz Marcin
Drewa, interesujący się tematyką piaśnicką.
Ciekawe informacje dorzucił też historyk, Mirosław La-

demann. Powiedział m.in., że
gdy siostra Alicja była jeszcze
uczennicą, uciekła z koleżanką z lekcji, aby powitać powracającego do kraju Józefa
Piłsudskiego, co świadczy o
patriotyźmie błogosławionej.
O historii miejsca, w którym osiedliły się zakonnice
mówi historyk Maciej Kurpiewski.
Siostry zakonne oprowadziły gości po domu, pokazując m.in. pokój, w którym
mieszkała s. Alicja i miejsce, z
którego Niemcy zabrali aresztowaną zakonnicę.
AK.

Błogosławiona Siostra Alicja Kotowska - przełożona Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie i dyrektorka prowadzonej przez siostry szkoły, 24
października 1939 r. została aresztowana przez Gestapo
i przewieziona do wejherowskiego więzienia. 11 listopada 1939 r. została rozstrzelana w Piaśnicy.
Tego dnia widziano ją po raz ostatni, gdy na więziennym dziedzińcu wchodziła do samochodu ciężarowego
wraz z grupką przestraszonych dzieci żydowskich. Siostra trzymała je za rączki, dodając otuchy.
Ciała siostry Alicji nigdy nie odnaleziono, jednak w
czasie powojennych ekshumacji z jednej z mogił w Piaśnicy (grób nr 7) wydobyto różaniec. taki sam, jaki nosiły
przy pasku siostry zmartwychwstanki. Prawdopodobnie
siostra Alicja zginęła właśnie w tym miejscu. Miała 40 lat.
Bł. s. Alicja Kotowska została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku.
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Turnieju Sołectw Gminy Łęczyce

Rywalizacja i zabawa
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach była gospodarzem spotkania, podsumowującego całoroczny cykl rozgrywek w ramach klasyfikacji generalnej „Turnieju Sołectw” Gminy Łęczyce 2014.
Gala Sportowców odbyła się w minioną sobotę w Kisewie, a zwycięzcą
turnieju okazało się sołectwo Świetlino.
Spotkanie miało niecodzienną formę. Poza częścią
oficjalną i wręczeniem Pucharu Gminy Łęczyce, sołectwa
spotkały się przy muzyce i
suto zastawionym stole. Zamysłem organizatorów była
integracja mieszkańców gminy nie tylko poprzez sportowe
zmagania, ale również poprzez wspólne biesiadowanie.
W ciągu roku odbywały
się różnego rodzaju turnieje i zawody, których uczestnikami byli zarówno dorośli
jak i dzieci. Zawodnicy brali
udział w takich zmaganiach
jak: turnieje tenisa stołowego,
halowej piłki nożnej, siatkówki, mistrzostwa w piłkarzyki
stołowe oraz dożynkowy Tur-

niej Sołectw.
- W przyszłym roku planujemy rozszerzyć rozgrywki o
kolejne turnieje, tak aby jak
największa liczba mieszkańców naszej gminy czynnie spędzała wolny czas - mówi Hanna
Mancewicz, dyrektor Gminnej
Instytucji Kultury i Biblioteki
w Łęczycach.
Zwycięzcą klasyfikacji generalnej z ogromną przewagą
punktową nad pozostałymi rywalami zostało sołectwo Świetlino (226 pkt.). Jako jedyne
sołectwo, Świetlino przystąpiło do wszystkich konkurencji.
Za nimi na podium uplasowali się zawodnicy z sołectwa
Strzebielino Wieś (114 pkt.)
oraz z Rozłazina (111 pkt.).

Kolejne miejsca zajęły:
Strzebielino Osiedle, Bożepole Wielkie, Łęczyce, Kaczkowo, Kisewo, Bożepole Małe,
Chmieleniec, Strzelęcino, Nawcz, Dzięcielec, Brzeźno Lęborskie oraz Wysokie.
W przeprowadzonych turniejach wzięło udział 15 z 18
sołectw Gminy Łęczyce.
- Mamy ogromną nadzieję,
że taki rodzaj przyjaznej rywalizacji spodobał się mieszkańcom i że przyszły rok
będzie obfitował w jeszcze
ciekawsze, wspólne przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne
- dodaje Hanna Mancewicz.
- Wszystkim uczestnikom
serdecznie dziękujemy za
wspólną zabawę.

Ekipa ze Świetlina odebrała Puchar z rąk wójta Gminy Łęczyce Piotra Wittbrodta (pierwszy z lewej), a na koniec części oficjalnej wszyscy pozowali do
pamiątkowego zdjęcia.
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Uroczystość w Strzebielinie Osiedlu

100 lat Legionów
W Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu odbyła się uroczystość podsumowania Tygodnia Świadomości Narodowej
„Mamy Niepodległą!”. Obchodzono też 100 rocznicę powstania Legionów Polskich.
Z tego powodu dzieci i nauczyciele ubrali się tego dnia
w szare stroje, przypominające mundury legionistów. Przez
tydzień poprzedzający uroczystość uczniowie robili plakaty, kotyliony oraz pocztówki o
tematyce legionowej i niepodległościowej. Wysłano aż 800
kartek z pozdrowieniami do rodziny i znajomych. Uczniowie
wysłuchali także wspomnień
mieszkanki gminy, pani Kos,
której tato był w legionach.
W szkole odbył się festiwal
pieśni legionowych i patriotycznych, a na scenie dzieci
wspierali ich rodzice.
Piękne przedstawienie od-

było się także podczas kończącej tydzień uroczystości. Brali
w nim udział harcerze i zuchy
z ZHP Strzebielino 70 SGZ i 13
SWDH.
Wśród gości byli przedstawi-

ciele władz powiatu i gminy oraz
Związku Oficerów Rezerwy RP
im. J. Piłsudskiego w Gdyni, a
także rodzice i absolwenci szkoły. Wszystkich witała serdecznie
dyrektor ZKiW Teresa Hinc.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Szkolenie Natura 2000
W siedzibie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy
ul. Kopernika 13, odbyło się szkolenie na temat „NATURA 2000”, zorganizowane przez Ligę Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgu i Klub LOP
przy WUTW w Wejherowie i sfinansowane przez Zarząd Główny LOP.

Konferencja historyczna i pomnik

Ginęli także leśnicy
W Filharmonii Kaszubskiej odbyła się konferencja historyczna
„Eksterminacja leśników Pomorza Gdańskiego w Lesie Piaśnickim”,
zorganizowana przez Nadleśnictwo Wejherowo. Wydarzeniu towarzyszyło odsłonięcie pomnika nadleśnicznego Romana Kuniewskiego
Podczas konferencji zaprezentowano film dokumentalny oraz interesujące
prelekcje. Wygłosili je historycy: Elżbieta Grot z
Muzeum Stutthof oraz dr
Monika Tomkiewicz i
Piotr Szubarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej w
Gdańsku. Głos zabrał również prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt.
Przypomniano
postać
przedwojennego
nadleśniczego
Nadleśnictwa
Wejherowo – Romana Kuniewskiego, Polaka i patrioty, który został stracony
w Lasach Piaśnickich 11 listopada 1939 roku.

W szkoleniu uczestniczyło 21 osób, głównie studenci i
sympatycy Uniwersytetu, w
tym w większości członkowie
LOP. Spotkanie prowadziły
Władysława
Lorbiecka
i Anna Lorbiecka z Ligi
Ochrony Przyrody.
Omówione zostały cele
i zasady utworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej
„Natura 2000” oraz podstawy prawne jej funkcjonowania obowiązujące w Polsce od
2004 r. Program ten uznany
został za najmłodszą formę
ochrony przyrody.
W
ramach
projektu
„Zwiększenie kompetencji
mieszkańców obszarów Natura 2000 odnośnie prac Zespołów Lokalnej Współpracy
w ramach przygotowania do
Planu Zadań Ochronnych”
informowano mieszkańców
o zadaniach i obowiązkach
na nich ciążących z tytu-

łu zamieszkiwania na terenach chronionej przyrody.
Przed rozpoczęciem drugiej części wykładu zaprezentowany został pokaz
slajdów z ekowycieczek organizowanych przez panią
Wiktorię Rocławską, wykładowcę ekologii na WUTW,
które najczęściej odbywają się na terenach ochrony
przyrody. Potem omówiono
rodzaj zadań ochronnych po-

dejmowanych w celu likwidacji istniejących zagrożeń,
sposób tworzenia planów
ochrony i zasad ich realizacji. Wskazano również na
dostępne w internecie materiały o programie ochrony.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy udali się na
obiad, gdzie przy stole toczyła się również dyskusja na
różne interesujące tematy.
J. Czeczótka

Bezpłatnie, bez skierowania, bez kolejki

Poradnia onkologiczna
Pomnik R. Kuniewskiego stanął przed siedzibą Nadleśnictwa Wejherowo, przy nowej alei na ul. Sobieskiego.

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

Miejsce dostarczenia:
Składowisko Rybska Karczma

tel. 728 353 156
www.zukwejherowo.pl

Pacjenci czekają w kolejkach przed gabinetami do lekarzy specjalistów, a zapisy na konsultacje są zwykle na odległe terminy. Tak bywa
m.in. w przypadku lekarzy onkologów. Jednak w NZOZ „Nasz Dom”
przy pl. J. Wejhera 17 - wejście od ul. Wałowej - w samym centrum
Wejherowa można bez kolejki, bez skierowania i bezpłatnie skorzystać z konsultacji oraz badań w Poradni Onkologicznej.
Lekarze onkolodzy przyjmują w przychodni na podstawie kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Dla pacjentów oznacza to bezpłatne
porady, na które w dodatku
nie trzeba długo czekać. Jak
informuje kierownik przychodni, nie ma tam kolejek ani
zapisów na odległe terminy.
Niestety, zapotrzebowanie
na tego rodzaju pomoc medyczną jest duże, ponieważ
zachorowania na nowotwory m.in. na Pomorzu zdarzają się często. Zgłoszenie się do
specjalisty jak najwcześniej

ogromnie zwiększa szanse na
wyleczenie. Wiadomo, że ważna jest także profilaktyka.
W przychodni „Nasz Dom”
na wizytę do specjalisty można się zarejestrować bez oczekiwania na odległy termin. Na
miejscu można wykonać badania USG. Okres oczekiwania
na badanie wynosi ok. 7 dni.
Bez oczekiwania i w promocyjnej cenie NZOZ „Nasz
Dom” oferuje odpłatne badania USG, które do końca listopada br. można wykonać za 50
zł. Wykonywane są również
badania laboratoryjne.

W przychodni w NZOZ
„Nasz Dom” funkcjonuje podstawowa Poradnia Medycyny
Rodzinnej, a także Poradnia Medycyny Sportowej, dla
wszystkich, którzy uprawiają
sport i preferują aktywny styl
życia. Pacjentów przyjmuje
również lekarz neurolog.
„Nasz Dom” oferuje też
zabiegi rehabilitacyjne oraz
usługi opiekuńczo-lecznicze w
specjalistycznym zakładzie,
działającym na podstawie
kontraktu z NFZ.

NZOZ „Nasz Dom”
Tel. 58 678 50 30
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Boks. Puchar Polski

Kaczmarkiewicz
wrócił ze srebrem
W Łomży rozegrany został Puchar Polski Kadetów. W turnieju
uczestniczył zawodnik WKB „Gryf”, Konrad Kaczmarkiewicz „Kondziu”. Do Wejherowa wrócił ze srebrnym medalem.
Jechał na turniej pełen
optymizmu, z zamiarem zwycięstwa w całym turnieju.
Niestety, jego plany pokrzyżowała choroba i musiał zadowolić się srebrnym medalem.
W czwartek Konrad stoczył swój pierwszy pojedynek ze srebrnym medalistą
Mistrzostw Polski, zawodnikiem Legii Warszawa Janem

Majewskim. Nasz pięściarz
okazał się lepszy i tym samym
zapewnił sobie awans do półfinału. W sobotę Konrada czekał pojedynek półfinałowy. W
tym starciu wejherowski zawodnik okazał się lepszy.
W niedzielę bokser Wejherowskiego Klubu Bokserskiego miał stoczyć finałowy
pojedynek, plany jednak po-

Piłka nożna. III liga

Remis z
najsłabszymi
Piłkarze Gryfa Wejherowo pojechali do Dygowa i zremisowali 1:1 z ostatnią drużyną III
ligi Rasel Dygowo. Gola dla wejherowian strzelił K Rzepa.
Gospodarze już po gwizdku sędziego ruszyli do ataku.
Wejherowianie całkowicie zaskoczeni nie potrafili opanować
gry. W 20 min. Po błędzie obrony padła bramka dla gospodarzy. Dwadzieścia minut potem padło wyrównanie także
po błędzie obrońców z Dygowa.
W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Mało brakowało a gospodarze zgarnęliby komplet punktów. Skutecznością wykazał się bramkarz Gryfa W. Ferra.
16 listopada o godz. 14.00 rozpocznie się na Wzgórzu Wolności mecz z Astrą Ustronie Morskie.
Gryf Wejherowo: Ferra - Kenner, Kowalski, Skwiercz,
Fierka - Wicon, Kołc, Szymański, Gicewicz - Wicki, Rzepa.
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krzyżowała choroba. W nocy
Konrad został przewieziony
do szpitala.
Gratulujemy naszemu zawodnikowi zdobycia srebrnego medalu, to olbrzymie
osiągnięcie dla tego młodego
ambitnego człowieka.
Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i kolejnych sukcesów.

Szachy

Igrzyska
Młodzieży
W półfinałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej oraz Wojewódzkiej
Gimnazjadzie w Szachach,
w młodszej kategorii wiekowej drugie miejsce zajęła Podstawowa Ekologiczna
Szkoła Społeczna w Rumi, a
w gronie gimnazjów zwyciężyło Społeczne Gimnazjum
Dobrzewino-Karczemki w
Karczemkach .
W rywalizacji, w każdej
kategorii wiekowej wzięły udział 4 zespoły reprezentujące powiat lęborski,
kartuski, pucki oraz wejherowski.

Najlepsza drużyna Jama Zła z gośćmi, Bogdanem Tokłowiczem i Jackiem Thielem.

Wejherowska Akademia Piłki Nożnej

Gratulacje i wyróżnienia
dla piłkarzy amatorów
Uroczyście, z udziałem zastępcy prezydenta Wejherowa Bogdana Tokłowicza i szefa promocji miasta Jacka Thiela, zakończono
rozgrywki Wejherowskiej Akademii Piłki Nożnej - Jesień 2014. Zakończenie poprowadzili organizatorzy rozgrywek: prezes WAPN
Błękitni Wejherowo Dariusz German i skarbnik WAPN - Tadeusz
Ciapa.
W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele
drużyn
uczestniczących w rozgrywkach WAPN - jesień 2014.
Najlepsi indywidualnie zawodnicy jesiennych rozgrywek I i II ligi oraz kapitanowie
najlepszych trzech drużyn
otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy oraz nagrody
rzeczowe w postaci koszulek
sportowych. Przedstawiciele
pozostałych drużyn otrzymali
pisemne podziękowania.
- Gratuluję wszystkim, że
aktywnie uczestniczyliście w
ciekawych rozgrywkach organizowanych przez Wejherowską Akademię Piłki Nożnej.
Życzę Wam nabrania sił w
okresie zimowym, abyście z
jeszcze większą motywacją
i energią przystąpili do rundy wiosennej - powiedział zastępca prezydenta Bogdan
Tokłowicz.
Jak poinformował Tadeusz
Ciapa, tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Jama Zła, która zgromadziła 20 punktów z
dorobkiem 32 bramek i tylko
13 straconych.

Na drugim miejscu plasowali się Błękitni Wejherowo, z takim samym
dorobkiem punktów tylko
nieco gorszym stosunkiem
bramek 28-19. Trzecie miejsce wywalczył Amator Gościcino (17 pkt, 34-19).
Kolejne miejsca zajęli: 4Profan Gościcino, 5-KTSK
GOSiRT Luzino), 6-LZS Donimierz, 7-Kąpino, 8-Chopina Wejherowo, 9-Nowy Dwór
Wejherowski, 10-OKS Kaszuby. Pierwsza ligę opuszczają
ostatnie dwa zespoły: Nowy
Dwór W. i OKS Kaszuby.
- Wielkie gratulacje dla
młodych piłkarzy Jamy, którzy grają w naszych rozgrywkach od samego początku. Do
tej pory zajmowali kolejno
trzecie, piąte, trzecie i szóste
miejsce - powiedział Tadeusz
Ciapa.
Jama Zła od początku istnienia rozgrywek rozegrała
45 meczów, zdobyła 82 punkty (26 zwycięstw - 4 remisy 15 porażek), strzeliła 166 goli
a straciła 111.
W nieoficjalnej tabeli

uwzględniającej
wszystkie
edycje Jama Zła jest pierwsza
i wyprzedza Chopina Wejherowo (78 punktów) i Kąpino
(76 punktów).
Najlepszymi strzelcami I ligi WLPN - jesień 2014 okazali
się: Grzegorz Giebas (ProFan
Gościcino) - 19 goli, Mateusz
Białk (Amator Gościcino) - 13
goli, Paweł Rutkowski (KTS-K GOSRIT Luzino) - 12 goli,
Karol Pionk (Jama Zła) - 11
goli, Bartek Czoska (Jama
Zła) - 10 goli oraz Remigiusz
Sarbak (Błękitni Wejherowo),
Patryk Fleming (Nowy Dwór
Wejherowski), Maksym Graczyk (KTS-K GOSRIT Luzino), którzy zdobyli po 7
bramek.
Gratulacje przedstawicielom drużyn złożył również
prezes WAPN „Błękitni” Dariusz German podkreślając,
że w rozgrywkach prowadzonych fair play (mało żółtych
kartek i kontuzji) uczestniczyło ponad 400 zawodników-amatorów uprawiających grę
w piłkę nożną w Wejherowie i
okolicznych miejscowościach.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Morską kąpielą uczcili narodowe Święto Niepodległości

Morsy z Wejherowa w zimnym Bałtyku
Grupa wejherowskich morsów uczciła
Święto Niepodległości w nietypowy sposób.
Z okazji 11 Listopada, morsy wykapały się w
morzy przy plaży w Karwi. Przy temperaturze powietrza ok. 5 stopni Celsjusza i temperaturze wody ok. 7 st. C., kilkunastu śmiałków
pluskało się w morskich falach.
Najpierw jednak odbyła
się rozgrzewka, a potem około
dwukilometrowy bieg. Wchodząc do wody uczestnicy kąpieli polewali stopniowo nogi i
ręce. Potem wchodzili stopniowo coraz głębiej, by w końcu zanurzyć się po szyję. Niektórzy
mieli czapki na głowach.
Po kilkuminutowej zabawie w wodzie morsy wróciły na
brzeg i ponowne zanurzyły się
w morskich falach. Wśród kapiących była jedna kobieta oraz
czwórka dzieci.
- Pan Henryk Kanczkowski
kąpie się w zimnym morzu już
od piętnastu lat - mówi Paweł
Formela, prezes Wejherowskiego Klubu Morsów. - Pięć
lat temu namówił mnie do tego rodzaju aktywności i od tego czasu często przyjeżdżamy
nad morze w zimnych porach
roku i zażywamy morskich kąpieli. Henryk Kanczkowski jest
honorowym członkiem klubu.
Jest nas w klubie około 20 osób,
ale nie wszyscy mają czas, aby
systematycznie uczestniczyć w
w tych zimnych kąpielach. Na
przykład dzisiaj brakuje Mariusza Łupiny, który na osiedlu Fenikowskiego organizuje
i uczestniczy w ognisku.
Po wyjściu z morza podeks-

cytowani uczestnicy zimnej kąpieli dzielili się wrażeniami.
- Czuję się wspaniale. Po
wyjściu z wody i wytarciu ręcznikiem poczułem napływ gorąca. Zawsze jak wychodzę z tej
pięknej bałtyckiej wody po morskiej kąpieli, to życie staje się
piękniejsze i nabiera barw - zapewnia Henryk Kanczkowski. Pan Henryk podkreśla że
mimo przekroczonej siedemdziesiątki, nie ma problemu z
przeziębieniami czy choćby katarem. Nie wie też, co to reumatyzm i ból stawów.
- Kąpiel w morzu o każdej
porze roku, to dla mnie sposób na zdrowe i radosne życie.
Dzisiejsza kąpiel naładowała
mnie energią. Każdemu polecam - mówi Wojciech Wasiakowski dodając, że przez dwa
tygodnie nie kąpał się w morzu
i już mu tego bardzo brakowało.
- Nie mam doświadczenia w
morskich kąpielach o tej porze
roku, ale było bardzo przyjemnie. Myślę, że będzie powtórka,
tylko w jeszcze zimniejszych
warunkach - podkreśla Artur
Hildebrandt.
- Zawsze po wyjściu z zimnej
wody czuję się świetnie - dodaje
Grzegorz Skowroński.
Również jego trójka dzieci

po wyjściu z morza nie kryła
radości. Mówią, że było trochę
zimno, Jaś nawet czuł ciarki w
palcach u nóg, ale po założeniu
ubrania zrobiło mu się ciepło, a
nawet gorąco.
W listopadowej kąpieli
uczestniczyli również: Sabina
Maciszka, Natalia Formela, Otylia Formela, Paweł
Thiel, Rafał Rutkowski,
Bartosz Kędzierski oraz Karol i Maciek Skowrońscy.
Naśladownictwo wskazane.
Chętni do spróbowania swoich
sił proszeni są o kontakt z członkami klubu.
HB.

Przed kąpielą odbyła się obowiązkowa rozgrzewka, bez której nie można zmierzyć się z niską temperaturą wody i powietrza. Po kąpieli trzeba szybko ubrać
ciepłą odzież, a potem pozostaje tylko zrobić pamiątkowe, rodzinne zdjęcie.
W końcu Morsy są jak rodzina.
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Piłka nożna. Turniej w Luzinie

Piłka ręczna. Tytani

W niedzielę rusza Przegrali wygrany mecz
Kaszub Cup

Tytani Wejherowo na własnym parkiecie przegrali z ekipą AZS
UKW Bydgoszcz 24-25 (13-10).

Ponad 15 tysięcy młodych adeptów futbolu z ponad 120 klubów z
terenu całego kraju oraz z Rosji i Białorusi uczestniczyło w 6-letniej
historii Ogólnopolskich Turniejów Kaszub Cup, które rozgrywane są
w zimowej przerwie rozgrywkowej na Hali Widowiskowo-Sportowej
im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie.
Serdecznie zapraszamy
do udziału w tegorocznej
edycji turnieju, który orga-

nizowany jest przez KTS-K
GOSRiT Luzino, po której
każdy młody uczestnik za-
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wodów nie wyjedzie z Luzina z pustymi rękoma.
Rozgrywki Kaszub
Cup 2014/15 rozpoczną się w niedzielę 16 listopada, a ostatni mecz
zaplanowano 1 marca.
Odbywać się będą na Hali
Widowiskowo-Sportowej
im. Marszałka Macieja
Płażyńskiego w Luzinie.
Warto dodać, że turniej
objęli patronatem honorowym: Mieczysław Struk Marszałek
Województwa
Pomorskiego, Ryszard Stachurski - Wojewoda Pomorski, Kazimierz Plocke
- wiceminister rolnictwa,
Radosław Michalski - prezes OZPN, Magdalena Kołodziejczak – przewodnicząca
Pom. LZS, Wójt Gminy Luzino - Jarosław Wejer, Polski
Związek Piłki Nożnej, a nagrody dla uczestników tych
zawodów ufundowała również Premier RP.
Impreza organizowana
przez KTS-K GOSRiT Luzino przyciąga wiele znanych
postaci ze świata nie tylko
pomorskiej piłki. Gościli u
nas m in.: piłkarze Lechii
Gdańsk: Karol Piątek, Paweł Buzała, Jacek Manuszewski, Łukasz Surma,
Maciej Kalkowski; piłkarze
Arki: Bartosz Ława, Rafał
Siemaszko oraz znantrenerzy: Czesław Michniewicz,
Marcin Kaczmarek, Tomasz
Borkowski.
Wśród patronów medialnych znalazł się m.in. „Puls
Wejherowa”.
W imieniu organizatorów
zapraszamy do udziału w
imprezie. Pytania o szczegóły oraz zapisy można wysyłać na adres e-mail: gosrit.
luzino@pomorski-zpn.pl

Więcej zdjęć na facebook.com/
PulsWejherowa
Pierwszą połowę meczu i
15 minut drugiej części Tytani grali koncertowo, szybko, składnie i celnie strzelali.
Wypracowali przewagę aż 8
bramek. Nikt się pewnie nie
spodziewał, że koniec będzie
tak tragiczny. Goście rzucają
w 11 minut do 56 minuty gry 9
bramek, a Tytani tylko jedną,
demonstrując kompletną bezradność i słabą skuteczność.
Bydgoszczanie zachowali
zimną krew do końca i rzucili na 25 sekund przed końcem zwycięską bramkę. Była
jeszcze szansa wyrównania,
niestety Tytani źle rozegrali
akcję i zgubili piłkę.
Mecz pokazał, że nie można
lekceważyć rywala, nawet gdy
ten jest młody, niedoświadczony i znajduje się na dole tabeli.
Bardzo szybko można się tam
znaleźć samemu.

Wierni kibice Tytanów
pomimo gorącego dopingu,
opuszczali halę sportową wyraźnie zawiedzeni wynikiem i
taką postawą wejherowskich

szczypiornistów.
Widać było, że działo się
coś niedobrego z koncentracją
drużyny przez cały mecz.
DK.

Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe START
w Wejherowie (tel. 607 328 262) zaprasza na

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego
w Tenisie Stołowym
Zawody odbędą się w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie-Śmiechowie (ul. Gdańska 30) 23 listopada 2014 r. (niedziela) o godz. 10.00.

