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GAZETA BEZPŁATNA

WYRÓŻNIENIA I ZABAWA

Dzień Jakuba, odbywający się corocznie w rocznicę założenia miasta to
przede wszystkim okazja do wspólnej
zabawy mieszkańców.
To również dobry moment na przypomnienie bogatej historii Wejherowa oraz na podziękowanie

aktywnym wejherowianom, pracującym na rzecz
miasta i promującym go na zewnątrz.
Wręczenia nagród zasłużonym mieszkańcom, w
tym Statuetki Jakuba Wejhera ks. Danielowi Nowakowi, było ważnym punktem uroczystości, która
odbyła się na wejherowskim rynku 28 maja.
Nie brakowało muzycznych prezentacji, w tym występu gwiazdy wieczoru – Kasi Cerekwickiej. Znakomicie zagrały zespoły Meadow Quartet oraz Gdański
Chór Puzonów, a dodatkową atrakcją był efektowny
pokaz sztucznych ogni.
Dzień wcześniej w tym samym miejscu wspaniale
zaprezentowała się młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.
Fotorelacja z uroczystości i zabawy wewnątrz numeru.
			
AK.

DZIŚ W NUMERZE
NIE TYLKO
KSIĄŻKI
Nowoczesna biblioteka musi podejmować
nowe wyzwania i organizować ciekawe imprezy dla czytelników
– mówi Danuta Balcerowicz, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Wejherowie.
str. 6

WYSTAWA
KAKTUSÓW

W imieniu nagrodzonych przez prezydenta Wejherowa osób podziękował wybitny
wejherowianin, prof. Jerzy Treder z Uniwersytetu Gdańskiego.

Utrudnienia na „szóstce” Zarośnietę drogi

Budowa nowego połączenia z Redy do Rumi ułatwi w przyszłości dojazd z Wejherowa
do Trójmiasta. Pozwoli ominąć zatłoczoną szóstkę na najbardziej newralgicznym odcinku, na którym tworzą się największe korki.
Na razie inwestycja przysparza kierowcom kłopotów, bowiem jej wykonawca – firma
SKANSKA buduje odcinek drogi, łączący się z drogą nr 6. W czerwcu czekają nas dalsze
utrudnienia, ponieważ na czas robót zamykany jest jeden pas jezdni.

powiatowe

Wystawę kolczastych
roślin hodowców z
całej Polski zaplanowano wkrótce w kaktusiarni państwa Hinzów w Rumi.
str. 15

PORAŻKA

str. 2

Za główne ulice w Wejherowie, mające status dróg powiatowych, odpowiada starosta wejherowski. Od 1 maja
zarząd nad tymi drogami przeszedł bowiem do powiatu.
Niestety stan wielu ulic znacznie się pogorszył, a porządek pozostawia wiele do życzenia.
Na ul. Pomorskiej, jak widać na naszym zdjęciu trawa i
chwasty sięgają kolan, a tak nie powinna wyglądać główna
ulica na Osiedlu Kaszubskim.

str. 3

Nie udało się Gryfowi
Wejherowo pokonać
Pogoni Barlinek. Mecz
na wejherowskim stadionie zakończył się
wygraną gości 2:1.
str. 16
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Z POLICJI Na razie utrudnienia,
Trwa budowa nowej trasy z Rumi do Redy

Narkotyki w samochodzie

5 czerwca przed godziną 14.00 w Nowym Dworze Wejherowskim policjanci z Wydziału Prewencji wejherowskiej
komendy zatrzymali trzech mężczyzn posiadających narkotyki. Funkcjonariusze zauważyli ich w samochodzie
trzech mężczyzn, a uwagę zwracało nerwowe zachowanie
mężczyzn. Mimo, ze twierdzili, iż nie mają narkotyków,
policjanci poprosili ich o wyciągnięcie wszystkich rzeczy
z kieszeni. Przy mężczyznach niczego nie znaleziono, ale
przeszukanie samochodu dało efekty. Pod przednim siedzeniem znajdowały się woreczki foliowe z białym proszkiem.
Badanie narko-testem wykazało, że była to amfetamina.
Sprawcy (m.in. wejherowianin) w wieku 19, 22 i 35 lat n
zostaną przesłuchani i usłyszą zarzuty. Grozi im kara do
3 lat pozbawienia wolności.

Wizyta najmłodszych

Komendę powiatową policji odwiedziły dzieci klas
pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie
Śmiechowie. Najmłodsi uczniowie mogli przyglądać się
codziennej pracy policjantów a także poznać podstawowe
zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie
przed zbliżającymi się wakacjami. Uczniowie dowiedzieli
się jak zachowywać się nad wodą, na wakacyjnych obozach i koloniach oraz na co dzień, będąc poza domem.
Ogromne zainteresowanie małych gości wzbudził pokaz
pracy z psem policyjnym oraz prezentacja motocykla policyjnego m-ki Honda.

Rowerzyści – nowe przepisy

Przypominamy, że ustawą z dnia 1 kwietnia 2011 r.
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 92 poz. 530),
wprowadzono zasadnicze zmiany związane z ruchem rowerowym (i nie tylko) na naszych drogach. Od 21 maja
br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ruchu
drogowego, które zawierają również wiele zmian szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i wygody rowerzystów.
Warto się z nimi zapoznać przed wyjazdem na wakacje.

w przyszłości wygoda

Zamykanie jednego pasa ruchu będzie
powodowało
tymczasowe utrudnienia
na
krajowej „szóstce”, między Pieleszewem a
centrum Redy, tuż
przy wiadukcie kolejowym. Z uciążliwościami
trzeba
się liczy do końca
czerwca, a wszystko to z powodu największej powiatowej
inwestycji drogowej.
Powiat
wejherowski,
wspólnie z samorządami
Redy, Rumi oraz województwa (Urząd Marszałkowski)
buduje nowe połączenie
rumskimi ulicami Towarową i Cegielnianą oraz
ul. Leśną i Drogowców w
Redzie. W tym mieście powstaną też dwa tunele pod
torami kolejowymi. Jeden
z nich umożliwi wygodny
dojazd do drogi krajowej nr
6, którą dalej będzie można
dojechać do Wejherowa.

OGŁOSZENIE

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
1 kwietnia-30 czerwca 2011 r.

Spis obejmuje: osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane
obiekty zbiorowego zakwaterowania
i inne zamieszkane pomieszczenia
niebędące mieszkaniami, osoby nie mające miejsca zamieszkania.
Osoby objęte spisem zobowiązane są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i
zgodnych
z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu.
PRZEBIEG PRAC
W dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 roku w drodze samopisu internetowego w bezpiecznym połączeniu sieciowym zostaną respondentom udostępnione na stronie GUS formularze elektroniczne, od 8 kwietnia do 30 czerwca
2011 roku ankieterzy statystyczni przeprowadzać będą spis telefonicznie, rejestrując na bieżąco odpowiedzi respondentów w formularzu elektronicznym, od
8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku rachmistrzowie spisowi przeprowadzą
wywiady w terenie, wprowadzając na bieżąco dane uzyskane od respondentów do
przenośnych urządzeń elektronicznych, tzw. hand-held’ów.
NSP 2011 kończy się w dniu 30 czerwca 2011 r. o godz. 24.00.
Wszystkie dane zebrane w spisie podlegają prawnej ochronie i objęte są absolutną tajemnicą statystyczną. Wszystkie osoby pracujące na rzecz NSP 2011
zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a jej złamanie pociąga
za sobą sankcje karne.

Kontakt z Gminnym Biurem Spisowym – Urząd Miejski w Wejherowie,
ul. 12 Marca 195, p. 118 /I piętro/, tel. 58 677 70 07
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JEDYNA ALTERNATYWA

Wejherowianie z pewnością będą korzystać z tej
trasy, jadąc w przeciwnym
kierunku, do Trójmiasta.
Nowa droga pozwoli ominąć
zatłoczoną latem „szóstkę”,
uniknąć korków i innych
perturbacji. Taką nadzieję mają wszyscy kierowcy.
To jedyna alternatywa dla
głównej trasy z Wejherowa
do Trójmiasta i odwrotnie, więc nie trzeba nikogo
przekonywać, że droga jest
bardzo potrzebna.
Rozłożona na trzy lata
kosztowna inwestycja, dofinansowana ze środków
unijnych (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego),
skończy się dopiero w przyszłym roku.
Prace prowadzone przez
firmę SKANSKA, skupiają
się obecnie głównie na budowie przejazdu pod torami w
Redzie, w tzw. międzytorzu
oraz w rejonie połączenia
nowej drogi z trasą nr 6.
Właśnie tam dochodzi do
utrudnień, spowodowanych
zamykaniem jednego pasa
ruchu, w zależności od potrzeb drogowców.

PROTESTY W RUMI

Jednocześnie budowane
są ulice Cegielniana i Towarowa w Rumi, którymi
będzie można również dojechać do „szóstki” w rejonie

Galerii Rumia (przed skrzyżowaniem ul. Sobieskiego z
ul. Sabata). Wyjazd z ul.
Towarowej na drogę krajową jest przedmiotem protestów mieszkańców Rumi
Zagórza, ponieważ przy
dużym natężeniu ruchu w
tym miejscu mogą powstawać korki.
Mieszkańcy
domagają się innego rozwiązania
komunikacyjnego, dlatego
nad korektą koncepcji pracują obecnie specjaliści z
Politechniki Gdańskiej.

SZANSA NA ZMIANY

Być może dobrym rozwiązaniem, będzie wahadłowy ruch pojazdów pod wiaduktem w Rumi, obok torów
kolejowych.
Projektanci zaplanowali
w tym miejscu tylko zjazd
z „szóstki” w kierunku Za-

górza, ale mieszkańcy chcą,
aby wzorem Sopotu Kamiennego Potoku wprowadzić
tam ruch dwukierunkowy.
Ewentualne
zmiany
wymagają przeprowadzenia stosownej procedury.
Wprawdzie starosta wejherowski stwierdził, że na
zmiany w projekcie inwestycji nie ma szans, ale zgodę wyraziła już Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad.
Nową koncepcję musi
jeszcze zaakceptować prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
Dokładne przestrzeganie
przepisów w tej dziedzinie
jest tym bardziej ważne, że
chodzi o duże pieniądze i ponad 35-milionową dotację,
której nie można stracić.
Anna Kuczmarska

Tel: 606 629 454, e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
Redaktor naczelny: Anna Kuczmarska. Redaguje zespół.
Wydawca: Firma INFO-PRZEKAZ
Druk: Polskapresse Sp. z o.o. w Gdańsku
Nakład: 5000 egzemplarzy
CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.pulswejherowa.pl
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega
sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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Paweł Adamowicz w Wejherowie

Prezydenci Metropolii

Zaniedbane drogi powiatowe

Starosto „weź się do roboty”

Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz zwiedzał wejherowski ratusz w towarzystwie prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i jego zastępców.

Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny było tematem
rozmów prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z prezydentem Wejherowa, Krzysztofem Hildebrandtem. Paweł Adamowicz
gościł w wejherowskim zabytkowym ratuszu, który przy okazji
zwiedził.
Prezydent
Wejherowa
nie akceptuje pomysłu
utworzenia stowarzyszenia
na warunkach, zaproponowanych przez P. Adamowicza. Mimo różnicy zdań,
spotkanie przebiegało w
miłej atmosferze.
- Dziękuję prezydentowi
Hildebrandtowi za możliwość rozmowy i opinię na
temat Metropolii – powiedział
prezydent Adamowicz. – Prywatnie bardzo
się lubimy, w większości
spraw się zgadzamy, różnimy się co do sposobu budowania metropolii. Uważam,
że stowarzyszenie jest potrzebne, bowiem konieczne
jest istnienie pewnej ramy

– systematyczności, regularności pracy ponad 40
samorządów.
Wejherowo
to dynamicznie rozwijające się miasto Metropolii
Gdańskiej i bez względu
czy będzie w stowarzyszeniu, czy też nie, to do Metropolii dokłada swój potencjał i sukcesy.
- Jesteśmy zgodni co
do tego, że metropolia istnieje i musi się rozwijać
– stwierdził Krzysztof Hildebrandt. – Moim zdaniem
trzeba reaktywować Radę
Metropolitalną, która działała jeszcze dwa lata temu.
Ta organizacja miała spore
sukcesy i jej działanie należałoby kontynuować w

kontekście integracji działań samorządów w ramach
całej metropolii. Konieczne
jest jednak przyjęcie przez
Sejm ustawy metropolitalnej, nadającej ustrój, realne
kompetencje i wskazującej
źródła finansowania zadań.
Tutaj prezydent Adamowicz, jako szef unii miasteczek metropolitalnych
mógłby wiele zdziałać.
Przypomnijmy, że ideę
stowarzyszenia,
gorąco
popieraną przez starostę
wejherowskiego, niektóre
miasta i gminy przyjęły bez
entuzjazmu.
Przystąpieniem do Gdańskiego Obszaru nie jest zainteresowana
Gdynia ani Rumia.

Pięknie rozwinięta i bujna zieleń na ul. Pomorskiej w Wejherowie! Tylko, że to
trawa sięga kolan i widać tam chwasty. Nie tak powinna wyglądać główna ulica
na Oś. Kaszubskim. Zgodnie z art. 20 pkt. 16 Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych do zarządcy drogi, w tym wypadku powiatowej, należy „utrzymywanie zieleni przydrożnej”. Czy starosta wejherowski nie zamierza wykonywać
swoich obowiązków?

Od 1 maja br. za drogi
powiatowe w Wejherowie,
czyli główne ulice w mieście
odpowiada starosta wejherowski. Zarząd nad tymi
drogami przeszedł bowiem
do powiatu.
Niestety, stan dróg powiatowych znacznie się
pogorszył, a porządek pozostawia wiele do życzenia, co
sygnalizują nam oburzeni
mieszkańcy. Jeden z mieszkańców sugerował, żeby
starosta „wziął się do roboty” i skosił jak najszybciej

trawę bo lada dzień zaczną
odwiedzać nas turyści i
wstydu będzie co nie miara.
Zresztą, wystarczy spojrzeć na zdjęciach. Pozostaje mieć nadzieję, że to
przejściowe problemy, a
sytuacja nie wynika z niekompetencji czy złej woli
pana starosty. Będziemy
się bacznie przyglądać poboczom powiatowych dróg.
Panie starosto, czekamy
jeszcze na ławki.
Przypomnijmy, że od 1
maja 2011 r. starosta za-

rządza następującymi ulicami:
Sobieskiego, Sucharskiego,
Partyzantów,
Pomorska, Prusa , Rybacka, Chopina, Jagalskiego, Graniczna,
Przemysłowa, Tartaczna, Sikorskiego, Odrębna, 12 Marca, Judyckiego, Rzeźnicka , Św.
Jana, 10 Lutego, Dworcowa, Wniebowstąpienia, Reformatów, Mickiewicza,
Kościuszki,
Strzelecka.

Czyżby ciąg dalszy afery z operacją młodej Szwedki?

Maciej Łukowicz
traci pracę u marszałka
Jak podało w zeszłym
tygodniu Radio Gdańsk
na swojej stronie internetowej, pełnomocnikiem
marszałka województwa
pomorskiego do spraw
przekształceń szpitali nie
będzie już Maciej Łukowicz. Z pracy odejdzie 15
czerwca br.
Nie podano, jaka była
przyczyna takiej decyzji. Być
może Łukowicz będzie pracował w prywatnej firmie.
W grudniu 2010 roku M.
Łukowicz został usunięty

ze stanowiska dyrektora
Departamentu
Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego
w związku z nieprawidłowościami w Pomorskim
Centrum Traumatologii w
Gdańsku i pojawiającymi
się zarzutami o brak nadzoru nad placówką, która
jemu podlegała.
Po komercyjnej operacji, młoda Szwedka nie
wybudziła się z narkozy,
co skończyło się międzynarodową aferą i tragedią
dla rodziny oraz przyjaciół.

Śledztwo w tej sprawie nadal prowadzi gdańska Prokuratura Okręgowa.
W Wejherowie Maciej Łukowicz kojarzy się z ostatnimi wyborami samorządowymi, kiedy chwaląc się swoimi
„umiejętnościami menedżerskimi”, kandydował na prezydenta Wejherowa, przy
poparciu lokalnej Platformy
Obywatelskiej.
Jakie to były umiejętności, pokazały nieprawidłowości w Centrum Traumatologii w Gdańsku.

Na drogach powiatowych w Wejherowie starosta nie ustawił koszy na śmieci, podobnie nie zadbał o ławki dla przechodniów. Pojawiły się za to worki ze śmieciami.... Tymczasem zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków zarządu drogi należy
„zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego
przeznaczonych (czyli w koszach na śmieci, a nie w workach! – przypis redakcji)
i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym”. Bez komentarza.
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Herb i napis z kolorowych roślin

Ukwiecone Wejherowo

Nie tylko mieszkańcy Wejherowa cieszą się, widząc
kwiatowe klomby, trawniki i ozdobne krzewy na ulicach
miasta. Przyjezdni goście dzielą się wrażeniami z pobytu
w Wejherowie, podkreślając, że nasze miasto jest zielone
i ukwiecone. Nic dziwnego, skoro z roku na rok Zakład
Usług Komunalnych zwiększa liczbę nasadzeń i realizuje
nowe pomysły.
- Staramy się, aby miasto
było coraz ładniejsze, dlatego
wprowadzamy nowe elementy wystroju – mówi Jarosław Pergoł, dyrektor ZUK
w Wejherowie. – Dbałość o
estetykę ulic i skwerów to
nie tylko posadzenie kwiatów
czy posianie trawy, ale także

codzienna pielęgnacja. To koszenie, przycinanie, podlewanie i przesadzanie roślin.
Bratki w specjalnych
gazonach, klomby z innymi kwiatami, a także przystrzyżone trawniki to tylko jedne z wielu elementów
roślinnego wystroju mia-

sta. Wiosną na niewielkim
zboczu na ul. 12 Marca,
nieopodal Bramy Oliwskiej
pojawił się ułożony z kwiatów napis WEJHEROWO o
długości około 14 metrów.
Wzbudził on zainteresowanie przechodniów i kierowców, niektórzy robili w tym
miejscu zdjęcia.
- Zarówno pomysł, jak
i wykonanie napisu jest
zasługą naszych pracowników, podobnie jak ciekawe
klomby kwiatowe na placu
Jana Pawła II, na zapleczu
wejherowskiej
Kolegiaty
– dodaje dyrektor Pergoł.
- Uważni przechodnie z
pewnością dostrzegli wokół
drzew kształt krzyży, ułożonych z kwiatów. Efektownie wygląda tam również
trawa wokół pamiątkowego
kamienia, przypominająca
zielony dywanik.
Dzięki
ekipom
tego
przedsiębiorstwa pięknie
prezentuje się m.in. rondo Sobieskiego oraz rondo
przy ul. Dworcowej, a tak-

że skwer między ulicami
Reformatów i 12 Marca.
Lepiej widoczny niż w zeszłym roku jest kwiatowy
herb miasta przy głównej
drodze nr 6, przy skrzyżowaniu z ulicami 12 Marca i Rybacką. Herb został
podwyższony i ozdobiony
kwiatami o jaskrawych odcieniach, dzięki czemu jest
wyraźniejszy. ZUK dba o
wygląd Kalwarii Wejherowskiej, Cmentarza Żoł-

nierzy Radzieckich i wielu
innych miejsc.
- Pracownicy dbają o
zieleń z wielkim zaangażowaniem i dbałością o efekt
końcowy, co jest widoczne
na skwerkach, przy ulicach
i na placach. Niejednokrotnie pracują w trudnych
warunkach, na przykład
w piekącym słońcu – mówi
Jarosław Pergoł. – Niestety, czasem ktoś niweczy
ich pracę, niszcząc rośliny.

Zdarzają się dewastacje, a
także kradzieże kwiatów
lub krzewów.
Jak podkreśla dyrektor
ZUK, firma ma stałych dostawców roślin i korzysta z
niższych hurtowych cen.
- Śledzimy ceny rynkowe, staramy się o jak najwyższe upusty – mówi J.
Pergoł.
Pracownicy ZUK w Wejherowie starają się podkreślić piękno miasta.
AK.
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POZBĄDŹ SIĘ

ZAKŁAD USŁUG KOMUALNYCH
w WEJHEROWIE
84-200 Wejherowo ul. Obr. Helu 1
tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05

ODPADÓW ZIELONYCH
Działania w tym zakresie rozpoczęliśmy 07 maja 2011 r.
Od tego czasu w każdą sobotę w godz. od 1500 do 2000
mogą Państwo pozbyć się tych odpadów w sposób uporządkowany poprzez dostarczenie ich na bazę (wjazd od ul. Staromłyńskiej) za symboliczną opłatą na pokrycie kosztów
kompostowania (od 1 zł do 5 zł).
Nasi pracownicy służą pomocą w ich rozładowaniu.
Dzięki Państwu nasze środowisko jest czystsze. Zachęcamy do udziału w działaniach na rzecz czystości
w mieście.
Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej http://www.zukwejherowo.pl Znajdą tu Państwo wszelkie informacje na ten temat oraz inne związane z naszą działalnością.
				 Jarosław Pergoł
				
dyrektor ZUK

e-mail: zuk@wejherowo.pl www.zukwejherowo.pl

OFERUJE:
- Plastikowe i metalowe pojemniki na odpady
komunalne o pojemności 110 l. 120 l. 240 l. i 1100 l.,
- Kontenery o pojemności 5,5 m3, 7,3 m3, 8 m3 i 10m3,
- Kontenery niskie na gruz ziemię i inne odpady ciężkie
do 3,5 tony,
- Worki typu BIG BAGS na odpady budowlane,
- Worki o pojemności 80 litrów i 120 litrów,
- Worki do selektywnej zbiórki odpadów
o pojemności 110 litrów.

MASZ ODPADY
- MASZ ZUK
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Czytelnicy oczekują nie tylko książek
Rozmowa z Danutą Balcerowicz, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki im. A. Majkowskiego w Wejherowie
Zorganizowana
przez panią i pracowników biblioteki międzynarodowa konferencja
oraz związana z nią impreza kulturalna w wejherowskim parku dowodzą, że współczesna
biblioteka to nie tylko
wypożyczanie książek.
- Oczywiście, że nie. Od
wielu lat biblioteki zajmują się również organizowaniem spotkań z autorami,
konkursów
literackich,
imprez dla dzieci i innych,
ale obecnie stają przed kolejnymi wyzwaniami.
- Zlecanymi przez
władze samorządowe?
- Nie. Podejmujemy
nowe inicjatywy, ponieważ tego oczekują od nas
czytelnicy,
mieszkańcy
Wejherowa. Miasto się
zmienia. Młodzi ludzie,
pochodzący stąd lub przeprowadzający się do Wejherowa z Trójmiasta, są
wykształceni i aktywni.
Chcą uczestniczyć w ciekawych imprezach kulturalnych, wystawach i koncertach, które nie mogą być
sztampowe. Nie chcemy
wchodzić w kompetencje
placówek
kulturalnych,
ale staramy się uatrakcyjnić naszą ofertę. Dlatego
organizujemy imprezy dla
dzieci oraz dorosłych, a
także konkursy, takie jak
literacki „Powiew weny”,
połączony z publikacją
prozy i poezji.
- Samo wypożyczanie
książek też uległo zmianie?
- Owszem. Nowe oczekiwania czytelników dotyczą
też naszych podstawowych
zadań, czyli udostępniania
książek oraz czasopism.
Oprócz tradycyjnej formy
korzystania z biblioteki,
pojawił się katalog on-line, biblioteka cyfrowa i
inne możliwości. Powstaje na przykład biblioteka

hybrydowa, która oferuje
najważniejszy
materiał
w formie książkowej, a
oprócz tego dane w postaci
cyfrowej.
- To znaczy, że pracownicy biblioteki muszą mieć coraz większe
umiejętności, większą
wiedzę, no i mnóstwo
ciekawych pomysłów.
- Rozszerzając formy
działalności,
podnosimy
nasze kwalifikacje. Służą
temu szkolenia, udział w
konferencjach, kontakty i
współpraca z różnymi instytucjami.
- Czy w dobie internetu i bogatej oferty telewizji nie brakuje państwu czytelników?
- Nie, jest ich nadal bardzo wielu. Zainteresowanie
książkami nie słabnie. Z
naszej placówki korzysta
ok. 10 tysięcy czytelników.
Najwięcej jest ludzi młodych, w wieku ok. 20-30 lat.
Nie brakuje też uczniów
oraz starszych osób.
Czytelnicy kontaktują
się z nami m.in. przez internet. Przesyłają swoje
uwagi, czasem krytyczne,
dzielą się wrażeniami.
Wszystkie e-maile czytamy z uwagą. Krytyka
też jest potrzebna. Pomaga ulepszyć formy pracy,
uniknąć błędów.
- Podobno z czytelnikami bywają kłopoty.
Wszystkie
biblioteki
mają problem z wyegzekwowaniem książek od
niektórych niefrasobliwych czytelników.
- Owszem, jest grupa
osób, która trzyma książki
latami i nie zamierza ich
oddać. Większość placówek, w tym również nasza,
podejmuje coraz bardziej
zdecydowane kroki. Stosujemy kary za przetrzymywanie wypożyczonych
pozycji, a nawet kierujemy
sprawy do sądu. W ten spo-

Dziedzictwo
Prezydenta Kaczyńskiego
Poseł na Sejm RP Jarosław Sellin zaprasza na wykład
„Dziedzictwo polityczne Lecha Kaczyńskiego”.
Spotkanie odbędzie się 13 czerwca br. (poniedziałek)
o godz. 18.30 w Auli Jana Pawła II przy Kościele pw.
Trójcy Świętej w Wejherowie.
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sób udaje nam się walczyć
z wieloletnimi zaległościami, zwłaszcza jeśli chodzi
o drogie i wartościowe
pozycje. One mają służyć
wszystkim
czytelnikom.
Nasze zbiory są dostępne
i bezpłatne, ale trzeba respektować regulamin
- Ile jest książek w
wejherowskiej bibliotece i które cieszą się
największym powodzeniem?
- Mamy około 150 tysięcy
woluminów,
ale
ten księgozbiór ciągle się
zmienia. Stare zniszczone egzemplarze trzeba
usuwać m.in. z powodów
sanitarnych.
Zresztą,
nawet gdybyśmy chcieli
trzymać wszystkie egzemplarze, potrzebowalibyśmy
ogromnej powierzchni magazynowej. Jednocześnie
cały czas kupujemy nowe
pozycje. Nasi czytelnicy
czekają na nowości, chcą
poznać hity czytelnicze.
Z kolei młodzież często
szuka pozycji naukowych,
potrzebnych do nauki w liceum lub na uczelni, a zbyt
kosztownych, aby je kupić.
Staramy się sprostać tym
oczekiwaniom. Z części
zbiorów można korzystać
tylko w czytelni naukowej.
- Czy w bibliotece
można poczytać czasopisma?
- Oczywiście, w czytelni
czasopism mamy wszystkie podstawowe dzienniki
lokalne i ogólnopolskie,
także tygodniki. Prenumerujemy także tzw. lekką
prasę, która cieszy się popularnością. Nie wszyscy
muszą czytać poważną i
ambitną prasę, najważniejsze, żeby w ogóle czytali. Naszym zadaniem jest
ich do tego zachęcać.
- Co wejherowska
biblioteka robi z powodzeniem. Dziękuję za
rozmowę.

Cyfrowe Kaszuby

Z projektu Cyfrowe Kaszuby, finansowanego ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od marca 2007 r. skorzystało ponad 1,6 miliona internautów. Biblioteka cyfrowa gromadzi, upowszechnia
i zarazem chroni dzieła piśmiennictwa kaszubskiego. W
tej kolekcji uzbierało się już 151.
W 2008 roku ruszył kolejny projekt dofinansowany
przez MKiDN: Cyfrowa Nutka Pomorza. Jego celem
jest zwiększenie publikacji dotychczas niedostępnych w
Wejherowskiej Bibliotece Cyfrowej dzieł piśmiennictwa
muzycznego Pomorza. Chodzi o ich ochronę oraz upowszechnianie, nad czym pracowali specjaliści ds. digitalizacji i opracowania zbiorów, językoznawcy i muzycy,
m.in. kompozytorka i wykładowca Akademii Muzycznej
w Gdańsku W. Frankowska, muzyk R. Borysionek i prof.
J. Treder.
Dzięki specjalnemu programowi komputerowemu zakupionemu przez Bibliotekę nuty i partytury mogą być
odtwarzane na komputerze każdego czytelnika naszej
wirtualnej Biblioteki.
Dzięki utworzonej sali audiowizualnej, każdy klient
Biblioteki może odsłuchać interesującej go muzyki z płyt
poprzez stacje odsłuchowe.

OGŁOSZENIE

REKLAMA

Prezydent Miasta Wejherowa
informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera 8 oraz przy ul. 12 Marca 195,
w dniu 09 czerwca 2011 r. został wywieszony, na okres 21 dni,
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta
Wejherowa, przeznaczonych do sprzedaży:
działka nr 228/15 obr. 9, o pow. 3114 m2, Kw nr GD1W/000044162/0,
położona w Wejherowie przy ul. Staromłyńskiej.

Na Południe

Konferencja zorganizowana w ramach projektu
„Na Południe” miała na
celu przybliżenie kultury
słowiańskiej z obszaru,
położonego na południe
od Polski. Stąd obecność
w Wejherowie gości ze
Słowacji, Czech i Serbii.
Wymieniali oni doświadczenia i pomysły na temat
roli biblioteki w popularyzacji kultury i nowoczesnych form pracy.
Uczestnicy konferencji oraz mieszkańcy miasta obejrzeli inscenizację
fragmentów „Pana Tadeusza”, połączoną z czytaniem dzieła w różnych
językach. Nie zabrakło
wśród nich języka kaszubskiego.

DZIEŃ JAKUBA
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski oraz prezydent Krzysztof
Hildebrandt przekazują Statuetkę Jakuba Wejherowa ks. Danielowi Nowakowi

Medal Róży odbierają państwo Joanna i Jacek Bernaśkiewiczowie.

Nagrodzone panie. Od lewej: Marlena Rytlewska , Teresa Góralska, Marzena Misztal , Edyta Łysakowska-Sobiczewska i Bogusława Zubrzycka.

Nagrody Prezydenta Wejherowa otrzymali również Artur Sychowski, Edwin Nawrocki, Kazimierz Groth, Stanisław Starosta, Brunon Gajewski, prof. dr hab. Jerzy Treder.

W czasie uroczystości odbyła się m.in. intronizacja Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, którym został
Jędrzej Gołąbek.

Zasłużyli
na nagrody
Coroczny Dzień Jakuba to
przede wszystkim znakomita okazja do uhonorowania
zasłużonych mieszkańców.
Statuetkę Jakuba Wejhera
„Za szczególne zasługi dla
Wejherowa”, przyznawaną
przez Radę Miasta Wejherowa otrzymał tym razem ks.
Daniel Nowak, proboszcz
parafii pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotowskiej w
Wejherowie. Ksiądz prałat
Nowak działa na rzecz upamiętnienia miejsca męczeństwa ludności kaszubsko-pomorskiej w Piaśnicy, jest
inicjatorem utworzenia i
kapelanem Stowarzyszenia
„Rodzina Piaśnicka”.
„Medal Róży”, przyznawany przez Prezydenta
Miasta Wejherowa, otrzymali państwo Joanna i Jacek Bernaśkiewiczowie,
trenerzy Klubu Tanecznego
„Świat Tańca”. Reprezentująca ten klub formacja
EXPRESS zdobyła tytułu
wicemistrza świata w kategorii hip-hop 12–13 lat,
podczas mistrzostw odbywających się w maju br. w
Chorwacji.
13 wyróżniających się
w działalności społecznej
mieszkańców odebrało 28
maja br. Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa.
Są to:
Bogusława Zubrzycka
– wykładowca-wolontariusz
Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA

Teresa Góralska
– koordynator WUTW YMCA
Marzena Misztal
– dyrektor Zespołu Szkół
nr
1
w
Wejherowie
Edyta Łysakowska-Sobiczewska
– nauczyciel j. polskiego, założyciel i opiekun Zespołu
Teatralnego „Prawie Lucki”
Marlena Rytlewska
– studentka III roku Zarządzania
Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
prof. dr hab. Jerzy Treder
– profesor Zakładu Historii Języka Polskiego, Dialektyki i Onomastyki UG
Brunon Gajewski
– starszy cechu Powiatowego Cechu Rzemiosł MiSP ZP
Stanisław Starosta
– członek Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego ZKP
Kazimierz Groth
– przewodniczący Zarządu
Klubu Seniora „Złota Jesień” przy WSM
Edwin Nawrocki
–
wieloletni
działacz
PTTK, inicjator i organizator rajdów pieszych
Mirosław Ellwart – założyciel i prezes Karate
Klubu
Wejherowo
Artur Sychowski
– pianista, uczeń Gimnazjum
nr 1 i Państwowej Szkoły
Muzycznej w Gdańsku.
W imieniu nieobecnej tenisistki Alicji Eigner z
Integracyjnego Klubu Sportowego „Start” nagrodę odebrał Krzysztof Ruchalski.
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Wejherowianin Jacek Bałka (pierwszy z lewej) zagrał z kolegami z Gdańskiego
Chóru Puzonów, a publiczność doskonale się bawiła podczas tego oraz innych
koncertów. Dla przybyłych na Plac J. Wejhera mieszkańców przygotowano także
wiele innych atrakcji.
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Na cześć swojego patrona młodzież Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 zorganizowała
paradę ulicami miasta oraz
happening pod pomnikiem
założyciela miasta. Na imprezę przybył sam Jakub
Wejher ze swoim dworem.
Historyczna inscenizacja, połączona z nowoczesną
muzyką, tańcem oraz dużą
dawką humoru, spodobała
się mieszkańcom miasta,
którzy długo bili brawo
uczniom i nauczycielom.
REKLAMA
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Na dwa saksofony
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DUETSAX – znane kompozycje w interpretacji na dwa saksofony. Taki napis widnieje na okładce płyty, która w tych dniach
trafiła do sklepów. Tajemniczy, przynajmniej na okładce duet
saksofonowy tworzą wejherowianie: Andrzej Kotłowski i Mirosław Marszałkowski, którzy grają razem na saksofonach sopranowych, altowych i tenorowych. Wejherowscy muzycy są jedynym takim duetem na Pomorzu, a może i w Polsce.
Gwoli ścisłości, Andrzej
Kotłowski mieszka obecnie
w Strzebielinie. Jednak urodził się, wychowywał i dorastał w Wejherowie, gdzie
obecnie mieszka Mirosław
Marszałkowski, z pochodzenia rumianin. Panowie
znają się od połowy lat siedemdziesiątych, kiedy obaj
byli uczniami wejherowskiej
Szkoły Muzycznej. Próbowali swych sił w zespołach
młodzieżowych, muzykowali wspólnie w szkole.

ORKIESTRA WOJSKOWA

Po raz drugi zetknęli się
w wojsku, jako członkowie
Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej w
Gdyni. Do tego renomowanego zespołu nie było łatwo
się dostać, ale pan Andrzej
i pan Mirek zdali egzamin.
Dzięki temu koncertowali z orkiestrą w Polsce i za
granicą, zwiedzili trochę
świata.
Po wojsku każdy z nich
zajął się pracą zawodową,
rodziną i zupełnie zapomniał o saksofonie. Andrzej
Kotłowski prowadzi działalność gospodarczą, pracował
też w lokalnych gazetach.
Mirosław
Marszałkowski
jeździł po świecie, prowadząc autokary. Samochody,
obok muzyki, zawsze były
największą pasją tego absolwenta wejherowskiej „samochodówki”.
Przed ponad rokiem, doszło do spotkania dawnych
kolegów, które zaowocowało
wspólnym koncertowaniem.

URODZINOWA
IMPROWIZACJA

- Mirek zapytał mnie,
czy nie zagrałbym na 40
urodzinach naszego kolegi
– wspomina pan Andrzej.
– Zgodziłem się, odkurzyłem saksofon i zjawiłem się
w jednym z wejherowskich
lokali. Kiedy zagrałem jeden utwór, goście prosili o
następny. Zaproponowałem
Mirkowi, żeby on też zaprezentował swoje umiejętności, a sam akompaniowałem
na pianinie.
- Wtedy zjawił się niespodziewanie jakiś człowiek z
gitarą, który schował się w
tej restauracji przed ulewnym deszczem – dodaje
Mirosław Marszałkowski. –
Wchodzili inni klienci i py-
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tali, od kiedy gra tutaj taki
zespół? Po tym niespodziewanym koncercie powstał
pomysł, żeby wrócić do grania, ale minęło trochę czasu,
zanim się zdecydowaliśmy.

WRAŻLIWY INSTRUMENT

Duet powstał w marcu
2010 roku. Po wspólnych
ćwiczeniach panowie zaczęli koncertować. Wejherowo,
Białogóra, Kołobrzeg, a także takie ciekawe miejsca jak
Dworek Lisewski – to były
miejsca ich występów. We
wspomnianym dworku spotkali samego Stana Borysa,
który pochwalił wejherowskich muzyków i chętnie zgodził się na wspólne zdjęcie.
Muzycy traktują swoje
zajęcie poważnie i starają się
o jak najlepsze brzmienie.
- Niełatwo grać w duecie
na saksofonie – wyjaśnia
Andrzej Kotłowski. – Musimy się dobrze słyszeć nawzajem, a także słyszeć podkład muzyczny. Saksofon to
wrażliwy instrument, który
reaguje m.in. na pogodę,
przez co wymaga częstego
strojenia.

LEKKA I PRZYJEMNA

- Chcielibyśmy być odpowiednikiem znanego niemieckiego zespołu Capitan
Cook, ale nie naśladujemy
ich interpretacji - mówi
Mirosław Marszałkowski.
– Wspólne jest to, że gramy na saksofonach muzykę
lekką, łatwą i przyjemną, do
słuchania w samochodzie,
podczas relaksu i do tańca.
Ponieważ ich granie podobało się słuchaczom, duet
postanowił nagrać kilkanaście utworów. Zrealizowano
ten pomysł w puckim studiu, a materiał został wysłany do Warszawy. Tam
zajęła się nim Agencja Koncertowa Sun Music, która
wydała płytę.

które prezentujemy poniżej.
Obaj siedzą w zaśnieżonym
lesie i grają ulubione „kawałki”.

BLUES AND JAZZ

Koledzy z duetu mają podobny gust muzyczny. Prywatnie najchętniej słuchają
bluesa i jazzu, natomiast
podczas swoich koncertów
przypominają przeboje z
dawnych lat.
Planują wydanie kolejnej
płyty (albumu z 48 utworami), a na razie wybierają
się do Gniewina, gdzie 18
czerwca wystapią na otwarciu nowoczesnego hotelu
Mistral Sport.
- Zostaliśmy zaproszeni na imprezę, na której
zaśpiewają Ryszard Rynkowski i Maryla Rodowicz. Wystąpi też Tadeusz
Drozda - mówi Andrzej
Kotłowski. – To, że znajdziemy się w znakomitym
towarzystwie zobowiązuje. Musimy sprostać temu
wyzwaniu.
Nie wątpimy, że wejherowski duet zabłyśnie nie
tylko na czerwcowej imprezie w Gniewinie. Jeszcze o
nich usłyszymy...
Zainteresowanych działalnością zespołu odsyłamy
na stronę www.duetsax.pl
Anna Kuczmarska

Płyta „Duetsax” jest już
w sprzedaży internetowej na
stronie Sun Music, na bazarze przy ul. Sobieskiego (na
przeciw sądu) oraz w sklepie
„Blues” przy ul. Rzeźnickiej
9, vis a vis Domu Towarowego „Nanice”.

To zimowe zdjęcie Artura Wyszeckiego miało trafić na okładkę płyty.

DZIESIĘĆ TYSIĘCY PŁYT

- Krążek pojawił się w
tych dniach w sklepach –
informuje pan Andrzej.
W sumie będzie 10 tys.
egzemplarzy płyty.
Okładkę zaprojektował
i zdjęcia wykonał wejherowski fotograf, Artur Wyszecki. To on wymyślił, że
Andrzej i Mirosław będą
spacerowali po saksofonie.
Na okładce nie znalazło się
ulubione zdjęcie muzyków,

Duetsax i Stan Borys – niespodziewane spotkanie w
Dworku Lisewskim w okolicach Wejherowa.

EDUKACJA
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Nagrodzona siostra Waleria Damuć

Pokochała dzieci z wzajemnością
Młodzieżowa Rada Miasta Wejherowa obradowała na VII Sejmiku Dziecięcym pod hasłem „Wolontariat”.
Młodzież uhonorowała nagrodą siostrę Walerię Damuć ze Zgromadzenia
Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie. Zakonnica otrzymała Statuetkę Małej Andzi za pracę na rzecz
dzieci, które bardzo ukochała.
Koordynator MRMW, Katarzyna Merc w laudacji o
wyróżnionej siostrze podkreśliła, że niewielu jest wejherowian, którzy nie zetknęli się z
siostrą Walerią. Urodzona w
1924 roku, wykształcona polonistka, siostra Waleria jest
związana jest z Wejherowem
od 1971 roku.
- Jej dewizą są słowa: są
dzieci dobre, albo bardzo
nieszczęśliwe – przypomniała Katarzyna Merc.
- Siostro, masz tak wielkie serce, że trudno to wyrazić słowami – dodała
Zofia Kusterska, pierwsza laureatka Statuetki
„Małej Andzi”. – Zawsze
mówisz, że dzieci są wspaniałe. Widzisz w nich samo
dobro. Nigdy ten, kto czyni
dobro, nie pozostaje sam,
a ty wciąż otoczona jesteś
dziećmi.
Wzruszona
laureatka dziękowała młodzieży za to wyróżnienie.

Inicjator powstania Młodzieżowej Rady Miasta
Wejherowa,
przewodniczący „dorosłej” Rady
Miasta Leszek Glaza
przypomniał, że tematem
przewodnim tegorocznego
Sejmiku jest wolontariat.
– Siostra, jako osoba oddana całym swoim życiem
drugiemu człowiekowi, zasłużyła na to wyróżnienie,
ale wy również wyróżniacie
się altruistycznym podejściem do życia angażując
się w różne przedsięwzięcia
o charakterze społecznym.
Kiedy mamy taką młodzież,
nie musimy martwić się o
przyszłość tego miasta –
stwierdził przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa.
Z
rąk
prezydenta
Krzysztofa
Hildebrandta młodzi radni
upływającej
kadencji
i
ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
- Wykazujecie się dojrza-

Siostra Waleria w otoczeniu młodzieżowych radnych i przedstawicieli władz miasta.

łością i włączacie się w
różnego rodzaju akcje - powiedział prezydent Wejherowa. – Młodzieżowa Rada
Miasta to kuźnia młodych
talentów na przyszłych
działaczy samorządu miejskiego. Młodzi ludzie mają
konkretne, realne i atrakcyjne pomysły dla młodzieży. Liczę na to, że przynajmniej część z nich podczas
pracy w Radzie zostanie
zrealizowana.
BJ.

OGŁOSZENIE

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

Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej,
integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,
znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać
szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać
w godzinach pracy punktu.
Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich
mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej.
Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki w godzinach 10.00-13.00
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Uczą się demokracji

Po raz siódmy

Młodzieżowa Rada Miasta Wejherowa powstała w styczniu 2005 r.
a jej koordynatorem jest Katarzyna
Merc - nauczyciel w Gimnazjum nr
1 w Wejherowie. W skład tego gremium wchodzi 20 gimnazjalistów ze
wszystkich tego typu szkół, wybranych w drodze głosowania. Kadencja
młodych radnych trwa 9 miesięcy
(rok szkolny), podczas których młodzież ma okazję poznać zasady funkcjonowania samorządu.

Honorowa nagroda „Małej Andzi”, której
nazwa nawiązuje do żony Jakuba Wejhera –
Anny (zdrobniale Andzi), została przyznana po
raz siódmy.
Statuetka zawsze trafia do osób lub instytucji, które wyróżniają się działalnością na rzecz
dzieci i młodzieży.
Wcześniej uhonorowano nią Zofię Kusterską, prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, RJK „Bliza BalexMetal”, wejherowski Hufiec ZHP, Daniela Zaputowicza
oraz Radę Osiedla Sucharskiego.

Sześćdziesiąt lat „szóstki”
Szkoła Podstawowa nr 6 w przy ul. Śmiechowskiej w
Wejherowie świętowała 60-lecie istnienia. Z tej okazji
w szkolnych murach odbyła się uroczystość i prezentacje artystyczne. Była okazja do wspomnień, wzruszeń i wyróżnień, ale także do podsumowania dorobku
placówki.
O
osiągnięciach
i
zmianach, jakie zaszły
w szkole w ostatnich
latach, mówiła podczas
jubileuszu dyrektor Marzena Misztal.
Nie wszyscy pamiętają, ze na początku
działalności
„szóstki”,
w latach 1953-65 w ramach tzw. jedenastki
sąsiadowały ze sobą
Szkoła Podstawowa nr 6
i Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III
Sobieskiego. W 1969

roku nadano szkole imię
Tadeusza
Kościuszki.
Pod koniec lat 90. przy
tej placówce zbudowano
największą w mieście
halę sportową.
Kolejne ważne inwestycje to budowa nowoczesnego bloku żywieniowego, modernizacja
biblioteki szkolnej oraz
uruchomienie
monitoringu.
Termomodernizacja
szkoły (wymiana okien i
drzwi oraz ocieplenie da-

chu i ścian) zwieńczyła
korzystne zmiany w budynku.
W międzyczasie, w
2003
roku
utworzono w nim Zespół Szkół
nr 1, w ramach którego funkcjonuje SP nr 6
oraz Gimnazjum nr 2.
W ZS nr 1 uczy się 513
uczniów . W szkole pracuje 82 wykwalifikowanych nauczycieli oraz
23 pracowników administracji i obsługi.
BJ.
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ZDROWIE

Od całodobowej stomatologii
do specjalistów i rehabilitacji

Rozmowa z Grzegorzem Lipskim, mieszkańcem Wejherowa, dyrektorem ds. medycznych NZOZ nr 1 w Rumi
- Jaki plan działania
w Wejherowie ma Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w
Rumi?
- Można powiedzieć, że
ambitny. Planujemy rozszerzenie zakresu nowoREKLAMA

czesnych usług medycznych i specjalistycznych
zabiegów. W placówce
rumskiego NZOZ będzie
można m.in. leczyć zęby,
skorzystać z zabiegów
rehabilitacyjnych
oraz
pomocy różnych specjali-

stów. Różnorodne usługi
medyczne będą oferowane w rozbudowanej bazie
przy ul. 10 Lutego.
- Jest tam już ośrodek zdrowia, urządzony w budynku dawnej
przychodni kolejowej.
- Tak. Nowa przychodnia w Wejherowie działa
od niedawna w budynku
koło Dworca Głównego
PKP. Codziennie od godziny 7 rano do 19 przyjmuje w niej dwóch lekarzy
rodzinnych.
Wykonujemy tam również badania
EKG oraz oznaczamy poziom cukru w surowicy.
- Na zewnątrz widać
zmiany. Co one oznaczają?
- Rozbudowujemy przychodnię, ponieważ znajdą się w niej całodobowe
usługi
stomatologiczne.
Powstaną tam dwa nowoczesne gabinety lekarskie
oraz gabinet chirurgii stomatologicznej.
Przez 24 godziny na
dobę pacjenci będą mieli
dostęp do tych specjalistów. To ważne, ponieważ
do tej pory w Wejherowie
nie ma takiej placówki.
Gabinet chirurgii będzie wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt,
dzięki któremu m.in.
pacjentowi siedzącemu
na fotelu stomatologicznym będzie można od
razu zrobić zdjęcie RTG
zębów.
- Czy taki luksus dla
pacjentów to daleka
przyszłość?
- Staramy się jak najszybciej wprowadzić nowoczesne usługi. Wymaga
to jednak opracowania
różnorodnej,
skomplikowanej
dokumentacji.
Budynek będzie oddany
do użytku w sierpniu, a
pacjentów
powinniśmy
przyjmować od października.
- To nie koniec inwestowania w służbę
zdrowia i usługi medyczne na terenie Wejherowa?
- Rzeczywiście mamy
też inne pomysły. Za-

mierzamy wykupić od
PKP działki, aby rozbudować przychodnię o
część specjalistyczną i
rehabilitację.
Potrzebujemy
około
dziewięciu miesięcy na
sporządzenie dokumentacji, a także budowę i wyposażenie nowej placówki.
Powodzenie
naszego
przedsięwzięcia
zależy
od zgody PKP na wykup
działek. W 2012 roku
takie grunty mają być
skierowane do przetargu.
Jeżeli tak się stanie, to w
2013 roku wejherowianie
będą mogli korzystać ze
specjalistycznych
usług
medycznych w nowej
przychodni.
- Widać, że pozytywnie rozwija się współpraca z instytucjami
medycznymi, ministerialnymi oraz samorządem.
- Przychylnie na nasze
plany rozszerzania usług
medycznych patrzy pomorski Narodowy Fundusz Zdrowia. Życzliwe są
również władze miasta i
pan prezydent Krzysztof
Hildebrandt, który jest
zainteresowany rozwojem
i rozszerzaniem dostępności do usług medycznych.
Dzięki temu rozwiązujemy problemy formalno-prawne. Trzeba to doceniać, bo nie wszędzie
spotykamy się z przychylnością włodarzy i decydentów.
- Jako wejherowianin służy pan w dalszym ciągu swojemu
miastu.
- Oczywiście. Wcześniej
pracowałem dla mieszkańców Wejherowa, byłem szefem służb medycznych w wejherowskiej
jednostce wojskowej.
Teraz,
pracując
w
NZOZ nr 1 w Rumi mogę
z satysfakcją wdrażać
program rozwoju usług
medycznych na terenie
Wejherowa. Mam nadzieję, że nam się to uda.
- Życzymy zatem
sukcesów. Dziękuję za
rozmowę.
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Wdzięczni za beatyfikację
Tradycyjny Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego odbył się w dniach 3-5
czerwca br. na Kalwarii Wejherowskiej. Ojcowie Franciszkanie z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego zaprosili
do wspólnej modlitwy nie tylko mieszkańców Wejherowa, ale również pielgrzymów z okolicznych miast i gmin.
Mieszkańcy
Kaszub
stawili się licznie w Kaszubskiej
Jerozolimie,
przybywając m.in. z Oliwy, Gdyni, Szemuda,
Lini, Strzepcza, Luzina i Choczewa, a nawet
z odległej Kościerzyny.
- Tegoroczne pielgrzymowanie do duchowej stolicy Kaszub podjęliśmy
w duchu wdzięczności za
beatyfikację Jana Pawła II – stwierdził kustosz
Sanktuarium o. Tyberiusz Nitkiewicz. - Jesteśmy związani z nowym
Błogosławionym
przez
koronację Cudownego Ob-

14

razu Madonny Wejherowskiej, przez Jego modlitwę
na kalwaryjskich wzgórzach oraz przez Relikwie
(ornat i piuska). Uczmy
się chcieć być świętymi!
Odpustową sumę odprawił ks. biskup Jan Bernard Szlaga z Pelplina
oraz o. biskup Rodolfo
Cetoloni OFM z Montepulciano we Włoszech.
Kalwaryjskim uroczystościom jak zawsze towarzyszyło skupienie, podniosły nastrój i szczera
modlitwa młodych i starszych uczestników.
AK.

ROZMAITOŚCI
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28 maja obchodziliśmy rocznicę powstania Wejherowa

Wystawa kolczastych roślin

Fundacja Jakuba Wejhera Kaktusy i ptaki
368 rocznica powstania Wejherowa, którą mieszkańcy świętowali 28 maja, to
okazja do przypomnienia historii miasta. Ciekawą opowieść o ślubach złożonych przez Jakuba Wejhera pod miejscowością Biała, w czasie wyprawy wojennej pod Smoleńsk, znają chyba wszyscy wejherowianie. Według źródeł historycznych, miasto Wejherowo powstało 28 maja 1643 r.
Założył je późniejszy wojewoda malborski Jakub
Wejher. Zgodnie z obietnicą, złożoną Bogu i Najświętszej Marii Pannie,
368 lat temu ufundował w
swych dobrach kościół ku
czci Trójcy Świętej i założył klasztor św. Anny ojców
franciszkanów.

PRYWATNE MIASTO

Dało to początek osadzie,
która w 1650 r. zyskała
przywilej miejski. Co ciekawe, Wejherowo było jedynym na Kaszubach miastem prywatnym. Podobnie
jak wcześniej Gdańsk, tyle
że jako ostatnie miasto na
Pomorzu, otrzymało lokację
na prawie chełmińskim.

KALWARIA

Założyciel miasta był
również fundatorem Kalwarii Wejherowskiej z 19
kaplicami, zbudowanymi w
latach 1649-1664. Kolejni
właściciele miasta budowali
następne kaplice. Obecnie
jest ich 26. Kalwaria rozsławiła Wejherowo nie tylko na
Kaszubach, będąc miejscem
kultu i pielgrzymek.

RATUSZ I RYNEK

W 1650 r. powstał ratusz, rozebrany na początku XVIII wieku. Nowo
wybudowana
siedziba
władz miejskich oficjalnie
rozpoczęła funkcjonowanie
w 1908 roku. Rynek przed
ratuszem, a zarazem w sąsiedztwie kościoła farnego
pełnił rolę centrum miasta.

Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów - oddział w Gdańsku z siedzibą w Rumi organizuje wystawę roślin, która odbędzie się 18 i 19 czerwca br.
Przez dwa dni, w godz. 10 – 18 swoje kolekcje zaprezentują członkowie oddziału, wywodzący się z obu
pomorskich województw.
Imprezie towarzyszyć będzie pokaz gołębi i drobiu
ozdobnego. Można będzie zobaczyć m.in. gołębie z lokami,
kury silki o jedwabistych piórach oraz kury zielononóżki.
Przy okazji tego wydarzenia będzie można zwiedzić potężną, bo licząca kilka tysięcy roślin kolekcję Łucji i Andrzeja Hinzów, miłośników kaktusów i sukulentów. Ich
hodowla, będąca miejscem wystawy, znajduje się przy ul.
Partyzantów 2 w Rumi, w sąsiedztwie pętli autobusowej
przy ul. I Dywizji WP. Wystarczy wsiąść w Wejherowie do
autobusu linii J i jechać nim do końca. Na miejscu można
kupić kaktusy, w tym nowości na ogrodniczym rynku.
Kto nie może wybrać się do rumskiej „kaktusiarni” w
dniach 18-19 czerwca, jest tam mile widziany w inne dni powszednie w godz. 8.00-17.00 oraz w soboty w godz. 8.00-15.00.

OD RADZIWIŁŁÓW
DO KEYSERLINGKÓW

Wejherowo
należało
kolejno do dziedziczących
je rodów magnackich: Radziwiłłów, Sobieskich oraz
hrabiów Przebendowskich.
Potem dobra wejherowskie
przeszły w ręce angielskiego konsula w Gdańsku,
Aleksandra Gibsona, który
w 1790 r. sprzedał je rodzinie Keyserlingków.
Podczas zaboru pruskiego Wejherowo zmieniło nazwę. Neustadt (Nowe
Miasto od 1818 r. stało się
siedzibą landrata. Wejherowo było również siedzibą powiatu, który objął
Sopot, Puck oraz Półwysep
Helski.

POLSKIE MIASTO

10 lutego 1920 r., kiedy
to na wejherowskim rynku
pojawiły się oddziały Błękitnego Generała, Józefa
Hallera, miasto znów stało
się polskie – aż do września
1939 roku, kiedy rozpoczęła
się okupacja i hitlerowski
terror, przejawiający się
m.in. masowymi egzekucja-

mi w pobliskiej Piaśnicy.
Wracając do dziejów
Wejherowa, warto przypomnieć, że najwcześniejsze
ślady osady słowiańskiej
na Zamkowej Górze pochodzą z VII-IX wieku, a w I
połowie XIV w dokumentach pojawiły się pierwsze
wzmianki o osadach Naniec
i Śmiechowo.

REKLAMA

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
GWE/010

Badania techniczne pojazdów osobowych
ciężarowych, specjalistycznych
- dowody rejestracyjne Mechanika pojazdowa w pełnym zakresie
Wykwalifikowani mechanicy
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 19.00
		
(stacja kontroli)
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 19.00
		
(naprawy pojazdów)
sobota, godz. 9.00 – 15.00.
Rumia, ul. I Dywizji Wojska Polskiego 118
tel./fax 58 679-41-30
tel. kom. 606 934 726
e-mail: www.autoserwis.labuda.prv.pl
mlabudaserwis@op.pl

AUTO SERWIS LABUDA
MIECZYSŁAW LABUDA

Karta pocztowa z 1900 r. przedstawia Rynek z ratuszem i farą przed przebudową. Wejherowski ratusz powstał
ok. 1650 roku i po kilkukrotnej przebudowie tak wyglądał w latach 1839-1906.
Ta ilustracja, podobnie jak portret Jakuba Wejhera, pochodzi z albumu „Ziemia Wejherowska na dawnych
pocztówkach” Beaty i Tomasza Żmuda-Trzebiatowskich, Wydawnictwo BiT w Gdańsku.
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Porażka na Wzgórzu Wolności. Gryf Wejherowo - Pogoń Barlinek 1:2

Brakuje pomysłu na dobrą piłkę

REKLAMA

Na stadionie w Wejherowie piłkarze Gryfa
przegrali z Pogonią Barlinek. Słabe, bez wigoru
i koncepcji widowisko,
głównie w wykonaniu
wejherowian pokazało
jak daleko naszym zawodnikom do czołówki
trzecioligowców.
Oczywiście winę można
zrzucić na pogodę, w minioną sobotę grzało słońce i był
upał ale to tylko poszukiwanie wymówek. Wejherowscy
żółto-czarni (tym razem w
biało-czerwonych strojach)
niemrawo rozpoczęli spotkanie, natomiast zawodnicy z Barlinka nie zamierzali
się wyłącznie bronić. Goście
szybko przeprowadzali akcje a długimi podaniami z
własnej połowy, błyskawicznie przemieszczali się pod
bramkę M. Szlagi. Szczęście
dla Gryfa, że nie potrafili
strzelić skutecznie na naszą bramkę. Po 30 minu-

tach gry udowodnili, że są
górą na Wzgórzu Wolności.
Po naszym rzucie rożnym
zawodnicy Pogoni wyprowadzili kontratak. W jego
wyniku przed M. Szlagą w
pozycji sam na sam znalazł
się K. Sikora. Nie zmarnował takiej okazji i wyprowadził gości na prowadzenie.
Jednak już pięć minut
później nasi zawodnicy
przebudzili się i lewą stroną
boiska przeprowadził akcję
Ł. Kłos. Dośrodkował na
pole karne, a zamykający
akcję B. Tatarczuk posłał
piłkę w kierunku G. Gicewicza. Ten celnie przerzucił ją
na głowę Ł. Krzemińskiego
i do szatni zawodnicy schodzili przy remisie 1:1.
Drugą
połowę
Gryf
rozpoczął od ataków na
bramkę gości. Niestety w
70 minucie nasza drużyna
została skarcona szybkim
kontratakiem. Prostopadłą
piłkę w pole karne jak zwy-

Turniej Gimnastyki Artystycznej

Pokaz umiejętności,
talentu i urody
W Rumi, w dniach 4-5 czerwca odbył się IX Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej
w układach zbiorowych i indywidualnych. W Baltic
Rhytmic Gymnastic Cup w hali MOSiuR wzięły udział
zawodniczki z 14 krajów świata. Jak co roku było to
wspaniałe widowisko i pokaz talentu, umiejętności
oraz wdzięku.
Było na co popatrzeć, a wszystkich, którzy nie mieli
okazji obejrzeć rywalizacji gimnastyczek pozostaje wybrać się do Rumi za rok.
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kle szybkim przerzutem,
otrzymał Ł. Tuński i ponownie przeprowadził skuteczny atak na bramkę M.
Szlagi. Nie dając żadnych
szans naszemu bramkarzowi ustalił wynik na 1:2.
Po tej akcji drużyna z
Barlinka cofnęła się do
obrony i skutecznie rozbijała ataki wejherowian,
którzy nie potrafili już
przeprowadzić żadnej skutecznej akcji.
Drużyna Gryfa zajmuje
w tabeli III ligi 9 lokatę.
Przed nią jeszcze dwa mecze. Najbliższy w Kartuzach (11.06), a ostatni na
własnym stadionie z Energetykiem Gryfino (18.06.).
GRYF: Szlaga – Kowalski, Kotwica, Kostuch,
Oleszczuk – Szymański,
Felisiak, Gicewicz, Kłos,
Krzemiński – Tatarczuk
(65’ Wicki)
Sz.  

