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MIASTO I MIESZKAŃCY

To skandal!

Zapłacą
pasażerowie
Polski rząd już nie wie
jak ma łupić obywateli!
Rada Ministrów wprowadziła od 1 lipca br. opłaty
za przejazdy autobusów komunikacji miejskiej niektórymi ulicami Wejherowa,
Redy i Rumi. Oznaczać to
będzie nawet 5 groszy podwyżki ceny biletu normalnego w autobusach MZK.
Chodzi o tzw. e-myto, czyli opłaty za przejazd samochodów o masie powyżej 3,5
tony drogami krajowymi.

- Komunikacja miejska
powinna być zwolniona
z tych opłat, bo wprost
dotykają one pasażerów.
To specyficzna powszechna usługa dla ludności –
mówi wzburzony prezes
MZK, Czesław Kordel.
- Widać jednak kosztami, które w wyniku rządowych decyzji poniosą
ostatecznie mieszkańcy,
nikt się w Warszawie nie
przejmuje.

Z całego świata
do Wejherowa

DZIŚ W NUMERZE
INWESTYCJE
W SZPITALU

Zmodernizowany,
przestronny Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz
nową pracownię rezonansu magnetycznego otwarto w Szpitalu
Specjalistycznym w
Wejherowie.
str. 7

NIE STRACIMY

Wejherowscy
radni
nie zaakceptowali propozycji przystąpienia
miasta do stowarzyszenia Gdański Obszar
Metropolitalny. Wejherowo leży w metropolii
i współpracuje z innymi miastami.
str. 8
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Setne urodziny

BRACTWO
KURKOWE

Wielkie emocje i sportowa rywalizacja, wysiłek i radość,
dużo wrażeń i nowych przyjaciół – tak można by opisać to, co
działo się na lipcowych Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegu na Orientację, odbywających się w Wejherowie i okolicy.

Sto czerwonych róż otrzymał od swoich dzieci
wejherowianin, Alojzy Wikowski, który 8 lipca obchodził setne urodziny. Jubilat świętował we własnym mieszkaniu na Osiedlu Tysiąclecia, w rodzinnym gronie, razem z żoną Barbarą, która wkrótce
skończy 90 lat.
Panu Alojzemu gratulujemy nie tylko kochającej
rodziny i sędziwego wieku, ale też świetnej formy i
pogody ducha.
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Satysfakcję mieli m.in.
polscy zawodnicy, kiedy
po zwycięstwie w sztafecie stanęli na najwyższym podium! To był największy triumf polskiej
ekipy, która nie ukrywała radości. Drużynowo
zwyciężyła reprezentacja
Szwecji.
Około 300 zawodników
z całego świata rywalizowało na trasach, a także
brało udział w wielu imprezach towarzyszących.
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Kultywują
piękne
przedwojenne
tradycje, uczestniczą w
akcjach charytatywnych.
Członkowie
Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Wejherowie, reaktywowanego w 1993 r, są widoczni w mieście.
str. 13
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POSZUKUJEMY

TOLKA
BANANA

58 677-79-60

AKTUALNOŚCI

Puls Wejherowa, nr 4, 14 lipca 2011

Z POLICJI Marynarskie święto
Uroczystość w wejherowskiej jednostce

UKRYWALI SIĘ ...DO CZASU

Policjanci zatrzymali sześciu poszukiwanych mężczyzn,
którzy ukrywali się przed organami ścigania. Wśród zatrzymanych aż czterech było poszukiwanych sądowym nakazem, a jeden listem gończym.
Mężczyźni zostali schwytani w Wejherowie, Rumi oraz
na terenie gminy Linia.
Poszukiwani na podstawie sądowego nakazu oraz listu
gończego jeszcze dziś trafią do Aresztu Śledczego w Wejherowie, w którym spędzą najbliższe miesiące.

27 ZARZUTÓW

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego wejherowskiej policji zatrzymali także mężczyznę, podejrzewanego
o szereg włamań do piwnic oraz kradzieży na terenie Wejherowa.
38-letni mężczyzna podejrzewany jest o włamania i
kradzieże w maju ioraz czerwcu tego roku. Zatrzymany
usłyszał aż 27 zarzutów, w tym za 14 kradzieży i 13
włamań. Często wykorzystywał on fakt, że drzwi główne do piwnic były otwarte i mógł się do nich dostać niezauważony.
Łupem złodzieja padały najczęściej spiralne rurki służące do sterowania zaworami ciepłego ogrzewania. W
trakcie prowadzonego śledztwa okazało się, że podejrzany
był już w przeszłości notowany za podobne przestępstwa.
Za kradzież z włamaniem grozi mu kara od roku do 10
lat pozbawienia wolności.

Żołnierze Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie w lipcu obchodzili święto swojej jednostki. Podczas uroczystej zbiórki
wielu z nich, a także pracownicy cywilni otrzymali odznaczenia, awanse i wyróżnienia.
Podczas
uroczystości
odczytany został rozkaz
okolicznościowy
dowódcy
Marynarki Wojennej, admirał floty Tomasz Mathea. Odznaczenia wręczał
wyróżnionym kontradmirał

Z PROMILAMI PROSTO W PŁOT

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali czterech nietrzeźwych kierowców.
Pierwszy z kierowców wjechał peugeotem 407 w ogrodzenie prywatnej posesji w Rumi. Okazało się, że miał we
krwi 2 promile.
64-letni kierowca fiata uno, zatrzymany przez wejherowską drogówkę na „szóstce” na terenie gminy
Łęczyce
miał ponad 0,5 promila alkoholu w organiźmie, natomiast kierowca volkswagena polo , zatrzymany w Choczewie miał prawie 0,3 promila.
Nietrzeźwy okazała się również rowerzysta. Po badaniu
alkotestem okazało się, że miał prawie 1,5 promila.

PO ALKOHOLU AUTEM I TRAKTOREM

Podczas akcji „Trzeźwy poranek” policjanci zatrzymali
aż sześciu pijanych kierowców, w tym jednego, który kierował ciągnikiem rolniczym Ursus.
Jeden z zatrzymanych kierowców nie dość, że był pod
wpływem alkoholu to miał jeszcze sądowy zakaz na kierowanie wszelkimi pojazdami mechanicznymi.
Poranny rekordzista jeszcze przed południem kierował oplem astrą i miał prawie 2,5 promila alkoholu w
organizmie.
Wszyscy nietrzeźwi kierowcy kierujący pojazdami (także rowerami) pod wpływem alkoholu po przesłuchaniu
usłyszą zarzuty.
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Zapraszamy
do współpracy
osoby,
zainteresowane
pracą

Jarosław Zygmunt, zastępca szefa Sztabu Marynarki Wojennej.
Życzenia
żołnierzom
centrum złożyli goście, w
tym prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt,

który przed laty odbywał
zasadniczą służbę wojskową
w tej jednostce. Prezydent
przypomniał, że w Wejherowie powstała pierwsza
administracja morska po
odzyskaniu niepodległości
przez Polskę. Podkreślił, że
mieszkańcy Wejherowa są
dumni, że w naszym mieście
stacjonuje od lat jednostka
Marynarki Wojennej.
- Cieszymy się, że jesteście z nami - mówił
prezydent
Hildebrandt.
- Udaje nam się łączyć sukcesy z tradycjami naszych
poprzedników i profesjonalizmem, wymaganym od
żołnierzy. Dziękuję wszystkim zebranym za to, że w
tej ważnej dla nas chwili
są teraz z nami. Żołnierzom i pracownikom jednostki dziękuję za trud,
jaki wkładacie w codzienną służbę i pracę - powiedział dowódca jednostki
kmdr dypl. Roman Kreft.
Uroczystość zakończyła się
defiladą pododdziałów przy
dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki
Wojennej.

Centralna
Ewidencja

1 lipca br. ruszyła Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) –
prowadzona przez Ministra
Gospodarki elektroniczna
baza przedsiębiorców.
Centralna Ewidencja i
Informacja o Działalności
Gospodarczej CEIDG to
system umożliwiający ewidencjonowanie działalności
gospodarczej drogą elektroniczną i udostępniający
informacje o przedsiębiorcach. Będzie on prowadzony przez ministra gospodarki. Podstawową formą
wpisu do CEIDG będzie
tzw. samorejestracja za pomocą formularza na stronie
internetowej. Jednocześnie
taki wniosek będzie można
też złożyć pisemnie. Przedsiębiorca sam zdecyduje w
okresie przejściowym (czyli
od 1 lipca do 31 grudnia br.)
czy wniosek w formie papierowej o wpis do CEIDG
złoży w urzędzie gminy.
Obecnie przedsiębiorca
wniosek o wpis do gminnej
ewidencji działalności gospodarczej mógł złożyć tylko
w urzędzie miasta, a wniosek o wyborze formy opodatkowania działalności musi
dostarczyć do urzędu skarbowego. Od 1 lipca Ewidencję Działalności Gospodarczej będzie prowadziło
ministerstwo administracji.
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korzystne warunki

OGŁOSZENIA DROBNE ZA DARMO

Więcej informacji
pod nr telefonu:
606 629 454

Informujemy Czytelników, że prywatne ogłoszenia drobne (nie dotyczy
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Wystarczy wysłać ogłoszenie e-mailem na adres: redakcja@pulswejherowa.pl lub sms-em na numer telefonu 606-101-502.
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Radni ocenili pozytywnie
pracę w 2010 roku

Absolutorium
dla prezydenta

O TYM SIĘ MÓWI

Za przejazd autobusów miejskich drogą krajową

Zapłacą pasażerowie

Polski rząd już sam doprawdy nie wie jak ma łupić obywateli! Rada Ministrów wprowadziła od 1 lipca br. opłaty za przejazdy autobusów komunikacji
miejskiej niektórymi ulicami Wejherowa, Redy i Rumi. Oznaczać to będzie naAbsolutorium dla prezydenta Wejherowa, wet 5 groszy podwyżki ceny 1 biletu normalnego w autobusach Miejskiego ZaKrzysztofa Hildebrandta, przyjęte większo- kładu Komunikacji w Wejherowie.
ścią głosów (za było 10 radnych klubu „Wolę
Wejherowo” i jeden radny Pi S) było jedną z
ważniejszych uchwał, podjętych na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Wejherowa. Radni ocenili pozytywnie działalność prezydenta Wejherowa w 2010 roku.
Głosowanie poprzedziła
burzliwa i wielogodzinna
dyskusja, w której radni
Platformy
Obywatelskiej,
tradycyjnie przeciwni przyznaniu absolutorium za 2010
rok, jak zawsze krytycznie
odnieśli się do realizacji ubiegłorocznego budżetu.
Przewodniczący Rady
Miasta Leszek Glaza
przypomniał, że budżet ten
dwukrotnie uzyskał pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz
Komisji Rewizyjnej.
Jak podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt, budżet 2010 roku
był realizowany w trudnym czasie, panującego
nie tylko w Polsce, ale i w
Europie – kryzysu.
- Ten kryzys dotknął
nie tylko samorządy, ale
wszystkich mieszkańców –
mówił prezydent. – Staraliśmy się, aby wejherowianie
nie odczuli tego dotkliwie.
Prezydent omówił warte 18 mln zł zeszłoroczne inwestycje, takie jak
przebudowa ul. Wałowej,
prace w parku miejskim,
a także budowa centrum
kultury. Miasto wybudowało lub wyremontowało
ok. 6 km ulic i chodników,
co pochłonęło najwięcej
wydatków. Udało się zdobyć znaczne środki zewnętrzne, pochodzących
m.in. z funduszy unijnych.
- Najważniejsze, że
otrzymałem potwierdze-

nie od mieszkańców, że
podoba im się taki kierunek rozwoju miasta, bo to
przez nich zostałem wybrany na kolejną kadencję – stwierdził na sesji
Krzysztof Hildebrandt. Zamierzam kontynuować
politykę rozwoju miasta,
tak aby mieszkańcy chcieli
tu mieszkać i żeby mieszkało się tutaj coraz lepiej.
Zgodnie ze sprawozdaniem, przyjętym na ostatniej sesji, dochody w 2010
roku zostały wykonane w
kwocie 120 792 063 zł, a
wydatki wynosiły 123 708
162 zł (o 11 296 660 zł niższe od zaplanowanych).
Jak zauważył Wojciech Kozłowski, wiceprzewodniczący
Rady
Miasta, głównym powodem
niewykorzystania
wszystkich środków jest
fakt, że z przyczyn niezależnych od miasta, z powodu trudnych warunków
zimowych nie można było
prowadzić prac przy budowie nowego WCK.
Komisja rewizyjna, która opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu
stwierdziła, że nie doszło
do naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, a
prezydent realizując zadania budżetowe kierował się
zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu
środkami publicznymi.
AK.

Chodzi o głośną ostatnio
sprawę tzw. e-myta albo
VIABOX-ów (nazwa specjalnych urządzeń, które automatycznie naliczają opłaty
za przejazd). Jest to system elektronicznego poboru
opłat za przejazd samochodów o masie powyżej 3,5
tony drogami krajowymi.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 marca 2011 r. opublikowane 15 kwietnia 2011 r.
(DzU. nr 80 poz. 433) spowodowało, że autobusy komunikacji miejskiej również muszą
płacić od 1 lipca za przejazd
drogą krajową nr 6 od Bożego
Pola do Gdyni, czyli m.in. ulicami I Brygady Pancernej WP
i Gdańską w Wejherowie.

NIKT SIĘ NIE PRZEJMUJE

- Ta zmiana przepisów
nie była konsultowana ze
środowiskiem przewoźników w komunikacji miejskiej. Powiedziano nam
tylko, że nie będzie dotyczyć m.in. odcinka od Gościcina do Gdyni – mówi
prezes
wejherowskiego
MZK Czesław Kordel, nie
kryjąc wzburzenia. - Jak
tylko dowiedzieliśmy się o
projekcie nowych opłatach,
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej dotarła do
decydentów i próbowała to
zmienić. Tak, aby komunikacja miejska w Polsce była
zwolniona z tych opłat, bo
wprost dotykają one pasażerów. To specyficzna powszechna usługa dla ludności. Ale widać kosztami,
które w wyniku rządowych
decyzji poniosą ostatecznie
pasażerowie, nikt się w
Warszawie nie przejmuje.

Komunikacji w Wejherowie
zapłaci rządowi nawet 32
grosze. Rocznie autobusy
MZK przejeżdżają bez mała
2,1 mln kilometrów, z tego
ok. 1/3 (prawie 700 tys. km)
po drodze krajowej. Do tego
dochodzi jeszcze koszt obowiązkowej dzierżawy urządzeń do poboru opłat, wspomnianych VIABOX-ów i
obsługi całego systemu, za
co też zapłacą przewoźnicy.
W przypadku MZKdaje to
dodatkowy koszt ponad 230
000 zł rocznie! To zbyt duże obciążenie dla firmy, zwłaszcza
przy wysokich cenach paliwa.
Ostatecznie zapłacą więc
pasażerowie. Oznacza to dopłatę na jeden bilet normalny w
wysokości 4-5 groszy, na ulgowy 2-2,5 grosza, zaś na bilet
okresowy 2-3 zł miesięcznie.
- Rozważaliśmy zmianę
trasy przejazdów autobusów ,
jednak ominięcie drogi krajowej nie jest możliwe, bo takie
jest ukształtowanie miasta
i gminy Wejherowo czy też
Redy – wyjaśnia prezes Kordel. – Byłoby to zbyt uciążliwe dla naszych pasażerów.

NA CO IDĄ TE PIENIĄDZE?

Pasażerowie nie kryją
oburzenia.
- Nowa opłata za przejazd?
Ostatnio
przecież
wzrósł VAT… Chyba powariowali w tej Warszawie!
Emerytura stoi w miejscu,
płace też, a tu znów rząd wymyśla jakiś kolejny podatek.
Co oni robią z tymi pieniędzmi? – pyta pani Zofia, którą
spotkaliśmy kiedy kasowała
bilet w autobusie.
Pytanie jest zasadne, bowiem większość ceny paliwa
stanowią różne podatki. Do
tego właściciele samochodów
ciężarowych i autobusów
płacą podatek od swoich pojazdów. Za autostradę i tak
trzeba ekstra płacić. I teraz
kolejna opłata za przejazd! A
przecież słyszymy, że rządowi na wszystko brakuje: na
służbę zdrowia, na nowe drogi, walkę z bezrobociem, itd.

PODATKI W GÓRĘ,
DOTACJE W DÓŁ

Do tego ciągle komuś
zabierają. Ostatnio dla
przykładu, minister finan-

sów nakazał samorządom
dosłownie „z dnia na dzień”
dopłacać 20 procent do części zadań w opiece społecznej, za które dotąd w całości płacił rząd.
W praktyce oznacza to,
że minister zabrał miastom
i gminom bez uprzedzenia
20 procent pieniędzy! W
Wejherowie spowodowało
to brak środków i radni na
ostatniej sesji musieli obniżyć dodatki mieszkaniowe,
wypłacone mieszkańcom z
opieki społecznej.
Można zrozumieć obciążenie opłatą za przejazd
wielkich TIR-ów, jadących
tranzytem przez Polskę np.
z Niemiec do Rosji, czy z
bałtyckich portów na południe Europy. Niech się dołożą do remontów naszych
dróg, które niszczą. Ale
łupienie przez nasz rząd
obywateli kolejnymi podatkami - i to za powszechną
usługę, jak przejazd autobusem po mieście - a w zamian zabieranie pieniędzy
na opiekę społeczną, to już
skandal.

DUŻE KOSZTY

Chodzi o spore pieniądze. Za każdy jeden kilometr przejechany np. ulicą
Gdańską, Miejski Zakład

Takie konstrukcje pojawiły się w ostatnich tygodniach na naszych drogach.
Zamontowano tam urządzenia pobierające opłaty za przejazd m.in. autobusów komunikacji miejskiej. System można bez problemu rozszerzyć. Czy pogoń rządu za
nowymi podatki oznacza, że wkrótce samochody osobowe też będą płacić e-myto?

OGŁOSZENIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
PRZYPOMINA, że w listopadzie 2011 roku tracą ważność karty płatnicze, na które wpływały świadczenia rodzinne.
Prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka w
Wejherowie, przy ul. Kusocińskiego 17 lub telefonicznie
pod nr 58 677-79-80 lub 58 677-79-85 w sprawie sposobu
wypłaty zasiłków.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
w Wejherowie informuje:
Od 15 lipca 2011 roku można pobierać „numerki” z zarezerwowaniem dnia i godziny w celu złożenia wniosku w sprawie ustalenia uprawnień do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy
2011/2012.
Więcej informacji udziela:
Dział Świadczeń Rodzinnych, tel. (58) 677 79 80 lub (58) 677 79 81
oraz na stronach: www.mops.wejherowo.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
w Wejherowie informuje:
Od 1 sierpnia 2011 roku przyjmowane są wnioski na ustalenie
uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Więcej informacji oraz wykaz dokumentów na stronach:
www.mops.wejherowo.pl oraz pod tel. (58) 677 79 84 i (58) 677 79 83.
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Stare kamienice i park

ROZMOWA
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Rozmowa ze Stanisławem Maklesem, dyrektorem Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
- Jednostka, którą pan
kieruje, ma pod opieką
mienie komunalne. Czy
chodzi o budynki komunalne i znajdujące się w
nich mieszkania?
- Nie tylko. Zajmujemy
się administracją ponad
116 budynków, w tym 89
budynków
komunalnych,
ale oprócz tego pod naszą
opieką jest Park Miejski
i Kalwaria Wejherowska,
korty tenisowe oraz obiekty
sportowo-rekreacyjne, czyli
boiska i place zabaw. Chodzi
m.in. o obiekty przy ulicach
Konopnickiej, Sikorskiego,
Granicznej oraz u zbiegu
Północnej i Dąbrowskiego.
Poza tym dbamy o pawilon ekspozycyjny przy ul. 3
Maja z zabytkową drabiną
strażacką oraz o eksponat-czołg.
- Sporo tych obiektów,
ale proszę wyjaśnić, dlaczego spośród administrowanych przez państwa budynków tylko 89
to domy komunalne?
- Większość budynków
należy do wspólnot mieszkaniowych, ale nie wszyscy
mieszkańcy tych domów
wykupili swoje mieszkania.
Miasto ma zatem udział w
obiektach wspólnot, którymi na zlecenie administruje
jakiś zarządca. Do największych w naszym mieście
należy WTBS. W mieście
są 124 budynki wspólnot
mieszkaniowych z udziałem gminy oraz 89 budynków wyłącznie z mieszkaniami komunalnymi. W
sumie mamy pod opieką
1482 mieszkań komunalnych, w tym 81 socjalnych.
- Jakie problemy wiążą się z
utrzymaniem tych domów?
- Problemy wynikają
głównie z faktu, że są to stare kamienice. Niektóre mają
ponad sto lat i wymagają
kompleksowych remontów.
Nie na wszystko starcza
pieniędzy, tym bardziej, że
niektórzy najemcy nie opłacają czynszu. Mamy spore
sukcesy w tzw. ściągalności
długów, od roku współpracujemy z Krajowym Rejestrem
Długów. Najemca, który
notorycznie unika płacenia
czynszu trafia na listę dłużników, przez co ma problem
np. z podpisaniem umowy na
telefon.
Dodatkowych utrudnieniem jest fakt, że wśród naszych obiektów są budynki

pod opieką konserwatorską.
Oznacza to, że podczas remontów wymagane są odpowiednie materiały i wysoko
wykwalifikowani fachowcy.
Koszty remontów i modernizacji są w takim wypadku
wyższe. Staramy się je realizować etapami.
- Dokładnie od pięciu
lat WZNK funkcjonuje
w obecnym kształcie. Co
było wcześniej?
- Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych powstał w 2004 roku,
kiedy to został wyodrębniony z Wejherowskiego Towarzystwa
Budownictwa
Społecznego, ale 1 lipca
2006 roku nasza instytucja
została przekształcona w
jednostkę budżetową. W tej
formie działamy dokładnie
od pięciu lat.
Warto przypomnieć, że
instytucja, którą kieruję
wywodzi się z Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zlikwidowanego w
1998 roku. Potem powstał
Zakładu Usług Komunalnych oraz wspomniane już
WTBS, którego zadaniem
było administrowanie zasobami mieszkaniowymi.
- Co oznacza fakt, że
WZNK jest jednostką budżetową, a nie zakładem
budżetowym, którym był
wcześniej?
- Różnica polega na sposobie finansowania i rozliczania się placówki. Jesteśmy przedłużeniem Urzędu
Miasta, jego „ramieniem”,
realizującym usługi na
rzecz mieszkańców Wejherowa. Nie mamy własnego
budżetu, tylko wykonujemy zadania w ramach
środków, zapisanych w bu-

dżecie miasta na określone
zadania.
- Czy przez te pięć lat był
pan dyrektorem WZNK?
- Nie, funkcję dyrektora
pełnię od półtora roku, ale
wcześniej pracowałem w zarządzie na różnych stanowiskach. Na początku byłem
inspektorem nadzoru, potem
kierownikiem ekipy remontowej, a także zastępcą dyrektora zarządu. Znam bardzo dobrze nasze zadania, związane
z utrzymaniem, konserwacją
i remontami budynków komunalnych, ale bardzo ważne są także obowiązki, związane z utrzymaniem parku.
Chciałbym, żeby był ulubionym miejscem mieszkańców
Wejherowa, żeby zachęcał do
spacerów i do odpoczynku.
- Co robicie państwo,
aby tak było?
- Park Miejski im. Aleksandra Majkowskiego jest
przedmiotem rewitalizacji,
prowadzonej z funduszy
unijnych. Dzięki temu w
parku powstają alejki i nowe
obiekty, choćby takie jak
duży plac zabaw. Ale obok
tych inwestycji prowadzone
są prace porządkowe, pielęgnacyjne i ogrodnicze, które
realizują nasi pracownicy.
Wkładają w to naprawdę
sporo wysiłku i dużo serca.
Mam nadzieję, że to widać
gołym okiem.
Staramy się, aby pośród
drzew i stawów było czysto,
żeby na klombach były piękne kompozycje kwiatowe, a
w alejkach estetyczne stylowe ławki i kosze na śmieci.
Dobrze się stało, że decyzją
władz miasta park ma jednego gospodarza.
- Tego lata na akwenie
wodnym nieopodal amfiteatru pojawiła się nowa

Większość budynków komunalnych to stare kamienice, niektóre objęte ochroną konserwatora zabytków.
Na zdjęciu dom przy ul. Sobieskiego 257.

Dyrektor Stanisław Makles chce, aby park był ulubionym miejscem spędzania
wolnego czasu przez mieszkańców Wejherowa.

atrakcja dla spacerowiczów.
- Owszem. Zakupiliśmy
i udostępniliśmy bywalcom
parku rowery wodne, którymi
można za niewielką opłatą
popływać codziennie w godzinach od 10 do 21. Mam
nadzieję, że ta propozycja
spodoba się mieszkańcom,
tym bardziej, że rowery mają
ciekawe kształty i formy. To
atrakcja głównie dla dzieci,
ale nie tylko. Zapraszamy do
korzystania z nowej formy
spędzania czasu w parku.
- Myślę, że chętnych
nie zabraknie. Dziękuję
za rozmowę.
Rozmawiała
Anna Kuczmarska

Stylowe ławki i pojemniki na śmieci pojawiły się w
parku niedawno.

Łabędź i kaczor to wodne rowery, którymi można popływać po stawie w górnej
części parku, nieopodal amfiteatru. To kolejna atrakcja dla spacerowiczów.
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Kaszubi powędrują na Jasną i na Mariańską Górę
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Jubileuszowa
pielgrzymka
Po raz trzydziesty w historii wyruszy na Jasną Górę Pielgrzymka Kaszubska, na której nie zabraknie mieszkańców
naszego miasta i powiatu. Rozpocznie się 25 lipca o godz.
6 rano w Helu. Następnego dnia około godziny 18.00 pielgrzymi przybędą do Wejherowa, aby rankiem 27 lipca udać
się w dalszą drogę. Tym razem nie tylko do Częstochowy,
ale także dalej, na Słowację.
Na Jasną Górę dotrą 12
sierpnia, ale to nie będzie
koniec drogi.
W tym roku w związku z
jubileuszem, organizatorzy
oraz piesi pątnicy podjęli
szczególne wyzwanie. Będą
maszerować jeszcze dalej,
a mianowicie do Lewoczy
na Słowacji. Pielgrzymi zamierzają wejść na pagórek
Marianska Hora, z którego
rozpościera się piękny widok na miejscowość Levoca
i gdzie znajduje się bazylika, w której króluje Matka
Boża. Miejsce to nawiedził
3 lipca 1995 roku papież
Jan Paweł II.
Aby tam dotrzeć, muszą
pokonać dodatkowo 402 km.

W sumie XXX Pielgrzymka na trasie Hel
- Jasna Góra - Zakopane
(Krzeptówki) - Levoca (Słowacja) będzie miała długość 1040 km.
Wszystkie osoby, które
pragną się udać na pielgrzymkę, mogą dojechać 25
lipca do Helu specjalnymi
autokarami
(odjeżdżającym m.in. o godz. 4.30 spod
dworca PKP w Wejherowie)
albo dołączyć do pątników
dopiero w Wejherowie.
Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą
posiadać pisemną zgodę rodziców, a dzieci i młodzież
poniżej 16 roku życia muszą
iść pod opieką osoby dorosłej.

Szósta w Wejherowie

Parafia pw. świętego
Karola Boromeusza
W Wejherowie powstała szósta parafia. Metropolita Gdański arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź erygował nową
parafię rzymskokatolicką
na granicy dwóch miast
– Wejherowa i Redy. To
rzadka, ale nie jedyna
sytuacja, kiedy w jednej
wspólnocie znajdą się
mieszkańcy dwóch sąsiadujących miejscowości.
Nowa parafia obejmuje
wschodnią część Wejherowa w dzielnicy Śmiechowo-Północ oraz zachodnią
część Redy Pieleszewo.
Decyzją ks. arcybiskupa
wspólnota ta została wydzielona z parafii Najświętszej Marii Panny Królowej
Polski przy ul. Rybackiej
w Wejherowie oraz parafii
Wniebowzięcia Najświęt-
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szej Marii Panny przy ul.
Gdańskiej w Redzie.
Nowa parafia będzie
należała do dekanatu wejherowskiego.
Dokładne
granice zostaną określone
osobnym dekretem, gdyż
nowa parafia nie posiada
jeszcze własnego ośrodka duszpasterskiego, ale
otrzymała już tytuł świętego Karola Boromeusza,
w dowód wdzięcznej pamięci o błogosławionym
Janie Pawle II.
Proboszczem nowej parafii został ks. Adam Pleskot.
Zgodnie z wezwaniem
kościoła, ksiądz proboszcz
parafii będzie się posługiwał pieczęcią z wizerunkiem zwieńczonej krzyżem
kopuły kościoła św. Karola
Boromeusza w Rzymie i
napisem wokół.
AK.

Zapisy na pielgrzymkę
odbywać się będą na trasie. Koszt uczestnictwa,
który obejmuje transport,
lekarstwa, materiały duszpasterskie i organizację za
całą trasę (Hel-Levoca) wynosi 250 zł.
Noclegi
zaplanowano
w szkołach, remizach lub
domach gospodarzy, ale
każdy musi wziąć śpiwór
i karimatę. Trzeba też
przygotować wyżywienie
na dwa - trzy dni pielgrzymki.
Szczegółowe informacje
na stronie internetowej:
www.kaszubska.diecezja.gda.pl

To zdjęcie pielgrzymów, zbierających się rankiem przy kościele Trójcy Świętej w
Wejherowie zostało zrobione kilka lat temu.

Trasa
na Kaszubach
25 lipca:
Hel - Swarzewo 38 km
26 lipca:
Swarzewo-Wejherowo 29 km
27 lipca:
Wejherowo – Sianowo 34 km
28 lipca:
Sianowo – Szymbark 27 km
29 lipca:
Szymbark – St. Polaszki
28 km

Najstarsza i najdłuższa
Pielgrzymka Kaszubska jest najstarszą w Diecezji
Gdańskiej pielgrzymką do Częstochowy, a zarazem najdłuższą pielgrzymką w Polsce.
Podczas marszu pielgrzymi starają się pogłębiać
swoją wiarę, rozważając w konferencjach hasło roku
duszpasterskiego. Modlą się i śpiewają ku czci Matki
Boskiej Częstochowskiej, do której zmierzają.
Na Jasną Górę idą przez 19 dni, pokonując 638 kilometrów.W poprzednich latach trasę Pielgrzymki Kaszubską przedłużano do Zakopanego, a tym razem wiedzie ona aż na Słowację.

Po promocji Wejherowa, czas na Pomorze

Jacek Thiel w Zarządzie PROT
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyło się Walne-Wyborcze Zebranie Członków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Podczas spotkania 20 czerwca podsumowano ostatnie
cztery lata i wybrano Zarząd na kolejną kadencję.
Znalazł się w nim wejherowianin, Jacek Thiel.
Jednogłośnie na stanowisko prezesa wybrano ponownie
Martę Chełkowską, dyrektor Departamentu Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego. W
głosowaniu dokonano wyboru
również poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy na pierwszym posiedzeniu ustalili podział zadań
na kolejną kadencję. Miło nam
donieść, że w skład Zarządu
Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wszedł Jacek Thiel - pracownik Urzędu
Miejskiego w Wejherowie.
- W Zarządzie PROT reprezentuję lokalne organizacje turystyczne - mówi
Jacek Thiel. – Dotychczas
zajmowałem się głównie pro-

mocją miasta oraz powiatu
wejherowskiego i puckiego,
teraz mam zamiar aktywnie włączyć się w promocję
całego województwa pomorskiego. Dziękuję koleżankom i kolegom z organizacji
turystycznych za poparcie
mojej kandydatury, a panu
Radosławowi
Kamińskiemu, dyrektorowi Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, który reprezentował
nasz powiat w poprzednim
Zarządzie, za zgłoszenie mojej kandydatury.
Jacek Thiel jest zastępcą
kierownika Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w

Wejherowie, pełni funkcję wiceprezesa w dwóch lokalnych
organizacjach turystycznych:
Stowarzyszeniu Turystycznym „Ziemia Wejherowska”
i Stowarzyszeniu Rozwoju
Północnych Kaszub „Norda”.
Jest autorem wielu akcji
promocyjnych i wydawnictw
turystycznych, promujących
Wejherowo i Kalwarię Wejherowską,
organizatorem
Wejherowskiej Nocy Muzeów. Już drugą kadencję sprawuje mandat radnego powiatu wejherowskiego.

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna działa od 2003 r. Jej utworzenie pozwoliło na
integracje działań na rzecz rozwoju i promocji turystyki przez samorządy, branżę turystyczną i organizacje pozarządowe. Dało również możliwość pozyskiwania w szerszym zakresie zewnętrznych źródeł
finansowania na zadania, związane z rozwojem turystyki.
Zadaniem PROT jest budowanie pozytywnego wizerunku województwa pomorskiego, uczestnictwo w targach
oraz imprezach promocyjnych.

MIASTO I POWIAT
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Inwestycje w wejherowskim szpitalu

Ratowanie życia pacjentów w lepszych warunkach
Odnowiony i lepiej wyposażony Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, nową pracownię rezonansu magnetycznego oraz kaplicę szpitalną uroczyście otwarto w
Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. Tym samym w
szpitalu odbyła się potrójna uroczystość z udziałem przedstawicieli władz i duchowieństwa. Wszystkie inwestycje
zrealizowano za ok. 2,8 mln zł.
Największym
przedsięwzięciem było powiększenie
i
modernizacja
Oddziału Anestezjologii i
Intensywnej Terapii, który przeniesiono w zupełnie
inne miejsce. Intensywna
Terapia znajduje się teraz
na parterze placówki w
miejscu dawnego Oddziału
Paliatywno-Hospicyjnego.

- Przez 30 lat działalności
wejherowskiego szpitala specjalistycznego nie było remontu wspomnianego oddziału
– mówi Andrzej Zieleniewski, dyrektor placówki. - Teraz spełnia on wszelkie unijne
standardy. Remont pozwolił
na zwiększenie ilości łóżek dla
pacjentów z 8 do 12.

WIĘCEJ ŁÓŻEK

Przestronne, lepiej wyposażone sale oznaczają poprawę warunków leczenia
i pobytu pacjentów, a jak
podkreślała Bożena Czepułkowska, lekarz naczelny
wejherowskiego szpitala - dostosowanie oddziału do standardów europejskich przełoży
się na jeszcze lepszą opiekę
nad chorymi. To ważne tym
bardziej, że na zmodernizowany oddział trafiają osoby

W kosztach modernizacji tego ważnego oddziału
partycypowały wszystkie
samorządy powiatu wejherowskiego, przekazując
w sumie 745 tys. zł. Urząd
Marszałkowski przeznaczył na ten cel 1,5 mln zł,
natomiast nadal brakuje
600 tys. zł na sfinansowanie wszystkich prac i zakupów.

LEPSZA OPIEKA

w stanie zagrażającym życiu.

PIERWSZY REZONANS

Placówka zyskała także
nową pracownię rezonansu
magnetycznego, zakupionego przez prywatną firmę.
Dotychczas, aby skorzystać
z rezonansu magnetycznego trzeba było udać się aż
do Rumi lub Gdańska.
Z rezonansu będą mogli
korzystać pacjenci hospitalizowani w wejherowskiej
placówce a także leczeni w
trybie ambulatoryjnym.
Pracownia
posiada
aparat do badań elektromiograficznych (EMG) i
elektroneurograficznych
(ENG). Są to metody nieinwazyjne lub małoinwazyjne, służące do diagnostyki
chorób nerwowo-mięśniowych.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii przeniesiono w inne miejsce na parterze szpitala.

NOWA KAPLICA

Kolejną inwestycją jest
przeniesienie
szpitalnej
kaplicy w dogodnie miejsce i oddzielenie jej od sali
konferencyjnej, z którą na
przemian
funkcjonowała.
Oczywiście kaplica została

Remonty dróg Absolutorium dla Zarządu Powiatu
i pałacu
W okresie ostatnich 10
lat działalności powiatowego samorządu wyremontowano 129 km dróg
powiatowych, co kosztowało 44 mln zł.
Budowano sale sportowe, wydając na ten cel
13 mln zł. Z inicjatywy
powiatu
powstało 10
ogólnodostępnych stref
rekreacji.
Zmodernizowano budynek Starostwa przy ul.
3 Maja w Wejherowie, a
także budynki domów pomocy społecznej w Wejherowie i Strzebielinku.
Otwarto nową siedzibę dla Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ogniska Wychowawczego w Rumi.
Pałac
Przebendowskich w Wejherowie,
mieszczący obecnie Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, doczekał się
remontu.
Pozyskano sporo środków unijnych na projekty
realizowane przez powiat.

Strategia i budżet

Ostatnia przez wakacyjną przerwą
sesja Rady Powiatu Wejherowskiego
poświęcona była m.in. pracy samorządu powiatowego w ciągu ostatnich
dziesięciu lat oraz w ubiegłym roku.
Oceniano zarówno realizację strategii
za lata 2000-2010, jak i ubiegłorocznego budżetu.
Radni powiatowi zapoznali się ze sprawozdaniem
dotyczącym realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Powiatu
Wejherowskiego za lata
2000-2010. Po prezentacji
multimedialnej,
pokazującej osiągnięcia i podjęte
przez samorząd działania,
Rada Powiatu przyjęła w
tej sprawie uchwałę, akceptującą realizacją strategii.
W najważniejszym punkcie porządku obrad, radni
jednogłośnie przychylili się
do wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu i staroście
Józefowi Reszke absolutorium za ubiegły rok.

W ubiegłym roku zarząd powiatu pracował w
innym składzie (z wyjątkiem starosty). Radni oceniali wykonanie budżetu
za rok 2010. Wprawdzie
zwrócili uwagę na realizację zaledwie w 50 procentach budżetu w dziale
„drogi powiatowe”, ale
przyjęli wyjaśnienia starosty, że zawiniły przedłużające się procedury, poprzedzające inwestycję w
Rumi i Redzie (powiat jest
głównym inwestorem budowy drogi w tym rejonie).
Rada Powiatu zdecydowała o przekazaniu samorządowi Wejherowa 50

tysięcy złotych na budowę
„Bramy Piaśnickiej”, symbolicznego pomnika upamiętniającego mieszkańców
powiatu i Pomorza którzy
zginęli w Lesie Piaśnickim.
Inwestorem pomnika jest
Stowarzyszenie „Rodzina
Piaśnicka”, któremu z kolei
miasto będzie musiało przekazać te pieniądze.
Władze Wejherowa zostały zaskoczone treścią
uchwały o dotacji na Bramę
Piaśnicką, gdyż nikt ze starostwa wcześniej nie powiadomił urzędu o takim kroku.
Tym bardziej że miasto nie
buduje pomnika i nie ma takiego zadania w budżecie, co
sprawia trudność w przekazaniu dotacji stowarzyszeniu.
Żywą dyskusję wywołała też sprawa zatrudniania w Starostwie osób
związanych politycznie z
Platformą Obywatelską
oraz członków ich rodzin,
o co pytali szczegółowo
niektórzy radni.

odpowiednio do swoich funkcji urządzona i ozdobiona.
W uroczystości otwarcia
nowych obiektów – obok dyrekcji i pracowników szpitala - udział wziął Mieczysław
Struk, marszałek województwa pomorskiego, przedsta-

wiciele władz powiatowych,
a także prezydenci, burmistrzowie i wójtowie. Ks. arcybiskup senior Tadeusz
Gocłowski poświęcił kaplicę szpitalną. Nie zabrakło
księży proboszczów wejherowskich parafii.

Najważniejsze zadania
Grzegorz Szalewski, radny powiatowy
starosta pierwszej kadencji
- Oceniamy realizację
zadań z poprzednich lat,
ale najważniejsza jest
przyszłość. Głównym zadaniem powiatu w zakresie kształtowania infrastruktury drogowej jest
poprawa i udrożnienie
ciągów komunikacyjnych,
będących drogami powiatowymi, także na terenie
Wejherowa. Władze powiatu
wejherowskiego,
czyli Rada Powiatu oraz
Zarząd na czele ze starostą Józefem Reszke muszą podjąć trud budowy
bezkolizyjnych połączeń
przez tory kolejowe i drogę krajową nr 6, tak aby
umożliwiało to połączenie
dwóch części Wejherowa
a w zasadzie dwóch części
powiatu.
Także
mieszkańcom
gmin Szemud, Linia, Łęczyce, Wejherowo, Luzino
i innym musi być dana
możliwość włączenia się
bezkolizyjnego do „szóstki”. Nie da się nadal uciekać przed tak ważnym dla
powiatu tematem. Według

moich informacji, prezydent Wejherowa chce
aktywnie pomóc staroście rozwiązać powiatowe problemy. Trzeba
jednak z prezydentem o
tych problemach porozmawiać.
Powiat nie może ciągle
odsuwać od siebie odpowiedzialności oraz unikać
rozwiązywania podstawowych zadań i udawać, że
jest najmądrzejszy, najpiękniejszy i najoszczędniejszy.
Nie o to w tym wszystkim chodzi. Do pracy
szanowni koledzy!
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Gdański Obszar Metropolitalny

Jak nie przystąpimy
– to nic nie stracimy
Jeśli gminy chcą współpracować, to żadne stowarzyszenie nie jest im potrzebne.
Jak nie będą chciały, to żadne stowarzyszenie nie pomoże. Stowarzyszania nie mają
żadnych kompetencji administracyjnych.
Nie wiadomo też, ile będzie kosztował udział w
stowarzyszeniu, na jakich
zasadach będzie ono funkcjonowało i co konkretnie
będzie robiło, a nowa administracja i nowi urzędnicy
nie są dziś potrzebni. Dla
większości wejherowskich
radnych to wystarczająco
dużo powodów, aby nie zaakceptować przystąpienia
miasta do stowarzyszenia
Gdański Obszar Metropolitalny, który wymyślił
prezydenta Gdańska, Paweł Adamowicz.
Uchwałę o przystąpieniu
Wejherowa do stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny, zgłosili radni
Platformy
Obywatelskiej,
którym – sadząc po dyskusji
na sesji – nad wyraz na tym
zależało. Trudno oprzeć się
wrażeniu, że projekt uchwały miał podtekst polityczny,
wszak prezydent Adamowicz również jest z PO i stowarzyszanie traktuje jako
swoje „dziecko”. Jak mówili
wnioskodawcy, celem stowarzyszenia ma być „współpraca, koordynacja i planowanie” - bliżej nieokreślona,
trudno bowiem doszukać się
konkretów.

Co prawda radni PO twierdzili, że stowarzyszanie będzie
zdobywało unijne pieniądze
i budowało za nie drogi, ale
...okazało się to niemożliwe z
przyczyn prawnych!
Tylko gminy, powiaty i
województwa mogą w Polsce budować drogi i to one
muszą pozyskać dotacje. Nie
może być dróg „stowarzyszeniowych”. Kiedy wiceprzewodniczący rady Wojciech
Kozłowski wytknął wnioskodawcom ten „drobny”
szczegół, radni Platformy
Arkadiusz Szczygieł i Jacek Gafka zaczęli się nagle
wycofywać. Czy radni PO
wykazali się kompromitującym brakiem znajomości
przepisów czy była to zwykła propaganda i mamienie
obietnicami?
Potem już tylko twierdzili, że stowarzyszanie będzie
pomagać (jak i w czym nie
powiedzieli) i wspólnie planować, bo samorządowcy są
za bardzo zapracowani. W
tym miejscu przewodniczący
rady Leszek Glaza zauważył, że planowanie wymaga
zatrudnienia sztabu urzędników w stowarzyszeniu, co
przeczy zapewnieniom, że
koszty będą małe.

Proponowany obszar stowarzyszenia. Źródło: UM w Gdańsku,

W dyskusji pojawiał się
wątek, że było wiele inwestycji wspólnie prowadzonych przez samorządy i nie
trzeba było stowarzyszeń.
Gminy potrafią się dogadać,
wspólnie aplikują o projekty, uzyskują środki i to
wszystko działa od wielu lat.
Przykładem dobrej współpracy może być Obwodnica
Północna Aglomeracji Trójmiejskiej. W tym przypadku
dogadało się aż kilkanaście
samorządów.
Wejherowo
współpracowało też z Gdańskiem przy okazji Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Jak zauważyli radni, Wejherowo jest częścią metropolii nad Zatoką Gdańską,
bez żadnego stowarzyszenia. Metropolia już istnieje,
łącząc miasta więzami przestrzennymi, gospodarczymi,
również administracyjnymi.
W uchwale nie chodziło o metropolię, tylko stowarzyszenie
wymyślone przez samorządowców z Gdańska.
Poproszony przez wnioskodawców o opinię radca
prawny Jan Jednoralski
powiedział:
- Podejmując tę uchwałę
działamy na własną szko-

dę, brakuje bowiem statutu,
który byłby załącznikiem
do uchwały. Nie ma w niej
mowy, na jakich warunkach
miasto przystąpiłoby do stowarzyszenia.
Słowem, projekt uchwały
nie mógł się ostać i nie został
przyjęty znaczną większością głosów wejherowskich
radnych. Obecnie spośród
prawie 40 zaproszonych
gmin, trzy gminy podjęły
uchwały o przystąpieniu do
GOM. Udziałem w nim nie
jest zainteresowana m.in.
Gdynia i Rumia. Wiele gmin
ma poważane wątpliwości.

REKLAMA

POZBĄDŹ SIĘ

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
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
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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

Prezydent Wejherowa,
Krzysztof Hildebrandt
- Jestem za współpracą i
za metropolią, jestem zwolennikiem Rady Metropolitalnej, która powstała 10
lat temu i ma wiele sukcesów, jak np. wspólny bilet
metropolitalny. Po co coś
dublować i generować koszty w nowym stowarzyszeniu, skoro udział w Radzie
nic nie kosztuje. Dla mnie
udział marszałka w Radzie
Metropolitalnej jest kluczowy. Marszałek pomorski,
z tego co wiemy na dzisiaj,
nie uczestniczy w tym stowarzyszeniu GOM.

WAKACJE
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W każdą niedzielę koncert w parku

COUNTRY I CYGANIE
Wejherowskiego Centrum Kultury przygotowało na tegoroczne lato Promenadowe Koncerty, odbywające się w każdą niedzielę na kameralnej scenie Parku Majkowskiego.
Po koncercie grupy Jarek Wist swing Kwartet,
która przypomniała m.in.
utwory Franka Sinatry i
Deana Martina oraz programie, zaprezentowanym
przez kabaret Świerszczychrząszcza, w kolejną
niedzielę, 17 lipca wystąpi
Grupa Klakson - polski
zespół country, który powstał w latach dziewięćdziesiątych. Na scenie pojawią się gitary akustyczne i
solowe, gitara banjo, gitara
basowa, instrumenty perkusyjne, harmonijki ustne.
Autorem
wykonywanych
tekstów, kompozycji i aranżacji jest Bodar, który zaprezentuje się również 24
lipca, grając muzykę cygańską.
31 lipca na kameralnej
scenie w parku pojawi się
Kasia Kowalska – wokalistka, której nikomu
przedstawiać nie trzeba.
REKLAMA

Inna znaną gwiazdą, śpiewającą w ramach koncertów promenadowych będzie Danuta Błażejczyk,
której recitalu wysłuchamy 14 sierpnia. Pomiędzy
tymi dwiema artystkami,
w niedzielę 7 sierpnia wystąpi grupa ACOUSTIC
ACROBATS, prezentująca

muzykę etniczną z różnych stron świata, m.in.
utwory instrumentalne z
pogranicza muzyki etno i
jazzu.
Na niedzielne koncerty, rozpoczynające się
zawsze o godz. 17.00 zaprasza Wejherowskie
Centrum Kultury.

Wakacje w bibliotece
Trwają wakacyjne zajęcia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
przy ul. Kaszubskiej w
Wejherowie.
Uczestniczące w nich
dzieci na poszczególnych
zajęciach zdobywają punkty, co sprawia, ze zabawę
połączono z rywalizacją.
Nie brakuje dodatkowych
atrakcji, takich jak przedstawienie teatralne dla
młodszych dzieci.
Tematem zajęć są m.in.
bezpieczeństwo (spotkania
ze strażakami i policjantami), muzyka (spotkanie z
kompozytorem), dziennikarstwo i genealogia, czyli
poszukiwanie korzeni własnej rodziny. Oprócz tego
kalambury, zgadywanki i
zajęcia plastyczne, m.in.
dotyczące różnych zawodów. Dzisiaj zaplanowano pokaz kickboxingu w
wykonaniu mistrza sztuki
walki Rafała Karcza oraz
zawody sportowe.
Piątek 15 lipca będzie w bibliotece Dniem
Lasu, dlatego po przedstawieniu
teatralnym

„Niedźwiedź – strażnik
lasu” odbędzie się spotkanie z leśnikiem z
nadleśnictwa. Z kolei w
dniach 19,20, 21 lipca
dzieci będą zgłębiać temat „Wejherowo – nasze miasto” i pracować z
mapą Wejherowa. Poszukają też w internecie starych fotografii miasta i
nauczą się obróbki zdjęć
przy pomocy programu
komputerowego.

Na zakończenie wakacji, w bibliotece w piątek
22 lipca zaplanowano
Dzień Muzyczny, a w nim
„Mini Playback Show” i
konkurs „Jaka to melodia?” Atrakcją będzie z
pewnością wspólna zabawa przy karaoke.
Przypomnijmy,
że zajęcia odbywają
się we wtorki, środy,
czwartki i piątki w
godz. 10.00-13.00.

REKLAMA

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz Żukowski

Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia okresowe
i kwalifikacje wstępne dla kierowców zawodowych
Wejherowo ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)
poniedziałek - piątek 12.30 - 16.30
sobota 12.00-15.00
tel.: 677-31-56, 504-843-980
www.artex-wejherowo.pl
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Alojzy Wikowski. Kaszubskie korzenie, wiara i tradycja

Setne urodziny w rodzinnym gronie
Sukcesem Alojzego Wikowskiego, który 8 lipca skończył PIĘKNE LATA NA POWIŚLU
Po ślubie młodzi za100 lat, jest jego rodzina. Mówi, że jest dumny ze swoich
mieszkali w Rumi, a pan
dzieci i wnuków, którzy wyrośli na porządnych i dobrych Alojzy pracował w Gdyni,
ludzi. Zresztą podobnych do seniora rodu, człowieka głę- w stoczni oraz w porcie. W
boko wierzącego, ufnego, przyjaznego dla innych. W oto- czasie wojny dostał się do
niewoli niemieckiej, skąd
czeniu najbliższych, w tym o 10 lat młodszej żony Barbary, szczęśliwie powrócił.
W trudnych latach powosędziwy wejherowianin świętował swoje setne urodziny.
Mimo sędziwego wieku
oraz związanych z nim dolegliwości, Alojzy Wikowski
zachowuje pogodę ducha.
Jak zawsze uśmiechnięty,
dowcipny. Obdarzony stalowym lecz zarazem gołębim
sercem, oraz zamiłowany
w koniach. Ma doskonałą
pamięć. Świetnie pamięta
czasy młodości, wojny i życiowe epizody z lat dorastania dzieci, z lubością powtarza anegdotki rodzinne.
Stulatek na bieżąco
śledzi wydarzenia, nieźle
orientuje się w polityce,
którą bardzo się interesuje.
Oboje z żoną ubolewają, że
w polityce tyle zamieszania, korupcji, kręcenia i
wojenek – o byle co. Przeżyli wiele zrywów społeczeństwa, z pamiętnego
Sierpnia 1980 pozostały
nadzieje, wspomnienia i
wielki żal, że elity polityczne zmarnowały energię i
zapał narodu do wielkich
przemian.

RODZINA JAK SKARB

Pan Alojzy przeżył
dwie
wojny,
pamięta
czasy Piłsudskiego (był
w Legionach Piłsudskiego), wspomina Hallera
i zaślubiny z morzem.
A po wyzwoleniu, gdy
miała być wolna Polska
na własnej skórze wraz
z żoną Barbarą poznali
trudy walki z komunistami, którzy „domiarami”
chcieli zniszczyć jego prywatny warsztat.
Najbardziej cieszy się i w
duchu dziękuje za to Bogu,
iż dane mu było przeżyć sto
lat – w zdrowiu, z rodziną i
dla rodziny.
Państwo
Barbara
i
Alojzy Wikowscy w ubiegłym roku obchodzili 70.
rocznicę ślubu, oboje czują
się szczęśliwi, dzięki kochającej rodzinie, liczącej
obecnie 83 osób (w tym 3
osoby już nieżyjące). Jest
w tym gronie 22 wnucząt
i 25 prawnucząt.

MAŁA OJCZYZNA

Alojzy Wikowski urodził się 8 lipca 1911 r. w
Żukowie, gdzie spędził
dzieciństwo i wczesną
młodość. Żona Barbara
Wikowska, z domu Dempc
urodziła się w Pucku. Za
miesiąc stuknie jej 90!
Z uśmiechem dodaje, że
urodziła się „za murami”,
gdyż jej ojciec był naczelnikiem więzienia. Młodość
spędziła w – jak podkreśla
– malowniczym, religijnym Wejherowie.
Pani Barbara dobrze pamięta lata międzywojenne,
gdy z całej okolicy pobożni Kaszubi przybywali do
Wejherowa na odpusty. Nie
tylko w Wieli Piątek Kalwaria Wejherowska pełna
była pątników.
Oboje małżonkowie cieszą się, że teraz Wejherowo
także jest „perełką kaszubską” – pięknieje, ma dobrego gospodarza i pracowitych, przyjaznych ludzi.

jennych państwo Wikowscy
postanowili za chlebem spróbować życiowej przygody na
ziemiach odzyskanych – tam
potrzebowali fachowców.
Osiedlili się z trojgiem
dzieci na Ziemi Sztumskiej.
Najpierw w Czerninie, niedaleko Sztumu mistrz Alojzy
zajął się kowalstwem - naprawiał maszyny i sprzęt
rolniczy, robił osprzęt dla
koni, podkuwał. Potem w
Starym Targu otworzył własny warsztat. Rozrastająca
się rodzina mieszkała w okazałym budynku, w którym
przed wojną była słynna,
pierwsza na tych ziemiach
polska szkoła. W ich gwarnym, otwartym domu zawsze
było dużo młodzieży, dzieci –
koleżeństwa ze szkoły.
- To były piękne lata –
wspomina Alojzy. – Ukochane konie, Kubuś i Lotka.
Wokół sympatyczni, życzliwi ludzie. Praca i dobrobyt.
Ekologiczna - jak się to dzisiaj mówi - żywność, która
dała siły i zdrowie.

Alojzy Wikowski - pogodny, jak zawsze.

POWRÓT NA KASZUBY

A jednak 1988 r., po 20
latach, wrócili z Powiśla
na swoje Kaszuby. Dzieci zaczęły dorastać, w poszukiwaniu nauki i pracy
wyrywały się w rodzinne
strony rodziców i dziadków
– do Gdyni. Zamieszkali w
rodzinnym domku w Rumi,
a potem przenieśli się do
Wejherowa.
Pan Alojzy podjął pracę
w Gdańskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych,
dojeżdżał przez wiele lat z
Rumi do Pruszcza Gd. To kawał drogi, ponad godzinę dojazdu w jedną stronę. ale cóż
było robić, gdy do emerytury
zostało kilka lat, a o pracę po
pięćdziesiątce nie było łatwo.
Do dzisiaj jubilat wspomina tę prace z sentymentem. Mówi o wspaniałej
atmosferze, ludzie lubili go
za jego życzliwość i cenili za
fachowość, rzetelność i pomysłowość „majstra”. Alojzy
Wikowski był urodzonym
racjonalizatorem, wprowadzał innowacje, miał kilka
patentów i wdrożonych pomysłów racjonalizatorskich.

DWIEŚCIE LAT!

W dniu urodzin w mieszkania Jubilata na Osiedlu
Tysiąclecia zagościł z Panem Bogiem ksiądz Piotr z
kościoła Św. Leona, który

odprawił uroczystą mszę
świętą w gronie rodzinnym.
Żona i najbliżsi (siódemka
dzieci z żonami) zaśpiewali
swojemu kochanemu Alojzemu 200 lat!
Co ciekawe, ukazała się
nawet rodzinna gazetka
jubileuszowa STULATEK
(syn Janusz jest dziennikarzem, redaktorem naczelnym Wydawnictwa Pomorskiego – dop.red).
Kolejka wnucząt i prawnucząt z życzeniami nie
zakończyła się jednego
dnia. Pan Alojzy to przecież
ukochany Tatuś, Dziadek i
Pradziadek!
Jubilatowi
zaśpiewali 200 lat sąsiedzi, którzy
pierwsi przyszli z życzeniami. Dostał list gratulacyjny
i prezent od premiera Donalda Tuska, życzenia złożył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Z wizytą
i życzeniami od mieszkańców w poniedziałek przybył
zastępca prezydenta Wejherowa, Bogdan Tokłowicz.
Sto lat minęło jak chwila.
Jak mówi pan Alojzy „wieki
mijają, a wieczność czeka”.
Śmieje się, że św. Piotr jakoś nie chce go wpuścić za
bramy wieczności, przeżył
wszystkich w swoim rodzie
Wikowskich – życie w ufności Bogu.

Pogodnych dni, dobrego samopoczucia,
i kolejnych spokojnych lat pod opieką
kochającej rodziny życzy panu

ALOJZEMU WIKOWSKIEMU
W dniu urodzin jako pierwsi pojawili się z życzeniami sąsiedzi.
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Ponad 200 uczestników jubileuszowego konkursu „Gniewińskie Pióro”

Kościoły i kamienice

KULTURA

Wejherowianin wśród laureatów Więcej na zabytki
Kościół pw. Trójcy Świętej, kościół
Małe Gniewino słynie nie tylko z wielkich i ambitnych inwestycji. W czerwcu
św.
Anny oraz klasztor franciszkanów
miał tam miejsce finał X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Gniewińskie
Pióro 2011”. Wśród dorosłych jedynym laureatem z powiatu wejherowskiego w Wejherowie dostaną dotacje z miaokazał się Henryk Połchowski, zdobywca nagrody specjalnej w kategorii poezji. sta na prace konserwatorskie i budowlane, związane z renowacją tych
Poecie z Wejherowa na- była Aleksandra Hope z
zabytkowych obiektów. Przyznano też
leżą się tym większe gratu- Gniewina.
pieniądze na remonty starych domów.
W kategorii prozy pierwlacje, ze literacka rywalizacja była bardzo duża. W
jubileuszowym konkursie
wzięło udział 226 uczestników z całej Polski oraz
spoza granic naszego kraju.
Nadesłano 750 wierszy w
150 zestawach poetyckich
oraz 76 tekstów prozatorskich. Komisja konkursowa
pod przewodnictwem Wiolety Majer-Szreder miała
więc wiele pracy.
W kategorii poezji wśród
dorosłych pierwszą nagrodę
otrzymał Mirosław Szałata z Człuchowa, drugą - Jerzy Frykowski z Dębnicy,
a trzecią - Piotr Macierzyński z Łodzi. Nagrodę
specjalną otrzymał Henryk Połchowski z Wejherowa. W grupie młodzieży
pierwsze dwie nagrody pojechały do Katowic i Lublina, a trzecią nagrodę zdo-

sze miejsce wśród dorosłych
zdobył Jacek Wojtkowiak
z Gdyni, natomiast pozostali laureaci w tej i innych
kategoriach są mieszkańcami różnych zakątków
Polski, poza Trójmiastem i
powiatem wejherowskim.
Laureaci otrzymali nagrody finansowe i rzeczowe,
dyplomy oraz almanach
ze zbiorem nagrodzonych
utworów,
który
wydał
Urząd Gminy w Gniewinie
przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie.
W części artystycznej
wystąpiły młode utalentowane wokalistki – Wiktoria Dawidowska i Martyna Okrój. Uczestnicy
uroczystości obejrzeli też
spektakl Erica Emmanuela
Schmitta „Małe zbrodnie

Dziennikarz i poeta
59-letni Henryk Połchowski, pracuje na co dzień w
Wydziale Kultury, Promocji,
Sportu i Turystyki w Urzędzie
Miejskim w Wejherowie. W
Wejherowie mieszka od 1979
roku.
Ukończył filologię polską
na Uniwersytecie Gdańskim.
W trakcie studiów wszystkie
prace semestralne z historii
literatury polskiej poświęcił
zagadnieniom humoru, satyry
i komedii. Pracę magisterską
poświęcił satyrom Ludwika Jerzego Kerna.
H. Połchowski ukończył
studia podyplomowe w Instytucie Filozofii i Socjologii UG
oraz kurs dziennikarski przy
Stowarzyszeniu Dziennikarzy
Polskich. Pracował w czasopiśmie Marynarki Wojennej
„Bandera” w Gdyni, redagował „Echo Wejherowa” oraz
dodatki Dziennika Bałtyckiego
– „Gryf Wejherowski” i „Goniec
Rumski”. Pisywał też m.in. do
„Przeglądu Morskiego” i „Panoramy Powiatu Wejherowskiego”. Przez 10 lat redagował
„Nowiny” - biuletyn wejherowskiego Urzędu Miejskiego. Jest
dziennikarzem, jak również fotoreporterem.
Poezją pan Henryk interesował się od najmłodszych
lat, rozczytując się wierszach
Asnyka, Leśmiana i Staffa.
Później zasmakował w satyrze Boya Żeleńskiego, Gał-

Uchwały w tej sprawie
radni przyjęli na ostatniej
sesji Rady Miasta. Kościół
św. Trójcy otrzymał 100 tys.
zł na wykonanie tynków
zewnętrznych frontu kościoła oraz renowację drzwi
zewnętrznych, a kościół św.
Anny 172 138 zł na wykonanie izolacji ściany prezbiterium, renowację elewacji
oraz obrazów ołtarza.
Klasztorowi franciszkanów przyznano dotację w
wysokości 77 861 zł na wykonanie stolarki okiennej.

Zdjęcia w plenerze
małżeńskie” w reżyserii
Wioletty Majer-Szreder.
Zagrali w nim znakomi-

cie Agnieszka Piątek
i Mieszko Weltrowski.
AK.

Biała Dama z Salina
Nie każdy potrafi dostrzec
migotliwy płomyk świecy
w oknie dworku salińskiego alkierza
i poczuć powiew chłodu na czole
w oczekiwaniu jej przyjścia

czyńskiego i Sztaudyngera, a
przede wszystkim Ludwika
Jerzego Kerna. Wejherowianin
lubi też powieści podróżnicze,
historyczne i obyczajowe klasyki polskiej i francuskiej.
Swoje pasje literackie realizuje, pisując od czasu do czasu
wiersze liryczne, okolicznościowe i satyryczne, najczęściej „do
szuflady”. Utwory publikował
sporadycznie w czasopismach
i gazetach, niektóre z nich
zostały opublikowane w „Antologii Poetów Ziemi Wejherowskiej” i tomiku zbiorowym
„Piotr naszego czasu”.
Wspólnie ze Stanisławem
Świderskim pan Henryk napisał książkę o rodzinie przedwojennego policjanta, zesłanego
na Syberię pt. „Na łaskawym
chlebie: (Wasilków 1994). H.
Połchowski był też redaktorem
wspomnień wojennych kmdr.
Czesława Cześnika i kmdr. Ryszarda. Od 4 lat jest jurorem
Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”.

Na wniosek prezydenta Krzysztof Hildebrandta,
wejherowscy radni przyznali ponadto ponad 113
tys. zł na remont siedmiu
wejherowskich zabytków.
Są to stare kamienice przy
ul.: Klasztornej 10-12 i Mickiewicza 1 (24 465 zł), Wybickiego 1 (14 800 zł), Wałowej 5- 9 (727 zł), 3 Maja
36 (19 529 zł), Dworcowej
3 (9 913 zł), Klasztornej 24
(14 692 zł) oraz Kopernika
11 (19 890 zł).
AK.

W kotlinie mlecznej mgły
z majaczących konturów drzew
tajemniczej wyspy
przypływa na saniach
unoszonych nad tonią jeziora
Z białej poświaty wyłania się
złotowłosa dziewica
w szacie ślubnej
zdobionej srebrnymi cekinami
z perłową różą na piersiach

Na płocie, okalającym plac budowy nowej siedziby
centrum kultury w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 255,
można oglądać wielkoformatowe zdjęcia wejherowskiego
fotografika Artura Wyszeckiego.
Ta nietypowa plenerowa wystawa, przygotowana przez
WCK, nieprzypadkowo znalazła się właśnie w tym miejscu.
Fotografie przypominają, jak wyglądała dawna siedziba
centrum kultury, pokazują jak przebiega budowa nowej
placówki, a także jak będzie ona wyglądała w przyszłości.
Warto przyjrzeć się tym ciekawym, artystycznym zdjęciom, stanowiącym jednocześnie ozdobę niezbyt estetycznego płotu.

Przenika ściany dworku
zmierza w stronę starszej pani
na bujanym krześle i woła:
- Babciu, zrób znak krzyża,
przerwij moje cierpienie...
Deszcz igieł przenikających skórę
wlewa tony ołowiu w stopy
a elektryzujący szelest włosów oznajmia,
że Luiza Rexin powraca
do swojego junkra w głębinie jeziora
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Bractwo Kurkowe – tradycja i akcje dobroczynne

Promocja miasta zamiast obrony

Kultywują piękne przedwojenne tradycje, uczestniczą w
akcjach charytatywnych, są atrakcją wielu miejskich uroczystości. Licznie wzięli udział m.in. w Dniu Jakuba, gdzie
swoją obecność zaznaczyli wystrzałem z armaty. Mowa o
Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Wejherowie założonym
w 1836 r. i reaktywowanym w 1993 r.
Stowarzyszenie
jest
partnerem Urzędu Miasta
w I etapie Rewitalizacji
Parku Miejskiego z funduszy unijnych. Jego członków, ubranych w charakterystyczne zielone mundury,
spotykamy na różnych imprezach kulturalnych w
mieście. Nie zabrakło ich
m.in. na niedawnym Festynie „Dar Serca” w wejherowskim parku, gdzie zbierali pieniądze dla dzieci.
– Kontynuujemy tradycje naszych poprzedników,
działających w bractwie
w poprzednich stuleciach
– mówi Jacek Sosiński,
wiceprezes organizacji w
Wejherowie. – Zajmujemy
się strzelaniem sportowym,
organizujemy
turnieje
strzeleckie. Chętnie uczestniczymy w spotkaniach z
młodzieżą oraz różnych akcjach dobroczynnych, połączonych z zabawą i prezentacją naszej działalności.
Staramy się przygotować
atrakcje dla mieszkańców
miasta, takie jak pojedynek
strzelecki z Królem Kurkowym.

Podczas czerwcowego festynu w parku zainteresowanie tą rywalizacją było duże.
Kolejni uczestnicy zabawy
decydowali się spróbować
swoich sił w strzelaniu do
tarczy i zmierzyć się z samym
królem, którym w tym roku
został Andrzej Kochanek.
Jak się zostaje królem?
Jak wyjaśnia Jacek Sosiński, ten tytuł nosi zwycięzca
tradycyjnego turnieju, polegającego na strzelaniu do
drewnianego kura. W tym
samym turnieju przyznawane są tytuły pierwszego
i drugiego rycerza (Jacek
Sosiński jest I rycerzem).
Król Kurkowy Andrzej
Kochanek kontynuuje rodzinne tradycje. Do Bractwa Kurkowego w Wejherowie należą także jego
rodzice, Elżbieta i Zdzisław Kochanek. W organizacji strzeleckiej jest
więcej takich rodzin, jak
choćby rodzina państwa
Gołąbków, której najbardziej znanym przedstawicielem jest prezes Zarządu
Bractwa Kurkowego, Kazimierz Gołąbek.

Wejherowscy bracia kurkowi są członkami Zjednoczenia Kurkowych Bractw
Strzeleckich RP. Uczestniczą w imprezach brackich w
kraju i zagranicą, w tym w
europejskich zjazdach tego
typu organizacji. Wszędzie
promują Wejherowo. Ku
czci założyciela miasta organizują co roku zawody
o „Miecz Jakuba Wejhera”
dla bractw z całej Polski.
- Bractwa strzeleckie
zawsze były silnie związane ze swoimi miastami,
w średniowieczu brały aktywny udział w obronie
grodu w razie ataku wroga
– przypomina Jacek Sosiński. – Obecnie działamy
społecznie na rzecz miasta
i mieszkańców. Chcielibyśmy także odbudowa dawną
strzelnicę w Wejherowie. To
jeden z naszych celów.
Dawne Kurkowe Bractwo Strzeleckie skupiało w swoich szeregach
przedstawicieli kupiectwa,
rzemiosła i przemysłu.
Działalność prowadziło we
wspaniałym obiekcie, jakim była strzelnica wraz

Na zdjęciu członkowie Bractwa Kurkowego obecni na festynie „Dar Serca”: przyklęknął Stanisław Pieroszczuk (kanonier), stoją od lewej: Zdzisław Kochanek,
Andrzej Kochanek (Król Kurkowy), Elżbieta Kochanek, wiceprezes Jacek Sosiński
oraz Kazimierz Zaborowski (strzelmistrz).

z okazałym budynkiem.
Po przebudowie w latach
1907-1920 był to ośrodek
życia kulturalnego i towarzyskiego Wejherowa.
Aktywną działalność organizacji przerwała wojna.
Wprawdzie wspomniana
strzelnica przetrwała działania wojenne, ale pod koniec lat czterdziestych uległa zniszczeniu.

Zarząd Bractwa
prezes - Kazimierz Gołąbek
wiceprezes - Jacek Sosiński
sekretarz - Mariusz Kozakiewicz
skarbnik - Ludmiła Gołąbek
strzelmistrz Kazimierz Zaborowski

Cennym świadectwem
działalności bractwa jest
niewielkie archiwum, w
którym zachował się spis
wszystkich królów kurkowych, a także I i II rycerzy
w latach 1836-1939 r. W
rejestrze odnotowano 282
członków. Pod pozycją nr 1
figuruje Ferdinand Bernndt, pod pozycją 245 zapisano Teodora Bolduana

– przedwojennego burmistrza Wejherowa, który do
Bractwa Kurkowego wstąpił w 1936 r.
O tych i innych ciekawostkach z działalności
organizacji można przeczytać na stronie internetowej: http://kurkowe.com.pl,
gdzie znajduje się też informacja o siedzibie bractwa
przy ul. Hallera 1A.

Bracia Kurkowi w Wejherowie

Adam Augustis, Andrzej Baranowski, Witold Bojek, Fidelis Dobosz, Ludmiła Gołąbek, Kazimierz Gołąbek, Jędrzej
Gołąbek, Krzysztof Hreczuk, Robert Hopa, Henryk Hopa,
Piotr Karbowski, Andrzej Kochanek, Zdzisław Kochanek,
Janusz Naczk, Stanisław Pieroszczuk, Halina Surowiecka,
Andrzej Surowiecki, Jacek Sosiński, Wiesław Tillack, Kazimierz Zaborowski.
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Nagrody dla wytrwałych piechurów z WUTW

Biesiada turystyczna
u progu wakacji

Pracują na rzecz miasta

Harcerze w ratuszu

Zanim rozpoczęli wakacyjny wypoczynek, m.in. zaplanowane letnie wyjazdy,
słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA spotkali się
10 czerwca br., po raz ostatni w roku akademickim 2010/2011. Spotkanie miało
charakter biesiady turystycznej, zorganizowanej w Bazie Harcerskiej Cedron
w Wejherowie.
Wbrew pochmurnej pogodzie, w harcerskiej siedzibie panowała przyjemna
i serdeczna atmosfera. Przy
pieczeniu kiełbasek i wesołym ucztowaniu szybko minął nam czas.
Najważniejszymi gośćmi
biesiady turystycznej były
panie Teresa Góralska
(koordynator naszej organizacji) oraz Bogusława
Zubrzycka (wykładająca
historię filozofii).
Szczególnym gościem był
kolega Edwin Nawrocki, zwłaszcza, że większość
uczestników spotkania stanowiły koleżanki z sekcji turystycznej, prowadzonej przez
kolegę Edwina. W podziękowaniu za trud włożony w
organizowanie wycieczek po
Ziemi Wejherowskiej uczestniczki tej sekcji obdarowały E.
Nawrockiego drobnym upominkiem oraz dyplomem.
Natomiast najbardziej
wytrwałe w wędrówkach
koleżanki otrzymały z rąk

naszego przewodnika wyróżnienia, patenty turysty
seniora oraz nagrody promujące turystykę. Wspominając nasze piesze wycieczki śpiewaliśmy piosenki
i planowaliśmy następne
wypady w przyszłym roku
akademickim. Ciągle chcemy poznawać nowe miejsca i rozszerzać wiedzę o
naszym pięknym regionie.
Mamy nadzieję, że jesienią
korzystając z dogodnych
warunków
atmosferycznych wyruszymy w nieznane jeszcze okolice, podziwiając kaszubskie widoki.
Pamiętajmy, że turystyka
rekreacyjna
jaką uprawiamy sprzyja zdrowiu,
poprawia krążenie i wpływa korzystnie
na drogi
oddechowe. Nawet miejska
forma wypoczynku ludzi
starszych daje możliwość
przebywania wśród zieleni
parku wejherowskiego czy
wśród kalwaryjskich kapliczek i w atrakcyjny sposób

spędzania wolnego czasu.
Osoby, które osiągnęły
wiek 55+, chcą być sprawne
fizycznie i lubią spotyka się w
miłym towarzystwie, zachęcamy do wspólnych spacerów, które dodatkowo pozwalają poznać historię i kulturę

naszego regionu, a także ciekawostki przyrodnicze.
Wypoczywając na pieszych wędrówkach jesteśmy
aktywni i bardziej wydolni.
Ruszaj się, bo zardzewiejesz – to nasze hasło.
Alicja Orszulak

50 lat na szlaku
Edwina Nawrocki, który
jako wolontariusz prowadzi
wspomnianą sekcję turystyczną na Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku YMCA
obchodził niedawno jubileusz
50-lecia pracy turystyczno-krajoznawczej. Uroczystość z
tej okazji odbyła się 7 czerwca
br. w Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie.
Jako przewodnik i organizator wypraw pieszych,
jubilat przemierzył wiele kilometrów, zdobywając odznaki
turystyczne, medale, dyplomy
i nagrody. Po latach pracy z
młodzieżą zajmuje się turystyką rekreacyjną seniorów.

Organizowane przez pana
Edwina wycieczki dostosowane nie są męczące, ale bogate
w wrażenia.
Przypomnijmy, że Edwin
Nawrocki jest też tegorocznym
laureatem Nagrody prezydenta Wejherowa.

Przedstawiciele Hufca ZHP im. Partyzantów Kaszubskich, zrzeszającego
ok. 200 osób, spotkali się w ratuszu z
władzami Wejherowa. Prezydenci podziękowali instruktorom oraz harcerzom za ich całoroczną pracę, zwłaszcza za działalność charytatywną.
Wejherowscy harcerze
uczestniczą jako wolontariusze w wielu ważnych imprezach na terenie miasta i
angażują się w inicjatywy
na rzecz mieszkańców.
- Harcerzy widać w mieście. Staramy się uczestniczyć we wszystkich uroczystościach i robić coś dla
miasta – powiedziała na
spotkaniu phm Zofia Wysocka, komendant hufca
ZHP, a jej zastępca phm
Mariusz Kryża podkreślił, że wejherowscy harcerze specjalizują się w
działalności wodniackiej.

70 harcerzy wyjechało
lub wyjedzie tego lata na
obóz żeglarski, a 10 uczestniczy w kursie ratowników
GOPR. Na obóz harcerski
wyjedzie również 50-osobowa grupa zuchów.
Za pracę wychowawczą
podziękowania prezydenta
Wejherowa otrzymali instruktorzy: Klaudia Gąsior,
Weronika Boszke, Anna
Bach, Agata Ciskowska, Beata Hinz, Lidia Jaskulska,
Weronika
Nadzikiewicz,
Zofia Wysocka, Sławomir
Milewski, Mariusz Kryża i
Jacek Stefaniszyn. BS.

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
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Uwaga ! Uwaga ! Uwaga !
Właściciele nieruchomości
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie
poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia na okres 10 lat.
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi i zainteresowane wynajęciem proszone są o złożenie pisemnej oferty zawierającej
dane o powierzchni mieszkania, jego wyposażeniu technicznym i
proponowanej wysokości miesięcznego czynszu.
Dopuszczamy możliwość wynajęcia lokali o obniżonym standardzie technicznym (ogrzewanie na piece węglowe).
Oferty prosimy składać w sekretariacie Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 251, pokój 103.

Szczegółowe informacje w tej sprawie pod numerem telefonu (58)
677-50-00 wew. 34 w godz. od 8.00 do 14.00.
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SYGNAŁY • OPINIE
Chcą odpocząć na ławeczce
- W jednym z wydań
„Pulsu
Wejherowa”
napisaliście o braku
ławek przy powiatowej drodze w centrum Osiedla Kaszubskiego, czyli wzdłuż
ul. Pomorskiej. To
prawda, ale chciałabym zwrócić uwagę,
że ławek brakuje także na całym osiedlu –
twierdzi mieszkanka
tej części Wejherowa.
W telefonicznej rozmowie nasza Czytelniczka
zwróciła uwagę, że Osiedle
Kaszubskie
zamieszkuje
wielu starszych ludzi, którzy wracając z zakupów w
pobliskich sklepach lub z

przychodni chętnie odpoczęliby chwilę na ławeczce.
Dotyczy to także m.in. matek z małymi dziećmi. Tymczasem nie ma gdzie usiąść
ani przy głównych ulicach,
ani wzdłuż uliczek osiedlowych, między blokami.

ozdobne elementy, które
informują, gdzie się znaleźliśmy – mówi wieloletnia
wejherowianka. - Z drugiej
strony Wejherowa, w Śmiechowie jest przynajmniej
herb z kwiatów, a od zachodu nie ma nic. Moim zdaniem Rondo Solidarności
byłoby dobrym miejscem na
takie elementy.

Dziury w jezdni
- Kilka dni temu jechałem ul. Wniebowzięcia,
administrowaną
przez
władze powiatowe. Przez
zaniedbanie ekip remontowych wjechałem w pokaźną dziurę – skarży się
nasz Czytelnik, Marian
Z. – W jezdni „wykrojono”
dziury, żeby załatać ubytki w nawierzchni, ale nikt
nie zadbał o oznakowanie
tych miejsc. Niektórzy
kierowcy wjeżdżali w te

wyrwy, narażając samochód na poważne uszkodzenie.
Inny mieszkaniec Wejherowa, a dokładnie ul.
Chopina, podzielił się z
nami
spostrzeżeniami,
dotyczącymi również dróg
powiatowych.
- Nie raz widziałem, jak
na zlecenie miasta naszą
ulicę sprzątał samochód-zamiatarka z pobliskiego
ZUK-u, robiąc to bardzo

Nowy parking

W imieniu mieszkańców apelujemy w tej sprawie m.in. do administracji
Wejherowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, a także do
władz powiatowych, które
są właścicielem wspomnianej ul Pomorskiej.
BS.

Witamy w Wejherowie
Jedna z naszych Czytelniczek ubolewa, że na granicy
Wejherowa od strony Bolszewa brakuje elementów,
które witałyby zmotoryzowanych gości i osoby przejeżdżające przez miasto.
- W innych miastach
ustawione są tablice o treści „Witamy w ...”, można
zobaczyć herb lub inne

60 miejsc dla samochodów

MIASTO I MIESZKAŃCY

Jak się dowiedzieliśmy
w Urzędzie Miasta, planuje się ustawienie tzw. witacza od strony Bolszewa,
ale na razie trwa procedura związana z wykupem
odpowiedniego terenu pod
taki obiekt. Przepisy nie
pozwalają na ustawianie
różnych elementów w dowolnych miejscach, natomiast Rondo Solidarności
nie jest terenem miejskim.
Należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad.
Przy wjeździe do Wejherowa znajduje się tablica z nazwą miasta, a także tablica, informująca o
atrakcjach turystycznych.
Zmotoryzowani przybysze
nie są więc pozbawieni
informacji, gdzie się znajdują i co mogą w mieście
zobaczyć.

Sześćdziesiąt samochodów zmieści się na nowym parkingu u zbiegu ul. Sobieskiego i Dworcowej. Władze miasta oddały obiekt do użytku kierowców u progu lata, co umożliwi korzystanie z parkingu nie tylko mieszkańcom, ale też
wakacyjnym gościom. Tym bardziej, ze miejsca parkingowe
powstały w dogodnym punkcie, w centrum miasta.
Wykonany z kostki brukowej parking ma prawie
2 000 m kw. powierzchni
parkingowej, a także ponad 300 m chodnika dla
bezpieczeństwa pieszych.
Wokół powstały trawniki,
posadzono krzewy i ustawiono ławki, nie brakuje
też oświetlenia.
Inwestycja, która kosztowała 550 tys. zł realizowana jest w ramach projektu unijnego: „Wzrost
atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę

Filharmonii Kaszubskiej –
regionalnego centrum kultury”, współfinansowanego
przez Unię Europejską z
Europejskiego
Funduszu
Regionalnego oraz z budżetu państwa.
Jest to pierwszy z trzech
parkingów, które powstaną
w ramach budowy nowego
centrum kultury, który powstaje po drugiej stronie ul.
Sobieskiego, a jednocześnie
pierwszy element budowy
Wejherowskiego Centrum
Kultury – mówi Wojciech

Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa. – Od początku
wskazywaliśmy, że nowy
obiekt będzie posiadał zaplecze parkingowe. Drugi
parking będzie znajdował
się przy ul. Hallera, a przy
samym obiekcie zaplanowano parking podziemny.
Z dodatkowych miejsc
postojowych cieszą się z
pewnością zmotoryzowani
mieszkańcy miasta i powiatu. 		
BS.

dokładnie, a teraz ulicą
idzie trzech ludzi, zgarniając śmieci szuflami.
To nie jest dobry pomysł na sprzątnie ulicy,
ponieważ nie da się w
ten sposób wszystkiego
uprzątnąć – napisał wejherowianin w wiadomości
do redakcji.
Sygnały
i
opinie
można przekazywać telefonicznie, dzwoniąc
pod nr 606-101-502 lub
e-mailem,
wysyłając
go na adres: redakcja@
pulswejherowa.pl
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Zawodnicy przyjechali m.in. ze Szwecji, z Francji, Włoch,
Rosji, Japonii, Izraela, Australii oraz Nowej Zelandii

Biegali na orientację
Takiej imprezy sportowej jeszcze w Wejherowie nie było! Zarówno
pod względem liczby uczestników i liczby państw, z których przybyli, jak i pod względem rangi, Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegu na Orientację były niezwykłym wydarzeniem. 300 zawodników
z 35 państw przebywało przez kilka dni w Wejherowie, rywalizując
w specyficznej dyscyplinie sportowej, jaką są biegi na orientację.
Zawody, które wymagają nie tylko sprawności
fizycznej i wytrzymałości,
ale również inteligencji,
odbywały się od 2 do 8 lipca br. przede wszystkim w
naszym mieście i w gminie Wejherowo, a także –
w mniejszym stopniu - w
Rumi i Lęborku.
Organizatorzy
mistrzostw: Uczniowski Klub
Sportowy „Siódemka” w
Rumi oraz Polski Związek Orientacji Sportowej,

REKLAMA
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wspierani przez samorządy i sponsorów, stanęli na
wysokości zadania. Impreza była udana, choć niezwykle trudna do przeprowadzenia. Biegi odbywały
się w różnych miejscach i
w różnych kategoriach, a
zawodnikom trzeba było
zapewnić nie tylko odpowiednie trasy, ale i noclegi,
wyżywienie oraz atrakcje.
Dlatego w programie nie
zabrakło m.in. wycieczek
do Trójmiasta.

Wszystko to sprawiło, że
sportowcy i kibice wyjechali z Wejherowa zadowoleni
i pełni wrażeń. Z pewnością
zaskoczyły ich ciekawe i
piękne trasy po zalesionych
wzgórzach, m.in. na terenie
Kalwarii Wejherowskiej.
Nasze zdjęcia pochodzą
z biegów wokół stadionu
oraz na samym obiekcie na
Wzgórzu Wolności. Więcej
fotografii można obejrzeć
na stronie:
www.pulswejherowa.pl

