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TYM ŻYJE MIASTO

Obsypani Modlitwa w drodze
nagrodami

DZIŚ W NUMERZE
UTONĘŁY
W JEZIORZE
Do wielkiej tragedii
doszło nad jeziorem
Morzyc w gminie Linia. Matka i córka utonęły w jeziorze niemal
w jednej chwili.
str. 2

ATRAKCYJNE
WEJHEROWO

Wielką radość i satysfakcję przeżywali śpiewacy z Chóru „Cantores Veiherovienses”, kiedy
znaleźli się wśród laureatów 50. Międzynarodowego Konkursu Pieśni Chóralnej „Seghizzi”
2011 w Gorizia we Włoszech.
Wejherowianie z dyrygentem prof. Markiem
Rocławskim na czele pokonali kilkanaście znakomitych zespołów z całego
świata, zajmując w dwóch
kategoriach czwarte i piąte
miejsce, w jednej zaś zdobywając główną nagrodę.

Z pewnością zasłużyli na
ten sukces, bo cały zespól
przed wyjazdem ciężko pracował.
Do Włoch chór pojechał
dzięki pomocy finansowej
władz miasta, gminy i powiatu oraz sponsorów.
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Turyści coraz chętniej
przyjeżdżają do grodu Wejhera i z przewodnikiem zwiedzają
historyczne obiekty.
Atrakcji u nas przecież nie brakuje.
str. 7

W jubileuszowej, trzydziestej Pielgrzymce Kaszubskiej na Jasną Górę wędrują m.in. mieszkańcy naszego miasta i powiatu.
25 lipca wyruszyli z Helu, aby dotrzeć najpierw do Swarzewa, a
potem do Piaśnicy i Wejherowa.
Wkroczyli do miasta
ze śpiewem, klaskaniem i
uśmiechami na ustach, pozdrawiając przechodniów.
Na ulice Ofiar Piaśnicy, Sienkiewicza, Sobieskiego i plac przed Kole-

giatą wnieśli niezwykłą,
radosną atmosferę.
Wczoraj po mszy św. o
godz. 6.00, pątnicy wyruszyli z Wejherowa w dalszą drogę, modląc się w
różnych intencjach.

W tym roku niektórzy
pielgrzymi dotrą dalej niż
do Częstochowy. Celem
jest słowacka Lewocza.
W sumie trasa liczy ponad tysiąc kilometrów.
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KOMIKS JEST
JEGO PASJĄ
Tomasz Mering rysuje komiksy, odnosząc
w tej dziedzinie coraz
więcej sukcesów. Jego
prace na temat historii
Gdańska były publikowane w Hiszpanii.
str. 10
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Z POLICJI Matka i córka utonęły
Zginęły w jeziorze, które uchodziło za bezpieczne

NARKOTYKI W KIESZENIACH

Policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 23-letniego mężczyznę, posiadającego narkotyki. Policjanci znaleźli kilka porcji narkotyków, w tym amfetaminę i marihuanę. Narkotyki były już poporcjowane, zawinięte w sreberka.
W trakcie przeszukania mieszkania zatrzymanego
23-latka funkcjonariusze znaleźli jeszcze około 200 porcji narkotyków, w tym 70 gram amfetaminy i 50 gram
marihuany a także 100 tabletek extasy oraz wagę elektroniczną do ważenia narkotyków. Narkotyki sprawca ukrył
w kieszeniach dwóch kurtek zawieszonych na wieszakach.
Za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara pozbawienia wolności nawet do 3
lat. Jeśli jednak sprawa dotyczy znacznych ilości narkotyków, wtedy kara może sięgać 8 lat więzienia.

KIEROWCY ZNOWU NA
„PODWÓJNYM GAZIE”

Na drogach powiatu wejherowskiego policjanci zatrzymali kolejnych nietrzeźwych kierowców. W poprzedni
weekend było ich12, a w ostatni zatrzymano dwóch mężczyzn, jadących drogą w stanie nietrzeźwym.
Jeden z nich kierował rowerem, drugi zaś samochodem
osobowym marki Volkswagen Passat. 63-letni cyklista zatrzymany na terenie gminy Szemud miał promil alkoholu
w organizmie, natomiast 33-letni kierowca volkswagena,
zatrzymany w Wejherowie, miał ponad promil alkoholu.
Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do
dwóch lat pozbawienia wolności, a także utrata uprawnień do kierowania, nawet dożywotnio.
Wielu zatrzymywanych nietrzeźwych kierowców to kierowcy będący na kacu. Pamiętajmy, że kierowanie pojazdem na kacu to nic innego jak jazda pod wpływem
alkoholu.

PIJANY NA ROWERZE

31-letnia kobieta oraz jej 9-letnia córka
utonęły w jeziorze Morzyc (gmina Linia).
Ta tragedia wydarzyła się 19 lipca przed
południem, na oczach 6-letniego synka kobiety, która rzuciła się na pomoc
dziewczynce. Obie pochłonęła woda.
Policjanci w trakcie
prowadzonego dochodzenia ustalili, że nad jeziorem wypoczywała kobieta
z dwójką dzieci, 9-letnią
dziewczynką i 6-letnim
chłopcem. Nie było tam w
tym czasie innych plażowiczów. Najprawdopodobniej dziewczynka zaczęła
tonąć po zsunięciu się z
gumowego materaca, na
którym pływała. Na ratunek dziecku pośpieszyła
matka. Chłopiec pozostał
na brzegu. Kiedy został
sam, wystraszony przy-

szedł do mieszkającej w
pobliżu rodziny. Wszczęto
alarm, rozpoczęto akcję
ratowniczo-poszukiwawczą.

ZA PÓŹNO NA RATUNEK

Przechodzący w międzyczasie blisko jeziora
policjant z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku (nie będący na służbie)
zauważył ciało kobiety w
wodzie. Natychmiast wyciągnął je na brzeg i rozpoczął reanimację. Niestety, bez skutku.

Dłużej trwały poszukiwania dziewczynki, której
ciało płetwonurkowie odnaleźli w jeziorze dopiero
przed godziną 16.00. Znajdowało się ono około 20 metrów od brzegu.
Policja bada okoliczności
tego tragicznego zdarzenia,
a mieszkańcy gminy Linia
są wstrząśnięci tragedią.

DOBRZE ZNANE MIEJSCE

Szokiem dla wszystkich
jest śmierć kobiety i dziecka, ale też fakt, że utonięcie zdarzyło się właśnie w
jeziorze Morzyc. Uchodzi
ono bowiem za bezpieczne,
od lat nie było w nim żadnych tragicznych zdarzeń.
Jest to ulubione miejsce
rekreacji mieszkańców okolicznych wsi, do których
należały ofiary tragedii.
31-letnia kobieta wychowy-

Letnie zmiany pogody dają się we znaki

Ale lało … i zalało

Inny nietrzeźwy rowerzysta, w podobnym wieku, ale za
to po większej dawce alkoholu, wjechał w volkswagena.
Na „szóstce” 64-letni rowerzysta najprawdopodobniej wjechał rowerem na przejście dla pieszych przy włączonym
czerwonym świetle i uderzył w jadący drogą samochód.
Policjanci poddali obu kierowców badaniu alkotestem,
które wykazało u rowerzysty 3 promile alkoholu. Kierujący volkswagenem był trzeźwy. Rannego rowerzystę przetransportowano do wejherowskiego szpitala. Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

ODPOWIE ZA ZABICIE PSA

67-letni mieszkaniec Wejherowa podejrzany jest o zabicie psa. O tym ohydnym zdarzeniu powiadomiono policję.
Do zdarzenia doszło w Wejherowie, a sprawca zabił psa
uderzeniem drewnianym trzonkiem.
Następnie zakopał zwierzę na terenie działki.
W świetle ustawy o ochronie zwierząt, za zabicie zwierzęcia grozi kara pozbawienia wolności do roku.
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Na szczęście nasze miasto i region omijają nawałnice, powodujące szkody
w innych częściach Polski,
ale gwałtowne zmiany pogody dają się i nam we znaki. Na kapryśną tego lata
aurę narzekają zwłaszcza
turyści,
wypoczywający
na Kaszubach. Mieszkańcy odczuwają natomiast
uciążliwości zwłaszcza, gdy
mocno wieje i leje.
W połowie lipca nad
Wejherowem przeszła bu-

rza z ulewnym deszczem.
Najbardziej lało w nocy
z 13 na 14 lipca i przez
cały ranek. Z tego powodu
strażacy i służby miejskie
znów mieli mnóstwo pracy z wypompowywaniem
wody z zalanych ulic, podwórek lub piwnic. Nawet, jeśli teren lub obiekt
jest wyposażony w kanalizację burzową, w takich
sytuacjach
studzienki
nie nadążają z odbiorem
wody. Tak jest m.in. w re-

jonie przejazdu podziemnego pod torami kolejowymi. Tunel prowadzący
od ul. Chopina do ulicy
św. Jana zawsze w czasie
ulewnych deszczów bywa
zalewany.
Nasze zdjęcie pochodzi z ul. Inwalidów Wojennych, gdzie z wielkimi
kałużami, przypominającymi bajora walczyli pracownicy Zakładu Usług
Komunalnych.
Fot. A. Kuczmarska

wała się w tej okolicy, znała
dobrze ten akwen.

BEZ RATOWNIKÓW

Dodajmy, że większość
jezior nie tylko w naszym
powiecie nie ma strzeżonych
kąpielisk, bo ich zorganizowanie jest kosztowne. W gminie Linia jest takie kąpielisko
nad Jeziorem Potęgowskim
(przy obozie harcerskim),
natomiast planowane jest
zorganizowanie kąpieliska z
ratownikami w Strzepczu.
Ratownicy WOPR są
obecni głównie na nadmorskich plażach. Nad jeziorem
w pobliżu Wejherowa można
ich spotkań tylko w Bieszkowicach. Kąpielisko strzeżone, zorganizowane przez
władze gminy Wejherowo,
jest tam czynne przez cały
tydzień, w godz. 10.00-18.00.
BS.

Na drodze nr 6

W Rumi
zginął
pieszy
W minioną niedzielę
po godz. 22.00 na głównej
drodze w Rumi doszło do
tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął
54-letni mężczyzna.
Na ul. Sobieskiego, czyli na drodze krajowej nr 6,
mężczyzna przechodzący
przez jezdnię w miejscu
niedozwolonym
(przez
bariery ochronne oddzielające jezdnię) został potrącony przez samochód
osobowy.
W wyniku zderzenia
pieszy zginął na miejscu.
Wstępne badania policyjne wskazały, że 41-letni
kierowca był trzeźwy.
Śledczy
wyjaśniają
okoliczności zdarzenia.
OGŁOSZENIE DROBNE

Garaż
do wynajęcia

w Wejherowie Śmiechowie

Cena do uzgodnienia
Tel. 698 077 096
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Pieniądze na renowacje kamienic i kościołów

O TYM SIĘ MÓWI

Zabytkowe obiekty pięknieją
O tym, ze Rada Miasta Wejherowa, na wniosek prezydenta K. Hildebrandta przyznała dotacje na odnowienie zabytkowych obiektów
w mieście, pisaliśmy już w poprzednim wydaniu „Pulsu”. Niedawno w ratuszu podpisano umowy, dotyczące przekazania środków
wspólnotom mieszkaniowym, dbającym o stare kamienice.
Na remont siedmiu
wejherowskich
domów
przeznaczono w sumie 113
tys. zł. Dzięki tym środkom finansowym dawny
blask odzyskają budynki
przy ulicach: Wybickiego
1 (14 800 zł), Wałowej 59 (727 zł), 3 Maja 36 (19
529 zł), Dworcowej 3 (9
913 zł), Klasztornej 24 (14
692 zł) oraz Kopernika 11
(19 890 zł).
Kamienice u zbiegu ulicy Klasztornej i Mickiewicza już zostały odnowione,
na co otrzymały obecnie
24 465 zł. Efekt prac w
tych budynkach można
zobaczyć na zdjęciu obok.
Szkoda tylko, że nie widać na nim kolorowych
elewacji kamienic - naprawdę robią wspaniałe
wrażenie!
Podczas podpisywania
umów w ratuszu, właściciele kamienic nie kryli
zadowolenia, że dzięki pomocy władz miasta będą

mogli
wyremontować
swoje domy. Dzięki temu
będzie się w nich mieszkać wygodnie, a poza tym
miasto, coraz częściej odwiedzane przez turystów
zyska na urodzie.
- Dziękujemy wspólnotom za zaangażowanie
i dbałość o swoje domy –
powiedział w ratuszu zastępca prezydenta Piotr
Bochiński. – Wspólnym
wysiłkiem
sprawimy, że miasto będzie
piękniejsze, a państwa
domy zostaną odnowione.
Przypomnijmy, że dotacje
przekazano też parafii pw.
Trójcy Świętej (100 tys. zł
na wykonanie tynków zewnętrznych frontu kościoła oraz renowację drzwi
zewnętrznych) oraz parafii św. Anny. Prace konserwatorskie i budowlane
w tym kościele już są prowadzone. Dotacja w wysokości 172 138 zł pomoże
wykonać izolację ściany

prezbiterium, renowację
elewacji oraz obrazów św.
Franciszka oraz Matki
Bożej Wejherowskiej. Dodatkowe 77 861 zł przekazano klasztorowi franciszkanów na wykonanie
stolarki okiennej.
AK.

Kamienice u zbiegu ul. Klasztornej i Mickiewicza zostały odnowione.

Przedstawicielka wspólnoty mieszkaniowej przy ul.
Dworcowej 3 odbiera dokument, potwierdzający przyznanie dotacji na remont domu.

Ciężka praca i satysfakcja

Chór „Cantores Veiherovienses”
laueratem konkursu we Włoszech

Przedstawicielki wspólnoty przy ul. Klasztornej 10-12 i
Mickiewicza 1 podpisały umowę z miastem na finansowanie remontu.

Wejherowski chór mieszany „Cantores Veiherovienses” zdobył cenne nagrody i medale na 50. Międzynarodowym Konkursie Pieśni Chóralnej „Seghizzi” 2011 we włoskiej miejscowości Gorizia.
Wielkim wyróżnieniem dla chóru z Wejherowa było już
samo zakwalifikowanie zespołu do udziału w konkursie.
„Cantores Veiherovienses” jako jedyny zespół z Polski
miał niespełna cztery miesiące pracy na przygotowanie,
co dla śpiewaków i dyrygenta prof. Marka Rocławskiego oznaczało ciężką i żmudną pracę i wiele godzin prób.
Po wyczerpujących przesłuchaniach konkursowych w
pięknej sali „Auditorium di via Roma” w Gorizii, 10 lipca
wszystkie chóry, uczestniczące w konkursie oraz liczni melomani zebrali się w Teatrze Giuseppe Verdi’ego, na uroczystej gali.
Tam właśnie wejherowianie przeżyli wielkie zaskoczenie i ogromną radość: chór mieszany „Cantores Veiherovienses” zdobył trzy cenne nagrody: IV miejsce w
kategorii muzyki renesansowej, V miejsce w kategorii
muzyki romantycznej oraz nagrodę za najlepsze wykonanie utworu polifonicznego kompozytora dworu d’Estów,
związanego z miastem Ferrara. W każdej kategorii sześć
pierwszych miejsc nagradzano medalami i dyplomami.
Wspaniałe trofea trafiły do rąk prof. Marka Rocławskiego oraz prezesa chóru Arkadiusza Kraszkiewicza.
Dodajmy, że do konkursu zakwalifikowało się 20 chórów z 17 krajów świata, w tym m.in. z odległej Indonezji,
USA czy Nowej Zelandii. O randze imprezy świadczy fakt,
że międzynarodowe jury złożone było z10 niezależnych
ekspertów w dziedzinie chóralistyki.
GRAND PRIX zdobył chór kameralny „Collegium Musicale” z Tallina w Estonii, zdaniem naszych reprezentantów – znakomity i niezrównany.
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ROZMOWA
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Nie tylko wywóz śmieci i odśnieżanie
Rozmowa z Jarosławem Pergołem, dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie
- Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie to nie tylko oczyszczanie miasta, zimowa
akcja odśnieżania ulic,
czy opieka nad zielenią
miejską, chociaż tak
właśnie kojarzą państwa działalność mieszkańcy Wejherowa.
- Zakład Usług Komunalnych ma szerszy zakres działania. Są to w
zasadzie wszelkie zadania komunalne, mające
na celu dbanie o estetykę
miasta i warunki życia
mieszkańców. Oprócz wymienionych przez panią
zadań, realizujemy szereg
innych.
- Na przykład?
- Jesteśmy administratorem hal targowych przy
ul. Pomorskiej i ul. Rzeźnickiej oraz stref płatnego
parkowania. Troszczymy
się o bezdomne zwierzęta, ponadto prowadzimy
Składowisko Odpadów w
Rybskiej Karczmie. Dbamy o estetyczny wygląd
Kalwarii Wejherowskiej,
wykonując tam szereg
prac porządkowych, począwszy od pielenia, a
kończąc na mocowaniu
tabliczek. Nasz zakład
zajmuje się też oznakowaniem pionowym i poziomym dróg gminnych.

Wystrojem świątecznym
miasta.
- Wspomniał pan o
opiece nad zwierzętami.
Na czym ona polega?
- Wyłapujemy bezdomne
zwierzęta, przeważnie psy,
wałęsające się po ulicach.
Te zwierzęta niekiedy zagrażają
bezpieczeństwu
mieszkańców, ale przede
wszystkim potrzebują pomocy. Na podstawie sygnałów mieszkańców interweniujemy w innych
sytuacjach, na przykład
psów przywiązanych do
drzewa w lesie, do płotu na
działkach albo pozostawionych w zalanych podczas
powodzi domach.
- Co się z nimi dalej
dzieje?
- Zwierzęta są przetrzymywane przez jakiś czas
na terenie naszego zakładu, a potem odwożone do
schroniska. Przez ten czas
zamieszczamy ich zdjęcia
na naszej stronie internetowej w nadziei, że zaginionego czworonoga odbierze jego właściciel. To się
wprawdzie rzadko zdarza,
ale bywa, że inni mieszkańcy Wejherowa zabierają któregoś psa do domu,
aby się nim zaopiekować.
- Wracając do zieleni
miejskiej wiem, że jest
pan dumny z pracowni-

ków ZUK, którzy wykazali się sporą starannością i własną inwencją.
- Tak, bo ich praca to
przecież nie tylko koszenie trawników przy drogach gminnych. Dziełem
pracowników ZUK są
estetyczne elementy wystroju miasta, w tym wystroju świątecznego miasta (zimą). Z najnowszych

dekoracji roślinnych można wymienić choćby herb
Wejherowa i duży napis
z kwiatów „WEJHEROWO”. Ładnie prezentują
się nasadzenia na pl. Wejhera, na pl. Jana Pawła
II i w wielu innych miejscach Wejherowa.
Panie
dyrektorze, przede wszystkim
świadczą państwo usłu-

Dyrektor J. Pergoł przy fontannie na ul. Północnej,
którą opiekują się pracownicy Zakładu Usług Komunalnych.

gi w zakresie wywozu
nieczystości.
- Wywóz nieczystości od
mieszkańców jest jednym
z naszych podstawowych
zadań. W tym zakresie obsługujemy znaczną część
miasta Wejherowa oraz
gminy Wejherowo. Nasze
wozy służące do wywozu
zarówno nieczystości stałych, jak i płynnych obsługują nawet najdalej oddalone miejscowości gminy.
- Dotarły do mnie informacje, iż od niedawna świadczycie państwo usługi w Redzie.
- Owszem, zaufał nam
nowy duży klient z Redy.
Od miesiąca lipca br. wywozimy nieczystości stałe
również z części sąsiedniego miasta. Cieszę się z tego
bardzo, bo jest to sukces
załogi ZUK, która swoją
pracą udowodniła, że warto nam zaufać. Cieszę się,
iż mieszkańcy Redy będą
mogli poznać naszą firmę.
- A jakie plany na
przyszłość?
- Zależy mi na rozwoju
zakładu, dlatego poszerzam zarówno zasięg terytorialny świadczonych
usług, ale także ich zakres i jakość. W większym
stopniu otworzyliśmy się
na zlecenia wspólnot i
administratorów, np. w

zakresie koszenia trawy,
przycinania żywopłotów,
czy innych usług.
- Czy posiadacie państwo odpowiedni, nowoczesny sprzęt, czy wykorzystujecie najnowsze
możliwości techniczne
w tej dziedzinie?
- Staramy się o nowoczesny sprzęt i coraz lepsze
wyposażenie zakładu. Jesteśmy w trakcie zakupu
nowej zamiatarki ulicznej
– zamiatarki elewatorowej.
Dzięki temu będzie możliwość zlecenia nam profesjonalnego zamiatania ulic
przez wspólnoty, spółdzielnie, gminy, czy innych zarządców, bądź właścicieli
dróg. Mogą to być nie tylko
ulice, ale też inne tereny o
twardej nawierzchni. Zachęcam serdecznie do korzystania z tej usługi.
Chcę, aby Zakład Usług
Komunalnych był nowoczesny, dysponował wyspecjalizowaną
kadrą
i możliwie najlepszym
sprzętem. Na ten moment
tak właśnie jest.
- Dziękuję panu za
rozmowę.
- Dziękuję również i
zachęcam
mieszkańców
do korzystania z naszych
usług.
Rozmawiała
Anna Kuczmarska

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

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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Pielgrzymi na ulicach Wejherowa

Rozśpiewani i radośni
Radośni i rozśpiewani pielgrzymi przeszli we wtorkowe popołudnie
przez centrum Wejherowa. Niektórzy
mieszkańcy czekali na nich na ulicach,
inni ze zdziwieniem wychodzili ze sklepów lub wyglądali przez okno. Miasto
było jednym z etapów XXX Pielgrzymki
Kaszubskiej. We wtorek 26 lipca przybyło tu około 300 pielgrzymów.
Wejherowo było drugim
po Swarzewie miejscem
noclegów. Po drodze pielgrzymi zatrzymali się w
Piaśnicy, aby tam modlić
się za ofiary hitlerowskiej
zbrodni. W Lesie Piaśnickim odprawiono drogę
krzyżową.
Po godzinie 17.00 przyszli do Wejherowa, udając
się najpierw do kościoła
Trójcy Świętej. Na progu
witał ich ks. prałat Tadeusz Reszka, kropiąc
wszystkich wodą święconą.
- Dopiero zaczęliście
swoją wędrówkę, a widać,
że już czerpiecie z niej tak
wiele radości – powiedział
ks. proboszcz.

Następnie
zaintonował pieśń kaszubską,
którą wszyscy śpiewali
wspólnie. Na koniec ks.
Tadeusz Reszka zaśpiewał w duecie (po kaszubsku i na dwa głosy!) z
ks. Janem Perszonem,
wieloletnim
kierownikiem pielgrzymki.
Pielgrzymi udali się też
do kościoła św. Anny na
Apel Jasnogórski, a potem
na nocleg.
Rankiem 27 lipca wyruszyli w dalszą, niełatwą i
daleką drogę.
tekst i zdjęcia
Anna Kuczmarska
Więcej zdjęć na stronie:
www.pulswejherowa.pl

Do Wejherowa przybyło we wtorek ok. 300 pielgrzymów.

Ponad tysiąc kilometrów
Pielgrzymka Kaszubska, która 25 lipca wyruszyła z Helu, dotrze na Jasną Górę 12 sierpnia. Potem
pielgrzymi będą maszerować dalej, do Lewocy na
Słowacji. Tam wejdą na wzgórze Marianska Hora,
na którym znajduje się bazylika ku czci Matki Bożej.
Miejsce to odwiedził w 1995 r. Jan Paweł II. Aby tam
dotrzeć, pątnicy muszą pokonać dodatkowo 402 km.
W sumie trasa Hel - Jasna Góra - Zakopane - Levoca będzie miała długość 1040 km.

Muzyka i śpiew towarzyszą tej wędrówce.
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Dobre buty dla pielgrzyma to podstawa.

Ks. Jan Perszon, niestrudzony organizator kaszubskich pielgrzymek

W Piaśnicy był czas na modlitwę i odpoczynek.
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Skuteczna akcja promocyjna przyciąga wakacyjnych gości

WAKACJE

Wejherowo podoba się turystom
Wejherowo jest atrakcyjne dla turystów, tych z bliska i
tych z daleka. Świadczy o tym m.in. skuteczna akcja pracowników Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki
Urzędu Miasta, którzy zaprosili do Wejherowa wakacyjnych
gości. Turyści przyjeżdżają tego lata licznie i z zainteresowaniem zwiedzają historyczne obiekty. A przy okazji zaglądają do niektórych sklepów i lokali gastronomicznych.
W piątkowy ranek ponad dwadzieścia osób w
różnym wieku zebrało się
przed kościołem klasztor-

nym św. Anny. Pojawiły
się tam rodziny z dziećmi oraz młodzi ludzie, ale
przeważały panie i panowie

Jakub Wejher (Adam Hebel) osobiście witał gości na
schodach ratusza. Chętnie się też z nimi fotografował, z
czego skorzystała m.in. Krystyna Mosińska z Gdańska.

w wieku emerytalnym, którzy przybyli do nas głównie
z Trójmiasta.
- Przeczytałam w prasie o darmowym zwiedzaniu Wejherowa i z chęcią
przyjechałam tu razem
z kilkoma znajomymi –
mówi Agnieszka Todek,
gdynianka. – To ciekawa
inicjatywa władz Wejherowa i dobry pomysł na spędzenia czasu, zwłaszcza
w pochmurne dni. Byłam
już w Wejherowie, ale nie
miałam okazji zwiedzić
miasta, zwłaszcza z przewodnikiem. A przecież jest
co zwiedzać. Jestem bardzo
zadowolona, że skorzystałam z zaproszenia. uważam, że włodarze innych
miast i gmin powinni wziąć
przykład z Wejherowa.
Przewodnik PTTK, Jerzy Zalewski pokazał grupie kościół św. Anny oraz
opowiadał o historii klasztoru ojców franciszkanów
i Kalwarii Wejherowskiej,
nieodłącznie związanej z
historią Jakuba Wejhera.
Postać Wejhera i dzieje
jego rodziny przewijała się
przez całą opowieść, kontynuowaną na placu imienia
założyciela miasta oraz w
Ratuszu.

Jerzy Zalewski, przewodnik PTTK, opowiada o historii i zabytkach Wejherowa.

Drzwi zabytkowej siedziby władz miasta otworzył turystom sam Jakub
Wejher w pięknym stroju,
w którego rolę w celach
promocyjnych wciela się
codziennie Adam Hebel.
Goście nie tylko zwiedzili
Ratusz, ale zostali obdarowani materiałami na temat
miasta, a dzieci otrzymały
wiatraczki i daszki przeciwsłoneczne.
Potem grupa powędrowała na kalwarię, aby zobaczyć kilka barokowych,
pięknie odnowionych kapliczek. Po drodze turyści podziwiali park i usytuowany
w nim pałac.
Takie wycieczki odbywają się niemal codziennie, a
mieszkańców coraz mniej
dziwi widok grup z przewodnikiem,
przemierzających
ulice Wejherowa. Przyjeżdżają tu chętnie wczasowicze z całej Polski, spędzający
wakacje w miejscowościach

nadmorskich, zachęceni rozdawanymi tam materiałami
o Wejherowie.
Mamy się czym pochwalić, co skutecznie wykorzystują wejherowscy urzędnicy, organizując wspomniane

akcje promocyjne w letniskowych miejscowościach,
z myślą o ożywieniu miasta latem i korzyściach dla
mieszkańców.
AK.

Więcej zdjęć na stronie
www.pulswejherowa.pl

Turyści z Warszawy, wypoczywający na Pomorzu, z
zainteresowaniem zwiedzali wejherowski ratusz.

Europejski Rok Wolontariatu

To nie tylko pasja młodzieży
My, słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku YMCA
mamy wspaniały przykład naszych wykładowców, którzy społecznie
pracują na rzecz innych.
Dzięki
wykorzystaniu
własnych
umiejętności,
nasi wolontariusze pomagają nam rozwijajać nasze
zainteresowania w różnych
dziedzinach. Uczą nas języków obcych, zapoznają z
komputerem, rozwijają pasje twórcze na warsztatach
malarskich, artterapii czy
robótek ręcznych. Przypo-

minają historię literatury,
zapoznają z filozofią czy
ekologią oraz z językiem i
kulturą kaszubską.
Wolontariusze z WUTW
YMCA wędrują z nami po
okolicach naszego miastach,
uprawiając turystykę pieszą, ćwiczą aerobik, gimnastykę i pływają na basenie.
Prowadzą wiele ciekawych
zajęć i realizują mnóstwo
pięknych projektów, mających na celu poszerzanie
wiedzy i pasji słuchaczy uniwersytetu. Jedyną nagrodą
dla nich jest satysfakcja
i zadowolenie słuchaczy,

którzy cieszą się z nowych
doświadczeń.
Warto o tym przypomnieć
zwłaszcza, że w tym roku
obchodzimy Europejski Rok
Wolontariatu. Mamy wielką
satysfakcję, że władze naszego miasta uhonorowały
pracę trzech wolontariuszy
WUTW YMCA prestiżową
nagrodą Prezydenta Miasta
Wejherowa.
Nawet w czasie wakacji
nasi wolontariusze poświęcają nam czas organizując
Letnią Akademię Sztuki.
Wakacyjne warsztaty malarskie dla dorosłych pod

Słuchaczki Letniej Akademii. 			

kierunkiem Longiny Wysockiej odbywają się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece, a prace wykonane na
zajęciach przeznaczone będą

na cel charytatywny, dla
wejherowskiego hospicjum.
Już dzisiaj zapraszamy
mieszkańców na wernisaż
malarski, zaplanowany na

Fot. Krystyna Jendykiewicz

23 sierpnia br. w bibliotece
na Osiedlu Kaszubskim.
Alicja Orszulak
WUTW YMCA
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Wejherowianie w Rajdzie Złombol 2011

Stare auta
wystartowały
Z Katowic do Szkocji, nad jezioro Loch Ness wiedzie tegoroczna trasa ogólnopolskiego Rajdu „Złombol”. Reprezentacja Małego Trójmiasta Kaszubskiego musiała najpierw dotrzeć z Wejherowa do Katowic. Wiekowe auta, bo tylko takie
biorą udział w rajdzie, wyruszyły z wejherowskiego rynku w
miniony piątek. Wczoraj, 27 lipca powinny dotrzeć do mety.
Na placu Jakuba Wejhera uczestników rajdu
żegnali mieszkańcy oraz
władze Wejherowa, Rumi i
Redy. Zastępca prezydenta
naszego miasta, Bogdan
Tokłowicz dał sygnał do
startu. Na najdalszą trasę w historii rajdu, liczącą
ponad 2500 tysiące km,
wyruszyły trzy ponaddwudziestoletnie auta: Skoda
105, Fiat 125 i Łada.

TRASA NA MASCE

Na czele kolumny, za
kierownicą 28-letniej Skody jechał Leszek Glaza,
przewodniczący stowarzyREKLAMA

N A S Z PA R T N E R
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szenia Małe Trójmiasto
Kaszubskie. Na masce
Skody, którą pan Leszek
podróżuje z synem Bartkiem, panowie wymalowali mapę z trasą rajdu, wiodąca przez Niemcy (góry
Harz) i Holandię.
- Taka trasa to prawdziwe wyzwanie, a dodatkowym utrudnieniem
będzie konieczność jechania na terenie Wielkiej
Brytanii lewą strona jezdni– mówi Leszek Glaza. –
Najważniejszy jest jednak
szczytny cel akcji, podczas
której zbieramy pieniądze
dla dzieci z domów dziecka. Myślę też, że nasz
udział w rajdzie to promocja MTK.

CZĘŚCI W BAGAŻNIKU

Podróżowanie starymi samochodami pociąga za sobą
konieczność wożenia w bagażniku części zamiennych i
narzędzi. W programie wielkiej przygody z pewnością
nie brakuje napraw, awarii,
przymusowych
postojów.
Auta jadą wolno, a przymusowe postoje wypełniają dodatkowo czas. To wszystko
sprawia, że na zwiedzanie
mijanych miast i regionów
nie ma szans. Nawet na sen
zostaje go niewiele.
Nagrodą za trud są niezapomniane wrażenia z
trasy i satysfakcja.
Więcej zdjęć na naszej
stronie: www.pulswejherowa.pl
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Kaszubskie święto

Na XIII Światowy Zjazd Kaszubów w Lęborku, który odbył się w minioną
sobotę 23 lipca, wybrali się działacze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Wejherowie, żegnani na dworcu przez przedstawicieli władz miasta.
Część uczestników pojechała do Lęborka specjalnym pociągiem Transcassubia, który wczesnym
rankiem zatrzymał się w
Wejherowie. Zawiózł Kaszubów i ich gości na wielkie święto i tradycyjną
zabawę, która co roku integruje mieszkańców różnych
części regionu. Przypomnijmy, że trzeci Zjazd Kaszubów w 2001 roku odbył się
w Wejherowie.

Wraz z kilkudziesięcioosobową delegacją wejherowskiego Oddziału ZKP
na sobotni zjazd wybrał
się prezes Zarządu Oddziału - Henryk Kanczkowski (na zdjęciu drugi
z prawej).
Wśród wejherowskich
Kaszubów, czekających na
peronie na Transcassubię
był także Leon Wesserling - skarbnik Zarządu
Oddziału ZK-P w Wejhe-

rowie (pierwszy z prawej z
aparatem fotograficznym).
W środku ze sztandarem stoją stali członkowie
pocztu
sztandarowego:
Krystyna
Klawikowska (po lewej
stronie) - członkini Zarządu ZK-P oraz Stanisław Starosta - członek
Komisji Rewizyjnej i chorąży sztandaru oddziału.
Obok stoi jego żona, Halina Starosta.

REKLAMA

W Wejherowie pieniądze są dla Ludzi

Drugie urodziny Oddziału Banku BGŻ w Wejherowie

Rozmowa z Panem Jakubem Mathea Dyrektorem Oddziału Banku BGŻ w Wejherowie
- Niedawno minęła rocznica
uruchomienia placówki Banku
BGŻ w Wejherowie?
Tak, 27 maja 2009 r. odbyło się
oficjalnie otwarcie nowego oddziału
Banku BGŻ w Wejherowie, a więc już
ponad dwa lata jesteśmy blisko Państwa. Chcemy być lokalnym partnerem, tak by nasi klienci mieli łatwy i
wygodny dostęp do naszych usług.
Placówka znajduje się w centrum
miasta przy ul. Sobieskiego 217.
- A do kogo Bank BGŻ kieruje
swoją ofertę ?
Bank BGŻ jest uniwersalnym
bankiem komercyjnym i oddział
obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych:
firmy, przedsiębiorstwa, jednostki
samorządu, osoby prowadzące
działalność gospodarczą i rolników.
Bank BGŻ nieustannie się rozwija i
dziś na terenie całego kraju dysponujemy siecią ponad 350 placówek
i ponad około 3,5 tys. bezprowizyjnych bankomatów. Obsługujemy
ponad 1 milion klientów indywidualnych, a także firmy i duże korporacje. Jesteśmy liderem w sektorze
rolno-spożywczym, aktywnie włączając się w realizacje projektów

unijnych oraz bankiem obecnym w
lokalnym środowisku.
Rocznica otwarcia to specjalna okazja do świętowania - czy
skorzystają z niej także Klienci
Banku BGŻ i czy jest jakaś specjalna oferta dla nich?
Z okazji drugich urodzin
otwarcia placówki zapraszamy do
skorzystania z promocji kredytów gotówkowych i odnawialnych. Klientom, którzy w okresie
do 26 sierpnia br. zdecydują się
złożyć wniosek o kredyt gotówkowy - Pożyczkę Tu i Teraz, kredyt odnawialny zaproponujemy
preferencyjne warunki udzielenia
polegające na obniżeniu o 50%
opłaty za rozpatrzenie wniosku.
Ponadto, w dniach 16-19 sierpnia
br. zapraszamy do skorzystania
z promocji Dni z Kredytami 0zł,
podczas których zaproponujemy
klientom udzielenie kredytów
gotówkowych i odnawialnych
bez opłaty przygotowawczej.
Kredyt może zostać przeznaczony
na dowolny cel: wyjazd na wakacje, zakup samochodu, remont
mieszkania czy zakup sprzętu RTV/
AGD. Można go zaciągnąć maksy-

malnie na 60 miesięcy w kwocie aż
do 50.000zł bez poręczycieli. Jeśli
Klient złoży komplet potrzebnych
dokumentów to decyzję przyznania mu kredytu jesteśmy w stanie
podjąć podczas jednej wizyty w
placówce, w ciągu 15-20 minut.
Klient w każdym momencie może
dokonać wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia, bez ponoszenia dodatkowych opłat.
- Jakie oferty Banku BGŻ są interesujące dla szerokiego grona Klientów – mieszkańców Wejherowa?
Zapraszamy do skorzystania z
oferty kont osobistych: Konto z
Podwyżką do 600zł rocznie oraz
oferty hipotecznej: kredytów mieszkaniowych i budowlanych, Rodzina
na Swoim i na zakup ziemi. W Banku
BGŻ Klientom proponujemy indywidualne podejście oraz specjalną
promocję oferty hipotecznej - kredyt
budowlany i hipoteczny z preferencyjną marżą czy prowizją. Szczegóły zawsze są dostępne na stronach
www.bgz.pl lub w placówce.
- A jakie jeszcze ciekawe oferty
mogą zainteresować Klientów?
Wyjątkowa Rowerowa Karta
Kredytowa stworzona specjalnie dla miłośników rowerowania.
Oprócz specjalnego wyglądu zapewnia możliwość korzystania
z ciekawych promocji. Wszyscy
posiadacze Karty Rowerowej, którzy do 30 września br. dokonają
zakupu roweru i wszystkich akcesoriów rowerowych i zapłacą Kartą
Rowerową w sklepach sportowych
otrzymają 15% zwrotu wydatków
- A jakie nowości czekają na
przedsiębiorczych Klientów – właścicieli i menedżerów biznesu?
Podczas spotkań z naszymi
Klientami wsłuchujemy się w ich
oczekiwania i z przyjemnością informuję o specjalnej ofercie, przygotowanej przez Bank BGŻ dla
firm mikro. Pakiet Biznes Lider
to nowoczesna, elastyczna oferta,
z której już teraz można skorzystać
w Banku BGŻ i doskonałe rozwiązanie dla małych firm – zarówno

tych, które preferują tradycyjny
kontakt z bankiem, jak i dla tych,
które częściej korzystają z kanałów
elektronicznych. W Pakiecie Biznes
Lider oferujemy zestaw podstawowych rozwiązań finansowych
oraz dostęp do innych produktów
i usług bankowych za ZERO ZŁOTYCH: rachunek, wpłaty i wypłaty
gotówkowe, kartę MasterCard,
bankowość internetową eBGŻ
Firma, bankowość telefoniczną
TeleBGŻ, wypłaty z bankomatów
Euronetu.
- A czy rolnicy mogą liczyć na
podobnie atrakcyjne oferty w
Agrobiznesie?
Z pewnością, m.in. Formuła
Agro to propozycja kredytu w rachunku bieżącym, dzięki któremu
w łatwy i szybki sposób otrzymują
Państwo dostęp do dodatkowych
środków finansowych, z przeznaczeniem na dowolny cel. Warto
skorzystać z takiej okazji, ponieważ to kredyt z rachunkiem w Pakiecie Agro Lider – prowadzonym
bez opłat, a dodatkowo z darmowymi wpłatami i wypłatami gotówkowymi.
- Czy Bank BGŻ będzie angażował się w życie lokalnej społeczności ?
Tak, nie tylko będzie, ale śmiało mogę stwierdzić, że Bank BGŻ
od lat był w nie zaangażowany.
Wielokrotnie organizowaliśmy i
uczestniczyliśmy w spotkaniach
z rolnikami i przedsiębiorcami,
podczas których doradcy dzieli się
swoją wiedzą i doświadczeniem,
braliśmy także udział w imprezach
dożynkowych na terenie powiatu.
Ponadto samo otwarcie było ważnym wydarzenie dla Banku BGŻ,
ale także mam nadzieję, że dla lokalnego środowiska.
- A Projekt Społeczno-Edukacyjny „Klasa BGŻ”, który jest
realizowany przez Fundację
Banku BGŻ w 3 Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni?
Tak, serdecznie namawiam
zdolnych uczniów ostatnich klas

gimnazjum, którzy pochodzą z
miejscowości pozapowiatowych,
a posiadają niezadowalającą sytuacje finansową, aby rozważyli
możliwość kontynuowania nauki
w gdyńskiej „Trójce” i złożyli
aplikacje do Projektu Klasa BGŻ.
Po pomyślnej rekrutacji 10 najzdolniejszych uczniów będzie
mogło skorzystać z programu
Banku BGŻ zapewniającego dofinansowanie nauki m.in. pobytu
w internacie, całodziennego wyżywienia, kieszonkowego i zakupu podręczników oraz uzyskania
innych korzyści wynikających
z projektu oferowanych absolwentom. O szczegółach Projektu
Klasa BGŻ można przeczytać na
stronach internetowych www.
fundacja.bgz.pl.
- Jak Pan zachęci klientów do
odwiedzenia Banku BGŻ?

Serdecznie zapraszam do
oddziału Banku BGŻ w Wejherowie od poniedziałku do piątku
w godz.9.00-17.00. Pieniądze są
dla ludzi, a my jesteśmy do Państwa dyspozycji.
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Komiksy stały się pasją młodego mieszkańca Wejherowa

Opowieści na obrazkach
Mimo, że jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice
Gdańskiej, wejherowianin Tomasz Mering nie zajmuje się stawianiem domów
ani budowaniem mostów. Wymyśla natomiast i rysuje komiksy, które stały się
jego prawdziwą pasją. Wśród jego ulubionych komiksów historycznych są prace na temat historii Wejherowa i Gdańska. Te ostatnie były nawet publikowane
w Hiszpanii.
Tomasz rysował już w
szkole podstawowej, czyli
w wejherowskiej „szóstce”.
W latach szkolnych podejmował próby rysowania
komiksów, zaczynając od
przerysowywania
obrazków, które znał i lubił. Takich jak popularny „Kajko i
Kokosz”.

OD KLEOPATRY DO WEJHERA

- Czytałem komiksy
przygodowe i fantastyczne,
starałem się rysować podobne lub wymyślać swoje własne historie – mówi
Tomasz Mering. - Swoje
zainteresowania rozwijałem
jako licealista, uczeń I LO
im. Jana III Sobieskiego w
Wejherowie. Chodziłem na
zajęcia plastyczne w Wejherowskim Centrum Kultury.
Jak wspomina pan Tomasz, duże wrażenie wywarł na nim film fabularny „Kleopatra” z Elizabeth
Taylor w roli głównej.
- To wprawdzie nie jest
komiks, ale po obejrzeniu tej
amerykańskiej produkcji, pomyślałem, że można by stworzyć na rysunkach prawdziwe widowisko, z plenerami i
dekoracjami – wyjaśnia wejherowianin. – Nie stworzyłem wprawdzie takiego
dzieła, ale mimo rysowania
kiedyś różnych komiksów,
obecnie pozostaję wierny tematyce historycznej. Jednym
z bohaterów moich prac jest
Jakub Wejher.

WŚRÓD INNYCH
ZAPALEŃCÓW

Na studiach w Gdańsku
Tomasz Mering poznał innych miłośników komiksów, zapaleńców takich
jak on. Spotykali się m.in.
na ogólnopolskich konwentach, uczestniczyli w kon-

kursach, w których startował m.in. T. Mering.
- Trafiłem wówczas do
Stowarzyszenia
Miłośników Komiksów VORMKFASA – wspomina pan Tomek. – Spotykaliśmy się w
klubie na gdańskim Przymorzu, gdzie bywali także
inni miłośnicy komiksów z
Wejherowa, między innymi
Jan Plata-Przechlewski.
Pierwszy wydrukowany
komiks autorstwa Tomasza
Meringa, ukazał się w magazynie „AQQ”, opowiadał
o wizycie okrętu Schleswig-Holstein w Gdańsku, ale
na podstawie tego historycznego wydarzenia powstała fikcyjna historia z
małym chłopcem jako głównym bohaterem.
- Ten komiks przyniósł
mi ogromną satysfakcję i
radość – opowiada pan Tomek. – Rysowanie wciągnęło mnie na dobre, stało się
prawdziwą pasją.

napisał i narysował sam,
natomiast drugą pracę o
podobnej tematyce wykonał razem z trojgiem wejherowskich
rysowników:
Aleksandrą Spanowicz,
Janem Platą-Przechlewskim i Bartłomiejem
Glazą. Praca ukazywała
zarówno mity jak i historię
miasta, jak i atrakcje turystyczne miasta.

HISZPANIA I NORMANDIA

Kolejnym powodem do
dumy dla Tomasza Meringa było zajęcie w 2009 roku
pierwszego miejsca w swojej kategorii wiekowej w
konkursie „Duch gdańskiej

architektury”.
Komiks,
przedstawiający
gdański
kościół św. Mikołaja i odbywające się w nim koncerty,
został później wydany w
Hiszpanii! Tamtejszy magazyn „Replika” w ub. roku
przedstawił komiksy autorów z Europy Środkowej,
a wśród nich pracę mieszkańca Wejherowa.
- Ciekawym doświadczeniem był dla mnie także
udział w akcji Biblioteki
Wojewódzkiej w Gdańsku,
która zorganizowała sesję
rysowania komiksów przez
24 godziny. Temat poznaliśmy tuż przed rozpoczę-

PROMOCJA MIASTA

Potem ukazywały się w
magazynach i innych wydawnictwach kolejne prace
wejherowskiego rysownika.
W 2008 roku, wspólnie z
Janem Platą-Przechlewski,
stworzyli komiks na temat
wejherowskiego czołgu, zatytułowany „Cztery pory
czołgu alias tank”, aż wreszcie przyszedł pomysł na pracę, promującą nasze miasto.
To wydawnictwo powstało na zlecenie Urzędu
Miasta Wejherowa i spotkało się z dużym zainteresowaniem. O komiksie jako
ciekawej i innowacyjnej formie promocji miasta pisała
ogólnopolska prasa, m.in.
„Rzeczpospolita”.
Komiks o powstaniu
Wejherowa pan Tomasz

ciem imprezy – opowiada
pan Tomek. - Chętnie biorę
udział w festiwalach i sympozjach, bo to bardzo się
przydaje. Wciąż się uczę,
zdobywam doświadczenia i
umiejętności, a przy okazji
nawiązuję kontakty. Jednym z takich doświadczeń
był wyjazd, razem z Bartkiem Glazą, na festiwal komiksów do Normandii.

KOMIKS O PIAŚNICY

Tomasz Mering znalazł
się wśród autorów antologii komiksów o Powstaniu
Warszawskim, przygotował
też indywidualną wystawę
prac o Pomorzu, pokazywaną w bibliotekach w Wejherowie, w Gdańsku, w Gdyni,
a nawet w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie.
Kontynuując swoje historyczne zainteresowania,
zwłaszcza związane z wydarzeniami w Wejherowie i

okolicy, pan Tomek marzy
o wydaniu komiksu na temat Piaśnicy. Jeśli znajdzie
wydawcę, chciałby sfinalizować swój pomysł jak najszybciej.
Niedawno
rysownik
spróbował sił w nieco innej
dziedzinie. Wystartował w
konkursie na plakat, promujący czytanie książek
i... zdobył główną nagrodę.
Jego prace (trzy plakaty)
ukazały się w sopockim
magazynie literackim.

TYLKO TUSZEM
NA PAPIERZE

Pan Tomasz sam dużo
czyta, zwłaszcza książki dotyczące historii Polski. Lubi
też filmy i podróże, interesuje się bardzo animacjami
komputerowymi.
Wracając zaś do komiksów, Tomasz Mering preferuje tradycyjny sposób
rysowania
czarnobiałych
obrazków – piórkiem i tuszem, wyłącznie na papierze. Tymczasem najwięcej
komiksów powstaje obecnie
na ekranach komputerów.
Wejherowski rysownik
rysuje na podstawie scenariusza innych autorów lub
własnych.
- Często korzystam z
dokumentacji fotograficznej, rysuję na podstawie
zdjęć, zwłaszcza konkretne
obiekty – dodaje rysownik.
– Bywa jednak, że na papierze powstają moje własne kreacje. Mam nadzieję,
że ciągle rozwijam swoje
umiejętności i uczę się.
A my liczymy, że jeszcze
usłyszymy o sukcesach autora komiksów z Wejherowa oraz innych mieszkańców miasta, zajmujących
się rysowaniem.
Być może w nowym,
rozbudowanym centrum
kultury znajdzie się dla
nich specjalne miejsce, bo
jak twierdzi Tomasz Mering, Wejherowo ma spory
potencjał w tej dziedzinie.
Anna Kuczmarska

OGŁOSZENIE

CZYTAJ NAS W INTERNECIE
Wszystkie numery „Pulsu Wejherowa”
znajdziesz na naszej stronie

www.pulswejherowa.pl
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Wejherowie
przypomina o zmianach zasad ustalania prawa do świadczeń związanych
z urodzeniem dziecka

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy
ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla
obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww.
zaświadczenia oświadczeniem).

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.

MŁODZI ZDOLNI
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Klub Młodych Przedsiębiorców w Wejherowa

Razem łatwiej odnieść sukces
Są młodzi, energiczni i pełni ciekawych pomysłów, m.in. na prowadzenie własnej firmy.
Niektórzy z nich to finaliści konkursu Pomorski Biznesplan, którzy zdobywają pierwsze
zawodowe i biznesowe doświadczenia. To oni
zainicjowali działalność Klubu Młodych Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie.
- Celem powołania naszego klubu jest wspieranie
wszystkich osób prowadzących lub zamierzających
prowadzić własną działalność gospodarczą – mówi
Maciej Sulęta,
który
wraz z żoną założył firmę
dekoratorską – Organizujemy spotkania z ludźmi,
którzy mogą nam pomóc i
doradzić, a także szkolenia
i wykłady.
- Oprócz tego pomagamy sobie nawzajem, wymieniając się spostrzeżeniami, wiadomościami i
doświadczeniami – dodaje Paweł Bonisławski,
właściciel firmy, zajmującej się kompleksowo doradztwem reklamowym.
– Mamy nadzieję, że razem będzie nam łatwiej
odnieść sukces, a przecież o to wszystkim nam
chodzi.

WIEDZA I PROMOCJA

Młodzi przedsiębiorcy wiedzą, jaką wartość ma wiedza i
informacje, niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z sukcesem.
Wiedzą też, jak ważna jest
promocja przedsiębiorstw, o
którą również wspólnie dbają.
Do klubu przystąpić może
każda chętna pełnoletnia
osoba, która zamierza lub powadzi już własną działalność
gospodarczą.
Członkostwo
w klubie nic nie kosztuje,
natomiast umożliwia udział
w darmowych szkoleniach,
warsztatach i wykładach, a co
najważniejsze – pomoc w rozpoczęciu działalności.
- Na naszych spotkaniach
można poznać ciekawych ludzi i nawiązać wiele przydatnych kontaktów, a poza tym
w klubie panuje miła i przyjazna atmosfera – mówi Paweł
Bonisławski.

Kolejnym naszym przedsięwzięciem będą jesienne
Targi Ślubne w Hotelu Murat – mówi Maciej Sulęta z
Klubu Młodych Przedsiębiorców.

W kwietniu br. członkowie Klubu Młodych Przedsiębiorców uczestniczyli w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości, zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy
w Wejherowie. Młodzi ludzie udzielali odpowiadali na pytania, dotyczące konkursu Pomorski Biznesplan oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej. Na zdjęciu:
Małgorzata Sulęta, Katarzyna Roszman i Paweł Bonisławski.

WIOSNĄ KOMUNIE ...

Młodzi przedsiębiorcy z
Wejherowa biorą udział w
różnego rodzaju targach,
związanych z przedsiębiorczością, ale sami również organizują konkretne
przedsięwzięcia biznesowe.
Wiosną tego roku w Centrum Handlowym „Kaszuby” w Wejherowie odbyła się
wystawa poświęcona tematyce komunijnej, przygotowana z inicjatywy młodych
przedsiębiorców. Wzięły w
niej udział dwie prowadzo-

ne przez nich firmy: Diamond Decor i pracowania
krawiecka Katarzyny Roszman. Wystawa spotkała się
z dużym zainteresowaniem
mieszkańców – potencjalnych klientów.

... JESIENIĄ ŚLUBY

Zapewne podobnie będzie podczas Kaszubsko-Pomorskich Targów Ślubnych, które odbędą się 20
listopada br. w Hotelu Murat w Redzie.
- Zależy nam na pokazaniu
naszego regionu jako miejsca

atrakcyjnego do organizacji
wesela – mówi Maciej Sulęta, jeden z organizatorów. –
Reprezentowane będą firmy
różnych branż, m.in. oferujące stroje dla pary młodej,
kwiaty, dekoracje, fryzury i
makijaże, ale także lokale (w
tym dworki i pałace), w których można urządzić wesele.
Już dziś serdecznie zapraszamy narzeczonych i ich rodziców do odwiedzenia targów,
a firmy do wzięcia udziału w
imprezie.

Konkurs Pomorski Biznesplan, którego kolejna edycja rozpoczęła się w kwietniu, a zakończy jesienią tego roku, jest szansą dla przedsiębiorczych mieszkańców
województwa pomorskiego. Laureaci konkursu, oprócz nagród rzeczowych i finansowych, otrzymują szereg korzyści, ułatwiających rozpoczęcie działalności, m.in. pomoc
ze strony Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a także promocję nagrodzonych przedsięwzięć biznesowych w mediach.
Trudno wyobrazić sobie lepszy start dla małego przedsiębiorstwa niż wsparcie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, która jest organizatorem konkursu.
W ubiegłych latach laureatami konkursu zostali: Magdalena Piastowska (doradztwo rolnicze), Katarzyna Roszman (pracownia krawiecka), Justyna Lewandowska
(biuro podróży), Paweł Bonisławski (doradztwo reklamowe), Małgorzata Sulęta
(dekoracje ślubne i okolicznościowe) oraz Mateusz Rybakowski (ekrany reklamowe).

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.

Znana polska wokalista rockowa Kasia Kowalska wystąpi w najbliższą niedzielę 31 lipca
w Wejherowie. Wszyscy
fani i sympatycy tej artystki, będą mogli ja zobaczyć oraz posłuchać
jej piosenek bez konieczności kupowania biletu.
wystarczy zarezerwować
niedzielny wieczór na
wizytę w wejherowskim
parku, gdzie odbędzie się
koncert. Na to wakacyjne wydarzenie kulturalne zaprasza Wejherowskie Centrum Kultury
oraz prezydent miasta,
Krzysztof Hildebrandt.
Zanim na plenerowej
scenie pojawi się gwiazda
wieczoru, najpierw zobaczymy i usłyszymy dwa
inne zespoły: Darius
Group ze Starogardu
Gdańskiego oraz wejherowską Grupę Support.
Jak na festyn przystało, nie zabraknie gastronomii, przeróżnych
stoisk oraz atrakcji dla
najmłodszych.
Festyn rozpocznie się
o godz. 18.30.

www.pomorskibiznesplan.pl

OGŁOSZENIE

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

Festyn
z Kasią

POSZUKUJEMY

TOLKA
BANANA

58 677-79-60

Przypomnijmy, że Kasia
Kowalska w 1995 roku
podczas Sopot Festival
1995 zdobyła Grand Prix
i Nagrodę Publiczności za
utwór "A to co mam".
Jej kolejne albumy, począwszy od "Czekając
na…" zyskały status platynowych płyt. Od kilkunastu lat piosenki Kasi
Kowalskiej okupują czołówki list przebojów, a
ona sama zdobywa nagrody i wyróżnienia.
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Do 23 sierpnia w Bibliotece

Ekspozycje w Ratuszu

Morze i Kaszuby Zdjęcia jak obrazy
20 lipca w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył
się wernisaż wystawy
malarskiej Tadeusza
Podgórskiego. Autor,
mieszkaniec
Wejherowa, zajmuje się malarstwem amatorsko,
stosując
takie techniki jak olej, tempera,
akwarela.

Jest
członkiem
Stowarzyszenia Marynistów
Polskich, Stowarzyszenia
„Pasja” oraz Koła Pasji
Twórczych przy Bibliotece w Bolszewie. Był wielokrotnie nagradzany za
swoją twórczość. Nie jest
to pierwsza wystawa Tadeusza Podgórskiego w Bibliotece w Wejherowie.
Na obrazach, które zagościły w jej holu, pojawiły się ulubione tematy
artysty : morze i zabytkowa architektura Kaszub.
Jednak jak zauważyli
oglądający wystawę, w
porównaniu do wcześniejszych prac, zmieniła się

ich kolorystyka i natężenie barw. Spokojny błękit
morza zmienia się często
w sztormowy granat, a
nad delikatnymi krajobrazami pojawiają się
ciemniejsze chmury. Autor przyznał, że jego twórczość dojrzewa wraz z nim
samym.
Wśród gości wernisażu
był radny Henryk Jarosz
oraz członkowie Stowarzyszenia „Pasja”.

Artysta
przygotował
dla wszystkich wyjątkową
atrakcję – loterię, w której można było wylosować
sześć kopii jego obrazów i
jeden oryginał. Autor podarował również jeden swój
obraz naszej bibliotece.
Widnieje na nim wejherowski ratusz.
Wystawę można oglądać
do 20 sierpnia w holu wystawienniczym Biblioteki,
na pierwszym piętrze.

Wspaniałe
zdjęcia,
przedstawiające uroki północnych Kaszub można
obejrzeć w sali wystawowej
na parterze wejherowskiego
Ratusza. Duże formaty 12
fotografii pomagają lepiej
przyjrzeć się i podziwiać zarówno ciekawe miejsca, jak
i kunszt artystyczny autorów fotografii – Bogumiły

Piazza i Stanisława Składanowskiego.
Na zdjęciach, wybranych
zapewne z wielu obrazów,
nie zabrakło znanych nam
widoków z wejherowskiej
kalwarii. Trudno oprzeć
się wrażeniu, ze niektóre
zdjęcia przypominają obrazy, ale prawdziwe obrazy
również można obejrzeć

w sali Ratusza. Jest tam
prezentowana
wystawa
poplenerowa autorów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Artystów Plastyków „Pasja”. Tematyka tej wystawy zatytułowanej „Klimaty
Kaszubskie”, nawiązuje do
ekspozycji fotograficznej, z
którą sąsiaduje. Polecamy!
AK

OGŁOSZENIE

VI edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego

„Powiew Weny”

„To się mogło zdarzyć tylko w Wejherowie”
Już po raz szósty Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie organizuje konkurs literacki „Powiew Weny”. Jest on skierowany zarówno do amatorów, jak i
dojrzałych twórców mieszkających na terenie województwa pomorskiego. Jego celem
jest inspiracja i popularyzacja twórców literatury, ujawnienie talentów oraz stworzenie
możliwości publikacji najlepszych utworów.
Żeby wziąć udział w konkursie należy do dnia 14 października 2011 roku przedstawić
swoje prace związane z mottem konkursu „To się mogło zdarzyć tylko w Wejherowie”
w jednej z dwóch kategorii:
1) Poezja – należy przedstawić trzy utwory poetyckie
2) Proza – gatunki do wyboru:
• Opowiadanie • Nowelka • Dziennik
• Słuchowisko radiowe (do 10 stron maszynopisu)
Konkurs rozgrywany jest w dwóch grupach wiekowych
1. „A” – od 16 do 19 lat
2. „B” – powyżej 19 lat
Prace należy opatrzyć godłem oraz nazwą grupy wiekowej i przesłać na adres:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo
z dopiskiem „Powiew Weny”

Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, który jest fundatorem nagród.
Dla dorosłych przewidziano nagrody finansowe, dla młodzieży – rzeczowe.
Szczegółowy regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej
Biblioteki www.biblioteka.wejherowo.pl w zakładce „Konkursy”.
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Dotacje
dla Biblioteki
Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w
Wejherowie nie ustaje w
poszukiwaniach dodatkowych sposobów finansowania działalności. W lipcu
podpisana została umowa
z Biblioteką Narodową w
ramach projektu „Zakup
nowości wydawniczych dla
bibliotek”.
Z tego źródła Biblioteka
otrzyma 22 700 zł, które
musi wydać do końca listopada br.
Będzie to silny zastrzyk
gotówki, który pozwoli na
zakup nowości z rynku wydawniczego.
W lipcu wpłynęła również refundacja kosztów
projektu „Na Południe” z
Funduszu Wyszehradzkiego. Dzięki tej dotacji biblio-

teka zorganizowała w maju
konferencję
międzynarodową dla bibliotekarzy, na
którą przybyli partnerzy z
Czech, Słowacji i Serbii.
Z dodatkowych środków
finansowane są również
„Wakacje ze Sztuką”. Dzięki dotacji
z
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dzieci, które z
różnych powodów nie mogą
udać się na wakacyjny wypoczynek, uczestniczą w
zajęciach prowadzonych w
Bibliotece.
Granty ze źródeł krajowych i zagranicznych pozwalają na wzmocnienie
potencjału kulturotwórczego i edukacyjnego Biblioteki, poszerzając tym samym
ofertę dla jej czytelników.

Konkurs
Aktywny
Czytelnik
Powiatowa i Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Wejherowie ogłasza
Konkurs na Najaktywniejszego
Czytelnika
Wakacji 2011.
Konkurs trwa przez cały
okres wakacji letnich i jest
przeznaczony głównie dla
dzieci.
Założeniem jest częste
odwiedzanie biblioteki i wypożyczanie książek ze zbiorów bibliotecznych. Każde
dziecko biorące udział w tej
czytelniczej rywalizacji, powinno zgłosić swoje uczestnictwo pani bibliotekarce.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po wakacjach.
Warto wziąć w nim udział,
bo przewidziane są ciekawe
nagrody.
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Dzisiaj rozstrzygniecie kolejnego konkursu

Piękne balkony

Dzisiaj, 28 lipca w
Ratuszu nastąpi rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu
na najładniejszy ogród
i balkon w mieście. Kto
otrzyma nagrody prezydenta Wejherowa na-

piszemy w następnym
numerze,
prezentując
nagrodzone miejsca.
Dzisiaj natomiast pokazujemy balkon, niezgłoszony w
tym roku do konkursu, ale z
pewnością cieszący oczy właścicieli, sąsiadów i przechod-

niów. Pani Maryla Zamojska, „autorka” tego balkonu
w bloku na Os. Przyjaźni
4, była już nagradzana we
wcześniejszych edycjach konkursu. Chociaż nie bierze
udziału w rywalizacji, kwiaty
i zieleń nadal są jej pasją.

REKLAMA
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SYGNAŁY, OPINIE
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Czytelnik Mieszkańcy skarżą się na drogi powiatowe
ostrzega
kierowców
- Napiszcie proszę o
niebezpieczeństwie, jakie czyha na kierowców
na drodze z Wejherowa
do Gniewina – powiedział nam przez telefon
wejherowianin,
który
niedawno jechał tą trasą.
Jak informuje Czytelnik „Pulsu Wejherowa”,
w miejscowości Kostkowo zbudowano nową nawierzchnię drogi. Bardzo
dobrze, że tak się stało,
jednak nie połączono nowego odcinka drogi ze
starym asfaltem.
- Z tego powodu przed
Kostkowem oraz za tą
wsią samochody wpadają w spore zagłębienia –
mówi nasz Czytelnik.
– Ja również wpadłem
w taką dziurę. Wystraszyłem się, że uszkodziłem samochód, ale na
szczęście nic się nie stało. Ostrzegam jednak innych – zwolnijcie przed
wjazdem do Kostkowa
i uważnie patrzcie na
jezdnię.
Powtarzamy tę informację, ponieważ wiele
osób jeździ różnymi drogami powiatu wejherowskiego, zwłaszcza latem,
podczas
wakacyjnych
wycieczek nad morze lub
nad jezioro.

Apel o ławki na ulicach
Redakcja otrzymuje wciąż wiele sygnałów od mieszkańców, niezadowolonych ze stanu dróg powiatowych w Wejherowie. Najczęściej
mieszkańcy skarżą się, że na niektórych ulicach miasta nie ma ławek,
choćby najprostszych, na których można by odpocząć.
Okazuje się, że wejherowianie napisali pisma na ten temat do zarządcy dróg.
Ostatnio otrzymaliśmy dwie petycje mieszkańców, skierowane do
starosty wejherowskiego Józefa Reszke w sprawie braku ławek i koszy na śmieci.
Do sprawy z pewnością będziemy wracać, a obok prezentujemy treść
jednej z petycji, którą mieszkańcy wystosowali do starosty, a my
otrzymaliśmy do wiadomości redakcji.

Pod petycjami podpisało się prawie 400 mieszkańców, mamy więc nadzieję, że
starosta Józef Reszke nie zlekceważy tych głosów.

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.

Mieszkańcy Wejherowa
			
		
		

Wejherowo 14-07-2011 r.

Sz.P. Józef Reszke
Starosta Powiatu Wejherowskiego

Jako mieszkańcy Powiatu Wejherowskiego jesteśmy oburzeni brakiem ławek na ulicach Wejherowa, którymi zarządza
teraz Starostwo Powiatowe (ulice: Dworcowa, Sobieskiego, 12
Marca, Judyckiego, Rzeźnicka, Św. Jana, 10 Lutego, Wniebowstąpienia, Reformatów, Mickiewicza, Kościuszki, Strzelecka,
Sucharskiego, Partyzantów, Pomorska, Prusa, Rybacka, Chopina, Jagalskiego, Graniczna, Przemysłowa, Tartaczna, Sikorskiego, Odrębna).
Jak można, Panie Starosto nie liczyć się z potrzebami mieszkańców (zwłaszcza starszych i schorowanych, matek z dziećmi,
itp.) i tak zarządzać drogami powiatowymi, które Panu podlegają? Żałuje pan pieniędzy na ławki i kosze na śmieci? Należy
pamiętać o tym, że starzejemy się wszyscy i Panu ławka może
też kiedyś być niezbędna w starszym wieku, gdy brakować będzie już sił do dźwigania zakupów do odsapnięcia, do odpoczynku. Teraz niestety zwłaszcza ludzie schorowani, renciści,
emeryci, czy też kobiety w ciąży nie mają się gdzie zatrzymać,
aby odpocząć. Mieszkańcy mają różne schorzenia, związane z
wiekiem, złym stanem zdrowia, doświadczonymi wypadkami:
narządów ruchu, układu krążenia, mają astmę, często są po
chemioterapii i jedynym ratunkiem jest odpoczynek przez moment na ławce.
Dlatego też mieszkańcy oczekują od Pana Starosty ustawienia ławek w tych miejscach, gdzie stały one do tej pory.
Jesteśmy nie tylko mieszkańcami Wejherowa, ale również
mieszkańcami Powiatu Wejherowskiego, którym Pan zarządza. O drogi powiatowe dba powiat. To regulują przepisy.
Problem jest zasadniczy: czy Starosta chce dbać o
mieszkańców Powiatu Wejherowskiego, mieszkających
w Wejherowie? Jeśli tak, to na drogach powiatowych
nie powinno by
problemu z koszami i ławkami. To oczywiste. Starosta to taki sam zarządca jak prezydent czy marszałek i
powinien dbać o swoich mieszkańców. Jeśli nie, to po
co ten powiat w ogóle istnieje, jeśli ktoś inny ma to za
Pana zrobić?
		
		

Z poważaniem, oburzeni mieszkańcy
Powiatu Wejherowskiego

REKLAMUJ SIĘ W

PULSIE

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.

WEJHEROWA

Dopuszczamy możliwość wynajęcia lokali o obniżonym standardzie technicznym (ogrzewanie na piece węglowe).

OFERUJEMY RABATY
OD CEN OGŁOSZEŃ

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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TEL.: 606-629-454

SAMORZĄD
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WAŻNE TELEFONY
W WEJHEROWIE
Szpital Specjalistyczny
centrala 58 572-70-00
Pogotowie Ratunkowe
58 677-61- 02
lub 677-61-03
Komenda Powiatowa
Policji
Dyżurny 58 672 97 22
Komisariat w Śmiechowie
58 677 91 44
Komenda Powiatowa
Państwowej
Straży Pożarnej
Dyżurny 58 677-61-00
Straż Miejska
58 677-70-40
Urząd Miejski
centrala 58 677-70-00
Starostwo Powiatowe
centrala 58 572-95-50
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
58 677-79-60
Zakład Usług Komunalnych
Dział
Sanitarno- Porządkowy
58 672-35-68, 58 672-17-18
Wejherowski
Zarząd Nieruchomości
Komunalnych
58 677-50-00, 672-47- 97
telefon alarmowy:
668 12 72 45

ODWAGA
ZMIAN
Na bok ulico
Urzędnik ponad prawem?

O samorządności rozmawiamy z posłem Pawłem PonJak doniosła lokalna prasa, starosta Józef Reszke nie chciał cyljuszem, współzałożycielem PJN, szefem klubu parlazapłacić mandatu, wystawionego mu przez Straż Miejską w mentarnego „Polska Jest Najważniejsza” i koordynatorem
Wejherowie, na podstawie zdjęcia z radaru. Powodem ukara- działań partii na Pomorzu

nia było znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości.
Podobno razem z policjantem z drogówki starosta pojechał na jedną z wejherowskich ulic, aby – delikatnie mówiąc
– pouczyć strażnika miejskiego za to, że bezprawnie używa
fotoradaru do kontrolowania prędkości pojazdów.
Sprawa nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby radny
miejski Jacek Gafka (pracownik starostwa) nie poruszył jej na
sesji Rady Miasta Wejherowa. Radny Gafka, oburzony postępowaniem miejskich strażników groził, że jego szef, Józef Reszke
skieruje tę sprawę do sądu z powodu rzekomego bezprawnego
używania fotoradaru przez SM w Wejherowie.
Jeśli starosta z policjantem u boku rzeczywiście strofował
miejskiego strażnika, mamy tu przykład arogancji powiatowego urzędnika, który mandatu płacić nie chce, a w dodatku
wciąga swoich podwładnych w spór ze strażnikami, i reprezentowanymi przez nich władzami miasta.
Angażuje w sprawę również wejherowską policję, powołaną do dbania o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, a nie
do spełniania zachcianek starosty.
Powszechnie wiadomo, że sprawowanej władzy publicznej nie
wolno wykorzystywać do celów osobistych. Czy zatem faktem wykorzystania przez starostę policjantów i urzędników starostwa do
załatwienia swoich spraw nie powinni zająć się radni Rady Powiatu?
W Wielkiej Brytanii książę Karol z dumą kiedyś zapłacił
mandat policjantowi podkreślając przy tym, że przepisy ruchu
drogowego obowiązuję wszystkich, jego również. W naszej
polskiej rzeczywistości są niestety „równi i równiejsi”, a łamanie
prawa nie stanowi powodu do skruchy i samokrytyki. Sprawa
starosty wejherowskiego jest tego przykładem.
Cóż dla tak ważnej osobistości, jakim jest starosta, znaczy
zwykły strażnik miejski, który śmiał nałożyć na niego mandat.
Przypomina to staropolskie przysłowie „szlachcic w zagrodzie,
równy wojewodzie”, które można sparafrazować żartem „na
bok wejherowska ulico, starosta za kierownicą".
PW.

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

- Panie Pośle, wielu ludzi ocenia, że samorządność skręca w
złym kierunku. Jest
bardziej partyjna niż
lokalna. Tworzy układy. Czy pan się z tym
zgadza?
- Dwadzieścia lat samorządności
pokazuje,
że samorządy są naturalnym faktem sprawowania władzy przez lokalną
społeczność. Okazało się,
że samorządy są w stanie wziąć na swoje barki
odpowiedzialność za sprawowanie władzy. Samorządy potrafią elastycznie
reagować na problemy z
biurokracją, bezrobociem,
inwestycjami, promocją.
Aktywizują lokalne środowiska gospodarcze, społeczne, kulturalne.
To właśnie samorządy
dopracowują się regionalnych działaczy i skutecznych menedżerów. W wielu miejscach bezpośrednie
wybory rozwiązują problemy bo ludzie czują, że
mogą wpływać na sprawy
własnego, lokalnego środowiska.
- Jednak samorządy
bardzo się upolityczniły.
- Niestety coś jest na
rzeczy, bo odbieramy sygnały, że samorządy zbytnio zabiegają o partyjne
wpływy, dużo mniej niż
o bezpartyjnych specjalistów i liderów. Naszym
postulatem są regiony
jednomandatowe. Uważamy, że ludzie powinni
bezpośrednio
wybierać
także np. marszałka.
W tej chwili taka osoba
bywa często anonimowa
i nieakceptowana przez
lokalne środowiska. Należy rozszerzyć zakres
bezpośredniej demokracji.
Dzięki temu będzie szansa na działanie lokalnych
liderów a nie partyjnych
aparatczyków.
Dobrym
przykładem
jest Wejherowo. Prezydent tego miasta jest bezpartyjnym liderem, któremu wierzą mieszkańcy
i dają temu wyraz w wyborach.

Paweł Poncyljusz podczas czerwcowego spotkania z
mieszkańcami powiatu wejherowskiego.

- Okazuje się, że wiele problemów przysparza
funkcjonowanie
samorządów powiatowych. Skuteczność ich
jest raczej niewielka
ale kosztowna. Jak widzi to PJN?
- Zdaniem PJN powiaty nie spełniły oczekiwań.
Aktualnie są chyba najbardziej upolitycznionym
szczeblem
samorządów
lokalnych. Dobrą koncepcję nie przełożono na skuteczność w działaniu innego szczebla samorządu.
Niewielkie kompetencje,
skuteczność
finansowa,
organizacyjna, itd. Nie
jest wart pieniędzy jakie
na ten pomysł wyłożono
z budżetu państwa. Moim
zdaniem w takiej formie
samorząd powiatowy należy zlikwidować. Kompetencje powiatów powinna
przejąć np. administracja
zespolona (wojewódzka),
a także samorządy gminy
lub miasta.
- Janosikowe nie wyrówna szans regionów?
- Jak zwykle ogromnym problemem są pieniądze, a najbardziej ich
brak. Samorządy mają
dochody własne, ale także korzystają z subwencji
celowych, dotacji, mają
majątek. Te słabsze ko-

rzystają również z tzw.
janosikowego. Tylko co z
tego, że zabiera się bogatszym i daje biedniejszym,
skoro nie przekłada się to
na realizację programów
inwestycyjnych,
przemiany infrastrukturalne,
tworzenie miejsc pracy.
Wiele gmin nie radzi sobie organizacyjnie. Na
dodatek nieustannie na
samorządy przerzuca się
najróżniejsze obowiązki i
zadania, za czym nie idą
kompetencje i pieniądze.
Udział w CIT i PIT jest z
góry ustalony.
- To znaczy, że reforma samorządowo-administracyjna nie całkiem się powiodła?
- Tylko częściowo. Tak
jak mówiłem, powiaty
w obecnej formie należy
zlikwidować.
Samorządy w wielu regionach są
niewydolne.
Konsolidowanie samorządów idzie
bardzo słabo. Powstały
niewielkie miasta, gminy,
powiaty, które wyłącznie
generują koszty i problemy, natomiast niewiele
tworzą, budują, zarabiają.
Musimy doprowadzić do
sprawnej samorządności
administracyjnej i finansowej.
- Dziękujemy za rozmowę

O samorządzie porozmawiamy wkrótce także z
innymi politykami i samorządowcami.
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Kryta pływalnia zaprasza nie tylko w pochmurne dni

Czysta woda, odnowione wnętrza
Zakończyła się przerwa technologiczna, wykorzystana
na prace konserwatorskie i przegląd instalacji. Kryta pływalnia w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Nanickiej 22 w Wejherowie jest już czynna, a co ważne, otwarta codziennie od
rana do późnego wieczora.
Podczas wakacji warto pamiętać, że istnieje możliwość popływania i popluskania się w
wodzie, niezależnie od
pogody. Zwłaszcza, że
wakacyjne ceny na wejherowskiej pływalni są
niższe niż podczas roku
szkolnego. 50 minut pływania kosztuje 9 zł, a
uczniowie i studenci za
bilet ulgowy zapłacą 6 zł.
- Zapraszam na pływalnię, na której latem nie

odbywają się żadne zorganizowane zajęcia, przez co
jest po prostu więcej miejsca - mówi Sebastian
Markiewicz,
zastępca
dyrektora ds. obiektów
sportowych.
- Zachęcam też do korzystania z sąsiedniego
boiska ze sztuczną nawierzchnią,
które
jest
otwarte dla wszystkich
miłośników piłki nożnej.
Boisko jest czynne w godzinach od 10.00 do 21.00,

od poniedziałku do piątku,
przy czym w godzinach
wieczornych bywa zarezerwowane. Kryta pływalnia
jest natomiast czynna w
godz. 7.00-22.00.
Jak nas poinformował
S. Markiewicz, podczas
niezbędnej przerwy technologicznej przeprowadzono
przegląd instalacji i wymieniono wodę w niecce, a
poza tym wykonano drobne
prace remontowe, m.in. w
recepcji i szatniach.
AK.

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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OGŁOSZENIA
DROBNE ZA
DARMO
Informujemy Czytelników, że prywatne ogłoszenia drobne (nie dotyczy
ogłoszeń firm i zakładów)
będziemy zamieszczać bezpłatnie.
Wystarczy wysłać ogłoszenie e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl lub sms-em na numer telefonu 606-101-502.

Kwiaciarnie Janusza Zabłockiego
RUMIA

ul. Dąbrowskiego 6 (Centrum)
ul. Stoczniowców 4 (Janowo)

Kwiaciarnia internetowa
www.kwiatyonline.com
tel.: 58 671 02 24, 604 497 898

