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TYM ŻYJE MIASTO

Odpust
W Święto Wniebowzięcia NMP, obchodzone 15 sierpnia
razem ze świętem
państwowym, związanym z rocznicą Bitwy Warszawskiej w
1920 r, na Kalwarii
Wejherowskiej odbędzie się Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Orlex postawi szlaban?

DZIŚ W NUMERZE
BEZPIECZNE
WAKACJE

Czy firma Orlex zabroni wjazdu autobusów MZK na Osiedle Fenikowskiego?
Czy postawi szlaban przed mostkiem na ul. Orzeszkowej? W piśmie z 15 lipca
br., skierowanym przez znanego dewelopera do mieszańców Osiedla, prezydenta miasta i wejherowskich radnych czytamy, że po 19 sierpnia „…dojazd autobusów MZK stanie się niemożliwy”, jeśli władze miasta do tego dnia nie przejmą od
wspomnianej firmy należącej do niej drogi.
str. 3

W wodzie nie należy
przeceniać
swoich
sił, tylko kierować się
zdrowym rozsądkiem
- mówi prezes wejherowskiego WOPR,
Krzysztof Kohnke.
str. 5

Ojcowie franciszkanie
zapraszają wiernych już
w niedzielę 14 sierpnia.
O godz. 18.30 zaplanowano procesję z klasztoru na
kalwarię do Kaplicy Kajfasza, gdzie o godz. 19.00
odbędzie się msza św.
W
poniedziałek
15
sierpnia procesja z kościoła św. Anny wyruszy na
kalwarię o godz. 9.15.
O godz. 10 rozpocznie się suma odpustowa,
którą odprawi ks. kan.
Ireneusz Baryła. Liturgia zakończy się błogosławieństwem ziół i kwiatów,
zgodnie z tradycją Matki
Bożej Zielnej .
Zaplanowano też koncert pieśni w wykonaniu
Moniki Grajewskiej.

NAGRODY
ZA OGRODY

Najpiękniejsze ogrody
i balkony w mieście
nagrodziła specjalna
komisja pod przewodnictwem radnej
Teresy Patsidis.
str. 7

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)

58 677-31-56 , 504-843-980
www.artex-wejherowo.pl

Gwiazdy
w Wejherowie
Kasia Kowalska była
gwiazdą jednego z niedzielnych koncertów w parku.
Wystąpiła razem z zespołem na wejherowskiej scenie
31 lipca, podczas festynu,
o którym piszemy na str.
12. W najbliższą niedzielę
zobaczymy i usłyszymy w
Wejherowie inną znaną wokalistkę, która zaśpiewa nastrojowe ballady.

Danuta Błażejczyk, która wystąpi 14 sierpnia o godz.
17.00 na scenie letniej w Parku Miejskim z recitalem „Na
krawędzi”, zaprezentuje m.in.
piosenki Bułata Okudżawy,
Jacka Mikuły, George’a Gershwina, Leonarda Cohen’a.
Artystce
towarzyszyć
będzie wspaniały pianista
i aranżer Artur Grudziński.Wstęp wolny!

AKTUALNOŚCI
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Decyzja wojewody z 3 sierpnia br.

Oświadczenie komendanta Straży Miejskiej

Wojewoda Pomorski na wniosek policji zakazał na
czas nieokreślony organizowania imprez masowych
na stadionie WKS Gryf-Orlex Wejherowo. Stadion nie
spełnia norm bezpieczeństwa i może zagrażać zdrowiu oraz życiu ludzi. Czy to wejherowska odsłona walki z kibolami, jaką rozpoczął premier Donald Tusk?

W związku z głośną i kontrowersyjną sprawą przekroczenia prędkości na drodze i mandatu, nałożonego przez strażników miejskich, komendant SM w Wejherowie przesłał do prasy i telewizji lokalnej następujące oświadczenie:

Zakaz imprez masowych
na stadionie Gryfa-Orlex

Komenda Wojewódzka
Policji w Gdańsku dokonała dwóch kontroli stadionu
pod względem bezpieczeństwa i wydała zalecenia,
których zarząd klubu nie
wypełnił. Dlatego policja
zwróciła się do Wojewody,
aby zakazał organizacji
imprez na stadionie, gdyż
stwarza on realne zagrożenia dla bezpieczeństwa.
Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski decyzją nr
BZK-I.110.5.1.2011 z dnia
03.08.2011 zakazał organizowania imprez masowych
na stadionie na czas nieokreślony.
Zgodnie z nim na meczu nie może być więcej niż
1000 osób, co oznacza, że
w praktyce jego skutki są
ograniczone.
Zakaz należy raczej
traktować w bardziej sym-

bolicznych
kategoriach.
Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że ma to związek z
walką jako kibolom wydał
premier Tusk. Wszak to nie
pierwszy taki przypadek w
Polsce. Niestety pseudokibice stwarzają zagrożenie i
to nie tylko na stadionach,
ale też w miastach. Takimi
zakazami rząd chce pokazać klubom swoją determinację w walce o zaprowadzanie porządku.
Na marginesie warto
przypomnieć, że w zeszłym
roku kilka razy miały miejsce w Wejherowie chuligańskie awantury i burdy
uliczne z udziałem pseudkibiców WKS Gryf-Orlex.
Władze Wejherowa zwracały uwagę na ten poważny problem. Czy Wojewoda
dał teraz klubowi „pierwsze
ostrzeżenie”?

Z uzasadnienia decyzji Wojewody Pomorskiego nr BZK-I.110.5.1.2011 z dnia 03.08.2011:
„Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wskazał,
iż w wyniku dokonanych oględzin przedmiotowego obiektu sportowego, iż jego infrastruktura nie spełnia wymogów
techniczno- organizacyjnych. Uznano tym samym, że obiekt
ten nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i stwarza realne
zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników imprezy”

Z ostatniej chwili:

Ponieważ decyzja wojewody uniemożliwiła rozegranie w
Wejherowie meczu Gryfa-Orlex z Zawiszą Bydgoszcz w ramach
Pucharu Polski (impreza masowa), działacze klubu odwoływali
się i interweniowali w sprawie nowego terminu meczu. Wykonali zalecenia policji, która w poniedziałek i wtorek przeprowadziła kolejne kontrole na tym obiekcie (8 sierpnia nie wszystko
było gotowe, stąd druga lustracja).
Na podstawie pozytywnej opinii Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, wojewoda pomorski we wtorek 9 bm. uchylił
decyzję z ub. tygodnia. Tym samym, po dopełnieniu formalności
w Urzędzie Miasta, mecz Gryf Orlex - Zawisza Bydgoszcz miał
się odbyć w środę 10 sierpnia, już po oddaniu naszej gazety do
druku.
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Kontrolują zgodnie z przepisami
W związku z rozpętaną nagonką medialną na
Prezydenta Miasta Wejherowa oraz Straż Miejską w Wejherowie przez
osobę podejrzaną o dokonanie wykroczenia, Józefa R. oraz jego asystenta
a zarazem radnego Rady
Miasta Wejherowa, Jacka
Gafkę w sprawie używania fotoradaru mobilnego przez Straż Miejską
w Wejherowie na ulicy
Gdańskiej informuje, że
stawiane nam zarzuty
przez osobę podejrzaną o
dokonanie
wykroczenia
oraz radnego Jacka Gafkę
pozbawione są jakichkolwiek podstaw prawnych
i faktycznych, a rozgłaszane przez obu Panów
informacje o wyłudzaniu
pieniędzy od kierowców
są wielkim nadużyciem
prawnym.
W szczególności panu
Józefowi R. oraz jego asystentowi wyjaśniam, że
wejście w życie ustawy
nie jest uzależnione od
wydania
rozporządzeń
wykonawczych.
W Polsce obowiązują
ogólne zasady stosowania
prawa, z których wynika, że brak unormowań
prawnych (rozporządzenia
wykonawczego) w przypadku
obowiązywania
właściwego przepisu rangi
ustawowej, nie ogranicza
właściwego organu do stosowania przepisów ustawy. Tak też jest z ustawą
o zmianie ustawy Prawo
o ruchu drogowym, która
weszła życie 31 grudnia
2010 roku i jest aktem
prawnym
powszechnie
obowiązującym.
Ustawa ta upoważnia Straż Miejską do
dokonywania kontroli
prędkości na pomocą
urządzeń samoczynne
rejestrujących wykroczenia.
Stąd Pana Józefa R. i
jego asystenta odsyłam do
zapoznania się z Konstytucją RP (art 87 i 88) oraz wyrokami Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 2003
roku i WSA w Warszawie z
4 grudnia 2007 roku.

Ponadto
pragnę
stwierdzić, że Józef R.
sam publicznie przyznaje
się do popełnienia wykroczenia. Pomimo tego nie
ma cywilnej odwagi do
powiedzenia całej prawdy
o tym wykroczeniu, czym
opinię publiczną wprowadza w błąd. Wypowiada
się, że za wykroczenie,
które popełnił jest znikomym, bo miał otrzymać 1
pkt karny.
Pragnę zaznaczyć, że
w taryfikatorze mandatów karnych nie ma
wykroczenia
polegającego na przekroczeniu
dozwolonej prędkości za
1 punkt karny. Sprawca zawsze otrzymuje,
co najmniej 2 punkty
karne, a Pan Józef R.
miał ich otrzymać 4, bo
przekroczył
dozwoloną prędkość o 25 km/h.
Jadąc ulicą Gdańską z
prędkością 95 km/h mógł
stworzyć realne zagrożenie dla bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, a
w szczególności dla pieszych.
W miejscu, w którym
ujawniono przekroczenie
prędkości znajdują się
przejścia dla pieszych.
W tym miejscu przechodzą dzieci do szkoły,
znajduje się wyjazd z
salonu samochodowego,
sieci sklepów oraz stacji
paliwowej. Na odcinku
tej drogi gdzie Józef R.
dopuścił się wykroczenia
dochodzi do wielu wypadków i zdarzeń drogowych.
Po ujawnieniu wykroczenia i przesłaniu
sprawcy raportu rozpoczęła się prawdziwa
nagonka medialna wywołana
przez sprawcę wykroczenia i Jacka
Gafka, z której nic nie
wynikło. Asystent Józefa R, Jacek Gafka, który
jest jednocześnie radnym Rady Miasta, na
sesji RM stanął w obronie swojego pracodawcy Józefa R., zarzucają
Prezydentowi i Straży
Miejskiej
bezprawne
działanie.

Mało tego, Józef R. w
miejscu ustawienia fotoradaru doprowadził do
zbiegowiska, gdzie przyjechał z policją. Groził, że
w Wejherowie „powycina” wszystkie fotoradary.
Potem zaczął składać do
policji niczym nieuzasadnione różnego rodzaju zawiadomienia. Swoimi naciskami chciał wymóc na
Straży Miejskiej zmianę
decyzji.
W konsekwencji Józef R. odmówił zapłaty
mandatu, a Straż Miejska skierowała sprawę
do Sądu Rejonowego w
Wejherowie,
stawiając
Józefowi R. dwa zarzuty:
nie wywiązanie się z obowiązku wskazania osoby
kierującej tj. o czyn z art
96 § 3 oraz przekroczenie
prędkości o 25 km/h, co
stanowi czyn z art. 92a
KW.
Józef R. nadal nie daje
za wygraną. Teraz złożył
zawiadomienie na policję
o nielegalnym ustawieniu znaków drogowych
na drodze krajowej nr 6.
Policja prowadzi czynności wyjaśniające. Jednak
rzecznik GDDKiA udzielił mediom informacji, że
zarządca drogi może stawiać znaki na zarządzanej przez siebie drodze
bez jakiejkolwiek zgody
i wniosku osób prawnych
czy fizycznych.
Taka jest rola zarządcy drogi. Warto i w tym
miejscu zapoznać się z
ustawą o drogach publicznych.
Nie od dziś wiadomo,
że obaj panowie Józef R, i
Jacek Gafka stoją w opozycji do obecnych władz
miasta, a w szczególności prezydenta miasta
Krzysztofa Hildebrandta. Jednak prywatne i
partykularne
interesy
nie powinny być przenoszone na grunt służbowy.
Wiadomo też, Józef R.
i Jacek Gafka wywodzą
się z rządzącej dziś Platformy
Obywatelskiej.
Nie kto inny, jak członkowie obecnego rządu
chcą zaostrzenia kar

dla piratów drogowych.
Dlaczego?, bo Polska
znajduje się w czołówce krajów o największej
liczbie
śmiertelnych
wypadków drogowych,
a ich główną przyczyną
jest prędkość.
Z wykroczeniami tymi
między innymi walczą
straże gminne, bo jest to
ich ustawowym obowiązkiem. Minimalny mandat
za wykroczenie polegające
na przekroczeniu dozwolonej prędkości ma wynieść
200 złotych. Jest nawet
gotowy projekt rozporządzenia. Należy też dodać,
że obaj Panowie pracują
w samorządzie powiatowym i w gminnym, które są odpowiedzialne za
tworzenie warunków poprawiających stan bezpieczeństwa mieszkańców. A
co robią? Swoimi działaniami, gdzie opowiadają
się po stronie sprawców
wykroczeń naruszają wizerunek i dobre imię tych
jednostek.
Wręcz za cyniczną należy uznać wypowiedź
radnego Jacka Gafki, który zarzuca Straży Miejskiej prowadzenie kontroli ruchu drogowego na
ul. Gdańskiej, bo należy
stawiać fotoradary w rejonach m. in. szkół. Cynizm
polega na tym, że to właśnie Starostwo Powiatowe
odrzuciło wniosek Urzędu
Miasta o właściwe oznakowanie niektórych ulic w
mieście tak, aby taka kontrola była możliwa twierdząc, że nie widzi takiej
potrzeby.
Cała sprawa pokazuje,
że niektórzy działacze samorządowi wyżej stawiają
partykularne interesy, a
nie dbają o stan bezpieczeństwa swoich mieszkańców.
Bezpieczeństwo mieszkańców jest najwyższym
celem działania Straży
Miejskiej, jak i winno być
priorytetowym zadaniem
wszystkich samorządów.
Komendant
Straży Miejskiej
w Wejherowie
Jacek Pisarek

O TYM SIĘ MÓWI
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Czy Orlex utrudni życie mieszkańcom?

Na osiedle Fenikowskiego
tylko autem lub ...pieszo

Czy deweloper ustawi tu wkrótce znaki drogowe, zainstaluje szlaban czy wynajmie rosłych ochroniarzy, którzy zawrócą autobusy?

Szykuje się awantura z udziałem znanego
dewelopera, firmy Orlex, która chce uniemożliwić dojazd autobusów MZK na Osiedle
Fenikowskiego.
W piśmie z 15 lipca 2011
r., skierowanym do mieszańców Osiedla, prezydenta miasta i wejherowskich
radnych Orlex straszy, że po
19 sierpnia „…dojazd autobusów MZK stanie się niemożliwy”, jeśli władze miasta do tego dnia nie przejmą
od wspomnianej firmy należącej do niej drogi.

Czy stanie szlaban?

Chodzi o fragment drogi
na przedłużeniu ul. Orzeszkowej, od mostu nad rzeką

Redą do ul. Fenikowskiego,
która jest własnością dewelopera. Z drogi korzystają mieszkańcy i autobusy
dojeżdżające na osiedle tej
firmy. Jak ma to „uniemożliwienie” dojazdu wyglądać
nie wiadomo. W piśmie nie
określono bowiem, czy Orlex ustawi znaki drogowe,
zainstaluje szlaban czy też
wynajmie rosłych ochroniarzy, którzy zawrócą autobusy? Jeśli to nastąpi,
skutkiem działań dewelo-

Pytania i wątpliwości

Czy nie wygląda to tak, jakby firma chciała coś na siłę
wymusić od miasta?
Czy nie jest to szantaż, w którym mieszkańcy traktowani są jak zakładnicy?
Czy stawianie sprawy na zasadzie: „jak nie weźmiecie drogi, to my ją zamkniemy dla autobusów” (a wtedy
ucierpią mieszkańcy) jest uczciwym i rzetelnym podejściem do biznesu? Czy tak działają poważne firmy?
Takie pytania i wątpliwości nasuwają się same.
„Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze”
- czy w tym przypadku jest tak, jak mówi zacytowane
wyżej powiedzenie?
I jeszcze jedna refleksja. Była już awantura o kupno
stadionu WKS Gryf, o plany budowy na terenach zagrożonych powodzią, o niszczenia nawierzchni przy budowie
na ul. Wałowej, o brak parkingów dla części mieszkańców osiedla Sobieski i Osiedla Sikorski Park, w których
uczestniczył Orlex. Czy potrzebna jest mu kolejna?

pera będą utrudnienia dla
mieszkańców jego osiedla i
jego klientów.
Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy mówią
krótko i dobitnie:
- To skandal! Kupiliśmy
mieszkania i teraz Orlex
chce nas tak potraktować?
Zbudował osiedle, a teraz
drogę zamknie?

Procedura rozpoczęta

Urząd Miasta od początku chce sprawę załatwić
polubownie, zgodnie z prawem i interesem mieszkańców. Docelowo trzeba ją
bowiem uregulować. Droga
przecież służy miastu.
W zeszłym roku urząd
wydzierżawił (za kwotę
równą podatkowi od nieruchomości) ten odcinek drogi
od dewelopera i utrzymuje go: sprząta, odśnieża,
oświetla, aby mieszkańcy
mogli z niego normalnie korzystać.
Podjął też dla drogi procedurę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, jako pierwszy krok
formalny konieczny do jej
przejęcia. Z uwagi na procedury prawne nie ma możliwości załatwienia sprawy
do 19 sierpnia, jak żąda
tego Orlex. Deweloper wie
o tym, bo przecież od wielu
zajmuje się budownictwem
i doskonale zna procedury.

Przejmą drogę za darmo

Miasto stawia sprawę jasno. W piśmie z 8 sierpnia
2011 r. skierowanym do
Orlexu zastępca prezydenta Piotr Bochiński napisał:
„Uregulowanie sprawy
drogi będzie możliwe po
wcześniejszym
uzgodnieniu warunków i procedury
nieodpłatnego przekazania
Miastu gruntu i wybudowanej na nim drogi, co
zapewniłoby
utrzymanie
przez Miasto właściwego
standardu tej drogi dla
wszystkich użytkowników.”
Czyli drogę i grunt miasto
chce wziąć , ale za darmo.
Dodajmy, że zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy miastem a Orlexem
28 listopada 2005 r,. deweloper zobowiązał się do wybudowania tej drogi na swój
koszt. Był to warunek zgody
miasta na budowę osiedla.
Przyjmując, że nawet
jeśli Orlex ma jakieś roszczenia do miasta, to czy w
cywilizowanym kraju nie
można iść do sądu? Przecież
nie trzeba zamykać drogi.
Jak się potoczy ta sprawa, zobaczymy. Trudno się
jednak oprzeć wrażeniu, że
odpowiedzialność za uciążliwości spoczywać będzie
na Orlexie, bo to on – a nie
miasto – zamknie drogę
dla autobusów MZK. S.W.

Zdjęcia i filmy od mieszkańców

Akcja PSTRYK
zmieniam miasto
Akcja
„PSTRYK
–
zmieniam miasto”, zainicjowana w Wejherowie
przez członków koła PiS,
ma zachęcić mieszkańców
do aktywnego udziału w
poprawie warunków życia. Poprzez uważną obserwację, fotografowanie
oraz filmowanie możemy
pokazać, co sami mieszkańcy robią dla siebie
i swoich sąsiadów albo
zwrócić uwagę władz miasta na bolączki, które wymagają podjęcia konkretnych działań samorządu.
- Chcemy namówić
mieszkańców Wejherowa
do przysyłania zdjęć oraz
filmów z różnych części miasta - mówi Piotr
Chodak, pomysłodawca
akcji. – Zależy nam aby
mieszkańcy uczestniczyli
w życiu Wejherowa, aby
wiedzieli, że mogą przyczynić się do jego rozwoju.
Akcja "PSTRYK - zmieniam miasto" toczyć się
będzie na trzech płaszczyznach. Pochwała pracy samych mieszkańców,
rozwiązywanie
małych
problemów
oraz
tych
większych.
Prosimy o pokazywanie
wszelkich przejawów społecznych inicjatyw, które
służą poprawie estetyki
lub pomagają mieszkańcom. Przykład własnej
pracy potrafi nakłonić innych do dbania o wspólne
dobro, jakim jest nasze
miasto.
Dodatkowo w trakcie
akcji „PSTRYK – zmieniam miasto” mieszkańcy

mają okazję zgłaszać władzom Wejherowa i powiatu wejherowskiego bolączki i problemy związane z
życiem codziennym.
Każdy
mieszkaniec
Wejherowa może zgłaszać
utrudnienia, ale także
propozycje zmian i rozwiązania problemów. Chodzi
jednak o to, aby zrobić to
jak najmniejszym kosztem finansowym, z myślą
o oszczędnym wydawaniu
wspólnych pieniędzy.
Będzie można również
zgłaszać
poważniejsze
problemy, których naprawienie wymaga większych
nakładów finansowych i
dłuższego czasu, łącznie
z ujęciem ich w strategii
rozwoju miasta.
Akcja PSTRYK – zmieniam miasto nie jest ograniczona czasowo, bo na
terenie miasta zawsze jest
coś do zmieniania, przebudowania, usprawnienia
– dodaje Piotr Chodak.
Pamiętajmy jednocześnie,
że w dużej mierze wizerunek miasta zależy od nas
samych.
Zdjęcia i filmy należy
przesyłać na adres: piswejherowo@wp.pl, a w
tytule wpisać PSTRYK
– zmieniam miasto. Materiały, zebrane przez
działaczy PiS zostaną
przekazane przedstawicielom władz miasta i
powiatu. O efektach akcji
będzie można przeczytać
na stronie www.piswejherowo.blogspot.com oraz w
naszej gazecie.
AK.

KONDOLENCJE

Z wielkim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Remigiusza Awgul
Radnego Miasta Wejherowa
w latach 1998 – 2002

wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie Zmarłego składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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W wodzie nie wolno przeceniać swoich sił

Rozmowa z Krzysztofem Kohnke, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu Wejherowskiego
- Niedawna tragedia, w której w jeziorze
Morzyc w gminie Linia
utonęła matka i 9-letnia córka, wstrząsnęła
nie tylko mieszkańcami tej gminy.
- Takie tragiczne zdarzenia po raz kolejny
przypominają, że woda
jest bardzo niebezpieczna,
zwłaszcza dla kąpiących
się w miejscach niestrzeżonych. Nie zdajemy sobie
sprawy, że w jeziorach i
rzekach dno bywa nierówne, grząskie lub zarośnięte, a w morzu możemy
zetknąć się z niebezpiecznymi prądami wstecznymi. Dlatego najlepiej kąpać się na wytyczonych i
strzeżonych kąpieliskach.
- Tak, ale z drugiej
strony tych kąpielisk
jest bardzo mało. Funkcjonują tylko w popularnych
miejscowościach
letniskowych.
W powiecie wejherowskim prawie ich nie
ma…
- Owszem, to poważny
problem, m.in. dla nas, ratowników WOPR. Gminy
na ogół nie mają pieniędzy
i nie są zainteresowane
zorganizowaniem kąpieliska. Mamy w powiecie
nadmorskie plaże oraz
kilka popularnych jezior,

a tylko dwa strzeżone kąpieliska – nad jeziorem
Zawiat w Bieszkowicach
i w Potęgowie, nad Jeziorem Czarne. To kąpielisko
zorganizowało harcerskie
Centrum Przygody , ale
korzystają z niego nie tylko uczestnicy obozów. Kąpielisko jest dostępne dla
wszystkich . Oprócz tego
w Nadolu nad Jeziorem
Żarnowieckim
funkcjonuje społeczna drużyna
ratowników WOPR, która m.in. patroluje jezioro
wspólnie z policją.
- A gdzie pracują latem ratownicy WOPR z
Wejherowa?
- Na różnych kąpieliskach nad morzem i nad
jeziorami. Ratownik i instruktor WOPR w Wejherowie, Jan Teleżyński
jest szefem ratowników,
pracujących na plaży w
Gdyni. Szefem drużyny
ratowniczej w Nadolu jest
Mariusz Lesnau, a szefem
bazy harcerskiej Centrum
Przygody – Bogdan Formella. To również nasi ratownicy.
- Wracając do niebezpieczeństw nad wodą.
Co
jest
najczęstszą
przyczyna utonięć?
- Przyczyną są przede
wszystkim brawura i alkohol. To smutne, ale

mimo ostrzeżeń wiele osób
pije alkohol, a potem pływa albo wsiada na łódkę.
Poza tym nawet osoby dobrze pływające mogą utonąć, gdy złapie je skurcz
lub po wskoczeniu do zimnej wody nastąpi wstrząs
termiczny.
Zagrożenie
stanowią nawet wodorosty. Ważne, żeby nie przeceniać swoich sił, a gdy
poczujemy, że coś jest nie
tak, nie wpadać w panikę.
- Dziewczynka, która utonęła w gminie Linia podobno pływała na
dmuchanym krokodylu...
- Takie zabawki są bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, które łatwo
się z nich zsuwają. Bywa,
że wcześniej odpłyną trochę za daleko. Na strzeżonych kąpieliskach nie
wolno używać w wodzie
dmuchanych materacy lub
innych zabawek do pływania. Warto natomiast
wyposażyć dziecko w pływaczki, tzw. rękawki, które pozwolą utrzymać się
na wodzie, ewentualnie
kółko, byle nie za duże.
- Jak powinniśmy się
zachować gdy zobaczymy, że ktoś tonie?
Natychmiastowe
wskakiwanie do wody i
wyciąganie tonącego w
bezpośrednim kontakcie

są bardzo niebezpieczne.
To naraża osobę ratującą na utonięcie. Było już
wiele wypadków, kiedy
tonący wciągnął kogoś
pod wodę i zamiast jednej,
były dwie ofiary.
- To co robić? Nie reagować?
- Reagować, ale mądrze. Jeśli to możliwe,
trzeba podać osobie tonącej linkę, sznurek, gałąź,
jakiś element ubrania –
cokolwiek, czego może się
chwycić. Najlepiej rzucić
mu coś niezatapialnego,
np. plastikowy pojemnik,
nawet pustą plastikową
butelkę. Dopiero przy pomocy jakiegoś elementu
wyciągamy tonącego. Gdy
na brzegu jest więcej osób
najlepiej zrobić łańcuch,
trzymając się za ręce. Na
końcu łańcucha powinna
się znaleźć osoba najlepiej
pływająca, doświadczona.
Trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem, nie wolno działać na tzw. żywioł.
Warto też zadzwonić pod
numer
601-100-100 do
Centrum Koordynacji
Ratownictwa Wodnego.
Dyżurna przy telefonie doradzi, jak się zachować, a
poza tym ściągnie pomoc
służb wodnych albo zawiadomi pogotowie ratunkowe.
- Czy młodzi ludzie

są
zainteresowani
szkoleniami na ratownika? Czy takie szkolenia odbywają się m.in.
w naszym powiecie.
- Na oba pytania odpowiadam twierdząco. Co
roku organizujemy dwa,
trzy kursy. Zainteresowanie jest spore. Dokładnych
informacji udziela nasze
biuro WOPR w Wejherowie, przy ul. Kwiatowej 15
(blisko dworca PKS), gdzie
można zadzwonić pod nr
tel.: 695-564-640. Mamy

też stronę internetową:
www.wopr.wejherowo.pl
- Jak pan został ratownikiem?
- Wstąpiłem do WOPR
i ukończyłem kurs w 1986
roku, pracowałem w drużynie ratowników nad
Jeziorem Choczewskim.
Odkąd nie ma tam obozów harcerskich - nie ma
również strzeżonego kąpieliska. Od pięciu lat jest
prezesem powiatowego oddziału WOPR.
- Dziękuje za rozmowę.
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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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SAMORZĄD

Problemem jest mała aktywność

Rozmowa z Grzegorzem Szalewskim, radnym powiatowym, starostą wejherowskim pierwszej kadencji
- Od paru lat znów
trwa dyskusja o reformie administracji. Wiele
osób źle ocenia samorządy powiatowe. Jak
w świetle tych dyskusji
o powiatach widzi pan
przyszłość tego szczebla
samorządów?
- Z reformy administracji samorządowej z 1998
roku w działaniu najgorzej
sprawdziły się powiaty. Taki
wniosek płynie z dyskusji
twórców reformy profesorów
Regulskiego i Kuleszy jak
i samych samorządowców.
Moje osobiste doświadczenia i praca na tym szczeblu
samorządu, nasuwają kilka
podstawowych
wniosków.
Są to wnioski pozytywne.
- O, to mnie pan zaskoczył, bo większość tylko
narzeka.
- Spójrzmy na powiaty
wielowątkowo i sprawiedliwie. Do pozytywów zaliczyłbym to, że samorząd powiatowy na pewno przybliżył
władze do mieszkańców,
zintegrował
społeczności
powiatów, a współdziałanie
powiatów w ramach Związku Powiatów Polskich daje
realne możliwości wpływania na decyzje i politykę
władz centralnych.
Niestety jest wiele niepokojących zjawisk. To między
innymi brak modelu finansowania tego szczebla samorządu w skali kraju, co
prowadzi do skarłowacenia
władzy samorządowej tego
szczebla. Problemem jest
również ogromny rozrost
administracji samorządowej
szczebla powiatowego i wojewódzkiego po 1999 roku, a
także brak jasnego określenia kompetencji powiatów
aby powiaty nie uciekały od
realizacji zadań własnych.
- W takim razie proszę
o podsumowanie funkcjonowania powiatu wejherowskiego w ciągu 11 lat?
- Tak jak w każdym
działaniu, blaski i cienie
nie ominęły naszego powiatu. Mieszkaniec powiatu
ma możliwość załatwienia
wielu urzędowych spraw w
starostwie i nie musi jeździć do urzędów w Gdańsku. Jasną stroną jest również prowadzenie oświaty
przez powiat. Mamy te
same pieniądze na oświatę
co wojewoda, ale gospodarujemy nimi lepiej. Dzięki
temu remontujemy, budujemy, podnosimy poziom
nauki.
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Ciemną stroną funkcjonowania powiatu jest katastrofalny stan dróg powiatowych,
a o inwestycjach w tej dziedzinie prawie się w powiecie
wejherowskim nie rozmawia.
- Drogi w naszym kraju to temat rzeka. Od
wielu lat jest źle a niektórzy twierdzą, że coraz gorzej. Powiat wejherowski nie jest więc
wyjątkiem.
- Mam pani rację. Po
pierwsze brakuje szybkich
połączeń z Trójmiastem.
Po wtóre, nawet gdybyśmy
cały budżet powiatu wydali na drogi to nie jesteśmy
w stanie, ze względu na ich
szybką amortyzację i zużycie, utrzymać ich w należytym stanie. Po trzecie,
specyfiką naszego powiatu
jest niestety wyjątkowo zła
współpraca zarządu powiatu i starosty z miastami i
gminami powiatu.
- A może wszystkiemu
winne są pieniądze, a
właściwie ich brak?
- W części jest to prawda. Dochody budżetowe
naszego powiatu na jednego mieszkańca, zgodnie z
danymi Urzędu Statystycznego są najniższe spośród
powiatów
województwa
pomorskiego. Nad tym problemem nikt się jednak nie
pochyla. A gdybyśmy mieli
budżet na poziomie powiatu lęborskiego, to mielibyśmy w kasie co roku o 60
milionów złotych więcej.
Gdybyśmy chcieli i umieli
dorównać czołowym powiatom naszego województwa,
mielibyśmy co roku o 200
milionów złotych więcej.
- W czym tkwi więc
problem?
- Twierdzę, że działania
władz powiatu wejherow-

skiego są mało efektywne
i mało wydajne. Co gorsza,
brakuje koncepcji, jak to
zmienić. Zawsze mówiłem,
że problemem samorządu
nie jest 12-tysięczna pensja starosty ani nowy samochód służbowy, ale mała
aktywność. Problemem jest
pozyskiwanie zbyt małych
strategicznych
pieniędzy
dla powiatu, chociażby tych
60 milionów złotych.
- Inwestycyjnie też nie
należymy do specjalnie
aktywnych?
- Zbyt małe jest współdziałanie z samorządami
gminnymi, szczególnie w
sferze inwestycyjnej. A pojedyncze jaskółki wiosny nie
czynią. Nie podjęto do tej
pory sprawy „wejherowskie
nad morzem”, agroturystyki powiązanej z ekologiczną
produkcją żywności. Brakuje terenów pod ważne inwestycje. Nikła jest pomoc dla
działających przedsiębiorców. Potrzebne jest uruchomienie tzw. szybkiej ścieżki
administracyjnej w zakresie
inwestycji w ochronę środowiska i budownictwo.
- To może Unia nam
pomoże?
- Ja bym sobie z tak ważnych spraw nie żartował.
W latach 2013-2020 wejdziemy w nowy budżet Unii
Europejskiej. Według mojej
wiedzy nie ma projektów na
wystąpienie po te pieniądze. W obecnym czasie każdy przedsiębiorca, inwestor,
a także samorząd musi planować działalność i wydatki na przynajmniej 10 lat.
Muszą być to strategiczne
plany. Bez tego biznesu i
pieniędzy nie będzie.
- Sam zgłosił pan i zrealizował kilka strategicznych przedsięwzięć waż-

nych dla powiatu. Plany
opracowują i realizują
ludzie, którzy muszą podołać takim wyzwaniom.
Czy to potrafią?
- Te pomysły muszą się
rodzić w głowach ludzi aktywnych,
kreatywnych,
liderów społecznych i politycznych naszego powiatu.
Takich ludzi jest wielu, ale
unikają oni udziału w życiu
politycznym i samorządowym. Mamy problem z nadmiarem ludzi wiernych, ale
biernych, politycznie spolegliwych, a nie odważnych i
kreatywnych. Polityka zabiła aktywność. Jeszcze raz
podkreślę, że problemem
nie jest wysokość pensji starosty i samochód służbowy,
ale mała aktywność i nie
realizowanie zadań przynoszących wymierne efekty
dla powiatu i wspólnoty powiatowej.
Jakie
działania,
pana zdaniem, powinien
w najbliższym czasie realizować albo wspierać
powiat?
- Należy zintensyfikować
prace nad budową Obwodnicy Północnej Aglomeracji
Trójmiejskiej. Trzeba też
wspólnie z gminą Choczewo przystąpić do koncepcji
zagospodarowania wybrzeża morskiego, z budową
hoteli, kempingów, pól namiotowych, itp. obiektów, a
nie wyłącznie prywatnych
daczy, co podniesie dochody
gminy i powiatu. Ważne jest
ścisłe współdziałanie ze Specjalną Strefą Ekonomiczną
i gminą Gniewino. Należy
też inspirować tworzenie zakładów pracy oraz zachęcać
przedsiębiorców do tworzenia firm przetwórstwa rolno-spożywczego na terenie
powiatu. Potrzebne jest rozszerzenie zakresu działania
wejherowskiego muzeum,
aby nadać mu większą rangę i znaczący status.
- Pana marzenia jako
byłego starosty, obecnego
radnego, przedsiębiorcy?
- Moim marzeniem jest,
aby jak najwięcej mieszkańców powiatu przeczytało ten wywiad i zastanowiło
się nad stawianymi przeze
mnie wnioskami i tezami,
bo moim zdaniem są one
bardzo istotne dla funkcjonowania wejherowskiej powiatowej wspólnoty.
Chcieć to móc, a bardzo
chcieć to zrealizować. Bardzo na to liczę.
- Dziękuję za rozmowę.
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NA WAKACJACH

Prezydencja
Mamy początek sierpnia i jesteśmy już w trakcie prezydencji. Polska
przewodniczy Radzie Unii
Europejskiej, a dla sukcesu tej prezydencji ważne
jest, by na arenie międzynarodowej mówić jednym
głosem, by tego czasu nie
wykorzystywać dla osiągania doraźnych celów politycznych. Niestety dzieje
się inaczej. Premier D.
Tusk wygłosił inaugurujące przemówienie, przez
wszystkie znaczące w
Parlamencie Europejskim
frakcje ocenione pozytywnie. Niestety, niektórzy
nasi europosłowie postanowili wykorzystać ten historyczny dla Polskim moment, by prowadzić swoje
gry wewnątrzpartyjne, by
budować swą pozycję polityczną kosztem wizerunku ojczyzny, Polski. To
było żenujące.
Nasza prezydencja to
między innymi doskonały
czas na walkę z funkcjonującymi w Europie stereotypami odnoszącymi
się do Polski i Polaków.
Niestety, nie pokazaliśmy
swej jedności a przez to i
siły w obliczu wyzwań jakie przed nami stanęły,
w obliczu nadziei jakie
pokłada w nas Europa,
w obliczu naszej odpowiedzialności za dalszy
kształt Unii Europejskiej.
Prezydent Bronisław
Komorowski
wyznaczył
datę wyborów parlamentarnych na 9 października. Mają one trwać jeden
dzień. Decyzja w tej sprawie zapadła na początku
sierpnia i uruchomiła całą
procedurę, związaną z
wejściem w okres kampanii wyborcze.
Już dziś chciałbym zaapelować do Państwa o
udział w tych wyborach.
Demokracja o której marzyli nasi ojcowie, o którą

my walczyliśmy i która
została nam „zadana”,
daje nam możliwość wyboru władzy przez wolne
i uczciwe wybory. Każdy z
nas ma ręku potężny oręż
w postaci kartki wyborczej. Wykorzystajmy go
zgodnie z naszymi przekonaniami i w odpowiedzialności za los naszej kochanej ojczyzny, Polski.
Chciałbym zwrócić się
do wszystkich wczasowiczów wypoczywających na
naszym terenie, na Kaszubach. Życzę Wam udanego wypoczynku przy cudownej pogodzie. Jestem
przekonany, że urzeknie
Was piękno naszego wybrzeża ale też otwartość
i gościnność odwiecznych
gospodarzy tego terenu,
nas Kaszubów.
Mam nadzieję, że będziecie mieli okazję zetknąć się z naszą kulturą i tradycją,
które
staramy się kultywować
i przekazywać kolejnym
pokoleniom. Tak więc do
zobaczenia na festynach
organizowanych przez samorządy, Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskie czy
lokalne społeczności. Wyjeżdżajcie opaleni, wypoczęci, zadowoleni, ale też
ubogaceni wewnętrznie.
No i wracajcie do nas.
Zawsze
przyjmiemy
Was z radością, bo jak to
się u nas mówi – „Gość w
dom, Bóg w dom.”
Kazimierz Plocke poseł

CZYTAJ NAS W INTERNECIE
www.pulswejherowa.pl

WYDARZENIA
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Miasto piękniejsze dzięki mieszkańcom

Wszyscy lubimy żyć wśród kwiatów
Konkurs na najładniej ukwiecony i
zazieleniony balkon (okno) lub ogród
na terenie Wejherowa cieszy się dużym
zainteresowaniem, chociaż nie wszystkie ukwiecone balkony i ogrody w mieście są oceniane przez komisję. Nagrody przyznawane są najpiękniejszym
spośród zgłoszonych do konkursu
obiektów. Niedawno w wejherowskim
Ratuszu wręczono je po raz trzynasty.

Nie wszystkich objęliśmy obiektywem na zbiorowym zdjęciu w sali obrad Rady Miasta w ratuszu. To tylko
część uczestników spotkania.

Przedstawicielka rodziny państwa Rosengart z ul.
Iwaszkiewicza.

Jerzy Bigus - laureat III miejsca w kat. ogrody działkowe.

W sali obrad z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem spotkali się niemal wszyscy uczestnicy tegorocznego konkursu. Przewodnicząca komisji konkursowej, radna Teresa Patsidis przypomniała zebranym
kryteria, którymi kierowali się jurorzy. Zwracali oni
uwagę m.in. na pomysłowość i kreatywność, zaangażowanie, dobór roślin i dbałość o przydomową zieleń w
ogrodzie, na balkonie i nie tylko.
W tym roku po raz pierwszy pojawiła się nowa kategoria – ogrody działkowe. Nic dziwnego, skoro działki,
dawniej traktowane jako miejsce upraw warzyw i owoców, dzisiaj służą głównie relaksowi i rekreacji wśród
krzewów i kwiatów.
- Najważniejsza jest aktywność mieszkańców, która
służy im samym i naszemu miastu. Staramy się to zauważać i doceniać – powiedziała m.in. Teresa Patsidis.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt, który razem ze
swoim zastępca Piotrem Bochińskim wręczał nagrody
laureatom, gorąco im za tę aktywność dziękował.
- To, co państwo robicie, jest wspaniałe – powiedział
prezydent Wejherowa. - Bez państwa wysiłku i pasji,
osiedla byłyby puste, martwe. Dzięki wam miasto jest
piękniejsze. Wszyscy lubimy żyć w otoczeniu kwiatów,
dzięki nim jesteśmy radośniejsi. Jednak dbałość o kwiaty i zieleń wymaga dużo pracy. Dlatego trzeba to kochać, żeby się tak troskliwie roślinami zajmować.
O trudach, związanych z pracą w ogrodzie lub na balkonie, ale także o radości z efektów tej pracy mówili
uczestnicy konkursu.
Niemal wszyscy dziękowali za wyróżnienia, które
dają dodatkową satysfakcję i motywację do dalszej
pracy.					
AK.
O laureatach konkursu i ich ogrodach piszemy
więcej na str. 8

NAGRODZENI

Nagrodę za II miejsce odbiera Tersa Hinca.

Magdalena Knut otrzymała wyróżnienie za balkon.

Balkony i okna w domach jedno- i wielorodzinnych
I miejsce - Elwira Jaedtka-Pieszak - ul. Stefczyka
II miejsce - Mirosław Kłusak - ul. Sędzickiego
III miejsce - Zyta Studańska - ul. 10 Lutego
Wyróżnienie - Magdalena Knut - ul. Sikorskiego
Ogrody przydomowe
I miejsce - Iwona Nowak - ul. Grottgera
II miejsce - Roman Labuda - ul. Kościuszki
III miejsce - Katarzyna Bieszk - ul. Sikorskiego
Wyróżnienia: Edward Śliwiński (ul. Fenikowskiego) oraz
Elżbieta i Zygmunt Rosengartowie (ul. Iwaszkiewicza)
Ogrody działkowe
I miejsce - Barbara Suprunowicz – działka przy ul. Nadrzecznej
II miejsce - Teresa Hinca - działka przy ul. Sucharskiego
III miejsce – Jerzy Bigus, działka przy ul. Nadrzecznej
Wyróżnienie - Halina Podhajska - ogród przy ul. Sucharskiego.
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LUDZIE I ICH PASJE

Wejherowianie kochają kwiaty, zieleń i świeże powietrze

Puls Wejherowa, nr 6, 11 sierpnia 2011

Pamiętają o ogrodach
Wszystkie odcienie zieleni, czerwień, żółć, fiolet i wiele innych barw, a poza
tym świeże powietrze i śpiew ptaków – to wszystko dostarczają swoim opiekunom ogrody. Rośliny wspaniale odwdzięczają się za pielęgnację, poświęcony
im czas i serce. Wiedzą o tym miłośnicy zieleni wokół domu, na balkonie lub na
działce. Nie trzeba im o tym przypominać, tak jak w piosence Jonasza Kofty,
aby pamiętali o ogrodach.
- Kwiaty czują, że okazuje się im zainteresowanie, że się o nie dba.
Wystarczy,
że
gdzieś
wyjechaliśmy na dzień,
dwa, a nasze kwiaty więdły – twierdzi Elwira
Jaedtka-Pieszak, która
zwyciężyła w konkursie
na najładniejszy balkon.
– Surfinie, które zdobią
nasz dom są wymagające,
ale za to długo cieszą oczy.
Pani Elwira odziedziczyła zamiłowanie do roślin po mamie, Sewerynie, która pomaga córce w
utrzymaniu kwiatowych
dekoracji na balkonach i
przed domem. Zwłaszcza
teraz, gdy córka oczekuje
dziecka. Obie panie lubią,
gdy w domu i wokół niego jest kolorowo i ładnie,
co z kolei wpływa na miły
nastrój.
- Szkoda, że lato trwa
krótko, ale póki co jak
najwięcej przebywamy na
świeżym powietrzu – mówi
Elwira Jaedtka-Pieszak.

SŁONECZNIKI
JAK STRAŻNICY

Z tej możliwości korzystają też państwo Barbara i Jan Suprunowicz,
spędzający każdą wolną

chwilę na działce przy
ul. Nadrzecznej, niedaleko domu. Na co dzień
towarzyszy im jamnik
szorstkowłosy Niko, ale
w weekendy lub rodzinne
święta w ogrodzie robi się
tłoczno.
- Jesteśmy działkowiczami od 30 lat, jednak
dopiero od kilku mamy
ogród w tym miejscu –
mówi Jan Suprunowicz.
– Wszystko robimy sami,
łącząc działkę rekreacyjną z uprawą owoców i
warzyw. Wiosną mamy tu
nowalijki, a latem m.in.
winogrona, aronię i maliny, nad którymi górują
trzymetrowe słoneczniki.
- To wspaniały sposób
na spędzanie czasu – dodaje pani Barbara. – Polecam go wszystkim !

Z POMOCĄ SYNÓW

Ogród przy domu jednorodzinnym
Iwony
Nowak uznano za najpiękniejszy w kategorii
terenów przydomowych.
Zapytana, jak radzi sobie z jego urządzaniem i
utrzymaniem, pani Iwona
podkreśla, że pomagają
jej dwaj synowie.
– Młodszy, licealista

Iwona Nowak w swoim przydomowym raju.
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urządził m.in. oczko wodne, o które dba, a starszy
syn, student zbudował
wiele elementów ozdobnych. Tylko 11-letnia córka na razie nie zajmuje
się roślinami, ale zarówno
ona, jak i mąż także lubią
siedzieć w ogrodzie. Tu
najlepiej wypoczywamy –
opowiada Iwona Nowak.
- Ogród wymaga wysiłku i
czasu, ale staramy się dobierać mniej wymagające
rośliny.
Z pewnością są piękne!
Pośród kwiatów (m.in. lawendy) i krzewów są tam
m.in. ozdobne dynie!

PRACA I RELAKS
JEDNOCZEŚNIE

Katarzyna
Bieszk
zdobyła nagrodę również w kategorii ogrodów
przydomowych, ale do jej
zielonego zacisza wychodzi się z mieszkania na
parterze sporego bloku.
- Nigdy wcześniej nie
zajmowałam się ogrodem, ale czytam książki, czasopisma, oglądam
programy ogrodnicze –
mówi pani Katarzyna,
która jako osoba pracująca ma czas głównie

wieczorami i w niedziele.
- Roślinami zajmuję się
sama, często coś zmieniając lub odnawiając.
Kiedy zimą z dachu zrzucano zwały śniegu, połamano moje krzewy. Musiałam posadzić nowe.
To niełatwa praca, ale
bardzo ją lubię. W ogrodzie relaksuję się, nawet
ciężko pracując.
Wciąż rodzą się nowe
pomysły. Pani Kasi marzy się oczko wodne,
w którym woda będzie
uspokajająco szumiała,
zagłuszając inne odgłosy.
Z pewnością wkrótce je
zbuduje.
AK.

Elwira Jaedtka-Pieszak zaprasza do królestwa surfinii.

Katarzyna Bieszk wyczarowała piekny ogród pod blokiem.

Barbara i Jan Suprunowicz w ogrodzie czują się najlepiej.

AKTUALNOŚCI

Puls Wejherowa, nr 6, 11 sierpnia 2011

Nowe alejki, trawniki i lampy wokół pałacu

Starymi autami do Szkocji

Park Majkowskiego Poradzili sobie na trasie
coraz piękniejszy
Trzy zabytkowe samochody wróciły szczęśliwie
z rajdu „Złombol 2011”.
O starcie z Wejherowa
do Szkocji 22 lipca pisaliśmy w poprzednim wydaniu gazety.
Przypomnijmy, że daleką trasę
do Loch Ness pokonali:
we Fiacie 125p – Marek
Lewandowski z córką
Marią i synem Łukaszem, w Skodzie 105L –

Leszek Glaza z synem
Bartkiem, a w Ładzie
– Marcin Schmidtke i
Maciej
Kołodziejski.
Trzem ekipom towarzyszył samochód TK Chopin
z Patrykiem Łagą i Łukaszem Milewczykiem.
Panowie i jedna dziewczyna przejechali ok. 6 tys.
km, a rajd był zarazem akcją charytatywną na rzecz
śląskiego domu dziecka.

Wszyscy uczestnicy rajdu
wrócili w doskonałych humorach, pełni wrażeń i ciekawych wspomnień
3 sierpnia na placu Jakuba Wejhera witali ich
prezydent
Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt,
sekretarz miasta Bogusław Suwara i skarbnik
Arkadiusz
Kraszkiewicz.
AK.

Zakończył się kolejny etap rewitalizacji Parku Miejskiego im. Majkowskiego. Projekt współfinansowany w połowie ze środków unijnych, realizowany jest przez miasto
oraz powiat. Władze powiatu odnowiły teren przy Pałacu
Przebendowskich i Keyserlingków, oddając go niedawno
do użytku, ale to nie koniec prac w parku.
Teren wokół siedziby
Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Pomorsko-Kaszubskiej w Wejherowie zyskał
piękne trawniki oraz nowe
alejki z ławkami (200 metrów ścieżek), prowadzące
do uruchomionej już wcześniej fontanny. Zamontowano też nowe lampy. Niektóre z nich podświetlają
zabytkowe drzewa, które
znajdują się w tej części
angielskiego ogrodu.
Prace wokół pałacu kosztowały ok. 230 tys. zł. Powiat
jest partnerem w projekcie
odnowy parku, który pięknieje z miesiąca na miesiąc.

N A S Z PA R T N E R

Spacerowiczów mógł
natomiast
zaniepokoić
wygląd trawników
na dolnym tarasie, w
najbardziej
reprezentacyjnej części parku.
Pożółkła trawa nasuwa
wniosek o jej niepodlewaniu, ale powód pozornego zaniedbania jest zupełnie inny. Teren zaraz
za wejściem do parku będzie odnawiany, a trawniki zostaną zastąpione
nowymi.
W
najbliższych
dniach
dotychczasowa
warstwa trawy i ziemi
zostanie zdjęta – infor-

muje Dorota Grochalska, kierownik Wydziału
Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta w Wejherowie. - Powstaną nowe trawniki
na podkładzie torfowym,
wyposażone w nawadnianie. Prace są uzależnione
od pogody, ale zakończoną się do 30 września br.
Jak informuje pani
kierownik, w tym terminie zaplanowano też nasadzenia nowych drzew i
prace pielęgnacyjne przy
starym drzewostanie.
AK.

Wycieczka do kaktusiarni

Warto tam pojechać
Grupa
seniorów
z
Wejherowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA,
pod opieką Edwina
Nawrockiego, zwiedzała Kaktusiarnię
państwa Łucji i Andrzeja Hinzów w
Rumi. Ta egzotyczna
hodowla, licząca ok.
5000 gatunków kaktusów i sukulentów
powstała w latach
60. ub. wieku.
Jak się dowiedzieliśmy
na miejscu, początek kolekcji dało kilka przypadkowo zdobytych roślin, a
jej rozwój był wynikiem
rodzinnej pasji. Kolekcja
przeszła z ojca na syna, a
ponieważ z czasem rośliny przestały się mieścić
w domu, wybudowano
szklarnię.
Państwo Hinzowie są
znanymi w Polsce hodowcami, organizują wystawy
roślin i zjazdy miłośników
kaktusów. Jest to największy taki zbiór w Pol-

sce i jeden z największych
w Europie.
Z wielkim zainteresowaniem
wysłuchaliśmy
wykładu właściciela na
temat ptaków, które hoduje i które są dodatkową
atrakcją dla zwiedzają-

cych. Zachęcamy wszystkich do zwiedzania tej
atrakcji Małego Trójmiasta Kaszubskiego.
Marianna Wiatr
i Alicja Orszulak
- turystki seniorki
WUTW YMCA

Hodowla kaktusów w Rumi, otwarta m.in. w dniach
13,14 i 15 sierpnia w godz. 9.00-17.00, znajduje się przy
ul. Partyzantów 2. Można do niej dotrzeć, jadąc autobusem linii J do końcowej pętli. Tuż obok znajdują się
szklarnie z roślinami.
Wstęp jest bezpłatny, a oprócz kaktusów można obejrzeć efektowne ozdobne kurki.
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REMONTY SZKÓŁ
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Trzy miliony złotych na remonty szkół i przedszkoli

Ekipy budowlane
zastąpiły uczniów
Wśród realizowanych w Wejherowie inwestycji znajdują się remonty placówek oświatowych. Od innych przedsięwzięć inwestycyjnych różnią się tym, że
prowadzone są niemal wyłącznie podczas szkolnych wakacji. Tego lata kosztem prawie 3 mln złotych prowadzone są prace w kilku szkołach i przedszkolach, a największym zadaniem jest termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Styropian montowany jest na ścianach i na dachu
budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Zarówno na zewnątrz,
jak i we wnętrzach Szkoły Podstawowej nr 11 oraz
II Liceum Ogólnokształcącego (wchodzących w
skład wspomnianego zespołu szkół), widać ogrom
przedsięwzięcia. Wszędzie
mnóstwo materiałów budowlanych, zwłaszcza styropianu, którym ocieplane
są ściany, nowych grzejników i innych elementów
wyposażenia. Pośród tego
pozornego bałaganu pracują ekipy budowlane. Czy

zdążą skończyć wszystko w
sierpniu? Muszą. We wrześniu do dwóch szkół wrócą
uczniowie i nauczyciele.

SZKOŁA BĘDZIE
ŁADNIEJSZA...

Wielki remont ZSO nr
2 na Osiedlu Kaszubskim
prowadzony jest w ramach
projektu „Zmniejszenie zapotrzebowania na energię
cieplną poprzez termomodernizację budynków szkolnych w miastach Wejherowo i Reda”. Projektem tym,

dofinansowanym ze środków zewnętrznych i realizowanym od ubiegłego roku
do 2013 r., objęto w sumie
sześć placówek. Modernizacja wejherowskiego zespołu
pochłonie 1 mln 700 tys. zł.
Tego lata z krajobrazu
osiedla znika szary i nijaki
budynek szkolny, a w tym samym miejscu po wakacjach
zobaczymy ładny obiekt w
pastelowych barwach.

...I GRUBSZA

Szkoła jest ocieplana
grubą, bo 15-centymetrową
warstwą styropianu. Dodatkową warstwę zyskają
nie tylko mury, ale również
dach. Wkrótce więc placówka zwiększy swoją objętość,
a zimą będzie o wiele cieplejsza i przytulniejsza.
Pomogą w tym nowe
okna i grzejniki.
- Część okien wymieniliśmy wcześniej, teraz natomiast wymianą stolarki
okiennej objęte są pozostałe okna oraz niektóre drzwi
– informuje Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Na korytarzach, w klasach oraz
w sali sportowej montowane są nowe grzejniki, w sumie jest ich ponad sześćset.

BOISKA I TRYBUNA

Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa ogląda grzejniki, zamontowane w sali gimnastycznej ZSO
nr 2. W całej szkole jest ponad sześćset takich nowych urządzeń.
OGŁOSZENIE

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).
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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.

Zupełnie inne prace
zaplanowano w Zespole
Szkół nr 1 przy ul. Śmiechowskiej. Powstanie tam
zespół boisk ze sztuczną na-

wierzchnią oraz bieżnia lekkoatletyczna. Zbudowane
zostaną również trybuny.
- Obiekt będzie oświetlony i monitorowany – dodaje
prezydent Tokłowicz. –
Prace rozpoczną się wkrótce, trwa jeszcze procedura
przetargowa, a zakończenie
pierwszego etapu inwestycji planuje się z końcem
października br. Wówczas
gotowe będą boiska do siatkówki i koszykówki.

SZERSZA DROGA

Wracając jednak do
prac, prowadzonych w czasie wakacji, trwa inwestycja wokół Zespołu Szkół
nr 2 w Śmiechowie. Bolączką nauczycieli i rodziców
był od dawna trudny dojazd
do Szkoły Podstawowej
nr 5 i Gimnazjum nr 4,
mających siedzibę w tym
samym budynku.
Wąska uliczka dojazdowa, brak miejsc parkingowych, problemy z zawracaniem, zwłaszcza autobusu,
wożącego dzieci na basen
– to wszystko wymagało
konkretnych działań.
Konieczne stało się przesunięcie ogrodzenia szkoły i wycięcia rosnących obok drzew.

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ

Estetyczne
powstaje już
miejscu, ale
drzew (starych

ogrodzenie
w nowym
z wycinką
akacji) trze-

dokończenie na str. 11

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

MŁODZI ZDOLNI
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15-centymetrowa warstwa styropianu sprawi, że w SP nr 11 oraz w II LO będzie o
wiele cieplej. O to głównie chodzi w termomodernizacji.

dokończenie ze str. 10
ba poczekać na pozwolenie
Starostwa.
Dzięki trwającym obecnie
pracom
powstanie
chodnik oraz parking obok
szkoły.
- Chodzi nam przede
wszystkim o bezpieczeństwo dzieci i wygodę rodziców, którzy coraz częściej dowożą swoje dzieci
do szkoły – mówi zastępca
prezydenta, B. Tokłowicz. –
Ponieważ jednocześnie coraz popularniejszym środkiem dojazdów są rowery,
rozbudujemy też parking
dla rowerów.

NA PODDASZU I W
BYŁYM MIESZKANIU

W kilku innych szkołach prace budowlano-remontowe prowadzone
są wewnątrz budynku. W
Szkole Podstawowej nr
8 kapitalny remont przechodzi szkolna biblioteka.
W Gimnazjum nr 1 za
100 tys. zł modernizowane jest poddasze i trwa
adaptacja pomieszczeń na
nowe sale dydaktyczne.
Również ok. 100 tys. zł
kosztować będzie remont
sal lekcyjnych w Szkole
Podstawowej nr 9.

Przedszkole Samorządowe nr 2 jest powiększane
tak, żeby mógł w nim funkcjonować jeszcze jeden oddział. Dodatkowa powierzchnia
to
modernizowane
obecnie na potrzeby przedszkola byłe mieszkanie.
We wszystkich placówkach oświatowych podczas
wakacji prowadzone są różne naprawy, malowanie i
odświeżanie wnętrz.
Dyrektorzy
remontowanych szkół i przedszkoli mają teraz trudny czas
wytężonej pracy i niewiele
okazji do letniego wypoczynku.
A. Kuczmarska

W tym miejscu, obok budynku Zespołu Szkół nr 2 w Śmiechowie, powstanie parking dla samochodów. Zwłaszcza dla pojazdów rodziców, odwożących dzieci do
szkoły. Widoczne na zdjęciu stare drzewa zostaną wycięte. Dyrektor szkoły czeka
tylko na pozwolenie Starostwa w Wejherowie.

Przesunięcie ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 4 do linii zabudowy sprawi, że na poszerzonej w ten sposób drodze powstanie chodnik. Zwiększy
to z pewnością bezpieczeństwo uczniów, zmierzających do szkoły. Do tej pory
dzieci poruszały się wąskim poboczem.

Zastępca prezydenta, B. Tokłowicz jest wyraźnie zadowolony z wyglądu pierwszej
gotowej ściany, która jest ocieplona i otynkowana.
OGŁOSZENIE

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.

Więcej zdjęć z prac
remontowych w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz w Zespole
Szkół nr 2 znajdziesz w
galerii zdjęć na stronie:
www.pulswejherowa.pl.

Prezydent Bogdan Tokłowicz i dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Adam Klein rozmawiają o szczegółach inwestycji wokół szkoły. Pracy jest jeszcze sporo, ale trzeba
zdążyć ze wszystkim do końca wakacji. Dzięki poszerzonej drodze i parkingowi
będzie wygodniej i bezpieczniej.
Fot. Anna Kuczmarska
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KULTURA

Zabawa w parku miejskim

Nie tylko
pod sceną
Na półmetku wakacji
prezydent Wejherowa i
Wejherowskie
Centrum
Kultury zaprosili mieszkańców miasta na festyn
w parku, którego główną
atrakcją był koncert muzyczny.
Gwiazdą wieczoru była
znana wokalistka rockowa
Kasia Kowalska.
Zanim gwiazda pojawiła
się na wielkiej plenerowej

REKLAMA
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scenie, publiczność wysłuchała znanych przebojów
w wykonaniu zespołów Darius Group (na zdjęciu)
oraz Support.
W festynie uczestniczyły
całe rodziny, a wśród atrakcji były m.in. przejażdżki
wodnymi rowerami, dziecięce zabawy na dmuchanych zamkach, słodka wata
cukrowa i gastronomia dla
wszystkich.
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Mini Playback Show zakończył ciekawe „Wakacje ze sztuką”

WAKACJE

Dziennikarstwo, genealogia i teatr
Zakończyły się „Wakacje ze Sztuką”, zorganizowane w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Wejherowie. W zajęciach, odbywających się od 28 czerwca uczestniczyło 41
dzieci, podzielonych na drużyny.
Każdy dzień obfitował w
ważne wydarzenia. W programie zajęć ważne były
trzy bloki tematyczne : jeden dotyczący dziennikarstwa, drugi – genealogii,
trzeci – Wejherowa. Dzieci
uczyły się podstaw sztuki dziennikarskiej, m.in.
przeprowadzały
sondę
wśród czytelników biblioteki oraz wywiad, który
był nagrywany w bibliotecznym mini-studiu telewizyjnym.
Z tajnikami genealogii
uczestników zajęć zapoznawał Władysław Kepka –
członek Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego.
Z historią Wejherowa dzieci zapoznawały się tworząc
jego przestrzenną mapę.

Jednym z celów projektu
był kontakt ze sztuką, realizowany dzięki przedstawieniom teatru Duet z Krakowa
oraz koncertowi akordeonowemu Krzysztofa Naklickiego wraz z uczniami.
Jednym z najbardziej
emocjonujących wydarzeń
był Mini Playback Show.
Występ przed publicznością w profesjonalnych
warunkach
scenicznych
(nagłośnienie, oświetlenie)
był dla dzieci wielkim przeżyciem. Wszystkie elementy prezentacji opracowali
sami uczestnicy zajęć.
Ich wakacyjną zabawę w
bibliotece utrwalono na materiale filmowym. Można go
obejrzeć na blogu: www.bibliotekawejherowo.blox.pl.

Piknik
Obrazki i rzeźby z gliny i bitwa
Warsztaty ceramiczno-plastyczne

W Gimnazjum nr 1 odbywały się bezpłatne warsztaty ceramiczno-plastyczne, będące kontynuacją m.in. ubiegłorocznych
zajęć. Ich organizatorem jest Wejherowskie Centrum Kultury.
Warsztaty, których celem jest zapoznanie uczestników z techniką twórczej
działalności
manualnej
prowadzone były w dwóch
grupach wiekowych, osobno
z plastyki i ceramiki. Zwieńczeniem zajęć była wystawa,
podczas której zaprezentowano prace uczestników.
Na wernisaż dzieci przyszły ze swoimi rodzicami

lub opiekunami. Wszyscy
podziwiali obrazki i rzeźby
w gliny, a my poprosiliśmy
o wypowiedź dwie artystki,
siostry Julię i Emilię Adrian, którym na wystawie
towarzyszyła mama.
- Brałam udział w warsztatach ceramicznych, zajęcia były bardzo ciekawe
– powiedziała Julia. – W
ciągu roku szkolnego również chodzę na zajęcia do
WCK i tak bardzo to polubiłam, że chętnie zajmowałam
się tym także w wakacje.

Emilia Adrian uczestniczyła w zajęciach plastycznych, podczas których namalowała piękne obrazki.
Kolejne, bo w domu, zarówno
w pokoju dziewczynek, jak i
w kuchni na lodówce, jest już
mnóstwo prac, które powstały na zajęciach w Wejherowskim Centrum Kultury.
- Bardzo lubię malować,
nie trzeba mnie było namawiać na udział w warsztatach – stwierdziła Emilka.
Zajęcia prowadziły plastyczki,
AnetaFittkauiMonikaLademann.

14 sierpnia br. w
godz. 15.00-23.00 w Amfiteatrze Miejskim w
Wejherowie i Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej odbędzie się Piknik Historyczny.
W godzinach od 16.00
do 18.30 będzie można
oglądać wystawy obrazujące cmentarzyska kurhanowe i grodziska na terenie
Pomorza, a także muzea
regionalne, parki etnograficzne oraz dwory i pałace
północnego Pomorza i Kaszub. Uczestnikom pikniku
zaprezentują się bractwa
rycerskie i stowarzyszenia
historyczne.
W wiosce historycznej
będą się odbywały degustacje kuchni średniowiecznej i regionalnej i
wystawy rzemieślnicze.
O godz. 18.30 w parku odbędzie się widowisko plenerowe: bitwa
w wykonaniu Bractwa
Rycerskiego KERIN z
Gniewa.
W godz. 20.00-23.00 zaplanowane są koncerty zespołów „Trygław”, „M 22”
oraz „Timur i jego drużyna”.
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SYGNAŁY, OPINIE

OGŁOSZENIA Most i otoczenie wymaga odnowienia
DROBNE

Podejmę każdą pracę,
najlepiej w ogrodnictwie.
Tel.: 600 160 888
***
Sprzedam działkę
ogrodniczą w Wejherowie.
Domek murowany ocieplony co, studnia, łazienka.
33 tys. zł.
Tel.: 793 263 586
***
Garaż do wynajęcia w
Wejherowie Śmiechowie.
Cena do uzgodnienia.
Tel.: 698 077 096
***
Student informatyki
udziela korepetycji z informatyki. Koszt 15 z za 1
godzinę.
Tel. : 513 175 252

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.
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Zniszczone barierki nad Cedronem

Oto dwa spośród kilku
zdjęć, które zrobił i przesłał
do redakcji mieszkaniec
Osiedla Kaszubskiego.
Fotografie
przedstawiają mostek dla pieszych
na rzece Cedron, w sąsiedztwie ul. Kochanowskiego (na jej zapleczu)
oraz przystanku autobusowego.
Nasz Czytelnik zwraca uwagę na zniszczoną
balustradę nad brzegiem
Cedronu, a także inne elementy widocznego w głębi
mostku.
Jak widać na zdjęciach,
ten obiekt jest w nienajlepszym stanie, ale naszym zdaniem chodzi o
względy estetyczne, a nie
o zagrożenie bezpieczeństwa przechodniów.
Czy jest szansa na remont mostu i sąsiadujących z nim barierek?
Do tego tematu wrócimy
w kolejnych wydaniach
„Pulsu Wejherowa”.
Nie jesteśmy w stanie
zająć się wszystkimi zgłoszonymi sprawami, ale
będziemy wybierać te najważniejsze i najpilniejsze.
Dlatego prosimy naszych
Czytelników opinie i sygnały na temat wyglądu
miasta, bezpieczeństwa,
ochrony środowiska itp.
spraw.
AK.

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.

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

Można do nas dzwonić
pod nr: 606-101-502, pisać
na adres elektroniczny:
redakcja@pulswejherowa.
pl lub za pośrednictwem
tradycyjnej poczty na adres: „Puls Wejherowa”, ul.
Polna 3/41, 84-200 Wejherowo.
Pod tym adresem, w
siedzibie Ośrodka Szkolenia Kierowców ARTEX,
w środy w godz. 14.0015.30 trwa dyżur dziennikarza „Pulsu Wejherowa”. Zapraszamy.

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

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.
14

TEL.: 606-629-454
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Darmowe
torebki

Urząd Miejski w Wejherowie w porozumieniu z
Zakładem Usług Komunalnych prowadzi akcję „Posprzątaj po swoim psie”.
Tego
rodzaju
działania
porządkowe
prowadzone
są już od ubiegłego roku.
Aby ułatwić właścicielom
czworonogów to zadanie,
ZUK rozlokował na terenie
całego miasta ok. 60 dystrybutorów wyposażonych w
bezpłatne torebki do zbierania psich odchodów. Każdy
jednorazowy zestaw składa
się z papierowej torebki i tekturowej łopatki. Wystarczy
zaopatrzyć się w taki pakiet,
aby zagwarantować swojemu
pupilowi, ale przede wszystkim sobie, komfort bezstresowego spaceru po mieście.
Dodatkowo na stronie internetowej www.zukwejherowo.
pl, przy informacji o akcji
„Posprzątaj po swoim psie”,
znajduje się lista dystrybutorów, gdzie można zaopatrzyć
się we wspomniany zestaw.

Mieszkania
koło parku
Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przypomina, że trwa
sprzedaż mieszkań w przygotowanej do budowy Willi Parkowa. Spośród 18 mieszkań i
2 lokali usługowych na właścicieli czeka jeszcze kilka
mieszkań i duży lokal usługowy (100 m kw). Do wyboru
są mieszkania 2- i 3-pokojowe oraz kawalerki. Kontakt
pod nr tel: 58 677-46-16.

Można było je zostawić na drogach powiatowych

MIASTO

Starostwo chciało usunięcia ławek z ulic
W wyniku interwencji naszych Czytelników, którzy dzwonią i piszą w tej sprawie, wracamy do temat braku ławek i koszy na śmieci na niektórych
ulicach w Wejherowie. Chodzi o drogi powiatowe, z
których urządzenia te zniknęły po przekazaniu ulic
Starostwu, które o zabranie ławek oskarża władze
miasta. Podobnego zdania są też niektórzy mieszkańcy, ponieważ taka opinia jest powielana w niektórych mediach.
W poprzednim numerze
prezentowaliśmy petycje w
tej sprawie skierowane do
starosty i podpisane przez
prawie 400 wejherowian,
domagających się przywrócenia ławek. Problem dotyczy zwłaszcza osób starszych, które chcą odpocząć
choć na chwilę w drodze do
sklepu, przychodni, do kościoła.
- Nie rozumiem, dlaczego ławki zniknęły m.in. z
ul. Dworcowej, którą wiele
osób wraca z dworca kolejowego lub autobusowego
– pyta w telefonicznej rozmowie starsza mieszkanka
miasta. - Czy nie można
było ich po prostu zostawić?
Można było i była taka
oferta ze strony miasta, ale
władze powiatu z niej nie
skorzystały.

ZABRAKŁO
DOBREJ WOLI

Redakcja dotarła do dokumentów, z których wynika, że Starostwo nie chciało
ponosić kosztów utrzymania
ławek oraz pojemników na
śmieci. Nakazało więc Urzędowi Miejskiemu usunięcie

ich z ulic. Miasto chciało
przekazać ławki i kosze za
darmo, pozostawiając je
na ulicach. Ich utrzymanie, które jest obowiązkiem
Starostwa,
wynikającym
z przepisów prawa, sprowadzało się do opróżniania
koszy ze śmieci, drobnych
napraw, itp. Widać to było
dla starosty za dużo.

STAROSTWO: POWINNY
BYĆ USUNIĘTE

Miasto, które przekazywało z dniem 1 maja b.r.
zarządzanie drogami powiatowymi staroście, już
wcześniej, bo w piśmie z
dnia 4 kwietnia 2011 r.
poprosiło o uregulowanie
sprawy ławek, koszy i gazonów z zielenią na drogach
powiatowych.
Niestety, Starostwo w
piśmie z dnia 27 kwietnia
2011 r . nie przedstawiło
żadnego konstruktywnego
rozwiązania. Pismo to kończy się słowami: „… elementy tej architektury
(ławki, kosze i gazony –
przyp. redakcji) powinny zostać usunięte”.

Ławki dają możliwość odpoczynku i spędzenia chwili na świeżym powietrzu.
Mieszkańcy miasta, zwłaszcza starsi, chętnie korzystają z takiej możliwości.

PO CO KUPOWAĆ?

Ostatnio starosta Reszke publicznie zadeklarował, że kupi ławki i ustawi
na drogach powiatowych.
Dobre i to. Tylko po co kupować? Czy to jest działanie gospodarne? Przecież
nadal może mieć ławki z
miasta z darmo.
Jak się dowiedzieliśmy
się od zastępcy prezydenta
Wejherowa, Piotra Bochińskiego,
propozycja
wyrażona przez niego w
maju, nadal jest aktualna,
a brzmiała ona następująco:
- Ponieważ bardzo zależy
nam na wyglądzie Wejherowa proponujemy starostwu
bezpłatne użyczenie naszych

Zdaniem jednej z Czytelniczek ławek brakuje m.in. na
ul. Dworcowej.

koszy na śmieci, ławek czy
też gazonów z kwiatami.
O co zatem chodzi staroście? A co z koszami

na śmieci? Nadal ich na
drogach powiatowych nie
będzie?
Anna Kuczmarska

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

Niedalekie, ale ciekawe

Letnie wycieczki dla mieszkańców
Niedawno pisaliśmy o tym,
jak turyści zwiedzają Wejherowo, a dziś mamy propozycję
dla mieszkańców. Z pewnością wielu wejherowian chętnie dowie się czegoś o swoim
mieście, oraz małym i dużym
Trójmieście. Wystarczy wybrać się w tym celu na bezpłatną wycieczkę z wykwalifikowanym przewodnikiem.
Wszędzie bywamy, ale
na ogół niewiele wiemy na
temat historii i atrakcji turystycznych regionu. Takiej wiedzy dostarczą nam
wycieczki,
organizowane
przez całe lato przez Stowarzyszenie Turystyki
„Bez Barier”, w ramach
programu
„Poznajemy
Wejherowo i okolice”, dofinansowanego przez Urząd
Miejski w Wejherowie.

W sierpniu były już dwie
wyprawy do Gdyni, m.in. do
pięknego Orłowa i historycznych Kolibek, ale to nic straconego – Gdynia będzie celem jeszcze jednej wyprawy.
Najpierw jednak, we
wtorek, 16 sierpnia w
planie zwiedzania jest
Wejherowo i Rumia.
Najpierw zaplanowano
spacer po Wejherowie, a
potem wyjazd do rumskiej
Kaktusiarni
(największa
hodowla kaktusów w Polsce
i podobno nawet w Europie!). Do Rumi wycieczkowicze pojada komunikacją
miejską – autobusem linii J.
W piątek 26 sierpnia,
po kolejnym spacerze po
Wejherowie, zaplanowano
wycieczkę śladami dawnej
Gdyni. W programie m.in.

zwiedzanie Domku Abrahama i Dworca Morskiego
(w sumie 5 godzin).
Obie wyprawy będą trwały
po ok. 5 godzin, a zbiórkę za
każdym razem zaplanowano
o godz. 9.00 przy pomniku Jakuba Wejhera. Uczestników
wycieczki do Gdyni organizatorzy proszą o wcześniejszy
zakup biletów SKM do Gdyni
Głównej Osobowej.
Zapisy na wycieczki
prowadzone są telefonicznie od 10.00 do 15.00
pod numerem telefonu:
697-41-61-60.
Co ciekawe, dla uczestników przewidziane są konkursy z nagrodami.
Pełen
harmonogram
wycieczek dostępny jest
na stronie stowarzyszenia
www.turystykabezbarier.info.
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Gryf Wejherowo rozpoczął rozgrywki

REKLAMA

Oby tak dalej
Piłkarze Gryfa-Orlex Wejherowo bardzo
udanie rozpoczęli rozgrywki nowego sezonu III ligi pomorskiej. Na własnym stadionie pokonali 4:0 (0:0) Cartusię 1923 Kartuzy.
Emocjonujący mecz odbył się w niedzielę 7
bm. Bramki dla Gryfa zdobyli: A. Kochanek,
K. Wicki i G. Gicewicz.
Do przerwy był bezbramkowy remis. Zawodnicy obydwu drużyn starali
się strzelić pierwsi gola,
jednak bramkarze stawali
na wysokości zadania. W
drugiej połowie wejherowianie ruszyli do zmasowanych ataków na bramkę
Cartusii, jednak dopiero w
62 minucie padła pierwsza
bramka meczu. Strzelił ją
A. Kochanek (nowy zawod-

nik Gryfa) z dośrodkowania G. Gicewicza.
10 minut później z prawej
strony boiska dośrodkowywał
Ł. Krzemiński, a K. Wicki nie
dał szans na obronę bramkarzowi gości. Po około 10 kolejnych minutach gola zdobył G.
Gicewicz, który z ok. 20 metrów płaskim strzałem pokonał bramkarza Cartusii.
Gdy kibice zbierali się do
wyjścia bardzo zadowoleni z

wyniku spotkania, gryfici jeszcze raz trafili do bramki gości.
Dośrodkowanie B. Tatarczuka na wykorzystał K. Wicki,
ustalając wynik meczu.
Skład Gryfa Orlex Wejherowo: W. Ferra - P. Kostuch,
A. Kochanek, P. Politowski,
B. Oleszczuk, T. Kotwica, P.
Kołc (R. Szudrowicz 84’), M.
Szymański, Ł. Krzemiński
(B. Tatarczuk 82’), J. Felisiak (G. Gicewicz 46’), M. Toporkiewicz (K. Wicki 56’).
Gryf-Orlex jest na pierwszym miejscu w tabeli III
ligi. W drugiej kolejce nasi
piłkarze zagrają w Słupsku
z tamtejszym Gryfem, a w
trzeciej – podejmą u siebie
zespół Błękitni Stargard
Szczeciński.

REKLAMA

Tani-Fotograf.pl
fotografia ślubna
zdjęcia urodzinowe
chrzciny i przyjęcia
imprezy integracyjne
fotografia mody
fotografia reklamowa
Tel.: 502 178 344

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
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CZYTAJ NAS W INTERNECIE

Wszystkie numery „Pulsu Wejherowa” znajdziesz na naszej stronie

www.pulswejherowa.pl

