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KANDYDACI
NA RYNKU

poseł Elżbieta Jaku-
biak i inni kandydaci 
do Sejmu rp z ramie-
nia „polska Jest Naj-
ważniejsza” zapraszają 
w sobotnie przedpo-
łudnie do cukierni na 
wejherowskim rynku, 
na kawę i lody oraz do 
dyskusji.

w ramach rewitali-
zacji wejherowskiej 
kolegiaty odnowione 
zostały drzwi do ko-
ścioła. Obecnie trwa 
osuszanie starych 
fundamentów i bu-
dowa instalacji od-
wadniającej.
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R E K L A M A

angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
58 672-15-76,  602-703-354

www.szkola.angielskiego.pl     szkola@angielskiego.pl
ZAPISY  2011/2012 - szczegóły na stronie internetowej

Mimo, że w szkołach rozpo-
częły się już zajęcia, lato jesz-
cze trwa. Ze słonecznej pogody 
w ostatnich dniach korzystały 
wejherowskie gołębie, które 
na fontannie na rynku urzą-
dziły sobie kąpielisko.

Zachęcamy naszych Czy-
telników do przysyłania do 
redakcji ciekawych zdjęć z na-
szego miasta, takich, jak foto-
grafia obok albo zupełnie in-
nych – ciekawych, zabawnych, 
barwnych. W miarę możliwo-
ści będziemy je zamieszczać 
w gazecie, a wszystkie zdjęcia 
trafią na stronę internetową, 
gdzie powstanie GALERIA 
CZYTELNIKÓW.

Lato trwa... Bilety do kina

Weekend pełen atrakcji

Zwiedzanie 
i zabawa

Już od godz. 15.00 będzie 
można zwiedzać plac budo-
wy, a o godz. 18.00 na rynku 
odbędzie się spektakl „Miej-
sce i ludzie, formacja”, wysta-
wiony w ramach Dnia Otwar-
tego Budowy WCK. 

Drugą część widowiska za-
planowano o godz. 19.00 na 
placu budowy, gdzie organiza-
torzy – prezydent Wejherowa 
i Wejherowskie Centrum Kul-
tury - przygotowali mnóstwo 
innych atrakcji.

Ci sami organizatorzy 
zapraszają dzień wcześniej, 

Niezwykłą okazję zobaczenia od środka najwięk-
szej wejherowskiej inwestycji będą mieli mieszkań-
cy i ich goście w najbliższą niedzielę 11 września. 
Na terenie budowy nowej siedziby Wejherowskiego 
Centrum Kultury u zbiegu ulic Sobieskiego i Halle-
ra zaplanowano ciekawą imprezę artystyczną, połą-
czoną ze zwiedzaniem obiektu. 

czyli w najbliższą sobotę 
10 września do wejherow-
skiego amfiteatru. O godz. 
16 rozpocznie się tam VIII 
Open Air Rock Festival, 
grany pod hasłem „Stop 
przemocy i terrorowi”. 
Gwiazdą tegorocznej edycji 
jest zespół LIPALI, a oprócz 
niego wystąpi jeszcze pięć 
innych kapel. Impreza, cie-
sząca się zainteresowaniem  
młodzieży Wejherowa, Trój-
miasta i okolic ma charak-
ter „rockowego pikniku”.
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Stop przemocy i terroryzmowi
Open Air Rock Festival to coroczny festiwal zespołów 

rockowych organizowany zawsze na początku września. 
Data i hasło rockowego festiwalu związane jest z trzema 
tragediami: wybuchem II wojny światowej (1 września 
1939 r.), zamachem na WTC w Nowym Jorku (11 wrze-
śnia 2001 r.) i tragedią w Biesłanie (1-3 września 2004 r.).

Orlex zamierza 
zamknąć drogę

Powołując się na dobro mieszkańców osiedla Fenikowskiego, firma Orlex chce 
zamknąć fragment drogi, prowadzącej na ich osiedle. W specjalnym oświadczeniu 
deweloper informuje, że zrealizuję swoje zamiary 1 października br., jeśli miasto nie 
przejmie drogi, rekompensując oczywiście Orlexowi tę stratę. 

Firma twierdzi, że jest zmuszona podjąć tak drastyczne kroki. Tylko dlaczego 
kosztem mieszkańców i jednocześnie swoich klientów? 

Do tej pory mogą oni bez trudu dojechać do domu zarówno samochodem, jak i 
autobusem. Teraz Orlex chce im zafundować poważne problemy. 

str. 3

Mamy dla naszych 
Czytelników bilety do 
Multikina w Rumi na 
nocny maraton. Można je 
wygrać w konkursie.

str. 13
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Program prewencyjny 
Po raz drugi wejherowska Straż Miejska przystąpiła 

do realizacji programu „STOP 18”, która rozpocznie się 8 
września w Ogólnopolskim Dniu Odpowiedzialnej Sprze-
daży. Akcja prowadzona będzie do późnej jesieni. 

Program ten głównie kierowany jest do sprzedawców ty-
toniu aby ci odmawiali sprzedaży tytoniu osobom nieletnim. 
70 punktów sprzedaży papierosów otrzyma ulotkę edukacyj-
ną dla sprzedawcy oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi  
tzw. ustawy tytoniowej. Akcja ma uświadomić sprzedawcom, 
rodzicom i dzieciom o szkodliwości palenia tytoniu.

Spalanie odpadów nie popłaca
Mieszkaniec ul. Zamkowej w Wejherowie, który 1 wrze-

śnia  na zapleczu budynku spalał szkodliwe odpady, nie-
bawem stanie przed sądem. W okolicy doszło do bardzo 
dużego zadymienia. Przybyli na miejsce funkcjonariusze 
Straży Miejskiej ustalili , że śmierdzący dym wydobywa 
się z palącej się lodówki, którą podpalił Roman F. Po wy-
paleniu plastików lodówka miała trafić na złom. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami sprzęty gospodarstwa domo-
wego muszą być dostarczane do punków zbiórki odpadów 
niebezpiecznych lub odbierane są  przez wyspecjalizowane 
w tym zakresie formy. W Wejherowie  taką zbiórkę zu-
żytych sprzętów AGD prowadzi Zakład Usług Komunal-
nych, a zebrany w ten sposób sprzęt trafia do utylizacji. 

Nienawiść do fotoradarów
Zatrzymany został 24-letni mieszkaniec Wejherowa, który 

od kilku tygodni nocą malował żółtą farbą w sprayu fotorada-
ry. Na obudowie fotoradaru przy ul. Sucharskiego zamalowy-
wał  „oko” kamery oraz obudowę, wypisując nieprzyzwoite sło-
wa. Wandala zauważyli będący w pobliżu świadkowie, którzy 
sprawcę zatrzymali i powiadomili Straż Miejską.

Okazało się, że fotoradary dwukrotnie zarejestrowały tego 
młodego człowieka na przekraczaniu dozwolonej prędkości, 
stąd agresja z jego strony wobec wspomnianych urządzeń. 

Straż Miejska zleciła ekspertyzę uszkodzenia fotoradaru, 
gdyż w wyniku zniszczeń  producent nie uznał gwarancji. 
Na obudowie widać nieodwracalne uszkodzenia. Po kilku-
krotnym usuwaniu  farby z obudowy doszło do naruszenia 
struktury.  Koszt nowej obudowy do wydatek 20 tys. zł. 

Za zniszczenie mienia znacznej wartości sprawcy grozi 
kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Mandat  za niezgłoszenie sprzedaży samochodu
31 grudnia 2010 roku weszły w życie zmiany ustawy - 

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 
Jedną ze zmian jest obowiązek  zgłoszenia przez właści-
ciela nabycia lub zbycia pojazdu w nieprzekraczalnym ter-
minie 30 dni w wydziale komunikacji. Wprawdzie przepis 
ten obowiązywał przed  nowelizacją ustawy, ale był prze-
pisem martwym, bez sankcji karnej. 

Obecnie, jeśli policja i straż miejska ujawnią, że wła-
ściciel nie zgłosił sprzedaży, a kupujący nabycia pojazdu 
- mogą ukarać ich mandatem nawet do 500 złotych.  

Taką sama karą grzywny ukarany zostanie właściciel 
lub posiadacz pojazdu, który nie wskaże policji czy stra-
ży miejskiej osoby która kierowała lub użytkowała pojazd 
którym popełniono  wykroczenie.        ZH

STRAŻ MIEJSKA

Kombatanci 
dziękują 
za wsparcie

Z okazji 72. rocznicy wy-
buchu II wojny światowej 
spotkali się wejherowscy 
kombatanci.

Na terenie Leśniczów-
ki Barłomino odbyło się 
spotkanie integracyjne, 
zorganizowane przez Radę 
Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych przy Sta-
roście Wejherowskim i 
Prezydencie Miasta Wejhe-
rowa. 

Przewodniczący Rady 
Lucjan Bindek  podzięko-
wał samorządowcom oraz 
sponsorom za pomoc, udzie-
laną organizacjom komba-
tanckim.

Bezprawna opłata dla przedsiębiorców

Ostrzegamy przed oszustami
W ostatnim okresie 

przedsiębiorcy z terenu 
Wejherowa i nie tylko, 
otrzymują z Krajowego 
Rejestru Pracowników i 
Pracodawców z siedzibą 
przy ul. Złotej 61 w War-
szawie, pismo z nakazem 
wpłacenia 115 zł na wska-
zane konto. 

- Dotarły do nas niepo-
kojące sygnały od przed-
siębiorców, że powołując 
się na ustawę o swobo-
dzie działalności gospo-
darczej, ustawę z dnia 
15 września 2000 roku 
oraz wewnętrzną uchwa-
łę, Krajowy Rejestr Pra-
cowników i Pracodawców 
prosi o „uregulowanie 

opłaty w wysokości 115 
zł w nieprzekraczalnym 
terminie do 26 sierpnia 
2011 roku” – mówi Bo-
gusław Suwara, sekre-
tarz miasta. - Autorzy 
piszą, że jest to związane 
z wpisem firmy do Ewi-
dencji Działalności Go-
spodarczej, dokonanym 
przez Urząd Miasta. Do 
pisma dołączony jest wy-
pełniony druk przelewu. 
Takie działanie i pod-
szywanie się pod Urząd 
Miejski w Wejherowie 
jest próbą wyłudzenia 
od przedsiębiorców pie-
niędzy, które rzekomo są 
zapłatą za prowadzenie 
rejestru. 

Jak informuje B. Suwa-
ra,  jedyną obowiązkową 
Ewidencję Działalności 
Gospodarczej na terenie 
miasta Wejherowa pro-
wadzi Prezydent Miasta 
Wejherowa a od 1 lipca 
2011 roku także Minister 
Gospodarki i za jego pro-
wadzenie nie pobiera 
żadnych opłat. 

Żądanie jakichkol-
wiek opłat przez Kra-
jowy Rejestr Pracow-
ników i Pracodawców 
jest bezprawne i bez-
podstawne.

Jesli ktoś z naszych 
Czytelników otrzyma ta-
kie pismo, może wyrzucić 
je kosza.

W rocznicę wybuchu II wojny światowej

Uczcili żołnierzy I MPS

Kombatanci, żołnierze, władze miasta i powiatu oraz 
uczniowie wejherowskich szkół  uczestniczyli w uroczystej 
zbiórce przed budynkiem Centrum Wsparcia Teleinforma-
tycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejhero-
wie. Spotkanie odbyło się 1 września, w rocznicę wybuchu 
II wojny światowej.  

Komendant centrum, 
kmdr dypl. Roman Kreft 
powitał wszystkich uczest-
ników uroczystości, a szcze-
gólnie uczestnika kampanii 
wrześniowej, prawie 96-let-
niego por. w st. spocz. Alek-
sandra Pawelca z Gdyni. 

- Spotkaliśmy się przed 
jednostką wojskową, któ-
ra jest ściśle z tą rocz-
nicą związana. To stąd 
72. lata temu wychodziły 
pododdziały 1 Morskiego 
Pułku Strzeleckiego, aby 
bronić ojczyzny - przypo-
mniał komendant R. Kreft. 
Po apelu poległych i sal-
wie honorowej delegacje 

samorządów, instytucji, 
organizacji i szkół złożyły 
kwiaty przed pomnikiem 
żołnierzy Pierwszego Mor-
skiego Pułku Strzelców, 
poległych w obronie Wy-
brzeża we wrześniu 1939 
roku. Kwiaty złożono też 
na mogiłach żołnierskich 
na starym cmentarzu.  
Nowy kapelan jednostki 
wojskowej w Wejherowie, 
ks. por. Sławomir Ga-
dowski, poinformował, że 
w niedzielę w kaplicy woj-
skowej na terenie jednostki 
o godz. 9.30 odprawiana bę-
dzie msza św. z dostępem 
dla wszystkich chętnych. 

REKLAMUJ SIĘ 
W 

OFERUJEMY 
RABATY 

OD CEN OGŁOSZEŃ

PULSIE 
WEJHEROWA

TEL.: 606-629-454
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O TYM SIĘ MÓWI

Chodzi o dobro mieszkańców czy o interes dewelopera?

Orlex chce zamknąć drogę
Powołując się na dobro mieszkańców osiedla Fenikow-

skiego, firma Orlex poinformowała lokalne media, że od 1 
października br. zamknie fragment drogi, prowadzącą na 
wspomniane osiedle, jeśli władze miasta jej nie przejmą. 
„Robimy to wyłącznie w celu wymuszenia na władzach Wej-
herowa rozwiązanie problemu komunikacyjnego Osiedla 
Fenikowskiego” – czytamy w oświadczeniu, wysłanym do 
dziennikarzy i odczytanym podczas konferencji prasowej. 

Czy mieszkańcy osiedla 
rzeczywiście odczuwają 
problem komunikacyjny, 
o którym mowa w oświad-
czeniu?  Oczywiście, że nie. 
Wiadomo, że osiedle jest 
skomunikowane z resztą 
miasta i połączone z dro-
gą krajową nr 6. Z tym 
większym zdziwieniem 
czytamy, że „Mieszkańcy 
Osiedla Fenikowskiego są 
pozbawienie dojazdu do 
swoich mieszkań, gdyż uli-
ca Fenikowskiego nie ma 
połączenia z żadną inną 
drogą publiczną”. 

Ponadto miasto płaciło 
za utrzymanie tej drogi, 
czyli sprzątanie, odśnieża-
nie, oświetlenie tak, że nie 
było problemów z dojaz-
dem. Orlex tych kosztów 
ostatnio nie ponosił.

SPRZECZNE 
INTENCJE I ZAMIARY

Właściciele Orlexu 
stwierdzają również: „Nie 
możemy się zgodzić na 
dalsze ignorowanie pod-
stawowych potrzeb i praw 
ponad 2000 mieszkańców 
Wejherowa mieszkają-
cych na tym osiedlu. Je-
steśmy zdeterminowani, 
żeby wszelkimi sposobami 
wspomóc mieszkańców w 
słusznym żądaniu zapew-
nienia im dojazdu do osie-
dla...”

I właśnie dlatego Orlex 
chce zamknąć drogę, unie-
możliwiając dotarcie do 
osiedla autobusom MZK? 
Trudno to pojąć te jawną 
sprzeczność,  ale Wojciech 
Gębarowski z Orlexu tłu-
maczy ten paradoks fak-
tem, że firma jest zmuszo-
na stosować takie metody 
nacisku na miasto.

A JEDNAK PIENIĄDZE
Tylko czy na pewno cho-

dzi o dobro mieszkańców?  
Nie, chodzi po prostu o 
pieniądze, do czego przy-
znał się na konferencji W. 
Gębarowski. Deweloper, 
który kilka lat temu wy-
budował drogę na zakupio-
nych od PEWiK działkach 
chce pieniędzy za przejęcie 
jej przez miasto i nadanie 
statusu drogi gminnej. 

- Nie ma przepisu i obo-
wiązku, żebyśmy mieli ot 
tak podarować  te grunty 
– stwierdził pełnomocnik 
firmy Orlex na konferencji 
prasowej. – Nam się nale-
ży za tę drogę odszkodo-
wanie, względnie możemy 
rozmawiać o wymianie na 
inne grunty.

Może więc nie chodzi – 
jak napisał W. Gębarow-
ski w oświadczeniu -  o 
„wymuszenie” dojazdu, a 
o wymuszenie od miasta 
pieniędzy? 

NIEDOTRZYMANE
ZOBOWIĄZANIA

Na spotkaniu z dzien-
nikarzami prezentowano 
niektóre (odpowiednio wy-
brane) fragmenty porozu-
mienia między miastem i 
Orlexem z 2005 roku. W 
innej, nie pokazanej me-
diom części dokumentu 
Orlex zobowiązuje się do 
nieodpłatnego przeka-
zania miastu „wszelkich 
budowli i urządzeń” , a 
„W przypadku przejścia 
z mocy prawa na rzecz 
gminy własności gruntu 
wydzielonego pod drogę, 
Orlex zrzeka się prawa 
do odszkodowania za ten 
grunt.” (paragraf 10 i 9). 
Tych zobowiązań Orlex 
na razie nie dotrzymuje. 
Na pytanie o te zobowią-
zania Wojciech Gębarow-
ski odpowiada:

- Za darmo możemy 
przekazać miastu zbu-
dowaną przez nas na-
wierzchnię drogi, ale nie 
przekażemy nieodpłatnie 
gruntów. 

Czy można to trakto-
wać poważnie, skoro za 
inny fragment drogi Or-
lex domaga się już pie-
niędzy? Toczy się w tej 
sprawie postępowanie ad-
ministracyjne.

Na konferencji wypo-
wiedział się też jeden z 
mieszkańców, który z W. 
Gębarowskim przybył  na 
spotkanie.

- Zależy nam na kur-
sach autobusów na osie-
dle, zwłaszcza z powodu 
dojazdów dzieci do szko-
ły. Dlatego napisaliśmy 
petycję do władz Wejhe-
rowa i zebraliśmy pod nią 
podpisy mieszkańców  – 
powiedział Mariusz Sek-
ściński.

Naszym zdaniem pety-
cja powinna trafić do wła-
ścicieli Orlexu, bo to oni, 
a nie władze miasta, chcą 
uniemożliwić autobusom 
dojazd na osiedle.

Anna Kuczmarska

Czujemy się oszukani

- Dlaczego miasto nie 
chce przejąć tej drogi?

- Ależ chce i w tym celu 
trwa proces planistyczny! 
Zgodnie z porozumieniem, 
przystąpiliśmy do zmiany 
miejscowego planu zago-
spodarowania tego tere-
nu, który będzie gotowy w 
grudniu br., o czym infor-
mowaliśmy Orlex. Nie jest 
kwestią sporną i nie budzi 
wątpliwości władz miasta 
konieczność powstania 
drogi publicznej, prowa-
dzącej do osiedla Fenikow-
skiego. 

- Orlex twierdzi, że 
miasto unika rozwią-
zania problemu, że nie 
chce rozmawiać...

- Naszym zdaniem jest 
dokładnie odwrotnie. Or-
lex unika rozmowy o wy-
pełnieniu przez tę firmę 
zobowiązań wobec miasta. 
Chodzi m.in. o przeka-
zanie, zgodnie z porozu-
mieniem, drogi za darmo. 
Konsekwencją wspomnia-
nej zmiany planu jest 
odszkodowanie za drogę 
i dlatego miasto chce to 
uregulować przed uchwa-
leniem zmian. To my 
zaprosiliśmy właścicieli 
firmy na rozmowy, propo-
nując spotkanie w dogod-
nym terminie. Ostatecznie 
umówiliśmy się na jutro 
tj. 6 września. Dzisiaj na-
tomiast Orlex zwołał kon-
ferencję prasową, wydał 
oświadczenie i oskarżył 
nas o unikanie rozmów. 

- Jak pan sądzi, dla-
czego to robi?

- Wygląda na to, że za-
miast wywiązać się z umo-
wy,  Orlex będzie chciał 
otrzymać odszkodowanie. 
Skandaliczne jest to, że wy-
korzystuje do tego miesz-
kańców. Czujemy się szan-
tażowani. To jasne, że nie 
chodzi wcale o dobro miesz-
kańców, a o interes Orlexu.

Mieszkańcy mogą prze-
cież bez trudu dojechać 
do domu, zarówno samo-
chodem, jak i autobusem, 
więc powoływanie się na 
ich rzekomo niezaspokojo-
ne potrzeby jest wymyśla-
niem argumentów na siłę. 

To dziwne, że ten kto 
zamyka mieszkańcom dro-
gę ,jednocześnie przybiera 
pozę ich obrońcy. To tak, 
jakby lekarz leczył ból gło-

O wyjaśnienie spornych kwestii w sprawie drogi na osiedle 
Fenikowskiego poprosiliśmy Piotra Bochińskiego, zastępcę 
prezydenta Wejherowa, z którym rozmawialiśmy 5 września

wy przez jej obcięcie. Nie-
logiczne! 

- Wcześniej ten de-
weloper dotrzymywał 
umów?

- Niezupełnie. Wybu-
dował wprawdzie drogę 
na kupionych od PEWiK 
gruntach, o które my rów-
nież się staraliśmy, ale 
po pierwsze wykonał ją 
dużo później niż obiecał i 
nie tak jak przewidywał 
pierwotny projekt, który 
uzgodnił z miastem. Dla 
przykładu droga miała być 
wykonana z asfaltu. 

- Teraz sprawa jest 
poważniejsza.

- Tak i jeśli trzeba, bę-
dziemy dochodzić swoich 
racji w sądzie. Czujemy 
się oszukani, jeśli mówi o 
odszkodowaniu za drogę. 
W dodatku wywołuje za-
mieszanie wśród miesz-
kańców osiedla tuż przed 
umówionym spotkaniem 
w ratuszu. Czy to uczciwe 
i rzetelne?  

- Podczas konfe-
rencji mówiono, że po 
wygaśnięciu umowy 
dzierżawy, droga bę-
dzie nieoświetlona, nie-
sprzątana i nieodśnie-
żana zimą...

- Nieprawda, nie musi 
tak być. Utrzymujemy 
oświetlenie dróg, nawet 
jeśli nie jesteśmy ich wła-
ścicielami, tak jak choćby 
w przypadku drogi krajo-
wej nr 6. Za odśnieżanie 
i sprzątanie zawsze od-
powiada właściciel dro-
gi, czyli Orlex.  Ale, jeśli 
tak jak dotychczas, nie 
chce tego robić, to mia-
sto nie ucieka przed tym 
obowiązkiem. Nie ma 
problemu z uregulowa-
niem zarządzania drogą 
i ponoszenia kosztów jej 
utrzymania przez miasto 
do czasu zmiany planu. 
Miasto nie chce narzu-
cać żadnych rozwiązań, 
dlatego poprosiło właści-
ciela o stanowisko w tej 
sprawie. Ta prośba pozo-
stawała bez odzewu. No 
może poza dzisiejszą kon-
ferencją prasową pana 
Wojciech Gębarowskie-
go… 

- Czy połączenie osie-
dla Fenikowskiego z in-
nymi drogami publiczny-
mi powstało tylko dzięki 

Orlexowi i wybudowanej 
przez tę firmę drogi?

- Nie. Żeby dojechać do 
osiedla trzeba było zbu-
dować ulicę Orzeszkowej 
wraz ze skrzyżowaniem tej 
drogi z krajową „szóstką”. 
To kosztowne zadanie, 
które  również rozwiązy-
wało problem dzielnicy 
domków jednorodzinnych, 
wzięliśmy na siebie, Do-
piero połączenie tej drogi 
z prywatną drogą Orlexu 
pozwala na skomuniko-
wanie osiedla z pozostałą 
częścią miasta. Orlex wy-
budował tę drogę po to, 
aby sprzedać mieszkania. 
Dlaczego więc teraz zamy-
ka ją dla swoich klientów?

Władze Wejherowa włą-
czyły się w budowę układu 
drogowego, ponieważ za-
leży nam na rozbudowie 
miasta i przyciągnięciu 
nowych  mieszkańców, 
zwłaszcza ludzi młodych, 
z dziećmi. Nie powinny 
ich dotyczyć sprawy wła-
sności i statusu dróg. Ten 
problem powinniśmy roz-
wiązać bez angażowania 
mieszkańców i czynienia 
ich w pewnym sensie za-
kładnikami w negocja-
cjach, jak chce tego właści-
ciel Orlexu.

Pomimo tych proble-
mów jesteśmy otwarci na 
propozycje i porozumienie 
jest możliwe.

Z ostatniej chwili: 

We wtorek 6 września 
prezydent P. Bochiński 
spotkał się w ratuszu 
z przedstawicielem fir-
my Orlex. Po spotkaniu 
otrzymaliśmy komuni-
kat, który zamieszcza-
my na str. 7

Na konferencji prasowej Wojciech Gębarowski odczy-
tał dziennikarzom oświadczenie w sprawie drogi do 
osiedla Fenikowskiego.
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UROCZYSTOŚCI I IMPREZY

POZBĄDŹ SIĘ 
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 uporząd-
kowany poprzez dostarczenie ich na bazę (wjazd od ul. Sta-
romłyńskiej) 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. Za-
chęcamy do udziału w działaniach na rzecz czystości 
w mieście.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony inter-
netowej http://www.zukwejherowo.pl   Znajdą tu Pań-
stwo wszelkie informacje na ten temat oraz inne zwią-
zane z naszą działalnością.

    Jarosław  Pergoł
    dyrektor ZUK

-  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.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
w WEJHEROWIE

84-200 Wejherowo ul. Obr. Helu 1
tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05

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

OFERUJE:

MASZ ODPADY
- MASZ ZUK

R E K L A M A

Modlitwa i hołd dla walczących o wolność

W rocznicę Sierpnia’ 80

W 31. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku, w kościele 
Trójcy Świętej w Wejherowie odprawiona została uroczysta msza św. z udzia-
łem kapłanów wszystkich wejherowskich parafii. Po mszy św. oddano hołd 
wszystkim, którzy walczyli o zmiany ustrojowe i wolność Polski.

O potrzebie porozumie-
nia ponad wszelkimi po-
działami mówił podczas 
uroczystości kapelan wej-
herowskiego NSZZ „Soli-
darność”, ks. prałat Da-
niel Nowak. Ks. Nowak 
zaapelował też o modlitwy 
do Matki Boskiej Często-
chowskiej, która od wielu 
wieków jednoczy Polaków, 
aby wspólnymi siłami kon-
tynuowali dzieło odbudowy 
Ojczyzny po spustoszeniach 
jakie uczynił w społeczeń-
stwie system komunistycz-
ny. 

Dziekan, ks. prałat Ta-
deusz Reszka podkreślił 
jak ważne jest szerze-
nie prawdy historycznej 
o najnowszych dziejach 
Polski i składanie hoł-
du tym, którzy wywal-
czyli zmiany ustrojowe, 
niepodległość i suweren-
ność naszej ojczyzny. 
Po nabożeństwie w koście-
le, na Skwerze im. Papie-
ża Jana Pawła II, złożono 
wieńce, kwiaty i znicze pod 
tablicą XXV rocznicy po-
wstania „Solidarności” na 
Ziemi Wejherowskiej. 

W uroczystości uczest-
niczyli przedstawiciele 
władz miasta z prezyden-
tem Krzysztofem Hilde-
brandtem na czele, radni 
miejscy, działacze NSZZ 
„Solidarność”, kapłani i inni 
mieszkańcy Wejherowa.

Organizatorami uroczy-
stości byli: prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt, 
dziekan Dekanatu Wejhe-
rowskiego ks. prałat Tadeusz 
Reszka, kapelan „Solidarno-
ści” ks. prałat Daniel Nowak 
oraz Zarząd Solidarności Zie-
mia Wejherowska 1980.

Wejherowianie u Królowej Morza
Setki mieszkańców Wej-

herowa i powiatu wejhe-
rowskiego uczestniczyło w 
corocznym odpuście Naro-
dzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Sanktuarium 
Królowej Polskiego Morza 
w Swarzewie, w dniach 3-4 
września br. 

Piesze pielgrzymki do 
Pani Swarzewskiej wyru-

szyły już w sobotę rano, 
ale wielu wiernych do-
jechało na uroczystości 
odpustowe następnego 
dnia. W niedzielę przy oł-
tarzu polowym przed ko-
ściołem odbyła się suma 
pontyfikalna pod prze-
wodnictwem ks. Arcybi-
skupa Sławoja Leszka 
Głódzia, Metropolity 

Gdańskiego. Wśród księży 
sprawujących liturgię nie 
zabrakło wejherowskich 
kapłanów, a zwłaszcza ks. 
prałata, dziekana Tade-
usza Reszki.

Pielgrzymi wracali do 
Wejherowa w niedzielne 
popołudnie i wieczór, wita-
ni przez innych mieszkań-
ców.

Szóste urodziny CK
Na parkingu przed Cen-

trum Handlowym „Kaszu-
by”  27 sierpnia świętowano 
szóste urodziny tej placów-
ki. Były konkursy i koncer-
ty, a na koniec recital mło-
dej i znanej wokalistki, Ewy 
Farny.

Wejherowscy przed-
siębiorcy z CK zaprosili 

mieszkańców do wspólnej 
zabawy, zorganizowanej 
we współpracy z Regio-
nalną Dyrekcją Lasów 
Państwowych i Nadleśnic-
twem Wejherowo. Instytu-
cje te przygotowały inte-
resującą wystawę w holu 
centrum oraz konkursy z 
nagrodami. 
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Strażnicy w mieście od prawie 20 lat

Bezpieczeństwa nigdy nie widać
Dzień Strażnika Miejskiego przypada 29 

sierpnia, w rocznicę uchwalenia ustawy o stra-
żach gminnych. Z tej okazji w wejherowskim 
ratuszu odbyła się mała uroczystość, podczas 
której przedstawiciele władz miasta przeka-
zywali życzenia i gratulacje strażnikom oraz 
pracownikom administracyjnym tej formacji.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt, komendat Jacek 
Pisarek i Aleksandra Garska.

Awans na strażnika miejskiego z rąk prezydenta Wej-
herowa odbiera Rafał Karcz.

Krzysztof Polaszek również znalazł się wśród czte-
rech awansowanych strażników miejskich.

Wśród obecnych na uroczystości w ratuszu strażników miejskich wypatrzyliśmy też kobietę w mundurze, 
strażniczkę Annę Block (zdjęcie poniżej). Kilka pań pracuje też na stanowiskach administracyjnych.

Awanse i nagrody dla strażników
Na stopień strażnika zostali awansowani: Przemysław Rohraff, Krzysztof Pola-

szek, Rafał Karcz i Daniel Lietzau. Nagrody otrzymali: Jacek Pisarek, Zenon Hinca, 
Marek Głowienke, Zdzisław Poltrok, Franciszek Małaszycki, Mirosław Pawełas, Jaro-
sław Kuska, Waldemar Walkusch, Ryszard Bielec, Anna Blok, Aneta Łaga, Małgorzata 
Wodzińska, Marta Wittke i Aleksandra Garska.

29 strażników i 32 kamery obserwują miasto
W SM w Wejherowie pracuje 35 osób, w tym 29 strażników i 6 pracowników admini-

stracji oraz obsługi monitoringu. 
Straż Miejska dysponuje własnym monitoringiem wizyjnym i 32 kamerami, które 

obejmują swoim zasięgiem Śródmieście i wszystkie osiedla oraz Kalwarię Wejherow-
ską, łącznie z jej systemem alarmowym we wszystkich kaplicach.

W uroczystości wzię-
li udział: prezydent 
Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt,  przewodni-
czący Rady Miejskiej Le-
szek Glaza, komendant 
powiatowy policji mł. insp. 
Krzysztof Lawer, komen-
dant Komisariatu Śmiecho-
wo asp. szt. Piotr Zarzecz-
ny i rzecznik prasowy  KP 
PSP st. asp. Zenon Fran-
kowski. Obecni byli radni, 
członkowie Komisji Bezpie-
czeństwa - Henryk Jarosz 
i Mieczysław Makurat.  

- Historia Straży Miej-
skiej w Wejherowie liczy 
prawie 20 lat – powiedział  
Jacek Pisarek, komen-
dant SM. – Dwudziestą 
rocznice powołania straży 
w Wejherowie będziemy ob-
chodzić dokładnie 16 grud-
nia. Kilku z was pracuje w 
tej formacji od początku, 
tak jak ja i mój zastępca 
Zenon Hinca. Obecnie w 
wejherowskiej Straży Miej-
skiej pracuje łącznie ponad 
30 osób.

Komendant Pisarek, 
który zapowiedział swoje 
odejście ze stanowiska w 

listopadzie tego roku, po-
dziękował za wsparcie pre-
zydentowi i Radzie Miasta, 
a także przedstawicielom 
Policji i Państwowej Stra-
ży Pożarnej za bardzo do-
brą współpracę. Najbar-
dziej dziękował jednak 
strażnikom za ich ofiarną 
służbę wobec mieszkańców 
miasta.

W uznaniu aktywności 
i zasług strażników, kilku 
z nich otrzymało awanse, 
a inni nagrody finanso-
we, którymi uhonorowano 
m.in. także panie, pracu-
jące w Straży Miejskiej. 
Nagrody i awanse wręcza-
li: komendant Jacek Pisa-
rek i prezydent Krzysztof 
Hildebrandt, który powie-
dział wiele ciepłych słów 
na temat pracy strażników 
miejskich.

- Bardzo nam zależy na 
bezpieczeństwie – stwier-
dził prezydent Wejhero-
wa. – Chcemy, żeby ludzie 
czuli się tu bezpiecznie, 
m.in. dlatego służba Stra-
ży Miejskiej jest całodo-
bowa. Bezpieczeństwo to 
jest taka rzecz, której nie 

widać, jeżeli jest. Widać 
dopiero zagrożenia i brak 
bezpieczeństwa. Dzięki 
wam, strażnikom, w Wej-
herowie jest bezpieczniej. 
Życzę wam, żebyście byli 
zadowoleni z pracy i żeby-
ście cieszyli się szacunkiem 
ze strony mieszkańców.

 – Wejherowo, które 
pięknie się rozwija, jest 
jednym z najbezpieczniej-
szych miast na Pomorzu 
– powiedział komendant 
powiatowy policji, mł. insp. 
Krzysztof Lawer i chwalił 
strażników za skuteczną 
współpracę z policjantami.

- Macie uznanie wśród 
moich kolegów za pomoc 
w działaniach ratowniczo-
-gaśniczych – zapewniał 

strażników st. asp. Zenon 
Frankowski z Komendy 
Powiatowej Straży Pożar-
nej, a przewodniczący Rady 

Miasta Leszek Glaza za-
pewnił, ze samorząd będzie 
wspierał działalność tej for-
macji.
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AKTUALNOŚCI

Panu Lechowi Baranowskiemu
Prezesowi Firmy Balex Metal                                                                                      

   wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

M A T K I
składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

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

WAŻNE 
TELEFONY
W WEJHEROWIE

Za Zasługi dla Powiatu

Medale przyznane
Radni powiatowej na se-

sji 27 sierpnia podjęli sie-
dem uchwał o przyznaniu 
Medalu „Za Zasługi dla Po-
wiatu Wejherowskiemu”. 
Medale zostały przyznane 
mieszkańcom powiatu, ze-
społom artystycznym, sto-
warzyszeniom i instytucjom, 
których działalność od wielu 
lat służy mieszkańcom Zie-
mi Wejherowskiej. 

Dorobek wyróżnionych 
medalami laureatów przy-
czynia się też do promocji 

powiatu. 
Medale zostaną wręczo-

ne w październiku br., a 
otrzymają je:  Orkiestra 
Dęta Gminy Wejherowo, 
Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w 
Wejherowie, Choczew-
skie Stowarzyszenie Tu-
rystyczne, Stowarzysznie 
„Misternicy Kaszubscy” z 
Wejherowa, Chor „Pięcio-
linia” z Lini, doktor Ma-
rek Kużel oraz Agnieszka 
i Tomasz Formela.

Zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli

Motywowani do lepszej pracy
Radni powiatowi Jednogłośnie podjęli uchwałę w spra-

wie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Wejherowie zadań powiatowej biblioteki publicz-
nej dla powiatu wejherowskiego, ale już kolejna uchwała, 
zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli wywo-
łała kontrowersje i sprzeciw niektórych radnych. 

Ponieważ VIII sesja 
Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego odbyła się 27 
sierpnia, na kilka dni 
przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, sprawy oświa-
towe zajęły sporo miej-
sca w porządku obrad. 
Tych spraw, a dokładnie 
dodatków funkcyjnych i 
motywacyjnych dla dy-
rektorów szkół  dotyczyła 
najdłuższa i najbardziej 
burzliwa dyskusja na 
sierpniowej sesji w Sta-
rostwie.

JEDNOMYŚLNIE
Wracając jednak do 

biblioteki, pełniącej rolę 
placówki miejskiej i powia-
towej, prezydent zapropo-
nował nowy projekt poro-
zumienia między miastem 
i powiatem w tej sprawie. 

Na mocy porozumienia 
kwota dotacji starostwa 
dla biblioteki będzie po-
mniejszona przez 3 lata o 
200 tys. zł od kwoty bazo-
wej. Będzie to wkład mia-
sta w inwestycję powiatu – 
budowę biblioteki im. Prof. 

Gerarda Labudy. Umowa 
porozumienia jest ważna 
do 2015 roku.

W czasie dyskusji rad-
ny Jacek Thiel wyraził 
zadowolenie, że władzom 
miasta i powiatu udało 
się porozumieć w sprawie 
biblioteki, co z pewnością 
jeszcze bardziej usprawni 
jej działalność. Zgodni co 
do podpisania nowej umo-
wy byli też wszyscy radni 
powiatowi, głosujący jed-
nomyślnie za przyjęciem 
uchwały.

DODATKI I STAWKI
Zmiany w regulami-

nie, określającym zasady 
wynagradzania nauczy-
cieli, referowane na sesji 
przez naczelnika Wydzia-
łu Oświaty Starostwa w 
Wejherowie, Mirosława 
Lademanna, wywołały 
więcej emocji i kontro-
wersji. 

W projekcie uchwały 
starosta zaproponował 
odwrócenie proporcji w 
wysokości dodatków: 
motywacyjnego i funk-
cyjnego, przyznawanych 
dyrektorom szkół oraz 
nauczycielom, pełnią-
cym funkcje kierownicze. 
Stawki dodatku funkcyj-
nego będą niższe, a moty-
wacyjnego (uznaniowego) 
wyższe. 

Tym samym wynagro-
dzenie dyrektora zależeć 
będzie od oceny jego pra-
cy, a ściślej jej efektów.

OBAWY I WĄTPLIWOŚCI
Radną Genowefę Ma-

łyszko niepokoi fakt, ze 
wynagrodzenie dyrektorów 
będzie zależeć od oceny 
starosty i jego najbliższych 
współpracowników. To 
może budzić wątpliwości i 
obawy o wpływ sympatii i 
antypatii, a nawet, jak po-
wiedziała radna, o stosowa-
nie kryteriów politycznych.

- Jakie gremium będzie 
decydowało o przyznanej 
stawce dodatku? – pytała 
Genowefa Małyszko.

Radny Jan Klawiter pod-
kreślił, że zmiany wprowadza 
się za szybko i są one zbyt 
radykalne, a starosta Józef 
Reszke tłumaczył, że nie 
były one przygotowywane w 
pośpiechu, ale długo konsul-
towane. Odpowiadając radnej 
Małyszko starosta powiedział, 
że oceną dyrektorów zajmie 
się raz na pół roku 5-osobowy 
Zarząd Powiatu.

JAKIE KRYTERIA
Jak wyjaśniał J. Resz-

ke, kryterium oceny będzie 
m.in. liczba dzieci w szkole, 
a wiadomo, że rolą dyrektora 
jest uczynienie placówki na 
tyle atrakcyjną, żeby dzieci 
lub  młodzież chętnie do nie 
uczęszczały. Chodzi też o 
wysoki poziom nauczania i 
dobre warunki, bo to wszyst-
ko przyciąga uczniów i wpły-
wa na decyzje rodziców.

- System, że z góry na-
leżała się jakaś kwota, a 
nie było motywacji, nie był 
dobry – powiedział starosta 
wejherowski. – Jeśli dyrek-
tor będzie dobrze pracował, 
będzie też dobrze zarabiał. 
Dyrektor, który będzie miał 
złe wyniki, nie może liczyć 
na podwyżkę – dodał sta-
rosta

ZABRAKNIE 
STABILIZACJI?

Przeciwnego zdania 
jest radny Grzegorz 
Gaszta, który apelował o 
pozostawienie dotychcza-
sowych stawek dodatku 
funkcyjnego. 

- Czy nie można zosta-
wić tych stawek, a tylko 
zwiększyć stawki do-
datku motywacyjnego? 
– pytał G. Gaszta. – Dy-
rektor szkoły, który ma 
ważną rolę i dużę odpo-
wiedzialność, powinien 
odczuwać stabilizację fi-
nansową. Tym bardziej, 
że już w 2010 roku dy-
rektorzy szkół domagali 
się wyższych wynagro-
dzeń. 

MOTYWACJA 
MUSI BYĆ

- Jeśli dyrektor wy-
grał konkurs, to ma sta-
bilizację – odpowiadał 
starosta. – Motywacja 
musi być, żeby dzieci 
nie uciekały do szkół w 
Gdyni, jak to ma często 
miejsce.

Idźmy teraz w jakość 
nauczania. Oczekujemy 
sukcesów. Baza już jest, 
teraz musi być nadbudowa 
– dodał Józef Reszke.

- Te zmiany zawiera-
ją możliwość podwyżki 
– przekonywał opozycjo-
nistów wicestarosta  Jan 
Domański.

Mimo kontrower-
sji, większością głosów 
przyjęto zmiany w re-
gulaminie wynagradza-
nia nauczycieli. Przyjęte 
zmiany weszły w życie 
1 września br., czyli z 
początkiem roku szkol-
nego.

Anna Kuczmarska

K O N D O L E N C J E

Szkoła bez uczniów
Na sesji Rady Powiatu podjęto uchwałę o likwidacji Ze-

społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu z dniem 31 
sierpnia 2012 roku, czyli za rok. Ze względu na konieczne 
procedury przez najbliższy rok szkolny placówka będzie 
formalnie istniała, ale bez uczniów i normalnych zajęć.

Wyraźny spadek zainteresowania młodzieży i dorosłych 
tą placówką odnotowano w roku szkolnym 2009/2010, kie-
dy nie wykonano naboru do Kaszubskiego Liceum Ogólno-
kształcącego . Mimo prób uatrakcyjnienia oferty szkoły i 
zmiany nie udało się przyciągnąć do placówki młodzieży.

Z ostatniej chwili

Po spotkaniu w ratuszu

Cieszy nas, że Pan Woj-
ciech Gębarowski - właści-
ciel firmy Orlex, w końcu 
odpowiedział na nasze 
zaproszenie do rozmów i 
doszło do spotkania w celu 
uregulowania spraw zwią-
zanych z fragmentem drogi 
dojazdowej do Osiedla Fe-
nikowskiego w Wejherowie. 

Prezydent Miasta Wej-
herowa będzie dalej dążył 
do realizacji Porozumienia 
zawartego w 2005 roku 
pomiędzy Gminą Miasta 
Wejherowa i firmą Orlex 
w zakresie zapewnienia 
mieszkańcom dojazdu i 
bezpłatnego przekazania 
miastu składników mająt-
ku związanych z wybudo-
waną przez Orlex drogą 
(chodzi o ulicę Fenikow-
skiego i Orzeszkowej).

W przypadku wypraco-
wania docelowego rozwią-

zania tego problemu widzi-
my możliwość przedłużenia 
umowy dzierżawy drogi na 
czas wdrożenia przyjętych 
rozwiązań..

Naszym celem jest osią-
gnięcie porozumienia, ale 
przy dbałości o interes fi-
nansowy miasta i wszyst-
kich mieszkańców. Władze 
miasta nie mogą i nie będą 
wypełniać nieuzasadnio-
nych roszczeń finansowych 
prywatnych firm.

Podczas spotkania usta-
lono, że negocjacje będą 
kontynuowane. Liczymy, 
że rozmowy z deweloperem 
w kwestii fragmentu drogi 
dojazdowej do Osiedla Fe-
nikowskiego zakończą się 
pozytywnie. 

Wejherowo, 06/09/2011
Piotr Bochiński

Zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa

Komunikat w związku ze sprawą 
drogi dojazdowej do Osiedla Fenikow-
skiego w Wejherowie.
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PARAFIE

Trwa rewitalizacja wejherowskiej kolegiaty

Od wieży do fundamentów
Projekt rewaloryzacji wejherowskiej kolegiaty jest realizowany stopniowo, w 

zależności od zdobywanych pieniędzy na ten cel. Na wszystko potrzeba aż 3,5 
miliona złotych, ale dziekan ks. prałat Tadeusz Reszka cieszy się z każdej kwo-
ty, która pozwala na podjęcie kolejnych prac, bo kościół trzeba ratować przed 
dalszym niszczeniem. Właśnie trwa osuszanie fundamentów i instalacja odwod-
nienia na dziedzińcu między świątynią a starym murem cmentarza.

Historia kościoła
Pierwszy kościół z cegły i drewna, ufundowany przez 

Jakuba Wejhera, został zbudowany na sposób pruski 
w 1643 r. W latach 1754-1755 kościół został rozebra-
ny, a w jego miejsce powstał nowy kościół z cegły, w 
stylu barokowym (ufundował go Jerzy Piotr Przeben-
dowski). Ten jednonawowy kościół przetrwał do lat 
dwudziestych XX wieku. W latach 1926-1928 ks. prałat 
Edmund Roszczynialski rozbudował kościół o transept 
i prezbiterium o łącznej powierzchni ponad 500 m kw. 
Nowy kościół ku czci Trójcy Przenajświętszej został 
konsekrowany 28.10.1928 r. 

Świątynia w dużym stopniu zachowała swój baroko-
wy charakter. Wewnątrz znajdują się późnobarokowe 
ołtarze, rokokowa ambona, chrzcielnica oraz XVIII-
-wieczny kuty żyrandol z orłem polskim. Na uwagę za-
sługują piękne witraże z ornamentami roślinnymi, po-
staciami świętych oraz scenami z życia Chrystusa.

- Zanim w sierpniu 2008 
roku powstał dokładny 
program konserwatorski, 
podejmowaliśmy różne 
działania, zmierzające 
do odnowienia kościoła – 
mówi ks. prałat Tadeusz 
Reszka, proboszcz parafii 
Trójcy Świętej w Wejhero-
wie. – Zamontowane zosta-
ło m.in. nowe oświetlenie  i 
nagłośnienie kościoła, ale 
najważniejszym przedsię-
wzięciem było zastosowa-
nie geotermicznego ogrze-
wania budynku. 

CIEPŁO Z ZIEMI
To ekologiczne ogrzewa-

nia jest nie tylko oszczęd-
ne, ale pozwala utrzymać 
stałą temperaturę i okre-
śloną wilgotność, co jest 
bardzo istotne dla ochrony 
zabytkowych wnętrz i wy-
posażenia.

Ksiądz Reszka jako 
pierwszy zdecydował się 
na odwierty i studnie, nie-
zbędne do zastosowania 
nowoczesnej technologii 
doprowadzenia ciepła z 
naturalnego źródła. W tym 
wypadku energia czerpana 
jest z wnętrza  ziemi, a do-
świadczenia z Wejherowa 
były inspiracją do zastoso-
wania podobnej metody w 
Katedrze Oliwskiej.

WIEŻA Z ZEGAREM
Kilka lat temu kościół 

pod wezwaniem Trójcy 
Świętej pomalowano, a 
odrestaurowane rzeźby 

św. Piotra i św. Pawła 
znajdujące się wcześniej 
nad wejściem do świątyni, 
umieszczono na ścianach 
wewnątrz.

Wymieniając już wyko-
nane prace, nie można nie 
wspomnieć o wieży, odno-
wionej za ok. 100 tysięcy 
złotych. - Samo ustawienie 
i zestawienie rusztowań 
kosztowało około 45 tysię-
cy – przypomina ksiądz 
dziekan.

Dzisiaj mieszkańców 
i turystów cieszy widok 
lśniącej wieży i pięknego 
zegara w morskich bar-
wach.

DOBRA INWESTYCJA
Kolejne 100 tysięcy zło-

tych, przyznane niedawno 
przez władze Wejhero-
wa pozwolą na renowację 
drzwi zewnętrznych oraz 
wykonanie nowej elewacji 
z przodu. W ramach tej 
dotacji zaplanowano tez 
osuszanie i impregnację 
fundamentów pierwszego 
kościoła 

- Jestem wdzięcz-
ny  panu prezydentowi, 
radnym i urzędnikom za 
przyznanie tych środków 
– mówi ks. Tadeusz Resz-
ka. - Cenię sobie inicjaty-
wę władz miasta i zrozu-
mienie naszych potrzeb. 
Widzę tu autentyczną tro-
skę o to, aby miasto wy-
piękniało. Świadczą o tym 
również inne inwestycje, 

m.in. prace w parku oraz 
budowa filharmonii. To 
wspaniałe przedsięwzię-
cie, inwestycja w dobry 
rozwój człowieka i jego 
wrażliwość na sztukę. 

ŚWIĘCI CZEKAJĄ
Jak mówi ks. proboszcz, 

temu samemu służy rewi-
talizacja kościoła, łącząca 
ochronę zabytku z ekspo-
nowaniem piękna archi-
tektury, malarstwa, rzeźb. 

- Robimy to dla nas i 
dla następnych pokoleń – 
mówi ks. Reszka.

Drzwi kościoła ze stu-
letnimi okuciami i zawia-
sami zostały już starannie 
odnowione, a dodatkowo z 
własnych środków parafii 
odnowiono też wewnętrz-
ne wejście do świątyni. 

Pozostało wykonanie ele-
wacji frontowej i zamonto-
wanie na fasadzie dwóch 
kamiennych rzeźb świę-
tych Piotra i Pawła, cze-
kających już w kościele, 
przed ołtarzem.

Po zakończeniu prac na 
dziedzińcu za kościołem, 
powstanie tam nawierzch-
nia z kostki brukowej, 
uzupełniona o zieleń.

- Jestem wdzięczny pa-
rafianom za każdy dar 
serca, zarówno pomoc fi-
nansową, jak i pracę przy 
remoncie i renowacji ko-
ścioła – dodaje ks. dziekan. 
–Wszystkim darczyńcom 
i ludziom, którzy ofiarują 
swoją pracę chciałbym po-
wiedzieć: Bóg zapłać.

Anna Kuczmarska
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IMPREZY

Coraz bliżej do Rouen
O Normandii na Kaszubach

Historia Normandii opowiedziana przez Francuzów – ten 
tytuł widowiska, które mogliśmy obejrzeć pod koniec sierp-
nia w Wejherowie, Bolszewie i Szemudzie, najlepiej oddaje 
tematykę spektaklu. 

Wizyta ok. 30 Francuzów to kolejna wymiana grup 
na płaszczyźnie kulturalnej, wynikająca z podpisa-
nejw 1997 r.  karty o współpracy pomiędzy miastem 
Wejherowem, gminą Wejherowo i gminą Szemud 
oraz TPPF w Wejherowie. Karta ta zakłada współ-
pracę w dziedzinie kultury, wymianę doświadczeń 
między narodami, zacieśnianie relacji pomiędzy spo-
łecznościami lokalnymi poszczególnych gmin. 

Goście z Normandii prezentowali m.in. ludowe tańce i zwyczaje podczas spektaklu 
w auli Gimnazjum nr 1. Do zabawy zapraszali widzów.

Jedną z osób, która dzięki loterii została obdarowana prezentami, była Sabina 
Żywicka. Po prawej, z mikrofonem Helena Zych-Chapron.

Mieszkańcy Normandii 
przedstawili nie tylko cie-
kawe dzieje swojego regio-
nu i miasta, ale również 
tradycje i kulturę, w tym 
stroje regionalne, tańce, 
pieśni ludowe i piosenki, 
a także ciekawe malar-
stwo normandzkiego ar-
tysty-malarza Reynalda 
Lemaire, który gościł w 
Wejherowie. 

Francuzi zachęcali wi-
dzów do udziału w zaba-
wie, zapraszali do wspól-
nego tańca, a w dodatku 
obdarowywali prezenta-
mi. Do rąk wylosowanych 
widzów trafiły m.in. obra-
zy, albumy o Normandii i 
cukierki z tego regionu.

Wszystko to stało się 
możliwe dzięki współ-
pracy wejherowskiego 
Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej ze 
Stowarzyszeniem Gmin 
Europe Echanges. W ra-
mach wymiany między 
tymi organizacjami gości-
ła w Wejherowie 30-oso-
bowa grupa mieszkańców 
Rouen z merem gminy 
Bihorel, Pascalem Ho-
ubron. 

- Dziękuję za przyję-
cie delegacji francuskiej 
– powiedział w Wejhe-
rowie mer P. Houbron. 
– Dziękuję mojemu przy-

jacielowi, prezydentowi 
Wejherowa, który dobrze 
zna kulturę francuską. 
Dotychczas nasza współ-
praca była bardzo dobra, 
ale liczę, że rozwinie się 
ona również w innych 
dziedzinach.

Wiodącym tematem 
wizyty była 1100. roczni-
ca utworzenia Norman-
dii, dlatego prezentowana 
historia sięgała najazdów 
Wikingów na Rouen, a 
przez wojnę stuletnią i 
śmierć Joanny d'Arc oraz 
renesans i impresjonizm, 
prowadziła do tragedii II 
wojny światowej i rozwo-
ju Normandii w czasach 
współczesnych. 

Ważną rolę narratora 
podczas spektakli pełni 
Helena Zych-Chapron, 
która ma polskie korze-
nie, dzięki czemu cał-
kiem dobrze radzi sobie 
z mówieniem w języku 
polskim.

Francuską delegację 
przyjęli w ratuszu za-
stępcy prezydenta mia-
sta - Bogdan Tokłowicz 
i Piotr Bochiński. W 
grupie gości nie zabrakło 
przewodniczącej stowa-
rzyszenia Europe Echna-
ges, Bernadette Millet i 
jej zastępcy - Michela La-
haye, a wśród gospoda-
rzy nie mogło zabraknąć 
Bodgana Żywickiego, 
prezesa Towarzystwa Pol-
sko-Francuskiego w Wej-
herowie oraz wiceszefowej 
organizacji, Alicji Ćwiek 
z Urzędu Miejskiego, któ-
ra pełni też rolę tłumacza.  

Francuscy goście 
mieszkali w prywatnych 
domach, u rodzin w Wej-
herowie i Szemudzie. 
Zwiedzili Wejherowo, Ka-
szuby oraz Gdańsk. Byli 
pod wrażeniem nie tylko 
atrakcji turystycznych, 
ale też polskiej gościnno-
ści i smacznego jedzenia.

R E K L A M A
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WYBORY

Wejherowianie i rumianie 
wśród kandydatów PJN

Polska Jest Najważ-
niejsza przedstawiła 
kandydatów do Sejmu 
RP w okręgu gdyńsko-
-słupskim. Na tarasie 
Sea Towers w Gdyni 
odbyły się konferencje 
z udziałem posłanki 
Elżbiety Jakubiak, któ-
ra otwiera listę PJN w 
tej części Pomorza oraz 
prezesa PJN Pawła 
Kowala, europosła. Są 
na niej również miesz-
kańcy powiatu wej-
herowskiego: Dariusz 
Kuczmarski, Józef  Wój-
cik, Wiesława Serema 
i Krzysztof Michnal z 
Rumi oraz Agnieszka 
Kwaśniewska i Adam 
Kwaśniewski z Wejhe-
rowa.

Prowadzący konferencję Dariusz Kuczmarski przedstawia Elżbietę Jakubiak. W 
głębi, obok posłanki stoi Adam Kwaśniewski z Wejherowa

- PJN powstał w bun-
cie, sprawiedliwym buncie 
przeciw takiej scenie poli-
tycznej, jaką obecnie mamy 
w  Polsce – powiedziała na 
konferencji Elżbieta Jaku-
biak, która podkreślała, 
że partia ta oczekuje po-
ważnej debaty o różnych 
problemach i dziedzinach 
życia .- Chcemy rozmawiać 
o potrzebach Polaków i o 
tym, jak je realizować. Pro-
ponujemy program i nowy 
styl pracy, nowy sposób 
rozwiązywania problemów.

Wiceprzewodnicząca PJN 
mówiła o inwestycjach pu-
blicznych, które nie powinny 
być synonimem partactwa 
i o sądach gospodarczych, 

które koniecznie trzeba 
usprawnić. Zwróciła uwagę 
na problem braku pracy dla 
absolwentów szkół wyższych 
i pieniędzy dla rolników. Jej 
zdaniem niezwykle istotnym 
warunkiem powodzenia re-
form jest otoczenie pomocą 
matek oraz młodych rodzin, 
poprzez m.in. system ulg na 
dzieci, wspieranie rodzin-
nych przedsięwzięć gospo-
darczych, obniżenie podat-
ków.

- Rolnicy potrzebują do-
tacji nie dlatego, że są bied-
ni, ale dlatego, że są nor-
malnymi przedsiębiorcami 
– stwierdziła pani poseł.

Ponieważ publikowane 
wyniki sondaży nie są dla 
PJN łaskawe, na konferen-
cji w Gdyni pytano o szanse 
partii w nadchodzących wy-
borach. Wiceprzewodniczą-
ca PJN powiedziała m.in.: 
- Idziemy pod górę, co nie 
jest łatwe, ale każdy kto 

idzie pod górę, widzi przed 
sobą szczyt. Mam nadzie-
ję, że starczy nam sił, żeby 
tam wejść.

E. Jakubiak podkreślała, 
że ani ona, ani inni kandy-
daci PJN nie będą uczestni-
czyć w politycznej wojnie i w 
atakach personalnych.

- Trzeba się nawzajem 
szanować – powiedziała 
kandydatka nr 1 PJN w 
okręgu gdyńsko-słupskim.

BJ.

- Jakie są najważniejsze 
punkty programu PJN?

- Po pierwsze decentrali-
zacja polityczna i gospodar-
cza państwa, która tworzy 
Polskę obywatelską i samo-
rządną. Mam na myśli sym-
boliczne „oddanie” władzy 
obywatelom a nie partiom, 
bezpośrednie wybory na 
różnych szczeblach i okręgi 
jednomandatowe, odebranie 
pieniędzy budżetowych par-
tiom, budowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego poprzez 
wspieranie organizacji po-
zarządowych. Zmniejszenie 
liczby posłów i senatorów.

Bardzo ważna jest też poli-
tyka rodzinna, rozumiana jako 
element polityki gospodarczej.

- Czyli pomoc dla ro-
dzin wielodzietnych?

- Nie chodzi o pomoc so-
cjalną, ale o system podatko-
wy, który odciąży finansowo 
osoby, mające dzieci. Musimy 

Ważna obwodnica
Rozmowa z Dariuszem Kuczmarskim, kandyda-

tem PJN do Sejmu RP z powiatu wejherowskiego

zadbać o następne pokolenia. 
Wiadomo, że wychowanie 
dzieci wiąże się z dużymi 
wydatkami i problemami, 
dlatego rodzice powinni pła-
cić niższe podatki niż osoby 
bezdzietne. 

- Bez sprawnej gospo-
darki reformy nie mają 
szans. Co trzeba zmienić?

- Należy wprowadzić jed-
nolitą stawkę podatkową, 
uprościć procedury rejestracji 
działalności gospodarczej i 
rozliczania się z fiskusem, od-
dać decyzje o swoich emerytu-
rach ludziom a nie politykom. 
Usprawnić administrację pu-
bliczną. Wprowadzić Rejestr 
Usług Medycznych.

- Na konferencji w 
Gdyni powiedział pan, że 
posłowie nie powinni za-
pominać o regionach, z 
których się wywodzą. Gdy-
by pan zasiadał w Sejmie, o 
czym by pan pamiętał?

- Ten problem dotyczy 
m.in. posłów z powiatu wej-
herowskiego. Z pewnością nie 
zapomniałbym o wspieraniu 
naszych samorządów, o bu-
dowie Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej, 
czyli tzw. OPAT. To abso-
lutnie konieczna inwestycja, 
która musi być finansowana 
z budżetu centralnego. W 
korkach na „szóstce” męczą 
się zarówno mieszkańcy jak 

i turyści z całej Polski. Sa-
morządy Gdyni,  Wejhero-
wa, Rumi, Redy, Kosakowa, 
Pucka i innych gmin chcą 
budować drogę, ale nie są w 
stanie udźwignąć tak kosz-
townej inwestycji. Z pomocą 
musi przyjść państwo. Par-
lamentarzyści bezwzględnie 
muszą być wsparciem, a nie 
przeciwnikiem.

- Podczas konferen-
cji jeden z pana kolegów 
zwrócił uwagę na po-
dwójne znaczenie  skrótu 
PJN. Czytany tradycyjnie 
oznacza nazwę partii, ale 
w odwrotnym kierunku 
można go odczytać: Nowa 
Jakość Polski. 

- PJN to z pewnością 
nowa jakość, która daje nowe 
możliwości. Myślę, że osoby 
startujące z PJN gwarantują 
nową jakość polityki, bardzo 
potrzebną na polskiej poli-
tycznej scenie.

Nadzwyczajna Sesja RM

Odrębne obwody 
głosowania

2 września br. odbyła 
się IX Nadzwyczajna Sesja 
Rady Miasta Wejherowa, 
zwołana z powodu koniecz-
nego podjęcia uchwały w 
sprawie utworzenia na 
terenie miasta Wejhero-
wa odrębnych obwodów do 
głosowania dla przeprowa-
dzenia wyborów do Sejmu i 
Senatu RP. Takie odrębne 
obwody utworzono w Szpi-
talu Specjalistycznym im. 
F. Ceynowy, w Areszcie 
Śledczym przy ul. Sobie-
skiego oraz w Domu Pomo-
cy przy ul. Św. Jacka.

Na tej samej sesji  przy-
jęto uchwały, dotyczące 
oświaty, w związku z roz-
poczęciem się roku szkolne-
go. Jedna z uchwał dotyczy 
porozumienia z Gdynią o 

wykonywaniu transportu 
i opieki w czasie przewozu 
uczniów niepełnospraw-
nych. 

W kolejnej uchwale wej-
herowscy radni zatwierdzi-
li projekt „Czytam, liczę, 
rozwijam swoje zaintere-
sowania – dobry start w 
edukację – indywiduali-
zacja procesu nauczania i 
wychowania uczniów klas 
I-III szkół podstawowych 
w Gminie Miasta Wejhero-
wa”, finansowany ze środ-
ków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. dzięki 
temu do szkół podstawo-
wych w Wejherowie trafią 
dodatkowe środki na po-
moce naukowe, gry i sprzęt 
komputerowy, a także na 
dodatkowe zajęcia.

Mieszkańcy powiatu 
wejherowskiego

Startują z ramienia
największych partii

Listy kandydatów do Sej-
mu RP w nadchodzących 
wyborach, wyznaczonych 
na 9 października 2011, 
zaprezentowały największe 
partie. Wśród kandydatów 
PO, PiS, SLD i PSL nie bra-
kuje mieszkańców Wejhero-
wa oraz innych miast i gmin 
powiatu wejherowskiego.  

Nasz powiat reprezentu-
ją w wyborach parlamen-
tarnych następujące osoby:

Z ramienia PRAWA I 
SPRAWIEDLIWOŚCI:

Teresa Kępka z Wejhe-
rowa, Beata Ławrukajtis, 
Michał Stróżyk i Fran-
ciszek Saulski – wszyscy 
troje z Rumi oraz Violet-

ta Mackiewicz-Sasiak z 
Redy.

Z PLATFORMY OBY-
WATELSKIEJ w wyborach 
startują:

Krystyna Kłosin z 
Rumi oraz Jerzy Budnik 
z Wejherowa – oboje są już 
posłami obecnej kadencji 

POLSKIE STRONNIC-
TWO LUDOWE reprezen-
tuje na listach wyborczych 
Stanisława Bujanowicz 
z gminy Łęczyce.

Wśród kandydatów SO-
JUSZU LEWICY DEMO-
KRATYCZNEJ znaleźli się 
Marta Maj (Rumia) i Ma-
ciej Bochra, oboje z po-
wiatu wejherowskiego.

Elżbieta Jakubiak, posłanka i kandydatka do Sej-
mu RP z ramienia „Polska Jest Najważniejsza” wraz 
z pozostałymi kandydatami w wyborach parlamen-
tarnych z powiatu wejherowskiego, zapraszają na 
spotkanie w Wejherowie. 

Spotkanie zaplanowano na sobotę 10 września 
na Placu Jakuba Wejhera (koło cukierni T. Wenty) w 
godz. 11.00-12.00. 

Goście i organizatorzy zapraszają mieszkańców 
na kawę, ciasto i lody oraz oczywiście do rozmów 
na różne tematy, istotne dla naszego kraju, regionu 
i miasta. 

Na kawę z posłanką
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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

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

Mniej niż połowa, ale...

Sześciolatki już
w pierwszej klasie

Około sześć tysięcy uczniów rozpo-
częło 1 września naukę w szkołach 
podstawowych i gimnazjach w Wejhe-
rowie. Po raz pierwszy do szkoły po-
szły pięciolatki, objęte obowiązkowym 
wychowaniem przedszkolnym. Do klas 
pierwszych trafiło też, na razie z wybo-
ru rodziców, część sześciolatków.

W oddziałach przed-
szkolnych przy wejhe-
rowskich szkołach pod-
stawowych na terenie 
Wejherowa uczy się i bawi 
448 dzieci w wieku 5 lat, a 
209 pięciolatków znalazło 
miejsce w przedszkolach 
w naszym mieście. 

Wszystko to w ramach 
reformy oświatowej, która 
spowodowała również, że 
w tym roku po raz ostatni 
rodzice mogli decydować o 
wysłaniu sześciolatków do 
szkoły do klasy pierwszej 

lub pozostawieniu w od-
dziale wychowania przed-
szkolnego. Od przyszłego 
roku wszystkie sześcio-
latki będą objęte obowiąz-
kiem szkolnym. 

W Wejherowie naukę w 
klasach pierwszych rozpo-
częło 160 sześciolatków, 
co stanowi 26,7 procent 
wszystkich dzieci w tym 
wieku w mieście. Nato-
miast 325 sześciolatków 
uczęszcza do „zerówek” w 
szkołach, a 115 w przed-
szkolach. 

3 336 uczniów szkół podstawowych i 1509 
uczniów gimnazjów rozpoczęło 1 września na-
ukę w dwóch szkołach niepublicznych i sześciu 
szkołach samorządowych w Wejherowie. Do 
gminnego liceum, działającego w ramach Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących nr 2 uczęszcza 
320 licealistów.  

Poza tym naukę rozpoczęli uczniowie szkół 
powiatowych, na czele z największym I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana Sobieskiego oraz 
innych placówek oświatowych. 

Przyszli rzemieślnicy rozpoczęli rok szkolny

Odnowione klasy, nowy sprzęt

Najpierw była uroczystość na placu za szkołą, a potem pierwsze powakacyjne 
spotkania w klasach (u dołu).

Prezydent Krzysztof Hildebrandt, prezes cechu Brunon Gajewski, dyrektor biura 
cechu  Krzysztof Seroczyński oraz dyrektor szkoły, Stanisław Zaleski podczas 
wizyty w jednej z klas.

Uroczysta in-
auguracja nowe-
go roku szkolne-
go miała miejsce 
m.in. w Niepu-
blicznej Szko-
le Rzemiosła w 
Wejherowie, pro-
wadzonej przez 
Powiatowy Cech 
Rzemiosł Małych 
i Średnich Przed-
siębiorstw Zwią-
zek Pracodaw-
ców. Nic dziwnego 
więc, że w uroczy-
stości uczestni-
czył starszy cechu, 
Brunon Gajewski. 

Gościem nauczycieli i 
uczniów był też prezydent 
miasta Krzysztof Hilde-
brandt.

Zanim młodzież i grono 
pedagogiczne zebrali się na 
boisku przy ul. Kalwaryj-
skiej, cała szkolna społecz-
ność wzięła udział w mszy 
św. w kościele św. Leona. 

Po uroczystości ucznio-
wie i nauczyciele roze-
szli się do klas, a goście 
zwiedzali szkołę. A jest 
co oglądać i podziwiać, 
bo ta placówka, już wcze-
śniej remontowana i 
urządzona w starym za-

Szkoła liczy 380 uczniów a zajęcia prowadzi w niej 
30 wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotowych i 
zawodowych. Młodzież przygotowuje się do pracy w 
15 zawodach m.in. fryzjera, stolarza, mechanika sa-
mochodowego, blacharza, ślusarza, tapicera, piekarza, 
cukiernika a także złotnika-jubilera. 

bytkowym budynku, zo-
stała pięknie odnowiona.  
Jak informuje dyrektor 
Niepublicznej Szkoły Rze-
miosła Stanisław Za-
leski, w czasie wakacji 
wyremontowano sale lek-
cyjne i łazienki, położono 
nowe podłogi, odnowiono 
hol przy wejściu do szko-
ły. Szkoła wzbogaciła się 
też o nowy sprzęt, m.in. 
7 rzutników multimedial-
nych i 4 laptopy dla na-
uczycieli. 

- Zrobiliśmy wszystko, 
aby młodzież czuła się w 
naszej szkole dobrze i bez-
piecznie m.in. założyliśmy 
nowe bramy i domofony, 
aby nikt z osób postron-
nych bez wiedzy nadzo-
ru nie mógł wchodzić do 
szkoły – mówi dyrektor 
Zaleski.

Prawie 400 uczestników
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Gorące kino Pedro Almodóvara

Nocny Maraton Filmowy
Skandalista. Wizjoner. Filmowy geniusz. Po prostu PE-

DRO ALMODÓVAR. Multikino w Rumi zaprasza na noc 
filmową z trzema rewelacyjnymi obrazami tego wybitne-
go reżysera: „Przerwane objęcia”, „Zwiąż mnie” i „Skóra, w 
której żyję”. Wszystko to już w piątek 16 września po 22.00, 
podczas maratonu „Gorące kino Pedro Almodóvara”.

MULTIKINO w Rumi, 
mieszczące się w Galerii 
Rumia przy ul. Sobieskie-
go (róg Sabata) zaprasza 
wszystkich fanów tego 
nietuzinkowego twórcy 
na maraton jego filmów. 
Obejrzymy znakomicie 
przyjętą na festiwalach 
premierę „Skóra, w któ-

rej żyję”, poprzednie dzie-
ło reżysera, „Przerwane 
objęcia” oraz uchodzący 
za kultowy obraz z 1989 
roku „Zwiąż mnie” z An-
tonio Banderasem w roli 
głównej. 

Warto zaznaczyć, 
że ten f i lm był  ostat -
nim wspólnym przed -

sięwzięciem dwóch 
hiszpańskich arty -
stów: Almodóvara 
i  Banderasa,  przed 
wielką hol lywoodz -
ką karierą aktora. 
Ostatnim przedsię -
wzięciem – oczywi -
ście aż do real izacj i 
„Skóry…”

Skóra, w której żyję
Opowieść o chirurgu plastycznym, który trzyma w zamknięciu w swoim mieszkaniu 

piękną Ewę. Kim jest tajemnicza kobieta? Jakie stosunki łączą ją z lekarzem? Prawda 
okaże się bardziej szokująca niż najśmielsze przypuszczenia.

Przerwane objęcia
Lena i Mateo zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Mateo nie wie, że Lena 

jest narzeczoną wpływowego milionera, który zrobi wszystko, by zatrzymać ją przy 
sobie. Nie wie też, że nocami bywa luksusową prostytutką... 

Zwiąż mnie! (Atame!)
Po opuszczeniu szpitala dla umysłowo chorych Ricky zaczyna śledzić Marinę, prosty-

tutkę, z którą kiedyś uprawiał seks. Ricky postanawia namówić ją żeby została jego żoną.

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
Dla naszych Czytelników mamy cztery pojedyncze 

zaproszenia na maraton. Aby je otrzymać, wystarczy 
zadzwonić do nas i odpowiedzieć na pytanie:

Z jakiego kraju pochodzi Pedro Almodovar?
Odpowiedź można znaleźć w informacjach, zamiesz-

czonych na tej stronie gazety.
Prosimy dzwonić w piątek 9 września (na ty-

dzień przez maratonem) o godz. 10.00 na numer 
telefonu: 606-101-502. 

Bilety otrzymają cztery osoby, które się do nas do-
dzwonią jako pierwsze.

Ceny biletów
Bilet normalny - 22 zł
Bilet ulgowy - 19 zł 

(obowiązuje dla mło-
dzieży licealnej i stu-
dentów na podstawie 
ważnej legitymacji)

Bilet zniżkowy za 
okazaniem imiennej 
legitymacji ISIC i ITIC 
- 16 zł
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18 września
Koncert
chóru

Niedawno informowa-
liśmy o wielkim sukcesie  
Chóru „Cantores Veihe-
rovienses”, który został 
laureatem 50. Między-
narodowego Konkursu 
Pieśni Chóralnej „Se-
ghizzi” 2011 w Gorizia 
we Włoszech.  Wejhe-
rowski zespól otrzymał 
tam aż trzy nagrody.

Dla naszych Czy-
telników mamy dobrą 
wiadomość: już niedługo 
będziemy mogli usłyszeć 
nasz znakomity chór w 
wejherowskiej Kolegia-
cie. Chórzyści z dyry-
gentem prof. Markiem 
Rocławskim na czele 
zaśpiewają w kościele 
Trójcy Świętej w następ-
ną niedzielę 18 wrze-
śnia. 

Koncert rozpocz-
nie się o godz. 19.00, 
a zaprasza na niego 
nie tylko dyrygent i 
prezes chóru, ale tak-
że ks. prałat Tadeusz 
Reszka.

Wstęp wolny.

Uwaga ! Uwaga ! Uwaga !

Właściciele nieruchomości
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi

wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w wejherowie 
poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia na okres 10 lat.

Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi i zainteresowa-
ne wynajęciem proszone są o złożenie pisemnej oferty zawierającej 
dane o powierzchni mieszkania, jego wyposażeniu technicznym i 
proponowanej wysokości miesięcznego czynszu. 

Dopuszczamy możliwość wynajęcia lokali o obniżonym standar-
dzie technicznym (ogrzewanie na piece węglowe).

Oferty prosimy składać w sekretariacie wejherowskiego Zarządu Nierucho-
mości 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.

Sprzedam mieszkanie 2-po-
kojowe ,II piętro , 43,5m2 Wejhe-
rowo os. 1000-lecia.

Tel.: 608-619-599
***

Korepetycje z fizyki i chemii, w 
tym uczę matematyki. Wejherowo. 

Tel.: 58  677-01-50
***

Lekcje szwedzkiego.
Tel.: 781-830-808 

***
Wynajmę mieszkanie – 1 

pokój, kuchnia, łazienka. 
Tel.: 880-00-25-46

***
Zamienię forda 1.8 diesel 

cruzier 92r. na spokojnego kucy-
ka dla osoby niepełnosprawnej. 

Tel.: 793-263-586
***

Sprzedam działkę ogrod-
niczą w Wejherowie. Domek 
murowany, ocieplony, c.o., ła-
zienka, trzy kondygnacje. 32 tys. 

Tel.:  793-263-586

OGŁOSZENIA DROBNE
Mężczyzna uczciwy podej-

mie pracę w gospodarstwie, za 
mieszkanie. 

Tel.: 600-160-888
***

Sprzedam mieszkanie na 
parterze, 3-pokojowe, na Osie-
dlu Harcerska. 

Tel. 513-773-236
***

Podejmę każdą pracę, najle-
piej w ogrodnictwie. 

Tel.: 600 160 888
***

S p r z e d a m  d z i a ł k ę 
ogrodniczą w Wejherowie. 
Domek murowany ocieplo-
ny c.o.,  studnia, łazienka. 
33 tys. zł. 

Tel.: 793 263 586
***

G a r a ż  d o  w y n a j ę c i a 
w  W e j h e r o w i e  Ś m i e c h o -
w i e .  C e n a  d o  u z g o d n i e -
n i a . 

Tel.: 698 077 096

W Czymanowie malują
Międzynarodowy 
plener malarski

Przez 11 lat historii ple-
neru odbywał się on w róż-
nych miejscach na terenie 
Pomorza m.in. w Dębkach, 
Słajszewie i Białogórze. Od 
kilku lat impreza artystycz-
na gości na terenie Ośrod-
ka Technicznego Elektrow-
ni Szczytowo-Pompowej w 
Czymanowie przy jeziorze 
Żarnowieckim. Początko-
wo organizowany dla kilku 
osób plener o charakterze 
regionalnym rozrósł się w 
ciągu ostatniego 10-lecia do 
miana międzynarodowego. 

Choć chętnych na uczest-
nictwo w tym prestiżowym 
dla marynistów wydarzeniu 
nigdy nie brakowało, organi-
zatorzy,  dbając o artystyczny 
klimat i kameralność plene-
ru zamknęli w tym roku listę 
uczestników na 25 osobach. 

Oprócz malarzy polskich 
na kartach historii pleneru 
zapisali się także artyści z 

Norwegii, Rosji, Litwy, Ja-
ponii i Francji. W tym roku 
do grona uczestników dołą-
czą malarze Niemieccy. 

W tym roku, jak i w latach 
poprzednich uczestnicy ple-
neru spotkają się, by malo-
wać przede wszystkim moty-
wy morskie – marynistyczne. 

Plener zakończy się werni-
sażem w Muzeum Regional-
nym na zamku w Krokowej. 
Wydarzenie ma charakter 
otwarty i każdy dysponujący 
czasem i chęcią może czuć się 
na nie zaproszony. 14 paź-
dziernika wystawa przenie-
sie się do sali wystawowej 
Ratusza w Wejherowie. 

Szczegóły dotyczące 
pleneru i wystawy zna-
leźć można na stronie 
www.aleksander-sko-
tarczak.pl, a także na 
stronie Wejherowskiego 
Centrum Kultury www.
wck.org.pl

W Czymanowie w gminie Gniewino, od 
11 do 24 września będzie odbywał się mię-
dzynarodowy plener malarsk,i organizowa-
ny przez Aleksandra Skotarczaka – zało-
życiela i prezesa Kaszubsko-Pomorskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Pol-
skich. Współorganizatorem pleneru jest 
Wejherowskie Centrum Kultur  i prezydent 
Wejherowa.

Spotkajmy się na pieszej wędrówce

Na szlakach Ziemi 
Wejherowskiej

Ukazała się kolejna po-
zycja o charakterze tury-
stycznym. Jest to niewielka 
książeczka, zatytułowana  
„Na szlakach Ziemi Wejhe-
rowskiej”, zawierająca infor-
macje o 9 szlakach pieszych, 
19 szlakach rowerowych, 6 
trasach nordic walking, 2 
ścieżkach zdrowia, a do tego 
dołączona jest informacja o 
bazie noclegowej. 

Informacje dotyczą atrak-
cji turystycznych powiatu 
wejherowskiego, które można 
zobaczyć w trakcie pieszych 
lub rowerowych eskapad. 
Zapewne mało kto wie ile 
ciekawych dworów i pałaców 
można zobaczyć na Ziemi 
Wejherowskiej, i to nie tylko 
rozpadających się lub zdewa-
stowanych przez ząb czasu 
ale szczególnie takie, które 
nadal są w świetniej kondycji 
albo odrestaurowywane przez 
prywatnych właścicieli mogą 
cieszyć oczy wędrujących tu-
rystów. Jest się czym pochwa-
lić bo przepięknie wyglądają 
dwory w: Sławutówku, Żeli-
strzewie, Kłaninie, Rzucewie, 
Bychowie, Sasinie, Lublewie 
i w wielu innych miejscach. 
Warto tę książeczkę kupić 
aby wybrać się szlakiem dwo-
rów i pałaców.

Równie atrakcyjnie będzie 
wyglądać piesza wędrówka 
„Krawędzią Kępy Puckiej” 
wiodąca przez Wejherowo-

-Redę-Mrzez ino-Osłoni -
no- Rzucewo do Pucka. Ta 
kapitalna piesza eskapada 
przyniesie wiele wrażeń pie-
churom. Warto również po-
wędrować Pradolinami rzek 
Łeby i Redy – część zachod-
nia lub część wschodnia. Wę-

drówka przyniesie niezapo-
mniane wrażenia.

Opracowanie turystyczne 
ukazało się dzięki współpra-
cy ze Starostwem w Wejhe-
rowie oraz Stowarzyszeniem 
Turystycznym „Ziemia Wej-
herowska”.

CZYTAJ NAS 
W INTERNECIE
www.pulswejherowa.pl

OGŁOSZENIA
ZA DARMO

Informujemy Czy-
telników, że prywat-
ne ogłoszenia drobne 
(nie dotyczy ogłoszeń 
firm i zakładów) bę-
dziemy 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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MIASTO

Dolny taras będzie nawadniany

Park się zmienia

Trawniki na dolnym ta-
rasie Parku Miejskiego w 
Wejherowie, w najbardziej 
reprezentacyjnej części, zo-
stały odnowione. Na razie nie 
wyglądają może jeszcze zbyt 
efektownie, bo prace prze-
prowadzono niedawno, ale 
w przyszłości ta część parku 
się zazieleni i będzie równie 
piękna, jak sąsiednie.

Jak poinformowała nas 
Dorota Grochalska, kie-
rownik Wydziału Inwesty-
cji, Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska 

Urzędu Miasta w Wejhe-
rowie, dotychczasowa war-
stwa trawy i ziemi została 
zdjęta, a nowe trawniki 
założono na podkładzie tor-
fowym. Zostały one wypo-
sażone w system nawad-
niający. 

W ramach ostatniego 
etapu rewitalizacji Parku 
im. A. Majkowskiego, we 
wrześniu br. zaplanowa-
no też nasadzenia nowych 
drzew i prace pielęgnacyjne 
przy starym drzewostanie. 

AK.

Coraz mniej 
starych pieców

Niedawno w obszernym artykule informowa-
liśmy o proekologicznej polityce władz miasta, 
zmierzającej do zstąpienia pieców w budyn-
kach nowoczesnymi  systemami grzewczymi. 
Nic dziwnego zatem, że niedawno prezydent 
Wejherowa podpisał z dwiema wspólnotami 
mieszkaniowymi umowy na dofinansowanie 
modernizacji systemu grzewczego. Nowe ogrze-
wania otrzymają kamienice przy ul. Sobieskie-
go 268 i 12 Marca 238.

Wspólnota mieszkanio-
wa przy ul. Sobieskiego 268 
otrzymała dofinansowanie w 
wysokości 70 tys. zł, a wspól-
nota przy ul. 12 Marca 238 – 
144 tys. zł. 

Zgodnie z uchwałą z 19 
lutego 2008 r., miasto finan-
suje inwestycje proekologicz-
ne prowadzone w budynkach 
należących do wspólnot 
mieszkaniowych, w których 
miasto posiada udział oraz 
w budynkach komunalnych. 
Bezwzględnym warunkiem 
jest likwidacja wszelkich 
pieców domowych i lokal-
nych kotłowni węglowych. 
Od roku 2008 wymieniono 
w Wejherowie ogrzewanie w 
kilkunastu budynkach. 

Zanieczyszczenie jest od-
czuwalne zwłaszcza w śród-
mieściu Wejherowa, gdzie 
występuje duże zagęszcze-
nie starego budownictwa 
wielorodzinnego, wyposa-

żonego w piece węglowe. 
- Wymiana ogrzewania w bu-
dynkach jest bardzo ważna 
ponieważ wpływa ona na zdro-
wie mieszkańców Wejherowa 
– mówi prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. - Wiadomo, że 
spalanie węgla, a czasami też 
śmieci powoduje zanieczysz-
czenie powietrza, a w efekcie 
choroby, przede wszystkim 
raka. Postanowiłem temu 
przeciwdziałać. 

Z inicjatywy prezydenta 
Rada Miasta przyjęła pilo-
tażowy program finanso-
wania modernizacji syste-
mów grzewczych budynków 
mieszkalnych na proekolo-
giczne w latach 2008-2013. 
Finansowanie inwestycji ze 
strony miasta nie może jed-
nak przekroczyć 75 proc. jej 
łącznych kosztów. Pieniądze 
przypadną po równo na loka-
le komunalne, jak i prywatne 
w budynku. 

Piach i liście 
na ulicach

Ponieważ jakiś czas 
temu poruszyliśmy temat 
zaniedbanych dróg powia-
towych w Wejherowie (mia-
sto przekazało w tym roku 
zarządzanie ulicami powia-
towymi ich właścicielowi), 
Czytelnicy co jakiś piszą do 
nas w tej sprawie. Wcze-
śniej skarżyli się na brak 
ławek i koszy na śmieci, 
teraz na bałagan na powia-
towych drogach. 

Nasz Czytelnik, autor 
zdjęć napisał następujący 
list:

Szanowni Państwo! 
Przesyłam do redakcji zdję-
cia dróg, żeby zaintereso-
wać Państwa tą sprawą. 
Ulice powiatowe po przeję-
ciu ich przez Starostwo Po-
wiatowe nie przypominają 
takiej kategorii dróg. Panu-
jący brud i bałagan świad-
czy o braku zainteresowa-
nia tymi drogami przez 

Ulica św. Jana jest bardzo ruchliwą drogą, a piach 
dodatkowo utrudnia ruch samochodów.

Na ul. Rzeźnickiej zalegający piach i deszcz sprawiły, 
że na jezdni pojawiły się chwasty.

Na ul. Dworcowej po obu stronach jezdni leżą liście. 
Jesienią pewnie ich przybędzie...

obecnego zarządcę tych 
dróg. Sterty liści, kamienie 
i piasek wystawia świadec-
two zarządcy tych dróg i nie 
jest to dobre świadectwo.  

Kiedy ktoś weźmie się 
za porządek na tych uli-
cach? Panie starosto, kiedy 
pan zauważy, co się dzieje 
na drogach zarządzanych 
przez pana. Pańskie służ-
by nic w tym zakresie nie 
robią. Czy Starostwo nie 
musi sprzątać ulic?

W załączeniu przesyłam 
kilka zdjęć zaledwie trzech 
ulic powiatowych. Jednak-
że sytuacja dotyczy w zasa-
dzie wszystkich ulic w Wej-
herowie, no chyba że wiatr 
sam wywiał liście z którejś 
ulicy. 

Z wyrazami szacunku.
Zdziwiony i zaniepokojony 

J.T.
(dane do wiadomości 

redakcji)

PRZYPOMINA, że w listopadzie 2011 roku tracą waż-
ność karty płatnicze, na które wpływały świadczenia ro-
dzinne.

Prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka w 
Wejherowie, przy ul. Kusocińskiego 17 lub  telefonicznie 
pod nr 58 677-79-80 lub 58 677-79-85 w sprawie sposobu 
wypłaty zasiłków.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

O G Ł O S Z E N I E

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziec-
ka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubie-
gającą 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 w Wejherowie 
przypomina o zmianach zasad ustalania prawa do świadczeń związanych 

z urodzeniem dziecka
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TURYSTYKA

R E K L A M A

 Kursy kat.  A1, A, B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz Żukowski

Wejherowo 
ul. Polna 3/41     
(koło SKM Nanice)

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

Integracja, edukacja i zabawa

Wejherowianie w Gdyni

W wycieczce do Gdy-
ni uczestniczyły dzieci ze 
świetlicy Stowarzyszenia 
Przyjaciół Rodziny przy  ul. 
Dworcowej (pod opieką wo-

W upalny piątek, 26 sierpnia br. odbyła się ostatnia wakacyjna wycieczka dla miesz-
kańców Wejherowa, zorganizowana przez Stowarzyszenie Turystyki „Bez Barier”, 
pod kierunkiem pani Joli Kampowskiej, przewodnika miejskiego i terenowego.

lontariusza Krystiana Kiel-
skiego) oraz młodzi ludzie 
ze Środowiskowego Domu 
Pomocy Społecznej w Wej-
herowie, przy ul. Przeben-

dowskiego 1 (pod okiem te-
rapeutów Alicji Joachimiak 
i Marka Kochanika oraz 
praktykantki Sylwii).

Grupa z radością prze-

mierzała gdyńskie ulice, 
podziwiając architekturę 
i słuchając informacji o 
historii miasta, przeka-
zywanych przez przewod-
niczkę.

Uczestnicy wycieczki oglą-
dali gdyńskie pomniki i jach-
ty zacumowane na przystani, 
zwiedzili też Muzeum Miasta 
Gdyni, gdzie ze zdumieniem 
oglądali zdjęcia i eksponaty 
ukazujące małą wieś Gdynię, 
przekształcającą się na po-
czątku XX wieku w atrakcyj-
na miejscowością letniskową. 
Frajdą dla dzieci była wizyta 
na plaży, podczas gdy star-
si uczestnicy odpoczywali w 
nadmorskim parku.

Wycieczka odbyła się dzięki 
dotacji z Urzędu Miasta Wej-
herowa , w ramach projektu 
„Poznaj Wejherowo i okolice”. 

Alicja Orszulak

Trzy tysiące turystów w Wejherowie 

To był hit lata!

Urząd Miejski w Wejhe-
rowie, w ramach promocji 
miasta, zorganizował w 
okresie letnim nieodpłatne 
wycieczki po Wejherowie i 
Kalwarii Wejherowskiej z 
przewodnikiem. 

Atrakcją były nie tylko 
kościoły i  kalwaria, ale 
także ratusz, otwarty 7 dni 
w tygodniu. 

Z oferty w ciągu dwóch wa-
kacyjnych miesięcy skorzy-
stało około 3 tysięcy turystów!

Kickboxing i karate 
KTS-K „Fight Zone” zaprasza dzieci od 6 lat, 

młodzież i dorosłych na treningi. Klub kickboxingu 
i karate sportowego, mający swoje placówki m.in. 
w Wejherowie i Redzie, należy do ścisłej czołówki 
klubów, zajmujących się szkoleniem dzieci.

Aby się zapisać na zajęcia, trzeba zadzwonić do 
głównego trenera Rafała Karcza, po nr tel: 695-650-
914 lub napisać na adres: fightzone@fightzone.pl . 

Szczegóły na stronie internetowej: 
www.fightzone.pl 


