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TYM ŻYJE MIASTO

Zderzyły się Już za tydzień
samochody znów do szkoły

ODPUST MATKI
BOŻEJ ZIELNEJ
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Koncert grupy jazzowej Frank Parker & Maciej Fortuna Project to ostatnia propozycja Wejherowskiego Centrum Kultury w ramach „Muzycznego lata w Wejherowie”.
Niedzielne koncerty w parku, odbywające się przez całe wakacje dobiegają końca. 28 sierpnia na scenie letniej w Parku Majkowskiego wystąpi zespół jazzowy w składzie: Maciej
Fortuna – trąbka, Frank Parker – perkusja, Przemysław
Raminiak – fortepian i Andrzej Święs – bas.
Usłyszymy standardy jazzowe oraz własne kompozycje zespołu - z pewnością będzie to solidna porcja energetycznego
jazzu na światowym poziomie. Początek koncertu o godzinie
17.00. Wstęp wolny.
Dzień wcześniej, w sobotę 27 sierpnia Centrum Handlowe
Kaszuby w Wejherowie zaprasza na swoje szóste urodziny.
Impreza pod nazwą „VI Leśne Urodziny Centrum Handlowego Kaszuby” rozpocznie się już o godz. 16.00, a gwiazdą wieczoru w CK będzie Ewa Farna, młoda, znana i utalentowana
wokalistka rockowa.
Ciekawym i nietypowym wydarzeniem kulturalnym, zaplanowanym na najbliższy weekend jest spektakl pt. „Historia
Normandii opowiedziana przez Francuzów”, wystawiony w ramach Dni Kultury Francuskiej. Goście z Normandii
zaprezentują najważniejsze momenty z dziejów tego regionu
za pomocą obrazów, elementów muzyki, tańca i śpiewu. Spektakl odbędzie się 27 sierpnia br. o godz. 16.00 w auli Gimnazjum nr 1 w Wejherowie.
Po przedstawieniu zaplanowano wystawę prac malarskich,
rysunków oraz plakatów ilustrujących krajobrazy i zabytki
Normandii, a także pokaz wyrobów koronczarskich i hafciarskich oraz „malowanie na żywo” pod kierunkiem artystymalarza Reynalda Lemaire.			

TRZYDZIEŚCI
LAT MINĘŁO

We wrześniu minie
trzydzieści lat, odkąd
na ulicach Wejherowa
pojawiły się pierwsze
autobusy miejskie –
mówi Czesław Kordel,
prezes MZK. – Dzisiaj
na 15 liniach kursuje
26 autobusów.
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Huk i brzęk usłyszeli w piątkowe przedpołudnie
przechodnie wokół skrzyżowania ul. 12 Marca,
Wniebowstąpienia i Judyckiego. Doszło tam do zderzenia Opla Corsy i Peugeota. W wypadku została
ranna młoda pasażerka Opla.

Atrakcje na ostatni
wakacyjny weekend

DZIŚ W NUMERZE

W środę, mimo popołudniowej pory wokół szkoły na osiedlu Kaszubskim ekipa
remontowa pracowała pełną parą. Z frontowej ściany demontowano rusztowania.

Dobiegają końca wakacyjne remonty placówek oświatowych. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, gdzie trwa
największa inwestycja oświatowa w mieście, dwa dni temu
ekipy budowlane demontowały rusztowania na frontowej
ścianie, odsłaniając nową pastelową elewację. Za tydzień w
tej placówce i w innych szkołach wszystko musi być gotowe.
Szkoła Podstawowa nr 11
i II Liceum Ogólnokształcące,
wchodzące w skład wspomnianego zespołu szkół, bardzo się
tego lata zmieniły, nie tylko na
zewnątrz. Jak już informowaliśmy, w ramach termomodernizacji placówki została ona
ocieplona (łącznie z dachem),
wymieniono też okna, niektóre
drzwi i grzejniki w całym budynku, a wszystko to za 1 mln
700 tys. zł.
Wszystkie remonty i
modernizacje prowadzone
w wejherowskich szkołach
i przedszkolach gminnych

kosztują prawie 3 mln zł.
W ramach tych inwestycji
zmieniło się częściowo otoczenie Zespołu Szkół nr 2 w
Śmiechowie, dzięki czemu
droga do szkoły będzie wygodniejsza i bezpieczniejsza.
W Szkole Podstawowej nr 8 kapitalnemu
remontowi poddano bibliotekę, a w Gimnazjum
nr 1 na zmodernizowanym poddaszu powstają
nowe sale dydaktyczne.
Remont sal lekcyjnych
dobiega końca w Szkole
Podstawowej nr 9.

Przedszkole Samorządowe nr 2 po wakacjach będzie
większe, a dodatkową powierzchnię uzyskano, adaptując na potrzeby przedszkola byłe mieszkanie.
Ekipy remontowe spieszą
się, by zdążyć przed pierwszym dzwonkiem, a przecież
jeszcze konieczne jest sprzątanie. Najbliższy tydzień będzie więc w szkołach bardzo
pracowity. Tym bardziej, że
jeszcze przed rozpoczęciem
roku szkolnego pojawią się w
nich nauczyciele, aby przygotować się do pracy.
AK.

Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny odbył się 15
sierpnia na Kalwarii
Wejherowskiej. Z okazji rocznicy Cudu nad
Wisłą modlono się
m.in. za Ojczyznę.
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ZDJĘCIA
Z DUSZĄ
- Wykonanie zdjęć i
ich obróbka zajmowało kiedyś więcej czasu,
a każda fotografia wymagała uwagi - opowiada Maria Donarska, która ponad 50
lat prowadziła zakład
fotograficzny w Wejherowie.
str. 10
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STRAŻ MIEJSKA

Odpowie przed sądem

Niespełna 18-letni chuligan, w obecności swojej
dziewczyny chciał dać pokaz „dojrzałości” w miejscu
publicznym. Przejeżdżającemu ul. Karnowskiego w
Wejherowie patrolowi Straży Miejskiej pokazał „fuck
off, zaczął wykrzykiwać w ich stronę obraźliwe słowa,
kierował też groźby karalne. Chciał też poszczuć funkcjonariuszy psem, którego miał pod opieką.
W tej sytuacji strażnicy podjęli interwencję. Sprawca był tak agresywny, że funkcjonariusze zmuszeni
byli użyć kajdanek. Po badaniu na zawartość alkoholu
w wydychanym powietrzu okazało się, że sprawca miał
prawie 2 promile alkoholu.
Za znieważenie funkcjonariusza publicznego na
służbie grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku. Natomiast za groźby karalne sprawca może zostać ukarany karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.

Pijany kierowca uderzył w słup
14 sierpnia około godz. 12.50 w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 6 z ul. 12 Marca w Wejherowie
doszło do kolizji drogowej.
Pijany kierowca Fiata Uno uderzył w przydrożny
słup. Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze
wejherowskiej Straży Miejskiej ustalili, że pojazdem
kierował 48-letni mieszkaniec Wejherowa, który miał
w wydychanym powietrzu 2,68 promila alkoholu.
Pijany kierowca wiózł w aucie jeszcze dwie osoby.
Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jeden z przechodniów wyciągnął kluczyki kierowcy z stacyjki, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Czynności w tej sprawie
prowadzi policja.
Zenon Hinca
zastępca komendanta SM

W miniony piątek zderzyły się Opel Corsa i Peugeot

Wypadek w centrum miasta
Przechodnie
i
mieszkańcy usłyszeli huk i brzęk, kiedy
w piątkowe przedpołudnie na jednym
z ruchliwych skrzyżowań Wejherowa
zderzyły się dwa samochody. U zbiegu
ulic 12 Marca, Wniebowstąpienia i Judyckiego doszło do
wypadku drogowego z udziałem Opla
Corsy i Peugeota.
W piątek, 19 sierpnia,
ok. godziny 10.30 kierujący
Peugeotem 81-letni mieszkaniec woj. lubelskiego,
jadący ul. 12 Marca w kierunku centrum Wejherowa,
wjechał na wspomniane
skrzyżowanie.
Kierowca
nie ustąpił pierwszeństwa
jadącemu prawidłowo ulicą
Wniebowstąpienia Oplowi,
którym kierowała mieszkanka Wejherowa.
Na skrzyżowaniu doszło
do zderzenia samochodów,
na skutek którego pasażerka Opla Corsy doznała urazu kręgosłupa. Na miejscu
zjawili się policjanci z KPP
Wejherowo oraz strażacy, którzy pomogli usunąć
oba uszkodzone pojazdy ze
skrzyżowania, aby przywrócić normalny ruch sa-

Bądźmy
trzeźwi
na drodze
Policja wciąż apeluje o rozwagę na drogach, a przede wszystkim o trzeźwość.
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Przypomnijmy, że tylko
w jednej z sierpniowych akcji sierpniowej akcji „Trzeźwy Poranek” w ciągu kilku
godzin na terenie powiatu
wejherowskiego zatrzymano 6 kierowców, będących
pod wpływem alkoholu.
O skutkach prowadzenia
po pijanemu piszemy m.in.
obok, w rubryce Straż Miejska.
Za kierowanie pojazdem
po spożyciu alkoholu grozi
kara grzywny nawet do 5
tys. złotych oraz 10 punktów karnych, a także kara
pozbawienia wolności nawet do dwóch lat.

mochodowy w tym miejscu.
Nie doszło do poważnych
utrudnień ani korków.
Jak nas poinformował
asp. sztab. Wiesław Krause z Komendy Powiatowej
Policji w Wejherowie, w
miniony weekend doszło do
aż pięciu wypadków drogowych w powiecie wejherowskim, m.in. w rejonie Luzina i Szemuda.
Na szczęście nie byłyto wypadki tragiczne, ale
odniesione rany, poważny
stres i uszkodzenia samochodów przysporzyły wielu
osobom przykrości i zmartwień.
BJ.

Strażacy z wejherowskiej jednostki musieli m.in. usunąć ze skrzyżowania oba samochody, które utrudniały ruch w tym miejscu.

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

O TYM SIĘ MÓWI
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Nowa trasa powstanie m.in. wzdłuż rzeki Cedron

Dla pieszych i rowerzystów
Teren nad rzeką Cedron w rejonie ul. Kochanowskiego będzie miejscem inwestycji, dzięki której powstanie szlak rowerowy i pieszy. To
dobra widomość nie tylko dla rowerzystów i miłośników spacerów, ale
też dla mieszkańców, którzy skarżyli się na zaniedbania w tej części
miasta. Pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa”.
Zniszczone
barierki
i
mostek oraz nierówna nawierzchnia chodnika sprawiają, że miejsce nad Cedronem
(nieopodal drogi krajowej)
wygląda nieestetycznie, a
przechodnie muszą uważnie
patrzyć pod nogi, żeby się nie
potknąć. Zwrócił nam na to
uwagę jeden z Czytelników.
Dlaczego władze miasta nie
dostrzegają tych mankamentów i nie zlecają naprawy zniszczonych obiektów? Zapytaliśmy
o to zastępcę prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta.
- Zdajemy sobie sprawę, że
to miejsce wymaga prac remontowych. Byłem w tym rejonie i widziałem zniszczone
urządzenia – wyjaśnia Piotr
Bochiński. - Wstrzymywaliśmy się jednak z większymi
pracami naprawczymi w tym
rejonie, ponieważ wzdłuż rzeki Cedron ma powstać nowa
ścieżka rowerowa w ramach
inwestycji w części dofinansowanej ze środków Unii
Europejskiej. W tym rejonie
planujemy także z własnych
środków wybudować dalszy
odcinek ścieżki. W zakresie
tych prac jest również naprawa wspomnianego mostku.
Poprawi to zdecydowanie
infrastrukturę i estetykę w
tym obszarze.
Jak informuje zastępca
prezydenta, P. Bochiński,
starania o środki zewnętrzne na ten cel trwały dość
długo, ale udało się zakończyć wymagane procedu-

ry i niedawno w Urzędzie
Marszałkowskim
została
podpisana umowa, w ramach której na terenie kilku
miast i gmin powstanie sieć
tras rowerowych. Partnerem
wiodącym jest gmina Kosakowo, a miasto Wejherowo
jest jednym z beneficjentów
umowy.
W ramach programu Turystyczny Szlak Północnych Kaszub, bo tak nazywa się wspomniany projekt,
w granicach naszego miasta
powstanie 1650 metrów
ścieżek rowerowych. Będą
to tzw. ciągi pieszo-jezdne,
przeznaczone dla przechodniów i rowerzystów, a także
osób, poruszających się na
rolkach, hulajnogach itp.
sprzęcie. Niektóre odcinki
tras będą pełniły wyłącznie
funkcję ścieżek rowerowych.
Pieniądze na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego.
- Program ten będzie realizowany w latach 2012
- 2013. Trudno na razie mówić o dokładnych terminach
tych prac, ponieważ po niedawnym podpisaniu umowy
uzgadniamy szczegóły, w
tym harmonogram inwestycji. Za parę dni wszystko
będzie wiadomo – informuje
Dorota Grochalska, kierownik Wydziału Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Wejherowie. –
Chociaż program i przyzna-

ne dofinansowanie dotyczy
kilku miast i gmin, to każdy
samorząd będzie budował
swoje odcinki tras we własnym zakresie. Natomiast
ścieżka na jednym z odcinków ulicy Ofiar Piaśnicy będzie realizowana przez nas
wspólnie z Gminą Wejherowo, gdyż granice terenów
przebiegają w taki sposób,
że nie jest możliwe podzielenie tego zakresu na wiele
dodatkowych „podetapów”.
Jak się dowiedzieliśmy w
Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska UM, przyszłe
ścieżki rowerowe przebiegają
przez tereny niezabudowane,
jak również przez obszary
ściśle zurbanizowane. O ile
jednak łatwo zaplanować
ścieżkę rowerową na nowo
projektowanej trasie, o tyle
dużo trudniej zbudować ją
w starej strukturze miasta.
Tam, gdzie warunki na to
pozwalają, powstają odcinki,
wydzielone dla rowerów.
- Do tej pory mamy w
granicach miasta Wejherowa ok. 16 000 metrów ścieżek utwardzonych i gruntowych łącznie – mówi pani
kierownik D. Grochalska.
– Pracujemy nad połączeniem istniejącej sieci tak,
aby trasy rowerowe stanowiły ciągłość. Pomoże w
tym z pewnością realizacja
projektu Turystyczny Szlak
Północnych Kaszub.
A. Kuczmarska

Nowa trasa rowerowo-spacerowa powstanie m.in. wzdłuż rzeki Cedron, dzięki
czemu ten teren zostanie zmodernizowany.

133 km tras

27 lipca 2011 roku w
Urzędzie
Marszałkowskim wójt gminy Kosakowo, Jerzy Włudzik
jako partner wiodący, w
imieniu swoim i pozostałych uczestników projektu, podpisał umowę o
dofinansowanie projektu
„Turystyczny szlak Północnych Kaszub”.
Wartość zadania wynosi prawie 18 mln zł.
W ramach inwestycji powstanie 133 km spójnego, oznakowanego szlaku
rowerowego z niezbędną
infrastrukturą na terenie
gmin: Kosakowo, Krokowa, Puck, Wejherowo,
Gniewino oraz w mieście
Puck i mieście Wejherowo.
Celem projektu jest
podniesienie jakości oraz
poprawa publicznej infrastruktury turystycznej o
znaczeniu regionalnym i
ponadregionalnym.

Zniszczony mostek na Cedronie zostanie naprawiony.

REKLAMUJ SIĘ W

PULSIE WEJHEROWA
OFERUJEMY RABATY
OD CEN OGŁOSZEŃ

Niektóre wejherowskie ulice mają wydzielony pas dla rowerów, tak jak widoczny
na zdjęciu odcinek ul. 12 Marca.

TEL.: 606-629-454
3

REKLAMA

4

Puls Wejherowa, nr 7, 25 sierpnia 2011

IMPREZY
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Piknik

Po raz trzynasty pracownicy Zakładu Usług
Komunalnych w Wejherowie oraz ich goście
spotkali się na Pikniku
Komunalnym.
W minioną sobotę, na
plenerowej rodzinnej biesiadzie
nie
brakowało
atrakcji kulinarnych, rekreacyjnych ani rozrywkowych. Zabawa przy muzyce
dla dorosłych i dla dzieci
podobała się wszystkim
uczestnikom, tym bardziej,
że odbyła się w pięknym
miejscu – w Oycowej Zagrodzie w Gowinie.
Takie spotkania służą
integracji
pracowników,
którzy na co dzień nie mają
czasu poznać się bliżej. A
wśród znajomych i przyjaciół na pewno pracuje się
lepiej.		
AK

REKLAMA

POZBĄDŹ SIĘ

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

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

Jarosław Pergoł
dyrektor ZUK

e-mail: zuk@wejherowo.pl

www.zukwejherowo.pl

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

MASZ ODPADY
- MASZ ZUK
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Trzydzieści lat temu na ulicach Wejherowa pojawiły się pierwsze autobusy miejskie

Nowoczesna i sprawna komunikacja
nie może funkcjonować bez informatyki
Naszym rozmówcą jest Czesław Kordel, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie
- Niedawno pisaliśmy
o wprowadzonych przez
rząd opłatach za korzystanie z drogi krajowej
nr 6, którymi objęto
również
komunikację
miejską. Mówi się, że
konsekwencje tej decyzji dotkną pasażerów
miejskich
autobusów.
Czy tzw. e-myto sprawi,
że bilety autobusowe
będą droższe?
- Może się tak stać, tym
bardziej, że zmiany wprowadzono w trakcie roku
budżetowego. Ani nasza
spółka ani miasto nie ma
dodatkowych pieniędzy na
pokrycie
nieprzewidzianych wydatków. Zanim
odczujemy same opłaty,
musieliśmy zapłacić za
wypożyczenie urządzeń do
obsługi systemu, dokonać
przedpłaty prepeidowej i
zarejestrować się w specjalnym systemie viaTOLL.
Dodatkowe wydatki podwyższają koszty przewozowe i będą wymagały finansowego pokrycia o sposobie
i wysokości którego zadecydują samorządy. Szacujemy, że z tytułu dodatkowych opłat za korzystanie z
dróg cena jednego przejazdu wzrasta o 5 groszy.
- Jest jeszcze szansa,
że tak się nie stanie?
- Cały czas prowadzimy rozmowy w tej sprawie, m.in. poprzez Izbę
Gospodarczą Komunikacji
Miejskiej w Warszawie, w
której jesteśmy zrzeszeni.
MZK Wejherowo jest tam
znany i ma silną pozycję.
Niedawno wróciłem ze stolicy z kolejnych spotkań i
konsultacji z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury. Rozmawiałem
też z posłem z naszego regionu, Kazimierzem Plocke, który mimo, że zajmuje
się rolnictwem i rybołówstwem, zainteresował się tą
sprawą. Obiecał, że będzie
rozmawiał na forum rządu i
przekonywał o naszej racji.
- Co właściwie zamierzacie panowie uzyskać?
- Przestałem być optymistą i nie wierzę, że rząd się
wycofa z lipcowej decyzji.
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Mógłby jednak wprowadzić rozporządzenie, które
zminimalizowałoby koszty.
Nie jestem zwolennikiem
całkowitego zwolnienia z
opłat, ale problem mogłyby rozwiązać preferencyjne
stawki, uregulowane rozporządzeniem. Zależnie od
rodzaju autobusu, opłaty
mogłyby być ustalone na
poziomie od zera (dla autobusów o najwyższych normach czystości spalin) do
5 groszy. Izba Gospodarcza
przygotowuje obecnie materiały na ten temat. Przepisy unijne tego nie zabraniają, wszystko zależy od
dobrej woli ministra Grabarczyka i jego współpracowników. Premier Donald
Tusk na razie nie reaguje
na nasze prośby.
- A co na to minister?
- Poinformowano nas, że
ministerstwo będzie zbierało informacje od firm komunikacyjnych z całej Polski
na temat finansowych konsekwencji
wprowadzenia
opłat. Dane z III i IV kwartału mają być podstawą do
ewentualnych decyzji.
- Chodzi więc m.in.
o informacje z MZK w
Wejherowie?
- Odgrywamy w tej sprawie ważną rolę, ponieważ
nasza wiedza, zdobyta dzięki stosowanym systemom
informatycznym, jest dla
wszystkich istotna. Nasza
firma jako pierwsza nagłośniła ten problem. Inne
miasta dopiero teraz przyłączają się do dyskusji. Np.
Gdańsk i Gdynia postulowały zniesienie winiet za
korzystanie z obwodnicy,
ale nie wspomniały o opłatach za drogę krajową.
Gdynia obecnie nas wspiera. Inni też zrozumieli, że
opłaty pociągną za sobą
znaczne wydatki. Obliczyliśmy, że wyniosą one od
100 do 250 tys. zł rocznie.
A przecież i tak mamy problem z dynamicznie rosnącymi cenami paliwa...
- Wspomniał pan o
ważnej roli Wejherowa.
Przypomnijmy
zatem,
że właśnie u nas został
wprowadzony innowa-

cyjny system biletowy.
Najpierw był bilet elektroniczny i sprzedaż
biletów przez internet,
teraz można korzystać
z karty płatniczej. Skąd
się biorą takie pomysły?
- Z moich doświadczeń
zawodowych, podpatrywania tego, co oferują przewoźnicy w Polsce i innych
krajach, a także z przekonania, że informatyka może
ułatwić nam życie, także w
tej dziedzinie. Nowoczesna komunikacja nie może
działać bez informatyki.
Interesują mnie i wręcz
pasjonują możliwości, jakie
dają systemy elektroniczne
m.in. w archiwizowaniu danych, ale też w dystrybucji
biletów. Mam nadzieję, że
pasażerowie wolą kupić u
kierowcy bilet, którego już
nie muszą kasować niż popularne w Trójmieście karnety. Jeszcze wygodniejsze
i tańsze jest, moim zdaniem, korzystanie z biletów
elektronicznych. Cieszę się,
że pasażerowie podzielają
to zdanie i kupują takie bilety.
- Czemu służą karty
elektroniczne dla osób
starszych,
korzystających z bezpłatnych przejazdów. Po co musza oni
przyłożyć kartę do czytnika w autobusie?
- W tym przypadku chodzi o rejestrację przejazdów
bezpłatnych, która pokazuje nam, ile osób korzysta z
autobusów i jak kształtują
się potoki pasażerskie poszczególnych linii, a więc
gdzie autobusy muszą jeździć, a gdzie można je wycofać. Chciałbym podziękować naszym pasażerom za
zrozumienie i korzystanie
z tego systemu rejestracji
przejazdów.
Rejestracja
przydaje się też w razie
wypadków i spraw o odszkodowanie. Nie trzeba
szukać świadków zdarzenia, bo wiadomo, że osoba
poszkodowana jechała tym
autobusem.
- Nowoczesny sprzęt
jest instalowany w coraz
to
nowocześniejszych
autobusach.

Czesław Kordel kieruje Miejskim Zakadem Komunikacji od 14 lat.

- Oczywiście, w miarę
możliwości
wymieniamy
nasze pojazdy na nowe i
ekologiczne, które są nie
tylko wygodne, ale też pozwalają obniżyć koszty
eksploatacji. Mamy w sumie 26 pojazdów, w tym 5
o najwyższym standardzie.
Kolejny nowy autobus trafi do nas we wrześniu, w
30 rocznicę pojawienia się
pierwszych autobusów w
mieście.
- W tym roku przypada okrągła rocznica?
- Owszem. Dokładnie
we wrześniu 1981 roku
na ulicach Wejherowa
pojawiły się pierwsze autobusy miejskie, kursujące na linii nr 2 na trasie
Szpital Rejonowy –Osiedle Kaszubskie. Obecnie
mamy 15 linii w Wejherowie oraz do okolicznych
miejscowości, od Rumi po
Kębłowo i od Kąpina po
Gniewowo.
- Wiadomo, że pasażerowie narzekają czasem na kierowców i na
zbyt małą częstotliwość
kursów na niektórych
liniach. Skarżą się z
powodu awarii i związanych z nimi spóźnień
autobusów, krytykują
też zniszczone przystanki, czasem pozba-

wione rozkładów jazdy.
A jakie są największe
problemy przewoźnika?
- Również wspomniane zniszczone przystanki i
dewastacje w autobusach.
Na nowe tabliczki z rozkładami jazdy wydajemy
rocznie ok. 30 tys. złotych!
Problemem są także pasażerowie, jeżdżący bez biletów oraz nierentowne linie,
które z różnych powodów

muszą funkcjonować. Zimą
kłopotów przysparza nam
nieprzychylna aura, czyli
śnieg i lód na drogach oraz
wszechobecne w każdej porze roku korki na ulicach.
- Życzymy zatem panu
i sobie łagodnej zimy i
kolejnych nowych połączeń komunikacyjnych
w rozwijającym się Wejherowie. Dziękuję za
rozmowę.

Dyrektor, prezes i ...pasażer
Czesław Kordel w 1997 roku wygrał konkurs na dyrektora komunikacji miejskiej w Wejherowie. Cztery lata
później zakład budżetowy przekształcono w spółkę, C.
Kordel został prezesem Zarządui dyrektorem Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Wejherowie. Do pracy dojeżdża z
Gdyni, gdzie mieszka od zawsze.
Dwa lub trzy razy w miesiącu Czesław Kordel jeździ
autobusami miejskimi, starając się, aby nie zauważyli go
kierowcy. W ten sposób obserwuje ich pracę i przygląda
się funkcjonowaniu komunikacji w mieście.

MZK w liczbach

W Wejherowie funkcjonuje 15 linii autobusowych, po których kursuje 26 autobusów spółki, prowadzonych w sumie
przez 52 kierowców. MZK zatrudnia dodatkowo 5 autobusów przewoźników zewnętrznych, w tym jeden przegubowy.
O prawidłowe kursowanie autobusów dba 5 dyspozytorów, a o sprawność techniczną pojazdów - 13 mechaników. Nad wszystkim czuwa 19 pracowników administracji.
Autobusy wejherowskiego MZK wykonują rocznie ok.
2 mln 70 tys. Kilometrów i przewożą ponad 5 mln pasażerów.

AKTUALNOŚCI
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OPAT jedynym sposobem na korki

Nie ustają w walce
o obwodnicę
Na dużym rondzie przy drodze krajowej nr 6 w Rumi, w sąsiedztwie Castoramy i dworca PKP, kilkunstu samorządowców rozdawało kierowcom
kartki pocztowe, apelując o budowę
obwodnicy północnej. W akcji, zainicjowanej przez prezydenta Gdyni,
Wojciecha Szczurka, wziął m.in. udział
prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt. Samorządowców wspierał
gdańszczanin, Paweł „Konjo” Konnak,
showman i performer.
Korki na drodze krajowej
nr 6, tworzące się zwłaszcza
latem w Redzie oraz w Rumi
dokuczają nie tylko przyjeżdzającym nad morze turystom. Są bolączką wszystkich
zmotoryzowanych mieszkańców powiatu, m.in. mieszkańców Wejherowa, dojeżdżających do Trójmiasta.
Cierpią z ich powodu
nie tylko kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych. Autobusy miejskie
również wolniutko posuwają się w korkach, a pasażerowie męczą się w tym
czasie w nagranych i często
zatłoczonych pojazdach.

KARTKI DO MINISTRA

Jedynym sposobem na
rozwiązanie tego narastającego problemu jest budowa Obwodnicy Północnej
Aglomeracji Trójmiejskiej
(OPAT), o którą od lat zabiegają
samorządowcy.
Mimo, że projekt nie znajduje uznania i zrozumienia
w rządzie, niedawno podjęli
w tej sprawie kolejną akcję
z udziałem prezydenta Gdyni, Wejherowa, burmistrza
Rumi i przedstawicieli kilku
ościennych gmin.
Do przejeżdżających zakorkowaną szóstka kierowców trafiło 5 tysięcy kart
pocztowych, zaadresowanych do ministra Grabarczyka i apelujących o budowę OPAT. Samorządowcy
prosili kierowców, aby wysłali te kartki do adresata.

TO ZADANIE PAŃSTWA

– Musimy wspólnie działać, aby przekonać ministra
infrastruktury, że to dla

nas priorytetowa inwestycja o randzie krajowej
– mówił podczas akcji prezydent Wojciech Szczurek. - Budowa tej drogi to
zadanie państwa, bo żaden
samorząd nie jest w stanie
realizować tak dużego i
kosztownego przedsięwzięcia. Chodzi nam o to, aby
państwo wpisało je na listę
inwestycji krajowych i po
prostu realizowało.

SAMORZĄDY
NIE UDŹWIGNĄ

- Pocztówki, które wręczamy kierowcom, są skierowane do ministra z prośbą żeby uznał planowaną
obwodnicę za drogę krajową
– dodał prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Skoro
jest obwodnicą drogi krajowej, więc naturalną rzeczą
jest, że powinna mieć taki
sam status. Ponieważ minister się waha, trzeba go do
tego przekonać.
Koszt budowy obwodnicy szacuje się na ponad
miliard złotych. Lokalne
samorządy nawet wspólnymi siłami nie są w stanie
udźwignąć takiego zadania
bez pomocy państwa.

60 TYSIĘCY POJAZDÓW

Niestety,
Obwodnicą
Północną Aglomeracji Trójmiejskiej jak na razie możemy „pojeździć” ... palcem po
mapie. Coroczna letnia gehenna turystów mieszkańców, trwa już od kilku lat i
jeszcze długo się nie skończy. Ani premier polskiego
rządu ani odpowiedzialne
za infrastrukturę drogową
ministerstwo nic nie robią z

Na mapce, którą możemy pokazać tylko w czarnobiałej wersji, dolna linia przedstawia obecną drogę
krajową nr 6, natomiast górna – projektowaną
obwodnicę. OPAT ma przebiegać od wylotu Obwodnicy Trójmiejskiej w Gdyni, przez gminę Kosakowo,
następnie obrzeżami Rumi i Redy do drogi w kierunku Pucka, aby na końcu połączyć się z „szóstką”
już za Redą.

tym problemem. Gdy minister C. Grabarczyk odbiera
kolejne bukiety kwiatów i
podziękowania za skuteczność, kierowcy grzęzną w
korkach na drodze krajowej nr 6, którą codziennie
przejeżdża ok. 60 tysięcy
pojazdów!

A BYŁO BLISKO

Plany budowy OPAT
przyjęto ponad 10 lat temu.
Ówczesny starosta wejherowski, Grzegorz Szalewski i radni powiatowi
przyjęli uchwałę, później
opracowano wstępny projekt i rozpoczęto rozmowy
z rządem. Ministerstwo
wprowadziło projekt do planów budowy a rząd wprowadził do realizacji. Niestety, obecny rząd wycofał się
z obietnicy budowy OPAT.
Niedawno zakończył się
etap konsultacji społecznych, związanych z przygotowaniami do budowy
Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta.
Firma
opracowująca
koncepcję przebiegu Obwodnicy
spotykała
się
z mieszkańcami Gdyni,
Rumi, Kosakowa. Mimo
wielu kontrowersji, udało
się ustalić szczegóły przebiegu drogi.
Na tym etapie przygotowań nie doszło do wyli-

czenia dokładnych kosztów
budowy, ale szacuje się,
że będą one sięgać od 1 do
1,5 miliarda złotych. Tak
dużych pieniędzy nie są w
stanie wygospodarować lokalne samorządy od Gdyni
do Wejherowa.

BEZ WŁADZ POWIATU

Podczas niedawnej akcji informacyjno-protestacyjnej w sprawie budowy
obwodnicy samorządowcy
Gdyni, Rumi i Wejherowa
głośno mówili o potrzebie
budowy nowej drogi, rozdawali ulotki, rozmawiali
z kierowcami i dziennikarzami.
Nie wszyscy samorządowcy wykazują podobne
zainteresowanie tą ważna
sprawą. Zauważyliśmy, że
nie było na rondzie w Rumi
przedstawicieli władz powiatowych, ani starosty J.
Reszke ani jego zastępcy z
Rumi, J. Domańskiego. A
szkoda...
Funkcjonująca OPAT
miała się stać swoistym
„oknem na świat”, otwierającym region oraz nadmorskie miejscowości na
turystykę, gospodarkę,
kulturę, itp. Stało się
jednak inaczej. Pozostajemy zakorkowaną prowincją.
AK.

ROCZNICOWY KONIEC LATA
Parę tygodni temu obchodziliśmy 67. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - wielkiego, powstańczego
zrywu przeciwko wojskom
niemieckim,
okupującym
stolicę. Danina krwi narodu
polskiego była ogromna – ok.
18 tys. zabitych powstańców
i ok. 180 tys. ludności cywilnej. Było to efektem rozkazu Hitlera wydanego po
wybuchu powstania, który
brzmiał: „Każdego mieszkańca trzeba zabić. Nie wolno
brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z
ziemią”.
Rozkaz ten, z charakterystyczną dla Niemców
skrupulatnością, został wykonany. Warszawa mimo to
przetrwała a czyn powstańczy przeszedł do historii jako
jedno z najdonośniejszych
wydarzeń końca II Wojny
Światowej.
Kilka dni temu świętowaliśmy uroczyście kolejną
rocznicę „Cudu na Wisłą”
oraz święto naszej armii. 15
sierpnia 1920 roku Wojsko
Polskie ruszyło do uderzenia
na Armię Czerwoną, najpotężniejszą, najliczniejszą i
najbardziej nieludzką armię
świata. Bolszewicy pewni
byli pokonania Polaków,
zdobycia Warszawy i marszu na Berlin, Paryż i inne
stolice Europy, według strategicznych planów podboju
i dyrektyw rządu Rosji Sowieckiej. Bitwa Warszawska
1920 roku, zwana też Cudem
nad Wisłą, ocaliła niedawno
odzyskaną polską niepodległość. Była to jedna z trzech
najważniejszych bitew XX
wieku, a zarazem w całej historii ludzkości. Wojsko Polskie na czele z marszałkiem
Józefem Piłsudskim zatrzymało i zwyciężyło milionową
Armii Czerwonej i uratowało nie tylko Polskę, ale całą
Europę przed niewolą oraz
wprowadzeniem sowieckiego
totalitaryzmu i systemu komunistycznego.
Pamiętajmy o tych rocznicach, czcijmy pamięć dzielnych powstańców, żołnierzy,
którzy nie wahali się złożyć
daniny krwi na ołtarzu Ojczyzny. Doświadczyli, czym

jest Polska pozbawiona wolności i suwerenności. Przyszło im egzamin z patriotyzmu i umiłowania ojczyzny
zdawać w tym najcięższym
wymiarze, z poświęceniem
własnego życia.
Chwała im za to. Jesteśmy
ich dłużnikami i dziedzicami
spuścizny, którą wywalczyli –
całkowicie wolnej i niepodległej Polski. Przez pamięć tych
niejednokrotnie bardzo młodych bohaterów, wypełniajmy
zadany nam zupełnie inny
wymiar patriotyzmu, rozwoju kraju i budowania pozycji
Polski w Europie i w świecie.
Chciałbym zachęcić do odwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego, które
jest żywą lekcja historii, żywym świadectwem tamtego
heroicznego czynu.
Pozwólcie, że jeszcze kilka
zdań poświęcę innemu ważnemu wydarzeniu. 29 lipca,
po 15 miesiącach od katastrofy smoleńskiej, komisja
badająca jej przyczyny przedstawiła swój końcowy raport.
Zawarła w nim splot wydarzeń, które do tej tragicznej
katastrofy
doprowadziły.
Nie ma argumentu, który
by uzasadniał podważanie
wiarygodności i ustaleń komisji. Najważniejsze jednak
aby wyciągnąć odpowiednie
wnioski i podjąć adekwatne
działania, by taka tragedia
już nigdy nie miała miejsca.
Zbliża się nieubłaganie
koniec letnich wakacji i sezonu urlopowego. Życzę wszystkim słonecznego końca lata i
dobrej pogody. Więcej słońca
dla rolników na czas trwających żniw i dla letników odwiedzających nasz region.
Kazimierz Plocke
- poseł

REKLAMA
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Święto religijne i państwowe oraz rocznica „Solidarności”

Odpust Wniebowzięcia NMP
15 sierpnia na Kalwarii Wejherowskiej odbył się Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Mimo pochmurnego nieba
i mżawki pod Domem Kajfasza zebrało się sporo wiernych.
ciec Tyberiusz, witając na
uroczystości byłego przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
Janusza Śniadka.
Dzień wcześnie, w niedzielny wieczór, również
odbyła się msza św. pod
Kaplicą Kajfasza, a wierni
w procesji z symboliczną
trumną udali się do Kaplicy
Grobu Matki Bożej.
AK.

Część z nich przyszła na
miejsce uroczystości razem
spod kościoła św. Anny, odmawiając po drodze modlitwę różańcową.
Odpustowej liturgii przewodniczył ks. kanonik Ireneusz Baryła, proboszcz
parafii w Szemudzie. Zgodnie z tradycją święta Matki
Bożej Zielnej na zakończenie
ksiądz kanonik poświęcił
przyniesione kwiaty i zioła.

O. Tyberiusz Nitkiewicz, proboszcz parafii
św. Anny podkreślił, że w
to święto religijne i zarazem państwowe i modlimy
się m.in. za Ojczyznę. W
Wejherowie
świętowano
również 15 rocznicę poświęcenia sztandaru oddziału
NSZZ „Solidarność” oraz
31. rocznicę powstania „Solidarności”. Wspaniałe idee
tego ruchu przypomniał oj-

Nawet w lesie nie brakowało okazji do spowiedzi
świętej.

Na prośbę o. Tyberiusza Nitkiewicza zaprezentowany został sztandar wejherowskiej „Solidarności” z herbem miasta i wizerunkiem Matki Bożej Wejherowskiej.

Większość uczestników uroczystości przyniosło bukiety kwiatów, zgodnie z tradycją święta Matki Bożej Zielnej.
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Na miejsce uroczystości jej uczestnicy szli w procesji ulicami miasta.

W uroczystości odpustowej uczestniczył Janusz Śniadek, były przewodniczący Komisji Krajowej „Solidarności” oraz Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta
Wejherowa.

Wiele osób chętnie zabrało do domu poświęcone kłosy zboża oraz kwiaty, zdobiące
ołtarz przed Kaplicą Kajfasza.

EDUKACJA I KULTURA
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Najlepsza metoda dla małych dzieci

Nauka języków obcych
poprzez ruch i zabawę
O tym, że naukę języków obcych warto rozpocząć jak najwcześniej, nie
trzeba już nikogo przekonywać. Dzieci w wieku przedszkolnym uczą
się najpierw rozumienia
ze słuchu i odpowiedniego reagowania. Następnie, stopniowo poszerzają
swoje umiejętności o mówienie. Na zajęciach w
„Językowej Ciuchci” w
Wejherowie dzieci aktywnie poznają języki
obce, poprzez zabawę i
ruch, m.in. przy muzyce. Dopiero potem przychodzi czas na kolejne
etapy nauki. Jest też możliwość wspólnej zabawy
dzieci i rodziców.
- Proponujemy najlepszą
naszym zdaniem metodę
nauczania dzieci języków
obcych, jaką jest TPR (Total
Physical Response), czyli
metoda reagowania całym
ciałem. Ruch powiązany
jest z treścią przekazywaną
przez nauczyciela, a wraz
ze wzrostem zaawansowania uczniów, dodaje się
nowe komendy, wymagające wykonania nowych akcji
– wyjaśnia Edyta Bigus,
właścicielka szkoły „Językowa Ciuchcia”.
REKLAMA

Dzieci przyswajają języki obce z niezwykłą łatwością, ponieważ ich umysł
jest najbardziej chłonny.
Nauka poprzez zabawę
przynosi najlepsze efekty,
a piosenki, rymowanki
i wierszyki, a także gry,
plansze i inne pomoce
wizualne sprawiają maluchom wiele radości. Odpowiednie metody czynią naukę przyjemna i skuteczną.
Ponieważ zajęcia językowe odbywają się w siedzibie
przedszkola, warunki do nauki i zabawy są idealne, a w
dodatku panuje tam przyjazna atmosfera. Dodatkowo
dzieci uczą się współdziałać
w grupie, jednocześnie działając twórczo i samodzielnie.
- Korzystamy z nowoczesnych materiałów dydaktycznych, zatrudniamy
lektorów,
posiadających
wysokie kwalifikacje i doświadczenie w nauczaniu
małych dzieci – dodaje
pani Edyta.
Żeby nie przemęczać i
nie zniechęcać dzieci, w
„Językowej Ciuchci” proponuje się półgodzinne zajęcia dwa razy w tygodniu
dla 3- i 4-latków, a dla
pozostałych dzieci również
dwa razy w tygodniu, ale

po 45 minut. Dla sześciolatków takie zajęcia są tym
bardziej wskazane, że w
zerówkach w szkołach nie
ma lekcji języka obcego,
obecnych zwykle w przedszkolach. Następuje więc
roczna przerwa w edukacji
językowej.
„Językowa Ciuchcia”
ma także ofertę dla starszych uczniów, poznających język niemiecki. Lekcje
dla gimnazjalistów i licealistów mogą być dobrą podstawą do dalszej nauki lub
pracy w Niemczech, gdzie
dla naszej młodzieży otwierają się różne możliwości.
- Dodatkowo proponujemy naukę języka kaszubskiego, która od września będzie prowadzona
w kilku wejherowskich
szkołach – mówi Edyta Bigus. – U nas dzieci mogą
nauczyć się kaszubskiego
jeszcze lepiej!
Wracając do metod,
stosowanych w tej szkole, pani Edyta zaprasza
zainteresowanych rodziców na bezpłatne
lekcje pokazowe, które
odbędą się w „Językowej Ciuchci” przy ul.
Św. Jana 3/1, 30 i 31
sierpnia o godz. 10.00.

Wystawa Letniej Akademii Sztuki

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie oraz Wejherowski
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku YMCA są organizatorami wystawy prac słuchaczek WUTW YMCA.
Podczas wernisażu który
odbył się w bibliotece przy ul.
Kaszubskiej w minioną śro-

dę, dyrektor biblioteki Danuta Balcerowicz gratulowała artystkom talentu (na
zdjęciu) i obdarowała je dyplomami i wydawnictwami.
Piękne obrazy, wykonane
podczas Letniej Akademii
Sztuki prowadzonej przez
Longinę Wysocką można
podziwiać w galerii biblio-

teki na pierwszym piętrze.
Warto obejrzeć kaszubskie
pejzaże, architekturę Wejherowa i okolic, portrety i
obrazy o innej tematyce.
- Te obrazy powstały z
serca – powiedziała L. Wysocka. I to widać!
Więcej zdjęć na naszej stronie:
www.pulswejherowa.pl

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
zaprasza do udziału w

V Powiatowym Konkursie Czytelniczym

„My i nasza rodzina – sięgajmy do swoich korzeni”
Celem konkursu jest zwiększenie aktywności naszych czytelników w zacieśnianiu więzów
rodzinnych jako podstawy życia ludzkiego. Rozbudzenie zainteresowania historią, kulturą
oraz tradycjami współczesnego i minionego okresu, odnalezienie w sobie instynktu poszukiwacza swoich przodków oraz poznanie jak liczną mamy rodziną i skąd wywodzą się jej
korzenie.
Składa się on z czterech modułów:
I moduł - konkurs rysunkowy skierowany do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z
terenu Powiatu Wejherowskiego klasy 0-III. Tematem wykonywanych rysunków jest rodzina.
II moduł - konkurs na wykonanie drzewa genealogicznego. Adresowany jest do uczniów
szkół podstawowych klasy IV-VI z terenu Powiatu Wejherowskiego.
III moduł - konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej na temat genealogii rodziny skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu Powiatu
Wejherowskiego oraz innych osób zainteresowanych.
IV moduł – konkurs na wykonanie reportażu –filmu dokumentalnego ”My i nasza rodzina
- sięgajmy do swoich korzeni”. Skierowany do wszystkich osób zainteresowanych z Powiatu
Wejherowskiego.
Regulamin konkursu dostępny na stronie www.biblioteka.wejherowo.pl

Podziękowania za atrakcje dla dzieci
„Wakacje ze Sztuką”, które odbywały się latem w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Wejherowie, udało nam się zrealizować dzięki
współpracy wielu osób. Teraz,
kiedy spotkania dobiegły końca,
dyrekcja i pracownicy biblioteki
pragną podziękować wszystkim, którzy dołożyli swoją „cegiełkę” w przygotowanie tak
atrakcyjnej oferty dla dzieci:
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - za dotację, dzięki
której każde dziecko mogło otrzymać tak atrakcyjną nagrodę
Cukierniom „Jaś” z Bolszewa i „Jerzyk” z Luzina - za
sponsorowanie słodkiego poczęstunku dla naszych Milusińskich

Pani Kamili Goman przybliżenie dzieciom kultury romskiej i nauczenia ich
otwartości na inność
Panu Krzysztofowi Naklickiemu i Jego uczniom za wyjątkową, muzyczną wersję "Czerwonego Kapturka"
Ratownikom, wolonariuszom z SIM Wejherowo - za
przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy
Panu
Władysławowi
Kepce - za zaszczepienie w
dzieciach chęci do poszukiwania własnych korzeni
Funkcjonariuszom
Komisariatu Policji w Wejherowie–Śmiechowie - za zapoznanie dzieci z tajnikami ich
pracy oraz przypomnienie zasad

bezpieczeństwa podczas wakacji
Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w
Wejherowie - za umożliwienie dzieciom spotkania ze strażackim sprzętem
Pracownikom
Nadleśnictwa w Wejherowie - za
przypomnienie bogactwa drzemiącego w naturze
Komendantowi
Straży Miejskiej w Wejherowie - za okazane wsparcie i
przychylność wobec naszych
działań
Panu Rafałowi Karczowi oraz Kornelii Szymańskiej - za wyjątkowy pokaz
kickboxingu i szerzenie wśród
dzieci idei aktywnego uprawiania sportu.
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W zakładzie fotograficznym nic nie mogło się zmarnować, bo filmy, materiały i sprzęt zdobywało się z wielkim trudem

Stare zdjęcia mają duszę
Praca zawsze była jej pasją. Pani Maria Donarska z Wejherowa przez 54 lata
zajmowała się zawodowo fotografią, wkładając w to nie tylko umiejętności i
wiedzę, ale także serce. Dzisiaj praca w zakładzie fotograficznym jest zautomatyzowana, ale dawniej zdjęcia trzeba było wywoływać, naświetlać, retuszować.
Każda fotografia wymagała oddzielnej uwagi, dlatego zdaniem pani Marii, każde stare zdjęcie ma duszę.
Zakład „Foto-Mariola”
M. Donarskiej, założony
w 1965 roku, był jedną z
trzech tego rodzaju placówek w mieście. Mieścił się
w rynku, a właściwie w
bocznej uliczce, obok kościoła św. Trójcy.
Nieopodal ratusza, funkcjonował zakład fotograficzny pana Perszona, a po
drugiej stronie placu był
zakład pani Kujaczyńskiej.
W latach siedemdziesiątych do tego grona dołączył
zakład fotograficzny Spółdzielni Pracy, znajdujący
się w Domu Usług przy ul.
Sobieskiego.

RODZINNA PAMIĄTKA

Do fotografa chodzili
niemal wszyscy mieszkańcy miasta i okolicznych
miejscowości, i to nie tylko
po to, aby wykonać zdjęcia
do dokumentów.
- W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych samodzielne robienie
zdjęć własnym aparatem
nie było tak popularne,
jak obecnie – przypomina Maria Donarska. – Na
miejscu robiliśmy zdjęcia ślubne, komunijne, z
okazji chrztu oraz innych
uroczystości, ale też pamiątkowe zdjęcia rodzinne, jakie dzisiaj wykonuje
się rzadko. Takie zdjęcia
wkładało się potem do
albumów lub w ozdobne
ramki.

EKRAN KOMPUTERA
ZAMIAST ALBUMU

Sama mam wiele rodzinnych zdjęć, które są dla
mnie wspaniałą pamiątką.
Zawdzięczam to mojej mamie, która co roku chodziła
z dziećmi do fotografa – dodaje pani Maria.
Ramki i albumy ze zdjęciami są nadal popularne,
ale papierowe odbitki przegrywają z fotografiami cyfrowymi, oglądanymi tylko
na ekranie komputera lub
telewizora.
- W czasach, kiedy prowadziłam zakład, fotografia dopiero się rozwijała,
potem przeszła prawdziwą
rewolucję – mówi Maria
Donarska. – Dlatego trzeba
było ciągle się uczyć.
Najpierw jednak młoda
dziewczyna z Częstochowy
uczyła się zawodu w zakładzie fotograficznym w Bytomiu. Z czeladnika szybko
awansowała na mistrza,
najmłodszego w całych Katowicach, gdzie wówczas
pracowała.

NOCAMI I W NIEDZIELE

- Do Wejherowa przyjechałam w 1964 roku, ponieważ wyszłam za mąż za
rodowitego wejherowianina
– mówi Maria Donarska.
Młoda mężatka i wkrótce również mama, pracowała we własnym zakładzie
fotograficznym. To było

ciężkie i pracochłonne zajęcie. Naświetlanie filmów,
wywoływanie, retuszowanie, robienie kopii – wszystko to wymagało obcowania
z chemikaliami i często
kończyło się późną nocą. W
ciągu dnia trzeba było przecież przyjmować klientów i
robić im zdjęcia.
Zakłady
fotograficzne
były otwarte również w soboty i niedziele, ponieważ
klienci trafiali tu wprost po
uroczystościach w kościele.
- Czasami jednego dnia
było kilkanaście ślubów
albo chrztów – wspomina
M. Donarska.

WSZYSCY SĄ FOTOGENICZNI

Wykonywanie zawodu
fotografa dostarczało wiele satysfakcji, ale wiązało
się z wysiłkiem i stresem.
M.in. dlatego, że wszystko - od filmów i papieru po
sprzęt (aparaty, suszarki
itp.) - trzeba było z trudem
zdobywać. Były wprawdzie „przydziały” filmów
i innych materiałów, ale
zdecydowanie niewystraczające.
- Z tego powodu staraliśmy się wykorzystywać
każda klatkę, nie marnując niczego – wspomina
M. Donarska. – Nie można
było pozwoli sobie na zdjęcia nieudane, dlatego duże
znaczenie miało przygotowanie fotografowanych
osób.

Ta ekipa wspaniałych lekarek, lekarzy i pielęgniarek Oddziału Neurologii (niestety
nie udało się pokazać na zdjęciu wszystkich) zasługuje na uznanie i podziękowanie.
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Pani Mariola Donarska z jednym ze starych, bardzo interesujących dziś aparatów.
Ta ekipa wspaniałych lekarek, lekarzy i pielęgniarek Oddziału Neurologii (na zdjęciu nie udało
się zaprezentować wszystkich) zdaniem pani Marioli zasługuje na duże uznanie i podziękowanie.

Zdaniem pani Marii nie
ma osób niefotogenicznych.
Trzeba sprawić, aby klient
rozluźnił się i pozbył napięcia, zachowywał się naturalnie, uśmiechnął się.
Ważne jest odpowiednie
ujęcie, aby wydobyć to, co
ładne, ukrywając mankamenty urody.

WIEDZA WAŻNIEJSZA
NIŻ DROGI SPRZĘT

Zakład „Foto Mariola”
zajmował się m.in. wywoływaniem filmów, przynoszonych przez klientów
oraz wykonywaniem odbitek. Przy okazji pani Maria
doradzała mieszkańcom,
jak robić zdjęcia, żeby były
lepsze.
- Przekazywałam różne wskazówki
– mówi
M. Donarska. – Nie dla
wszystkich jest oczywiste,
że lepiej nie robić zdjęć w
pełnym słońcu, bo znaczenie lepsze kolory uzyska się
po południu lub pod wieczór. Trzeba też zadbać o
odpowiednie ujęcia. Znając
zasady, można zrobić piękne zdjęcia najprostszym
aparatem. Umiejętności i
wiedza są ważniejsze od
posiadania wysokiej jakości
sprzętu, a jeśli ktoś ma talent, to tym lepiej.

W ŚLADY MAMY

Oprócz rodziny (maż
i troje dzieci) oraz pracy
zawodowej, pani fotograf
działała społecznie w Cechu
Rzemiosł w Wejherowie.
- Wejherowski cech był i
jest do dzisiaj bardzo prężną organizacją, głównie
dzięki wieloletniemu prezesowi, Brunonowi Gajewskiemu – mówi M. Donarska, która zajmowała się
m.in. robieniem zdjęć z ważnych uroczystości i imprez,
a także szkoliła młodzież.
Wykształciła
kilkanaście
uczennic, za co otrzymała
Złoty Medal. Drugi dostała
za całokształt pracy.
Zawodu fotografa nauczyła również córki. Starsza przez jakiś czas miała
własny zakład, a młodsza
córka, Magdalena Klawikowska kontynuuje rodzinne tradycje, prowadząc firmę „Foto Mariola” przy ul.
Kwiatowej.

SZYBKA POMOC

Cała rodzina bardzo
zmartwiła się, kiedy wiosną tego roku pani Mariola
doznała udaru mózgu. W
pełni sprawna nagle poczuła się bardzo źle. Gdyby nie
szybka i skuteczna pomoc
pracowników
pogotowia

oraz wejherowskiego szpitala, mogłoby się skończyć
tragicznie.
– Wszyscy otoczyli mnie
opieką, udzielając niezbędnej pomocy, począwszy od
dyspozytorki
pogotowia,
która cierpliwie mnie wysłuchała i nie pozwoliła
mi zlekceważyć objawów
choroby, poprzez lekarzy
pogotowia i szpitala, po
pielęgniarki. Jestem pełna
uznania dla nich tym bardziej, że w gazetach czy telewizji często słyszy się narzekania na służbę zdrowia.
Chciałabym wszystkim
bardzo
podziękować,
a zwłaszcza lekarzom i
pielęgniarkom Oddziału
Neurologii Szpitala w
Wejherowie! Dzięki nim
czuję się dobrze i jestem samodzielna, chociaż nie całkiem sprawna. Korzystam
teraz z zabiegów rehabilitacyjnych.
Życzymy pani Marii Donarskiej całkowitego powrotu do zdrowia, w czym
pomoże jej z pewnością
opieka rodziny oraz życzliwość znajomych i sąsiadów,
której na co dzień doświadcza. Świadczy to o tym, że
jest lubiana i ceniona.
Anna Kuczmarska

Długo trzeba było namawiać Marię Donarską, aby podzieliła się ciekawymi wspomnieniami z Czytelnikami naszej gazety, bo nie chciała opowiadać o sobie. A przecież
jej życie, podobnie jak wielu innych wejherowian, jest częścią historii miasta. Dlatego
mamy nadzieję, że takich ciekawych wspomnień będzie na naszych łamach więcej.
Poprosimy o to kolejnych mieszkańców miasta, którzy pamiętają, jak się tu żyło i pracowało kilkadziesiąt lat temu.

ORGANIZACJE
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Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców

Stawiają na młodzież
Jedną z najprężniejszych organizacji w powiecie wejherowskim jest Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich
Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców. To jednocześnie
najstarsza i największa organizacja samorządu gospodarczego na terenie naszego miasta i powiatu.
- Nasz cech zrzesza około trzystu zakładów usługowych i produkcyjnych,
które zatrudniają ponad 4
tysiące pracowników – informuje Brunon Gajewski, pełniący od wielu lat
funkcję Starszego Cechu
(działa w organizacji od
1960 roku). - Rzemieśl-

nicy zrzeszeni w naszej
organizacji szkolą obecnie 920 uczniów w około
30 zawodach. Działalność
oświatowa i szkoleniowa
jest dla nas bardzo ważna, ponieważ ważna jest
dla nas młodzież. Dlatego m.in. oprócz organizowania kursów, w 2006

roku otworzyliśmy pierwszą Niepubliczną Szkołę
Rzemiosła w Wejherowie,
która cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem
młodzieży. Obecnie mamy
400 uczniów, którzy za
tydzień rozpoczną kolejny
rok szkolny w siedzibie
przy ul. Kalwaryjskiej.
- Nasza organizacja posiada status Niepublicznej
Placówki Oświatowej i jest
wpisana do właściwego
rejestru
Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Gdańsku
oraz Starostwa Powiatowego w Wejherowie - mówi
dyrektor Krzysztof Seroczyński, kierujący biurem
Cechu. – Pozwala nam
to
przygotowywać młodzież do egzaminów czeladniczych i przyuczać do
zawodu osoby dorosłe. Organizujemy egzaminy zawodowe, mamy też agencję
zatrudnienia, która pomaga zarówno poszukującym
pracę, jak i pracodawcom
w znalezieniu wykwalifikowanych i dyspozycyjnych
pracowników.
Nie
sposób
opisać
wszystkich realizowanych
zadań i projektów (w tym
międzynarodowych), ponieważ jest ich bardzo wiele. Efektem działań jest
m.in. Punkt Informacji
Funduszy Europejskich,
działający dokładnie od
dwóch lat.
Wejherowski Cech stawia na młodzież i szkol-

Chociaż Dom Rzemiosł wygląda jak nowy, już od 1958 r. w tym budynku mieści się
siedziba wejherowskiego Cechu.

nictwo zawodowe, ale nie
zapomina o starszych
członkach organizacji, w
tym wieloletnich działaczach. Bardzo ważne jest
też kultywowanie tradycji
i udział w ważnych wydarzeniach w mieście i powiecie.
Organizacja rzemieślnicza zawsze pełniła i pełni
rolę integrującą środowisko. Poza intensywną
pracą jest czas na zabawę,
wspólne wycieczki oraz
świętowanie rocznic i ważnych wydarzeń. Najważniejszym świętem jest 19
marca, dzień patrona rzemieślników - św. Józefa.
Nie bez powodu na dziedzińcu przed odnowioną i
pięknie utrzymaną siedzibą Cechu przy ul. Hallera,
znajduje się figura św. Józefa. W tym tygodniu mija
ósma rocznica jej uroczystego odsłonięcia.
AK

W Izbie i Samorządzie Gospodarczym

Dokładnie osiem lat temu, 27 sierpnia 2003 roku
odsłonięto figurę św. Józefa. Poświęcił ją ówczesny
wieloletni kapelan wejherowskich rzemieślników –
ks. Bogusław Żurawski.

Cech w Wejherowie jest członkiem Pomorskiej Izby
Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w
Gdańsku, Sejmiku Samorządu Gospodarczego Powiatu
Wejherowskiego i Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego. Wejherowska organizacja rzemieślnicza współpracuje z Izbą Rzemieślniczą w Schwerinie
i Centrum Kształcenia i Technologii w Schwerinie.

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).

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.

HISTORIA CECHU

Oto najważniejsze wydarzenia w powojennej historii
wejherowskiego Cechu Rzemiosł:
1 września 1950 r. – powstał Cech Rzemiosł Różnych w Wejherowie, zrzeszający 178 zakładów rzemieślniczych (44 zakłady krawieckie, 32 szewskie, 27
stolarskie, 6 malarskie, 18 ślusarskie, 17 piekarskie, 13
fryzjerskie, 8 kowalskie, 7 młynarskie i 6 rzeźnicze)
sierpień 1958 r. – otwarto Dom Rzemiosł przy ówczesnej ul. Świerczewskiego (obecnie Hallera), który do
dzisiaj jest siedzibą organizacji
1959 r. – rozpoczęcie działalności szkoleniowo-oświatowej: otwarto Wieczorową Szkołę Zawodową, rozpoczęto prowadzenie kursów czeladniczych i mistrzowskich, reaktywowano komisje egzaminacyjne
27 maja 1990 r. – pierwsze wybory samorządowe w
wolnej Polsce – Cech Rzemiosł wystawia swoich kandydatów, uzyskując 4 mandaty w Radzie Miasta. Cztery
lata później przedstawiciele wejherowskiego Cechu zasiadają również w kilku Radach Gmin. Do dzisiaj rzemieślnicy są obecni we władzach lokalnych.
1 września 1993 r. – powołanie Ośrodka Kursowego, organizującego szkolenia zawodowe
1994 r. – wejherowski Cech jest organizatorem 13.
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rzemiosła na Jasną
Górę z udziałem przedstawicieli 350 cechów; delegacji
rzemieślników z Wejherowa przewodzi ks. Bogusław Żurawski, kapelan Cechu Rzemiosł Różnych
1997 r. – powstanie Akademii Rzemiosła Ziemi
Wejherowskiej – współpraca z Kuratorium Oświaty w
Gdańsku oraz Szkołą Handlową w Danii – wprowadzenie programu edukacyjnego MERKURY (wiedza z marketingu, zarządzania i kontroli finansów)
1999 r. – zmiana nazwy na Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców
2000 r. – Starszy Cechu Brunon Gajewski otrzymuje
w Warszawie najwyższe odznaczenie – Szablę Kilińskiego
2002 – międzynarodowe spotkania – wizyta rzemieślników z Niemiec i Włoch, kontynuowane w następnych lata; wymiana młodzieży w ramach programu Leonardo da Vinci
27 sierpnia 2003 – poświęcenie figury św. Józefa
przed siedzibą Cechu w Wejherowie
1 września 2006 r. – inauguracja pierwszej niepublicznej szkoły zawodowej w powiecie wejherowskiej,
prowadzonej przez Cech (naukę podjęło 33 uczniów)
1 września 2008 r. – Niepubliczna Szkoła Rzemiosła rozpoczyna działalność w nowej siedzibie przy ul.
Kalwaryjskiej 3
15 lipca 2009 r. – otwarcie Punktu Informacji Funduszy Europejskich.
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REKLAMA

Prezydent Miasta Wejherowa, Wejherowskie Centrum Kultury, Wójt Gminy Szemud, Wójt Gminy Wejherowo
oraz Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko-Francuskiej w Wejherowie zapraszaj¹ na spektakl pt. :

f

Historia Normandii
opowiedziana przez Francuzów

taniec muzyka œpiew
wystawa obrazów, rysunków i plakatów

oraz gry normandzkie, malarstwo, haft i loteria z udzia³em publicznoœci
27.08.2011 r. - godz. 16.00 – aula Gimnazjum Nr 1 w Wejherowie, ul. Sobieskiego 300
28.08.2011 r. - godz. 15.30 – plac przy remizie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Szemudzie, ul.Kwidziñskiego 1
29.08.2011 r. - godz. 17.00 – Hala widowiskowo-sportowa w Szemudzie, ul. Szkolna 4a
30.08.2011 r. - godz. 18.00 – Hala widowiskowo-sportowa w Bolszewie, ul. Leœna 35a
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Zmiana systemu ogrzewania poprawi stan powietrza w mieście

EKOLOGIA

Coraz mniej domów z piecami
Mieszkańcy 16 domów w Wejherowie skorzystali z programu modernizacji systemów grzewczych budynków
mieszkalnych na proekologiczne, realizowanego w latach
2008-2013. W 12 budynkach wykonano system, zasilany z
miejskiej sieci OPEC, a w pozostałych 4 domach ogrzewanie zasilane jest gazem. Modernizacja dotyczy zarówno budynków komunalnych, jak i należących do wspólnot mieszkaniowych.
W ciągu czterech lat
funkcjonowania programu miasto wydało na ten
cel ponad 2 mln 212 tys.
zł (licząc zakwalifikowane dwa wnioski z 2011
r.). Zakładano wydatki na
poziomie 2,2 mln zł, ale
zainteresowanie zmianą
systemu ogrzewania przerosło nieco oczekiwania
autorów programu.

CENTRALNE, GAZ
LUB KOLEKTORY

Pilotażowy program finansowania modernizacji
systemów grzewczych budynków mieszkalnych na
proekologiczne w latach
2008-2013 powstał z inicjatywy prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Rada Miasta
przyjęła w 2008 r. uchwałę, zgodnie z którą miasto
finansuje inwestycje proekologiczne w budynkach
należących do wspólnot
mieszkaniowych, w których posiada udział. Ten
sam program prowadzony
jest także w budynkach
komunalnych.
Piece węglowe zastępowane są bardziej ekologicznym systemem ogrze-

wania, polegającym na
podłączeniu budynków do
miejskiej sieci centralnego ogrzewania OPEC lub
wykonania
ogrzewania
gazowego. Zastosowane
może również ogrzewanie
geotermalne albo kolektory słoneczne.

Z MIEJSKIEJ KASY

W roku 2009 jak i w
latach następnych z dofinansowania skorzystały
po dwie wspólnoty, na
co przeznaczono 800 000
zł. W budynkach komunalnych już w 2008 roku
zmieniono system ogrzewania aż w czterech
obiektach, wydając łącznie na ten cel 856 758
zł. Następnie co roku w
dwóch budynkach wykonywano zmianę systemu
ogrzewania.
W przypadku wspólnot, finansowanie programu z budżetu miasta
nie może przekroczyć 75
proc. kosztów inwestycji.
W przypadku budynków,
gdzie liczba lokali nie
przekracza 10, dofinansowanie może wynosić
10 tys. zł na lokal, a we
wspólnotach
liczących

powyżej 10 lokali, wartość ta wynosi 8 tys. zł.

KOMISJA FACHOWCÓW

Procedura
ubiegania
się o dofinansowanie nie
jest specjalnie skomplikowana. Wnioski rozpatrywane są przez komisję, składającą się osób o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz
fachowej wiedzy. Komisja została utworzona na
podstawie
zarządzenia
dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, który
określił jej kompetencje
i zatwierdził regulamin
działania.
- W ciągu 30 dni od
złożenia wniosku, przekazujemy wnioskodawcy
pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku – wyjaśnia Stanisław
Makles, dyrektor WZNK.
– Wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane finansowaniem przez miasto
przebudowy
systemów
grzewczych na proekologiczne do wniosku dołączają kilka niezbędnych
dokumentów, w tym
zobowiązania wszyst-

Realizacja proekologicznego programu zmiany systemu ogrzewania w Wejherowie
– wydatki na ten cel w poszczególnych latach.

kich współwłaścicieli nieruchomości do likwidacji
pieców, palenisk, kominków i kotłowni. Potrzebne
są także zaświadczenia o
braku zadłużeń współwłaścicieli wobec wspólnoty
mieszkaniowej oraz wobec
gminy.

CHODZI O CZYSTE
POWIETRZE

Podstawowym celem
wdrożenia
programu
jest poprawa jakości
powietrza w Wejherowie. Jak wynika z prowadzonych badań, na
przestrzeni kilkunastu
lat na terenie Wejherowa stan powietrza uległ
znacznemu pogorszeniu,

w trzystopniowej skali z
klasy A na C.
Użytkowane
przez
mieszkańców piece kaflowe są piecami akumulacyjnymi. Jego sprawność
energetyczna nie przekracza 60 proc., co oznacza, że przynajmniej 40
proc. wyprodukowanej w
palenisku energii razem
z trującymi substancjami
trafia przez komin do atmosfery.
- Zastosowanie centralnego ogrzewania nie
tylko
poprawia
efekt
ekonomiczny w postaci
zmniejszenia zużytego do
ogrzania lokalu paliwa,
ale także poprawia komfort cieplny w mieszkaniu
– dodaje dyrektor WZNK.

– Stała i równomierna
temperatura wpływa korzystnie na mieszkańców
oraz na same budynki, nie
dopuszczając do powstania zawilgocenia i degradacji mieszkań.
Program przebudowy
systemów
grzewczych
budynków mieszkalnych
w Wejherowie na proekologiczne jest spójny z polityką rozwoju i wpisuje
się w Lokalny Program
Rewitalizacji Śródmieścia
Wejherowa.
Anna Kuczmarska
Na podstawie materiałów, przygotowanych
przez dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Szkodliwe dla ludzi i roślin

Spadek emisji zanieczyszczeń do powietrza policzony od normatywnej ilości opału
spalanego w 158 lokalach, w których zmieniono system grzewczy. Średnio przy
spaleniu 1 tony węgla emisja zanieczyszczeń wynosi: 300 kg popiołu, 20 kg pyłu, 35
kg SO2, 6 kg NOx, 2 tony CO2

Do tej pory w programie wzięło udział 16 budynków, w których znajduje się 158
lokali. Przy założeniu, że mieszkańcy stosowali odpowiednie paliwo do opalania pieców i zużywają 6 kg węgla kamiennego na dobę, spalali oni wcześniej 401 ton opału.
Przy takich ilościach do atmosfery trafiało sporo zanieczyszczeń. W ciągu roku z
wszystkich palenisk w tych domach do powietrza wydostawało się ponad 800 ton
dwutlenku węgla i innych substancji.
Zdaniem ekspertów UNESCO dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki
i dwutlenek azotu są najgroźniejszymi czynnikami zanieczyszczającymi. Pyły powodują powstawanie chorób układu oddechowego oraz krwionośnego. Z kolei związki
ołowiu, rtęci i innych metali ciężkich odpowiedzialne są za zmiany w układzie nerwowym człowieka i nowotwory. Zanieczyszczenia powietrza wchłaniane są w trakcie
oddychania, przyczyniając się do powstawania wielu schorzeń układu oddechowego
i alergii.
Zanieczyszczenia powietrza powodują korozję metali i materiałów budowlanych.
Działają niekorzystnie na zieleń.
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WAŻNE TELEFONY Wykazali się kondycją, wytrwałością i odwagą
W WEJHEROWIE

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

Rowerami przez całą Polskę
Miłośnicy rowerów i kolarstwa z Wejherowa podjęli niełatwe wyzwania,
przejeżdżając w krótkim czasie całą
Polskę. Mieczysław Solek i Maciej Patelczyk przejechali w kilka dni trasę
znad Bałtyku w Bieszczady, natomiast
Krzysztof Merc, Wiesław Mielewczyk,
Robert Ustarbowski, Mateusz Wiśniewski oraz ks. Krystian Krepel z parafii
Chrystusa Króla w osiem dni pokonali
drogę z Wisły w Beskidach do Gdańska.

VI Ultramaraton Kolarski „Bałtyk – Bieszczady
Tour” odbywał się pod koniec
lipca na liczącej 1008 km
trasie Świnoujście – Ustrzyki Górne. To najdłuższa i
najtrudniejsza tego typu impreza w Polsce. Spośród 85
kolarzy do mety dojechało
73 zawodników.
Reprezentanci
Wejherowa: 56-letni Mieczysław
Solek oraz 32-letni Maciej
Patelczyk osiągnęli bardzo
dobre wyniki. Młodszy z
dwójki zawodników przejechał trasę w 58 godzin i 15
minut (średnia prędkość 17
km na godzinę). Tylko o minutę dłużej pokonywał ten
kolarski maraton starszy
uczestnik, Mieczysław Solek.
Obaj panowie dowiedli
swojej wytrwałości i świetnej kondycji , przejeżdżając
po ok. 400 km dziennie.
Wejherowianie
uczestni-

czyli w rajdzie pod patronatem Prezydenta Wejherowa, jadąc w koszulkach z
herbem miasta.
Również w lipcu odbywał się 8-dniowy rajd pod
hasłem „Rowerkiem wzdłuż
Wisły” o długości 1 112 km,
w którym uczestniczyło
wspomnianych pięciu kolarzy z Wejherowa. Nasi
reprezentanci
promowali
Wejherowo i Kaszuby, rozdając w różnych miejscowościach ulotki i foldery.
Rowerową wyprawę rozpoczęli w Wiśle, dokąd wraz z
rowerami dotarli pociągiem,
a zakończyli w Gdańsku.
Oprócz
wspaniałych
wrażeń,
wejherowianie
mają sporą satysfakcję z
przejechania rowerem ponad 1100 km w krótkim
czasie, jadąc po ok. 140 km
dziennie.
BJ.

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

Szczegółowe informacje w tej sprawie pod numerem telefonu (58)
677-50-00 wew. 34 w godz. od 8.00 do 14.00.
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Mieczysław Solek i Maciej Patelczyk z Jackiem Thielem z wejherowskiego Urzędu
Miasta.

Reprezentanci Wejherowa w rajdzie wzdłuż Wisły na rynku w Sandomierzu.

OGŁOSZENIA DROBNE
Wynajmę mieszkanie – 1
pokój, kuchnia, łazienka.
Tel.: 880-00-25-46
***
Zamienię forda 1.8 diesel cruzier 92r. na spokojnego kucyka dla
osoby niepełnosprawnej.
Tel.: 793-263-586
***
Sprzedam działkę ogrodniczą
w Wejherowie. Domek murowany,
ocieplony, c.o., łazienka, trzy kondygnacje. 32 tys.
Tel.: 793-263-586
***
Mężczyzna uczciwy podejmie
pracęwgospodarstwie,zamieszkanie.
Tel.: 600-160-888

Zamienię 3-pokojowe mieszkanie na parterze (zadłużone) na
pokój z kuchnią.
Tel. 513-773-236
***
Podejmę każdą pracę, najlepiej w ogrodnictwie.
Tel.: 600 160 888

Sprzedam działkę ogrodniczą w
Wejherowie. Domek murowany ocieplony c.o., studnia, łazienka. 33 tys. zł.
Tel.: 793 263 586
***
GarażdowynajęciawWejherowie
Śmiechowie. Cena do uzgodnienia.
Tel.: 698 077 096

OGŁOSZENIA 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.

CZYTAJ NAS W INTERNECIE
Na stronie www.pulswejherowa.pl
znajdziesz m.in. archiwalne numery

ROZMAITOŚCI
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Starymi autami z Polski do Szkocji

Brytyjczycy wcale nie są chłodni
O tym, że trzy zabytkowe samochody wróciły szczęśliwie z rajdu „Złombol 2011” pisaliśmy przed tygodniem. Dzisiaj prezentujemy kilka wypowiedzi uczestników tej niełatwej, ale pełnej
ciekawych przeżyć wyprawy, liczącej 6 tysięcy kilometrów.
Przypomnijmy, że z Wejherowa do Szkocji, dokładnie do Loch Nes, starymi
samochodami
pojechali:
Marek Lewandowski z
córką Marią i synem Łukaszem, Leszek Glaza z
synem Bartkiem, a także
Marcin Schmidtke i Maciej Kołodziejski. Trzem
ekipom towarzyszył samochód TK Chopin z Patrykiem Łagą i Łukaszem
Milewczykiem. Rajd miał
charytatywny cel - pomoc
wychowankom
śląskiego
domu dziecka.
- Trasę udało się pokonać z grubsza bezawaryjnie
– mówi Marek Lewandowski, znany chirurg, ordynator Oddziału Ortopedii
wejherowskiego szpitala.
– W drodze nie musieliśmy
niczego intensywnie naprawiać, jedynie drobne usterki usuwaliśmy podczas postojów.

LEWĄ STRONĄ

Doktor
Lewandowski
opowiadał również o ciekawych doświadczeniach,
wynikających z jazdy ruchem lewostronnym, do
której dość szybko można
się przyzwyczaić.
- Lokalizacja kierownicy
nie ma żadnego znaczenia
– mówi M. Lewandowski.

- Kierownica z lewej strony
w ruchu lewostronnym w
niczym nie przeszkadza.
Akcja
charytatywna,
której służył rajd, wzbudzała w Szkocji duże zainteresowanie. Na każdym
kroku Polakom okazywano
sympatię.

INTEGRACJA...

Nie obyło się bez integracji z miejscową ludnością. W
miejscowości Drumnadrochit rajdowcy zatrzymali się
w pubie i ... wnieśli tam wesołą atmosferę i zrobiło się
wesoło. Przyszli m.in. właściciele pubu, a następnego
dnia uczestników rajdu żegnano z żalem.
- Najważniejsze, że dołożyli się do akcji charytatywnej – przypomina Leszek
Glaza, przedsiębiorca i
przewodniczący Rady Miasta w Wejherowie. - Przekazali pieniądze na dzieci z
domu dziecka.
Wejherowianie byli też
na farmie kambryjskiej w
środkowej Anglii. Na terenie parku narodowego zetknęli się z dziką przyrodą
i zabudowaniami z kamienia. O tym, jak oddalili się
od normalnej cywilizacji
świadczył fakt, że w nocy
panowała absolutna cisza i
ciemność

Plenerowy Piknik Historyczny

Ciekawa podróż w czasie

... I PROMOCJA

- Wszędzie staraliśmy
się reklamować Małe Trójmiasto Kaszubskie, rozdając materiały promocyjne,
m.in. dwujęzyczne – mówi
Leszek Glaza. - Anglicy
i Szkoci byli bardzo zaskoczeni, że Kaszuby północne, to piękna kraina.
Wejherowo zaistniało w
tamtejszych mediach. Myślę, że pozyskaliśmy liczne
grono przyjaciół.
- My z kolei podziwialiśmy piękne góry Szkocji i
równiny Anglii. Pozostały nam niezapomniane
wrażenia – mówi Bartek
Glaza.
- W drodze powrotnej
wjechaliśmy do Londynu,
co było to dla nas dodatkową atrakcją – dodaje pan
Leszek. - Wiele napotkanych osób robiło sobie z
nami zdjęcia, bo takie samochody budziły zainteresowanie (Fiat 125 P, stara
Skoda i Łada – dop. red.).
Wszyscy
uczestnicy
rajdu potwierdzają, że
Brytyjczycy okazali dużo
serdeczności i humoru i
wcale nie byli chłodni,
jak się zwykle mówi. Łaskawa okazała się także
pogoda.
AK.

Niezwykła
impreza
odbyła się 14 sierpnia w
wejherowskim parku. Amfiteatr i jego otoczenia
zamieniły się w średniowieczną osadę. Piknik Historyczny zorganizowany
przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Kaszubska Droga” pod
patronatem
honorowym
Prezydenta Miasta Wejherowa. z pewnością spodobał
się mieszkańcom miasta.
Można było m.in. obejrzeć
wystawy obrazujące stanowiska archeologiczne, w
tym cmentarzyska kurha-

nowe i grodziska na terenie
Pomorza, a także plenerowe widowisko Bractwa
Rycerskiego KERIN. Na
scenie wystąpiły zespoły
„Trygław”, „M 22” oraz „Timur i jego drużyna”, nie
zabrakło tez degustacji potraw i innych atrakcji.

Wolontariuszki w Ratuszu

Bogna Zubrzycka, Wiktoria Rocławska,Wanda Kantecka, Jolanta Czczótka, Zenia
Kołodziejska i Alicja Orszulak z Henrykiem Połchowskim w wejherowskim Ratuszu.

Koordynatorki, wolontariuszki i słuchaczki Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA spotkały się w Ratuszu z Jackiem Thielem oraz Henrykiem Połchowskim z Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Wejherowie.

Na mecie w Szkocji - Bartek i Leszek Glaza na swoim samochodzie, po prawej stronie w głębi Marek Lewandowski.

Rozmawiano o ciekawym
programie imprez artystycznych odbywających się m.in.
w niedzielne popołudnia w
Parku Miejskim. Przyciągają one coraz więcej osób,
rodzin z dziećmi i turystów
przebywających w okolicach
Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Codzienne wycieczki
z przewodnikiem po mieście
i Kalwarii cieszą się również zainteresowaniem i
coraz większą frekwencją.

Promocji miasta pomagają
reklamy przed Ratuszem
oraz informacje w lokalnej
prasie i w internecie.
Jacek Thiel przekazał słuchaczkom WUTW
YMCA materiały promujące nasze miasto. Henryk
Połchowski opowiadał o
swoich
doświadczeniach
dziennikarskich i pasji literackiej, m.in. o gatunkach
dziennikarskich i metodach
zdobywania materiału.

Jako że kilka osób z
WUTW YMCA ma za sobą
pierwsze kroki w tej dziedzinie, m.in. artykuły na
naszych łamach oraz w
miesięczniku De Novo wydawanym przez gdyńską
YMCA, były to dla nich cenne informacje.
Spotkanie z dziennikarzem było pouczającą lekcją
i zachętą do dalszej pracy
na łamach prasy.
Alicja Orszulak
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Z ostatniego pojedynku
ligowego
drużyna Gryfa Wejherowo kolejny raz
wyszła zwycięsko. W
sobotę 20 sierpnia
na własnym boisku,
wejherowianie pokonali 3:0 ekipę Błękitnych Stargard Szczeciński. W pierwszej
połowie nasi zawodnicy strzelili jednego
gola, w 30 min. bramkarza gości pokonał
Ł. Krzemiński po podaniu P. Kostucha.

Piłka nożna. Gryf gra jak z nut

Kolejne zwycięstwo
Wejherowianie prowadzenie „dowieźli” do końca
pierwszej połowy, co zmotywowało ekipę Grzegorza Nicińskiego do walki
o wyższe zwycięstwo. I
tak się też stało. Na listę
strzelców dwa razy wpisał się K. Wicki. Po raz
pierwszy w 65 min. wykorzystał błąd bramkarza
Błękitnych oraz obrońców

REKLAMA

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

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
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drużyny gości, a po paru
minutach
wykorzystał
idealne podanie Ł. Krzemińskiego i piętą strzelił
kolejnego gola, ustalając wynik pojedynku na
Wzgórzu Wolności.
Goście próbowali szukać jeszcze okazji do
zmniejszenia
wysokości
przegranej, jednak obrona Gryfa grała w swojej

strefie bardzo skutecznie.
Piłkarzom z Wejherowa
należy się także dodatkowa pochwała bo trzy dni
wcześniej w Pucharze Polski rozegrali morderczy
pojedynek i 1:0 - po golu
G. Gicewicza - pokonali
ekipę Sandecji Nowy Sącz,
uważaną za murowanego faworyta pojedynku w
Wejherowie.

Dzięki temu zwycięstwu
nasza drużyna awansowała do 1/16 rozgrywek finałowych Pucharu Polski
(wcześniej w rozgrywkach
Gryf pokonał Olimpię
Grudziądz oraz Zawieszę
Bydgoszcz). W kolejnych
meczach ligowych Gryf odniósł dwa zwycięstwa.
Przed
wejherowianami w najbliższą sobotę,

27 sierpnia pojedynek
wyjazdowy z drużyną Pogoni Barlinek (6 miejsce
w tabeli), która w tabeli
rozgrywek III ligi jest tuż,
tuż za Gryfem Wejherowo
(5 miejsce).
Skład Gryfa Orlex Wejherowo: W. Ferra - P. Politowski, P. Kostuch, A.
Kochanek, J. Felisiak
(R. Szudrowicz), M.
Szymański (K. Wicki),
P. Kołc, T. Kotwica, G.
Gicewicz, Ł. Krzemiński (Ł. Basiński), M. Toporkiewicz (B. Tatarczuk).

