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Cztery wejherowskie ulice uzyskały nowe utwardzone nawierzchnie. Płytami yomb 
utwardzono ulice: Wschodnią, Poprzeczną, Środkową i Architektów. Podczas odbioru 
technicznego ulic członkowie komisji zgodnie stwierdzili, że inwestycję wykonano so-
lidnie, a nowa nawierzchnia gwarantuje wygodny przejazd samochodem.                 Str. 5

Coraz więcej 
utwardzonych ulic Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie 

Spółka z o.o. wygrał przetarg na zagospoda-
rowanie i odbiór odpadów w Wejherowie. W 
ratuszu podpisano umowę w tej sprawie.

Dzięki temu nadal będzie wywoził śmieci od miesz-
kańców na terenie miasta Wejherowa. Prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt oraz prezes Zarządu 
Spółki Roman Czerwiński podpisali w ratuszu umo-
wę na wykonywanie usług przez ZUK przez kolejne 
trzy lata, począwszy od 2016 roku.   Str. 3

ZUK będzie 
odbierał odpady

Do czołowego zderzenia dwóch samochodów - peuge-
ota i busa doszło 31 lipca ok. godz. 7.00 w Wielkiej Pia-
śnicy, na trasie z Wejherowa do Krokowej. W wypadku 
ranne zostały cztery osoby. 

Ciężko ranny kierowca peugeota  został przetranspor-
towany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go do szpitala w Gdańsku. Ranne zostały również trzy 
osoby, jadące busem. 

W niedzielę 2 sierpnia na tej samej drodze wydarzył 
się kolejny wypadek. Około godz. 6:30 między Wejhero-
wem i Piaśnicą, jadąca w kierunku Wejherowa 25-letnia 
kobieta częściowo zjechała na przeciwległy pas, uderza-
jąc w bok jadącego z naprzeciwka samochodu. Chwilę 
później  jej samochód zderzył się czołowo z kolejnym po-
jazdem. Kobieta odniosła poważne obrażenia i trafiła do 
szpitala. Zatrzymano jej również prawo jazdy. Kierowcy 
pozostałych samochodów nie odnieśli obrażeń.

Również w ostatnią niedzielę 2 sierpnia,  ok. godz. 
11.00 na ul. Przemysłowej została potrącona 5-letnia 
dziewczynka, która wbiegła na jezdnię. Dziecko potrącił 
samochód renault laguna, którego kierowca był trzeźwy.  
Dziewczynka została przetransportowana do szpitala, 
ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 

Kilkoro rannych
w wypadkach

Na drodze z Wejherowa do Piaśnicy doszło 
do dwóch groźnych wypadków drogowych, w 
których pięć osób odniosło obrażenia. Na ul. 
Przemysłowej w Wejherowie samochód po-
trącił 5-letnie dziecko.

Międzynarodowy 
obóz pożarniczy

W gminie Łęczyce odbywał się Mię-
dzynarodowy Obóz Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, zorganizowa-
ny w tej gminie już po raz piąty. 

Obok gospodarzy, czyli młodzieży z  jednostek 
OSP w gminie Łęczyce, w obozie na Kaszubach 
uczestniczyły drużyny pożarnicze z Czech, Austrii 
i Niemiec. Młodzież miała okazję do nauki, rywa-
lizacji i zabawy, a także do poznania Wejherowa, 
Kaszub i Gdańska.      Str. 6 
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Jak powiedział pod-
czas obchodów Święta Po-
licji odznaczony, podczas 
swojej 24-letniej pracy w Stra-
ży Miejskiej współpracuje już 
z ósmym z kolei komendan-
tem powiatowym policji, insp. 
Krzysztofem Lawerem. 

- Pierwszym ze znanych 
mi  komendantów, wówczas 
Komendy Rejonowej w Wej-
herowie był Adam Zbrzeski. 
Zarówno z nim, jak i z kolejny-
mi szefami powiatowej policji 
bardzo dobrze mi się współ-
pracowało i współpracuje - 
powiedział nam Zenon Hinca. 
- Obecnie współpraca strażni-
ków i policjantów w Wejhe-
rowie jest wręcz wzorowa, co 

Z POLICJI

Odznaczenie, przyznane komendantowi SM przez Ministra Spraw Wewnętrznych, 
wręczył wiceminister Kazimierz Plocke.

Podczas uroczystości z okazji Święta Policji, obchodzonego niedaw-
no w Bojanie (pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu „Pulsu”) wyróż-
niono nie tylko policjantów. Brązowy Medal „Za Zasługi dla Policji” 
otrzymał komendant Straży Miejskiej w Wejherowie, Zenon Hinca. 

Medal „Za Zasługi dla Policji”

Współpraca służb

pomaga w ujęciu sprawców 
przestępstw i wykroczeń. 

Na terenie Wejherowa poli-
cjanci i strażnicy mają wspól-
ne służby, razem patrolują 
miasto, zwłaszcza w godzi-
nach wieczorowo-nocnych. Od 
1 stycznia 1993 roku Straż 
Miejska w Wejherowie jako 
jedna z nielicznych w kraju 
pracuje przez całą dobę.

- Mamy doskonałe rozezna-
nie operacyjne, dzięki czemu 
możemy szybciej ująć i prze-
kazać policji osoby podejrzane 
o dokonanie przestępstw lub 
dewastacji - mówi komendant 
Straży Miejskiej w Wejhero-
wie. - Posiadamy narzędzia 
osobowe i techniczne, które 
pozwalają typować sprawców, 
przede wszystkim system mo-
nitoringu, składający się z 35 
kamer, a docelowo ma ich być 
ponad 60. Korzystamy też z 
inteligentnego systemu ewi-
dencji kierowców i pojazdów, 
a także z tzw. fotopułapek, 
montowanych według potrze-
by w różnych miejscach. Takie 
małe urządzenia, instalowane 
na przykład na drzewach na 
cmentarzu nagrywają to, co 

się dzieje wokół, a więc m.in.
ewentualne kradzieże lub za-
śmiecanie terenu. 

Wracając do współpracy 
Straży Miejskiej z policją, ko-
mendant Hinca podkreśla jej 
duże znaczenie podczas dzia-
łań zimowych z bezdomnymi.

- Kiedy w czasie mrozów 
znajdowaliśmy w różnych 
zakątkach miasta osoby bez-
domne, na ogół nietrzeźwe, po-
licjanci pomagali nam znaleźć 
dla nich tymczasowe miejsce, 
żeby się ogrzali i wytrzeźwie-
li. Inaczej mogliby zamarznąć 
- tłumaczy Zenon Hinca. - Z 
dużą pomocą  mł. insp. Ma-
riusza Świniarskiego, I 
zastępcy komendanta policji 
oraz asp. szt. Ryszarda Ri-
cherta, naczelnika wydziału 
prewencji, udało się umiesz-
czać bezdomnych w policyj-
nych izbach zatrzymań w 
Wejherowie lub w czasie re-
montu komendy w innych 
miastach. Nie wyobrażam so-
bie naszej pracy bez wsparcia 
policji. Mam nadzieję, że my 
również pomagamy policjan-
tom, o czym świadczy przy-
znane mi odznaczenie.

Zatrzymany 
po raz dwudziesty
Strażnicy Miejscy za-

trzymali na gorącym 
uczynku, w okolicach Fil-
harmonii Wejherowskiej, 
mieszkańca Gdyni i ukara-
li mandatem. 

Gość z Gdyni już dwu-
dziesty raz został za-
trzymany i ukarany za 
umieszczanie ogłoszeń 
w miejscach niedozwo-
lonych. Tym razem został 
ukarany mandatem w 
kwocie 200 złotych i zo-
bowiązany do usunięcia 
nielegalnych ogłoszeń.

Narkotyki i alkohol
27 lipca strażnicy in-

terweniowali wobec leżą-
cego na chodniku przy ul. 
Kwiatowej w Wejherowie 
młodego mężczyzny. Po 
przebudzeniu mężczyzna 
stał się bardzo agresyw-
ny. Rzucił się na strażni-
ków, którzy zmuszeni byli 
zastosować siłę fizyczną i 
kajdanki. Wezwano karet-
kę pogotowia. 

Po uspokojeniu się,  
25-letni mieszkaniec Wej-
herowa przyznał się do 
wypicia 9 piw, palenia ma-
rihuany i spożycia  środka 
farmakologicznego. Spra-
wa trafiła do Sądu Rejono-
wego w Wejherowie.

Bójka z użyciem
butelki i tasaka
W nocy 27 lipca funk-

cjonariusze wejherowskiej 
Straży Miejskiej podjęli in-
terwencję na ul. Polnej, 
gdzie doszło do bójki. Je-
den uczestników uderzo-
ny został butelką w głowę, 
w wyniku czego doznał 
licznych obrażeń twarzy i 
nosa. Ten fakt potwierdzili 
świadkowie. 

Na miejscu zdarzenia 
leżała rozbita butelka, a 
nieopodal także tasak ma-
sarski. Wezwano karetkę 
pogotowia, która zabrała 
poszkodowanego do szpi-
tala. Na miejsce zdarzenia 
wezwano także policję.

STRAŻ 
MIEJSKAPlaga pijanych kierowców

Policjanci z naszego powiatu nadal regularnie zatrzymują 
pijanych kierowców. M.in. na terenie gminy Gniewino 65-la-
tek jechał, mając ponad 2 promile alkoholu. W Wejherowie 
25-letni motorowerzysta miał prawie 1,5 promila alkoholu w 
organizmie. W Szemudzie rowerzysta miał prawie 3 promile 
alkoholu, a w Rumi 51-letni nietrzeźwy kierowca land rovera 
miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. W Wejhero-
wie zatrzymano kierowcę mazdy, który nie miał prawa jazdy. 

Na ul. Reformatów w Wejherowie 20-letni kierowca samo-
chodu renault uderzył w budynek i najechał na metalowe 
słupki na chodniku oraz na latarnię. Kierowca miał prawie 
1,5 alkoholu w organizmie. 

 W Redzie  zatrzymano do kontroli 60-letniego kierowcę 
renault boxer, który miał ponad 1,2 alkoholu w organizmie. 
W Szemudzie zatrzymano 29-letniego kierowcę audi, który 
był pod wpływem narkotyków. 

Pościg w Redzie
W Redzie  policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kie-

rowcę samochodu osobowego, ale zaczął on uciekać. Po krót-
kim pościgu został zatrzymany. 67-letni kierowca nie posiadał 
prawa jazdy, ponieważ zostały mu one odebrane w 2010 r. za 
wielokrotne naruszanie prawa o ruchu drogowym. Od tego 
czasu mężczyzna zatrzymywany był już kilkakrotnie. 

W trakcie zatrzymania znieważał policjantów. Za dokonane 
przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch. 

Kradli co popadło
Policjanci kryminalni z Wejherowa oraz Gniewina pracując 

nad sprawami kradzieży z włamaniem do domków letnisko-
wych oraz przyczep kempingowych zatrzymali osoby w wieku 
43, 23 i 18 lat. Włamywacze zabierali w rowery, kuchenki i butle 
gazowe, kosiarki, meble, telewizory, sztućce, a nawet pościel. 
Odzyskano znaczną część ukradzionych rzeczy. 

Mężczyźni zostali przesłuchani oraz usłyszeli 20 zarzutów 
dotyczących kradzieży z włamaniem oraz kradzieży mienia.

Usłyszał zarzut paserstwa
Wejherowscy kryminalni na terenie prywatnej posesji w 

gminie Wejherowo odzyskali części kradzionych aut. Funk-
cjonariusze zatrzymali 40-latka, któremu został postawiony 
zarzut. Za to przestępstwo grozi nawet do 10 lat pozbawie-
nia wolności.

W ub. tygodniu policjanci zajmujący się przestępczością 
samochodową odnaleźli garaż, w którym przechowywano 
części skradzionych aut. Wewnątrz „dziupli” znajdowały się 
elementy samochodów różnych marek. Zabezpieczono  m.in. 
skrzynie biegów, silniki, tapicerki oraz elementy blacharskie. 
Szacowana wartość zabezpieczonych rzeczy to kwota 1 mln 
złotych.

Właścicielowi garażu przedstawiono zarzut paserstwa 
przedmiotów o znacznej wartości. Policjanci dalej pracują 
nad sprawą.
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WYDARZENIA

Jak wyjaśnił podczas kon-
ferencji w ratuszu prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, w 
przetargu wzięły udział dwa 
podmioty - Konsorcjum kilku 
firm (m.in. Remondisu i Ago-
ry) oraz ZUK, który przedsta-
wił tańszą o ponad 250 tys. zł 
ofertę. Umowa na okres trzech 
lat opiewa na kwotę 17 mln 
352 tys. zł.

- ZUK tak skalkulował 
swoje koszty, aby być konku-
rencyjnym na rynku i dzięki 
temu wygrał przetarg. To za-
sługa prezesa Romana Czer-
wińskiego i załogi - powiedział 
prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt. - Skorzysta-
ją na tym mieszkańcy. Gdyby 
nie walka rynkowa oraz ko-
nieczność przedstawienia jak 
najkorzystniejszej oferty, ceny 

Doświadczona, profesjonalna i najtańsza firma w Wejherowie

ZUK nadal będzie wywoził odpady
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Spółka z o.o. wygrał 

przetarg na zagospodarowanie i odbiór odpadów w Wejherowie. 
Dzięki temu nadal będzie wywoził śmieci od mieszkańców na tere-
nie miasta Wejherowa. Prezydent Krzysztof Hildebrandt oraz Pre-
zes Zarządu Spółki Roman Czerwiński podpisali w ratuszu umowę 
na wykonywanie usług przez ZUK przez kolejne trzy lata, począw-
szy od 2016 roku.

za odbiór odpadów byłyby za-
pewne wyższe.

Prezydent pogratulował 
prezesowi Czerwińskiemu, 
podkreślając, że korzystny 
dla ZUK wynik przetargu jest 
bardzo ważny dla pracowni-
ków spółki.

- Ta umowa daje nam pew-
ność i stabilność na kolejne 
kilka lat, jest gwarantem pra-
cy dla zatrudnionych w spół-
ce 120 osób, daje perspektywę 
na następne lata. - powiedział 
prezes ZUK Roman Czer-
wiński, dodając, że ilość od-
padów segregowanych ciągle 
rośnie, a to zwiększa szanse 
na obniżenie opłat w Eko Do-
linie i na tańsze usługi.

- W porównaniu z innymi 
pomorskimi gminami, mamy 
najwyższą częstotliwość od-

bierania odpadów segregowa-
nych - podkreślił prezes.

Zmiany będą 
konieczne
ZUK zyskał czas, aby 

przygotować się do dalszych 
zmian, gdyż ten proces nastą-
pi. Konieczne są nowe inwe-
stycje, wejście spółki w nowe 
obszary działania, a miasto 
nie ma na to środków i ogra-
niczone możliwości formalne. 
Dzięki temu, że teraz ZUK 
wygrał, będzie można się le-
piej do zmian przygotować i 
szukać partnerów.

- Cały czas musimy myśleć 
o przyszłości ZUK-u i szukać 
nowych rozwiązań. Rzeczywi-
stość gospodarcza wokół nas 
się zmienia. - podsumowuje 
prezydent K. Hildebrandt.

                                     AK.

Od lewej: prezes ZUK Roman Czerwiński i prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt chwilę po podpisaniu umowy na wykonanie usług, związanych z zagospoda-
rowaniem i odbiorem odpadów na terenie Wejherowa w latach 2016, 2017 i 2018.
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INWESTYCJE

- W ostatnich latach we 
wszystkich placówkach oświa-
towych przeprowadzono kom-
pleksową termomodernizację 
budynków, a tegoroczne pra-
ce mają charakter doraźnych 
napraw i poprawek, odbywa 
się także malowanie klas. - 
wyjaśnia Piotr Bochiński, 
zastępca prezydenta miasta 
Wejherowa. - Poważniejsze 
prace odbywają się w Szkole 
Podstawowej nr 9, gdzie trwa 
remont kuchni oraz w Szko-
le Podstawowej nr 5, gdzie 
przebudowywane są toalety 
na potrzeby uczniów zerów-
ki. Oprócz tego na terenie 
przyszkolnym powstają nowe 
obiekty sportowe.

Decyzja Ministerstwa 
Edukacji Narodowej  o włą-
czaniu coraz to niższych rocz-
ników dzieci do społeczności 
szkolnej, a nie do przedszko-
la, spowodowała, że szkoły 
trzeba  dzielić na dwie czę-
ści. Jedna powinna być prze-
znaczona dla maluchów, co 

Przy Szkole Podstawowej nr 9 budowana jest nowa sala sportowa 
dostosowana także do treningów karate (tzw. dojo), natomiast w Ze-
spole Szkół nr 1 przy ul. Śmiechowskiej  dobiega końca rozbudowa 
boisk sportowych z piłkochwytami oraz bieżni. Wakacje to najlepszy 
czas na inwestycje i remonty w szkołach oraz innych placówkach 
oświatowo-wychowawczych.

wymaga mniejszych toalet i 
mniejszych ławek. Niestety, 
tych pomieszczeń nie można 
w tej sytuacji przeznaczać dla 
starszych roczników. Wytycz-
ne przewidują również od-
dzielenie maluchów od klas 
starszych, np. przez umiesz-
czenie sal na innym piętrze 
lub w innym skrzydle. Nieste-
ty, nie zawsze jest to możliwe. 

Z kolei w Przedszko-
lu Samorządowym przy ul. 
Derdowskiego z dwóch mniej-
szych pomieszczeń trzeba 
wybudować większą salę dla 
4-latków poprzez rozbiórkę 
ściany działowej.   

Niezależnie od prowadzo-
nych inwestycji i remontów, 
trwają prace planistycz-
ne związane z zagospodaro-
waniem terenu dla Zespołu 
Szkół nr 2 przy ul. Gdańskiej.

- Trzeba tam wybudować 
nową salę gimnastyczną oraz 
zespół boisk ze sztuczną na-
wierzchnią, co poprawi bez-
pieczeństwo oraz stworzy 

lepsze warunki uprawiania 
sportu podczas zajęć wycho-
wania fizycznego. - mówi 
Piotr Bochiński. - Musimy 
również opracować koncepcję 
zabezpieczenia terenu szkoły 
przed napływem wód deszczo-
wych z drogi krajowej nr 6. 

Dokumentacja planistycz-
na opracowywana jest rów-
nież dla Gimnazjum nr 1, 
gdzie przewidziano budowę 
nowej sali sportowej z łącz-
nikiem do budynku szkolne-
go, a także budowę boiska ze 
sztuczną nawierzchnią. Naj-
pierw jednak konserwator 
zabytków musi wyrazić zgodę 
na rozebranie starej sali gim-
nastycznej. 

Konieczny będzie remont 
boisk w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 2.

- Opracowanie koncepcji, a 
następnie dokumentacji pla-
nistycznej ułatwi starania o 
dofinansowania na realizację 
tych inwestycji. Gdy wszyst-
kie dokumenty będą gotowe, 

łatwiej będzie o pozyskanie 
środków zewnętrznych, co 
potwierdza praktyka - dodaje 
Piotr Bochiński.

Koszt tegorocznych inwe-
stycji w oświacie, w tym re-
montów oraz dokumentacji, 
wyniesie ok. 3 mln zł. 

Wszystkie prace, z wyjąt-
kiem budowy sali sportowej 
w SP 9, powinny zakończyć 
się przed 1 września.

Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa, na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Śmiechowskiej, gdzie 
powstaje kompleks nowych boisk.

Nowa sala sportowa powstaje na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 9 na os. Tysiąclecia.

Letnie remonty i inwestycje w wejherowskich szkołach

Powstaną boiska i sala sportowa

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe jest inicja-
torem akcji charytatywnej „Zeszyt dla Uczniaka”. Przy-
łącz się i pomóż przygotować szkolny ekwipunek.

Zeszyt dla uczniaka
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K O N D O L E N C J E

PANU
RAFAŁOWI SZLASOWI

Radnemu Rady Miasta Wejherowa,
Przewodniczącemu Komisji 
Zdrowia, Sportu i Rekreacji 

 
łącząc się w bólu,

wyrazy szczerego współczucia  z powodu śmierci 

O J C A 

składają

       Bogdan Tokłowicz                       Krzysztof Hildebrandt
         Przewodniczący                    Prezydent Miasta Wejherowa
    Rady Miasta Wejherowa              wraz ze współpracownikami
  z Radą Miasta Wejherowa                              

Każdego roku wykonu-
jemy nowe nawierzchnie 
na wejherowskich ulicach. 
Prowadzone są także inne 
ważne inwestycje drogo-
we, takie jak budowa m.in. 
Węzła Działki, którego prze-
dłużeniem będą budowane 
aktualnie ulice Lelewela i 
Nadrzeczna. 

W północnej części Śmie-
chowa utwardzany jest od-
cinek ulicy Chmielewskiego. 
W dzielnicy Śmiechowo 
Południe budowana jest 
- wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym - ulica Odręb-
na, natomiast we własnym 
zakresie budujemy tam uli-
cę Leśną oraz bardzo duży 
parking przy cmentarzu na 
ul. Roszczynialskiego, z toa-
letami, miejscami do sprze-
daży kwiatów i zniczy. 

Planowana jest jeszcze 
budowa ulicy Bocznej, a w 
następnych latach, kolejne 
ulice. Obok ulicy Wschod-
niej znajduje się teren, na 
którym przewidziana jest 
budowa boiska sportowe-
go. Przygotowywany jest 
przetarg na realizację ulic 
w obrębie os. Sucharskiego, 
m.in. Uroczej i Złotej. 

Staramy się, aby w Wej-
herowie było jak najmniej 
ulic o nawierzchni grunto-
wej. Myślę, że w uporamy 
się z tym problemem.

Komisja pod przewodnic-
twem prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta do-
konała odbioru utwardzonych 
pod koniec lipca br. 

Jak informuje Stanisław 
Brzozowski, kierownik Wy-
działu Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska, zakończone roboty 
drogowe są kontynuacją ubie-
głorocznych zadań, podczas 
których wykonano nawierzch-
nie na wielu wejherowskich 
ulicach. W tym roku zreali-
zowano kolejny etap ulicy 
Wschodniej. Nowe nawierzch-
nie otrzymały ulice Poprzecz-
na i Środkowa. Na tych trzech 
ulicach ułożono ok. 4 tys. me-
trów kw. nawierzchni z płyt 
yomb, a na ulicy Architektów 
- tysiąc metrów. 

W ramach tych prac prze-
prowadzono m.in. regulację 
studzienek kanalizacyjnych 
i pokryw włazów. Inwesty-

cję realizowała firma Usługi 
Sprzętowo-Transportowe Ro-
boty Drogowo-Budowlane Ry-
szard Czepulonis za ok. 400 
tys. zł brutto.

W odbiorze uczestniczyli 

Cztery wejherowskie ulice uzyskały ostatnio nowe utwardzone nawierzchnie. Płyta-
mi yomb utwardzono ulice: Wschodnią, Poprzeczną, Środkową i Architektów. Podczas 
odbioru technicznego ulic członkowie komisji zgodnie stwierdzili, że zadanie wykonano 
solidnie, a nowa nawierzchnia gwarantuje wygodny i bezpieczny przejazd samochodem.

Na placu przed WCK zebrała się niewielka grupa (nali-
czyliśmy się ośmiu osób i dwójki dzieci), w większości ubrana 
w koszulki z napisem JOW i wyposażona we flagi. Rozda-
wano ulotki Pawła Kukiza i gazetkę „Polska. Kukiz refe-
rendum”. Uczestnicy akcji przeszli sprzed Filharmonii na 
wejherowski rynek.

Temat  jednomandatowych okręgów wyborczych ma istot-
ne znaczenie dla funkcjonowania demokratycznego pań-
stwa, ale tym razem raczej nie został należycie nagłośniony. 
Samych woJOWników było niewielu.

Popierają JOW i P. Kukiza

WoJOWników 
było niewielu

W Wejherowie odbyła się pikieta woJOW-
ników KUKIZA, jak nazwali ją organizatorzy, 
czyli Lokalny Komitet Referendalny ds. JOW 
Wejherowo, Bolszewo, Gościcino. Akcja pro-
mująca JOW (Jednomandatowych Okręgów 
Wyborczych) oraz ogólnopolskie referendum 
w tej sprawie wypadła mizernie.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

m.in. przewodniczący Rady 
Miasta Bogdan Tokłowicz, 
radny Mariusz Łupina, se-
kretarz miasta Bogusław 
Suwara i skarbnik miasta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz.

Krzysztof Hildebrandt
prezydent Wejherowa

Nową nawierzchnię z płyt zyskała m.in. ul. Wschodnia

Przejazd jest już wygodny i bezpieczny

Coraz więcej 
utwardzonych ulic 
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Młodzieżowe obozy stra-
żackie są organizowane w 
różnych krajach Unii Eu-
ropejskiej od 1991 roku. Są 
okazją do edukacji, wymiany 
doświadczeń, zabawy oraz ry-
walizacji, ponieważ podczas 
obozu odbywają się zawody. 
Atrakcją pobytu na Kaszu-
bach był też ponad 8-kilome-
trowy marsz z Kaczkowa do 
Bożegopola, na trasie którego 
przygotowano konkurencje.

Młodzież, która co roku 
spotyka się na takich obo-
zach miała okazję odnowić 
stare oraz nawiązać nowe 
znajomości i przyjaźnie. W 
programie obozu znalazła się 
także wycieczka do Gdańska 
i do Łeby, a także zwiedzanie 
Wejherowa. W stolicy powia-
tu uczestnicy obozu odwie-
dzili wejherowską Jednostkę 
Ratowniczo-Gaśniczą, gdzie 
mogli oglądać pojazdy i sprzęt 
strażacki i dowiedzieć się wie-
le na temat pracy strażaków 
w Polsce.

Na otwarcie i zakończenia 
pobytu w Kaczkowie odbyły 
się plenerowe uroczystości. 
Obóz otworzył prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP 
Łęczyce, dh. Leszek Kreft, w 
obecności  mł. bryg. Stani-
sława Baranowskiego  z  
Komendy Powiatowej PSP w 
Wejherowie i Mirosława Jó-

Międzynarodowy obóz w Kaczkowie w gm. Łęczyce

Drużyny pożarnicze
bawiły się i rywalizowały

Od 27 do 31 lipca w Kaczkowie w gminie Łęczyce odbywał się Międzynarodowy Obóz 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zorganizowany w tej gminie już po raz piąty. Obok 
gospodarzy, czyli młodzieży z  jednostek OSP w gminie Łęczyce, w obozie na Kaszubach 
uczestniczyły drużyny pożarnicze z Czech, Austrii i Niemiec.

zefowicza prezesa  Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Wejherowie. Zarówno 
na otwarciu, jak i uroczystym 
zakończeniu obozu obecni byli 
samorządowcy na czele z wój-
tem gminy Łęczyce  Piotrem 
Wittbrodtem i przewodni-
czącym Rady Gminy Łęczyce 

Krzysztofem Licau. 
Na uroczyste zakończe-

nie międzynarodowego obo-
zu przybyła też Gabriela 
Lisius, starosta wejherow-
ski oraz Bogusława Engel-
brecht, wójt gminy Linia. 
Obecny był również mł. bryg. 
Andrzej Papke, Komendant 

Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Wejherowie

Uczestnicy strażackich 
wakacji w Kaczkowie zostali 
obdarowani pucharami, me-
dalami i nagrodami za udział 
w zawodach oraz pamiątko-
wymi upominkami z Kaszub.

Anna Kuczmarska

Starosta Gabriela Lisius, wójt Łęczyc Piotr Wittbrodt i komendant powiatowy PSP mł. 
bryg. Andrzej Papke podczas przekazywania podziękowań i upominków gościom.

23 sierpnia w Bożympolu

Gminne dożynki
z atrakcjami

Zanim jednak rozpocznie się uroczystość i zabawa w par-
ku, o godz.  14.00 w kościele pw. Św. Piotra Apostoła 
zostanie odprawiona msza św. dziękczynna. Miesz-
kańcy gminy Łęczyce będą dziękować Bogu za udane zbiory.

Po mszy świętej kolorowy korowód dożynkowy przejdzie 
do parku, gdzie o godz.  15.15 zaplanowano uroczyste roz-
poczęcie święta dożynkowego. Podczas uroczystości nastąpi 
m.in. dzielenie chleba.

O godz. 16.00 ogłoszone zostaną wyniki konkur-
sów „Piękna wieś” i „Najlepszy wieniec dożynkowy.

Od godz. 16.30 na scenie wystąpi Gminna Orkiestra 
Dęta, zaprezentują się koła gospodyń wiejskich w Kacz-
kowie i Brzeźnie, zatańczą i zaśpiewają uczniowie szkół w 
Bożympolu Wielkim, Strzebielinie, Rozłazinie i Łęczycach.

O godz. 18.15 wystąpi zespół Dziewczyny Marty-
ny oraz inni artyści. W godz. 23.00-24.00 dla wszystkich 
uczestników dożynek zagra zespół ELI-BAND, przy mu-
zyce którego będzie można potańczyć.

Gminne Dożynki odbywają się dzięki wsparciu 
sponsorów i pod patronatem medialnym „Pulsu Wej-
herowa”.

W gminie Łęczyce trwają przygotowania 
do tradycyjnego corocznego Święta Plonów. 
Gminne Dożynki odbędą się 23 sierpnia br. 
w Parku Wiejskim w Bożympolu Wielkim. 
Wójt gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt zapra-
sza wszystkich mieszkańców do wspólnego 
świętowania i do zabawy.

Zawody pożarnicze
I miejsce - Berlin/ Niemcy
II -  FF- Ober Werbe/ Niemcy
III -  Bad Tennstedt/Niemcy
IV -  Mooskirchen/ Austria
V  -  OSP Rozłazino/ Polska
VI -  SDH Tehovec/ Czechy

Zawody piłki wodnej
I SDH Tehovec/ Czechy
II OSP Łęczyce/ Polska
III Bad Tennstedt/Niemcy

Zawody sportowe się nie odbyły z powodu deszczowej 
pogody. Zamiast tego zorganizowano test wiedzy pożar-
niczej.

Wyniki zawodów
pożarniczych

Podczas Międzynarodowego Obozu Drużyn 
Pożarniczych w Kaczkowie, o którym pisze-
my obok, odbyły się zawody. Wyniki rywali-
zacji zamieszczamy poniżej:

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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Spotkanie odbyło się z 
inicjatywy starosty. Zda-
niem starosty Gabrieli Li-
sius problem zażywania 
tzw. dopalaczy, zwłaszcza 
przez młodzież jest niezwy-
kle istotny. Trzeba o nim 
rozmawiać oraz nagłaśniać, 
trzeba też jak najwięcej wie-
dzieć o tym niebezpiecznym 
procederze i jego skutkach.

- Chciałam się dowie-
dzieć, w jakim stopniu pro-
blem zażywania dopalaczy 
dotyczy naszego powiatu i 
co możemy zrobić, aby za-
pobiegać rozszerzaniu się 
zjawiska - mówi starosta 
G. Lisius. - Dlatego zorga-
nizowałam spotkanie na 
ten temat.

Jak informuje inspektor 
sanitarny, Zdzisław We-
sta, w powiecie wejherow-
skim od początku roku było 
osiem zgłoszonych przypad-
ków zatrucia dopalaczami. 
Tylko w lipcu br. do wejhe-
rowskiego szpitala trafiły 4 
osoby z objawami silnego 

Groźniejsze od narkotyków

Dopalacze w powiecie
wejherowskim

Starosta wejherowski Gabriela Lisius, komendant powiatowy po-
licji, insp. Krzysztof Lawer i powiatowy inspektor sanitarny Zdzi-
sław Westa rozmawiali w Starostwie o problemach, związanych z 
groźnymi dopalaczami. Podczas konferencji prasowej odpowiadali 
też na pytania dziennikarzy.

zatrucia. Problem jest tym 
bardziej trudny, że wciąż 
pojawiają się nowe, nieprze-
badane środki. Działają one 
podobnie, jak narkotyki, ale 
są o wiele bardziej niebez-
pieczne, mają większą si-
łę, co oznacza, że bardziej 
trują. Objawy są różne, ale 
przede wszystkim można 
wymienić smutek, drażli-
wość i agresję.

Walka z dopalaczami 
przypomina nieco przysło-
wiową walkę z wiatrakami. 
Lista tych groźnych sub-
stancji zwiera już 114 pozy-
cji, ale ciągle powstają nowe 
mieszkanki, tworzone przez 
chemików-amatorów, któ-
rzy na tym procederze za-
rabiają.

- Niestety, nie odbiega-
my od sytuacji w innych 
powiatach i regionach kraju 
- powiedział insp. Krzysztof 
Lawer. - Policja sprawdza, 
czy sprzedawane w róż-
nych miejscach środki są 
legalne, wciąż poszerzamy 

nasza wiedzę o opinię bie-
głych. Wiele spraw skiero-
waliśmy do prokuratury. 
Mimo to problem jest na-
dal bardzo trudny, ponie-
waż dopalacze znajdują się 
poza ramą ustawy o zapo-
bieganiu narkomanii, nie 
są zaklasyfikowane do sub-
stancji zabronionych. Z tego 
powodu osobom posiadają-
cym i sprzedającym dopa-
lacze nie można przypisać 
sprawstwa przestępstwa.

Wszyscy uczestnicy spo-
tkania twierdzili, że bardzo 
ważna jest profilaktyka i 
uświadamianie młodych lu-
dzi o tragicznych skutkach 
zażywania środków odurza-
jących.

- Planujemy od wrze-
śnia tego roku wprowadze-
nie do szkół powiatowych  
programu profilaktycznego 
- dodaje Gabriela Lisus. - 
Musimy uświadamiać spo-
łeczeństwo o zagrożeniu, 
wynikającym z zażywania 
dopalaczy. 

Inspektor Krzysztof Lawer, starosta Gabriela Lisius i inspektor Zdzisław Westa pod-
czas konferencji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

800 060 800 
Bezpłatna, całodobowa in-

folinia Głównego Inspektora 
Sanitarnego. 

Pod tym numerem telefonu 
możemy uzyskać informacje na 
temat negatywnych skutków za-
żywania dopalaczy oraz o moż-
liwościach leczenia. Infolinia jest 
także przeznaczona dla rodziców, 
którzy mają wątpliwości czy ich 
dzieci zażywają dopalacze. 

Na infolinię GIS można prze-
kazywać także informacje, które 
mogą ułatwić służbom dotarcie 
do osób handlujących tymi niele-
galnymi substancjami. 

116 111 
Telefon Zaufania dla Dzieci i 

Młodzieży. 
Służy on młodzieży i dzieciom 

potrzebującym wsparcia, opieki i 
ochrony. Zapewnia dzwoniącym 
możliwość wyrażania trosk, roz-
mawiania o sprawach dla nich 
ważnych oraz kontaktu w trud-
nych sytuacjach. Telefon prowa-

Sprzedając dopalacze - sprzedają śmierć! 

Gdzie szukać pomocy? 

dzi Fundacja Dzieci Niczyje. 
Linia jest dostępna codziennie 

w godz. 12.00-20.00

800 100 100 
Telefon dla rodziców i na-

uczycieli w sprawach bezpie-
czeństwa dzieci. 

To bezpłatna i anonimowa 
pomoc telefoniczna i online dla 
rodziców i nauczycieli, którzy po-
trzebują wsparcia i informacji w 
zakresie przeciwdziałania i po-
mocy dzieciom przeżywającym 
kłopoty i trudności wynikające 
z problemów i zachowań ryzy-
kownych takich jak: agresja i prze-
moc w szkole, cyberprzemoc i 
zagrożenia związane z nowymi 
technologiami, wykorzystywanie 
seksualne, kontakt z substancjami 
psychoaktywnymi, uzależnienia, 
depresja, myśli samobójcze, zabu-
rzenia odżywiania. 

Telefon prowadzi Funda-
cja Dzieci Niczyje. Linia dostęp-
na od poniedziałku do piątku w 
godz. 12.00-18.00, pomoc on-

line dostępna pod adresem: 
pomoc@800100100.pl <mailto-
:pomoc@800100100.pl> . 

800 12 12 12 
Dziecięcy Telefon Zaufania 

Rzecznika Praw Dziecka. 
Osoby poszukujące pomocy 

oraz informacji na temat dopa-
laczy mogą korzystać także z te-
lefonu zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka. 

Numer przeznaczony jest za-
równo dla dzieci, jak i dorosłych, 
którzy chcą zgłosić problemy 
dzieci. 

Telefon jest czynny od ponie-
działku do piątku w godz. 8.15-
20.00. Po godzinie 20.00 oraz w 
dni wolne od pracy, każdy może 
przedstawić problem i zostawić 
numer kontaktowy. Pracownik te-
lefonu zaufania oddzwoni następ-
nego dnia. 

112 – Jednolity numer alar-
mowy obowiązujący na terenie 
całej Unii Europejskiej. 

W całym kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopala-
czami. Policja apeluje, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szu-
kać pomocy. 

- Sukcesy Małgorzaty Za-
brockiej, w tym zdobycie 
srebrnego medalu w tego-
rocznym Pucharze Świata w 
karate tradycyjnym, promują 
powiat wejherowski na zawo-
dach nie tylko w Polsce, ale 
także za granicą - powiedzia-
ła starosta Gabriela Lisius.

M. Zabrocka zobowiąza-
ła się m.in. do umieszczenia 
herbu powiatu wejherow-
skiego na sportowej odzieży 
oraz na stronie internetowej 
www.malgorzatazabroc-
ka.pl oraz zorganizowania 
we współpracy ze Staro-
stwem imprezy rekreacyj-
nej, zachęcającej uczniów do 
uczęszczania na zajęcia wy-
chowania fizycznego.

Małgorzata Zabrocka promuje powiat 

Sukcesy w karate
Starosta Gabriela Lisius i etatowy członek Zarządu Powiatu Jacek 

Thiel podpisali umowę z Małgorzatą Zabrocką, utalentowaną zawodnicz-
ką karate tradycyjnego z Wejherowa.
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Setki sympatyków zespołu 
Golec uOrkiestra przyszło w 
niedzielny wieczór 26 lipca do 
wejherowskiego parku, gdzie 
na plenerowej polanie usta-
wiono wielką scenę. Bracia 
Golec i pozostali muzycy ka-
peli z pewnością nie zawiedli 
swoich fanów. 

Koncert, mimo kapryśnej 
pogody, był bardzo udany. 
Zwieńczył popołudniowy Fe-
styn Letni z Radiem Norda 
FM, na którym bawiły się całe 
rodziny z Wejherowa i okolicy, 
a także turyści.

Letni
festyn

Za zasługi dla kickboxingu 

Brązowy medal 
dla Rafała Karcza 

Rafał Karcz (z prawej) i Tomasz Hirsz.

Wejherowianin Rafał Karcz, sportowiec, 
społecznik, Strażnik Miejski został uhono-
rowany przez Polski Związek Kickboxingu. 
Odebrał brązowy medal za zasługi dla pol-
skiego kickboxingu.

Medal został przyznany panu Rafałowi za popularyzację 
i upowszechnianie kultury fizycznej, osiągnięcia sportowe, 
działalność trenerską i dydaktyczno-wychowawczą oraz 

działalność w organizacji, a wręczył go wiceprezes Pol-
skiego Związku Kickboxingu Tomasz Hirsz i zarazem trener. 

Rafał Karcz jako kickboxer wywalczył sześć medali Pu-
charu Świata w różnych formułach walki, jest wielokrot-
nym Mistrzem Polski i zwycięzcą Pucharu Polski, a także 
trzykrotnym Mistrzem Polski Służb Mundurowych. R. Karcz 
jest prezesem Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego 
i trenerem KTS-K GOSRiT Luzino. 

Na co dzień pracuje w wejherowskiej Straży Miejskiej.

Maraton okazał się 
świetną zabawą i okazją do 
zdrowego wypoczynku na 
świeżym powietrzu. Cieszył 
się dużym zainteresowa-
niem miłośniczek tego ro-
dzaju tanecznego treningu 
(w maratonie uczestniczyły 
panie i dziewczynki). 

Taniec dla zdrowia i dla przyjemności

Zumba w parku
Maraton Zumby, który odbył się 1 sierpnia w wejherowskim par-

ku, był podsumowaniem pierwszego miesiąca „Aktywnych sobót”, 
zorganizowanych przez władze miasta Wejherowa. Sobotnie bez-
płatne zajęcia dla wszystkich chętnych prowadzą instruktorki fit-
ness klubu Tiger Gym Wejher Park.

Uczestniczki maratonu 
zumby w Wejherowie przez 
dwie godziny ćwiczyły, tań-
czyły, a jednocześnie bawiły 
się pod okiem profesjonal-
nych instruktorów z klubu 
Tiger Gym Wejherowo. 

Słoneczna pogoda i mu-
zyka uprzyjemniały trening. 

Dodatkowe plusy mara-
tonu to wspaniała atmosfe-
ra, integracja, no i mnóstwo 
spalonych kalorii.

„Aktywne soboty” roz-
poczynają się zawsze o 
godz. 10.00 na dolnym ta-
rasie - przy małej scenie 
letniej w parku. 
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TURYSTYKA

Wycieczka pod hasłem 
„Odkrywamy skarby w 
Muzeum pod Dębową Gó-
rą w Kazimierzu”, połączo-
na z biesiadą turystyczną, 
uznana została przez ponad 
30-osobową grupę seniorów 
za najciekawszą wyprawę 
bieżącego roku.

W położonej pod Górą Dę-
bową osadzie znajduje się 
niezwykłe muzeum. W za-
budowaniach gospodarczych 
i ogrodzie Ireny i Fran-
ciszka Dzięgielewskich 
czas się zatrzymał. Pośród 
niezliczonych eksponatów 
gromadzonych przez właści-
cieli przez ponad 40 lat moż-
na się poczuć jak w domach 
naszych rodziców albo babć 
i dziadków.

Turyści-seniorzy wie-
le przedmiotów pamiętają 

W  Kazimierzu czas się zatrzymał...

Wejherowianie pod Dębową Górą
Seniorzy Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Sek-

cji Turystyki Pieszej PTTK wędrują po całym powiecie wejherow-
skim, szukając ciekawych miejsc. Niedawno dotarli na kraniec 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego, dokładnie do wsi Kazimierz ko-
ło Rumi, gdzie mieści się Muzeum pod Dębową Górą.

z dzieciństwa, na przykład 
lalki i wózki dla lalek, stare 
radia, telewizory, maszyny 
do szycia i pisania, apara-
ty fotograficzne, zabytkowe 
meble i stare obrazy. W Mu-
zeum pod Dębową Górą 
można zobaczyć również 
instrumenty muzyczne, bi-
beloty, odzież, piękną starą 
porcelanę, sprzęt fryzjerski 
i medyczny. Tak wiele róż-
nych dziwnych rzeczy, że aż 
trudno spamiętać....

W dawnej kuchni z kre-
densem, miednicą i kuchen-
nym starym wyposażeniem 
poczuliśmy się jak u babci 
na wakacjach.

Niezwykłe miejsce i ser-
deczni gospodarze, którzy 
przez ponad trzy godziny 
opowiadali nam historię Ka-
zimierza i oprowadzali po 

muzeum i ogrodzie. Wśród 
bujnej zieleni drzew i krze-
wów stoją stare maszyny 
rolnicze, jest miejsce do za-
bawy dla dzieci oraz ławy do 
odpoczynku z ogniskiem do 
grilowania.

Na olszy bociany mają 
gniazdo,  jedyne we wsi. Moż-
na też pogłaskać ciekawskie 
kozy i przyjrzeć się kurkom 
zielononóżkom z dumnym 
kogutem na czele.

Przy kawie, pysznej domo-
wej drożdżówce i domowym 
twarożku miło spędziliśmy 
ciepły dzień. 

Weszliśmy również na 
Górę Dębową, podziwiając z 
góry panoramę, a dokładnie 
widok na Rumię i Redęą.

Podczas wycieczki, słu-
chacze Wejherowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 

zatrzymali się na chwilę 
przy kapliczce św. Marka 
Ewangelisty, żeby w skupie-
niu pomedytować. W sklepie 
spożywczym pod Dębową 
Górą  mieli okazję przytulić 

się do kaflowego pieca, wspo-
minając dawne czasy.

Dziękujemy Irenie i  Fran-
ciszkowi Dzięgielewskim za 
gościnę w tym magicznym 
miejscu, zachęcając wszyst-

kich lubiących spacery i 
zwiedzanie do wakacyjnego 
odwiedzenia Kazimierza i 
Muzeum pod Dębową Górą. 

Alicja Orszulak

Pamiątkowe zdjęcie przed Muzeum pod Dębową Górą.

Z przewodnikiem lub samodzielnie

Turyści zwiedzają Wejherowo
Na ulicach Wejherowa codziennie spacerują wakacyjni goście. 

Można ich spotkać na rynku, w kościołach, w parku i na Kalwa-
rii Wejherowskiej. Indywidualnie lub w grupach oglądają wejhe-
rowskie zabytki, podziwiają inne obiekty, takie jak Filharmonia 
Kaszubska z tarasem widokowym. Robią zdjęcia i zachwycają się 
duchową stolicą Kaszub.

Wielu turystów, wypoczy-
wających na Kaszubach po 
przyjeździe do Wejherowa ko-
rzysta z bezpłatnej wycieczki 
z przewodnikiem, na którą za-
praszają władze miasta. Wej-
herowscy przewodnicy PTTK 
opowiadają przybyszom o hi-
storii miasta, nazwanego du-
chową stolicą Kaszub oraz o 
wielu ciekawostkach. Poka-
zują miejsca i zabytki, które 
wywołują zainteresowanie i 
podziw. A mamy się czym po-
chwalić! 

Wakacyjnym gościom, z 
którymi rozmawialiśmy, bar-
dzo podoba się rynek z ratu-

szem i pomnikiem założyciela 
miasta, a także Park Miejski 
i pałac, mieszczący Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej. Takiej 
placówki nie mają inne regio-
ny Polski.

Miłośnicy historii i archi-
tektury są pod wrażeniem 
Kolegiaty oraz kościoła św. 
Anny, a szczególnie baroko-
wych kaplic, położonych na 
leśnych wzgórzach. Kalwa-
ria Wejherowska to nie tylko 
miejsce modlitwy i religijnych 
uroczystości, ale też wielka 
atrakcja turystyczna. Pod-
kreślają  to turyści, wędrują-

cy po kalwaryjskich dróżkach 
z przewodnikiem lub samo-
dzielnie. 

Staraniem władz mia-
sta atrakcji wciąż przybywa. 
Należą do nich „nutki” Ka-
szubskiego Alfabetu, czyli 
postumenty z fragmentami 
popularnej wyliczanki, roz-
mieszczone w całym mieście. 
W parku powstaje ostatnia z 
nich, którą będzie można nie 
tylko oglądać, ale też usłyszeć. 
Obok postaci Kaszuba na ław-
ce, stać będzie kamień, z któ-
rego po naciśnięciu przycisku 
popłyną kaszubskie nuty. 

A. Kuczmarska
Turyści chętnie korzystają z bezpłatnych wycieczek z przewodnikami PTTK. Na 
zdjęciu wakacyjnych gości oprowadza po Kalwarii Leszek Spigarski.
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KULTURA

Tematem kolejnego spo-
tkania na tarasie Pałacu Prze-
bendowskich i Keyserlingków 
w Wejherowie, zorganizowa-
nego przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną przy współpracy z 
Wydawnictwem Region i Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej, była 
przede wszystkim twórczość 
Stanisława Janke. Znany 
m.in. z przetłumaczenia na 
język kaszubski „Pana Tade-
usza” oraz poezji kaszubskiej 
na język polski, pisarz i tłu-
macz opowiadał o tajnikach 
przekładów i trudnościach 
w tłumaczeniu niektórych 
utworów. Rozmawiano rów-
nież o szeroko rozumianej 
problematyce kaszubskiej, 
pielęgnowaniu języka i tra-
dycji, o edukacji młodzieży i 
docierani z kaszubskimi wy-
dawnictwami do szerszego 
grona odbiorów. 

W spotkaniu wzięli udział 
m.in. dr Justyna Pomierska 
z Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz Dariusz Majkowski - 
regionalista i redaktor naczel-
ny miesięcznika Pomerania, 
a także wejherowscy dzienni-
karze i twórcy oraz gospodyni 
spotkania, dyrektor Miejskiej 

Poeta, prozaik, tłumacz, publicysta, twórca literatury kaszubskiej 
i krytyk literacki, członek Polskiego Związku Literatów Polskich - to 
wszystko można powiedzieć o wybitnym wejherowianinie, Stanisła-
wie Janke.  Przyjaciele i czytelnicy mieli okazję spotkać się z pisarzem 
w Letniej Bibliotece w Pałacu podczas Literackiej Środy, 29 lipca.

Stanisław Janke w Letniej Bibliotece

Rozmowy na tarasie

Biblioteki Publicznej - Danu-
ta Balcerowicz.

- Środowe spotkania z au-
torami to wyjątkowa okazja 
do bezpośredniej rozmowy, 
wymiany spostrzeżeń doty-
czących twórczości czy zain-
teresowań, a także do nabycia 
książki i uzyskania specjalnej 
dedykacji - mówi dyrektor Da-
nuta Balcerowicz, zapraszając 
na kolejne literackie środy w 
Letniej Bibliotece w Pałacu.

Stanisław Janke jest au-
torem tomików poetyckich i 
powieści wydanych w języ-
ku kaszubskim. Znane jego 
powieści po polsku to: „Żółty 
kamień” (1998), „Lelek” (2001), 
„Piękniewo” 2005, „Droga do 
Korony” (2008). Przetłumaczył 
na język kaszubski „Sonety 
krymskie”, „Odę do młodości” 
i „Pana Tadeusza”. 

Pisarz jest laureatem m.in. 
Medalu Stolema, pierwszej 
nagrody w Konkursie Lite-
rackim Miasta Gdańska im. 
Bolesława Faca za powieść 
„Żółty kamień” oraz pierw-
szego miejsca w Ogólnopol-
skim Konkursie Prozatorskim 

im. Jana Drzeżdżona za opo-
wiadania kaszubskie. S. Janke 
otrzymał też m.in. nagrodę 
Gryf Literacki za przetłuma-
czenie „Pana Tadeusza” Ada-
ma Mickiewicza na język 
kaszubski (2010) oraz nagro-
dę Remusa (2010).

Konkurs ma charakter 
otwarty i skierowany jest 
do poetów i prozaików z wo-
jewództwa pomorskiego. 
Rozgrywany jest w dwóch 
grupach wiekowych: „A” - od 
16 do l9 lat oraz „B” - powy-
żej 20 lat. W grupie „A” moż-
na zaprezentować utwory 
poetyckie lub prozatorskie. W 
grupie „B” są dwie kategorie: 
proza i poezja. 

W prozie do wyboru są 
dwa gatunki: opowiadanie - 10 
stron maszynopisu i słucho-
wisko - do 15 minut (maksy-
malnie 1500 wyrazów). 

W poezji trzeba przed-
stawić 3 utwory poetyckie. 
Szczególnie nagradzane będą 
nowoczesne rozwiązania lek-
sykalne i interesujące formy 
poetyckie. 

Prace (oznaczone kategorią 
i grupą wiekową) należy do-
starczyć w 3 egzemplarzach 

Jubileusz prozy i poezji

Powiew Weny 
po raz dziesiąty

Pod patronatem prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrand-
ta rusza kolejny Wejherowski Konkurs Literacki „Powiew Weny”. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie ogłasza dziesiątą, a 
więc jubileuszową edycję tego konkursu. Temat jest: „Niech ten ju-
bileusz milowym będzie kamieniem…” 

Jury konkursu
Przewodniczący Komisji Konkursowej - Bogdan Tokło-

wicz, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 
Ekspert merytoryczny - Tadeusz Dąbrowski, poeta, ese-

ista, krytyk literacki, redaktor dwumiesięcznika literackiego 
„Topos”, dyrektor artystyczny festiwalu Europejski Poeta Wol-
ności. 

Członkowie komisji: 
Barbara Gusman, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicz-

nej w Wejherowie 
Henryk Połchowski, dziennikarz, pisarz, poeta 
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, teatrolog, kulturo-

znawca, bibliotekarz. 

W przyjaznych, plenero-
wych warunkach - na tara-
sie z widokiem na piękny 
park, odbyły się już spotkania 
z Januszem Mamelskim, 
Arturem Jabłońskim i 
Henrykiem Połchowskim i 
Edmundem Szczesiakiem. 

W kolejne sierpniowe środy 
(12 i 19 bm.) o godz. 16.00 w 
Letniej Bibliotece gościć będą: 
Roman Drzeżdżon i Euge-
niusz Drawz.                       AK.

maszynopisu oraz dodatkowo 
na płycie CD lub przesłać na 
adres: Miejska Biblioteka 
Publiczna, 84-200 Wejhe-
rowo ul. Kaszubska 14 z 
dopiskiem: „Powiew Weny 
” - do 16 października 2015 
roku. 

Ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród nastąpi 4 

listopada 2015 roku. Nagro-
dy finansowe funduje prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, a nagrody 
rzeczowe - starosta powiatu 
wejherowskiego Gabriela 
Lisius.

Szczegóły na stronie www.
biblioteka.wejherowo.pl

Balkan Sevdach to zderzenie pięciu 
osobowości, zbiorów doświadczeń i wrażli-
wości osadzony w muzyce bałkańskiej.  Mu-
zycy starają się uchwycić esencje melodii 
i połączyć je z własnym pojmowaniem tej 
niezwykle bogatej i różnorodnej tradycji. 
Efektem tego jest muzyka melodyjna, dy-
namiczna, czasem refleksyjna, momentami 
dzika, pełna temperamentu i nastroju cha-
rakterystycznego dla południowo-wschod-
niego krańca naszego kontynentu.

Zespół tworzą: Tomek Stawiecki - klar-
net, saksofon; Radek Polakowski - akor-
deon, skrzypce, śpiew; Mateusz Nagórski 
– kontrabas; Marcin Zadronecki - śpiew, 
tamburyn.

Tydzień później, 16 sierpnia na scenie 
amfiteatru odbędzie się koncert, zatytuło-
wany „Magicznie i filmowo”.

W programie znajdą się najpiękniejsze 
tematy polskiej i zagranicznej muzyki fil-
mowej, m.in.: Tango z filmu „Zapach ko-
biety”, muzyka z filmu „Amelia”, „Ojciec 
chrzestny”. 

Koncert będzie doskonałą propozycją na 
zakończenie sierpniowego weekendu. Na  
plenerowej scenie wystąpią: Magdalena 
Chmielecka - sopran i Jakub Ostrow-
ski – fortepian; 

Usłyszymy także Orkiestrę Kameralną-
Progress pod dyrekcją Szymona Morusa.

W niedziele w wejherowskim parku

Muzyczne lato
Niedzielny koncert z cyklu „Muzyczne lato” odbędzie się w Parku 

Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie 9 sierpnia. W najbliższą 
niedzielę o godz. 17.00 na małej scenie w parku zaplanowano występ 
zespołu Balkan Sevdah, a w kolejną sierpniową niedzielę usłyszymy 
znane przeboje muzyki filmowej.
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O G Ł O S Z E N I E

ROZMAITOŚCI

Konkurs odbędzie się 
23 października, o godz. 
17.00 w Zespole Szkół nr 
3 im. Martyrologii Piaśni-
cy,  przy ul. Nanickiej 22 
w Wejherowie. 

Udział w nim może wziąć 
każdy, kto ukończył 16 lat. 

Konkurs składać się bę-
dzie z dwóch etapów: w 
pierwszym etapie wszyscy 
zakwalifikowani uczestnicy 
rozwiązywać będą zestaw 
składający się 30 pytań te-
stowych. 

W drugim etapie sześcio-
ro uczestników z najlepszym 
wynikiem półfinałowym 
weźmie udział w finale kon-

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Wejherowa w wieku powyżej 16 lat mogą wziąć 
udział w organizowanym po raz pierwszy Konkursie Wiedzy o Historii Wejherowa im. 
Reginy Osowickiej. Patronat nad konkursem objęli prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt oraz starosta wejherowski Gabriela Lisius.

Dla miłośników historii miasta

Konkurs wiedzy o Wejherowie

Bilety dla Czytelników
Mamy dla naszych Czytelników 3 bezpłatne podwójne 

zaproszenia na ENEMEF Noc Muzyki w Multikinie w Rumi. 
Ponieważ maraton filmowy odbędzie się już jutro, trzeba 

dzisiaj 6 sierpnia 2015  r. do godz. 20.00 przesłać swoje 
imię i nazwisko e-mailem na adres:  redakcja@pulswejhe-
rowa.pl. W temacie wiadomości prosimy napisać: ENEMEF

Do wylosowanych 3 osób odpiszemy ok. godz. 21.00

ENEMEF: Noc Muzyki to propozycja dla tych, którzy cenią 
sobie dobrą nutę i chcą poznać słodko-gorzki smak życia w 
muzycznym świecie. Tej nocy nie zabraknie fascynujących 
postaci, zaskakujących fabuł, silnych emocji oraz oczywiście 
fenomenalnych dźwięków. To prawdziwa muzyczna uczta 
dla ducha! 

Rytm Maratonu Muzyki wyznaczą cztery filmy: premiero-
wo szokujący dokument „Amy”, ukazujący nieznane dotąd 
oblicze ikony światowej muzyki - Amy Winehouse; klima-
tyczny „Co jest grane, Davis?” braci Coen; pozytywnie na-
strajający „Zacznijmy od nowa” oraz intrygujący, oparty na 
prawdziwej historii  „Sugar Man”.

Maraton filmowy odbędzie się w kinach „Multikino” w ca-
łej Polsce, m.in. w Rumi, przy ul. Sobieskiego 14 A, tel. 58 731 
38 10 (Galeria Rumia).

ENEMEF rozpocznie się o godz. 22:00, a przewidywany ko-
niec nastąpi ok. 6:00 rano.

Więcej informacji: pod adresem http://www.enemef.pl

ENEMEF

Noc Muzyki

kursu (formuła teleturnieju 
„Jeden z Dziesięciu”). 

Głównym celem konkur-
su jest propagowanie wśród 
mieszkańców oraz wszyst-
kich sympatyków historii 
Wejherowa - od czasów no-
wożytnych do czasów współ-
czesnych. 

Poprzez przygotowania 
do konkursu zgłębiamy swo-
ją wiedze dotyczącą historii 
naszego miasta, jak również 
postaci śp. Reginy Osowic-
kiej - jej życia, publikacji i 
twórczości naukowej. 

Konkurs odbędzie się 
po patronatem „Pulsu 
Wejherowa”. 

Korespondencję i rejestrację dotyczącą konkursu nale-
ży kierować pocztą elektroniczną do 30 września 2015 
roku pod adresem e-mail: 

KonkursWiedzy.Wejherowo@wp.pl

Pytania można kierować do przewodniczącego Rady 
Naukowej, Marcina Drewy pod nr tel. 510-114-114.
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W lesie w sąsiedztwie wsi 
Dąbrówka w gminie Luzino 
do 2011 roku funkcjonowała 
jednostka wojsk rakietowych 
oraz techniczna Marynar-
ki Wojennej. Kontynuując 
tradycje tego miejsca, na 
terenie byłej jednostki ulo-
kowały się dwie militarne 
ekspozycje: saperska oraz 
ekspozycja pojazdów, uzbro-
jenia, umundurowania i wy-
posażenia. 

Druga wystawa prezen-
towana jest w ramach Mu-
zeum Techniki Wojskowej 
Gryf (o sąsiednim Muzeum 
Saperskim napiszemy w od-
rębnym artykule). 

PONAD 
TYSIĄC GOŚCI
Mimo, że muzeum jest 

schowane w lesie przy mało 
uczęszczanej drodze, zainte-
resowani bez trudu do niego 
trafiają. Przez nieco ponad 

miesiąc funkcjonowania, 
placówkę odwiedziło tysiąc 
gości, co świadczy o wielu 
atrakcyjnych eksponatach, 
zebranych przez właściciela 
muzeum, Mariana Kotec-
kiego. 

Jak podkreśla pomysło-
dawca i właściciel ekspozycji, 
w placówce będą organizo-
wane pokazy i inscenizacje.

LEKCJA HISTORII
- Chcemy udowodnić, że 

muzeum to nie zakurzone 
gabloty i sale z wyfroterowa-
nymi parkietami, ale przede 
wszystkim lekcja żywej, in-
teraktywnej historii, któ-
rą można dotknąć, poczuć i 
przeżyć. Nasze pojazdy są w 
pełni sprawne technicznie - 
biorą dział w inscenizacjach 
historycznych, plenero-
wych widowiskach batali-
stycznych czy imprezach 
edukacyjnych, jak również 

Nie tylko dla miłośników militariów

Muzeum Techniki Wojskowej Gryf
atrakcją powiatu wejherowskiego

Ciekawe dla mieszkańców i dla turystów Muzeum Techniki Woj-
skowej Gryf stało się kolejną atrakcją powiatu wejherowskiego. 
Efektowne, bo połączone z inscenizacją działań wojennych otwar-
cie placówki na początku czerwca br. odbyło się z udziałem Bogu-
sława Wołoszańskiego. Niedawno ten autor książek i programów 
telewizyjnych realizował w podwejherowskim muzeum kolejny od-
cinek „Sensacji XX wieku” (emisja w listopadzie br.).

w realizacji filmów doku-
mentalnych i fabularnych. 
Współpracujemy także z pa-
sjonatami historii oraz gru-
pami rekonstrukcyjnymi, 
których historycznie umun-
durowani członkowie tworzą 
załogi pojazdów - czytamy na 
http://www.muzeumgryf.pl/.

CZOŁG W FILMIE
Eksponaty związane są 

z techniką wojskową, a naj-
ważniejszy i najcenniejszy 
jest z pewnością sprzęt, po-
chodzący z okresu II wojny 
światowej.  Niektóre z po-
jazdów i innych sprzętów za-
grały w filmach, takich jak 
„Czas honoru” oraz „Miasto 
44”. Występował tam nie-
miecki czołg „Pantera” (Pz.
Kpfw. V Panther), który dzi-
siaj możemy oglądać w mu-
zeum w Dąbrówce.

Oprócz niego prezento-
wany jest tam m.in. czołg 

szkoleniowy T-72, wyko-
rzystywany w jednostce 
wojskowej w Poznaniu. Po-
zbawiony pancerza czołg 
zdradza szczegóły jego bu-
dowy.  

JAK „RUDY”
Obok w wielkiej hali sto-

ją pojazdy inżynierii sa-
perskiej, a także sowieckie 
działo samobieżne ISU 152, 
które zostanie wkrótce uru-
chomione i będzie jedynym 
tego rodzaju sprawnym (jeż-
dżącym) działem w Polsce. 

Są też dwa egzempla-
rze sowieckiego czołgu 
T-34, znanego jako „Rudy” 
z filmu „Czterej pancerni i 
pies”, niemieckie samocho-
dy ciężarowy Opel Blitz 1.5t, 
Mercedes Benz L 3000, Mer-
cedes Benz L 1500A i Opel 
Olympia 1500. Można tam 
zobaczyć amerykańską cię-
żarówkę oraz kilka armat.

Eksponatów wciąż przy-
bywa, ponieważ w warsz-
tacie na terenie muzeum 
przygotowywane są już ko-
lejne pojazdy, m.in. autobus 

Krupp z 1938 roku. Wszyst-
kie eksponaty przechodzą 
kompleksowe remonty i re-
konstrukcję.

MUNDURY I BROŃ
W wyremontowanym bu-

dynku dawnych koszarów 
znajdują się obecnie sale wy-
stawowe muzeum, w których 
prezentowane są manekiny 
w żołnierskich mundurach: 
niemieckich, radzieckich, 
amerykańskich, brytyjskich. 

W gablotach zwiedzają-
cy oglądają karabiny (od 
radzieckiej pepeszy po nie-
mieckiego Mausera), pi-
stolety maszynowe, łuski, 
pociski, radiostację, dalmie-
rze i wiele innych ciekawych 
przedmiotów.

Zarówno po salach wysta-
wowych, jak i innych obiek-
tach muzeum oprowadzają 
młodzi ludzie z ogromną wie-
dzą na temat historii II woj-
ny  światowej oraz z pasją, 
która zaraża ich właściciel 
placówki.

- Do pracy dojeżdżam z 
pobliskiego Wejherowa, to 

około 10 kilometrów - mó-
wi Mateusz Leonarczyk, 
oprowadzający nas po mu-
zeum. - Bardzo lubię to za-
jęcie i cieszę się z dużego 
zainteresowania nową pla-
cówką. Latem przyjeżdżają 
do nas m.in. turyści, wypo-
czywający na Kaszubach, za-
równo indywidualni goście, 
jak i grupy. 

BĘDZIE HOTEL 
I RESTAURACJA
Jak informuje pan Ma-

teusz, wkrótce na terenie 
muzeum zostanie otwarty 
hotel (w budynku dawnych 
koszarów) oraz restaura-
cja (w budynku dowództwa 
jednostki). Taka baza przy-
da się zwłaszcza podczas or-
ganizowanych tam imprez, 
które z pewnością przycią-
gną miłośników militariów. 
Zwłaszcza, że na terenie 
dawnej jednostki przy ul. 
ppłk. R. Lubowiedzkiego 2 w 
Dąbrówce funkcjonują dwa 
muzea. O Muzeum Saper-
skim napiszemy już wkrótce.

Anna KuczmarskaWięcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Po muzeum oprowadza m.in. Mateusz Leonarczyk z Wejherowa.
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R E K L A M A

SPORT

Piłkarki z Luzina, na co dzień trenujące pod okiem trene-
ra Rafała Freitaga reprezentowały województwo pomorskie na 
Ogólnopolskim Finale Turnieju Dziewcząt i Chłopców ,,Mała 
Piłkarska Kadra Czeka LZS”. Na turnieju w Siedlcach, w kla-
syfikacji końcowej mieszkanki Luzina zajęły 7 miejsce. 

Piłkarki z Luzina

Siódme miejsce
w Polsce

Jedyną w tym meczu 
bramkę zdobył w 66. minu-
cie Mateusz Kuzimski (Gryf 
Wejherowo) zapewniając go-
spodarzom przewagę. Kiedy 
w 93. Minucie Rafał Jankow-
ski (Legionovia Legionowo) 
wykonywał rzut karny, zro-
biło się niebezpiecznie. Nie 
udało mu się jednak pokonać 
bramkarza Gryfa.

Piłka nożna. Inauguracja sezonu

Pierwsze zwycięstwo
Pierwszy w nowym sezonie 2015/2016 mecz na Wzgórzu Wolności 

zakończył się zwycięstwem Gryfa Wejherowo, który pokonał dru-
żynę Legionovia Legionowo 1:0. 

Nasi piłkarze zagrali bar-
dzo dobrze, pokazując po 
przerwie swoje umiejętności.

Gryf: Ferra-Kowalski, Ko-
stuch, Skwiercz, Dampc (89.
Giec), Rzepa (71. Wicon), 
Kołc, Osłowski (88. Gice-
wicz), Klimczak, Czoska 
(57. Kuzimski), Czychow-
ski. Rezerwowi: Wichman, 
Sosnowski, Szur.

Podczas Pucharu Polski 
Strongman o tytuł strong-
mena rywalizowali: Osta-
szewski, Hirsz, Kopacki, 
Walczak, Grubba i Rawiń-
ski. Na Wzgórzu Wolności 
demonstrowali swoją siłą 

Mateusz Ostaszewski zdobył Puchar Polski Strongman. Zawo-
dy odbyły się w minioną niedzielę  na wejherowskim stadionie, a 
sędzią głównym, oceniającym siłaczy był Mariusz Pudzianowski.

Mateusz Ostaszewski pokonał rywali

Najsilniejsi Polacy 
w Wejherowie

podczas różnych konkuren-
cji. Zawody oglądał tłum 
zainteresowanych wejhero-
wian i wakacyjnych gości.

Zainteresowanie wzbu-
dzał też, znany polski siłacz 
Mariusz Pudzianowski, peł-

niący funkcją sędziego głów-
nego zawodów. 

Najsilniejszym strong-
manem okazał się Mateusz 
Ostaszewski z Wejherowa, 
który wygrał wszystkie sześć 
konkurencji.

Kickboxing

Nabór 

Trenerem KTS-K GOSRiT 
2005/06 Luzino pozostanie 
również Rafał Kaczmarczyk, 
który będzie pomagać Piąt-
kowi. Dotychczasowy trener 
Piotr Jasielski zajmie się 
grupą naborową tego rocz-
nika. 

GOSRiT 2005/06 jest ob-
jęty projektem „Biało-zie-
lona przyszłość z Lotosem” 
i wraz z 12 innymi druży-
nami został zgłoszonych do 
tegorocznych rozgrywek li-
gowych. 

Karol Piatek powrócił też 
jako zawodnik do IV-ligowej 
drużyny Wikęd/GOSRiT  Lu-
zino. Pod koniec  czerwca po 
bardzo krótkiej przerwie za-

Karol Piątek, były kapitan ekstraklasowej Lechii Gdańsk , który 
swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Luzinie został pierw-
szym trenerem KTS-K GOSRiT 2005/06 Luzino. K. Piątek został za-
wodnikiem IV-ligowej drużyny Wikęd/GOSRiT  Luzino.

wodnicy Wikęd/GOSRiT  Lu-
zino powrócili do treningów. 
W lipcu Wikęd rozegrał w su-
mie 6 sparingów

Prawdziwym hitem jest 
powrót do Luzina Karola 
Piątka, który był kapita-
nem ekstraklasowej Lechii 
Gdańsk, a ostatnio grał w I 
ligowej Bytovi Bytów. 

Kolejne poważne wzmoc-
nienie to Wojciech Pięta, 
grający trener, który ma za 
sobą bardzo bogatą karierę 
zawodnicza. Pięta do Luzi-
na przyszedł z III ligowego 
GKS Przodkowo. Z GKS 
Przodkowo przybył do Luzi-
na również Paweł Sobczyń-
ski i Marcin Maszota. 

Pierwszy mecz Wikęd 
rozegra na własnym bo-
isku w najbliższą sobotę 
8 sierpnia o godz. 11.00, 
a jego przeciwnikiem bę-
dzie beniaminek Zawisza 
Borzytuchom.

Piłka nożna. GOSRiT  Luzino

Powrót Karola Piątka

Karol Piątek.

We wrześniu rusza 
nabór chętnych na tre-
nowanie kickboxingu 
i karate sportowego w 
Wejherowskim Stowa-
rzyszeniu Sportowym. 
Zainteresowani mogą się 
zgłaszać do Rafała Karcza 
pod nr tel. 695 650 914. 

Warto dodać, że zawod-
niczka WSS, Zuzia Kalbarczyk 
w sierpniu będzie reprezento-
wać Polskę oraz Gminę Luzino 
w Mistrzostwach Europy, któ-
re odbędą się w Hiszpanii, w 
San Sebastian.

Więcej informacji znajduje 
się na stronie: 

www.sportwejherowo.pl

Ponieważ mecz miał miej-
sce 1 sierpnia o godz. 17.00, 
dokładnie w 71. rocznicę wy-
buchu Powstania Warszaw-
skiego, kibice z Wejherowa 
zdobyli się na piękny gest, 
wywieszając baner z napi-
sem „PamiętaMY’44” i zna-
kiem Polski Walczącej.

Kibice pamiętali
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OGŁOSZENIA DROBNE
OGŁOSZENIA

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
Komunalnych

NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00

e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl

 
Godziny pracy

Poniedziałek   7.00-17.00
         Wtorek     7.00-15.00
            Środa    7.00-15.00
      Czwartek   7.00-15.00
           Piątek    7.00-13.00

   
Godziny przyjęć 

interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje 

interesantów 
po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu w 
następujące dni tygodnia:

Poniedziałek   16.00-17.00
      Czwartek   14.00-15.00

   
Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06

PRYWATNE  
OGŁOSZENIA  DROBNE 

ZAMIESZCZAMY  
BEZPŁATNIE

Ogłoszenie można wysłać 
e-mailem na adres: 

redakcja@pulswejherowa.pl   
  lub sms-em  na nr telefonu:   

606 101 502

Można wrzucić ogłoszenie 
do skrzynki obok wejścia 

do biura ARTEX  
w Wejherowie, 

przy ul. Polnej 3/41

NIE PRZYJMUJEMY 
OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE

   
   Uwaga -  nie zamieszczamy 
     ogłoszeń z prośbą o pomoc

Każde ogłoszenie ukaże się 
w dwóch kolejnych wyda-
niach, „Pulsu Wejherowa”. 

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

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E
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Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym 
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Oddam telewizor w 
bardzo dobrym stanie.
Odbiór w Rumi.
Tel. 606 267 960

R E K L A M A

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie jed-
nopokojowe 35 m kw., parter, 
na Osiedlu Chopina w Wejhero-
wie.  Tel. 792 205 555.

 * * *
Sprzedam mieszkanie dwu-

pokojowe 55 m kw., parter, na 
Osiedlu Chopina w Wejherowie. 

Tel. 792 205 555
 * * *
Sprzedam działkę ogrod-

niczą ROD na Sucharskiego z 
domkiem holenderskim. Cena 
10 000 zł.  Tel. 606 684 538

 * * *
Dom wolnostojący w Wejhe-

rowie pilnie sprzedam. 
Tel. 501 549 579

WYNAJEM

Mieszkanie w centrum mia-
sta wynajmę. 

Tel 602 173 077
 * * *
Do wynajęcia mieszkanie 

1-pokojowe w domku jednoro-
dzinnym w centrum Wejhero-
wa.   Tel. 693 370 251

SPRZEDAM
Sprzedam rowery: górski 

młodzieżowy oraz kolarzówkę - 
po 130 zł, a także damski rower 
z dużymi kołami za 200 zł. 

Tel. 535 165 869 
lub 58 678 35 34

Sprzedam PSP plus 5 gier 
mało używane, 200 zł. 

Tel. 695 230 080
 * * *
Kuchenkę elektryczną Ami-

ca, 4 palniki z piekarnikiem, w 
bdb. stanie za 100 zł. 

Tel. 698 226 788
 * * *
Nową wirówkę do bielizny za 

30 zł i chłodziarkę w bdb. stanie 
za 30 zł.  

Tel. 698 226 788
 * * *
Słoiki do zapraw, cena 50 gr 

za sztukę. Wejherowo. 
Tel. 504 258 064
 * * *
Telefon LG t 375 dotyk, kolor 

czarny ma mp3, aparat, 2 sim 
- 150 zł oraz ładowarkę prze-
nośną do Nokii - 29 zł., etui, 
obudowę. 

Tel. 725 171 656
 * * *
Sprzedam komplet foteli-

ków, nowe, jasne, niedrogo. 
Wejherowo. 
Tel. 604 061 832

PRACA

Zatrudnię pracowników do 
obsługi magla i pralnic w Pralni 
Wejherowo. 

Tel. 58/677-27-36 
lub 608-412-349
 * * *
Mam pracę dla frezera z ję-

zykiem niemieckim na terenie 

Niemiec, umowa o pracę, nie-
miecka stawka od 13 euro, kon-
takt +4915145407713

 

RÓŻNE

Poznam wolnego wysokie-
go pana bez nałogów, lat 50+, 
który chciałby być fajnym kum-
plem, pójść na spacer, kawę, 
plażę i tańce. 

Tel. 501 946 817
 * * *
Szukam pana (w wieku ok. 

40+ 50+), który dobrze tańczy i 
chciałby mi udzielić kilku lekcji 
za niewygórowaną kwotę. . 

Tel. 501 946 817
 * * *
Wolny, szczupły i zadbany 

lat 60 pozna sympatyczną  pa-
nią, młodszą lub w podobnym 
wieku.  

Tel. 604 870 043

 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

Kurs kat. B rozpoczyna się  
 6 i 20 sierpnia 2015 r.

R E K L A M A

N A S Z  P A R T N E R

REKLAMY I OGŁOSZENIA
W  PULSIE  WEJHEROWA
tel. 606  101 502,     redakcja@pulswejherowa.pl
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R E K L A M A

UROCZYSTOŚCI

O G Ł O S Z E N I E

Zainteresowanych nabyciem mieszkań 
w tym rejonie miasta zapraszamy do odwiedzania 

naszej  strony internetowej:
www.wtbswejherowo.pl , 

na której przedstawiane będą aktualne 
informacje  o planowanej budowie kolejnych 

                         budynków mieszkalnych. 
    

                          
                          Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa  

        Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy klientom, 
którzy kupili mieszkania 

w budynku przy ul. Parkowej 2A 
w Wejherowie.

Święto Wniebowzięcia Matki Bożej

Odpust na Kalwarii

To również jedno z naj-
starszych świąt maryjnych 
w Kościele, obchodzone od V 
wieku, zarówno w kościele 
katolickim, jak i w kościołach 
wschodnich (prawosławie). 
Kościoły wschodnie, zacho-
wujące kalendarz starego 
stylu (juliański) świętują 
Wniebowzięcie Matki Bo-
zej 13 dni później, czyli 28 
sierpnia.

W Sanktuarium na Ja-
snej Górze 15 sierpnia odby-
wa się największy odpust. Na 
obchody z udziałem przed-
stawicieli parlamentu i Epi-
skopatu Polski przybywają 
tysiące uczestników pieszych 
pielgrzymek z calej Polski, w 

Jak co roku, w dniach 14 i 15 sierpnia ojcowie Franciszkanie zapra-
szają wiernych na Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
na Kalwarii Wejherowskiej. Uroczystości w Wejherowie będą miały 
szczególną oprawę, a podczas mszy świętej przy Kaplicy Dom Kajfasza 
zostaną poświęcone i rozdane uczestnikom Eucharystii kwiaty, zioła, 
zboża i owoce. Wszak przypadające 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia 
NMP to w polskiej tradycji Święto Matki Bożej Zielnej.

tym XIV Piesza Pielgrzym-
ka Kaszubska, która 25 
lipca wyruszyła z Helu i po 
drodze odwiedziła Wejhero-
wo. Wśród pielgrzymów jest 
wielu mieszkańców powiatu 
wejherowskiego. Do Często-
chowy dotrą 12 sierpnia.

W tradycji ludowej świę-
to Matki Bożej Zielnej jest 
dziękczynieniem za zebrane 
plony. Tego dnia przynosi 
się do kościoła do poświęce-
nia bukiety złożone ze zbóż, 
warzyw, owoców, kwiatów i 
ziół. 

15 sierpnia to również ważne święto państwowe i historycz-
na data Bitwy Warszawskiej, nazywanej „Cudem nad Wisłą”, która 
uratowała Polskę i Europę przed bolszewikami. Bitwa Warszaw-
ska, tocząca się w dniach 13-25 sierpnia 1920 r., była 18. najwięk-
szą bitwą w historii dziejów Polski i świata, która zdecydowała o 
zachowaniu niepodległości przez Polskę. Z tego powodu oraz ze 
względu na bohaterską i skuteczną walkę żołnierzy, 15 sierpnia 
obchodzimy Święto Wojska Polskiego. 

95. rocznica Cudu nad Wisłą


