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R E K L A M A Uroczystości rozpoczną 
się już dziś o godz. 18.30 
procesją z kościoła klasz-
tornego na Kalwarię, do 
kaplicy Kajfasza. O godz. 
19.00 odprawiona tam zo-
stanie msza św., a po mszy 
św. rozpocznie się tradycyj-
na procesja ze świecami od 
kaplicy Domku Matki Bo-
żej do kaplicy Grobu Maryi.

W piątek 15 sierpnia o 
godz. 9.15 wyruszy proce-
sja na Kalwarię (do kapli-
cy Kajfasza), gdzie o godz. 
10.00 odprawiona będzie 
suma odpustowa pod prze-
wodnictwem o. prof. dr. 
hab. Adama Sikory OFM. 

Po sumie pobłogosławio-
ne zostaną zioła i kwiaty, 
co również należy do trady-
cji sierpniowego święta.

Jutro święto Matki 
Bożej Zielnej

Jutro, w święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, we-
dług tradycji ludowej święto Matki Bożej Zielnej, na Kalwarii Wejhe-
rowskiej odbędzie się odpust.

Nowy obszerny 
parking przy ul. So-
bieskiego  w cen-
trum Wejherowa 
(koło  sądu) jest jed-
ną z wielu inwestycji 
drogowych, realizo-
wanych w mieście 
w tym roku. 

utwardzone
ulice i parkingi

Nowa siedziba dla 
powiatowej policji

Tak jak na wizualizacji poniżej będzie wyglądała nowa Komenda 
Powiatowa Policji w Wejherowie po gruntownej modernizacji. Prze-
budowa już się rozpoczęła, a w ubiegłym tygodniu zburzono część 
dotychczasowych zabudowań przy ul. Dworcowej.                  Str. 2

O parkingu w centrum 
oraz szesnastu utwardzo-
nych ulicach informował 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt na konferencji 
która odbyła się w ubie-
głym tygodniu.        Str. 3
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Wejherowska komenda 
policji znalazła się na liście 
obiektów, w których reali-
zowany jest program stan-
daryzacji jednostek Policji. 
Program ten zakłada po-
prawę warunków obsługi 
obywateli oraz pracy funkcjo-
nariuszy i pracowników cy-
wilnych. 

Realizacja inwestycji roz-
poczęła się 31 lipca br. W ra-
mach zaplanowanych prac 

wykonana zostanie rozbudo-
wa oraz remont kompleksowy 
budynku. W planach jest roz-
budowa budynku głównego o 
trzykondygnacyjne, podpiw-
niczone skrzydło w miejsce 
rozebranej części pomiesz-
czenia dla osób zatrzyma-
nych, adaptacja istniejących 
pomieszczeń do ich docelowej 
funkcji i powiązanie obydwu 
części budynku  w spójny 
układ. - Modernizacja komen-

Modernizacja Komendy Policji Powiatowej przy ul. Dworcowej

Nowa siedziba w grudniu 2015 roku

31 lipca br. rozpoczęła się przebudowa gmachu komendy policji przy ul. Dworcowej 
w Wejherowie. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na grudzień 2015 roku. W 
trakcie remontu zostanie zmodernizowany zarówno budynek, jak i cała infrastruktura 
w jego najbliższym otoczeniu.

dy policji wpłynie na poprawę 
jakości obsługi interesantów, 
a przede wszystkim na popra-
wę warunków socjalnych po-
licjantów - informuje sierż szt. 
Anna Hennig z biura praso-
wego KPP. - Planowana jest 
dobudowa budynku socjalne-
go dla przewodników psów 
przy budynku warsztatowym 
oraz adaptacja istniejących 
pomieszczeń warsztatowych 
do funkcji technicznych i za-

plecza socjalno-sanitarnego.  
Przewidziano też przebudo-
wę kojców dla psów.

Modernizacji podlegać 
będzie również budynek 
garażowy, węzeł cieplny, 
sieć kanalizacji deszczowej 
i oświetlenie zewnętrzne. 
Ponadto, nastąpi wymia-
na nawierzchni, wymiana 
i naprawa ogrodzenia oraz 
wykonana zostanie osłona 
śmietnikowa.

Wejherowscy Strażnicy 
Miejscy zauważyli dwie osoby, 
które na widok radiowozu ru-
szyły do ucieczki. Po krótkim 
pościgu zostały jednak zatrzy-
mane. Okazalo że para chuli-
ganów to kobieta i mężczyzna.

Jeśli wartość zniszczeń 
przekroczy 420 zł, podejrzani 
o ten czyn odpowiadać będą za 
przestępstwo określone w art. 
288 kk., za które grozi kara po-
zbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5. 

W przypadku mniejszej 
strat, będą to: kara grzywny, 

Niedawno paliło się drzewo 
przy ul. Rzeźnickiej, które stra-
żacy musieli usunąć. 

3 sierpnia ok. godz. 18.00 
na boisku Zespołu Szkół Elek-
trycznych funkcjonariusze 
wejherowskiej Straży Miej-
skiej zauważyli palące się dwa 
pniaki. 

Z kolei na terenie dworca 
PKP ktoś nieodpowiedzialny 
podpalił worki ze śmieciami.

Firma sprzątająca tereny 
kolejowe zbyt długo zajmuje 
się z wywozem takich śmieci. 
Swoje obowiązki najczęściej re-
alizują dopiero po nakazie wy-
danym przez Straż Miejską. 
Zastanawiające są coraz częst-

Zdewastowane 
wiaty MZK

tajemnicze 
podpalenia

27-letnia mieszkanka Wejherowa i towarzyszą-
cy jej 18-letni mieszkaniec Bolszewa 3 sierpnia 
po północy niszczyli wiaty przystankowe MZK 
przy ul. Ofiar Piaśnicy. Zauważyli ich i zatrzymali 
strażnicy miejscy.

Od pewnego czasu na terenie miasta Wejhe-
rowa odnotowuje się dość tajemnicze pożary. 

kara ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do 
roku. 

Sprawcy będą musieli też 
ponieść koszty naprawy wiat.

szego podpalenia pni drzew. 
Póki co, strażacy błyska-

wicznie reagują w takich przy-
padkach. 

Z POLICJI
Pijana za kierownicą
Nad ranem w Wejherowie policjanci zatrzymali 31-letnią nie-

trzeźwą kobietę, kierującą oplem. Gdy kobieta zauważyła nad-
jeżdżający radiowóz, przesiadła się na miejsce pasażera, dalej 
kierując samochodem. Policjantom tłumaczyła, że nie jechała 
sama, a kierowca wyskoczył z samochodu, więc ona zmuszona 
była dalej prowadzić.  Okazało się, że ma 1,8 promila alkoholu. 
Funkcjonariusze zatrzymali kobiecie prawo jazdy. 

Za to przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w 
stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności i 
utrata uprawnień do kierowania.

Nietrzeźwy spowodował wypadek
W sobotnie popołudnie w Zęblewie miał miejsce wypa-

dek drogowy. Policjanci wejherowskiej drogówki wstępnie 
ustalili, że kierujący oplem 31-letni mieszkaniec powiatu wej-
herowskiego będąc pod wpływem alkoholu, zderzył się z sa-
mochodem marki VW. Okazało się, że ma on orzeczony sądowy 
zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Za jazdę w stanie 
nietrzeźwości oraz naruszenie sądowego zakazu grozi kara po-
zbawienia wolności nawet do 5 lat.

Samochodem marki VW kierowała 32-letnia mieszkanka 
powiatu wejherowskiego. Oboje uczestników tego zdarzenia 
z obrażeniami ciała przetransportowano do wejherowskiego i 
gdańskiego szpitala.

W ub. tygodniu wyburzano policyjne pomieszczenia, w 
których wcześniej przebywały osoby zatrzymane.
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Jeszcze w tym roku kil-
kanaście ulic w Wejherowie 
otrzyma tymczasowe utwar-
dzone nawierzchnie. Za ok. 3 
miliony złotych zostaną na 
nich ułożone płyty drogowe 
JOMB. W poprzednim ro-
ku taką metodą utwardzo-
no piętnaście ulic na terenie 
Wejherowa. To dowód m.in. 
na to, że powoli i bez dużych 
nakładów finansowych moż-
na zmieniać infrastrukturę 
techniczną miasta, tak aby 
wejherowianom żyło się wy-
godniej.

- Metoda tymczasowe-
go utwardzania jest szybka 
i najmniej uciążliwa oraz 
przyjazna dla mieszkańców. 

Inwestycje drogowe w Wejherowie

Szesnaście ulic 
będzie utwardzonych

W tym roku szesnaście ulic w Wejherowie 
otrzyma utwardzone nawierzchnie, a do-
celowo bitumiczny dywanik. O remontach 
i budowie ulic mówił na konferencji praso-
wej prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, jego współpracownicy oraz radni 
„Wolę Wejherowo” i PiS. Konferencję zorga-
nizowano na ul. Inżynierskiej (na zdjęciach), 
która została utwardzona płytami. Ta droga 
jest usytuowana na peryferiach miasta, bli-
sko granicy Wejherowa i Bolszewa.

Poprawia komfort komuni-
kacji, bo woda przepływa do 
gruntu i nie tworzą się ka-
łuże i zagłębienia - stwier-
dził prezydent Wejherowa w 
trakcie konferencji w plene-
rze, u zbiegu ulic Inżynier-
skiej i Architektów. 

Jak ponformował pre-
zydent, w kilku miejscach 
miasta remontowane bę-
dą różne ulice. Chodzi o to, 
aby jak najszybciej poprawić 
komfort życia mieszkańców, 
a także porawić stan dróg 
przed zbliżającą się jesienią 
i zimą. 

Docelowo wszystkie 
utwardzane teraz ulice otrzy-
mają nawierzchnię z asfaltu.

- Przepisy prawa nakładają na podatników obowiązek 
ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy re-
jestrującej – przypomina Anna Jankowska, kierownik 
Działu Obsługa Bezpośrednia w Urzędzie Skarbowym w 
Wejherowie. - Brak realizacji tego obowiązku skutkuje zani-
żaniem wpływów podatków do budżetu państwa. Przedsię-
biorca posiadający kasę ma obowiązek każdorazowo wydać 
klientowi paragon. Konieczne jest uświadomienie tego obo-
wiązku zarówno sprzedawcom jak i kupującym. Gdy sprze-
dawca nie realizuje tego obowiązku, klient powinien żądać 
wydania paragonu.

Paragon to podstawa:
• dochodzenia praw klienta poprzez złożenie reklamacji, 

gdy zakupiony towar lub usługa są wadliwe,
• uczciwej konkurencji - każdy sprzedawca wydając pa-

ragon, jednocześnie rejestruje swoje obroty. Klient żądając 
paragonu zmusza sprzedawcę do stosowania czystych reguł 
konkurowania z innymi przedsiębiorcami,

• zwiększenia wpływów do budżetu i wykonania zadań 
realizowanych i finansowanych przez państwo. Jeżeli sprze-
dawca wyda paragon, będzie musiał odprowadzić należny 
podatek do budżetu państwa, co z kolei będzie skutkować 
większymi nakładami np. na poprawę naszego bezpieczeń-
stwa czy służbę zdrowia,

• likwidacji szarej strefy. Sprzedawcy nie mają możliwo-
ści ukrywania swoich dochodów.

Każdy sprzedawca, który nie wydaje paragonów podle-
ga ukaraniu mandatem w wysokości nawet do 3.360 zł. W 
przypadku odmowy przyjęcia mandatu, karę wymierza sąd. 
Wówczas może wynosić ona nawet 33.600 zł.

urząd Skarbowy wyjaśnia

Dlaczego należy 
wydawać 
i brać paragony?

Większość z nas przyzwyczaiła się do faktu, że 
podczas zakupów lub korzystania z usług otrzy-
mujemy paragony. Gdyby jednak zdarzyło się, że 
mimo zapłaty za usługę lub kupione produkty nie 
otrzymaliśmy potwierdzenia transakcji, powin-
niśmy domagać się paragonu. Przypomina nam 
o tym Urząd Skarbowy, wyjaśniając, dlaczego to 
takie ważne.

Panu Arturowi Hutnikowi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

M A T K I

składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E 

ulice w dzielnicy Przemysłowa: 
* Inżynierska (ok 300 m), Architektów, Podmiejska (odci-

nek od skrzyżowania z ul. Architektów do ul. Tartacznej), 
* ul. Traugutta i odcinek na ul. Karnowskiego 
– od skrzyżowania z ul. Rogali.
ulice w dzielnicy Śmiechowo-Południe: 
* Nowa i Wschodnia (odcinek od ul. Kamiennej do skrzyżo-

wania z ul. Poprzeczną). 
* Ul. płk Dąbka - chodniki oraz nawierzchnia z kostki.
ulice w dzielnicy Śmiechowo-Północ: 
* odcinek ul. Konopnickiej do mostu na rzece Redzie, na-

wierzchnia ul. Trepczyka, ul. Mestwina i Matejki, 
* na ul. Stefczyka powstanie próg zwalniający. 
* przy ul. Weteranów powstanie duży parking.
ulice w dzielnicy Nanice: 
* zjazdy do posesji 1-3 w ul. Panek.
Na osiedlu Sucharskiego: 
* nawierzchnia z płyt JOMB na ul. Modrej.
ulice w dzielnicy Śródmieście: 
* parking Centrum przy ul. Sobieskiego i ciąg pieszy wzdłuż 

tej ulicy pomiędzy parkiem a Filharmonią Kaszubską.

Co powstanie
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Druh Jerzy Jan Baranowski wstąpił w szeregi OSP Łęczyce 
15.01.1964 r. W 1974 r. został powołany na Naczelnika OSP Łęczy-
ce, którym był do 3.02.2006 r. W latach 1992-2006 pełnił funkcję 
Komendanta Gminnego OSP i był członkiem Zarządu Gminnego 
Związku OSP. Jako członek OSP był zaangażowany w prace spo-
łeczne na rzecz jednostki. Dbał o sprawność bojową i wyszkolenie 
strażaków. Dzięki jego pracy jednostka OSP Łęczyce została po-
wołana do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Jerzy Jan Baranowski zajmował się również szkoleniem mło-
dzieży zrzeszonej w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, która bie-
rze czynny udział w Międzynarodowych Obozach Pożarniczych w 
Niemczech, Austrii, Holandii i Czechach.

Jerzy Baranowski był inicjatorem rozbudowy strażnicy w 2005 
r. oraz nadzorował stan techniczny sprzętu pożarniczego będącego 
na stanie Jednostki OSP Łęczyce.

Uroczystość wręczenia odznaczeń zasłużonym strażakom-ochotni-
kom odbyła się na zamku w Gniewie, a odznaczenie wręczał pomorski 
komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. brygadier An-
drzej Rószkowski oraz prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP Województwa Pomorskiego Stanisław Kochanowski.

Złoty Znak Związku dla strażaka

50 lat służby
Dh. Jerzy Jan Baranowski z OSP Łęczyce został 

odznaczony „Złotym Znakiem Związku”. Straża-
kiem ochotnikiem jest od 50 lat. Dzięki jego pracy 
jednostka OSP Łęczyce została powołana do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Wójt Gminy Łęczyce Gminna Instytucja Kultury i Biblioteki 
ogłaszają akcję dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Każ-
de dziecko urodzone od dnia 1 czerwca otrzymuje pakiet kultural-
ny „na dobry początek”. Pakiety będą do odbioru w Urzędzie Stanu 
Cywilnego Łęczycach ( I piętro w Urzędzie Gminy)

W pakiecie dla malucha znajdziecie Państwo: książeczkę z bajkami, za-
kładkę do książki, maskotkę, dziecięce body z logo akcji, listę dostępnych 
poradników dla rodziców, list i zaproszenie Smoka GIKusia

 - Mamy ogromną nadzieję, że tak przygotowane powitanie skłoni naj-
młodszych mieszkańców gminy do korzystania w przszłości z kulturalnych 
atrakcji oferowanych na terenie naszej gminy - mówi Hanna Mancewicz, 
dyrektor Gminnej Instytucja Kultury i Biblioteki

Pakiet kulturalny dla dzieci

O G Ł O S Z E N I E

Bożepole Wielkie

Dożynki na otwarcie parku
O budowie Parku Wiejskiego w centrum Bożegopola Wielkiego w Gminie Łęczyce pi-

saliśmy w poprzednim wydaniu „Pulsu”. Dziś w imieniu władz gminy zapraszamy Czy-
telników na uroczystość i tradycyjną zabawę dożynkową, zorganizowaną 31 sierpnia w 
nowym parku. Nie zabraknie konkursu na wieniec dożynkowy, występów regionalnych 
zespołów i muzycznej gwiazdy wieczoru - zespołu Milano. Szczegóły na plakacie poniżej.
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W siedemnastym miej-
skim konkursie na najładniej 
ukwiecony i zazieleniony bal-
kon (okno) lub ogród oceniono 
24 zgłoszone obiekty. Komisja 
jak co roku miała problem z 
wytypowaniem zwycięzców, 
bo wszystkie ogrody i balkony 
zachwycały swoją urodą. Prze-
wodnicząca Teresa Patsidis 
przypomniała kryteria, jakimi 
kierowała się kilkuosobowa 
komisja konkursowa. 

- Oceniając balkony i ogro-
dy przydomowe braliśmy pod 
uwagę pomysłowość kompo-
zycji, ogólny wyraz estetycz-
ny, a także widoczność ogrodu 
dla innych mieszkańców z 
zewnątrz, aby inspirować in-
nych do zagospodarowania 
zieleni na terenie miasta. 
Ocenialiśmy też różnorod-
ność, estetykę i kolorystykę 
roślin. W kategorii ogrodów 
działkowych kierowaliśmy 
się trochę innymi kryteriami 
ze względu na ich specyfikę. 
Dlatego braliśmy pod uwagę 
nasadzenia roślin ozdobnych, 
ogródki warzywno-owocowe, 
ich utrzymanie, elementy ma-
łej architektury a także ogólny 
wyraz estetyczny - podsumo-
wała Teresa Patsidis.

Laureaci otrzymali nagro-
dy pieniężne oraz krzewy w 
doniczkach. Na pewno przy-

Kolejny siedemnasty już „Konkurs na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon (okno) 
lub ogród na terenie miasta Wejherowa” został rozstrzygnięty. Laureaci spotkali się 30 lipca 
w ratuszu z prezydentem Wejherowa, Krzysztofem Hildebrandtem i przewodniczącą komisji 
konkursowej Teresą Patsidis, aby poznać werdykt. Wręczono nagrody i w miłej atmosferze 
rozmawiano nie tylko o balkonach oraz ogrodach.

W kategorii balkony, okna w domach jedno- 
i wielorodzinnych startowało 6 obiektów. 
Pierwszego miejsca nie przyznano
II miejsce równorzędnie - Aniela Bartnicka z 
os. Kaszubskiego i Jan Kraśniewski z ul. Poprzecznej
III miejsce - Alicja Samson z os. Kaszubskiego 
oraz Angelika i Piotr Dębscy z ul. Sikorskiego

W kategorii ogrodów przydomowych 
I miejsce - Joanna i Krzysztof Sokołowscy 
         z ul. Śmiechowskiej
II miejsce równorzędnie - Danuta Czerwicka 
oraz Alicja Kierznikowicz (obie z ul. Ceynowy)
III miejsce - Sylwester Kaczmarek z ul. Fenikowskiego 
Wyróżnienie - Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 5 

W kategorii ogrodów działkowych 
I miejsce - Alojzy Kamiński (ROD ul. Sucharskiego)
II miejsce - Jan Suprunowicz (ROD ul. Nadrzeczna)
 III miejsce - Iwona Sikora (ROD ul. Sucharskiego) 
oraz Arkadiusz Dmowski (ROD ul. Sucharskiego)
Wyróżnienie otrzymał Leon Roda (ROD ul. Patoka) 

dadzą się w ogrodach lub na 
balkonach.

Wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy.

- Tak liczna grupa osób za-
angażowana w ten konkurs 
świadczy o tym, że aktywność 
mieszkańców naszego miasta 
jest coraz większa. To cieszy, 
bo marzy mi się piękne i zie-
lone Wejherowo. Myślę, że je-
steśmy w stanie to wspólnie 
osiągnąć. W Wejherowie już 
jest wiele pięknych ogrodów i 
balkonów, na które aż miło po-
patrzeć - powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, gra-
tulując uczestnikom udziału w 
konkursie.

Uczestnicy dziękowali za 
wyróżnienia, opowiadali o 
swojej pasji.

- Nie spodziewałem się ta-
kiego wyróżnienia. Co roku 
dekoruję balkon zielenią - po-
wiedział Jan Kraśniewski. - 
Robimy to dla siebie, ale przy 
okazji wnosimy swój wkład 
w poprawę estetyki budynku 
i osiedla. Uważam, że dzię-
ki temu konkursowi miasto 
pięknieje a mieszkańcy mają 
w tym swój udział 

W trakcie spotkania prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt, 
odpowiadając na pytania, po-
informował mieszkańców o 

planach rozwojowych miasta, 
dotyczących m.in. rozwiązań 
komunikacyjnych. Prezydent 
przypomniał o planach budo-
wy Węzła Metropolitalnego i 
tunelu pod torami kolejowymi 
w ciągu ul. Kwiatowej. 

W przyszłym roku powin-
na rozpocząć się w Wejhero-

wie inna inwestycja drogowa 
- budowa Węzła „Działki”, któ-
ry połączy drogę krajową nr 6 
z ul. Sucharskiego. 

Powstanie m.in. nowe 
rondo przy ogródkach dział-
kowych oraz nowa ulica, bie-
gnąca równolegle do torów.              

                                      AK.

Wyniki konkursu

Miejski konkurs na najładniejszy ogród i balkon

Nagrody rozdane
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OGRODY

Państwo Kamińscy 
mieszkają na Osiedlu Ka-
szubskim w Wejherowie, a 
ich ulubiona działka znajdu-
je się na terenie Rodzinnych   
Ogrodów Działkowych przy  
ul. Sucharskiego. Ponieważ 
na działce jest domek wy-
posażony w niezbędne wy-
gody, spędzają tu nawet po 
kilka dni. Nigdy się nie nu-
dzą, bo zajęć w ogrodzie ma-
ją mnóstwo.

OD PIĄTEJ RANO
- Kiedy pracowałem za-

wodowo, wstawałem bar-
dzo wcześnie, bo już o piatej 
trzydzieści rano, ale odkąd 
mam ogród, wstaję za pięt-
naście piąta - śmieje się pan 
Alojzy. -  Gdy jest sucho, ra-
no podlewam rośliny, kiedy 
indziej doglądam pomido-
rów i inne warzywa. 

Pomidory to oczko w gło-
wie właściciela ogrodu. Są 
ich co najmniej trzy gatun-
ki, a wyglądają i smakują 
świetnie (wiem, bo miałam 
okazję spróbować). W wa-
rzywniku rosną też dorodne 
cukinie, fasola, rzodkiewka i 
inne warzywa, a także zio-
ła, starannie pielęgnowane 
przez pana Alojzego. Są też 
zioła i koper. 

CO ROKU NOWE
KWIATY I KRZEWY
Domeną pani Krystyny 

są kwiaty, a także drzewa i 
krzewy ozdobne.

- Zdaniem mojego męża 
mamy ich już za dużo, ale 
ja ciągle mam ochotę posa-
dzić kolejną ozdobną roślinę 
i tak się dzieje. Co roku po-
jawia się coś nowego, a ogród 
wciąż się zmienia - mówi 
Krystyna Kamińska. 

To dzięki niej ogród jest 
tak kolorowy i zadbany, bo 
jego właścicielka starannie 
pieli rabaty i grządki. Mąż 
wykonuje wiele innych prac.

Małżonkowie, którzy są 

Kiedy po ponad 40 latach pracy zbliżał się czas emerytury, Alojzy Kamiński postanowił kupić działkę i zająć się pracami ogro-
dowymi. Ten pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, bo ogród stał się największą pasją i sposobem na ciekawe spędzanie czasu 
na emeryturze. Polubiła go również żona pana Alojzego, Krystyna. Latem oboje spędzają więcej czasu na działce, niż w domu. 
Zwłaszcza w tym roku, kiedy słoneczna i ciepła aura dopisuje.

razem już 46 lat, bardzo cie-
szą się z ogrodu i z nagrody, 
którą przyznała im miejska 
komisja konkursowa. 

WYRóżNIENIA 
I NAGRODY
Wcześniej Krystyna i 

Alojzy Kamińscy otrzymali 
wyróżnienie Zarządu ROD 
Sucharskiego - „Wzorowa 
działka”, a niedawno zajęli 
pierwsze miejsce w „Kon-
kursie na najładniej ukwie-
cony i zazieleniony ogród na 
terenie Wejherowa”, w kate-
gorii ogrodów działkowych. 

Taka nagroda zobowią-
zuje, ale państwo Kamińscy 
dbaliby o swoją działkę na-
wet bez tej motywacji. Czu-
ją się tu dobrze, wokół mają 
znajomych działkowiczów, a 
najbardziej lubią, gdy do ich 
ogrodu przyjadą córki z zię-
ciami i wnuki. 

RODZINNE
SPOTKANIA
- Mamy dwie córki i 

dwóch wnuków, pomiędzy 
którymi jest duża różnica 
wieku - wyjaśnia Krystyna 
Kamińska. - Starszy wnuk 
jest już dorosły, a młodszy 
ma dopiero roczek, ale po-
między ich mamami też by-
ła spora różnica lat. Bardzo 
się cieszymy, kiedy przyjeż-
dżają do Wejherowa i m.in. 
odwiedzają nas tu, na dział-
ce. Młodszy wnuczek z ro-
dzicami mieszka w Szwecji, 
ale wakacje spędzają w Wej-
herowie i bywają w naszym 
ogrodzie.

Kiedy przychodzą goście 
uruchamiany jest grill, a 
pan Alojzy robi czasem tzw. 
kociołek myśliwski. Wrzu-
ca do niego m.in. smaczne 
warzywa oraz suszone grzy-
by, których w domu Kamiń-
skich nigdy nie brakuje.  

Oprócz zbierania grzy-
bów w lasach piaśnickich, co 
roku małżonkowie wybiera-

ją się w okolice Wdzydz Ki-
szewskich na grzybobranie.

ZAPALONY 
WĘDKARZ
- Zazwyczaj wynajmuje-

my domek w pobliżu jeziora 
na trzy dni i chodzimy do la-
su na grzyby - mówi Alojzy 
Kamiński. - Bardzo to lubię, 
podobnie jak wędkowanie. 

Pan Alojzy przez wiele 
lat byłem zapalonym węd-
karzem, miał nawet własną 
łódź i każdą wolną chwilę 
najchętniej spędzał nad wo-
dą z wędką. Dziś zmienił 
preferencje. 

- Moją pasją stał się ogród, 
w którym razem z żoną z 

Kolorowa działka Krystyny i Alojzego Kamińskich 

Ogród zamiast wędkowania

przyjemnością przebywam, 
pracuję i odpoczywam. 

 * * *
Dodajmy, że Alojzy Ka-

miński zawodowo zajmował 
się bezpieczeństwem w za-
kladach pracy. Przez 43 la-
ta był inspektorem BHP w 
PKP Energa. Obecnie jest 
już na emeryturze.

Krystyna Kamińska 
pracowała w księgowości. 
Zresztą do dzisiaj pracuje w 
dawnej firmie w niewielkim 
wymiarze godzin, dorabia-
jąc do emerytury. Ale po pra-
cy chętnie wraca do ogrodu i 
do swoich kwiatów.

Anna Kuczmarska

Krystyna i Alojzy Kamińscy.
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Swój ogród zaprojektowa-
li i urządzili sami, tylko w 
niektórych pracach korzy-
stając z pomocy fachowców i 
pomocników. Rośliny wybie-
rała głownie pani Joanna, 
ale oboje zaangażowali się 
w prace przy planowaniu i 
upiększaniu ogrodu.

SUKCESY I PORAżKI
- Przez stosunkowo krót-

ki czas zdobyliśmy mnóstwo 
doświadczeń i wiele się na-
uczyliśmy - mówi Joanna 
Sokołowska. - Jak wszyscy 
miłośnicy roślin, trochę eks-
perymentujemy i czasami 
zdarzają się nam porażki. 
Niestety, nie przetrzymały 
zimy piękne klony palmowe, 
ale udało się z powodzeniem 
zasadzić i utrzymać wiele in-
nych, nawet rzadkich roślin.

W oranżerii najlepiej się 
czuje bananowiec i bugen-
willa, pięknie kwitnący i 
rzadki u nas krzew, popu-
larny w basenie Morza Śród-

Kameralny ogród Joanny i Krzysztofa Sokołowskich

Wypoczynek wśród zieleni
Ogrodem zainteresowali się stosunkowo niedawno. W 2012 roku Joanna i Krzysztof Sokołowscy postanowili urządzić ogród obok 

swojego domu przy ul. Śmiechowskiej. Kiedy małżonkowie tam zamieszkali, miejsce za domem było zaniedbane, dość ciemne i wilgot-
ne. Dzisiaj jest to piękna i pachnąca oaza zieleni, mały prywatny raj, pełen najróżniejszych drzew, krzewów i kwiatów. W ubiegłym 
roku ogród został powiększony o oranżerię, która stała się ulubionym miejscem właścicieli przez cały rok.

ziemnego. 
- Gdy ją kupowaliśmy, 

była malutka, a teraz sięga 
sufitu, no i pięknie kwitnie - 
mówi pani Joanna.

OGRóD WCIĄGA
- Zupełnie nieoczekiwa-

nie wciągnąłem się w pra-
ce ogrodowe. Razem z żoną 
dbam o rośliny i cieszę się 
gdy się rozwijają albo kie-
dy kwitną - mówi Krzysztof 
Sokołowski. - To przynosi 
dużo satysfakcji, ale przede 
wszystkim stworzyliśmy 
miejsce, gdzie odpoczywamy 
po intensywnej pracy zawo-
dowej. Siedzimy wśród zie-
leni czytamy, rozmawiamy. 
Jeśli pogoda na to nie pozwa-
la, spędzamy czas w ogrodzie 
zimowym. To nasze ulubione 
miejsce w domu.

Joanna i Krzysztof Soko-
łowscy, oboje wejherowianie 
od dzieciństwa, prowadzą 
własną firmę, działająca w 
kilku branżach w Polsce i 

za granicą. Po spotkaniach 
i rozmowach, licznych tele-
fonach, e-mailach oraz wy-
jazdach służbowych, miło 
jest wracać w tak spokojne 
i urocze miejsce, jak ogród. 
Zwłaszcza, że w tym roku po-
goda pozwala na korzystanie 
w pełni z jego uroków.

DUżO PRACY
Ogród to nie tylko przy-

jemność, ale też obowiązek i 
dużo pracy. Jak mówią pań-
stwo Sokołowscy, codziennie 
pracują w ogrodzie około pół-
torej godziny, czasem dłużej, 
zwłaszcza, gdy trzeba zasa-
dzić nowe rośliny. Ogród cią-
gle się zmienia, bo przybywa 
w nim nowych krzewów i 
kwiatów, ale też dlatego, że 
rośliny się rozwijają, rosną i 
kwitną, bywają przesadzane 
w inne miejsce. 

Dlatego, jak mówi pan 
Krzysztof, ogród można ob-
serwować, patrzeć jak się 
zmienia.

WODA USPOKAJA
Niewątpliwą ozdobą ogro-

dy przy ul. Śmiechowskiej 1 
jest oczko wodne z uroczym 
mostkiem i pływającymi w 
wodzie ozdobnymi rybami. 
Zresztą, to nie tylko kwestia 
urody. Szum wody, spływa-
jącej po kamieniach działa 
kojąco na osoby, odpoczywa-
jące w ogrodzie.

Urody temu miejscu do-
dają też dzbany, wzorowa-
ne na antycznych, figurki i 
ozdobne elementy. Na środ-
ku, wprost na trawie stoi 
okradły stół pod parasolem 
otoczony krzesłami i ozdo-
biony hortensjami w donicy. 

To świetne miejsce na roz-
mowy we dwoje albo w gro-
nie przyjaciół. 

Aby odpocząć, można też 
przysiąść na stylowej ła-
weczce na uboczu. Wszyst-
ko to sprawia, że aż nie chce 
się opuszczać tego pięknego i 
kameralnego miejsca, stano-
wiącego prawdziwą enklawę 
spokoju. 

Poczas gdy z drugiej stro-
ny domu znajduje się dość 
ruchliwa ulica, a w pobliżu 
skrzyżowanie z kolejną dro-
gą, tu słychać tylko szum 
wiatru, plusk wody i odległe 
odgłosy miasta. Wspaniałe 
miejsce na relaks po pracy, 

a prace ogrodowe to zdrowy 
i pożyteczny sposób na wy-
poczynek.  

SATYSFAKCJA          
- Nasz ogród daje nam 

dużo radości, a w dodatku 
został doceniony i wyróżnio-
ny przez komisję konkurso-
wą - mówi z dumą Krzysztof 
Sokołowski. - To bardzo mi-
łe, ale fakt, że otrzymaliśmy 
pierwsze miejsce w katego-
rii ogrodów naprawdę nas 
zaskoczył. Dobrze wiemy, 
że w Wejherowie jest mnó-
stwo wspaniałych ogrodów 
i dlatego główna nagroda 
przyniosła nam ogromną sa-
tysfakcję.                           AK.

Czytaj nas również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

Joanna i Krzysztof Sokołowscy w swoim ogrodzie.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

OGRODY
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KULTURA I ROZRYWKA

W sobotnie popołudnie 9 sierpnia w 
wejherowskim parku odbył się festyn 
rodzinny, zorganizowany przez Akcję 
Katolicką i Grupę wsparcia żYJ GOD-
NIE, a także Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz 
Wejherowskie Centrum Kultury.

Na scenie wystąpili: Towarzystwo Śpiewa-
cze im. Jana Trepczyka, akordeonista Michał 
Brodalski i wokalistka Natalia Modzelewska.

Było też wspólne śpiewania,  tańce, konkursy, 
gry i zabawy rodzinne; były konkurencje sporto-
we oraz  trening ratownictwa medycznego i wiele 
innych atrakcji, takich jak loteria,  wypieki do-
mowe, napoje. 

Co ważne, dochód z festynu jest przeznaczony 
na zakup pilnie potrzebnego sprzętu dla pacjen-
tów wejherowskiego Hospicjum domowego im. 
Świętego Judy Tadeusza.

Festyn w parku

Jacek Drewa (po prawej) oraz wolontariusze i  uczestnicy Grupy Wsparcia „żyj 
godnie” zaśpiewali dla publiczności, otrzymując gromkie brawa. 

Pięknie zaśpiewała w parku utalen-
towana Natalia Modzelewska.

Kącik rzeźbiarski pod kierunkiem Andrzeja Arendta. Kwesta na rzecz Hospicjum im. św. Judy Tadeusza. W konkurencjach sportowych brały udział dzieci.
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AKTUALNOŚCI

Montaż kolektorów sło-
necznych na terenie gminy 
Luzino realizowano w dwóch 
etapach. Pierwsza umowa 
obejmowała montaż 250 in-
stalacji solarnych na bu-
dynkach mieszkalnych oraz 
3 instalacje na budynkach 
gminnych (Szkoła Podsta-
wowa w Luzinie, Barłominie 
i Wyszecinie). Projekt reali-
zowany był przez Fundację 
Zenona Plecha z Gdańska a 
partnerem była Gmina Luzi-
no. Ta część projektu zakoń-
czyła się w ubiegłym roku.

 Ze względu na duże zain-
teresowanie projektem, wójt 
Jarosław Wejer podjął sta-
rania o zdobycie kolejnych 
środków. Udało się zdobyć 
fundusze na kolejne instala-
cje solarne, dzięki czemu do 
czerwca br. wykonano 100 
instalacji solarnych na bu-
dynkach mieszkalnych. 

Koszt instalacji, jaki po-
noszą mieszkańcy stanowi 
około 30-35 proc.  kosztu cał-
kowitego instalacji.

- Tego rodzaju inwestycje 
są korzystne z różnych powo-
dów, m.in. ze względów eko-
logicznych - mówi Jarosław 
Wejer, wójt gminy Luzino. 
-  Jesteśmy jedyną gminą 
w powiecie wejherowskim, 

N A S Z  P A R T N E R

Kolejnych 100 instalacji solarnych zainstalowano w tym roku na 
domach mieszkańców gminy Luzino w ramach  projektu „Czyste po-
wietrze Gminy Luzino”. W ubiegłym roku w ramach projektu zamon-
towano 253 tego rodzaju urządzenia. Obecnie dzięki projektowi około 
10 procent  budynków na terenie gminy Luzino posiada kolektory 
solarne do podgrzewania ciepłej wody. Luzino jest jedyną gminą w 
powiecie wejherowskim, realizującą takie przedsięwzięcie.

która realizuje taki projekt 
i wspiera finansowo miesz-
kańców, instalujących urzą-
dzenia solarne. 

Montaż instalacji solar-
nych to jednak nie jedyne 
inwestycje, prowadzone na 
terenie gminy.

Jak informuje Kazimierz 
Hinc, kierownik refera-
tu inwestycyjno-eksploata-
cyjnego w Urzędzie Gminy 
Luzino, obecnie realizowa-
ne są inwestycje dofinanso-
wane ze środków UE, takie 
jak budowa wodociągu na ul. 
Andersa (do ul. Zielonej) w 

Kębłowie, budowa wodocią-
gu na ul. św. Jadwigi i Wiej-
skiej w Kębłowie, budowa 
wodociągu i kanalizacji na 
ul. Ofiar Stutthofu w Luzi-
nie. W Luzinie na ul. Dobrej, 
Wybickiego, Wilczka oraz ul. 
kard. S. Wyszyńskiego trwa 
budowa kanalizacji sanitar-
nej , a w Luzinie i Kębłowie. 
wykonywane są studnie głę-
binowe 

Wkrótce rozpocznie się 
II etap budowy kanaliza-
cji deszczowej i nawierzchni 
asfaltowej na ul. Łąkowej w 
Luzinie. 

Przed rozpoczęciem nowe-
go roku szkolnego ważne są 
inwestycje i remonty w szko-
łach. Zmodernizowane zosta-
ną oddziały przedszkolne we 
wszystkich szkołach podsta-
wowych. Remonty obejmą 
zwłaszcza sanitariaty. Szko-
ły otrzymają nowy sprzęt, a 
także zostaną wyposażone w 
place zabaw.

Przy Szkole Podstawowej 
w Kębłowie powstaje boisko 
ze sztuczną nawierzchnią, co 
z pewnością ucieszy dzieci.

Ekologiczne Luzino

Instalacje solarne 
na 253 budynkach

Żeby zainstalować kolektory słoneczne na dachu, trze-
ba zainwestować częściowo własne pieniądze. Unia Euro-
pejska dofinansowuje 75 procent kosztów zakupu trzech 
paneli (ich cena wynosi ok. 13,5 tys. zł), zaś koszt montażu 
finansowany jest przez mieszkańca. 

Jednak oszczędności, wynikające z mniejszych rachun-
ków za ciepłą wodę rekompensują wydatki. 

Kolektory kumulują energię w słoneczne dni, głównie 
wiosną i latem, ale również jesienią i zimą, jeśli świeci słoń-
ce. Kolektory słoneczne są tanim sposobem na czerpanie 
korzyści ze źródeł odnawialnych.

Oszczędności rekompensują wydatki

Odśpiewano hymn pań-
stwowy, słowo do zebranych 
skierował ks. prałat Daniel 
Nowak. W uroczystości 
wzieli udział przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Rodzi-
na Piaśnicka, członkowie  
Prawa i Sprawiedliwości z 
Wejherowa, Redy, Rumi i 
Luzina oraz Kluby Gazety 
Polskiej. 

Asystent europoseł Anny 
Fotygi również złożył  kwia-
ty w jej imieniu.

Śpiewy pieśni patriotycz-
nych poprowadziła p. Ewa 
Rocławska. 

Fot. Franciszek Sychowski

Oddali hołd Powstańcom Warszawskim

godzina „W” 
w Wejherowie

Wzorem stolicy i 
wielu innych miast 
w Polsce, 1 sierpnia o 
godz 17, z inicjatywy 
Mirosława Lademan-
na, przed Pomnikiem 
Brama Piaśnicka spo-
tkały się delegacje, by 
oddać hołd Powstań-
com Warszawskim. 
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LUDZIE I ICH PASJE

Agata Jasińska od urodze-
nia mieszka w Wejherowie. 
Jest absolwentką Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w 
naszym mieście i wydawało 
się, że na tej szkole skończy 
swoją muzyczną edukację. 
Nie kontynuowała nauki w 
średniej szkole muzycznej, a 
jednak po ukończeniu liceum 
ogólnokształcącego dostała 
się na Akademię Muzyczną w 
Gdańsku.

- Pod koniec nauki w I LO 
w Wejherowie trafiłam do 
chórku, prowadzonego przez 
panią Ewę Rocławską i to 
ona, doceniając moje możli-
wości wokalne i dobry słuch, 
zachęciła mnie do śpiewania 
w chórze szkoły muzycznej w 
Wejherowie oraz do studiów 
muzycznych - wspomina Aga-
ta Jasińska. - Za namową pa-
ni Rocławskiej spróbowałam 
swoich sił na egzaminach i 
udało się. Studiowałam na 
kierunku edukacji muzycznej, 
ale z elementami dyrygentu-
ry. Już po studiach, kiedy śpie-
wałam w sopockim chórze pod 
dyrekcją Arkadiusza Wa-
nata, w ramach współpracy 
i asysty miałam okazję pra-
cować z chórzystami. Obecnie 
jestem nauczycielem muzyki 
w Zespole Szkół nr 2 w Wej-
herowie Śmiechowie, gdzie 
prowadzę chór szkolny oraz 
dyrygentką Chóru Żeńskiego  
„Gaudeamus”.

Zespół powstał w 2011 ro-
ku, a pierwsze chórzystki zgło-

siły się do Agaty Jasińskiej 
po zamieszczonym przez nią 
anonsie na portalu społecz-
nościowym. Gdy zebrała się 
grupa zainteresowanych, na 
początku próby odbywały się 
w prywatnej Szkole Muzycz-
nej YAMAHA, gdzie Agata 
Jasińska miała zajęcia z dzieć-
mi. Potem zespół korzystał z 
pomieszczeń przy Klasztorze 
Franciszkanów, a ostatnio 
przeniósł się do Dworku Drze-
wiarza w Gościcinie, gdzie 
funkcjonuje Gminny Ośrodek 
Kultury. Panie mają za sobą 
m.in. koncerty kolęd, udział w 
Festiwalu Pieśni o Morzu i w 
Festiwalu Pieśni Religijnych i 
Regionalnych w Żukowie.

- Prezesem naszego chó-
ru, liczącego 25 osób, jest 
Alina Sychowska-Mazur-
kiewicz, a syn pani Aliny, 
utalentowany pianista Ar-
tur Sychowski często nam 
akompaniuje - mówi Agata 
Jasińska. - Z Arturem współ-
pracuję też jako wokalist-
ka. Występuję co jakiś czas 
na scenie, na ogół w ramach 
oprawy artystycznej różnych 
wydarzeń. Na przykład w 
ubiegłym roku śpiewałam 
w Filharmonii Kaszubskiej 
podczas uroczystości z okazji 
Święta Policji.

Inną muzyczną przygoda 
było zaśpiewanie chórku na 
płycie Marka Piekarczyka 
zatytułowanej „Źródło”.

- Śpiewałam po kolei partie 
różnych głosów tworząc chó-

Dyrygentka, wokalistka, autorka piosenek, nauczyciel muzyki oraz mama dwóch uroczych córek - te 
wszystkie role pełni na co dzień Agata Jasińska. Chociaż w dzieciństwie chciała być policjantką, zdecydo-
wanie związała swoje życie z muzyką. Oprócz pracy zawodowej i rodziny, znajduje czas na prowadzenie 
Chóru żeńskiego „Gaudeamus” i przygotowywanie materiału na własną płytę. 

rek w piosenkach m.in.: „Te-
stament” i „Nie widzę ciebie...” 
- mówi A. Jasińska. - To było 
ciekawe doświadczenie, które 
przyniosło mi sporo satysfak-
cji i doświadczenia w pracy w 
studio.

Satysfakcję daje też pra-
ca z chórem, m.in. przygoto-
wywanie aranżacji utworów 
i wspólne ich śpiewanie. W 
repertuarze znajdują się me-
lodyjne i niezbyt trudne utwo-
ry, bo śpiewanie to zdaniem 
pani Agaty przyjemność, a w 
chórze jest siła i większe moż-
liwości.

Odskocznią od pracy z 
dziećmi (w szkole) oraz z do-
rosłymi (w chórze) są własne 
piosenki, które Agata Jasiń-
ska komponuje i pisze.

- Są to głównie nastrojowe 
ballady, na ogół przesiąknię-
te lekko klasyką - mówi wo-
kalistka, która pracuje nad 
materiałem na własną płytę. 
- Lubię proste utwory, wpada-
jące w ucho, ale ubrane w am-
bitną aranżację. 

Przy nagrywaniu piosenek 
artystka współpracuje głów-
nie z bratem, ale także z mu-
zykiem Arturem Sekura. 

Świat Agaty Jasińskiej 
wcale nie kończy się na muzy-
ce. Najważniejsze w jej życiu 
są córki - Adriana i Kornelia, 
(na zdjęciu obok), z którymi 
stara się spędzać jak najwię-
cej czasu. 

- Poza tym lubię gotować 
i piec ciasta, interesuję się fo-
tografią i mam nadzieję, że 
kiedyś wrócę do fotografowa-
nia - mówi pani Agata, które z 
pewnością nie brakuje energii 
ani pomysłów na coraz to no-
we przedsięwzięcia. 

Niedługo będzie można nie 
tylko spotkać się, ale i zaśpie-
wać wspólnie z Agatą Jasiń-
ską w Miejskiej Bibliotece w 
Wejherowie. W poniedziałek 
odbędzie się tam koncert, któ-
ry wokalistka-dyrygentka po-
prowadzi. 

Szczegóły na plakacie obok.

O G Ł O S Z E N I E

Solo i w chórze

Śpiewanie to przyjemność
Szpital 
SpecjaliStyczny 
centrala 58 572 70 00 

pogotowie 
Ratunkowe  
58 6776102, 
58 6776103

komenda policji
Dyżurny 58 672 97 22 
 
StRaż pożaRna
Dyżurny  58 677 61 00

StRaż miejSka 
   58 677 70 40
 
miejSki ośRodek 
pomocy Społecznej
  58 677 79 60
 
zakład uSług
komunalnycH 
58 676 95 50,
sekretariat 58 676 95 20

miejSki zakład 
komunikacji
sekretariat  58 572 29 30
dyspozytor 58 572 29 33

WAŻNE 
TELEFONY

Występ chóru „Gaudeamus” w Gminnym Ośrodku Kultury.
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Nowe przedszkole w Wejherowie

Mapeciaki lubią sport

• ul. Płk. Dąbka 8 

     w Wejherowie

• tel. 506 127 000

• e-mail: 
 kontakt@mapeciaki.pl

• www.mapeciaki.pl

Nowoczesne, estetyczne, kolorowe i bezpieczne - takie jest Niepu-
bliczne Przedszkole „Mapeciaki” w Wejherowie. Pierwsze przedszko-
laki pojawiły się w nim już w sierpniu, ale oficjalne otwarcie placówki 
zaplanowano na 29 sierpnia. Codzienne zajęcia będą urozmaicone i 
ciekawe. Na pewno nie zabraknie zajęć sportowych, bo duża dawka 
sportu to coś, co wyróżnia „Mapeciaki” spośród innych tego rodzaju 
placówek w mieście.

- Jestem absolwentką 
Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Gdańsku na kie-
runku odnowa biologiczna, 
uczyłam wychowania fizycz-
nego w szkole, a od 10 lat 
jestem fizjoterapeutą kadry 
narodowej w gimnastyce ar-
tystycznej - mówi Joanna 
Kos, dyrektor przedszkola. 
- Chciałabym zachęcić dzie-
ci do uprawiania sportu, 
prezentując różne dyscypli-
ny. Dlatego będziemy zapra-
szać do przedszkola gwiazdy 
sportu i trenerów m.in. piłki 

nożnej, kickboxingu, rugby 
czy wspomnianej gimnasty-
ki. Poza tym będą wszystkie 
inne niezbędne zajęcia, m.in. 
muzyczne, językowe, arty-
styczne. 

Przedszkole jest położone 
w cichej i zielonej części mia-
sta. Co ważne, oferuje kom-
fortowe warunki dla rozwoju 
każdego dziecka, w ciepłej i 
rodzinnej atmosferze 

Wszystkie sale i plac za-
baw są wyposażone nowocze-
śnie, ale przede wszystkim 
bezpiecznie.

-  Meble, wykładziny i inne 
sprzęty oraz zabawki mają 
stosowne certyfikaty – mó-
wi Joanna Kos. - Zapewni-
my też dzieciom różnorodne 
i zdrowe posiłki z firmy Ga-
strohause, oferującej bogatą 
zbilansowaną dietę. Chcemy, 
aby to było cudowne miejsce 
dla dzieci, którymi zajmie 
się wykwalifikowana i życz-
liwa kadra. Wkładam w to 
całe serce i mam nadzieję, że 
uda się stworzyć przedszkole, 
z którego maluchy nie będą 
chciały wychodzić.

Przedszkole
Mapeciaki

Organizatorzy pikniku 
przywitają w amfiteatrze 
uczestników, po czym za-
proponują mnóstwo atrak-
cji. Odbędzie się m.in. pokaz 
zabytkowych dwudziesto-

IV Piknik historyczny

Kaszuby w XX wieku
Od happeningu na Placu Jakuba Wejhera oraz przejazdu zabytko-

wych pojazdów do Parku Majkowskiego, rozpocznie się w niedzielę, 
17 sierpnia, o godz. 14.30 czwarty Piknik Historyczny. Na spotkanie z 
historią współczesną, bo dwudziestowieczną zaprasza Lokalna Gru-
pa Działania „Kaszubska Droga” oraz prezydent Wejherowa.

wiecznych pojazdów i pre-
zentacja wydarzeń z okresu 
najnowszej historii Pomorza 
i Kaszub. 

Po godz. 18.00 organiza-
torzy zapraszają też na XX-

-wieczne bale oraz występ 
grupy wokalnej Les Femmes. 

Po godz. 21.00 wystąpi ze-
spół „Timur i jego drużyna” 
z koncertem dobrej, starej 
Bazuny.

historyczna i plastyczna

Ciekawe wystawy
W ratuszu w Wejherowie (sala na parterze) do końca wakacji można 

obejrzeć ciekawą wystawę „Wejherowo w okresie niemieckiej okupacji 
1939-1945”, przygotowaną przez prezydenta Wejherowa, Oddział Instytu-
tu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz Muzeum Stutthof. Z kolei w Wej-
herowskim Centrum Kultury dzisiaj po południu odbędzie się wernisaż.

Interesująca wystawa historyczna w ratuszu w Wejherowie.

Intencją autorów wy-
stawy historycznej było 
udostępnienie zdjęć i doku-
mentów, do których dostęp 
mieli dotychczas jedynie hi-
storycy i prawnicy. Takich, 
jak np. fotografia Hitlera w 
budynku wejherowskiego 
starostwa.

Tematami wystawy są: 
zabójstwo polskich jeńców 
wojennych na dziedzińcu 
więzienia 10 września 1939 
r., masowe egzekucje w La-
sach Piaśnickich, zabójstwo 
Franciszka Alberta Hebla w 
październiku 1939 r. oraz 

Zakład Wychowawczy dla 
Chłopców w Wejherowie w 
latach 1939-1943. 

Ważnym tematem jest 
Wejherowska konspiracja 
w latach 1939-1945, a także 
niszczenie Kalwarii Wejhe-
rowskiej.

Z kolei w Filharmonii 
Kaszubskiej od jutra będzie 
można oglądać wystawę 
prac wejherowskich arty-
stów. Dzisiaj (14 sierpnia) 
w Galerii WCK (I piętro, ) o 
godz. 16.00 odbędzie się wer-
nisaż Wejherowskiego Ple-
neru Architektonicznego pt. 

„Architektura Wejherowa”. 
Na wystawie znajdą się 

prace Tomasza Meringa, 
Tadeusza Podgórskiego, Ka-
roliny Pałasz, Wiesławy Pa-
łasz, Anety Fittkau, Karola 
Formeli, Zofii Orczyńskiej, 
Danuty Niźnikiewicz, Ka-
tarzyny Żukowskiej, Joan-
ny Magdaleny Siemieńczuk, 
Katarzyny Koniecznej, Mag-
daleny Chomiak, Anny Kaź-
mierak, Marii Hossmann, 
Diany Hossmann, Barbary 
Łaban- Januszko.

Wstęp na obie wystawy 
wolny.
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ROZMAITOŚCI

Akcja przeznaczona jest dla 
dzieci z rodzin ubogich, których 
nie stać na zorganizowanie wy-
prawki szkolnej. Polega na zbie-
raniu materiałów szkolnych, 
biurowych dla dzieci, które we 
wrześniu rozpoczną nowy rok 
szkolny. Po raz drugi wolonta-
riusze sportowcy z WSS, będą 
zbierać przybory szkolne, a na-
stępnie przekażą je do Miejskie-

Po raz drugi Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, przy współ-
pracy z Centrum Handlowym Jantar w Wejherowie, organizuje akcję 
pn. „Zeszyt dla uczniaka”. 

Pomóż w zakupie szkolnej wyprawki

Zeszyt dla uczniaka 

go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wejherowie. 

Potrzebne rzeczy można 
przynosić do biura CH Jantar 
lub pomieszczenia ochrony w 
tym centrum, a także do sie-
dziby GOSRiT Luzino (ul. Mic-
kiewicza 22 w Luzinie), biura 
WSS przy ul. Rejtana 3/20, do 
sekretariatu ZSO nr 2 od ponie-
działku do piątku w godz. 9.00 

-13.00, do siedziby Firmy DJ-
-Projekty na ul. Wałowej 10 – 
ostatnie piętro. 

Można również kontakto-
wać się z prezesem WSS, Ra-
fałem Karczem, tel: 695 650 
914 w celu umówienia się na 
odbiór darów dla dzieci. 

Szczegóły na stronie:
www.sportwejherowo.pl 

Przypomnijmy, że zmia-
ny w prawie były niezbędne 
ze względu na wyrok Trybu-
nału Konstytucyjnego, który 
uznał za niezgodne z konsty-
tucją 24 przepisy poprzedniej 
ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Trybunał zakwe-
stionował m.in. rozwiązania, 
określające przywileje Polskie-
go Związku Działkowców, w 
tym monopol PZD na przydział 
działek czy obowiązkową przy-
należność do niego.

Nowe przepisy zakładają, że 
Polski Związek Działkowców 
zostanie przekształcony w ogól-
nopolskie stowarzyszenie ogro-
dowe. Związek zachowa prawa 
do gruntów ogrodów działko-
wych (użytkowanie wieczyste i 
użytkowanie) oraz prawo do in-
frastruktury czy środków znaj-
dujących się na koncie PZD.

W ciągu 12 miesięcy od 
wejścia w życie ustawy zarzą-
dy ogrodów działkowych bę-
dą musiały zwołać zebranie 
wszystkich działkowców, by ci 
zdecydowali, czy chcą pozostać 
w PZD, czy powołają odrębne 
stowarzyszenie bądź stowarzy-

RODOS pośród rzodkiewek i róż

Zmiany w ogródkach
Pani Aldona spotkała szkolną koleżankę. W kawiarence przy wejherowskim deptaku panie 

wspominały wakacyjne wyjazdy. Pani Ela pochwaliła się urlopem spędzonym na urokliwym Ro-
dos i uśmiechając się życzliwie, zaproponowała aby wybrały się tam razem.

- Zapraszasz mnie na Rodos?! – nie dowierzała pani Aldona - Nie stać mnie na taką podróż!
- Nie martw się, droga Aldono, moje RODOS to Rodzinne Ogrody Działowe Otoczone Siatką! 
W nowej rubryce pod nazwą RODOS chcielibyśmy poruszać tematy, bliskie działkowcom, m.in. 

dotyczące przyszłości ogrodów po wejściu w życie Ustawy o ROD, obowiązującej od 14 stycznia 
2014 roku. Zaczęliśmy od żartu, ale będziemy poruszać tematy jak najbardziej poważne.

szenia. Działkowcy będą mogli 
w każdej chwili wystąpić z PZD, 
nie tracąc prawa do działek.

Zgodnie z ustawą, ogrody 
są obszarami użyteczności pu-
blicznej, na których nie można 
mieszkać, prowadzić działalno-
ści gospodarczej czy budować 
altan, większych, niż przewi-
duje ustawa.

Nowe  przepisy dopuszcza-
ją fakt, że ogrody działkowe 
mogą być zlikwidowane, ale 
wyłącznie na cele publiczne, 
na przykład kiedy zachodzi 
konieczność budowy drogi na 
terenie dotychczasowych ogro-
dów. Wówczas zagwarantowa-
ne będzie odszkodowanie np. 
za altany bądź nasadzenia, a 
ogród będzie musiał być odtwo-
rzony w innym miejscu.

Działki mogą być dziedzi-
czone przez współmałżonków, 
jeżeli oboje posiadają prawo 
do działki. Jeśli jeden z nich 
nie miał takiego prawa, będzie 
mógł w ciągu 6 miesięcy złożyć 
oświadczenie woli o chęci prze-
jęcia nieruchomości. Jeżeli w 
tym terminie nie upomni się o 
działkę, to będą mogły się o nią 

starać również bliskie osoby 
zmarłego działkowca. Na pod-
jęcie takiej decyzji będą miały 
trzy miesiące. Czas ten wydłuży 
się do pół roku, jeśli działkowiec 
nie był w związku małżeńskim. 

Działkowcy, podobnie jak 

Rodos - wyspa na Morzu Egejskim, położona na granicy 
dwóch kontynentów: Europy i Azji, należąca do Grecji. Nazwa 
wyspy pochodzi od starogreckiego słowa oznaczającego różę, 
hibiskus. Rodos nazywana jest Wyspą Róż. 

stowarzyszenia ogrodowe, są 
zwolnieni od podatku od gruntu.                      

                                  DeKa
Chętnie odpowiedmy na 

pytania na ten temat, prze-
słane na adres redakcji 
(patrz str. 15) lub e-mailem.

W Wejherowie we wrześniu br. rozpocznie się 
XVIII Turniej Skata Sportowego o Puchar Pre-
zydenta Miasta Wejherowa , Wójta Gminy Wejhe-
rowa i Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
Oddział w Wejherowie. 

Początek turnieju zaplanowano 19 września o godz. 17.30 w 
siedzibie ZKP w Wejherowie przy Placu Wejhera, a wszystkich 
zainteresowanych udziałem w rywalizacji kierujemy do organi-
zatorów, pod nr tel: 511 095 441.

turniej w Wejherowie

Zagraj w skata
sportowego

Niektóre kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, jak istotna 
jest regularna kontrola i profilaktyka, która pozwala na ich 
niemal 100 proc. wyleczenie. 

Mammografię można będzie wykonać w dniach 26-27 sierp-
nia w Wejherowie przy Centrum Handlowym „Kaszu-
by”, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 28. 

Wcześniejsza rejestracja pod nr tel. 58 666 2 444 w Call 
Center, które jest czynne jest 7 dni w tygodniu. Informacje 
o badaniach dostępne również na stronie internetowej www.
mammo.pl -

Ważne badanie!

Warto pamiętać 
o mammografii

Mammografia to najważniejsze badanie dia-
gnostyczne w kierunku wykrycia raka piersi. Po-
nieważ jest to najczęściej występujący nowotwór 
złośliwy wśród kobiet dojrzałych, można powie-
dzieć, że mammografia to najistotniejsze badanie, 
któremu należy się regularnie poddawać. 

Trzy sklepy „Apiko” w 
centrum Wejherowa włą-
czyły się do ogólnopolskiej 
akcji wspierania sadowni-
ków, w związku z embargo 
nałożonym przez Putina. 

Wspierając polskich sadow-
ników, sklepy odzieżowe  za-
chęcają do jedzenia polskich 
owoców. W sklepach pod szyl-
dem „Apiko” można częstować 
się pysznymi jabłkami, pocho-
dzącymi ze stoiska nr 8 na tar-
gowisku przy ul. Rzeźnickiej w 
Wejherowie. 

Akcja w sklepach „Apiko”

Jabłka obok sukienek

Zdjęcie pochodzi z profilu: www.facebook.com/sklepyapiko
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O G Ł O S Z E N I E

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

przyjmie bezpłatnie ziemię z wykopów, 

piasek, żwir.

Miejsce dostarczenia: 
Składowisko Rybska Karczma

www.zukwejherowo.pl
tel. 728 353 156

 Każda drużyna rozegrała cztery spotkania. Kibice chwa-
lili wysoki poziom gry uczestników, a rywalizacja byłą za-
cięta. Oto klasyfikacja końcowa turnieju:

I Rychu Team – sołectwo Strzebielino Wieś
II Tajfun Świetlino – sołectwo Świetlino
III  MKS Rozłazino – sołectwo Rozłazino
IV  Osiedle Team – sołectwo Strzebielino Osiedle
V miejsce – FC Żywiec – sołectwo Świetlino
Skład zwycięskiej drużyny: Weronika Wieżel, Paweł Pal-

lach, Piotr Pallach, Mateusz Wieżel, Jakub Klecha, Marcin 
Potrykus, Marcin Potrykus, Wojciech Wenta.

Pierwszym punktem wycieczki była Kościerzyna i tamtejsze 
muzea: Kolejnictwa, Ziemi Kościerskiej oraz Muzeum Akordeonu. 
Po przybyciu na miejsce i długim spacerze po okolicy, wszyscy ba-
wili się na dyskotece. 

Kolejny dzień uczniowie spędzili go nad jeziorem, pływając kaja-
kami. Wieczorem zaprezentowali przygotowane wcześniej piosen-
ki oraz skecze, a potem bawili się w podchody.  Niezapomnianych 
wrażeń dostarczyła wizyta w Skansenie, gdzie uczniowie mogli 
m.in. zobaczyć jak wyglądała stara szkoła. W dzień odjazdu wszy-
scy przeszli chrzest morski. 

Gole dla wejherowian zdo-
byli P. Kołc, K. Wicki, K. Rze-
pa, P. Kostuch, M. Skwiercz.

Spotkanie rozgrywanego 
było pod dyktando Gryfa, choć 
gospodarze mieli tez okazje do 
zdobycia bramek. Byli jednak 
bardzo nieskuteczni. Wejhe-
rowianie zostali liderem roz-
grywek ligowych.

Skład Gryfa: W. Ferra - 
S. Kowalski, P. Kostuch, M. 
Skwiercz, M. Osłowski - M. 
Kenner ( B. Miszka), J. Wi-
con (S.Ilanz), P. Kołc, G. Gi-
cewicz - M. Fierka, K. Wicki 
(K.Rzepa).

Wczoraj, 13 sierpnia w I 
rundzie Pucharu Polski  Gryf 
Wejherowo podejmował Arkę 
Gdynia. Ponieważ „Puls” był 
już  w tym czasie w drukarni, 
nie mogliśmy napisać o tym 
meczu.

Zielona szkoła 
Wakacje na Kaszubach

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej w 
Redzie wybrali się do Zielonej Szkoły we Wdzy-
dzach Kiszewskich. 

Siatkówka. Świetlino, gmina Łęczyce

Rywalizowały sołectwa
W Świetlinie sołectwa rywalizowały między so-

bą w piłce siatkowej. W zawodach uczestniczyło 5 
zespołów: dwie drużyny ze Świetlina, Rozłazino, 
Strzebielino Wieś oraz Strzebielino Osiedle.

Piłka nożna

Pięć
bramek 

Zimnym prysznicem 
potraktowali gospoda-
rzy z Manowa piłkarze 
Gryfa Wejherowo. Na 
inaugurację rozgrywek 
III ligi piłki nożnej, Gry-
fici rozgromili GKS Le-
śnik/Rossa Manowo, 
wygrywając 5:0.
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www.fundacja-es-opieka.pl

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

kreatorobrazu.pl
fotografi a ślubna, 

 chrzciny i inne
uroczystości, 

fotografi a 
reklamowa

502 178 344

 Kursy kat.  A1, A, B oraz szkolenia
 okresowe i kwali� kacje wstępne

dla kierowców zawodowych

 OŚRODEK  SZKOLENIA  KIEROWCÓW
Arkadiusz Żukowski

    Wejherowo,  ul.Polna 3/41 
             (koło SKM Nanice)
   58 677 31 56,  504 843 980

Kurs kat. B rozpoczyna się  21 sierpnia,
a kolejne 8 i 22 września 2014 r.

www.artex-wejherowo.pl

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę budowlaną 548 

m2 Reda Rekowo ul. Prosta. Wymia-
ry 18x30 m. Plan zagospodarowania, 
skrzynka prądowa, można się budować. 
Cena proponowana 130 tys. zł. 

Tel. 603 567 624
 * * *
Dom w Wejherowie, budynki gospo-

darcze, działka 1202 m sprzedam. 
Tel. 501 549 579

WYNAJMĘ
Poszukuję mieszkania niedrogiego, 

dwupokojowego do 600 zł. 
Tel. 515 595 311
 * * *  
Wynajmę pomieszczenia biurowe w 

Wejherowie, na parterze, tanio. 
Tel. 502 351 988
 * * *  
Wynajmę dom wolnostojący, 6 po-

koi, 170 m kw., ogrodzony, ogrzewanie 
co. w Wejherowie, blisko dworca PKP. Ce-
na 1300 zł miesięcznie + opłaty. 

Tel. 693 370 251

SPRZEDAM

Odkurzacz piorący, nowy, marki Hy-
dra Rain, cena 400 zł. Wejherowo. 

Tel. 58 778 17 35 
 * * *
Kwiat – � kus w białej donicy, wys. 

2,5 m, bardzo ładny. Cena 250 zł. 
Tel. 666 866 547

Meble do pokoju dziecięcego � rmy 
Gluck model Oliwia ręcznie malowany: 
szafę, komodę oraz wiszącą półkę. Cena 
600 zł.  Tel. 505 173 346 

 * * *
Obrazy ręcznie haftowane  różnej 

wielkości, niedrogo. Tel. 608 325 376
 * * *
Srebrną lodówkę Amica za 500 zł oraz 

pralkę Whirpool AWE - wkładanie od gó-
ry – zakupiona w 2011 roku, cena 500 zł. 
Wejherowo.  Tel.  666 706 561

 * * *
Sprzedam: kanapkę rozkładaną 

2-osobową 150 zł, łóżko polowe 80 zł, bu-
tle szklane w koszu 40 zł i 20 zł, wkrętarkę 
akumulator. 50 zł, nożyce elektryczne do 
żywopłotu 100 zł, opryskiwacz ciśnienio-
wy 20 zł, sekator do gałęzi 30 zł. 

Tel. 58 672 46 38
 * * *
Sprzedam lady oszklone, sklepowo-

-biurowe, o długości 1 metr każda. Cena 
100 zł/sztuka. Tel. 693 370 251

 * * *

PRACA
Zatrudnię od zaraz, godziwe zarobki. 
Tel. 501 034 804
 * * *
Emeryt obowiązkowy, solidny, mobil-

ny, bez nałogów, z Wejherowa. Podejmie 
odpowiedzialną pracę. 

Tel. 512 953 721

RÓŻNE
Zwracam się z prośbą o pomoc. Po-

trzebny wózek – spacerówka. 
Tel 786 927 070

PRYWATNE  
OGŁOSZENIA  DROBNE 

ZAMIESZCZAMY  BEZ-
PŁATNIE

Ogłoszenie można wysłać 
e-mailem na adres: 

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

606 101 502

Każde ogłoszenie ukaże się w 
dwóch kolejnych wydaniach. 

Już na początku pierwszej 
połowy (pierwsza minuta gry) 
luzinianie stracili bramkę, a 
strzelił ją najlepszy zawodnik 
Jantara, Piechowki. Potem, 
po faulu został on zniesiony 
z boiska. 

Na początku drugiej poło-
wy luzinianie wyrównali, a 
po wznowieniu gry zaskaku-
jąco, strzelili drugą bramkę. 
Wydawało się, że dalej będzie 
coraz lepiej, niestety - było co-
raz gorzej. 

Goście wprowadzili nowych 
zawodników, a ci „rozstrzelali” 
obronę i bramkarza z Luzina.

Po wielu zmianach w dru-
żynie KTS-K GOSRiT Luzino 
widać, że droga do sukcesu w 
IV lidze będzie w tym sezo-
nie niezwykle trudna. Wielu 
ważnych zawodników odeszła 
do Gryfa Wejherowo. Trwają 
także poszukiwania ewentu-
alnych sponsorów, którzy po-
mogli by w uratowaniu IV ligę 
dla Luzina. Na dzień dzisiej-
szy przy zespole w mniejszym 

Piłka nożna. Luzino

Zimny prysznic 
od beniaminka

Od porażki rozpoczęli rozgrywki IV-ligowe 
piłkarze KTS-K GOSRiT Luzino. Na własnym 
boisku ulegli 2:4 (0:1) beniaminkowi rozgry-
wek MKS Jantar Ustka. 

zakresie niż to było dotychczas 
pozostał dotychczasowy głów-
ny sponsor , Rafał Kędziora z 
firmy WIKĘD, po za tym klun 
może liczyć na pomoc firm: 
EKO Logistik, KLEBA, PRO-
TEL, Formela Przewozy Cię-
żarowe, Semerling Security 
oraz Gminy Luzino.

Kadra KTS-K GOSRIT:
Bramkarze: Michał Kat-

zor, Artur Pranga, Paweł Ra-
decki, Michał Roicki

Obrońcy: Bogucki Daniel, 
Dąbrowski Michał, Benke 
Patryk, Benke Jonasz, Biało-
brodzki Bartłomiej, Leyk Ma-
ciej, Buczak Krzysztof, Paweł 
Hinz, Klas Adam

Pomocnicy: Paweł Poli-
towski, Kamil Wenta, Darek 
Mienik, Dawid Mienik, Ad-
rian Mienik, Semak Grze-
gorz, Kędziora Rafał

Napastnicy: Rutkowski 
Paweł, Czaja Damian, Damps 
Kamil, Graczyk Maksym,  
Ziemann Szymon, Żółtowski 
Robert.
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ROZMAITOŚCI

O G Ł O S Z E N I E

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo 
Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku 
z czasowym zamknięciem ul. Sucharskiego 

od 4 sierpnia 2014 roku 
uległ zmianie przebieg kursu

linii 3,7 i 12 w obu kierunkach.
 W dniach 4–31 sierpnia 2014 r. 

linie nr 3 i nr 7 jeżdżą objazdem 
przez ulicę Kotłowskiego ze specjalnym 

przejazdem przez ogródki działkowe.

W okresie budowy nieczynne są przystanki:
 •   w kierunku Cmentarza: 
 „Kotłowskiego n/ż” i „Zibertowo”
 •   w kierunku Gościcina: 
 „Ogródki Działkowe” i  „Zibertowo”

W okresie budowy MZK prosi o korzystanie 
z przystanków zastępczych

Za mogące wystąpić utrudnienia w rozkładzie 
jazdy uprzejmie przepraszamy.

Szczegółowe informacje: 
DYSPOZYTOR -  58  572 29 33
oraz na  http://mzkwejherowo.pl

Każdego dnia wejherowscy przewodnicy (jednym z nich jest widoczny na zdję-
ciu Leszek Spigarski) oprowadzają grupy turystów po naszym mieście. Bezpłat-
ne wycieczki po Wejherowie, rozpoczynające się o godz. 11.00 na placu Jakuba 
Wejhera, cieszą się dużym zainteresowaniem. Korzystają z nich zwłaszcza 
turyści, wypoczywający nad morzem lub goście z Trójmiasta, ale na wycieczkę 
po swoim mieście mogą wybrać się również mieszkańcy Wejherowa i powiatu 
wejherowskiego. Szczegóły na stronie 13.

Spacer z przewodnikiem

Przez całe lato i począ-
tek jesieni, dokładnie do 
30 września Wejherowskie 
Centrum Kultury umożli-
wia wszystkim osobom od-
wiedzającym Filharmonię 
Kaszubską bezpłatną wizy-
tę na tarasie widokowym. 

Kto jeszcze nie widział 
widoku z tarasu na miasto, 
powienien wejść na dach 
budynku WCK i spojrzeć 
na Wejherowo z góry.

 A jeśli ktoś chce tam od-
począć i poopalać się, może 
dodatkowo (odpłatnie) wy-
pożyczyć drewniany leżak. 
Leżak kosztuje 3 zł za go-
dzinę lub 5 zł za 2 godziny.

Taras widokowy jest 
otwarty codziennie w godz. 
13.00-18.00.

Ciekawy
widok 
z tarasu


