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Ukazuje się od 2011 roku

Replika sztandaru 1 Morskiego Pułku Strzelców, prze-
kazana żołnierzom Marynarki Wojennej oraz tablica me-
morialna, odsłonięta w Kolegiacie mają przypominać o 
bohaterskich polskich obrońcach z kampanii wrześniowej 
1939 roku. 19 września minęła 77. rocznica zakończenia 
zaciętych walk na Kępie Oksywskiej. 

Tego dnia na wejherowskim rynku i w kościele odbyła 
się podniosła uroczystość. Uczestniczył w niej ostatni ży-
jący żołnierz I MPS - ponad stuletni Aleksander Pawelec. 

Zarówno sztandar, jak i tablicę poświęcił biskup Wiesław 
Szlachetka (na zdjęciu powyżej z ks. Tadeuszem Reszką).    

             Str. 3

Chwała Bohaterom

Komunikacja
od 35 lat

Dni Kultury

Komunikacja Miejska w Wejherowie funkcjonuje 
od 35 lat. Z tej okazji Miejski Zakład Komunikacji Sp. 
z o.o. wprowadził do eksploatacji nowy, trzydziesty 
siódmy już autobus marki Solaris Urbino-12. Jak pod-
kreśla prezes spółki, Czesław Kordel, autobus jest 
nowoczesny, wygodny i bezpieczny.                  Str. 3

Kino i Piwnica
pod Baranami

Pośród wielu atrakcyjnych 
propozyji Wejherowskiego 
Centrum Kultury znalazło się 
zaproszenie do kina WCK, 
gdzie zostaną zaprezentowa-
ne repliki trwającego właśnie 
41. Festiwalu Filmowego w 
Gdyni. Od 19 do 24 września 
będzie można obejrzeć wy-
brane filmy konkursu głów-
nego Festiwalu.

Wielką gratką będzie z 
pewnością jubileuszowy 
koncert słynnej krakowskiej 
Piwnicy Pod Baranami, któ-
ra wystapi w Filharmonii Ka-
szubskiej 27.10 br. 

A już jutro, 23 września o 
godz. 19.00 pojawi się tam 
Janusz Zaorski, ceniony re-
żyser, ale także autor książki 
„Jaja, serce, łeb”.

Ciekawe wydarzenia: koncerty, promocje książek, 
wystawy i inne uroczystości odbywać się będą m.in. w 
kościołach oraz w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej.    Str. 6

W dniach od 25 września do 2 październi-
ka br. odbędą się coroczne XII Dni Kultury 
Powiatu Wejherowskiego. 
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AKTUALNOŚCI

Z POLICJI

O G Ł O S Z E N I E 

30.09

STRAŻ MIEJSKA

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Bogusława Muchy
 byłego Kierownika 
Urzędu Rejonowego 

w Wejherowie

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie 
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

    Bogdan Tokłowicz 
      Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
      wraz z radnymi

  Krzysztof Hildebrandt 
    Prezydent Miasta
        Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Panu
ANDRZEJOWI   FEDORUKOWI

Szefowi Inspektoratu Obrony Cywilnej 
i Zarządzania Kryzysowego

Urzędu Miejskiego w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

M A M Y
składają

    Bogdan Tokłowicz 
      Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
      wraz z radnymi

  Krzysztof Hildebrandt 
    Prezydent Miasta
        Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
uprzejmie informuje, że w związku z uroczystościami 

w Lesie Piaśnickim
 w niedzielę  2 października 2016 roku 

uruchomione zostanie specjalne połączenie autobusowe 
oznakowane napisem   „P I A Ś N I C A” po trasie: 

Osiedle Kaszubskie -  Prusa - Pomorska - Kochanowskiego 
- I Brygady Panc.ernej WP - Ofiar Piaśnicy  - Piaśnica.

Przystanek początkowy znajdować się będzie przy szkole nr 11 
na ulicy Prusa. Odjazdy w kierunku Piaśnicy o godzinie:

09.00, 09.30, 10.00, 10,30 i 11.00.

Na odcinku od ulicy Prusa do przystanku przy ul. Ofiar Piaśnicy 
autobusy będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach MZK.

Oto szczegółowy rozkład jazdy:
Wejherowo Prusa Szkoła 01     09:00  09:30  10:00  10:30   11:00
Wejherowo Pomorska 01         09:01   09:31  10:01  10:31   11:01
Wejherowo Kochanowskiego 
         SKM Nanice 01                     09:03   09:33  10:03  10:33  11:03
Wejherowo Chopina 01         09:04    09:34  10:04  10:34  11:04
Broniewskiego Dw. PKP 01       09:06   09:36  10:06  10:36  11:06
Broniewskiego Dw. PKP 02       09:09   09:39  10:09  10:39  11:09
Wejherowo Ofiar Piaśnicy 01   09:11    09:41  10:11  10:41  11:11
Piaśnica (przystanek końcowy) 09:26  09:56  10:26  10:56   11:26

Pasażerów przyjeżdżających pociągami SKM prosimy o sko-
rzystanie z przystanku „Broniewskiego Dw. PKP”  w kier. Redy 
– położonego przy wyjściu z tunelu Dworca PKP Wejherowo.

Powrót z Piaśnicy do Wejherowa po zakończeniu uroczystości 
około godziny 13:30.

Przejazdy pasażerów autobusami Miejskiego Zakładu Komuni-
kacji Wejherowo Spółka z o.o. do Lasu Piaśnickiego są bezpłatne.

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Wejherowa koszty przejazdów 
na uroczystość w Piasnicy  pokryte zostaną ze środków Miasta Wej-
herowa.

        Miejski Zakład Komunikacji 
Wejherowo Sp. z o.o. 

2 października odbędzie się
uroczystość w Piaśnicy

Bezpłatny dojazd
autobusami MZK Straż Miejska w Wejherowie informuje, że zakoń-

czone zostały zapisy na piąty bezpłatny kurs samo-
obrony dla kobiet. 

Od dnia ogłoszenia naboru, tj. 5 września, w ciągu 
tygodnia zgłosiło się 30 kobiet i lista piątej edycji jest 
już kompletna. Kurs rozpocznie się 26 września (ponie-
działek) i potrwa ok. 3 miesięcy.

Panie zainteresowane kursem, które nie zdą-
żyły zapisać się na piątą edycję kursu, mogą zapi-
sać się na kolejną, szóstą edycję, która rozpocznie 
się pod koniec listopada br. Szczegółowych informacji 
udziela mł. spec. SM - Rafał Karcz, tel. 695 650 914 

email: rafal.karcz@sportwejherowo.pl

Kurs samoobronyPięć osób  z narkotykami
Policjanci z Wejherowa zatrzymali pięć osób posiadają-

cych narkotyki. Do pierwszego zatrzymania doszło wieczo-
rem na ul. Kwiatowej. 19-latek miał przy sobie marihuanę. 

Następnie na ul. Konopnickiej policjanci zatrzymali 
20-latka, który w samochodzie miał marihuanę. Na ul. Wało-
wej zatrzymali 30-latka posiadającego marihuanę. Wszyscy 
trzej mężczyźni zostali zatrzymani i noc spędzili w areszcie. 

Na ul. 12 Marca zatrzymali dwóch mężczyzn posiadają-
cych amfetaminę. Narkotyki zostały zabezpieczone do ana-
lizy, natomiast zatrzymani trafili do policyjnej celi. 

Wszyscy zatrzymani zostali przesłuchani i usłyszeli zarzut 
posiadania narkotyków. Za posiadanie narkotyków grozi ka-
ra pozbawienia wolności do 3 lat. 

Po alkoholu  za kierownicą
Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 40-latek, 

kierując audi a4. Jadąc przez Wejherowo najechał na tył audi 
a5, które następnie uderzyło w forda. 

Inny nietrzeźwy kierowca opla, jadąc w nocy (tym razem 
22-latek) zatrzymał się na murze bloku mieszkalnego w Re-
dzie. 

Mundurowi zatrzymali kierowcom prawa jazdy oraz do-
wody rejestracyjne samochodów. Policjanci wyjaśniają te-
raz okoliczności zdarzeń. 

Przestępstwo kierowania w stanie nietrzeźwości jest za-
grożone karą pozbawienia wolności do lat 2. 

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie prowadzili zajęcia w Szko-
le Podstawowej nr 11 w Wejherowie w ra-
mach akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły”. 

W spotkaniach uczestniczyli uczniowie klasy II F. Dzie-
ci poznawały podstawowe zasady poruszania się po dro-
gach, zwłaszcza podczas przechodzenia przez jezdnię na 
przejściach dla pieszych. 

Dodatkowo poruszone zostały tematy dotyczące zakazu 
kontaktów z osobami obcymi. Dzieci dowiedziały się, jak 
mają reagować w takiej sytuacji, gdy zaczepia je osoba im 
nieznana.

Policjanci w szkole
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UROCZYSTOŚCI

W hołdzie obrońcom z 1939 r.

Sztandar i tablica

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Mieszkańcy Wejherowa, 
przedstawiciele władz woj-
skowych, samorządowych i 
kościelnych wzięli udział w 
uroczystości pod patronatem 
Prezydenta RP, Ministra 
Obrony Narodowej i Prezy-
denta Miasta Wejherowa. 

Sztandar i Tablica Memo-
rialna zostały ufundowane z 
inicjatywy Stowarzyszenia 
Sympatyków i Byłych Żoł-
nierzy Zawodowych Jednost-
ki Wojskowej z Wejherowa. 

Prezes stowarzyszenia 
kmdr rez. Marian Wilk 
przypomniał zebranym, że 
społeczeństwo powiatu mor-
skiego w uznaniu zasług 1 
Batalionu Morskiego ufun-
dowało sztandar oraz 10 

Przed wejherowskim ratuszem w poniedziałek 19 września odby-
ła się uroczystość przekazania Batalionowi Dowodzenia Marynar-
ki Wojennej repliki sztandaru 1. Morskiego Pułku Strzelców oraz 
odsłonięcia Tablicy Memoriałowej  w wejherowskiej Kolegiacie.

Przed ratuszem odbyło się uroczyste spo-
tkanie, podczas którego prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt pogratulował 
prezesowi MZK  jubileuszu. Czesław Kor-
del odebrał z rąk prezydenta Wejherowa 
miniaturkę statuetki Jakuba Wejhera, żeby 
przypominała mu, iż swoją działalnością wy-
pełnia testament założyciela miasta.

Nowy autobus został poświęcony przez 
ks. prałata Tadeusza Reszkę. 

Prezes Czesław Kordel w obecności władz 
miasta, radnych miejskich, gości oraz pra-
cowników MZK podziękował Józefowi 
Milewskiemu (zdjęcie obok) za pionier-
skie działania na rzecz rozwoju komuni-
kacji miejskiej w Wejherowie. J. Milewski 
był kierownikiem Wydziału Komunikacji w 
Wejherowie, kiedy wprowadzono autobusy 
publiczne na ulice miasta. Były to popular-
ne wtedy Jelcze, a jako pierwsza rozpoczę-
ła funkcjonowanie linia nr 2, kursująca do 
dziś do szpitala. „Dwójka” wyjechała na swo-
ją trasę 7 września 1981 r.

W jubileuszowej uroczystości  uczestniczyli 
m.in. prezes Wiesław Kuźnik z Przedsiębior-
stwa Komunikacji Autobusowej Gdynia, dr 
Piotr Małolepszy i Tomasz Labuda z Przed-
siębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej 
Gdynia, prof. Olgierd Wyszomirski - dyrek-
tor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdy-
ni, dr Hubert Kołodziejski - przewodniczący 
Zarządu Metropolitalnego Związku Komu-
nikacyjnego Zatoki Gdańskiej, Adam Milew-
ski - dyrektor sprzedaży Solaris Bus&Coach 
S.A., Witold Skiba prezes Zarządu PKS Gdy-
nia, Adam Gala - dyrektor Przedsiębiorstwa 

Komunikacja Miejska w Wejherowie funkcjonuje od 35 lat. Z tej 
okazji Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Wejherowie wpro-
wadził do eksploatacji kolejny (37) nowy autobus marki Solaris 
Urbino-12. Jak podkreśla prezes spółki, Czesław Kordel, autobus 
jest nowoczesny, wygodny i bezpieczny.

Komunikacji Samochodowej Gdynia,  Maciej 
Dawidowski - kierownik Wydziału Komuni-
kacji w Starostwie Powiatowym, Marian Ko-
tecki z firmy Przewozy Autobusowe „Gryf”, 
Piotr Totolewicz z Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Miejskiej Gdynia.

Nowy autobus ma nowy design tablicy roz-
dzielczej i wygodniejsze stanowisko kierowcy. 
Posiada też kamerę nad przednimi drzwiami, 
dzięki której kierowca widzi dokładnie to, co 
się dzieje na zewnątrz pojazdu i na przystanku. 
Pojazd jest klimatyzowany.

35 lat komunikacji miejskiej w Wejherowie

Autobus na jubileusz

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

ciężkich karabinów maszy-
nowych. Fundację wspierał 
proboszcz fary i honorowy 
kapelan 1 Batalionu Mor-
skiego ks. prałat Edmund 
Roszczynialski, zamordo-
wany przez Niemców w listo-
padzie 1939 roku. Na rozkaz 
dowódcy 1 MPS kmdr. K. 
Pruszkowskiego sztandar 
został ukryty, aby nie dostał 
się w ręce wroga. Nigdy nie 
został odnaleziony.

Na ten sztandar składał 
przysięgę ostatni żyjący żoł-
nierz 1 MPS kpt. Aleksan-
der Pawelec. 1 Morski Pułk 
Strzelców z Wejherowa wal-
czył bohatersko na przedpo-
lach Wejherowa i Gdyni oraz 
bronił Kępy Oksywskiej pod 

dowództwem płk. Stanisła-
wa Dąbka. 

Po poświęceniu repliki 
sztandaru przez ks. bp.  Wie-
sława Szlachetkę został on 
przekazany pocztowi sztan-
darowemu przez starostę 
powiatu Gabrielę Lisius, 
zastępcę prezydenta Wej-
herowa Beatę Rutkiewicz  
oraz wójta Gminy Wejhero-
wo Henryka Skwarło. 

Uroczystość w której 
uczestniczyła m.in. młodzież 
szkolna, zakończył koncert 
Orkiestry Garnizonowej z 
Elbląga oraz defilada Kom-
panii Honorowej MW. Pod-
czas mszy św. w Kolegiacie 
ks. biskup poświęcił i odsło-
nił Tablicę Memorialną. 



4

www.pulswejherowa.pl22 września 2016

AKTUALNOŚCI

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA 
POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI

Na podstawie § 37 w związku  z § 35 i § 36 Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Wejherowa -  Uchwała Nr VIIk/XV/174/2015 Rady 
Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa (tekst jednolity Dz. Urz. 
Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 32)  Prezydent Miasta Wejherowa zarządza:

    § 1
W okresie od 01.10.2016 r. do 31.10.2016 r. przeprowadzić powszechną akcję dera-

tyzacji na terenie Miasta Wejherowa.
    § 2
Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbar-

dziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze tech-
nicznej na terenie Miasta Wejherowa, dotyczy to:

- zakładów pracy (produkcyjnych, usługowych, użyteczności publicznej, instytucji itp.),
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, gospodarczych, produkcyjnych,
- pomieszczeń i hal produkcyjno-usługowych, socjalnych, sklepów, hurtowni, magazy-

nów, piwnic, kotłowni, składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady itp.,
- urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej, prywatnych przyłączy 
  kanalizacyjnych itp.
    § 3
Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązane są wszystkie państwowe, pry-

watne, spółdzielcze i komunalne jednostki organizacyjne, zakłady pracy, osoby fizycz-
ne, osoby prawne oraz właściciele urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej i właściciele 
nieruchomości władający obiektami wymienionymi w § 2, które przeprowadzają akcję 
deratyzacji na własny koszt w sposób i w formie właściwej dla tego typu czynności.

    § 4
1. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia 

trucizny nakładam na opiekunów obowiązek pouczenia podopiecznych o zagrożeniu i 
skutkach zatrucia. Z tych samych powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć rów-
nież zwierzęta domowe.

2. Zobowiązuję podmioty wymienione w § 3 do usunięcia przed rozpoczęciem deraty-
zacji odpadów i innych zanieczyszczeń powstałych w związku z działalnością i bytowa-
niem człowieka, a w szczególności odpadów mogących stanowić pożywienie dla gryzoni.

    § 5
1. Trutkę należy wyłożyć w dniach od 3 października do 10 października 2016 

r. i pozostawić do dnia 25 października 2016 r., uzupełniając ją w miarę spożywa-
nia przez gryzonie. W czasie wyłożenia trutki należy na bieżąco zbierać padłe gryzonie.

2. W dniach od 26 października do 31 października 2016 r. należy zebrać 
pozostałe trutki oraz padłe gryzonie. 

3. Gryzonie padłe w czasie akcji muszą być usunięte przez ekipy dokonujące deratyzacji.
    § 6
Niewykonanie powyższych postanowień podlega odpowiedzialności karnej zgodnie 

z przepisami o wykroczeniach.
    § 7
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w mediach lokalnych, na tablicy ogłoszeń Urzę-

du Miejskiego w Wejherowie, na słupach ogłoszeniowych oraz na  stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

    PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
                                                  KRZYSZTOF HILDEBRANDT

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

O G Ł O S Z E N I E

Radni podjęli uchwałę w 
sprawie zmian w budżecie na 
2016 rok oraz w wieloletniej 
prognozie finansowej miasta 
- m.in. zwiększono środki na 
budowę dróg oraz remonty 
budynków komunalnych. 

Uchwalili też zmiany w 
miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego 

Po wakacyjnej przerwie do pracy wrócili wejherowscy radni. 
Prezydent miasta przygotował dla radnych pakiet uchwał. W wej-
herowskim ratuszu odbyła się XXV sesja Rady Miasta Wejherowa, 
poprzedzona posiedzeniami komisji stałych RM. 

w Śmiechowie, pomiędzy ul. 
Patoka a ul. Jaśminową.  

Kolejna uchwała doty-
czyła aktualizacji programu 
ochrony środowiska dla Wej-
herowa na lata 2016-2019, z 
uwzględnieniem perspekty-
wy na lata 2010-2023.

Czesław Kordel, prezes 
Miejskiego Zakładu Komuni-

kacji Spółka z o.o. w Wejhe-
rowie złożył sprawozdanie z 
działalności spółki za pierw-
sze półrocze 2016 roku. 

W imieniu Rady Miasta 
gratulacje z okazji 35-lecia 
komunikacji miejskiej w Wej-
herowie złożył prezesowi i za-
łodze MZK przewodniczący 
Rady Bogdan Tokłowicz.

Radni odradowali

Budżet, komunikacja,
ochrona środowiska

Jubileuszowa wystawa
Sióstr Zmartwychwstanek

Miłością i Prawdą

W siedzibie ZKP

Turniej
Skata

Wernisaż odbędzie się 26 września br. o godz.18.00 w sie-
dzibie Muzeum przy ulicy Zamkowej 2 a.

Wydarzenie, którego oprawę muzyczną zapewni chór 
Cantores Veiherovienses pod dyrekcją Tomasza Chyły, od-
będzie się w ramach Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego. 

Obchody jubileuszu Zgromadzenia Sióstr Zmartwych-
wstania Pańskiego rozpoczną się wcześniej mszą świętą w 
kościele pw. Trójcy Świętej w Wejherowie, 26 września o 
godz.16.30.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie oraz Zgromadzenie 
Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego zapraszają 
na wernisaż wystawy jubileuszowej Zgromadze-
nia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego pt. „Mi-
łością i Prawdą. 125-lecie Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego”.

Za kilka dni rozpocz-
nie się Turniej Skata 
Sportowego, organizo-
wany przez Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie 
Oddział w Wejherowie. 

29 września o godz. 17.00 
w siedzibie ZKP przy pl. Ja-
kuba Wejhera 11 odbędzie się 
pierwsze spotkanie uczestni-
ków i otwarcie turnieju.

Organizatorzy serdecznie 
zapraszają wszystkich chęt-
nych. Zgłoszenia pod nr tel. 
511 095 441.

W konkursie krajowym 
zdobył nagrodę pieniężną i 
tytuł „ROD roku 2016”, na-
tomiast w konkursie okrę-

ROD im. F. Ceynowy najlepszy

Laur dla działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy im. Floriana Ceynowy przy ul. Nad-

rzecznej otrzymał dwie nagrody. Został laureatem w konkursie 
krajowym i okręgowym Polskiego Związku Działkowego.

gowym kolejny raz zajął 
pierwsze miejsce i również 
zdobył tytuł „ROD 2016 ro-
ku”. Grtaulujemy! 

ROD im. F. Ceynowy jest 
najstarszym ogrodem dział-
kowym w Wejherowie.W ub. 
roku obchodził 60-lecie. 
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Andrzej Papke z pożarnic-
twem związany był od 1985 
roku, a od 2005 r. pełnił sta-
nowisko komendanta powia-
towego PSP. 

Był m.in. współinicja-
torem koncepcji budowy 
Zintegrowanego Systemu 
Ratowniczego, a także ini-
cjatorem budowy Centrum 
Powiadamiania Ratunkowe-
go i Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. 

Nowym komendantem po-
wiatowym PSP w Wejherowie 
został  Jacek Niewęgłow-
ski, dotychczasowy zastępca 
komendanta miejskiego PSP 
w Gdyni.     

W Wejherowie uroczyście pożegnano długo-
letniego komendanta powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej Andrzeja Papke (na zdj. 
po prawej), który przeszedł na emeryturę. W 
uroczystym apelu uczestniczyli przedstawicie-
le straży pożarnej, samorządów oraz innych 
współpracujących służb.

Bryg. Andrzej Papke zakończył służbę

Pożegnanie
komendanta

Radni wyrazili zgodę na 
przystąpienie powiatu wej-
herowskiego do wieloletnie-
go programu pn. „Program 
rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”, na za-
warcie umowy partnerskiej 
z Gminą Luzino i Gminą 
Linia dotyczącej realizacji 
projektu „Rozbudowa dro-
gi powiatowej Kniewo - Lu-
zino - Łebno” oraz z Gminą 
Rumia na realizację projek-
tu „Budowa ronda w Rumi 
u zbiegu ulic Pomorska i 
Gdańska”. 

Radni zdecydowali o 
udzieleniu pomocy finanso-
wej Gminie Wejherowo na 
realizację projektu pod na-
zwą „Budowa drogi gmin-

Rada Powiatu  Wejherowskiego

Drogi będą 
modernizowane

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego przyjęto  
kilka uchwał, dotyczących realizacji ważnych inwestycji drogo-
wych. Poprawią one bezpieczeństwo i wygodę użytkowników dróg.

Komendanta Andrzeja Papke żegnali m.in. przedsta-
wiciele władz powiatowych, miejskich i gminnych, 
dziękując mu za służbę oraz za dobrą współpracę.               
Zdjęcia z archiwum Starostwa w Wejherowie

nej pomiędzy Sopieszynem, 
Ustarbowem, Gowinem i 
Gościcinem, jako nowego 
połączenia drogowego oka-
lającego miasto Wejherowo 
– odcinek III Gowino – Go-
ścicino”. 

Podobna uchwała doty-
czy Gminy Szemud i reali-
zacji projektu pod nazwą 
„Przebudowa drogi na trasie 
Warzno - Karczemki w celu 
poprawy bezpieczeństwa i 
spójności sieci drogowej na 
terenie Gminy Szemud (Po-
wiat Wejherowski) i Gminy 
Żukowo (powiat kartuski) - I 
etap”. Przyjęto także  uchwa-
łę o udzieleniu pomocy finan-
sowej dla Gminy Rumia na 
kontynuację budowy ulicy 
Bądkowskiego.

Rada Powiatu przyjęła 
uchwały o nadaniu meda-
lu „Za Zasługi dla Powiatu 
Wejherowskiego” dla: Alicji 
Klinkosz, zespołu muzycz-
nego ,,Art’n’Voices’’, Ireny 
Piastowskiej, Józefa Lanca, 
Longiny Wysockiej i Zofii 
Meyer, Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia z Wejherowa, 
Wejherowskiego Stowarzy-
szenia „Rodzina Piaśnicka” 
oraz Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pań-
skiego w Wejherowie. 

Radni wysłuchali infor-
macji członka Zarządu Powi-
tu Jacka Thiela na temat 
realizacji zadań z zakresu 
kultury, sportu i turystyki 
przez powiatowe placówki.

Decyzja o wprowadzeniu 
płatnego parkingu podykto-
wana została koniecznością 
usprawnienia ruchu i wy-
muszenia szybszej rotacji po-
jazdów osób załatwiających 
sprawy w starostwie. 

Wprowadzenie opłat za 
parking ma umożliwić in-
teresantom starostwa swo-
bodne zaparkowanie auta i 
szybkie załatwienie sprawy. 

- W ostatnich miesiącach 
zaparkowanie auta przy sta-
rostwie przez naszych inte-
resantów już w godzinach 
porannych graniczyło z cu-
dem, a sytuacja cały czas 
się pogarszała. Spowodowa-
ne to było wielogodzinnym 
parkowaniem wielu pojaz-
dów na naszym parkingu - 
mówi Jacek Thiel etatowy 

Zmotoryzowani interesanci  łatwiej znajdą miejsce postoju

Płatny parking przy Starostwie
Parking przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie od 12 wrze-

śnia 2016 jest płatny. Za 15 minut postoju trzeba zapłacić 50 groszy, 
za pierwszą godzinę 3 zł, a za kolejne po 2 zł.

Firma City Parking Group 
S.A. pobiera opłaty w wy-
sokości:
do 15 min -  0,50 zł
do pół godziny - 1, 00 zł
pierwsza godzina - 3,00 zł
każda kolejna rozpoczęta 
godzina - 2 zł
opłata za postój dzienny 
(od 6.00-17.00 niezależnie 
od czasu postoju) - 15 zł
opłata za postój nocny (od 
17.00-6.00 niezależnie od 
czasu postoju) - 10 zł.

Kara umowna za brak bile-
tu lub parkowanie po upły-
wie ważności biletu - 100 zł

członek Zarządu Powiatu. - 
Mieszkańcy z całego powia-
tu, którzy załatwiali sprawy 
urzędowe w poszczególnych 
wydziałach skarżyli się na 
brak wolnych miejsc. 

Starostwo Powiatowe od-
wiedza dziennie średnio oko-
ło 500 osób. Są to szczególnie 
klienci Wydziału Komunika-
cji, Wydziału Architektury i 
Budownictwa oraz Wydziału 
Geodezji. Biorąc pod uwagę 
stale rosnącą liczbę miesz-
kańców w powiecie (już po-
nad 209 tys.) liczba wizyt i 
przyjazdów do siedziby sta-
rostwa będzie rosnąć.

W soboty od godziny 6.00 
rano, w niedziele i w dni 
ustawowo wolne od pracy 
parking będzie bezpłatny.

Parking przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie obsługuje wyłoniona w drodze 
negocjacji firma City Parking Group S.A. 

Ile za postój
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Medale, przyznane przez 
Prezydenta RP, otrzymali: 
Anna i Gerard Schmidt w 
60. rocznicę zawarcia związ-
ku małżeńskiego oraz w 50. 
rocznicę: Elżbieta i Kazi-
mierz Szymerowscy, Ire-

Wśród zebranych obecni 
byli przedstawiciele władz 
miasta Wejherowa z prezy-
dentem Krzysztofem Hil-
debrandtem na czele oraz 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius z przedsta-
wicielami władz powiatu.
Proboszcz parafii NMP Kró-
lowej Polski wi w Wejhero-
wie Śmiechowie - ks. kan. 

Mieszkańcy Śmiechowa i przedstawiciele władz samorządo-
wych, a także kapłani i wejherowianie z innych części miasta wzięli 
udział w uroczystości przy figurze Matki Bożej Królowej Korony 
Polskiej. Znana wszystkim figura, widoczna z głównej drogi (DK 
nr 6) stoi w Śmiechowie od 80 lat.

Jubileusz w Śmiechowie

80 lat figury Matki Bożej

Piotr Żynda przypomniał, 
że historia figury wiąże się 
z historią dzielnicy i parafii. 

Interesującą historię fi-
gury przedstawił Bogusław 
Suwara informując, że histo-
ria tego miejsca sięga 1934, 
kiedy powołano do życia 
Wejherowskie Towarzystwo 
Ogródków Działkowych Ma-
łych Osiedli Podmiejskich.

Z inicjatywy Teresy 
Uzdrowskiej i Joanny 
Pustelnik - córki Wikto-
rii Piwnickiej, wieloletniej 
opiekunki figury, odsłonięto 
pamiątkową tablicę przypo-
minająca historię kapliczki.
Tablicę ufundowały władze 
miasta Wejherowa. 

Budowę figury rozpoczęto wiosną 1936 r. wmurowując w 
postument kamień węgielny. Figurę wyrzeźbił Ignacy Zelek 
z Torunia. Obok figurki stanęła dzwonnica z dzwonem o wa-
dze100 kg, który wzywał mieszkańców do modlitwy na Anioł 
Pański. 20 września 1936 r. figurkę MB poświęcił ks. prałat Ed-
mund Roszczynialski.

W 1939 r. Niemcy zabrali dzwon przetapiając go na cele mi-
litarne i zamierzali zniszczyć figurę. Nie udało im się rozwalić 
figury młotami. Ostatecznie, wykorzystując więźniów Zakładu 
Karnego, zakopali figurę wraz z postumentem. 

W 1946 roku figurę odkopano i odnowiono. Głównymi ini-
cjatorami byli: Jan Piwnicki, Tadeusz Maliński, Teodor Sikora, Jan 
Szulc, Florian i Jan  Kierznikowiczowie oraz Jan Kiowski.

W 2001 po modernizacji drogi krajowej nr 6 figura znalazła 
się poniżej poziomu drogi. Dzięki inicjatywie prezydenta Krzysz-
tofa Hildebrandta figura została ustawiona na podwyższonym 
fundamencie i odnowiona pod okiem konserwatora zabytków. 
W kolejnych latach odnowiono teren wokół figury oraz dzwon-
nicę. W jej wnętrzu wbudowano nowy mechanizm uruchamia-
jący automatycznie dzwon. Pomalowano też korony Matki Bożej 
i Dzieciątka. Przez wszystkie lata figurka była otoczona opieką 
mieszkańców, zwłaszcza nieżyjącej już Wandy Piwnickiej. Po-
mocy w jej odnawianiu i usprawnianiu udzielali m.in. Sławomir 
Pietrowski i Jarosław Kierznikowicz.

Od ponad 15 lat figura znajduje się pod opieką prezydenta 
Wejherowa i nadzorem Zakładu Usług Komunalnych oraz Wej-
herowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

na i Emil Kowalewscy, 
Janina i Wiesław Pacio-
rek, Bogumiła i Włodzi-
mierz Pietrucha.

- Proszę przyjąć serdecz-
ne gratulacje za pięćdziesiąt 
i sześćdziesiąt  lat wspólnego 

pożycia małżeńskiego - po-
wiedział prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt. - Życzę 
Państwu kolejnych dni, mie-
sięcy i lat pełnych szczęścia, 
radości, uśmiechu. Jesteście 
Państwo dla nas wzorem. 

Diamentowe i Złote Gody

Jubileusze małżeńskie

Drugie miejsce zdobyło 
Kaczkowo w gminie Łęczyce, 
a trzecie - Częstkowo w gm. 
Szemud. Wyróżniono Osieki 

Konkurs rozstrzygnięty

Strzepcz najpiękniejszą wsią w powiecie
Rozstrzygnięto powiatowy etap konkursu „Piękna Wieś”, w którym zwyciężyła miejsco-

wość Strzepcz w gminie Linia. 

Lęborskie w gm. Choczewo. 
W kategorii „Zagroda” naj-

piekniejsza była posesja Mi-
rosławy i Wojciecha Ellwart 

z Miłoszewa (gm. Linia), II 
miejsce zajęli Małgorzata 
Rudzińska gm. Gniewino i 
Romuald Ptach gm. Wejhero-

wo, a trzecie zdobyła Nicole 
Swinarska z gm. Choczewo. 
Wyróżniono posesję Renaty 
Mrug z Łęczyc. Gratulacje!

Pięć par małżeńskich z Wejherowa zostało odznaczonych „Meda-
lami za długoletnie pożycie małżeńskie” przez prezydenta Krzysz-
tofa Hildebrandta. Uroczystość odbyła się w pałacu.
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Starosta wejherowski 
Gabriela Lisius, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta 
Wejherowa Marcin Drewa 
oraz członek Zarządu Powia-
tu Wojciech Rybakowski 
odczytali znane wiersze Ju-
liana Tuwima, w tym „Loko-
motywę”, z którą związane 
były dalsze zabawy. 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie 10 września 
świętowała 122. urodziny Juliana Tuwima. Z tej okazji zaprosiła 
na dziedziniec przed placówką dzieci i dorosłych gości.

Nie zabrakło również 
Agnieszki Błażewicz - 
prezes Fundacji Metropolia 
Dzieci, inicjatorki projektu 
„Z książką na start”. Pyszny 
tort uwieńczył wydarzenie. 
Wszystkie dzieci były dum-
ne z otrzymanych paszpor-
tów bibliotecznych i pakietu 
na dobry start. 

Z tak hucznych obchodów 
urodzin byłby prawdopodob-
nie zadowolony sam Julian 
Tuwim

Uroczystość rozpoczęła 
akcję „Z książką na start” 
w Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Wejherowie.

Szczegółowo o akcji pisze-
my wyżej.

W Powiatowej Bibliotece Publicznej 

Urodziny Tuwima

We współpracy z Fundacją Metropolia Dzieci przystą-
piliśmy do akcji, mającej na celu zachęcenie do czytania 
książek najmłodszych. W czasie pierwszej wizyty w biblio-
tece Młody czytelnik otrzymuje Pakiet Startowy, w nim 
m.in. Kartę do Kultury (kartę biblioteczną) oraz Paszport 
Biblioteczny, do którego będzie wbijana pieczątka za każ-
dym razem gdy odwiedzi jedną z bibliotek biorących udział 
w projekcie. Gdy dziecko uzbiera określoną regulaminem 
liczbę pieczątek, otrzyma imienny dyplom, potwierdzający 
jego czytelnicze zainteresowania.

W skład Pakietu Startowego wchodzi też inny, niezwykle 
ważny element - książka dopasowana do wieku i zaintereso-
wań Młodego Czytelnika. Na dobry start. Warto pamiętać, że 
dla wielu dzieci będzie to ich pierwsza własna książka .

Akcja jest bezpłatna i nieograniczona czasowo, skierowana  
do dzieci w wieku 0-6 lat.

Okazją do spotkania były urodziny Juliana Tuwima, więc 
nie zabrakło, oczywiście, słynnej Lokomotywy i zadań dla 
dzieci z nią związanych. Każdy maluch otrzymał bibliotecz-
ny balonik, a rodzic informację o projekcie. W ten sposób 
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zainaugurowa-
ła realizację projektu „Z książką na start”, organizowanego 
przez Fundację Metropolia Dzieci we współpracy z bibliote-
kami publicznymi. 

Do projektu przystapiła także Powiatowa Biblioteka w 
Wejherowie, o czym piszemy na tej samej stronie.

Z książką na start
- akcja dla dzieci

10 września w Centrum Handlowym „Ka-
szuby” pojawiły się postacie z bajek (Kubuś 
Puchatek i Czarownica), które zachęcały 
najmłodsze dzieci i ich rodziców do przy-
stąpienia do projektu „Z książką na start”. 

W siedzibie biblioteki od-
było się spotkanie organiza-
cyjne, w którym udział wzięli 
przedstawiciele dwóch wy-
dawnictw - partnerów pro-
jektu: Wydawnictwa Region 
oraz Wydawnictwa Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskie-
go. Na spotkaniu obecny 
był także redaktor naczelny 
„Pomeranii” - Dariusz Maj-
kowski, który będzie mode-
ratorem nowego klubu.  

Dzięki Dyskusyjnemu 
Klubowi Książki Kaszub-
skiej  każdy czytelnik będzie 
mógł poznać bliżej literaturę 
kaszubską wypożyczając re-
gionalne publikacje i dysku-
tując w klubie o ciekawych 
wątkach książek. Można też 
będzie  poznać innych ludzi, 
którym bliska jest twórczość 
literacka naszego regionu. 

Na pierwsze spotkanie 
moderator, we współpracy 
z przedstawicielami wydaw-
nictw, przygotuje listę pole-
canych tytułów. Klubowicze 
wybiorą książki, o których 
chcą rozmawiać, a organi-

W Polsce funkcjonuje dziś 1,4 tys. Dyskusyjnych Klubów Książki. 
Co miesiąc spotyka się w nich ponad 10 tys. osób, aby rozmawiać o 
książkach i literaturze. Brakowało wśród nich klubów poświęco-
nych wyłącznie literaturze kaszubskiej. Lukę tę wypełnia Miejska 
Biblioteka Publiczna w Wejherowie, oferując swoim czytelnikom 
spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki Kaszubskiej. 

Pierwszy w Polsce powstaje w Wejherowie

Dyskusyjny Klub 
Książki Kaszubskiej 

zator zapewni odpowiednią 
liczbę egzemplarzy. 

Pierwsze spotkanie 
DKKK odbędzie się 13 paź-
dziernika o godz.17.00 w 
Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Wejherowie 
przy ul. Kaszubskiej 14. 

Rozmowa dotyczyć będzie 

opowiadania, które mode-
rator roześle zainteresowa-
nym osobom drogą mailową. 
Chętne osoby proszone są o 
zapisy (osobiste lub telefo-
niczne) w Wypożyczalni dla 
Dorosłych (tel. 58 677 65 74). 

Kolejne spotkania będą 
miały charakter otwarty. 

Organizatorzy klubu na spotkaniu w bibliotece.

Gmina Luzino podpisa-
ła umowę z wykonawcą za-
dania ,,Budowa gminnego 
żłobka modułowego w Luzi-
nie w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”, którym została 
firma KAMARO. 

Żłobek będzie składał się 
z 4 oddziałów. W sumie pla-
cówka będzie mogła przyjąć 
100 dzieci w wieku do 3 lat. 
Każdy oddział będzie składał 
się z sali zabawowej i osobnej 
sypialni, łazienki oraz szat-
ni. W obiekcie znajdzie się 
również wspólna sala wielo-
funkcyjna, wewnętrzny dzie-
dziniec oraz ogród z placem 
zabaw. Prace budowlane 
prawdopodobnie rozpoczną 
się na początku październi-
ka, a planowany termin za-
kończenia budowy żłobka to 
grudzień 2016 roku.

Do 15.09. br. można prze-
syłać propozycje nazwy 
gminnego żłobka, nie prze-
kraczającej 3 wyrazów. Po-
mysły należy przesyłać drogą 
elektroniczną na adres pro-
mocja@luzino.pl razem z 
danymi kontaktowymi. 

Urząd Gminy Lu-
zino prosi mieszkań-
ców o przesyłanie 
propozycji nazwy dla 
powstającego w gmi-
nie nowego żłobka. 

Nowy żłobek

Wymyśl
nazwę
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JAK OSZCZĘDZAĆ CIEPŁO?
Z budynku, różnymi drogami, może „uciec” nawet do 40% energii. Problem 
ten, w różnym stopniu, dotyczy praktycznie wszystkich budynków zbudowa-
nych przed 1998 rokiem, które nie podlegały termomodernizacji. 
Straty te może jeszcze powiększyć nieprawidłowa eksploatacja urządzeń 
grzewczych wewnątrz mieszkań. Ciepło tracimy m.in. z powodu nieszczel-
nych okien i drzwi. Kolejne straty to efekt nieocieplonych ścian i dachu oraz 
starej, niesprawnej instalacji grzewczej. 

Zalety ciepła 
sieciowego OPEC

Ciepło sieciowe to gorąca woda (produkowana w ciepłowni lub elektrociepłowni), która za pośrednic-
twem miejskiej sieci ciepłowniczej trafia do kranów w naszych domach, szkołach, zakładach pracy. Ogrze-
wa także fabryki, sklepy, urzędy, centra sportowe, baseny i stadiony. 

Oszczędzimy ciepło i pieniądze w swoim domu poprzez prawidłową eks-
ploatację instalacji cieplnej. W szczególności powinniśmy zastosować 
się do następujących zaleceń:

•  Grzejniki nie powinny być obudowane ani zasłonięte.
•   Wchodząc do klatki schodowej pamiętajmy o zamykaniu wszystkich drzwi.
•  Zanim zaczniemy wietrzyć mieszkanie należy zakręcić zawory termostatycz-
ne przy grzejnikach. Odkręcamy je dopiero około 10 minut po zamknięciu 
okien i drzwi. Czas ten pozwoli na wyrównanie temperatury w pomieszcze-
niu. Pomieszczenia wietrzymy szybko i intensywnie.
•  Obniżamy temperaturę w pomieszczeniach, z których nie korzystamy, a na 
noc zmniejszamy temperaturę w naszych sypialniach, co również wpłynie 
korzystnie na nasze zdrowie.
•  Zmniejszamy zużycie ciepłej wody - np. stosując natrysk zamiast napełnia-
nia wanny.

Niskie, stabilne ceny
Ceny za przesył i wy-
twarzanie ciepła sie-
ciowego podlegają 
akceptacji Urzędu Re-
gulacji Energetyki.

Brak ukrytych opłat
Odbiorca rozliczany jest 
za zużycie ciepła wg 
taryfy zatwierdzonej 
przez Urząd Regulacji 
Energetyki.

Rozliczanie według
rzeczywistego zużycia
Korzystanie z miejskiej 
sieci ciepłowniczej daje 
możliwość indywidual-
nej regulacji przepływu 
ciepła oraz temperatury 
tak, aby gwarantowa-
ła ona komfort cieplny. 
Odbiorca płaci za zuży-
cie ciepła na podstawie 
wskazań wodomierza.

Ekologia i czystość
Korzystając z miejskiej 
sieci ciepłowniczej od-
biorcy nie emitują szko-
dliwych substancji do 
atmosfery. 
Proces produkcji ciepła 
sieciowego objęty jest 
stałym monitoringiem, 
dzięki temu dotrzymy-
wane są bardzo surowe 
normy środowiskowe.

Komfort 
użytkowania
Korzystanie z ciepła 
sieciowego nie wymaga 
magazynowania i uzu-
pełniania paliwa, nie 
wytwarza hałasu, zapa-
chu ani zanieczyszczeń 
atmosferycznych.

Niezawodność
Ciepło sieciowe dostar-
czane jest niezawod-

nie, przez 24 godziny 
na dobę. 
Gwarantuje to stały 
monitoring temperatur 
i przepływu w sieci cie-
płowniczej.

Straty ciepła w budynku.
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   OBWIESZCZENIE
        Starosta Wejherowski    
I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2031/ oraz art. 49 i art. 
61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2016r. poz. 
23 ze zm./  z a w i a d a m i a,      ż e:

1. w dniu 14.09.2016r. na wniosek Wójta Gminy Szemud z dnia 17.08.2016r. wydano decyzję o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

rozbudowie dróg gminnych 
 pn.  „Rozbudowa skrzyżowania ul. Gryfa Pomorskiego, 

ul. Czeczewskiej i ul. Starowiejskiej  polegającej na budowie minironda 
wraz z zatokami autobusowymi i odwodnieniem”  w  Gminie Szemud

na terenie działek nr ewidencyjny: 137/1, 140, 170, 175/5, 119/3, 175/3, 295, 215, 201/2, 137/7 (powstałej           z 
podziału działki 137/6), 117/4 (powstałej z podziału działki 117/3), 119/7 (powstałej z podziału działki 119/5), 175/14 
(powstałej z podziału działki 175/7), 175/12 (powstałej z podziału działki 175/4), 119/9 (powstałej          z podziału dział-
ki 119/6), 175/13 (powstałej z podziału działki 175/8), 175/11 (powstałej z podziału działki 175/10), 174/4 (powstałej 
z podziału działki 174/2), 119/1, 174/3 (powstałej z podziału działki 174/1), 293/2 (powstałej z podziału działki 293), 
296/1 (powstałej z podziału działki 296), 297/1 (powstałej z podziału działki 297), 298/1 (powstałej z podziału działki 
298) obręb Warzno, gmina Szemud

oraz czasowe zajęcie działek nr ewidencyjny: 176, 175/17 (powstałej z podziału działki 175/4), 175/15 (powstałej 
z podziału działki 175/7), 175/16 (powstałej z podziału działki 175/8), 137/8 (powstałej z podziału działki 137/6), 119/8 
(powstałej z podziału działki 119/5, 117/5 (powstałej z podziału działki 117/3) obręb Warzno, gmina Szemud

2. w dniu 12.09.2016r. na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 05.08.2016r. wydano decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1336G z drogą powiatową nr 1451G poprzez bu-
dowę ronda” w gminie Linia

działki nr ewidencyjny: 136, 139/5 (powstałej z podziału działki 139/4), 139/1, 227/1, 109/4, 109/8 (powstałej  z  
podziału działki 109/5), 342/1 (powstałej z podziału działki 342), 124, 125, 128, 131/1, 131/4 (powstałej        z podziału 
działki 131/3), 131/5 (powstałej z podziału działki 131/3) obręb Pobłocie, gmina Linia 

oraz czasowe zajęcie działek nr ewidencyjny 343/3 (powstałej z podziału działki 342), 131/6 (powstałej           z po-
działu działki 131/3) obręb Pobłocie, gmina Linia

3.  w dniu 13.09.2016r. na wniosek Wójta Gminy Wejherowo z dnia 10.08.2016r. wydano decyzję o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

budowie drogi  gminnej pn. „Budowa ulicy Kazimierza Grubby w Gowinie i Gościcinie” na terenie  
gminy Wejherowo

- obr. Gowino : na działkach nr ewidencyjny : 29/1, 81/3 (z podziału dz. 81), 84/7, 84/178, 84/180, 84/184, 84/182, 
85/2, 342/7 (z podziału dz. 342/5), 342/8 (z podziału dz. 342/5)

-  obr. Gościcino : na działkach nr ewidencyjny : 1232, 1233/51, 1233/58,: 869/1, 885/5 (z podziału dz. 885), 886, 1207, 
1233/60  (z podziału dz. 1233/1), 1255,  824, 869/2, 885/3 (z podziału dz. 885), 

oraz  na czasowe zajęcie terenu  objętego obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej                i 
drogowej związanych z realizacją inwestycji:

- obr. Gościcino : 885/4 (z podziału dz. 885), 1225 
- obr. Gowino : 84/1, 85/1, 86/1, 87, 84/136, 84/8 

4. w dniu 14.09.2016r. na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 05.08.2016r. wydano decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej :  

pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Kębłowo - DK  nr 6, o długości 1,7 km” na 
terenie gminy Luzino

działki nr ewidencyjny: 353, 352/7 (powstałej z podziału działki 352/5), 383/59  (powstałej z podziału działki 
383/31), 382, 352/9 (powstałej z podziału działki 352/6), 344/1 (powstałej z podziału działki 344), 343/9, 354/18 (powsta-
łej z podziału działki 354/5), 343/109 (powstałej z podziału działki 343/18), 343/28, 355/6 (powstałej z podziału działki 
355/1), 356/5 (powstałej z podziału działki 356/3), 356/7 (powstałej z podziału działki 356/1), 356/9 (powstałej z podziału 
działki 356/2), 357/8 (powstałej z podziału działki 357/1), 340/21, 340/89 (powstałej z podziału działki 340/28), 340/91 
(powstałej z podziału działki 340/29), 340/93 (powstałej z podziału działki 340/31), 340/79, 728/5, 728/1, 576/2, 719/3 
(powstałej z podziału działki 719/2),367/49 (powstałej z podziału działki 367/8), 367/47 (powstałej z podziału działki 
367/17), 367/45 (powstałej z podziału działki 367/16), 367/43 (powstałej z podziału działki nr 367/40), 367/39, 343/111 
(powstałej z podziału działki 343/35), 357/10 (powstałej z podziału działki 357/7), 364/71 (powstałej z podziału działki 
364/37), 343/45, 341/101 (powstałej z podziału działki 341/10), 341/103 (powstałej z podziału działki 341/9), 341/99 (po-
wstałej z podziału działki 341/6), 341/97 (powstałej z podziału działki 341/5), 341/95 (powstałej z podziału działki 341/4), 
341/93 (powstałej z podziału działki 341/3), 341/91 (powstałej z podziału działki 341/2), 341/89 (powstałej z podziału 
działki 341/1), 340/8, 340/81 (powstałej z podziału działki 340/12), 340/83 (powstałej z podziału działki 340/17), 340/85 
(powstałej z podziału działki 340/20), 340/87 (powstałej z podziału działki 340/6), 340/95 (powstałej z podziału działki 
340/5), 340/97 (powstałej z podziału działki 340/4), 340/99 (powstałej z podziału działki 340/1), 340/101 (powstałej z 
podziału działki 340/22), 340/103 (powstałej z podziału działki 340/23), 367/37, 367/35, 367/33, 367/31, 367/41 (po-
wstałej z podziału działki 367/30), 366/5 (powstałej z podziału działki 366/2), 366/3 (powstałej z podziału działki 366/1), 
365/32 (powstałej z podziału działki 365/15), 365/30 (powstałej z podziału działki 365/13), 364/36, 364/69 (powstałej z 
podziału działki 364/8), 364/6, 365/28 (powstałej z podziału działki 365/1), 365/26 (powstałej z podziału działki 365/9), 
365/24 (powstałej z podziału działki 365/7), 365/22 (powstałej z podziału działki 365/5), 365/20 (powstałej z podziału 
działki 365/3) obręb Kębłowo, gmina Luzino 

oraz czasowe zajęcie działek nr ewidencyjny: 727, 576/1 obręb Kębłowo, gmina Luzino

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samo-
rządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości zapoznania się 
z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w 
pokoju 212 w godz.7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze 
Obsługi Interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.

Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

- Jestem mieszkanką uli-
cy Strzeleckiej w Wejhero-
wie od przeszło 41 lat i śledzę 
rozwój mojego miasta. Z 
przyjemnością obserwuję je-
go zmianę z roku na rok na 
lepsze i piękniejsze. Brawo, 
tak trzymać! Niestety jeden 
problem nie daje mi spokoju 
- pisze Teresa Burzyńska.

Zdaniem pani Teresy, 
większej uwagi władz mia-
sta wymaga Park Kaszubski. 
Co prawda, jak podkreśla, w 
ostatnim czasie utworzono 
mini plac zabaw dla dzieci, 
teren wokół czołgu został 
wyłożony kostką, a przy ul.y 
Sobieskiego powstał piękny 
pasaż, ale chodnik przy alei 
od czołgu do ul. Sobieskiego 
wymaga remontu. Brakuje 
tam również ławek. Zdaniem 
T. Burzyńskiej nawierzch-
nia powinna być wykonana 
z kostki. Większej troski i 
pielęgnacji wymaga teren 
przy obelisku, upamiętniają-
cym istnienie w tym miejscu 
cmentarza ewangelickiego. 

Do redakcji „Pulsu Wejherowa” napisała Czytelniczka, która sy-
gnalizuje potrzebę modernizacji Parku Kaszubskiego, łączącego 
ul. Strzelecką z ulicą Sobieskiego.

Zniszczona aleja w parku
SYGNAŁY CZYTELNIKÓW

Wejherowski Uniwersytet III Wieku informuje, że inauguracja 11-go roku dzia-
łalności odbędzie się 6 października br. o godz 16.00 w auli Kaszubsko Pomorskiej 
Szkoły Wyższej przy ul Dworcowej nr 7 w Wejherowie.

WUTW zaprasza wykładowców, słuchaczy i wszystkich przyjaciół Uniwersytetu.

Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Inauguracja roku akademickiego

4 października (wtorek) o 
godz. 17.00 w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Wejhe-
rowie odbędzie się wernisaż 
wystawy z okazji X-lecia 
Powiatowo-Miejskiego 
Konkursu Haftu Kaszub-
skiego, przygotowanej 
przez Klub Hafciarski 
„Tulpa” Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego.

Wernisaż
Hafty wśród 
książek
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TURYSTYKA I REKREACJA

Pagórkowaty teren Nadleśnictwa Strzebielino nie bez powodu bywa nazywany 
Bieszczadami Północy. Leśne kompleksy, położone głównie wzdłuż dolin rzek: Łe-
by i Redy rzeczywiście przypominają górskie, a zwłaszcza bieszczadzkie krajobrazy. 
Wprawdzie luzińskie i strzebielińskie „góry” sięgają zaledwie ok. 220 metrów n.p.m., 
ale różnice poziomów sprawiają, że wędrówki lub rowerowe wycieczki po tym terenie 
nie należą do łatwych. Z pewnością warto wybrać się na malownicze szlaki, bo widoki 
oraz piękna przyroda rekompensują wysiłek i trud.

Atrakcyjny powiat. Nadleśnictwo Strzebielino

Bieszczady Północy

Z morenowych wzniesień 
w kierunku rzeki Łeby oraz 
pradoliny rzek Redy i Łeby 
schodzi szereg jarów i wą-
wozów. To sprawia, że teren 
jest jeszcze bardziej urozma-
icony i malowniczy, co widać 
najlepiej w rezerwacie Para-
szyńskie Wąwozy w leśnic-
twie Paraszynek. To jeden 
z kilku rezerwatów przyro-
dy na terenie Nadleśnictwa 
Strzebielino z siedzibą w Lu-
zinie.  Rezerwat utworzono 
w 2001 r. w celu zachowania 
źródliskowych i leśnych zbio-
rowisk roślinnych z rzadki-
mi i chronionymi gatunkami 
roślin i zwierząt. 

EDUKACJA 
POŚRÓD WĄWOZÓW
Z myślą o wszystkich, 

którzy chcą je poznać, Nad-
leśnictwo Strzebielino wy-
tyczyło Leśną Ścieżkę 
Edukacyjną „Wokół Rezer-
watu”. Trasa jest pętlą o 
długości ok. 4 kilometrów, 
na której różnica wzniesień 
wynosi 140 m. Cała ścieżka 
została oznakowana stylizo-
wanym zielonym znakiem 
sowy na żółtym tle, a w 11 

miejscach ustawiono tabli-
ce informacyjne. Początek i 
koniec trasy znajduje się w 
Bozympolu, nieopodal leśni-
czówki Paraszynek, na polu 
biwakowym przy wiacie. 

Atrakcją na tym tere-
nie jest szczyt Jelenia Gó-
ra na wysokości 221 metrów 
n.p.m. (różnica wzniesień po-
między dnem doliny a wierz-
chołkiem wynosi 170 m). Z 
tego najwyższego wzniesie-
nia na terenie Nadleśnictwa 
Strzebielino rozpościera się 
widok na pradolinę Łeby-
-Redy, która jest Obszarem 
Chronionego Krajobrazu. 

SZLAKI PIESZE 
I ROWEROWE
Poza Leśną Ścieżką Edu-

kacyjną, na Jelenią Gó-
rę prowadzą również trzy 
krótkie szlaki piesze. Czer-
wony (o długości niemal 10 
km) oraz zielony (o długości 
7 km) zaczynają się nieda-
leko przejazdu kolejowego 
w Bożympolu Wielkim, na-
tomiast żółty w większości 
pokrywa się z przebiegiem 
Leśnej Ścieżki Edukacyjnej. 

Oprócz oznakowanych 

tras pieszych, pozwalają-
cych zobaczyć z bliska te i 
inne atrakcje gminy Luzino, 
Linia czy Łęczyce, na obsza-
rze Nadleśnictwa wytyczono 
też oznakowane trasy rowe-
rowe (niebieski, czerwony i 
czarny). Zarówno szlaki pie-
sze, jak i rowerowe oferują 
piękne krajobrazy, cieka-
wą roślinność i zabytkowe 
obiekty. Takie jak ponad 
stuletni most kolejowy na 
nieczynnej trasie Lębork 
-  Kartuzy, mogiła dziedzi-
ca z Bożegopola z początku 
XX wieku, kamienne mosty 
na drodze czy XVIII-wieczny 
dworek w Paraszynie.

KURHANY 
W LESIE
Zapewne najciekawszym 

historycznym obiektem na 
terenie Nadleśnictwa jest 
zespół 16 kurhanów z X-
-XII wieku. Ten „zamknię-
ty” kompleks grobowców, 
przypisywany plemionom 
z przedchrześcijańskiego 
wczesnego średniowiecza  
znajduje się nieopodal miej-
scowości Lewino, na terenie 
gminy Linia. W 2009 roku 

utworzono tu skansen ar-
cheologiczny ze ścieżką dy-
daktyczną, zaopatrzoną w 
tablice informacyjne.

Dzięki nadleśniczemu 
Mariuszowi Kaliszewskie-
mu, który interesuje się hi-
storią, to unikatowe miejsce 
zostało przebadane przez 
wybitnego archeologa prof. 
Mariusza Ziółkowskiego z 
Uniwersytetu Warszawskie-
go i jego współpracowników. 
Podczas prac archeologicz-
nych, prowadzonych od 2004 
roku potwierdzono istnienie 
w tym miejscu grobowców 
(głównie pojedynczych gro-
bów przedstawicieli elity), a 
nie - jak wcześniej sądzili na-
ukowcy - pozostałości po pie-
cach hutniczych. 

- W sfinansowaniu prac, 
a potem urządzeniu skan-
senu pomógł Urząd Gminy 
w Lini - informuje nad-
leśniczy M. Kaliszewski. 
- Współpraca naszego Nad-
leśnictwa z gminą Linia, 
podobnie jak z gminą Lu-
zino, Łęczyce i Wejherowo 
układa się bardzo dobrze. 
Dzięki temu lasy zachęca-

ją do spacerów i wycieczek 
nie tylko z powodu ciekawej 
roślinności i urozmaicone-
go krajobrazu. Oferują też 
urządzenia rekreacyjne i 
inne ciekawe obiekty. 

ŚCIEŻKA ZDROWIA 
Z pewnością jest ich spo-

ro na pięknie położonej ścież-
ce w Luzinie wyposażonej 
przez gminny samorząd w 
urządzenia do ćwiczeń ogól-
norozwojowych, tablice in-
formacyjne i leśny parking. 
Na ścieżce wytyczono dwie 
trasy spacerowo-biegowe: 
sosnową o długości 1,9 km i 
bukowa, mierzącą 3,4 km . 

W odległości 2 km od wej-
ścia znajduje się punkt wi-
dokowy z piękną panoramą. 

Na trasie znajdują się dwa 
kamienne pomniki-głazy: 
jeden poświęcony pamięci 
poległych żołnierzy,  drugi  
- błogosławionemu księdzu  
Jerzemu Popiełuszce. 

Jest też ciekawe miejsce 
w którym wypalano drew-
no w celu uzyskania węgla 
drzewnego, czyli tzw. mie-
lerz. Ustawiona tam tablica 
informuje o dawnej eksplo-
atacji lasów i pracy budni-
ków, wytwarzających węgiel 
drzewny. 

Ale to nie koniec atrakcji 
dla osób, pragnących aktyw-
nie i ciekawie spędzać wolny 
czas w lesie. 

Dokończenie na str. 13

Kurhany w Lewinie.

Kamień pomnik ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki
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GOSPODARKA  LEŚNA

ZIELONY PUNKT
- W ramach projektu 

„Luzińskie Mielerze” utwo-
rzyliśmy Zielony Punkt 
Kontrolny, zachęcając  
mieszkańców do gry, opar-
tej na biegach na orienta-
cję - informuje nadleśniczy 
Mariusz Kaliszewski. -  Na 
terenie ponad pięciu ki-
lometrów kwadratowych  
znajduje się 25 drewnia-
nych słupków, pełniących 
funkcję punktów kontrol-
nych. Każdy punkt ma swój 
numer i znak perforatora. 
Uczestnicy zabawy, wypo-
sażeni w mapę muszą odna-
leźć kolejne punkty. Dzięki 
temu projektowi, można 
się nauczyć, jak posługiwać 
się mapą w terenie, jedno-
cześnie poznając urokliwe 
zakątki naszych lasów. Do-
datkowym atutem jest ruch 
na świeżym powietrzu. 

Jak wyjaśnia nadleśni-
czy, plik z odpowiednią ma-
pą należy pobrać ze strony 
internetowej nadleśnictwa, 
a następnie ją wydrukować 
i udać się na początek trasy 
przy ul. ul. Wilczka w Luzinie.

TRASA BIEGOWA
Dla uczczenia 25 roczni-

cy transformacji ustrojowej i 
pierwszych wolnych wyborów 
do sejmu 4 czerwca 1989 ro-
ku Ministerstwo Środowiska i 
Lasy Państwowe  podjęły ini-
cjatywę wytyczenia 25 ścieżek 
biegowych w Polsce. Jedna z 
nich powstała na terenie Nad-
leśnictwa Strzebielino i w 
części pokrywa się z opisaną 
wyżej ścieżką zdrowia. 

Trasa biegowa jest pię-
ciokilometrową pętlą, roz-
poczynająca się i kończącą 
w Luzinie przy ul. Wilczka. 
Doskonale nadaje się  nie 
tylko do biegania, ale także 

do spacerów, joggingu, nor-
dic walking. Luzińska ścież-
ka i trasa biegowa stały się 
ulubionym miejscem space-
rów, biegania i ćwiczeń. Co-
dziennie można tam spotkać 
uprawiających sport lub ko-
rzystających z aktywnej re-
kreacji mieszkańców gminy 
Luzino albo sąsiednich gmin.

ARBORETUM
Informując o najważniej-

szych (choć nie wszystkich) 
atrakcjach Nadleśnictwa 
Strzebielino nie można po-
minąć Arboretum, które 
powstało w 1998 roku tuz 
obok siedziby Nadleśnictwa 
w Luzinie, przy ul. Ofiar 
Stutthofu 47. Rośnie tam 
ponad  140 gatunków oraz 
odmian drzew i krzewów 
zarówno krajowych, jak i 
aklimatyzowanych. 

Wiata, ławki, miejsce 
na ognisko oraz tabliczki z 
opisami drzew i krzewów 
uatrakcyjniają wypoczynek. 
Wstęp na teren arboretum 
jest bezpłatny. 

Anna Kuczmarska

Nadleśnictwo Strzebielino

Bieszczady Północy

Nadleśnictwo Strzebielino swym zasięgiem obej-
muje 8 gmin: głównie Luzino, Łęczyce i Linia a także 
Wejherowo, Gniewino, Szemud, Cewice i Kartuzy. Po-
wierzchnia nadleśnictwa to ponad 17 703 ha. 

8 gmin, ponad 17,7 tys. hektarów

Dokończenie ze str. 12

Powyżej: Nadleśniczy 
(od 21 lat) Nadle-
śnictwa Strzebielino 
- Mariusz Kaliszewski 
objaśnia zasady gry 
rekreacyjnej „Zielony 
Punkt Kontrolny”.

Poniżej: Urządzenia 
do ćwiczeń na luziń-
skiej „Ścieżce zdro-
wia”.

Taki widok mogą podziwiać piechurzy, którzy dotrą do końca ścieżki leśnej w Luzinie.

W spotkaniu uczest-
niczyli przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego, 
Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Gdańsku 
oraz nadleśnictw: Chocze-
wo, Gdańsk, Kartuzy, Wej-
herowo i Strzebielino.

Na terenie powiatu wej-
herowskiego znajduje się  
ponad 7480 ha lasów pry-
watnych. To prawie 6800 
działek i 4700 właścicieli. 
Gospodarowanie w lasach 
prywatnych jest prowadzo-
ne przez właścicieli według 
uproszczonego planu urzą-
dzenia lasu lub decyzji sta-
rosty wydanej na podstawie 
inwentaryzacji stanu lasów. 
Uproszczone plany w na-
szym powiecie  zostały spo-
rządzone na lata 2009-2018.  
Nadzór nad prowadzoną go-
spodarką leśną w lasach pry-
watnych sprawuje starosta.

Starosta wejherowski  po-
wierzył prowadzenie nadzo-
ru nadleśniczym. W ramach 
porozumienia leśnicy wyko-
nują różne czynność, m.in.
• doradzają prywatnym wła-
ścicielom, jak prowadzić go-
spodarkę leśną,
• wykonują bieżącą ocenę 
sposobu prowadzenia gospo-
darki przez właścicieli 
• wykonują na koszt nadle-
śnictw zabiegi zwalczające i 
ochronne w lasach prywat-
nych, jeśli wystąpią tam 
organizmy szkodliwe, zagra-
żające trwałości lasu,
• cechują pozyskane drew-
no i wystawiają dokument 
stwierdzający legalność po-
zyskania drewna,
• sporządzają wielkoobsza-
rowe inwentaryzacje stanu 
lasów oraz prowadzą bank 
danych o lasach.
• sporządzają plany zalesie-
nia gruntów

Lilianna Koszutowska

Porozumienie

Nadzór 
leśników

16 września br. na 
terenie Nadleśnictwa 
Strzebielino odby-
ło się spotkanie, do-
tyczące powierzenia 
nadleśniczym przez 
starostę nadzoru nad 
gospodarką leśną w la-
sach prywatnych. 
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SPORT

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

O G Ł O S Z E N I E

Wejherowianka kilka miesięcy temu zdobyła tytuł Mi-
strzyni Polski. Ostatni jej sukces to złoty medal  w Między-
narodowych Mistrzostwach Śląska Kobiet w Boksie. Na jej 
drodze stawały bardziej doświadczone zawodniczki, jednak 
Weronika pokazała, że nie wystarczy tylko  doświadczenie.

- Weronika ciężko pracowała na to powołanie - mówi 
Wojciech Wasiakowski, trener Wejherowskiego Klubu 
Bokserskiego. - Uczestniczyła w zgrupowaniach. Zamiast wy-
poczywać na wakacjach pracowała na treningach.

Boks

Sukces Weroniki
Pierwsza w historii mieszkanka Wejherowa 

wystąpi na Młodzieżowych Mistrzostwach Eu-
ropy w boksie. Weronika Pawlak, zawodniczka 
WKB „Gryf” Wejherowo otrzymała powołanie na 
Mistrzostwa w tureckim Odru. 

To nie oznacza, że wielkopolanie grali świetnie. Także 
słabo, ale potrafili wykorzystać sytuacje pod bramką D. Le-
lenia. Mieli też więcej szczęścia, grali rozsądniej w osłabie-
niu, a na dodatek, tak jakby, chciało im się bardziej grać. R. 
Chwastek w 70. min. zmarnował rzut karny. 

Już w 13. min. nasza drużyna straciła gola. Szybko jed-
nak wyrównała, ale też niebawem znowu straciła bramkę. 
Od 39 minuty wejherowianie grali w przewadze, ale właśnie 
wtedy stracili trzeciego gola. Gospodarze szukali okazji do 
zdobycia bramek, ale robili to nieskutecznie, a na dodatek 
zmarnowali karnego. W 89. min. D. Ciechańskiego strzelił 
drugą bramkę dla Gryfa.

Gryf Wejherowo: Leleń - Brzuzy, Nadolski, Szur (Wicon), 
Dampc - Mońka (Górski), Czerwiński (Czychowski), Łysiak, 
Chwastek - Ciechański.

Piłka nożna. Gryf

Przegrał z Wartą
Kolejny marny mecz wejherowian i po dwóch 

remisach, porażka 2:3 z Wartą Poznań. Czy moż-
na przegrać mecz, grając większość spotkania w 
przewadze? Można, gryfici to potrafią. A na do-
datek nie potrafią strzelić karnego.

Jak ocenia grający prezes klubu Remigiusz Sałata, se-
zon będzie niezmiernie ciężki. Drużyna opiera się wyłącznie 
o stary skład oraz juniorów Tytanów. Trener Paweł Paź-
dziocha w tym roku nie będzie miał łatwej pracy. Zgłoszo-
nych zostało - pewnych do gry ok. 15 zawodników.

Skład seniorów na sezon 2016:
Bramkarze: Mateusz Bieniecki - transfer z UMKS „Trój-

ka” Ostrołęka i Szymon Cholcha.
Rozegranie: Rafał Wicki - kapitan drużyny, Remigiusz 

Sałata, Michał Przymanowski, Jakub Łosiński, Przemysław 
Wampier (wypożyczony z UKS Olim Bolszewo), Kamil Wic-
ki, Krzysztof Brzeski.

Skrzydłowi: Michał Jankowski, Wojtek Bonna, Kamil 
Grubba, Maciej Nowociński (kierownik drużyny), Mariusz 
Naczke, Tomek Turek.

Obrotowi: Robert Wicon, Piotr Jankowski, Sylwester Sa-
łata ( nowy zawodnik), Michał Wójcik.

Juniorzy brani pod uwagę: Radosław Sałata, Hubert Kos, 
Cezary Grabowski, Robert Milewczyk.

Piłka ręczna. II liga

Tytani Wejherowo 
startują w sobotę

Szczypiorniści Tytani Wejherowo w sobotę 24 
września o godz. 18.00 rozpoczynają rozgrywki 
w II lidze. W hali Zespołu Szkół nr 1 w Wejhero-
wie ul. Śmiechowska 36 rozegrają mecz z AZS 
UMK Toruń.

GOSRiT Wikęd Luzino nadal przewodzi w roz-
grywkach V ligi piłki nożnej. Luzinianie wygra-
li z wiceliderem Czarnymi Pruszcz Gdański 1:0.

Spotkanie okazało się trudną przeprawą dla podopiecz-
nych trenera G. Lisewskiego. Jedynego gola dla GOSRiT 
zdobył w 67 minucie A. Roppel, dla którego jest to 4 trafie-
nie w tym sezonie. 

Piłka nożna

Wikęd liderem
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OGŁOSZENIA  DROBNE

OGŁOSZENIA
PRYWATNE  OGŁOSZENIA  

ZAMIESZCZAMY  BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać wyłącznie

e-mailem na adres: 
redakcja@pulswejherowa.pl   

Można także wrzucić ogłoszenie do skrzynki 
obok wejścia do biura ARTEX  w Wejherowie, 

przy ul. Polnej 3/41  (blisko stacji SKM Nanice).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
O G Ł O S Z E N I E

REKLAMY 
I

OGŁOSZENIA

W  PULSIE 

WEJHEROWA

redakcja@pulswejherowa.pl

www.pulswejherowa.pl

606  101 502

N A S Z  P A R T N E R

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam dom parterowy, typu dwo-

rek; 3 sypialnie, salon z kuchnią, 2 łazienki, 
strych + piwnica. Wszystkie media. Działka 
900 m kw. ogrodzona, przylega do lasu. Do 
wykończenia, ale można mieszkać. 2500 m 
do śródmieścia Wejherowa. Cena 350 tys. zł. 
W rozliczeniu może być mieszkanie, min.  
2-pokojowe, parter lub I piętro. 

Tel. 661 664 085
 * * *
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 

dwupokojowe na parterze o pow. 55 m kw. 
Wynajem – 1500 zł miesięcznie, łącznie ze 
wszystkimi mediami. Wejherowo.

Tel. 606 302 432
 * * *
Mieszkanie komunalne 61,8 m kw., du-

ża kuchnia, 2 pokoje, komórka, ogrzewanie 
elektryczne w centrum miasta zamienię 
na mniejsze, też 2-pokojowe, najchętniej 
w bloku. Tel. 58 523 99 80 w godz. 19-20 

lub 507 212 772
 * * *
Sprzedam nieuzbrojoną działkę bu-

dowlaną w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, 1000 m2, dojazd od ul. Sosnowej, do 
plaży około 2,5 km. Cena 65 zł/m2.

Tel. 793 903 536
 * * *
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe 

na parterze w Wejherowie. Szczególnie 
dogodne dla ludzi starszych lub niepełno-
sprawnych. Tel. 792 205 555.

 * * *
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 63 

m kw., parter, w stanie deweloperskim w 

Wejherowie. Cena 3000/m kw. 
Tel. 792 205 555
 * * *
Wejherowo lub okolice - kupię miesz-

kanie minimum 2-pokojowe, parter lub 
I piętro. Może być do remontu. Albo mały 
domek do remontu. Tel. 697 136 857

SPRZEDAM
Łóżko szpitalne rehabilitacyjne elek-

tryczne. Stan bdb. Cena 700 zł. 
Tel.  694-706-250
 * * *
Rower górski TORNADO szaro niebieski 

koło 24 błotniki aluminiowe, felgi tez , ba-
gażnik, 200zł k/ Wejherowa. 

Tel. 883 750 153
 * * *
Sprzedam tanio: kanapa + 2 fotele, 

stan b. dobry; narożnik stojący z jasnego 
rattanu + 2 półeczki wiszące; stół i ława 
rozkładana. Tel. 604 333 95

 * * *
Leżaczek-bujaczek 50 zł, mate eduka-

cyjną 50 zł, krzesełko do karmienia na kół-
kach 100 zł. Tel. 505 567 034

 * * *
Talerz do mocowania telewizji sateli-

tarnej z mocowaniami – 30 zł. Wejherowo.
Tel. 572 228 206
 * * *
Sprzedam nowy ciśnieniomierz lekar-

ski ze stetoskopem – 20 zł. Wejherowo.
Tel. 572 228 206
 * * *
Skuter 2009 r. przebieg 3500 km OC 

aktualne, czarno-czerwony, kufer gratis, 
zadbany, 1450 zł, k/ Wejherowa. 

Tel. 883 750 153
 * * *
Płyty winylowe 5 zł sztuka.
Tel. 515 398 257
 * * *
Hulajnogę elektryczną za 130 zł oraz 

rowery od 70 zł Tel. 515 398 257
 * * *
Okna i drzwi plastikowe. 
Tel. 515 398 257
 * * *
Tanio sprzedam młode rybki kardynał-

ki. Wejherowo. Tel. 799-801-927
 * * *
Sprzedam owoce aronii. Choczewo. 
Tel. 605 669 626
 * * *
Rower BMX 26 cali, alu. Typ roweru – 

Delta sport 605, amortyzatory tył i przód, 
18 biegów, oświetlenie ledowe, błotniki. 
Stan b. dobry. Cena 380 zł. 

Tel. 697 136 857
 * * *
Wiertarkę elektr. LUND 500W, obroty 

lewo-prawo + udar. Nowa, cena 120 zł. 
Tel. 697 136 857
 * * *
Wersalkę Finke, mało używaną,, 350 zł. 

Wejherowo. Tel. 500 582 694 

 PRACA
Poszukuję opiekunki do rocznego 

dziecka od października - 500 zł. Wejhero-
wo. Tel. 505 567 034

NAUKA
Lekcje fizyki i chemii (w tym zadania) 

oraz matematyka. Nauczyciel emeryt. 
Wejherowo. Tel. 58 677 01 50

RÓŻNE
Gołębie na ślub -  już od 80 zł. 
Tel. 668 129 365
 * * *
Kupię używane rusztowania.
Tel. 730-025-386
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EDUKACJA

O G Ł O S Z E N I E
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Nowa inwestycja WTBS sp. z o.o. 
prestiżowa lokalizacja, komfortowa kameralna kamienica 

z 6 lokalami mieszkalnymi oraz lokalem użytkowym 
przy ulicy Św. Anny.

Zapraszamy 
do zapoznania się 

z projektem 
w siedzibie spółki

Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 677 46 16    e-mail:  biuro@wtbs.wejher.pl

 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

Najbliższy kurs kat. B rozpocznie się  
 22 września 2016 r.,

a kolejne 6 i 20 października

R E K L A M A

Mieszkańcy naszego miasta w wieku powyżej 16 roku 
życia mogą wziąć udział w II Konkursie Wiedzy o Histo-
rii Wejherowa im. Reginy Osowickiej. Celem konkursu jest 
propagowanie historii Wejherowa, jak również postaci śp. R. 
Osowickiej. Zgłoszenia przyjmowane są do końca września.

Konkurs wiedzy
o Wejherowie

W Starostwie w Wejherowie młodzież i opiekunowie ra-
zem oraz ich rówieśnicy z Rumi z nauczycielami spotkali 
się z wicestarostą wejherowskim Witoldem Reclafem oraz 
członkiem Zarządu Powiatu Wojciechem Rybakowskim. 
Spotkanie było okazją do przywitania gości w powiecie wej-
herowskim oraz do wymiany informacji. 

Projekt wymiany uczniów realizowany jest w I LO w Rumi 
od 2015 r. Program spotkań obejmuje udział w zajęciach lek-
cyjnych i sportowych, poznawanie obyczajów, tradycji, oraz 
zwiedzanie. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności 
językowych (niemiecki, angielski) oraz nawiązywanie sta-
łych kontaktów pomiędzy rówieśnikami. 

W ramach edukacyjnej wymiany międzysz-
kolnej, powiat wejherowski odwiedziło 16 
uczniów z Lauf an der Pegnitz w Niemczech, 
którzy byli gośćmi uczniów klas I-III w I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Rumi. 

Wymiana młodzieży 

Goście z Niemiec


