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Pielgrzymi będą wędro-
wać przez 19 dni (do 12 
sierpnia), pokonując nie 
tylko setki kilometrów, ale 
także przeciwności i trud-
ności, takie jak zmęczenie, 
niesprzyjająca pogoda, ból 
nóg, różne dolegliwości. 

Zawsze na trasie w trud-
nych chwilach uczestnicy 
pielgrzymki pomagają so-
bie nawzajem. Wspiera ich 
również ks. profesor Jan 
Perszon, główny kierow-
nik pielgrzymki. 

W najbliższą sobotę, 25 lipca z Helu wyruszy na najdłuższą w Polsce,  640-kilometrową 
trasę  XIV  Piesza Pielgrzymka Kaszubska. Co roku tysiące pielgrzymów,  m.in. mieszkańców 
Wejherowa i powiatu wejherowskiego, pokonuje tę daleką drogę z modlitwą i śpiewem 
na ustach. Czas spędzony na pielgrzymce to rekolekcje w drodze. W niedzielę 26 lipca ok. 
godz. 17.50 uczestnicy pielgrzymki pojawią się w Wejherowie.

34. Piesza Pielgrzymka 
Kaszubska z Helu na Jasną 
Górę wyrusza 25 lipca (so-
bota) o godz. 6.00 z kościoła 
w Helu. Aby tam dojechać, 
można skorzystać z dwóch 
specjalnych autokarów. 

Pierwszy wyruszy o godz. 
4.20 sprzed dworca główne-
go w Gdyni, o godz. 4.50 jest 
w Rumi przy dworcu PKP, 
a o godz. 5.00 w Redzie przy 
Polo Markecie. 

Drugi autokar wyrusza 
o godz. 4.00 sprzed dworca 

Pieszo na Jasną Górę

PKP w Luzinie, a o godz. 
4.30 sprzed dworca PKP w 
Wejherowie. 

Tego dnia (sobota) piel-
grzymi o godz. 17.45 dotrą 
do sanktuarium w Swarze-
wie. W niedzielę 26 lipca o 
godz. 17.50 pojawią się w 
Wejherowie w kościele Trój-
cy Świętej, aby 27 lipca rano 
wyruszyć do Sianowa. 

W środę 12 sierpnia o 
godz. 15.00 staną u bram 
Jasnej Góry, a wracać będą 
już pociągiem.  

Na pielgrzymkę można 
zapisać się na trasie. Wy-
starczy się stawić 25 lipca 
w Helu albo na trasie piel-
grzymki - podczas kolej-
nych postojów. 

Całkowity koszt, który 
w tym roku wynosi 170 
zł (rodzeństwo i rodzice 
z dziećmi 50%), obejmu-
je transport, lekarstwa, 
materiały duszpasterskie 
i organizację. Noclegi są 
zapewnione, posiłki przez 
większość dni także.

Wicemistrzyni 
z Luzina

Marta Kąkol, mieszkanka Luzina zdobyła wicemi-
strzostwo Polski w rzucie oszczepem z wynikiem 56,34 
m, ustanawiając nowy rekord życiowy. Mistrzostwa Pol-
ski Seniorów w lekkiej atletyce odbyły się w Krakowie. 

       Str. 8

Letnie remonty
i inwestycje

Ulica Odrębna na Śmiechowie (na zdjęciu) oraz 
ulica, prowadząca do Powiatowego Urzędu Pracy w 
Wejherowie; droga w Łężycach, Kielnie i Choczewie 
- to tylko niektóre z tras, na których trwają remonty 
lub inwestycje drogowe. Ulice i drogi modernizują lub 
budują zarówno władze powiatu, jak i miasta Wejhe-
rowa, a także niektóre gminy.             Str. 6-7

W niedzielę 26 lipca, podczas wakacyjnego festynu w 
Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie moż-
na będzie usłyszeć i zobaczyć popularny zespół Golec 
uOrkiestra. Gwiazda wieczoru wystąpi dopiero o godz. 
20.45, ale wcześniej organizatorzy przygotowali inne 
atrakcje dla dzieci i dla dorosłych.               Szczegóły na str. 9

Zagra Golec uOrkiestra
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17 lipca przed godz. 19 
w myjni automatycznej na 
przeciw Dworca PKP w Ru-
mi wybuchł pożar. Ogień 
strawił pomieszczenie, w 
którym spłonął samochód 
osobowy Infiniti. W akcji 
brało udział kilka zastępów 
strażaków, Straż Miejska, 
Policja, służby ratownicze. 

Strażacy walcząc z pło-
mieniami z ziemi i z dachu 
nie dopuścili do rozprze-
strzenienia się pożaru na 
przyległą stację, dystrybuto-
ry oraz zbiorniki z paliwem. 
Zagrożenie było bardzo real-
ne. Akcja była bardzo trudna 
i niebezpieczna. Specjaliści 
teraz zbadają czy przyczyny 
pożaru leżą po stronie myjni, 
czy samochodu.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Wejherowie przeprowadzili akcję „Pieszy”, kładąc nacisk na 
bezpieczeństwo pieszych, którzy czasem są sprawcami wypadków 
drogowych.

Policjanci ukarali 55 osób, w tym 18 pieszych. Głównymi prze-
winieniami pieszych było przechodzenie w miejscach niedozwolo-
nych lub przechodzenie przez jezdnię na świetle czerwonym oraz 
nieużywanie obowiązkowych elementów odblaskowych po zmro-
ku poza terenem zabudowanym. Policjanci zatrzymali 5 dowodów 
rejestracyjnych kierowcom pojazdów z uwagi na zły stan technicz-
ny samochodów. 

Płonęła myjnia przy stacji paliw

Pożar w Rumi
Piesi na drodze

Nagrody i awanse dla policjantów powiatu wejherowskiego 

Świętowanie w Bojanie

Jak co roku podczas Świę-
ta Policji wręczono awanse 
na wyższe stopnie służbowe 
a także wyróżnienia i nagro-
dy dla najlepszych funkcjo-
nariuszy oraz odznaczenia 
za wzorową służbę w poli-
cji. Nagrody finansowe dla 
wyróżniających się policjan-
tów przekazała starosta 
Gabriela Lisius oraz sa-
morządowcy gmin powiatu 
wejherowskiego. 

W uroczystości wziął 
udział zastępca komendan-
ta wojewódzkiego policji 
w Gdańsku, insp. Marian 
Szlinger, wiceminister Ka-
zimierz Plocke oraz poseł 
Jerzy Budnik. Wójtowie 
gminy Linia i Szemud prze-
kazali komendantowi po-
wiatowemu policji, insp. 
Krzysztofowi Lawerowi 

kluczyki do nowego radio-
wozu. Były podziękowania 
za trudną służbę i życzenia 
z okazji święta.

Podczas festynu prowa-
dzonego przez oficera praso-
wego wejherowskiej policji 
Anettę Potrykus, a zor-
ganizowanego przez samo-
rząd Szemuda i Komendę 
Powiatową Policji, można 
było zobaczyć, na czym po-
lega praca policjanta. 

Chętni mogli posiedzieć 
w radiowozie, poznać tajni-
ki pracy technika krymina-
listyki i pracy policyjnego 
psa, wystartować w testach 
sprawności fizycznej dla 
dorosłych - takich samych, 
jakie przechodzą kandyda-
ci na policjantów. Były też 
konkursy plastyczne oraz 
inne zabawy.

W tym roku policjanci z powiatu wej-
herowskiego uroczyście obchodzili swoje 
święto w Bojanie w gminie Szemud, w no-
wo wybudowanej hali widowiskowo-spor-
towej Zespołu Szkół. Gdy funkcjonariusze 
odbierali nagrody i awanse, na boiskach 
trwał festyn dla mieszkańców, m.in. dla 
dzieci i młodzieży.

Komendant powia-
towy policji, insp. 
Krzysztof Lawer 
odbierał gratulacje 
i życzenia z okazji 
Święta Policji, m.in. 
od komendanta Stra-
ży Miejskiej w Wejhe-
rowie, Zenona Hincy 
(na zdjęciu obok).

Z POLICJI

Policja prowadzi akcję 
„Nigdy nie jeżdżę po al-
koholu”.  Wielkoforma-
towe murale promujące 
trzeźwość za kierownicą i 
przypominające o odpo-
wiedzialności, jaka spoczy-
wa na osobach kierujących 
pojazdami, pojawiły się w 
miastach w Polsce. 

Chodzi m.in. o bierną 
postawę osób bliskich i 
współpasażerów, którzy nie 
reagując w sytuacji, gdy nie-
trzeźwy wsiada za kierowni-
cę.  Wyrażają przyzwolenie 
na jazdę na „podwójnym 
gazie”. Tym samym stają się 
współodpowiedzialni za za-
grożenie na drodze. 

Kampania wystartowa-
ła w sezonie letnim, czyli 
w okresie szczególnie trud-
nym dla użytkowników 
dróg ze względu na więk-
sze niż zazwyczaj natężenie 
ruchu związane z wakacyj-
nymi wyjazdami. Ma zwró-
cić uwagę szerokiej grupy 
odbiorców na niezwykle 
istotną kwestię, jaką jest 
bezpieczeństwo na drodze 
i nierozerwalnie z nim zwią-
zane zachowanie trzeźwo-
ści za kółkiem. 

Na muralach każda z pre-
zentowanych na nich scen 
- powrót z letniego wypo-
czynku, rowerowa wyprawa 
miejska, przejażdżka z przy-
jaciółmi i rodzinne podró-
żowanie - jest manifestem 
odpowiedzialnej – trzeźwej 
jazdy. 

W ramach akcji organiza-
torzy zachęcają do umiesz-
czenia naklejki „Nigdy nie 
jeżdżę po alkoholu” na tyl-
nej szybie samochodu. 

Nie jeżdżę 
po alkoholu
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INWESTYCJE

 „Węzeł Kwiatowa” to jedna 
z trzech wielkich, strategicz-
nych inwestycji komunika-
cyjnych w Wejherowie, obok 
planowanego układu drogo-
wego na Śmiechowie wraz z 
„Węzłem Zryw” i Zachodniego 
Połączenia Drogowego Wej-
herowa  z „Węzłem Działki”, 
których  budowa już się roz-
poczęła. 

Wygodne 
połączenie
Podstawowym celem tych 

inwestycji jest sprawne, bez-
pieczne  i wygodne dla miesz-
kańców połączenie północnej 
i południowej częścią miasta. 
Prezydent Wejherowa podjął 
starania o pozyskanie środ-
ków unijnych na budowę „Wę-
zła Kwiatowa”. 

Ostatnie pozwolenia  na 
budowę mają zostać uzyskane 
na początku przyszłego roku. 
Jeśli wszystko pójdzie zgod-

Kolejne inwestycje drogowe

Węzeł Kwiatowa
W tym roku będzie gotowy projekt techniczny „Węzła Integracyj-

no-Komunikacyjnego Kwiatowa”. To nie tylko tunel pod torami kole-
jowymi, zapewniający bezkolizyjną komunikację pomiędzy północną 
a południową częścią Wejherowa, ale również parkingi dla samocho-
dów i rowerów, przystanki MZK i PKS, postoje TAXI, zapewniające 
integrację różnych form transportu z SKM i PKP.

Zatory i utrudnienia w tym rejonie powstają głównie 
przez zamykane rogatki na przejeździe kolejowym w 
ulicy Kwiatowej. Projekt węzła komunikacyjnego prze-
widuje w tym miejscu tunel pod torami kolejowymi.

- Przy projektowaniu 
„Węzła Integracyjno-Komu-
nikacyjnego Kwiatowa” zwró-
ciliśmy szczególną uwagę na 
powstanie ogólnodostęp-
nych parkingów. Te parkingi 
nie tylko rozwiążą problem 
zaparkowania samochodu w 
centrum miasta, ale przede 
wszystkim umożliwią miesz-
kańcom korzystanie z trans-
portu zbiorowego SKM i PKP. 

nie z planem, to w 2016 roku 
Urząd Miejski planuje ogłosić 
przetarg na realizację tej in-
westycji.

Tunel 
pod torami
Zgodnie z opracowanym 

projektem na skrzyżowaniu 
ulic Dworcowej, 10 Lutego i 
Kwiatowej powstanie rondo, 
od którego w kierunku za-
chodnim odchodzić będzie uli-
ca Kwiatowa prowadząca do 
tunelu pod torami kolejowymi 
i dalej, do drogi krajowej nr 6. 
Dzięki temu ruch pojazdów na 
ul. Kwiatowej, jadących w kie-
runku „szóstki”, będzie odby-
wał się płynnie. 

Zatory i utrudnienia w 
tym rejonie powstają głównie 
przez zamykane rogatki na 
przejeździe kolejowym.

Powstanie „Węzła Inte-
gracyjno-Komunikacyjnego 
Kwiatowa” w rejonie główne-

go dworca PKP/SKM  to nie 
tylko budowa tunelu, ronda 
i ulic. To także budowa ogól-
nodostępnych parkingów dla 
samochodów i rowerów oraz 
przystanków MZK i PKS, po-
stojów TAXI. 

Wielofunkcyjny parking 
między torami kolejowymi 
a drogą krajową nr 6 będzie 
przygotowany na ponad 100 
samochodów, a parking przy 
wlocie tunelu na ul. Kwiato-
wej przygotowano na kilka-
dziesiąt aut. 

Pocałuj i jedź
Przy dworcu kolejowym 

powstaną funkcje tzw. KIS-
S&RIDE (z ang. ”pocałuj i 
jedź”, czyli miejsca przezna-
czone dla kierowców odwo-
żących swoich pasażerów, 
którzy przesiadają się do ko-
munikacji miejskiej, pozwala-
jące na krótkotrwały postój) 
oraz BIKE@RIDE (parking 

dla rowerów działający wg za-
sady „zaparkuj rower i jedź 
komunikacją publiczną.”).

Opisane inwestycje reali-
zowane będą równolegle z 
modernizacją dworca główne-
go, którego inwestorem jest 
PKP, co w sposób znaczący 
podwyższy komfort podróży. 
Dodatkowo część powierzchni 
dworca zostanie zagospodaro-
wana przez powiat wejherow-
ski i miasto Wejherowo na cele 
kulturalne i edukacyjne. 

 Szczegóły zadania przed-
stawia mapka.

Beata Rutkiewicz 
zastępca prezydenta 

Podobną ofertę kieruje-
my też do osób, które będą 
chciały  skorzystać  z rowe-
rów i z ich pomocą dojechać 
do dworca kolejowego. 

 „Węzeł Kwiatowa” to kolej-
na bardzo ważna, ambitna, ale 
i kosztowana inwestycja. Stra-
tegiczne zadania planujemy 
na kilka lat do przodu i dzieli-
my na etapy realizacyjne - mó-
wi. - Budowa dróg, zwłaszcza 
połączeń północ-południe, 
jest dla mnie priorytetem. 

Chcę rozwiązać problem 
poruszania się po mieście. 
Powstaną strategiczne połą-

Krzysztof Hildebrandt
prezydent Wejherowa

czenia drogowe zapewniające 
komunikacje na całe lata. Wy-
biegamy daleko w przyszłość 
w rozwoju Wejherowa. 

Budowa dróg 
jest priorytetem

Ważne parkingi
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PANI
EWIE BARSZCZ

Inspektorowi w Urzędzie Miejskim 
w Wejherowie

łącząc się w bólu,
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA STANISŁAWA

składają

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

- W tym roku przekazali-
śmy klubowi już 100 tys. zł, a 
wcześniej 40 tys. zł na szko-
lenie młodzieży - stwierdził 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. - Zawodnicy swo-
ją dotychczasową grą dają 
nam olbrzymią satysfakcję. 
Cieszymy się, że mamy klub 
piłkarski w II lidze i dobrze 
rozwijający się sport w Wej-
herowie. Zależy nam także 
na promocji i pozytywnym 
wizerunku miasta. Dlatego 
razem ze skarbnikiem szu-
kaliśmy w budżecie dodat-
kowych środków dla klubu.

Piotr Waga prezes WKS 
Gryf podziękował władzom 
miasta oraz radnym za 
wsparcie finansowe w imie-
niu zarządu, zawodników, 
kibiców i sympatyków klubu.

- Przygotowujemy się in-
tensywnie do zbliżających 
się rozgrywek - powiedział 
prezes P. Waga. - Ponieważ 

Miasto wspiera piłkarzy, którzy promują Wejherowo

Pieniądze dla WKS Gryf
Na podstawie umowy między miastem a klubem WKS Gryf, prezydent Krzysztof Hildebrandt 

w przekaże 200 tys. zł  dla piłkarzy II-ligowego Gryfa. Na poniedziałkowej konferencji w ratu-
szu prezydent Wejherowa zapewnił, że jeżeli wszystko ułoży się pozytywnie, to będzie szansa 
na kolejne wsparcie finansowe kwotą 200 tys. zł. Tym samym Gryf będzie  mógł liczyć w bie-
żącym roku na dofinansowanie ze strony miasta w wysokości ok. 500 tys. zł.

na utrzymanie zespołu w 
II lidze potrzeba minimum 
600 tysięcy złotych, Zarząd 
klubu stara się pozyskać ko-

lejnych sponsorów. Zwrócili-
śmy się też z prośbą o dotację 
do władz miasta i cieszę się, 
że udało się uzyskać część 

potrzebnych nam pieniędzy.  
Prezes WKS Gryf zapew-

nił o promocji miasta przez 
piłkarzy.                                 AK.

W sobotę 1 sierpnia o godz. 12.00 rozpoczyna się ko-
lejna runda rozgrywek ligowych. Na Wzgórzu Wolności w 
Wejherowie Gryf zagra z zespołem Legionovia Legionowo.
Klub prowadzi już sprzedaż biletów na najbliższe mecze. 

O G Ł O S Z E N I E

K O N D O L E N C J E

Pierwszy mecz 1 sierpnia

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa, mural to część rewitalizacji Śródmieścia Wejhero-
wa, a także element współpracy z artystami i pomysł na 
podkreślenie kaszubskich korzeni miasta. 

Grafika wykonana jest techniką sgraffita ściennego, któ-
ra polegała na nakładaniu kolejnych, kolorowych warstw 
tynku i na zeskrobywaniu fragmentów warstw wierzchnich. 

Mieszkańcom miasta bardzo podoba się grafika wykona-
na na kamienicy przy ul. Wałowej.

Kaszubskie motywy

Mural na Wałowej
Wzory, stylizowane na kaszubskie hafty, 

ozdobiły kamienicę przy ul. Wałowej w Wej-
herowie. Na ścianie budynku znalazły się tak-
że historyczne obrazki z wejherowskich ulic. 
Grafikę wykonali wejherowscy artyści - Artur 
Wyszecki i Tomasz Morek.
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MIASTO I POWIAT

Największy zakres prac 
przewidziano w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Wejherowie 
(tzw. Elektryk).  Koszt prac 
budowlanych sięgnie tutaj po-
nad 2,5 mln zł, z czego ponad 
2 mln zł  kosztować będzie sto-
larka okienna i instalacja CO. 
Pieniądze na termomoderni-
zację placówka otrzymała w 
ramach dofinansowania ze 
środków norweskich.

Do tej pory wymieniono 
prawie 60 procent stolarki 
okiennej, trwają prace przy 
modernizacji instalacji CO i 
ściągany jest stary parkiet. 
Ponadto szkoła zyska nową 
szatnię wraz z wyposażeniem 
i parking od strony ulicy. W 
szkole zostanie także przepro-
wadzona termomodernizacja 
ścian piwnic i studzienek re-
tencyjnych.

- W tej chwili w szkole pro-
wadzimy szeroki front robót 
- tłumaczy Krystyna Grub-
ba, dyrektor ZSP nr 2 w Wej-
herowie. - Wiele prac jest 
wykonywanych jednocześnie 
na różnych płaszczyznach. 
To bardzo kosztowny remont, 

W powiatowych szkołach trwają wakacyjne remonty

Najwięcej pracy w „Elektryku”
Wymiana okien, malowanie sal, układanie parkietu czy moderni-

zacja instalacji elektrycznej. Takie prace remontowe ruszyły, albo za 
chwilę się rozpoczną w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych i 
placówkach szkolno-wychowawczych. Łącznie na ten cel Powiat Wej-
herowski przeznaczył prawie 4,5 mln zł.

ponieważ budynek pochodzi z 
1904 r. Wszelkie prace muszą 
być więc uzgadniane z konser-
watorem zabytków. Dzięki 
nowej instalacji CO będziemy 
mogli ustawiać w każdym z 
pomieszczeń odpowiedni po-
ziom temperatury w zależno-
ści od potrzeb, co do tej pory 
nie było możliwe.

Pozostałe wejherowskie 
szkoły również wykorzystu-
ją czas wakacji na remonty. 
W Powiatowym Zespole 
Szkół Policealnych wymie-
niona zostanie instalacja 

elektryczna i instalacja CO. 
W Zespole Szkół Ponadim-
nazjalnych nr 1 zostaną 
utwardzone ciągi piesze i 
miejsca postojowe. Placówka 
zyska również automatyczne 
nawodnienie powierzchni te-
renu. 

W  Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 3 zo-
staną przeprowadzone prace 
naprawcze po awarii kana-
lizacji oraz remontowe 6 sal 
lekcyjnych, toalet i pracowni 
gastronomicznej. Natomiast 
podopieczni Powiatowego 

Zespołu Kształcenia Spe-
cjalnego będą mogli korzy-
stać z nowych warsztatów 
szkolnych.

Dziewięć odświeżonych 
sal, wyremontowane toalety 
oraz zmodernizowana insta-
lacja wodociągowa i przeciw-
pożarowa od nowego roku 
szkolnego będzie czekać na 
uczniów uczących się w Ze-
spole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Rumi.

W pozostałych placówkach 
prowadzone są bieżące prace 
remontowe. Pod koniec roku 

W „Elektryku” trwa wymiana okien, ale to jeden z kilku 
elementów wartego ponad 2,5 mln zł remontu.

Oto tytuły nagrodzonych publikacji Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie:
Konkurs Literatury Kaszubskiej
II Miejsce: Publikacje naukowe i popularnonaukowe - Roman Drzeżdżon  „To je krótczé, to je 
dłudżé... Wędrówki szlakiem obrazkowych nut” 
III Miejsce: Publikacje edukacyjne, Witosława Frankowska za redakcję:  „Kaszubski śpiewnik 
domowy” 
Wyróżnienia: Publikacje religijne - Krystyna Labudda „Z cierpiącym Chrystusem przez Wej-
herowską Golgotę”, 
Literatura piękna i literatura faktu w języku polskim o Kaszubach
Halina i Witold Bobrowscy  „Domôcëzna. Strzepcz w starej fotografii. Okruchy pamięci II” 
Konkurs Literatury Pomorskiej
II miejsce: Albumy - Maciej Tamkun  „Poczet władców Pomorza. Dynastia Sobiesławiców” 
Wyróżnienia: Poezja - O. Tarsycjusz Sebastian Krasucki  „Przebrany niecodziennie” 

Publikacje wejherowskiego muzeum nagrodzone na targach w Kościerzynie

Kaszubski śpiewnik i inni laureaci
Wśród nagrodzonych publikacji ostatniego roku w kategorii wydawnictw 
literatury kaszubskiej oraz literatury pomorskiej znalazły się książki wydane 
przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 
W Kościerzynie odbyły się Kościerskie Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej 
„Costerina 2015” i właśnie tam wyróżniono wejherowską placówkę.

Celem XVI Kościerskich 
Targów Książki Kaszub-
skiej i Pomorskiej „Costerina 
2015”  jest promocja wydaw-
nictw i autorów literatury 
kaszubskiej i pomorskiej. Wy-
darzenie co roku przyciąga 
dziesiątki wystawców - wy-
dawców i autorów publikacji. 

W tegorocznej edycji o nagro-
dę ubiegało się 108 tytułów 38 
wydawnictw.

- Te targi to okazja do spo-
tkań w gronie wydawców oraz 
nawiązania kontaktów, a tak-
że do  bezpośredniego spotka-
nia z czytelnikami - mówił 
Tomasz Fopke, dyrektor 

Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie.

Dyrektor Tomasz Fopke 
otrzymał na targach nagrodę 
w kategorii  tłumaczenia na 
język kaszubski - za przetłu-
maczenie wierszy Jana Brze-
chwy. Gratulujemy.

- Wraz  z ostatnim 
dzwonkiem w szkołach 
ruszyły remonty. Pra-
ce, takie jak malowa-
nie, wymiana okien czy 
instalacji elektrycznej,  
zaplanowano w dziewię-
ciu placówkach powia-

Wojciech Rybakow-
ski, etatowy członek Za-
rządu Powiatu

towych. Większość prac 
ma się zakończyć jeszcze 
przed 1 września.

Prace w dziewięciu szkołach

szkolnego Starostwo oddało 
do użytku nowoczesną pra-
cownię diagnostyki, obsługi 
i naprawy samochodów dla 
uczniów Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 4 w 
Wejherowie.

Powiatowy Zespół Pla-
cówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie 
zyska nową siedzibę mode-
larni Okrętowej „Bliza” oraz 
sekcji Radiojachtingu „Bliza” 
Balexmetal. Otwarcie pla-
cowki przy ul. Ofiar Piaśnicy 
22 zaplanowano na początek 

października br. 
Remontowa gorączka w 

powiatowych szkołach trwa. 
Nauczyciele i uczniowie po 
wakacjach wrócą do odnowio-
nych klas.
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POWIAT
Inwestycje drogowe w powiecie wejherowskim

13 kilometrów za ponad 14 milionów

Jak informuje Witold 
Reclaf, wicestarosta wej-
herowski, większość zapla-
nowanych na wiosnę i lato 
zadań już zakończono. Kilka 
innych inwestycji jest jeszcze 
w trakcie realizacji. I tak, z 
wykorzystaniem dotacji z 
tzw. schetynówek (Narodo-
wy Program Budowy Dróg 
Lokalnych) oraz przy finan-
sowym udziale gminy, wyko-
nano w ostatnich miesiącach 
nawierzchnię drogi z Gnie-
wowa do Wejherowa w 
gminie Wejherowo (600 m), 
z Mierzyna do Tadzina w 
gminie Gniewino(2,1 km), z 
Rozłazina do Dzięcielca 
w gminie  Łęczyce (1,7 km), 
z Sasina do Ciekocina w 
gminie Choczewo (900 m) 
oraz z Lini do Niepoczo-
łowic (1,8 km). Poza tym w 
ramach programu „schetynó-
wek” zbudowano dwie zatoki 
autobusowe z wiatami oraz 

chodnikami w Barłominie 
w gminie Luzino. 

Rozpoczęła się natomiast 
budowa 900-metrowego od-
cinka drogi w Łężycach 
(gmina Wejherowo), od wjaz-
du do zakładu Eko Dolina do 
skrzyżowania z ul. Marszew-
ską w Gdyni. Trwa również 
przebudowa ulicy w Kiel-
nie (gmina Szemud), gdzie 
na 650-metrowym odcin-
ku zostanie wykonana no-
wa nawierzchnia, chodniki i 
oświetlenie, a także kanali-
zacja deszczowa. 

Zakończenie inwestycji 
zaplanowano na koniec paź-
dziernika br., ale wszystko 
wskazuje na to, że prace dro-
gowe zostaną wykonane do 
końca września.

Wspólnie z gminą Cho-
czewo, powiat wejherowski 
buduje wjazd do tej miejsco-
wości od strony Wejherowa. 
Na odcinku 500 metrów dro-

ga uzyska nową nawierzch-
nię, chodniki i kanalizację 
deszczową. Realizowana jest 
też - wspólnie z gminą Luzino 
- budowa drogi z Zelewa do 
Zamostnego.

W Rumi władze miasta roz-
poczęły remont bardzo waż-
nej, bo przebiegającej przez 
centrum ulicy Dąbrowskie-
go. Inwestycja, która niedaw-
no się rozpoczęła, prowadzona 
jest przez miasto z udziałem 
finansowym powiatu. 

W  Wejherowie miasto i 
powiat budują wspólnie ulicę 
Odrębną na Śmiechowie 
(270 m). Inwestycja już się 
rozpoczęła (czytaj na str. 7).

W sierpniu br. zostanie 
rozstrzygnięty przetarg na 
realizację budowy drogi z Li-
nii do Zakrzewa, na odcin-
ku o długości 1,7 km.

Poza wymienionymi, po-
wiat prowadzić będzie kilka 
mniejszych inwestycji drogo-

wych, a także utwardzanie 
nawierzchni dróg płytami 
yomb. Take płyty trafią na 
500-metrowej długości drogę 
Gniewowo-Zbychowo. 

Latem budowane będą 
chodniki na kilku powiato-
wych ulicach Wejherowa, 
zwłaszcza na ul. Strzelec-
kiej, od 3 Maja do szkoły 
tzw. Elektryka, gdzie nową 
nawierzchnię otrzyma rów-
nież parking.   

Ważne prace zaplanowa-
no w rejonie skrzyżowania 
ulic: Sobieskiego i Harcer-
skiej w Wejherowie. Inwe-
stycja, polegająca m.in. na 
poprawieniu oznakowania, 
ma zwiększyć bezpieczeń-
stwo na skrzyżowaniu, po-
łożonym blisko przedszkola 
i szkoły.

Na terenach wiejskich od 
wczesnej wiosny prowadzone 
są prace na poboczach dróg, 
polegające na ich oczyszcza-
niu i wycinaniu gałęzi oraz 
krzewów drzew. 

Inną pilną potrzebą jest 
oczyszczenie i udrożnienie 
rowów odwadniających przy 
drogach, czym również samo-
rząd powiatowy zamierza się 
zająć.        

          Anna Kuczmarska

Koszt inwestycji i remontów
Ile kosztują inwestycje i remonty dróg powiatowych 
w ostatnich latach? Oto zostawienie:
2013 r. - łączny koszt 4 mln zł
2014 r. - łączny koszt 12 mln zł
2015 r. - szacunkowy koszt 14,5 mln zł

13 kilometrów dróg powiatowych otrzyma w tym roku no-
wą nawierzchnię lub doczeka się remontu. Szacunkowy koszt 
inwestycji drogowych, realizowanych przez powiat wejhe-
rowski, wyniesie 14,5 mln zł. Dokładna kwota będzie znana 
po rozstrzygnięciu pozostałych przetargów i dokończeniu 
wszystkich zadań. A zrobiono już wiele.

Prace drogowe oraz poprawę oznakowania zaplanowano na skrzyżowaniu ulic 
Sobieskiego i Harcerska w Wejherowie, aby zwiększyć bezpieczeństwo, zwłaszcza 
w rejonie przedszkola i szkoły.

Poprawi się stan nawierzchni drogi z Łężyc (od wjazdu do Eko Doliny) do skrzyżo-
wania z ul. Marszewską na przedmieściach Gdyni.

- Cieszę się, że mogliśmy 
zaplanować i realizować tak 
wiele zada drogowych, któ-
re są potrzebne i oczekiwane 
przez mieszkańców. Ambitny 
program budowy dróg zo-
stał opracowany wspólnie z 
prezydentem, burmistrzami i 
wójtami gmin. Ogólne nakła-
dy na inwestycje drogowe w 
powiecie przekroczą 14 mi-
lionów złotych, a na tę kwotę 
składają się dotacje, wydatki z 
budżetu powiatu oraz udział 
finansowy poszczególnych 
gmin. Staramy się przezna-
czyć na inwestycje drogowe 
jak najwięcej pieniędzy, o 
czym świadczy choćby skiero-
wanie prawie 5 milionów zło-
tych z nadwyżki budżetowej 
na budowę i remonty dróg. 
Mówiąc inaczej, większość 
środków inwestycyjnych po-
wiatu przeznaczono w tym 
roku na drogi. 

Witold Reclaf, wicestarosta wejherowski

Równie ważne są duże i 
kosztowne przedsięwzięcia, 
jak i pozornie mniej istot-
ne. Dużą wagę przywiązuje-
my m.in. do wyrównywania 
i oczyszczania z nadmiaru 
roślinności poboczy dróg na 
terenach wiejskich. Służy to 
nie tylko wygodzie porusza-
jących się poboczami ludzi, 
ale przede wszystkim popra-
wie bezpieczeństwa. Wycin-
ka krzewów i gałęzi zwiększa 
bezpieczeństwo pieszych i 
rowerzystów.
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INWESTYCJE

Działają tam m.in.: Klub 
„Olimp”, Przedsiębiorstwo 
Odzieżowe „Jantar”, PUP, 
oddział Pomorskiej Spółki 
Gazownictwa, Rewers i wie-
le innych podmiotów gospo-
darczych.  

Pod koniec maja ruszy-
ły prace modernizacyjne. Po 
dwóch miesiącach nastąpi 
oczekiwany finał. Dotych-
czasowa zdegradowana na-
wierzchnia z płyt betonowych 
została zamieniona na asfal-
tową. Przeprowadzono rów-
nocześnie prace związane z 
odwodnieniem drogi. Wzdłuż 
ulicy ułożony jest bezpiecz-
nych chodnik dla pieszych, 
a dla zmotoryzowanych będą 
miejsca postojowe.

Wyremontowana ulica 
znacznie poprawi poziom 
usług i dostępność klien-
tów do działających tu firm. 
Takiego zdania są wszyscy 
przedsiębiorcy. Zadowole-
nia nie kryją również osoby 
pracujące w tych firmach i 
współpracujące z nimi. Do-
tychczasowy stan dojazdu 
spędzał sen z oczu wszystkim. 

Dla przedsiębiorców i mieszkańców

Dwa miesiące i po kłopocie
Z końcem lipca zakończą się roboty drogowe na ulicy prowadzącej m.in. do Powiatowego 

Urzędu Pracy, ale nie tylko. Wejherowscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodar-
czą przy ulicy na przedłużeniu I Brygady Pancernej WP w Wejherowie od 2011 roku prosili o 
wyremontowanie ulicy, którą docierają do nich klienci, a zarazem mieszkańcy miasta.

Teraz dojazd do firm sta-
nie się ważnym elementem 
nowoczesnego i porządnego 
wizerunku miasta. Nareszcie 
będzie można bezpiecznie do-
trzeć do pracy, przejść suchą 
stopą i zaparkować samochód 
w normalnych warunkach.

- Z usług naszego klubu 
korzystają klienci dojeżdża-

jący do Wejherowa z różnych 
kierunków - mówi Maciej  
Naskręt, dyrektor Zarządu 
Klubu „Olimp” Resort &SPA.  
- Nowa, wyremontowana dro-
ga znacznie poprawi odbiór 
naszych usług przez klien-
tów. Cieszy mnie ta inwesty-
cja i jestem przekonany, że 
jeszcze bardziej ucieszy osoby 

korzystające z naszych usług 
oraz innych firm znajdują-
cych się w tym rejonie miasta, 
w tym także ludzi dojeżdżają-
cych tu do pracy.

Prace budowlane będą 
kosztowały 682 442 zł. Radni 
na sesji marcowej jednogło-
śnie poparli uchwałę doty-
czącą m.in. remontu tej ulicy.

Ulica Odrębna była jedyną drogą powiatową w Wejhe-
rowie o nawierzchni gruntowej. Projekt zakłada wyłożenie 
jezdni oraz chodników po obu stronach drogi kostką brukową 
na odcinku 270 metrów. Ulica zyska także nowe oświetlenie.

- Inwestycja realizowana jest przy współpracy z Miastem 
Wejherowo - mówi Jacek Thiel, etatowy członek Zarządu 
Powiatu. - Połowę środków na to zadanie przeznaczył powiat 
wejherowski, a drugą część dołożyło miasto. Na budowie dro-
gi skorzystają nie tylko mieszkańcy tej ulicy, ale również 
osoby dojeżdżające na cmentarz w Śmiechowie.

Przetarg na wykonanie drogi wygrała firma Skanska. Re-
mont ulicy potrwa do końca sierpnia br.

Ruszyła budowa drogi powiatowej - ulicy 
Odrębnej w Wejherowie w dzielnicy Śmiecho-
wo Południe. Gruntowa droga będzie miała 
nową nawierzchnię z kostki brukowej. To ko-
lejna inwestycja drogowa realizowana w tym 
roku przez Starostwo. Więcej o powiatowych 
inwestycjach piszemy na str. 6.

Kolejny sposób na zakorkowaną „szóstkę”

Z Rumi do Redy nową trasą
Licząca ok. 800 metrów nowa trasa Rumia - Reda została oficjal-

nie otwarta 17 lipca, chociaż kierowcy testowali ją od dwóch ty-
godni. Można już przejechać nową ul. Morską w Redzie (od ronda 
na ul. Obwodowej), połączoną z ul. Kosynierów w Rumi, omijając 
najbardziej zakorkowany odcinek krajowej „szóstki”.

Inwestorem budowy no-
wej drogi było miasto Reda 
(przedłużenie ul. Kosynie-
rów w stronę na terenie Ru-
mi zostało zbudowane kilka 
lat wcześniej), a główny cię-
żar finansowy spoczął na 
barkach firmy Auchan. Nie 
ma w tym nic dziwnego, bo 
Auchan zobowiązało się do 
zbudowania drogi do Redy na 
etapie budowy centrum han-
dlowego, jednak przez kilka 

lat  z tej umowy się nie wy-
wiązywało. Dla marketów, 
usytuowanych w obrębie lub 
w sąsiedztwie handlowego 
Portu Rumia, nowa droga 
jest bardzo korzystna. Bę-
dą nią przyjeżdżać od strony 
Redy kolejni klienci.

Podczas otwarcia nowej 
drogi z udziałem posłów, 
samorządowców, przedsta-
wicieli Auchan oraz wy-
konawcy, burmistrz Redy 

Krzysztof Krzemiński po-
dziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do zrealizo-
wania inwestycji, prowadzo-
nej w trudnych warunkach. 

Torfowe podłoże wyma-
gało wymiany gruntu i wy-
konania specjalistycznych 
robót ziemnych. Koszt in-
westycji wyniósł niespełna 9 
mln zł. Pomocna okazała się 
współpraca samorządów Re-
dy i Rumi.                           AK.

Współpraca miasta i powiatu

Ulica Odrębna
w budowie
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Wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej dobiegły końca. Zaję-
cia z projektu „Wybieram książkę” odbywały się w cyklu „Z Brze-
chwą na wesoło” i trwały trzy tygodnie. Uczestnicy wzięli udział w 
Turnieju Drużyn.

Wakacje w Bibliotece 

Z Brzechwą na wesoło

Cztery drużyny otrzy-
mały nazwy pochodzące z 
tytułów wierszy Jana Brze-
chwy: Drużyna Kaczki Dzi-
waczki, Drużyna Dzika, 
Drużyna Kwoki i Drużyna 
Lenia. Rywalizacja polega-
ła na wykonaniu zadań, ta-
kich jak zaprojektowanie i 
wykonanie  modelu Kaczki 
Dziwaczki albo wysłuchanie 

wiersza „Siedmiomilowe bu-
ty” i wypisanie jak najwięk-
szej liczby miejscowości, 
które odwiedził Michał. Był 
konkurs pięknego czytania 
wiersza „Chrząszcz”, a poza 
tym dzieci przygotowały in-
scenizacje do wierszy Brze-
chwy oraz wykonały z masy 
solnej warzywa do wiersza 
„Na straganie”. Układały 

też  puzzle ilustrujące wier-
sze i wykonywały ilustracje 
do utworów. 

Przez cały czas dzieciom 
towarzyszyły zabawy inte-
gracyjne. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody i dyplomy za 
udział w Turnieju Drużyn. 

W zajęciach, prowadzo-
nych przez Sylwię Ma-

łaszycką, Darię Reinke 
i Magdalenę Białczak, 
udział wzięło 26 dzieci. 

Wiersze Brzechwy były 
tematem wakacyjnych spo-
tkań, ponieważ w tym roku 

przypada 115 rocznica uro-
dzin tego pisarza.

Sylwia Małaszycka

ROZMAITOŚCI

W ub. roku na Mistrzostwach Polski w Szczecinie Marta 
Kąkol zajęła trzecie miejsce.  W tym roku została Akade-
micką Mistrzynią Polski z Łodzi z wynikiem 56,14 m. Marta 
może poszczycić się startem w reprezentacji Polski seniorów 
podczas Drużynowych Mistrzostwach Europy w Cheboksa-
rach (Rosja), gdzie Polacy zdobyli czwarte miejsce.

Pierwszym trenerem Marty był ojciec Stanisław, który w 
tegorocznych Mistrzostwach Polski Weteranów w Toruniu, 
w kategorii M-50 w rzucie dyskiem zdobył brązowy medal. 
Obecnie  Marta trenuje w klubie AWFiS Gdańsk pod okiem 
Leszka Walczaka.

Wicemistrzyni z Luzina

Sukces 
Marty Kąkol

Marta Kąkol, mieszkanka Luzina zdobyła 
wicemistrzostwo Polski w rzucie oszczepem z 
wynikiem 56,34 m, ustanawiając nowy rekord 
życiowy. Mistrzostwa Polski Seniorów w lek-
kiej atletyce odbyły się w Krakowie. Zwycię-
żyła Marcelina Witek (SKLA Sopot) wynikiem 
56,80 m.

- Zachęcamy wszystkich 
do włączenia się w pomaga-
nie dzieciom i młodzieży z 
rodzin niezamożnych - mówi 
Rafał Karcz, inicjator akcji. 
- Wystarczy wsparcie w po-
staci dowolnych materiałów 
i przyborów szkolnych, któ-
re przydadzą się dzieciom 
w nowym roku szkolnym 
2015/2016. 

Partnerem głównym WSS 
jest Centrum Handlowe 
Jantar, do akcji włączają się 
również przykładem zeszłe-
go roku Przedszkole Mape-
ciaki, GOSRiT Luzino, ZSO 
nr 2 w Wejherowie oraz no-
wy partner - kawiarnia „Do-
bre Czasy”. 

Pełna lista punktów, w 
których można zostawiać 
przybory i artykuły szkol-
ne dla dzieci, znajduje się 
na stronie Stowarzyszenia: 
www.sportwejherowo.pl 

Pomagać może każdy. 
Wystarczy dorzucić nawet 
jeden zeszyt czy długopis do 
wyprawki szkolnej dla dzie-
ci z rodzin ubogich. Ponadto 
organizatorzy akcji zapowia-
dają, że sami mogą odebrać 
je od osób, nastawionych na 
pomaganie. Współpraca z 
Miejskim Ośrodkiem Pomo-

Trzecia edycja akcji charytatywnej

Zeszyt dla uczniaka
Sezon wakacyjny w pełni. Sportowcy Wejherowskiego Stowarzysze-

nia Sportowego odpoczywają po pełnym wrażeń sezonie sportowym 
2014/2015, ale działacze tego klubu ruszają z trzecią już edycją akcji 
charytatywnej „Zeszyt dla Uczniaka”. Przyłącz się i pomóż przygoto-
wać szkolny ekwipunek.

cy Społecznej w Wejherowie 
pozwoli na racjonalne rozdy-
sponowanie darów, uzbiera-
ne zostaną podczas trzeciej 
edycji akcji. 

Zainteresowani udzia-
łem w tej akcji mogą kon-
taktować się z Rafałem 
Karczem pod nr tel. 695 
650 914

Mała Oliwia urodziła się 
w 23 tygodniu ciąży z wagą 
550 gram. W marcu skoń-
czyła 2 latka, ale jeszcze nie 
siedzi i nie chodzi, ma za so-
bą 6 operacji (a kolejne przed 
nią) i dwukrotne zakażenie 
sepsą. Lekarze nie dawali jej 
szans na przeżycie. Oliwia jed-
nak żyje i potrzebna jest  jej 
codzienna kosztowna reha-
bilitacja. Ciężka praca z tera-
peutami daje jej szanse.

- Walczymy o zdrowie có-
reczki, ale nasze finanse są  
ograniczone, wyczerpaliśmy 
już wszystkie możliwości - mó-
wią rodzice dziewczynki. 

Dodajmy, że najtańszy cykl 
dwutygodniowej rehabilitacji 
kosztuje 3000 zł, godzina do-
mowej rehabilitacji z masa-
żem to wydatek 100 zł.

Dokładnie za miesiąc 
23 sierpnia na terenie 
Leśnictwa Kąpino koło 
Wejherowo wystartu-
je bieg charytatywny 
„Dla Oliwki”. Impreza 
rozpocznie się o godz. 
12.00, a pobiec można 
będzie na dystansie 5 i 
10 km. Zapisy zaplano-
wano od godz. 10.00.

Bieg 
dla 
Oliwki
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WCK
zaprasza

6 sierpnia o godz. 19.00 
Wejherowskie Centrum Kultury 
zaprasza na niezwykły spektakl 
w znakomitej obsadzie. 

„Burza” w reżyserii i według 
scenariusza Igora Gorzkow-
skiego podąża tropem pięciu 
postaci z szekspirowskiej „Bu-
rzy”. Kameralna forma przed-
stawienia skupia intrygę całego 
dramatu jak w soczewce, a wy-
preparowane fragmenty tekstu 
tworzą okazję do wnikliwego 
studium relacji córka-ojciec 
oraz wypróbowywania granicy 
między iluzją i rzeczywistością. 

W roli głównej wystąpi jeden 
z najlepszych polskich aktorów 
- Henryk Talar. W pozostałych 
rolach: Wiktoria Gorodeckaja 
(Teatr Narodowy) / Maria Paw-
łowska, Bartłomiej Bobrow-
ski (Teatr Narodowy), Wiktor 
Korzeniewski, Mateusz Ru-
sin (Teatr Narodowy) / Marcin 
Korcz (Teatr im. S. Jaracza w Ło-
dzi).  Bilety 25 zł .

Wśród najbliższych koncer-
tów na uwagę zasługuje wy-
darzenie, które odbędzie się 
30 lipca o godz. 19.00. W Fil-
harmonii Kaszubskiej wystą-
pi wówczas Stanisław Soyka 
– znany śpiewak, instrumenta-
lista, kompozytor, jeden z naj-
większych artystów polskiej 
sceny muzycznej. Artysta wy-
stąpi z zespołem o nazwie SOY-
KA KOLEKTYW. 

Bilety: 50 zł (pozostały nie-
liczne wolne miejsca)

13 sierpnia, również o 
19.00 na scenie Filharmonii 
usłyszymy trio KROKE, począt-
kowo kojarzone jedynie z mu-
zyką klezmerską, ale w obecnej 
twórczości sięgające po inspira-
cje do muzyki etnicznej i autor-
skie improwizacje. 

Krakowski zespół, który poja-
wiał się na najbardziej prestiżo-
wych festiwalach muzycznych 
na całym świecie, tworzą mu-
zycy: Jerzy Bawoł - akordeon, 
Tomasz Kukurba - altówka i 
Tomasz Lato - kontrabas. 

Bilety: 40 zł.

Szczegóły o tych i innych 
wydarzeniach kultural-
nych na stronie:
      www.wck.org.pl
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WAKACJE

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
POMOCNIK OPERATORA MASZYN - PRACOWNIK PRODUKCYJNY   (praca również dla kobiet)
Miejsce pracy: Bolszewo
Nr ref: OM/BOLS/15
Naszym pracownikom oferujemy: 
• zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę
• pracę w firmie z wieloletnimi tradycjami o stabilnej pozycji na rynku
• przeszkolenie na stanowisku pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji
• atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych
Od kandydatów oczekujemy: 
• gotowości do pracy fizycznej w systemie 2 i 3-zmianowym od poniedziałku do piątku
• gotowości do pracy w nadgodzinach 
• podstawowej znajomości obsługi komputera
• chęci do nauki i rozwoju w kierunku operatora maszyn
• mile widziane wykształcenie techniczne bądź zawodowe oraz posiadanie uprawnień 
do obsługi wózków widłowych lub suwnicy
Do zadań pracownika należeć będzie przygotowanie maszyn oraz surowców do produkcji, 
obsługa maszyn sterowanych numerycznie (CNC), prowadzenie bieżących rozliczeń w
systemie informatycznym, dbanie o porządek na stanowisku pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres email 
praca@balex.eu (w temacie wiadomości proszę o podanie nr ref. ogłoszenia) lub na adres: 
BALEX METAL SP. Z O.O., ul. Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewo z dopiskiem: „Dział Personalny”

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWGO  (praca na produkcji
Miejsce pracy: Bolszewo
Nr ref: OWW/BOLS/15
Naszym pracownikom oferujemy: 
• zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę (umowy długoterminowe 
zawierane bezpośrednio z Balex Metal)
• pracę w firmie z wieloletnimi tradycjami o stabilnej pozycji na rynku
• przeszkolenie na stanowisku pracy i możliwość doskonalenia umiejętności kierowanie wózkiem 
widłowym
• pakiet socjalny: kartę Multisport, ubezpieczenie grupowe na życie, prywatną opiekę medyczną 
oraz świadczenia pieniężne na święta
Od kandydatów oczekujemy: 
• uprawnień do obsługi wózków widłowych 
• gotowości do pracy fizycznej w systemie 2 i 3 - zmianowym od poniedziałku do piątku
• gotowości do pracy w nadgodzinach 
• dobrej organizacji pracy
• skrupulatności i zaangażowania
Zadania:
• przewożenie wózkiem widłowym płyt warstwowych, blachodachówki oraz innego asortymentu
• prowadzenie dokumentacji magazynowej
• dbanie o porządek na stanowisku pracy
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres email 
praca@balex.eu (w temacie wiadomości proszę o podanie nr ref. ogłoszenia) lub na adres: 
BALEX METAL SP. Z O.O., ul. Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewo z dopiskiem: „Dział Personalny”

O G Ł O S Z E N I A

Grupa Balex Metal to międzynarodowa organizacja z listy Top 500 
Polskich Firm, posiadająca 4 zakłady produkcyjne oraz sieć sprzeda-
ży w 10 krajach Europy. Nasz ponad dwudziestoletni sukces w branży 
budowlanej zawdzięczamy inwestycjom w innowacyjne technologie 
oraz zasoby ludzkie. Nasz dynamiczny rozwój został doceniony po-
przez przyznanie tytułu Diament Forbesa 2014.

Grupa Balex Metal to międzynarodowa organizacja z listy Top 500 
Polskich Firm, posiadająca 4 zakłady produkcyjne oraz sieć sprzeda-
ży w 10 krajach Europy. Nasz ponad dwudziestoletni sukces w branży 
budowlanej zawdzięczamy inwestycjom w innowacyjne technologie 
oraz zasoby ludzkie. Nasz dynamiczny rozwój został doceniony po-
przez przyznanie tytułu Diament Forbesa 2014.

Liczna 37-osobowa gru-
pa turystyczna zebrała się 
na terenie OSP w Orlu, by 
przy ognisku  porozmawiać 
o osiągnięciach minionego 
roku akademickiego oraz 
o planach turystycznych 
na jesień br. W spotkaniu  
wziął udział radny gminy 
Wejherowo, zamieszkały 
w Orlu, Artur Czaja oraz 
Prezes OSP Orle Mirosław 
Sikora. Spotkanie prowa-
dzili wolontariusze grupy 
turystycznej Edwin Na-
wrocki, Alicja Orszulak 
i Maria Dettlaff wraz z  
prezesem Koła Przewodni-
ków i Pilotów  PTTK  w Wej-
herowie Teresą Kowalską 
oraz przewodnikiem PTTK 
Renatą Makiła.

Pamiątkowe medale za 

Turystyczny początek wakacji  w Orlu

Medale, nagrody
i podziękowania za aktywność

Zakończenie turystycznego roku akade-
mickiego i początek wakacji seniorzy  Wej-
herowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Polska YMCA świętowali w Orlu.

10-letnią działalność tury-
styczną i szczególne zasługi 
krajoznawczo-turystyczne 
w WUTW otrzymało 6 osób, 
w tym lider grupy, wolon-
tariusz z 10-letnim stażem 
Edwin Nawrocki  oraz naj-
starsza turystka - Daniela 
Michalska.

5 osób zostało wyróż-
nionych nagrodami książ-
kowymi ufundowanymi 
przez prezydenta Miasta 
Wejherowa za zaliczenie 
wszystkich wycieczek kra-
joznawczo-turystycznych w 
bieżącym roku akademic-
kim. Została też wręczona 
legitymacja z odznaką  Or-
ganizator Turystyki  PTTTK  
Zeni Kołodziejskiej, któ-
ra organizuje w  WUTW 
wycieczki krajowe i zagra-

niczne, umilając seniorom 
wolny czas.

Odczytano okolicznościo-
we wiersze, napisane na 
tę okoliczność przez Ali-
cję Orszulak i Krystynę 

Kobus, a wolontariusze 
otrzymali piękne laurki, 
wykonane samodzielnie 
przez uzdolnione koleżanki 
Marię Winiarską i Annę 
Gross.

W miłej, koleżeńskiej 
atmosferze turyści senio-
rzy spędzili pierwszy dzień 
wakacji nad rzeką Redą w 
Orlu, planując wakacyjne 
wypady.   Alicja Orszulak

Historia zmagań człowieka z 
wodą obejmuje setki lat, pod-
czas których nieustannie dosko-
nalono budowę łodzi i techniki 
połowów. Kaszubscy rzemieśl-
nicy stworzyli oryginalną szkołę 
szkutniczą, do dziś wpływającą 
na kształt i wygląd pomorskich 
łodzi. 

Aleksander Celarek, znany 
szkutnik i żaglomistrz, inżynier 
mechanik, jest twórcą takich 
łodzi. Mówi o tym jego książ-
ka „Kaszubskie łodzie”, której 
wznowienie ukazało się nakła-
dem Wydawnictwa Oskar. 

A. Celarek opisuje w niej jed-
nostki pochodzące bezpośred-
nio z Pomorza, tzw. pomeranki, 
jak i zagraniczne, które rozwinę-
ły się nad polskim wybrzeżem. W 
porównaniu z poprzednimi edy-
cjami, do książki zostały dodane 
dwa aneksy poświęcone zlotom 
łodzi kaszubskich w Chałupach 
oraz morskiej pielgrzymce ryba-
ków do Pucka.

Aleksander Celarek prowadzi 
własny warsztat szkutniczy i ża-
glomistrzowski w Chałupach i 
warto zobaczyć jego codzienna 
pracę i wykonane jednostki.

Kaszubskie 
łodzie 
Celarka
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R E K L A M A

SPORT

Pierwszy podczas Olimpiady 
walczył Jakub, który przegrał 
swoją walkę. Następnie swój po-
jedynek stoczył Konrad Kacz-
markiewicz. Nasz super ciężki 
wygrał ją przez TKO, co dało mu 
awans do dalszych walk. Kolej-
nym rywalem Konrada okazał 
się dobrze znany Łukasz Ławysz 
z Korony Wałcz. Niestety, zda-
niem wejherowskiej ekipy finał 
był kompromitacją polskiego sę-
dziowania boksu. 

- Zostaliśmy okradzeni z me-
dalu Olimpiady Młodzieży. 
Wszyscy głośno wyrażali sprze-

Boks. Kompromitacja sędziów

Konrad walczył lepiej
Podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Grudziądzu, Wejherowo oraz WKS „Gryf” 

reprezentowali Konrad Kaczmarkiewicz i Jakub Tomczak. Konrad według sędziów przegrał 
swoją walkę stosunkiem głosów 2-1, ale tylko sędziowie widzieli zwycięstwo przeciwnika. 
Wszyscy inni wyżej ocenili wejherowianina.

Mało znana dyscyplina bardzo się spodobała wszystkim 
uczestnikom, którzy zadeklarowali swoją obecność w następ-
nych zawodach, które odbędą się 14 sierpnia w Luzinie.

Kategoria do 75 kg: 1.Przemek Bojka, 2. Daniel Jóskow-
ski, 3. Paweł Baranowski

Kategoria do 50 kg: 1.Ewelina Barra, 2.Dawid Rybicki, 
3.Brajan Domoradzki

Kategoria do 46 kg: 1.Julia Fajter, 2.Aneta Tempska, 3. 
Nikola Kankowska

Kategoria do 38 kg: 1.Igor Wiczkowski, 2.Filip Angel, 
3.Kacper Formela

Kategoria do 26 kg: 1.Weronika Langa, 2.Sebastian Kata

Sztuki walki

Koluchstyl w Luzinie
Na Orliku w Luzinie odbyły się I Otwarte 

Mistrzostwa Luzina w Koluchstyl dla Ama-
torów. W zawodach wzięło udział 12 zawod-
ników i zawodniczek.

ciw takiemu sędziowaniu. Nasz 
zawodnik wygrał każdą rundę, a 
pierwszą nawet dwoma punkta-
mi. Supervisior po tym pojedyn-
ku zawiesił sędziów i wykluczył 
z sędziowania następnych poje-
dynków. Ślepota bądź co gorsze 
nieuczciwość pozbawiła Konrada 
miejsca na podium. Niestety, nic 
to nie dało i nasza ekipa wróci-
ła medalu z ogromnym rozżale-
niem. 

Wyjazd bokserów na Ogól-
nopolską Olimpiadę Młodzieży 
wsparł finansowo Urzędu Mia-
sta w Wejherowie.

W lipcu odbyła się już 
dziewiąta edycja Letnie-
go Obozu „Fight Zone”, 
organizowanego przez 
Wejherowskie Stowarzy-
szenie Sportowe. Ponad 
30-osobowa grupa gości-
ła w Tucholi (woj. kujaw-
sko-pomorskie). 

Wśród atrakcji znalazły 
się wycieczki i zabawy, m.in. 
na kręgielni i strzeżonym 
kąpielisku. Odbyły się także  
treningi. Wyróżniający się 
obozowicze otrzymali dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe 
(sprzęt i odziez sportowa), 
ufundowane przez sponsora 
głównego: DJ-Projekty oraz 
przez WSS. 

Kickboxing. Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe

Obóz Fight Zone w Tucholi

Oprócz Lechii Gdańsk i Ar-
ki Gdynia, które rywalizują w 
Centralnej Lidze Juniorów, 
piłkarze GOSRiT rywalizo-
wać będą z wieloma innymi 
zespołami.

W najwyższej klasie w 

Piłka nożna 

Awans juniorów

swojej kategorii wiekowej  
występować będą zawodnicy 
GOSRiT/el professional Luzi-
no rocznik 2001/02. Podopiecz-
ni trenera Pawła Radeckiego 
awansowali do tej klasy roz-
grywkowej już po raz drugi.

Juniorzy Starsi GOSRiT Luzino zmierzą się w 
najwyższej w województwie klasie rozgrywkowej 
dla juniora A z najlepszymi zespołami na Pomorzu.
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ROZMAITOŚCI

           Łęczyce, dnia 23 lipca 2015 roku
RIR.6721.1.2015.PK

                           OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 79/4 i 601 zlokali-
zowanych w obrębie Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce Uchwały Nr 
VII/24/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr ewid. 79/4 i 601 zlokalizowanych w obrębie Bożepole Wiel-
kie, gmina Łęczyce.

Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) informuję 
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środo-
wisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego oraz 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy 
Łęczyce.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) informuję o możliwości składania wniosków 
do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.   o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na adres: gospodarka.prze-
strzenna@leczyce.pl

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Dłu-
ga 49,  84-218 Łęczyce, w terminie do dnia 17 sierpnia 2015 r.  Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy 
Łęczyce. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez roz-
patrzenia.       
         Wójt Gminy Łęczyce

                                                                                   Piotr Wittbrodt 

         Łęczyce, dnia 23 lipca 2015 roku
IR.6721.2.2015.PK

     OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geo-
dezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce Uchwały Nr 
VII/23/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina 
Łęczyce.

Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) infor-
muję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na 
środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu miejsco-
wego oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzę-
du Gminy Łęczyce.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) informuję o możliwości skła-
dania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na adres: 
gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Łęczyce, ul. 
Długa 49, 84-218 Łęczyce, w terminie do dnia 17 sierpnia 2015 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy 
Łęczyce. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez roz-
patrzenia.       
           Wójt Gminy Łęczyce 
             Piotr Wittbrodt 

O G Ł O S Z E N I A

               Łęczyce, dnia 23 lipca 2015 roku
RIR.6720.1.2015.PK

      OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia zmiany obo-

wiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Łęczyce uchwalonego Uchwałą nr VI/8/2011 Rady Gminy 
Łęczyce z dnia 25 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 
199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce Uchwały Nr 
VII/22/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany obowiązującego studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce uchwalonego 
Uchwałą nr VI/8/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2011 r. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) informuję o 
przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 
w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium oraz za-
poznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w Łę-
czycach.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) informuję o możliwości składania wniosków 
do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.  o podpisie elek-
tronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na adres: gospodarka.przestrzen-
na@leczyce.pl

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Dłu-
ga 49,  84-218 Łęczyce, w terminie do dnia 17 sierpnia 2015 r.  Wnio-
sek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łę-
czyce. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpa-
trzenia.

              Wójt Gminy Łęczyce
                            Piotr Wittbrodt 

ENEMEF: Noc reżyserskich 
wersji  Władcy Pierścieni

Na specjalne życzenie 
widzów ENEMEF: Noc Re-
żyserskich Wersji Władcy 
Pierścieni ponownie na 
wielkim ekranie! Wakacje 
to doskonały czas na niesa-
mowitą przygodę, a najlepiej 
przeżyć ją w magicznym 
Śródziemiu wraz z bohate-
rami fenomenalnej trylogii 
J.R.R. Tolkiena. 

Wszystkie trzy części 
ekranizacji Władcy Pierście-
ni zaliczane są do przeło-
mowych i najważniejszych 
filmów w historii kina. To 
jednocześnie najprawdopo-
dobniej ostatnia szansa, aby 
zobaczyć je w wersjach roz-
szerzonych na ENEMEFie.

W trakcie Maratonu Re-

żyserskich Wersji Władcy 
Pierścieni zaprezentowane 
zostaną filmy rozszerzone o 
kilkadziesiąt minut scen do-
datkowych, dzięki którym ta 
wybitna seria stała się nie-
mal idealna.

ENEMEF odbędzie się w 
piątek, 24 lipca 2015 r. w 28 

kinach sieci Multikino, m.in. 
w Rumi w Galerii Rumia 
przy ul. Sobieskiego 14A. 
Seans rozpocznie się o godz. 
22.00, a przewidywany ko-
niec ok. 9.30 rano.

Więcej informacji  na:
http://www.enemef.pl

Bilety dla Czytelników
Mamy dla naszych Czytelników 3 bezpłatne podwójne 

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

dzisiaj 23.07.2015  r. do godz. 20.00 przesłać swoje imię i 
nazwisko e-mailem na adres:  redakcja@pulswejherowa.pl

W temacie wiadomości prosimy napisać: ENEMEF
Do wylosowanych 3 osób odpiszemy ok. godz. 21.00

Polski Czerwony Krzyż 
Zarząd Rejonowy w Wejhe-
rowie zachęca i zaprasza do 
oddawania krwi. 

Tym razem akcja poboru 
krwi przeprowadzona będzie 
wspólnie z siecią sklepów In-
termarche. 

Krew będzie można od-
dać w sobotę 25 lipca w 
godzinach 9.00-13.00 na 
parkingu przy sklepach 
Intermarche i Bricomar-
che w Wejherowie.

PCK zaprasza

Akcja 
poboru 
krwi
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ROZMAITOŚCI

O G Ł O S Z E N I E

Nowy pojazd jest wy-
posażony w urządzenia do 
kompleksowego czyszcze-
nia pojemników w miejscu 
ich ulokowania, na przykład 
przy pergoli śmietnikowej. 
Dzięki temu wzrósł poziom 
usług świadczonych przez 
ZUK na terenie Wejherowa. 

Nowy sprzęt ZUK

Myjka do pojemników
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. stawia na 

ciągły, zrównoważony rozwój firmy. Kolejnym krokiem w tym kie-
runku okazał się zakup  myjki  do pojemników.

Koszt zakupu został pokryty 
ze środków własnych Spółki.

Co ważne, użytkowa-
nie myjki w żadnym stop-
niu nie będzie wiązało się  
z niedogodnościami dla 
mieszkańców Wejherowa. 
Do czyszczenia pojemników 
ZUK będzie wykorzystywał 

wyłącznie czystą wodę bez 
detergentów, a więc nie-
szkodliwą dla najbliższego 
otoczenia. 

Podczas mycia pojemni-
ków woda w minimalnym 
stopniu może się rozprze-
strzeniać, ale nie będzie to 
dla nikogo uciążliwe. 

Z narkotykami na Kalwarii
W nocy z 16 na 17  lipca  dyżurny Straży Miejskiej w Wejhero-

wie zauważył na ekranie miejskiego monitoringu dwie młode 
osoby skrywające się za kapliczkami na Kalwarii Wejherow-
skiej. Ich zachowanie wskazywało na zażywanie narkotyków. 

Wysłany na miejsce zdarzenia patrol wylegitymował  miesz-
kańców gminy Łęczyce. Jeden z mężczyzn przyznał się do pa-
lenia marihuany i do tego, że na widok strażników połknął 
narkotyk. Strażnicy przekazali zatrzymane osoby policji.

Z promilami w barierki
Po godz. 1.00 w nocy 18 lipca funkcjonariusze wejherow-

skiej  Straży Miejskiej otrzymali zgłoszenie, że  na rondzie przy 
ul. 3 Maja w Wejherowie kierowca dostawczego fiata wjechał 
w barierki. 

Strażnicy na miejscu wypadku zastali stojący uszkodzony 
pojazd, a za jego kierownicą 22-letniego mieszkańca Wejhe-
rowa. Wyczuwalna była od niego silna woń alkoholu. Nie po-
siadał także uprawnień do kierowania pojazdami. Na miejsce 
wezwano „drogówkę”. W wyniku tej kolizji uszkodzone zostały 
dwie barierki. Sprawa ta znajdzie swój finał w sądzie.

Pijany i agresywny
W samo południe 17 lipca funkcjonariusze Straży Miejskiej 

podjęli interwencję wobec leżącego na ziemi przy pawilonach 
handlowych na ul. Puckiej mężczyzny. Okazało się, że mężczy-
zna jest pijany, ale również bardzo agresywny. Na głowie miał 
widoczną ranę ciętą. 

Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która 44-letniego 
mieszkańca Wejherowa zabrała do szpitala. 

Godzinę później strażnicy musieli interweniować po raz 
drugi. Tym razem chuligan wszczął awanturę z personelem 
szpitala. Funkcjonariusze zmuszeni byli użyć środków przy-
musu bezpośredniego. Agresor został przez Straż Miejską ze 
szpitala zabrany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Za chu-
ligańskie zachowanie odpowie przed wejherowskim sądem.

STRAŻ MIEJSKA
SZPITAL 
SPECJALISTYCZNY 
centrala 58 572 70 00 

POGOTOWIE 
RATUNKOWE  
58 677 61 02, 
58 677 61 03

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
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OGŁOSZENIA DROBNE
OGŁOSZENIA

REKLAMY I
OGŁOSZENIA

W  PULSIE 
WEJHEROWA

redakcja@pulswejherowa.pl

PRYWATNE  OGŁOSZENIA  ZAMIESZCZAMY  BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na:  

redakcja@pulswejherowa.pl   
  lub sms-em  na numer tel.:   606 101 502

Można także wrzucić ogłoszenie do skrzynki obok wejścia 
do biura ARTEX  w Wejherowie, przy ul. Polnej 3/41

Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych wydaniach gazety. 
Zbyt długie ogłoszenia skracamy.

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

Wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
Komunalnych

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

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

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

 
Godziny pracy

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

   
Godziny przyjęć 

interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje 

interesantów 
po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu w 
następujące dni tygodnia:

Poniedziałek   16.00-17.00
      Czwartek   14.00-15.00

   
Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06

www.pulswejherowa.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

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 ,  e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
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Wydawca: INFO-PRZEKAZ  z siedzibą w Rumi 
Druk:  Express Media w Bydgoszczy 
Nakład: 8 000 egzemplarzy                           ISSN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
84-200 Wejherowo,  ul. Polna 3/41  (w siedzibie firmy „ARTEX”)

Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy w terenie):  606 101 502

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę z domkiem murowa-

nym , kominek, altana, grill – ROD Suchar-
skiego w Wejherowie. Tel. 500 028 260

 * * *
Sprzedam murowany domek na dział-

ce ogrodniczej 468 m kw., piętrowy, stan 
zamknięty, ocieplony. Cena 45 tys. zł. (do 
uzgodnienia). Tel. 516 311 161

 * * *
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 55 

m kw., parter, pod klucz. Osiedle Chopina. 
Tel. 606 302 432.
 * * *
Sprzedam mieszkanie 1-pokojowe 36 

m kw., parter, pod klucz. Osiedle Chopina. 
Tel. 606 302 432.
 * * *
Sprzedam bądź zamienię na miesz-

kanie dom w Górze Pomorskiej 2009r. 
1676m2 działka 170m2 dom, 5pokoi 2 ła-
zienki, garaż. Przydomowa oczyszczalnia 
ścieków oraz solary  na dachu.  Wolne od 
zaraz. Tel. 795 551 164

 * * *
Sprzedam nieruchomość gruntową, 

działka rolna 5900 m kw. w Szemudzie przy 
trasie Wejherowo - Chwaszczyno (ogrodzo-

na i uzbrojona). Cena 200 zł/m kw. 
Tel. 604 915 138
 * * *
Sprzedam mieszkanie na Helu, samo 

centrum, 3-pokojowe, 1 piętro, całkowicie 
wyposażone. Tel. 604 915 138.

 * * *
Sprzedam działkę ogrodnicza z dom-

kiem drewnianym. Ul. Sucharskiego. Cena 
18 tys zł. Dzwonić po godz. 15. 

Tel. 695 971 348
 * * *
Sprzedam domek holenderski, który 

znajduje się na ROD Sucharskiego w Wej-
herowie. Tel. 887 587 393

 * * *
W Wejherowie, na działce ogrodniczej 

468m2 sprzedam murowany domek, ocie-
plony, stan zamknięty. Cena 38 tys. zł. 

Tel. 516 311 161
 * * *
Sprzedam mieszkanie jednopokojowe 

35 m kw., parter, na Osiedlu Chopina w 
Wejherowie. Tel. 792 205 555

 * * *
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 

55 m kw., parter, na Osiedlu Chopina w 
Wejherowie. Tel. 792 205 555

WYNAJEM
Rodzina 6-osobowa poszukuje miesz-

kania na wynajem – Rumia, Reda. Tanio! 
Oboje mamy dochód. Bez nałogu alkoho-
lowego. Tel. 690 389 559

 * * *
Mieszkanie w centrum miasta wynaj-

mę. Tel 602 173 077.

SPRZEDAM
Butlę turystyczną gazową 2 kg oraz 3 kg 

z gazem cena 30 zł oraz 60 zł. 
Tel. 505 588 160
 * * *
Sprzedam kuchenkę gazową 3-palni-

kową nastawianą  na stół, cena 40 zł. 
Tel. 505 588 160
 * * *
Ramę roweru górskiego z kołem przed-

nim 26 cali cena 40 zł. Tel .505 588 160
 * * *
Sprzedam lodówkę z oddzielnym za-

mrażalnikiem u góry, energooszczędna, 
Mało używana. Tel. 604 915 138

 * * *
Telewizor Samsung 25 cali z tunerem 

do telewizji naziemnej. Cena 200 zł. 
Tel. 695 080 230
 * * *
Sypialnię antyk z lat 20-tych, orzech, 

rzeźbienia. 2 łóżka, 2 szafki, toaletka. 
Tel. 604 915 138
 * * *
Sprzedam kosę spalinową do trawy, 

stan b,db. Cena 270 zł. Tel. 604 915 138
  * * *
Nóż elektryczny do mięsa, nie używany. 
Tel. 604 915 138
 * * *
Sprzedam PSP plus 5 gier mało używa-

ne, 200 zł. Tel. 695 230 080
 * * *
Słoiki do zapraw, cena 50 gr za sztukę. 

Wejherowo. Tel. 504 258 064
 * * *
Kuchenkę elektryczną Amica, 4 palni-

ki z piekarnikiem, w bdb. stanie za 100 zł. 
Tel. 698 226 788
 * * *
Nową wirówkę do bielizny za 30 zł i 

chłodziarkę w bdb. stanie za 30 zł. 
Tel. 698 226 788
 * * *
Telefon LG t 375 dotyk, kolor czarny ma 

mp3, aparat, 2 sim - 150 zł oraz ładowarkę 
przenośną do Nokii - 29 zł., etui, obudowę. 

Tel. 725 171 656

Akcesoria końskie zabytkowe. 
Tel. 604 915 138

NAUKA
Korepetycje bądź nauka języka francu-

skiego, Wejherowo, godzina 15 zł. 
Tel: 668 133 189
 * * *
Nauczyciel pomoże przygotować się 

maturzystom do sesji poprawkowej z ma-
tury z przedmiotów:  biologia, chemia. Wej-
herowo, godzina 15 zł. Tel: 668 133 189

 * * *

728 637 947 
www.gdansk.proficredit.pl

R E K L A M A

N A S Z  P A R T N E R

PRACA
Mam prace dla frezera z językiem nie-

mieckim na terenie Niemiec umowa o prace 
niemiecka stawka od 13 euro, kontakt:

+4915145407713

RÓŻNE
Miły 30+ z Trójmiasta pozna Panią. 
Tel. 729 210 061
 * * *
Szukam pana, który dobrze tańczy i 

chciałby udzielić mi kilku lekcji za rozsądną 
kwotę. Tel. 501 946 817

 * * *
Oddam kota dobrym ludziom z powodu 

wyjazdu. Tel. 660 708 062
 * * *
Szukam pana (w wieku ok. 40+ 50+), 

który dobrze tańczy i chciałby mi udzielić 
kilku lekcji za niewygórowaną kwotę. 

Tel. 501 946 817

606  101 502

Oddam telewizor, stare-
go typu, w bardzo dobrym 
stanie, sprawny.

Odbiór w Rumi.
Tel. 606 267 960
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R E K L A M A

AKTUALNOŚCI

O G Ł O S Z E N I E

Zainteresowanych nabyciem mieszkań 
w tym rejonie miasta zapraszamy do odwiedzania 

naszej  strony internetowej:
www.wtbswejherowo.pl , 

na której przedstawiane będą aktualne 
informacje  o planowanej budowie kolejnych 

                         budynków mieszkalnych. 
    

                          
                          Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa  

        Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy klientom, 
którzy kupili mieszkania 

w budynku przy ul. Parkowej 2A 
w Wejherowie.

Nowe logo gminy

Gmina Luzino 
- Kwiat Kaszub

Gmina Luzino wybrała w specjalnym kon-
kursie logo i hasło promocyjne gminy. Odwo-
łuje się ono do nowoczesnej ziemi kaszubskiej 
i przedstawia daleki widok w głąb Kaszub. 

Nowoczesność wyrażona 
jest przez dynamikę kom-
pozycji nowego logo odnosi 
się do dobrze rozwijającego 
się regionu. Kolorystyka lo-
go nawiązuje do tradycji ka-
szubskich, z którymi Gmina 
Luzino jest silnie związana. 
Kolory zainspirowane są 
barwami wykorzystywany-
mi w hafcie kaszubskim, a 

w logo otrzymują one dodat-
kowe znaczenia: pola, lasy, 
woda, niebo, słońce. 

Autorką nowego logo jest 
laureatka konkursu, ogło-
szonego przez Gminę Luzi-
no jest Jagoda Niemczyk 
z Gdańska. 

Jej praca była opatrzo-
na hasłem: „Gmina Luzino. 
Kwiat Kaszub”.

W ramach dwóch 
programów, finansowa-
nych przez NFZ w po-
wiecie wejherowskim 
będzie można skorzy-
stać z profilaktycznych 
badań piersi.

Badanie 
piersi

Bezpłatna mammografia 
dla pań w wieku 40-75 lat bę-
dzie możliwa w najbliższych 
dniach w: 

Łęczycach - 24 lipca 
obok szkoły, ul. Topolowa 1, 

Wejherowie - 27-29 lip-
ca przy CH „Kaszuby”, ul. I 
Bryg. Pancernej WP 28, 

Luzinie - 29 lipca przy 
hali, ul. Mickiewicza 22, 

Choczewie - 29 lipca 
przy GOZ, ul. Pierwszych 
Osadników 39. 

Na badania można zareje-
strować się wcześniej pod nr 
tel. 58 666 2 444.

Panie w wieku 50-69 lat 
nie potrzebują skierowania 
od lekarza. U pozostałych 
pacjentek jest wymagane 
skierowanie.


