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I POWIATU WEJHEROWSKIEGO

Kolejny
sukces

Wesele na rynku

Zespół wokalny
Art’n’Voices znakomicie zaprezentował się podczas 65.
Międzynarodowego
Konkursu
Polifonicznego Guido d’Arezzo we Włoszech!
Art’n’Voices
zdobył
dwa drugie miejsca: w
kategorii obowiązkowej
i monograficznej. Reprezentanci powiatu wejherowskiego wykonali m.in.
parafrazę
kaszubskiej
kolędy „Bibi, Synkù, bi”,
która spotkała się z entuzjastycznym odbiorem.
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Pożegnanie
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o
śmierci
GRZEGORZA
SZALEWSKIEGO, byłego
starosty wejherowskiego,
Kaszuby, rumianina z kościerskimi
korzeniami,
lekarza, samorządowca,
menadżera, społecznika,
autora wielu projektów i
inicjatyw, służących społecznosci powiatu wejherowskiego i regionu.
Cześć Jego pamięci.
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Ukazuje się od 2011 roku
ISSN: 2083-5671

Koniec wakacji
No i stało się to, co nieuchronne. Wakacje
dobiegają końca. Nieco później niż zwykle, bo
4 września rozpocznie się nowy rok szkolny.
W placówkach oświatowych trwają ostatnie przygotowania do powitania uczniów w wysprzątanych,
odświeżonych lub wyremontowanych salach. O niektórych letnich remontach pisaliśmy w poprzednich
wydaniach „Pulsu”, o innych piszemy w tym numerze.
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy pomyślności w nowym roku 2017/2018 oraz radości
ze spotkania w szkolnych murach.

Stragany Art
Po raz czwarty ulica Wałowa zmieni się nie
do poznania za sprawą plenerowej imprezy
Stragany Art.
To wydarzenie o charakterze artystyczno-wystawienniczym wpływa na rewitalizację społeczno-kulturową obszaru ulicy Wałowej oraz przypomina o
urokach najstarszej ulicy Śródmieścia.
WCK zaprasza 10 września! 		
Str. 7
W bibliotece trwają próby do Narodowego Czytania „Wesela” w Wejherowie.
Na pierwszym planie Aleksandra Ucińska-Makowska w roli Racheli.

Wprawdzie nie zabraknie panny młodej i pana młodego, ale wesele, zaplanowane w najbliższą sobotę na placu Jakuba Wejhera
w Wejherowa nie będzie prawdziwą ceremonią ślubną. Chodzi o
słynny dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”, którego inscenizowaną wersję przygotowuje Miejska Biblioteka Publiczna w
Wejherowie, w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.
2 września br. fragmenty „Wesela” zaprezentują wejherowianom
przedstawiciele władz samorządowych, sportowcy,
dziennikarze, nauczycie-

le, aktorzy teatralnego
ruchu amatorskiego. Autorką scenariusza oraz
reżyserem inscenizacji
jest niezawodna w takich
sytuacjach artystycznych

Ewelina
Magdziarczyk-Plebanek z Miejskiej Biblioteki.
Inscenizacja rozpocznie się na rynku o godzinie 12.00.
Str. 6

Powiatowy Dzień
Sportu 			
Str. 4
Tragedia na drodze
W miniony wtorek, 29 sierpnia ok. godz. 10.30 na trasie
z Osieka do Nawcza, na pograniczu gmin Łęczyce i Linia,
doszło do tragicznego wypadku. Samochód Audi uderzył
w drzewo, a kierowca, około 40-letni mężczyzna zginął na
miejscu. Strażacy-ratownicy musieli użyć specjalistycznego
sprzętu aby go wyciągnięcia kierowcy. Mimo reanimacji, a
nawet wezwania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego mężczyzny nie udało się uratować.

31 sierpnia 2017

www.pulswejherowa.pl

POŻEGNANIE

Odszedł doktor
Grzegorz Szalewski

KONDOLENCJE

Z głębokim żalem oraz smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

W poniedziałek 28 sierpnia 2017 roku, po ciężkiej chorobie
zmarł Grzegorz Szalewski, działacz społeczny i samorządowy,
a także lekarz i przedsiębiorca. Człowiek nietuzinkowy, wielorakich zainteresowań i doświadczeń, twardy, ambitny, pracowity, przebojowy, zasadniczy, życzliwy i sympatyczny.

G R Z E G OR Z A S Z A L E W S K I E G O
pierwszego - po reformie administracyjnej –
Starosty Powiatu Wejherowskiego
w latach 1998 - 2002,
Radnego Powiatu Wejherowskiego w latach 2010 - 2012, Człowieka wielu
inicjatyw i szczytnych planów, dbającego o rozwój Powiatu Wejherowskiego,
współpracującego z władzami Miasta Wejherowa, projektodawcy utworzenia
w Wejherowie filii Wyższej Szkoły Morskiej - pierwszej wyższej uczelni w
mieście, lekarza pediatry i specjalisty medycyny rodzinnej, inicjatora otwarcia
w Wejherowie Przychodni Zdrowia przy ul. 10 lutego 13 - jako filii NZOZ nr 1
w Rumi, lekarza z powołania, specjalisty o wszechstronnej wiedzy medycznej,
z sercem i cierpliwością dbającego o zdrowie pacjentów, dążącego
do utworzenia nowych placówek służby zdrowia na terenie Rumi i Gdyni.
Samorząd terytorialny regionu wejherowskiego
oraz służba zdrowia ponieśli niepowetowaną stratę.
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom,
Samorządowcom oraz Pracownikom służby zdrowia,
którzy opłakują śmierć Grzegorza Szalewskiego,
wyrazy najgłębszego współczucia składa
Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta
Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Grzegorz Szalewski urodził się Kościerzynie 61 lat temu. Kiedy rodzice przeprowadzili się do Rumi, w tym mieście chodził
do szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego nr 1 (ZSP nr 1). Swoje, jak
mawiał „Alma Mater”, uwielbiał bezkrytycznie. Pamiętał i wspominał wszystkich
nauczycieli, koleżanki i kolegów ze szkoły.
Już jako starosta wejherowski zabiegał
o unowocześnienie szkoły, rozbudowując ją
m.in. o obiekty sportowe i salę sportową.
Wspólnie z dyrektorem szkoły Januszem
Wolańskim, jednocześnie przyjacielem z licealnej klasy, dbał o prestiż liceum. W licealnej klasie poznał przyszłą żonę, Ewę.
Ukończył studia medyczne na AM w
Gdańsku, ale życie zawodowe związał na
stałe z Rumią. Pracował jako lekarz w
przychodni, był jej kierownikiem, a także
także działaczem lekarskiego NSZZ „Solidarność”. Zmiany ustrojowe 1998 roku
oraz ponowne utworzenie powiatu wejherowskiego przyniosły powołanie Grzegorza
Szalewskiego, przez ówczesnego premiera RP Jerzego Buzka, na urząd starosty
wejherowskiego. Do listopada 2002 roku
kierował powiatem, angażując się w powstanie pierwszej uczelni w Grodzie Wejhera, pierwszej szkoły średniej na terenie
gminy wiejskiej (liceum w Strzepczu),
Centrum Edukacji Kaszubskiej na Głod-

nicy, w wydanie elementarza kaszubskiego, oraz organizację Zjazdów Kaszubów.
Rozpoczął przebudowę siedziby starostwa
i budowę Jednostki Ratowniczej Straży
Pożarnej. Po zakończeniu działalności samorządowej realizował się jako szef dużej
placówki medycznej w Rumi.
4 września o godz. 11.00 w kościele NMP
Wspomożenia Wiernych w Rumi oraz o
godz. 12.30 na Cmentarzu Komunalnym
pożegnają Go bliscy, przyjaciele, współpracownicy, zachowując Doktora w pamięci.

KONDOLENCJE

Panu

Maciejowi Kowalczukowi
Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Sportu
Urzędu Marszałkowskiego
łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci

Małżonki
składają
Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta
Wejherowa

wraz z Radnymi

wraz ze współpracownikami
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Z głębokim żalem oraz smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

URSZULI BOLDUAN
żony Tadeusza Bolduana
zasłużonego publicysty
kaszubsko-pomorskiego,
synowej Teodora Bolduana
Burmistrza Wejherowa
okresu międzywojennego.
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłej
wyrazy najgłębszego współczucia składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta
Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Z wielkim smutkiem
i niedowierzaniem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

G R Z E G OR Z A
SZALEWSKIEGO
Człowieka wielce zasłużonego
dla Rumi, Wejherowa, gmin
powiatu wejherowskiego oraz regionu,
inicjator Zjazdów Kaszubów.
Człowieka wrażliwego i życzliwego,
który zawsze podawał
pomocną dłoń ludziom w potrzebie.
Wyrazy głębokiego współczucia przekazujemy
Rodzinie, zwłaszcza Żonie Ewie, Kasi i Karolowi.

Żegnaj nasz Przyjacielu

Anna i Dariusz Kuczmarscy
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AKTUALNOŚCI
KONDOLENCJE

Wejherowianie w Nowym Sączu

Razem dla rozwoju
powiatów
Powiaty wejherowski i nowosądecki zadeklarowały wolę
współpracy dla wzajemnego rozwoju regionów. 17 sierpnia br.
w Starostwie w Nowym Sączu stosowne porozumienie o współpracy podpisali: starosta wejherowski Gabriela Lisius i starosta
nowosądecki Marek Pławiak.
- Znaleźliśmy partnera
w południowej części Polski
- największy i dynamicznie
rozwijający się powiat nowosądecki. Mam nadzieję na
długą i owocną współpracę,
która w przyszłości przyniesie obopólne korzyści - mówiła starosta wejherowski
Gabriela Lisius.
Oba regiony stanowią
atrakcyjny kierunek turystyczny dla gości z kraju i
zza granicy. Partnerzy będą współdziałać głównie
na rzecz wzajemnej promocji kultury regionalnej i
atrakcyjności turystycznej.
Współdziałanie w tym zakresie to oczywiście tylko
jedna z wielu dziedzin zawiązanej współpracy.
- Bardzo się cieszę, że będziemy mogli wymieniać
doświadczenia i pomysły z
władzami powiatu wejherowskiego - mówił starosta nowosądecki Marek Pławiak.
KONDOLENCJE

Panu
Jarosławowi Wejerowi

Pani
Danucie Mielewczyk

Wójtowi Gminy Luzino

Radnej Powiatu Wejherowskiego

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy
z powodu śmierci

Ojca

Ojca

składają

składają

Ryszard Czarnecki
Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego
i Radni Powiatu
Wejherowskiego

Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski
i Zarząd Powiatu
Wejherowskiego

Ryszard Czarnecki
Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego
i Radni Powiatu
Wejherowskiego

Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski
i Zarząd Powiatu
Wejherowskiego

Pozorumienie o wspólpracy samorządów podpisali starostowie: wejherowski - Gabriela Lisius i nowosądecki
- Marek Pławiak.

Jak czytamy w treści
porozumienia
„podstawą
współpracy będą bezpośrednie kontakty przedstawicieli władz samorządowych,
środowisk
gospodarczych,
firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także placówek kulturalnych,
sportowych oraz jednostek
oświatowo-wychowawczych’’.
Podczas wizyty w zaprzyja nionym powiecie,
delegacja przedstawicieli
Samorządu Powiatu Wejherowskiego poznała najciekawsze zakątki Ziemi
Sądeckiej m.in. bogaty w
atrakcje Nowy Sącz oraz
zabytkowy Stary Sącz z
klasztorem Sióstr Klarysek i papieskim ołtarzem.
Podziwiano także górskie
widoki z platformy w Woli
Kroguleckiej.

W programie wizyty było
spotkanie z samorządowcami w Muszynie, degustacja
wód mineralnych w Krynicy-Zdroju oraz wjazd na Jaworzynę Krynicką.
Powiat Nowosądecki położony jest w województwie małopolskim, a jego
siedziba mieści się w Nowym Sączu. Sądecczyzna
spełnia wymagania turystów, posiada rozbudowaną
bazę turystyczną, a także
najnowocześniejszą infrastrukturę sportową i szereg
słynnych kurortów sanatoryjnych i uzdrowiskowych.
Podczas zaplanowanej na
wrzesień rewizyty w powiecie wejherowskim, przedstawiciele
partnerskiego
powiatu będą gośćmi specjalnymi XIII Dni Kultury
Powiatu Wejherowskiego.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
3

31 sierpnia 2017

www.pulswejherowa.pl

AKTUALNOŚCI
Chynowie, Lubiatowo i Bolszewo wśród lauretaów

Świetlino najpiękniejszą wsią
w powiecie wejherowskim
Sołectwo Świetlino w gminie Łęczyce otrzymało tytuł najpiękniejszej wsi w całym
powiecie wejherowskim i będzie walczyć o wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim konkursu ,,Piękna Wieś Pomorska’’.
Główną ideą konkursu jest poprawa wartości
krajobrazu przyrodniczego
oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na
wsi, a także podniesienie
atrakcyjności
wypoczynkowej obszarów wiejskich,
aktywizacja i integracja
społeczności lokalnej.
Jak co roku, podczas finału powiatowych eliminacji
konkursu przyznano nagroOGŁOSZENIE
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dy w dwóch kategoriach:
„Wieś” oraz „Zagroda”.
W kategorii ,,Wieś’’ I miejsce zajęło Świetlino (gm.
Łęczyce), II miejsce przyznano wsi Chynowie (gm.
Gniewino), a na III miejscu
uplasowały się ex aequo Lubiatowo (gm. Choczewo) i
Bolszewo (gm. Wejherowo).
Wyróżniono także wsie
Karczemki (gm. Szemud) i
Niepoczołowice (gm. Linia).

Najpiękniejszą zagrodą
rolniczą okazała się posesja
Ewy i Gustawa Fiedorkiewiczów z Rybna (gm.
Gniewino). II miejsce Komisja Konkursowa postanowiła przyznać Annie i
Grzegorzowi Kloka ze
Zbychowa (gm. Wejherowo),
a III miejsce trafiło do Hanny i Wojciecha Heblów
ze Strzebielina (gm. Łęczyce). Ponadto doceniona zo-

stała zagroda należąca do
Danuty i Tadeusza Rytlewskich z Choczewa (gm.
Choczewo).
Uroczystość poprowadził
Jacek Thiel członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego. Sołtysi oraz prywatni
właściciele posesji otrzymali
z rąk Gabrieli Lisius - starosty wejherowskiego pamiątkowe dyplomy, puchary
oraz nagrody pieniężne.
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AKTUALNOŚCI
Czy nazwa Wejrowò trafi na tablice?

Konsultacje z mieszkańcami
Jak informuje na swojej stronie internetowej (www.wejherowo.pl) Urząd Miejski w
Wejherowie, od 25 sierpnia na terenie Wejherowa prowadzane są konsultacje z mieszkańcami miasta na temat możliwości ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku
kaszubskim. Biorąc udział w ankiecie, do 2 października br. można wyrazić swoją opinię, czy na tablicach wjazdowych do miasta, obok polskiej nazwy powinna pojawić się
kaszubska nazwa Wejrowó.
W oparciu o Uchwałę Rady Miasta Wejherowa Nr
VIIk/XXXIV/408/2017 w 27
czerwca 2017 roku Prezydent Miasta Wejherowa wydał Zarządzenie w sprawie
wskazania terminu i miejsc
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Miasta Wejherowa w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku
kaszubskim oraz ustalenia
wzoru ankiety konsultacyjnej i sposobu postępowania
z wypełnionymi ankietami.
Rada Miasta Wejherowa
podjęła uchwałę.
Konsultacje będą przeprowadzane poprzez badanie ankietowe, w którym
przedstawia się pytanie:
„Czy jesteś za ustaleniem
dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim,
obok używanej urzędowej nazwy miasta Wejherowo w języku polskim?”.
Ankiety
konsultacyjne
będą dostępne w postaci papierowej w punktach konsultacyjnych oraz na stronie
internetowej
www.wejheroworozmawia.pl w postaci
formularza internetowego.
Urząd Miejski informuje, że do udziału w konsultacjach uprawnieni są
wyłącznie mieszkańcy
Wejherowa posiadający
czynne prawo wyborcze
do Rady Miasta Wejherowa, a więc ukończone 18
lat według stanu na dzień
25.08.2017 rok.
Każdy uprawniony do
wzięcia udziału w konsultacjach może się wypowiedzieć tylko raz.
Odpowiadając na pytanie konsultacyjne należy
wskazać odpowiedź „za” albo „przeciw”, stawiając znak
X bądź wybierając odpowiednią opcję w formularzu
internetowym. Celem umożliwienia weryfikacji czy w
konsultacjach biorą udział

Harcerze i strażacy
pomagają
Harcerze Hufca ZHP Wejherowo zorganizowali zbiórkę darów dla mieszkańców, poszkodowanych w nawałnicy.

Wojskowy Star załadowany po dach plus dwa busy pełne potrzebnych rzeczy dotarły do Rytla, gdzie sprzet rozładowano i przekazano potrzebującym. Harcerze dziękują
wszystkim ludziom wielkiego serca, którzy wsparli ich akcję
pomocową. Dodajmy, że zaangażowali się w nią harcerze z
Wejherowa i kilku gmin, m.in. Lini i Luzina.

Kaszubskie korzenie
miasta władze Wejherowa podkreślają m.in.
poprzez elementy turystycznego Szlaku Nut
Kaszubskich oraz coroczne wielkanocne jajo
z kaszubskim wzorem.
osoby uprawnione oraz czy
uprawnieni wypowiadają się
tylko raz, wymaga się podania danych osobowych wskazanych w ankiecie (imię i
nazwisko oraz nr PESEL).
Proponowana
kaszubskojęzyczna nazwa miasta
brzmi: Wejrowó.
Dodatkowa nazwa miasta w języku kaszubskim po wyczerpaniu procedury
- będzie mogła być umieszczona wyłącznie na znakach
i tablicach drogowych po
urzędowej nazwie w języku
polskim.
Władze miasta zapraszają do wzięcia udziału w ankiecie.

Strażacy ochotnicy z OSP w Wejherowie również ruszyli z pomocą na tereny zniszczone
przez nawałnicę.
- Najpierw mieliśmy jechać na pomoc poszkodowanym jako wolontariusze, po wcześniejszej zgodzie
i zaopatrzeniu nas w paliwo przez pana prezydenta
Wejherowa. Zostaliśmy jednak zadysponowani przez
Komendę Wojewódzką, a nasze dwudniowe działania
na terenie powiatu chojnickiego polegały na usuwaniu
powalonych drzew, które zniszczyły linię elektryczną
- informuje Marek Kukuczka z OSP Wejherowo. Razem z nim w akcji uczestniczyli druhowie: Tomasz
Mikulski oraz Dariusz i Patryk Polikeit.
Punkty konsultacyjne będą zorganizowane:
1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy
Placu Jakuba Wejhera nr 8 (ratusz) w Kancelarii Ogólnej
na parterze - w godzinach pracy Urzędu;
2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy
ul. 12 Marca nr 195 (magistrat) w Kancelarii Ogólnej na
parterze - w godzinach pracy Urzędu;
3) na Placu Jakuba Wejhera - okazjonalnie jako plenerowy punkt konsultacyjny.
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ZAPROSZENIE
Narodowe Czytanie w Wejherowie

SMOLIK // KEV FOX gwiazdą imprezy

Open Arts Festival

„Wesele” na rynku
i w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie po raz kolejny
organizuje inscenizację w ramach akcji Narodowego Czytania.
Tym razem będzie to Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego, które odbędzie się w sobotę o godz. 12.00 na
wejherowskim rynku.
W najbliższą sobotę 2
września na placu Jakuba Wejhera zaplanowano inscenizowaną wersję
najsłynniejszego dramatu
Stanisława Wyspiańskiego
„Wesele”. Przewidziany jest
udział w wydarzeniu Kaszubskiego Zespołu Regionalnego „Koleczkowianie”
Polish Folk Group!
- Z wielką radością włączamy się po raz kolejny
do „Narodowego Czytania”
- mówi Danuta Balcerowicz, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. A.
Majkowskiego w Wejherowie. - Dzięki złożonej, ogólnopolskiej akcji promocyjnej,
wydarzenie to przyczynia się
do promocji czytelnictwa na
szeroką skalę, co bardzo nas
cieszy. W tym roku przypominamy wybitny dramat
Stanisława
Wyspiańskiego, w którym autor, jak na

malarza, przystało odmalował trafnie bohaterów i polską rzeczywistość. „Wesele”
to także kopalnia cytatów,
którymi chcemy obdarować
uczestników
tegorocznej
edycji Narodowego Czytania. Znajdą się one na pamiątkowych
zakładkach,
które rozdawać będziemy na
Placu Jakuba Wejhera
Fragmenty
dramatu

przedstawią osoby znane z
życia publicznego Wejherowa i okolic: przedstawiciele władz samorządowych,
sportowcy, dziennikarze,
nauczyciele.
Mieszkańcy będą mieli
okazję przypomnieć sobie
lub poznać bliżej ten wyjątkowy utwór, będący próbą
krytycznej oceny współczesności i narodowych mitów.

Tego samego dnia o godz. 11.00 na Narodowe Czytanie dramatu S. Wyspiańskiego zaprasza do swojej siedziby
Powiatowa Biblioteka Publiczna. Na Narodowe Czytanie
„Wesela” Stanisława Wyspiańskiego zaprasza dyrektor tej
placówki, Barbara Gusman.
2 września o godz. 11.00 w siedzibie PBP przy ul. Dworcowej 7 odbędzie się inscenizacja fragmentu „Wesela” w
wykonaniu grupy teatralnej „Srebrna Nitka” Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA w reżyserii
Kingi Krajkowskiej, a także czytanie dramatu Stanisława
Wyspiańskiego przez przedstawicieli władz powiatu wejherowskiego.

Fani dobrego brzmienia koniecznie powinni odwiedzić Wejherowo w sobotę 2 września. W Parku Miejskim im. A. Majkowskiego wystąpią tego popołudnia i wieczora Target, Percepcja, Mamoń oraz
SMOLIK // KEV FOX. Wszystko w ramach Open Arts Festival.
Jak co roku, wstęp na wydarzenie jest
bezpłatny. Open Arts Festival, to coroczny
festiwal muzyki organizowany przez Wejherowskie Centrum Kultury na początku
września w wejherowskim Parku Miejskim.
Wydarzenie ma charakter muzycznego pikniku. Impreza cieszy się rosnącym zainteresowaniem mieszkańców, zwłaszcza młodzieży
nie tylko z Wejherowa, ale również z Trójmiasta i okolic.
Smolik/Kev Fox to dwie indywidualności,
które łączy niesamowita pasja do pokonywania muzycznych granic i odkrywania nowych
przestrzeni artystycznych.
Decyzja o nagraniu wspólnego albumu
była naturalnym rozwinięciem współpracy
Andrzeja Smolika - znakomitego polskiego producenta i Keva Foxa - brytyjskiego
wokalisty, gitarzysty i kompozytora. Album,
obecnie już platynowy, to jedna z najlepiej
ocenianych płyt roku, za który artyści odebrali Fryderyka 2016 w kategorii elektronika
i alternatywa. Ich pierwszy singiel Run przez
wielu uznawany jest jako utwór roku. Kolejne
single to Mind The Bright Lights oraz Regretfully Yours z gościnnym udziałem Y (Bokka).
W wersji koncertowej te misternie skonstruowane, pełne melancholii melodie SMOLIKA
i niepowtarzalny, hipnotyzujący, silny wokal
KEVA nabierają kompletnie nowej energii.
Open Arts Festival w Parku Miejskim
już 2 września o godz. 17.00. Zaprasza
Wejherowskie Centrum Kultury.

OGŁOSZENIE

W Miejskiej Bibliotece trwają intensywne próby inscenizacji, którą obejrzymy w sobotę o godz. 12.00 na rynku w Wejherowie.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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WCK zaprasza również za tydzień na inną
ciekawą imprezę: Stragany Art, która odbędzie się tradycyjnie na ul. Wałowej w Wejherowie, 10 sierpnia w godz. 12-21.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji
będzie rękodzieło artystyczne.
O tej barwnej, wielowątkowej imprezie
(m.in. występy, jarmark, kulinaria) informuje
plakat na sąsiedniej stronie 7.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Dożynki w Szemudzie i Lini

Dziękczynienie
za plony
i dobra zabawa
Na zakończenie jubileuszowej uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników.
Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Jubileuszowa edycja konkursu

Mieszkańcy upiększają
swoje domy, ogrody, osiedla
W Wejherowie wręczono nagrody za najładniej ukwiecony balkon, ogród przydomowy oraz działkowy. W tegorocznej jubileuszowej, bo dwudziestej edycji konkursu
wzięło udział 35 obiektów, które oceniano w trzech kategoriach.
Podczas spotkania w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
podziękował
wszystkim, którzy angażują się w organizację i popularyzację konkursu oraz
pogratulował laureatom i
wyróżnionym.
Prezydent podkreślił, że
finał konkursu odbywa się
po raz dwudziesty, a z roku
na rok bierze w nim udział
coraz więcej uczestników.
- Wejherowo jest coraz
bardziej zielone i ukwiecone. Cieszę się, że nasze
miasto postrzegane jest na
zewnątrz jako miejsce wyjątkowe, w którym przyroda
ma ogromne znaczenie - powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt.
Z okazji jubileuszu konkursu, prezydent wraz
sekretarzem miasta Bogusławem Suwarą, wręczyli
pamiątkowe dyplomy i mini-statuetki Jakuba Wejhera osobom, które najdłużej
uczestniczą w konkursie.
Otrzymali je: Aniela Bartnicka, Elżbieta i Jana
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Cichoccy oraz Jan Kraśniewski.
Podziękowanie w postaci
albumu o Kalwarii Wejherowskiej z dedykacją prezydenta miasta otrzymała
Teresa Patsidis - za wieloletnie
przewodniczenie
komisji konkursowej.
Z kolei Zarząd Ogrodu Działkowego im. mjr.
Sucharskiego
wręczył
prezydentowi Wejherowa
prezent w postaci sporego
kosza
warzywno-kwiatowego z roślinami i owocami
uprawianymi na wejherowskich działkach. To wyraz
wdzięczności za włączenie
ogródków działkowych do
konkursu.Ponadto wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania za
uczestnictwo w kwiatowej
rywalizacji, a także wydawnictwa o Wejherowie.
Tradycyjnie uczestnicy
konkursu dzielili się swoimi opiniami i wrażeniami.
Zdobywczyni I miejsca w
kategorii balkonu Elżbieta
Bocian powiedziała nam,
że w konkursie uczestniczy
po raz trzeci. Swoje zami-

Laureaci konkursu

Kategoria balkony oraz okna w domach jedno- i
wielorodzinnych:
I miejsce - Elżbieta Bocian, ul. Necla, II miejsce - Maria
Staręga, ul. Stefczyka, III miejsce - Katarzyna Dowgan, ul. Sikorskiego,
Wyróżnienia - Mirosław Haba, ul. Judyckiego, Ewa Ellwart, ul. Rejtana, Stanisław Fras, ul. Necla, Natalia Zelewska, ul. Prusa.

Kategoria ogrody przydomowe:
I miejsce - Bożena Kalisz, ul. Wschodnia, II miejsce - Paweł
Kummer, ul. Kaszubska, III miejsce - Stanisław Piastowski,
os. Kaszubskie.
Wyróżnienie - Stefania Czerwicka, ul. Ceynowy, Ryszard
Muński, ul. ks. P. Skargi.

Kategoria ogrody działkowe:
I miejsce - Maria i Szczepan Domarus, ROD „Cementownia”, II miejsce - Anna Misiopecka-Grzywacz, ROD Sucharskiego oraz Teresa i Feliks Gwóźdź, ROD Sucharskiego, III miejsce
- Janusz Ginter, ROD ul. Nadrzeczna oraz Elżbieta Patelczyk,
ROD ul. Patoka, wyróżnienie: Joanna Hincke, ROD ul. Patoka.

łowanie do ogrodnictwa realizuje na balkonie, co roku
dosadzając nowe rośliny.
- W tym roku oprócz kwiatów miałam dużo warzyw.
Boki balkonu są porośnięte

fasolkami szparagowymi.
Na balkonie mam też ogórki, pomidorki i inne drobne
warzywa, które na co dzień
są mi potrzebne - poinformowała Elżbieta Bocian.

Co niedzielę w kolejnych gminach powiatu wejherowskiego odbywają się uroczystości dożynkowe. Rolnicy nie tylko dziękują
Bogu za plony podczas mszy św., ale także
bawią się i integrują na plenerowych zabawach. W niedzielę 3 września tak będzie w
Szemudzie i w Strzepczu w gminie Linia,
gdzie zaplanowano wiele atrakcji.
W ostatnią niedzielę 27 sierpnia Dożynki odbyły się w
gminie Łęczyce (uroczystość miała miejsce w Bożympolu Wielkim), w Luzinie, w gminie Wejherowo oraz w gminie
Gniewino (Dzień Chleba i Miodu w Nadolu).
W najbliższą niedzielę 3 września tradycyjne uroczystości, połączone z festynem dożynkowym odbędą się
w Szemudzie. O godz. 13.00 w kościele św. Mikołaja odprawiona zostanie msza św. dziękczynna, a od godz. 15.00 do
23.00 na placu dożynkowym zaplanowano występy na scenie
(m.in. zespołów regionalnych), konkursy i gry, konkurencje
sportowo-rekreacyjne, zabawę taneczną, słowem - rozrywkę
dla całych rodzin.
W gminie Linia tegoroczne Dożynki zaplanowano w
Strzepczu. Msza św. rozpocznie się w tamtejszym kościele parafialnym o godz. 13.00. Potem organizatorzy zapraszają mieszkańców na Turniej Sołectw, pokazy siłowe, występy,
konkursy oraz koncert gwiazdy wieczoru, którą będzie Dziani.
Powiatowe Dożynki w tym roku odbędą się 17 września w Choczewie. Szczegóły na plakacie na stronie 4.

Luzino

Festiwal Baśki
W Hali Sportowej w Luzinie, odbył się Festiwal Baśki i Kopa oraz turniej sportowy o Mistrzostwo Europy.
Tadeusz Sychowski z Wejhera Wejherowo zajął drugą
lokatę, a turniej par wygrali bracia Sychowscy- Tadeusz i Kazimierz.
Turniej był rozgrywany wg obowiązujących przepisów gry
- Baszka Méster Sport, w trzech kategoriach: indywidualnej, drużynowej oraz par. Mistrzostwa Europy, zalicza się
do rankingu Masters Polska 2017. W turnieju zostało rozegranych 5 rund. Dla uczestników turnieju przygotowano
pamiątkowy button. Mistrzostwa zgromadziły 249 zawodników, wśród których najlepiej grał Roman Liecau z Fali
Krokowa. Drugie miejsce zajął Tadeusz Sychowski z Wejhera Wejherowo.
W turnieju par drugie miejsce zdobyła para Stobnickie Asy
- Piotr Kowalski i Zbigniew Kowalski, a trzecie Wacław Frankowski i Andrzej Bruszkiewicz z Donimierza. W rywalizacji
zespołów zwyciężył Wejher Wejherowo – kpt. Jacek Pohl, Boguslaw Napieralski, Kazimierz i Tadeusz Sychowscy.
Partnerem Mistrzostw Europy jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Gdańsku. Organizatorem Mistrzostw Europy była
Polska Federacja Baszka - Kop oraz Gmina Luzino.
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AKTUALNOŚCI
Odnowione szkolne sale i sanitariaty

Będzie przyjemniej
i bezpieczniej
Za kilka dni wejherowscy uczniowie wrócą do estetyczniejszych, wyremontowanych lub odświeżonych pomieszczeń w
szkołach i rozpoczną naukę w lepszych warunkach. W placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto, remontowano
m.in.: sanitariaty, instalacje elektryczne i sanitarne, malowano
ściany, wymienianopodłogi.

Art’n’Voices laureatem międzynarodowego
konkursu we włoskim Arezzo

Wyśpiewali nagrody
Założony w Wejherowie zespół wokalny Art’n’Voices znakomicie zaprezentował się podczas odbywającego się w dniach 24-27
sierpnia we Włoszech 65. Międzynarodowego Konkursu Polifonicznego Guido d’Arezzo.
Sukces jest tym cenniejszy, że konkurs ten, noszący
imię słynnego średniowiecznego teoretyka i reformatora muzyki - Gwidona z
Arezzo, należy do Europejskiego Grand Prix Muzyki.
Jest on jednym z najbardziej
prestiżowych
konkursów
chóralnych z wieloletnią
tradycją, odznaczającym się
bardzo wysokim poziomem
artystycznym.
W Arezzo Art’n’Voices
zmierzył się z chórami i zespołami wokalnymi z całego
świata m.in.: z Portoryko,
Chin, Irlandii, Norwegii,
Hiszpanii czy Turcji. Warto
zaznaczyć, że był to pierwszy konkurs, na którym
wejherowski zespół po raz
pierwszy zaprezentował się
w nowym składzie.
Art’n’Voices
wyśpiewał
sobie sukces, zdobywając
dwa drugie miejsca: w kategorii obowiązkowej i w

Zespół Art’n’Voices wystapił w składzie:
Soprany: Małgorzata Priebe, Anna Godlewska
Alty: Anna Rocławska-Musiałczyk, Marta Jundziłł
Tenory: Mateusz Warkusz, Szymon Duraj
Basy: Tomasz Chyła, Filip Czajkowski
kategorii
monograficznej.
W tej drugiej, podczas przesłuchań wykonał program w
całości złożony z autorskich
kompozycji członkini zespołu - Anny Rocławskiej-Musiałczyk, wśród których
były m. in. dwa utwory pochodzące z debiutanckiej
płyty „Droga Krzyżowa. Z
Chrystusem na Kalwarii
Wejherowskiej”.
Znalazło się również miejsce na akcent regionalny.
Art’n’Voices wykonał parafrazę kaszubskiej kolędy
Witosławy Frankowskiej
„Bibi, Synkù, bi”, która spotkała się z bardzo entuzjastycznym odbiorem zarówno

ze strony jury, jak i zgromadzonej publiczności.
Dla sympatyków, którzy
śledzą na bieżąco działania
zespołu, sukces ten nie jest
zaskoczeniem, gdyż w ciągu
6 lat swojej działalności byli oni laureatami wielu krajowych i międzynarodowych
konkursów wokalnych.
Art’n’Voices nie zamierza spocząć na laurach. Jak
informują na swojej stronie facebookowej śpiewacy,
wracają z Włoch zmotywowani do dalszej pracy, a także z nowymi pomysłami na
kolejne muzyczne przedsięwzięcia.
Weronika Płomin

Na remonty w wejherowskich szkołach miasto przeznaczyło 750 tys. zł.
- Czas wakacji wykorzystujemy na prace remontowe, służące podniesieniu
bezpieczeństwa i estetyki we
wszystkich szkołach prowadzonych przez miasto - mówi
Arkadiusz Kraszkiewicz,
skarbnik Wejherowa. - Po
wakacjach
wejherowscy
uczniowie rozpoczną naukę
w odnowionych i przygotowanych szkołach.
Prace prowadzone były w pięciu szkołach podstawowych i w przedszkolu
samorządowym. Remontowano m.in. sale lekcyjne,
sanitariaty, dachy i korytarze. Wykonano także bieżące
prace remontowe w zakresie
instalacji sanitarnej i elektrycznej, stolarki okiennej i
drzwiowej.
W Szkole Podstawowej
nr 5 (na zdjęciach) przeprowadzono remont sali
gimnastycznej, gdzie wymieniono podłogę z parkietu na wykładzinę sportową,
wymalowano ściany, wymieniono bramki i drabinki gimnastyczne.

Prace remontowe przeprowadzono m.in. w Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie Śmiechowie.

OGŁOSZENIE

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502, e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
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
Wydawca: INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi
Druk: Express Media w Bydgoszczy
Nakład: 10 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Organizujemy:
- urodzinki dla dzieci
- animacje
- warsztaty artystyczne
dla dzieci i dorosłych
Kontakt:
Aleksandra Hazuka
660 707 316, ola@hazuka.pl
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Świętowano 85-lecie ruchu społecznego głuchych

Hymn i sztandar na jubileusz
85-lecie ruchu społecznego głuchych w Wejherowie świętowano w Filharmonii
Kaszubskiej. Jubileusz uroczyście obchodzili członkowie Polskiego Związku Głuchych oraz ich goście.
Gości przywitała prezes
Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w
Wejherowie Barbara Krużewska, która przyjmowała
życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu.
Gratulacje od prezydenta Wejherowa Krzysztofa
Hildebrandta
odczytała
dyrektor
Wejherowskiego
Centrum Kultury - Jolanta
Rożyńska. Życząc pomyślności, prezydent podkreślił,
że organizacja osób niesłyszących jest bardzo aktywna. Od lat stara się o to, aby
społeczeństwo było tolerancyjne i wrażliwe na potrzeby
niepełnosprawnych mieszkańców miasta oraz regionu.
O aktywności osób niesłyszących oraz o tym, że
organizacja wspiera swoich
członków mówiła starosta
powiatu wejherowskiego
Gabriela Lisius. Starosta przekazała jubilatom
wyrazy szacunku, uznania
oraz podziękowania za ich
aktywną działalność.
- Życzę satysfakcji z osiągnięć w zakresie edukacji i
integracji osób niesłyszących
- powiedziała starosta Gabriela Lisius, która gratulacje i kwiaty przekazywała
razem z dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Iwoną Romanowską

oraz dyrektorem Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej - Tomaszem Fopke.
Bogdan
Tokłowicz,
przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
również
przekazał członkom Polskiego Związku Głuchych
w Wejherowie gratulacje,
życząc m.in. radości, słońca, uśmiechu i wielu życzliwych przyjaciół.
Podczas uroczystości zaprezentowano hymn wejherowskiego
koła
PZG
autorstwa Weroniki Korthals i Tomasza Fopke, a
także replikę historycznego
sztandaru Katolickiego Towarzystwa Głuchoniemych.
Oryginalny sztandar z 1937
roku jest przechowywany w
siedzibie koła przy ul. Ofiar
Piaśnicy 22 w Wejherowie,
ale został on zniszczony podczas II wojny światowej.
Historię ruchu społecznego głuchych przypomniał
Tomasz Świderski, prezes
Instytutu „Surdus Historicus”
w Warszawie. Przypomniał
m.in. zasłużonych działaczy
organizacji, takich jak Franciszek Kreja, Leon Lakowski, Klara z Peplińskich
Witek, Stanisław Witek,
apelując o nadanie wejherowskim ulicom nazw, związanych z tymi postaciami. AK.

Na jubileuszowej gali w Filharmonii Kaszubskiej gościli m.in.: starosta Gabriela Lisius, dyrektor WCK Jolanta
Rożyńska i przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
Bogdan Tokłowicz.
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Na górnym zdjęciu: Weronika Korthals śpiewa hymn, a
członkowie koła PZG w strojach kaszubskich wykonują
go w języku migowym.
Poniżej: poczet sztandarowy z repliką historycznego
sztandaru.

W sobotę 9 września

Jubileusz
Misterników
Mszą świętą w kościele św. Anny w Wejherowie
9 września o godz. 10.00 rozpoczną się obchody
15-lecia wystawiania w Wejherowie Misterium
Męki Pańskiej na Kalwarii.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Pierwsza szkoła, a dokładnie Zakład dla Głuchoniemych
funkcjonowała w Wejherowie od 1921 roku, a od 1923 roku odbywały się zjazdy i spotkania absolwentów szkoły oraz
dorosłych głuchych z całego Pomorza. W latach 1932-1939
działało w Wejherowie Katolickie Towarzystwo Głuchoniemych. Zarząd organizacji tworzyli: Franciszek Kreja (prezes),
Leon Lakowski, Klara Pelplińska i ks. Józef Bartel.
Towarzystwo organizowało spotkania integracyjne, wycieczki, prelekcje i bale karnawałowe. W 1934 roku powstał
Morski Klub Sportowy Głuchoniemych w Wejherowie. Jego
członkowie startowali w różnych zawodach sportowych w
całej Polsce.
Po II wojnie światowej, w 1947 roku utworzono Polski Związek Głuchych i ich Przyjaciół, którego prezesem w Wejherowie
był Leon Lakowski. W 1952 roku powstało Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych.
Zarząd Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w
Wejherowie tworzą: prezes Barbara Krużewska, wiceprezes
Joanna Olejnik, sekretarz Maciej Węgrzynowski, skarbnik Przemysław Gleske, członek Stefania Dzionk.

Po mszy św. Misternicy i ich goście przejdą do Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, gdzie o godz. 12.00 odbędzie
się Gala Jubileuszowa, połączona z koncertem i okolicznościową wystawą.

Kaszubi i Górale
- Polska jest jedna!
W Wejherowie i w Rumi 3 września wystąpi znakomity Reprezentacyjny Zespół Miasta Ustroń „Równica”.
Cztery koncerty tej grupy, zatytułowane „Kaszubi i Górale - Polska jest jedna” odbędą się w kościołach.
W najbliższą niedzielę o godz. 11.00 podczas mszy św. będzie
można posłuchać zespołu z Ustronia w kościele MB Królowej Polski przy ul. Rybackiej w Wejherowie. O godz. 13.00 „Równica”
zagra i zaśpiewa w kościele Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej.
O godz. 18.00 podczas wieczornej mszy św. goście z Ustronia
wystąpią w Rumi, w kościele - Sanktuarium NMP Wspomożenia
Wiernych.
Koncerty zorganizowało wejherowskie Stowarzyszenia
„Żyj Godnie” oraz radni PiS z Wejherowa i Rumi: Marcin Drewa, Michał Kryża i Florian Mosa.
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WYDARZENIA W OBIEKTYWIE
Na terenie dawnego
obozu internowania w
Strzebielinku w gminie
Gniewino odbyło się uroczyste spotkanie działaczy antykomunistycznej
opozycji, którzy w stanie
wojennym zostali uwięzieni
w tym miejscu.
Przypomnijmy, że wśród
ok. 500 internowanych w
Strzebielinku znalazł się
późniejszy Prezydent RP
Lech Kaczyński.
Podczas uroczystości złożono kwiaty pod tablicą
upamiętniająca wydarzenia
1981 roku. Zrobili to m.in.
członkowie niedawno powstałego
Stowarzyszenia
Internowanych „Strzebielinek”. W uroczystości wzięły
udział m.in. poseł Małgorzata Zwiercan oraz starosta Gabriela Lisius.
Podczas spotkania członkowie Stowarzyszenia „Strzebielinek” przeprowadzili zbiórkę
pieniędzy na rzecz poszkodowanych w ostatniej nawałnicy na Pomorzu.

Fot. Zygmunt Pałasz

Fot. Zygmunt Pałasz

Odpust Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny, który odbył się 14 i 15
sierpnia na Kalwarii Wejherowskiej rozpoczęła msza
św. i tradycyjna wieczorna
procesja z Domu Matki Bożej do jej Grobu. W procesji
niesiono szklaną trumnę z figurą Maryi, a w uroczystości
14 sierpnia oraz Sumie Odpustowej następnego dnia
uczestnili liczni wierni.

Takiej imprezy na placu Jakuba Wejhera jeszcze nie było! Spektakl „Potańcówka
Przedmiejska” w wykonaniu warszawskiego Teatru
„Pijana Sypialnia” był formą widowiska i współpracy
z widzami, którzy znakomicie się bawili!
Pełne humoru, śpiewu i
tańca widowisko przypominało tytułową potańcówkę.
Mieszkańcy Wejherowa razem z aktorami tańczyli polkę, walczyka czy fokstrota, a
wszyscy razem w tańcu przenieśli się do czasów teatrzyków ogródkowych.

Fot. Urząd Miejski
Z okazji Święta Wojska Polskiego w wejherowskim
garnizonie odbył się uroczysty apel, podczas którego
wielu żołnierzy otrzymało odznaczenia, awanse i wyróżnienia. Dowódca 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
płk Piotr Calak przypomniał chlubne tradycje Wojska Polskiego i powiedział o współczesnych wyzwaniach, jakie stoją przed polskimi siłami zbrojnymi i jednostką. Uroczystość
zakończyła tradycyjna defilada pododdziałów.

Fot. Zygmunt Pałasz
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AKTUALNOŚCI
Kolejna edycja zajęć dla kobiet

Kurs samoobrony
Wejherowska Straż Miejska oraz Miasto Wejherowo, przy współpracy z Zespołem Szkół nr 1 zapraszają panie, które do tej pory nie
miały okazji uczestniczyć w zajęciach samoobrony, na ósmą edycję
bezpłatnego kursu samoobrony.
Treningi, dostosowane do
możliwości całej grupy w zakresie rekreacji odbywać się
będą w sali lustrzanej ZS
nr 1 przy ul. Śmiechowskiej
36 (wejście od ul. Wysokiej)
dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa w godz. 20.30
-21:30).
Do 15 września trwają zapisy na kurs: do wyczerpania
wolnych miejsc, których jest
30 - liczy się kolejność zgłoszeń. Na bezpłatny kurs zapisać się można telefonicznie
(w godz. 7.30-15.30) - tel. 695
650 914 lub email: rafal.
karcz@sportwejherowo.pl .
Osobą prowadzącą zajęcia praktyczne jest mł.
spec. Straży Miejskiej w
Wejherowie Rafał Karcz,
instruktor kickboxingu i sa-

Z POLICJI
Narkotyki

Wejherowscy policjanci
znaleźli sporą ilość różnych
narkotyków i zatrzymali
24-latka oraz 17-latka, którzy
je posiadali. Funkcjonariusze
znaleźli woreczki z amfetaminą, mefedronem oraz marihuaną. Ustalili także, że jeden
z mężczyzn nie tylko miał
środki odurzające, ale także
udzielał je innym osobom.
Mężczyźni usłyszeli zarzuty
posiadania narkotyków oraz
ich udzielania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Kontrole
kierowców

Policjanci z Komendy Powiatowej w Wejherowie w
trakcie weryfikacji zagrożeń
wskazanych na Krajowej Mapie Bezpieczeństwa zatrzymali 48-letniego kierowcę,
który w terenie zabudowanym jechał z prędkością 106
km/h i przejechał na czerwonym świetle. Mężczyzna został ukarany grzywną oraz
utracił prawo jazdy na okres
3 miesięcy.
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moobrony. Zajęcia teoretyczne poprowadzi komendant
Straży Miejskiej Zenon Hinca, natomiast przeszkolenie
z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej ratownik
medyczny Tomasz Groth,

radny Miasta Wejherowa.
Po pozytywnym zaliczeniu
zajęć, podczas ich zakończenia w Ratuszu Miejskim,
uczestniczki otrzymają certyfikaty ukończenia kursu
samoobrony.

STRAŻ MIEJSKA
Zuchwały rozbój

24 sierpnia po południu Straż Miejska otrzymała zgłoszenie,
że na ulicy I Brygady Pancernej WP w Wejherowie dwóch mężczyzn ukradło starszej kobiecie ukradli torebkę. Dzięki sprawnej
interwencji strażników sprawców udało się ująć w kilka minut
od przyjęcia zgłoszenia. Mężczyźni, 19- i 20-latek byli bardzo
agresywni i wyrywali się, więc zastosowano środki przymusu
bezpośredniego. Gdy miało już dojść do osadzenia w radiowozie, jeden z zatrzymanych wyrwał się i ruszył do ucieczki. Został
jednak szybko zatrzymany, także przez będąca po służbie policjantkę, która przechodziła w pobliżu prowadzonej akcji. Kobieta zagrodziła uciekinierowi drogę i pomogła w zatrzymaniu.
Na wsparcie przyjechała również policja, której przekazano
rabusiów. Sprawcy trafili do policyjnej izby zatrzymań, a za rozbój grozi im od 2 do 12 lat więzienia.

Droga do szkoły

Wejherowska Straż Miejska kolejny raz weźmie udział w
wojewódzkim programie prewencyjnym „Bezpieczna droga
do szkoły”. Strażnicy przeprowadzają przegląd infrastruktury
przyszkolnej: oznakowanie przejść dla pieszych, stan chodników, ogrodzeń, barierek i innych zabezpieczeń w obrębie szkół.
Sprawdzą widoczność miejsc przejść dla dzieci, wskażą na
ewentualne zagrożenia i poinformują o nich zarządców terenu.
4 września, w dzień rozpoczęcia roku szkolnego w obrębie
szkół pojawią się wspólne patrole straży miejskiej i policji. Funkcjonariusze pomogą dzieciom bezpiecznie poruszać się po ulicach, a w szczególności dzieciom, które do szkoły pójdzie po raz
pierwszy. Funkcjonariusze nie zapomną o dzieciach starszych
i będą ich informować o zagrożeniach, mogących wystapić w
drodze do szkoły.
Działania prowadzone będą do połowy września.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Mieszkańcy wskazują,
policja interweniuje

Aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pomaga policjantom w codziennej służbie, a mieszkańcom daje możliwość szybkiego przekazywania informacji o zdarzeniach wpływających na
bezpieczeństwo.
Aplikacja Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa od
dnia jej uruchomienia cieszy
się bardzo dużą popularnością. Mieszkańcy informują
policję o zagrożeniach. Dzięki takiej współpracy służby
mogą skutecznie zadziałać
nawet w sytuacji gdy danego zagrożenia bezpośrednio
nie widać lub występuje co
pewien czas.
Policjanci, korzystając
z tych informacji, codziennie przeprowadzają interwencje, które bezpośrednio
likwidują zagrożenia. Policja zachęca do obejrzenia
filmu, który przybliża sposób działania tego internetowego narzędzia.
Najważniejsza
zmiana
która od niedawna pojawiła
się na mapie, to możliwość
dodawania do zgłoszenia
krótkiego opisowego komentarza, o ograniczonej liczbie
znaków. Opcja ta pomoże
funkcjonariuszom w wery-

fikacji zgłoszenia. Opis zagrożenia przyda się także w
sytuacjach, gdy np. mieszkańcy zgłaszają nieprawidłową organizację ruchu
drogowego.
Obecnie, bez wskazania
konkretnego problemu, policjantom czasem trudno
dociec, czy skarga dotyczy
zbyt krótkiego czasu zielonego światła na przejściu
dla pieszych, oznakowania
na drodze czy innych spraw.
Podobnie jest ze zgłaszaniem
niewłaściwej infrastruktury.
Większość otrzymanych
zgłoszeń dotyczy 4 kategorii: przekraczania prędkości
przez kierowców - 1087 zgłoszeń, spożywania alkoholu
w miejscach niedozwolonych
- 444, nieprawidłowego parkowania - 375 i niewłaściwej infrastruktury drogowej
- 198. Najwięcej potwierdzonych zgłoszeń dotyczyło przekraczania prędkości.
Mieszkańcy zgłaszali też

akty wandalizmu, dzikie
wysypiska śmieci, nielegalne rajdy samochodowe, kłusownictwo czy wypalanie
traw. Niektóre ze zgłoszeń
dotyczyły także miejsc przebywania osób bezdomnych,
aktywności osób żebrzących, a także np. znęcania
się nad zwierzętami. Niektóre ze zgłoszeń okazywały się żartami.
Przez to innowacyjne
narzędzie każdy ma możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą
interaktywnej strony można
przekazywać informacje o
zagrożeniach występujących
w regionie i nie tylko. Dzięki
takiemu rozwiązaniu na mapach znajdują się bardziej
szczegółowe informacje.
Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu
przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych
112 lub 997.

OGŁOSZENIE

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w 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.
Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00
do Magistratu przy ul. 12 Marca 195, pokój 108,
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl
Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich
działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4,
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
w województwie pomorskim.
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POWIAT
Festyn w Strzebielinie

Wakacyjny obóz MDP na Śląsku

Zabawa i integracja

Sport i rekreacja

Dwudziestu adeptów ochotniczego ruchu strażackiego z Kniewa
i Góry wzięło udział w tygodniowym obozie sportowo-rekreacyjnym w Koniakowie (powiat cieszyński), malowniczej miejscowości położonej u styku trzech granic: polskiej, czeskiej i słowackiej.
Dzięki wycieczkom krajoznawczym, uczestnicy mogli
poznać uroki Beskidu Śląskiego i okolic, chętnie wyruszyli na Baranią Górę (1220
m n.p.m.), aby z wieży widokowej podziwiać panoramę
Śląska Cieszyńskiego.
- Staraliśmy się stworzyć
dzieciom jak najlepsze, bezpieczne i ciekawe warunki do
rekreacji, rozwoju i odpoczynku. Ten wyjazd to nagroda
dla najaktywniejszych członków MDP. - mówi kierownik
obozu dh Jerzy Sawoniuk. Zwiedziliśmy m.in. Centrum
Pasterskie w Koniakowie,
Leśny Park Niespodzianek
w Ustroniu czy Muzeum
Adama Małysza i skocznię
w Wiśle. Atrakcji było co nie
miara, pogoda nam sprzyjała
i humory dopisywały
Celem wyprawy było też
wzbogacenie wiedzy i umiejętności pożarniczych członków Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych, a także promowanie aktywności fizycznej.

Fot. P. Syrocki
- Dzięki uprzejmości gospodarzy udało się zorganizować festyn strażacki wraz
z pokazem sprzętu pożarniczego, będącego na wyposażeniu tutejszej jednostki.
Było to cenne doświadczenie, które zaowocowało nawiązaniu współpracy z OSP
Koniaków-Centrum, co stanowi dla nas niemały sukces

- dodał prezes OSP Kniewo,
dh Piotr Syrocki.
Uczestnicy obozu otrzymali na koniec odznaczenia
MDP. Organizatorem wyprawy była Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie, a wsparcia
finansowego udzieliła Gmina
Wejherowo, Powiat Wejherowski oraz dh Jerzy Groth.
Michalina Rumpca

OGŁOSZENIE

						

Łęczyce, dnia 31.08.2017r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 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 (j.t. Dz. U. z 2016r.
poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 38/1, 38/2 i 39 w obrębie geodezyjnym Łówcz
Górny, gmina Łęczyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4.09.2017r. do
3.10.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 11.09.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy o godz 9:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.
1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 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(j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej(na adres e-mail sekretariat@leczyce.pl) do Wójta Gminy Łęczyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2017r.
							Wójt Gminy Łęczyce
						
Piotr Wittbrodt

Jak co roku w Strzebielinie mieszkańcy wsi i gminy
Łęczyce bawili się podczas
sierpniowego sołecko-parafialnego festynu, zorganizowanego już po raz ósmy.
Były występy zespołów
folklorystycznych,
wokalistów, orkiestry oraz Teatru
„Odeon”. Było mnóstwo konkursów i zabaw dla dzieci.
Nie zabrakło wreszcie smakołyków, a także kramów z
upominkami.

Przed publicznością wystąpił m.in. zespół „Chmielanie”.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

OGŁOSZENIE

						

Łęczyce, dnia 31.08.2017r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu działki nr 292 w obrębie geodezyjnym Rozłazino, gmina Łęczyce.
Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405
z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 292 w obrębie
geodezyjnym Rozłazino, gmina Łęczyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 4.09.2017r. do 03.10.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce,
ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 11.09.2017r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce,
ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać
wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, lub na adres
e-mail sekretariat@leczyce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2017r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
							 Wójt Gminy Łęczyce
						
Piotr Wittbrodt
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SPORT
Piłka nożna

Tenis stołowy

Gryf zagrał dobrze Magda i Kasia Płotka
jak zwykle na podium
Po pierwszym zwycięstwie ligowym piłkarze Gryfa Wejherowo z Olimpią Elbląg 3:1,
nasi zawodnicy spotkali się z najsilniejszą
drużyną II ligi, Wartą Poznań. Na tablicy długo wyświetlał się sensacyjny bezbramkowy
remis, jednak gryfici ulegli w końcówce 0:1.

W Elblągu Gryf Wejherowo zainkasował komplet
punktów. Natomiast na
Wzgórzu Wolności zanosiło
się na ogromną sensację, bo
wejherowianie mieli okazję
aby pokonać lidera.
Mecz nie był porywający
i gospodarze po pierwszej
połowie spotkania sprawiali
lepsze wrażenie. Mogli nawet wyjść na dwubramkowe prowadzenie. Wymiana
OGŁOSZENIE

„ciosów” trwała do 68. min.,
w której po rzucie rożnym w
dość przypadkowej sytuacji
pod bramką Ferry, zawodnik
z Poznania umieścił piłkę w
siatce. Wejherowianie rzucili się do odrabiania strat,
ale robili to bezskutecznie.
Od wyższej porażki wejherowian uratował nasz bramkarz. W sobotę Gryf rozegra
mecz z Wisłą Puławy.
Gryf Wejherowo: Ferra
- Regliński (Gabor), Wicki Ż.K, Kamiński, Goerke
(Ptak) - Brzuzy, Nadolski,
Wicon (Trąbka), Kołc Ż.K,
Maciejewski - Gierszewski.
OGŁOSZENIE

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
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W
Starogardzie
Gdańskim odbył się
XXII Międzynarodowy
Turniej Tenisa Stołowego i XIII Memoriał
Andrzeja Grubby. W
prestiżowej żeńskiej
kategorii open na trzecim miejscu uplasowała się zawodniczka z
Luzina, Magda Płotka.

W Memoriale udział wzięło blisko 200 zawodników i
zawodniczek, w tym 6 tenisistów KTS-K GOSRiT Luzino,
dla których był to pierwszy
oficjalny start przed nadchodzącym sezonem 2017/18.
W kategorii juniorek
Magda Płotka zajęła drugą
lokatę, a Katarzyna Płotka
trzecie miejsce.

Magda Płotka ze swoją rywalką.

LZS zaprasza

Szóstki
piłkarskie
Pomorskie Zrzeszenie
LZS zaprasza na Mistrzostwa Pomorza w Szóstkach Piłkarskich Drużyn
Sołeckich. Zawody odbędą się w sobotę 2 września na obiektach GOSRiT
w Luzinie.
Impreza wyłoni najlepsze
sołectwo w naszym województwie. Informacje i zapisy:
w.krasucki@gosrit.luzino.pl
W zawodach mogą uczestniczyć drużyny sołeckie z terenu całego województwa
pomorskiego, składające się
z zarówno z zawodników
niezrzeszonych oraz piłkarzy
występujących na poziomie
A-klasy i B-klasy. Będzie znakomita zabawa oraz atrakcyjne nagrody.
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III liga
Znakomity
początek Wikędu kobiet
Piłkarze IV ligowego Wikędu Luzino
wygrywają mecz za meczem. Tym razem
pokonali na własnym boisku Kaszubię Kościerzyna 1:0.
Jedynego gola zdobył
w 18. min. M. Fierka. To
już czwarte kolejne zwycięstwo, dzięki któremu
drużyna awansowała na
drugą pozycje w ligowej tabeli, tracąc do lidera, Pogoni Lębork 1 punkt.
Wcześniej
luzinianie
pokonali Gedanię Gdańsk
2:4, a następnie rozgromili Sokół Wyczechy 2:6.
W ramach czwartej kolejki IV ligi, wygrali w Rumi
z Orkanem 1:4. W Rumi
praktycznie całe spotkanie
odbywało się pod dyktando podopiecznych trenera
Lisewskiego, którzy przy
większej skuteczności, powinni wygrać to spotkaOGŁOSZENIE

nie bardziej okazale. W
ostatnim pojedynku w Kościerzynie było już dużo
trudniej, bo przeciwnik też
był silniejszy i bardziej doświadczony.
Na dodatek w 79. min.
za uderzenie przeciwnika czerwoną kartką został ukarany Roppel,
który
prawdopodobnie
będzie musiał pauzować
kilka meczów.
Skład Wikędu: Pranga,
Bank, Kotwica, Kowalski,
Roppel, Murakowski , Czoska, Fierka (Mienik Darek), Tobiaski, Rutkowski
(Dąbrowski), Opłatkowski
(Semak).

GOSRiT
Luzino
na remis. Od remisu 2:2 na własnym
stadionie z Czarnymi Pruszcz Gdański
rozpoczęły zmagania ligowe piłkarki
GOSRiT Luzino.

Piłka nożna

Liga Orliki na koniec wakacji
Na boisku w Kębłowie zakończono rozgrywki wakacyjnej Ligi Orliki. Było dużo emocji i dobrej zabawy.
W kategorii 2005 wygrali FC Nikt Nas Nie Chce, w
kategorii 2002 zwycięzyła
druzyna Rudy Pawlik, a w
1998 najlepszy był zespół

Albania Team.
Wręczono nagrody i
upominki najlepszym zespołom w swoich kategoriach wiekowych.

W 18 turniejach zagrało
234 zawodników, zdobywająć 493 bramki. Rozgrywki
na boisku trwały w sumie
3194 minut.

Gole dla podopiecznych
trenera Sylwestra Piątka zdobyły: powracająca z
wypożyczenia z II ligowej
Polonia Środa Wielkopolska, Magda Lińska oraz
Natalia Klas.
Kolejne spotkanie nasze zawodniczki rozegrają w najbliższą niedzielę
3 września w Żukowie z
miejscowym GKS.

Dołącz do nas na: facebook.com/PulsWejherowa

Piłka nożna

Liga
sołecka
w Luzinie
Ze względu na Mistrzostwa
Pomorza
Drużyn Sołeckich, które odbędą się 2 września, runda jesienna
Luzińskiej Ligi Sołeckiej rozpocznie się wyjątkowo 10 września.
Po rundzie wiosennej na
czele rozgrywek znajdują
się zawodnicy z Kębłowa,
którzy wyprzedzają Kochanowo i Milwino.
Zestawienie pierwszej
jesiennej kolejki, której
wszystkie zawody rozpoczynają się o godz. 14.00:
Wyszecino-Luzino,
Sychowo-Milwino,
Barłomino-Zelewo,
(pauza)
Kochanowo i Kębłowo.
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
Szkolenie i dyżury ekspertów ZUS

Tydzień Przedsiębiorcy
Zmiany w opłacaniu składek, elektroniczne zwolnienia lekarskie i
sposoby radzenia sobie z długiem w ZUS to tylko część tematów tegorocznego „Tygodnia Przedsiębiorcy”. Odbędzie się on od 11 do 15
września. Na przedsiębiorców z Wejherowa i okolic czekają bezpłatne
szkolenie i dyżury ekspertów.
Szkolenie
„e-Składka
-nowy wymiar rozliczeń”
dotyczy zmian w opłacaniu
składek, które wejdą w życie od 1 stycznia 2018 roku.
Przedsiębiorcy
otrzymają
jeden indywidualny rachunek bankowy, na który będą
wpłacać składki jedną wpłatą. Cztery przelewy zastąpi
jeden, a to oszczędność czasu
i niższe koszty obsługi płatności. Eksperci wytłumaczą,
jak to wpłynie na comiesięczne rozliczenia z ZUS.
Szkolenie poświęcone e-składce odbędzie się we
wtorek 12 września w
dwóch turach o godz. 9.00 i

11.00 w Inspektoracie ZUS
w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 294.
Zainteresowani udziałem
mogą zgłaszać już teraz się
na adresy e-mail: aleksandra.
nadolska@zus.pl lub malgorzata.wisniewska04@zus.pl
„Tydzień
Przedsiębiorcy” to też oferta dla tych,
którzy dopiero rozpoczynają przygodę z biznesem. W
ramach „Pakietu nowego
przedsiębiorcy” eksperci
wytłumaczą od podstaw, jak
opłacać i rozliczać składki.
Będzie mowa o e-Składce i e-ZLA (elektronicznych zwolnieniach lekarskich).

Dyżury ekspertów odbędą
się w:
Powiatowym Urzędzie
Pracy w Wejherowie przy
ul. I Brygady Pancernej WP
32 w poniedziałek 11 września od 9.00 do 12.00,
Urzędzie Miasta Wejherowa przy Placu Jakuba
Wejhera 8 w poniedziałek 11
września od 9.00 do 14.00,
Urzędzie Miasta Redy
przy ul. Gdańskiej 33 w środę 13 września od 9.00 do
12.00,
Urzędzie Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7 w
czwartek 14 września od
9.00 do 12.00.

N A S Z PA R T N E R

Czytaj nas
również

ATRAKCYJNA DZIAŁKA
POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ
położona w Wejherowie

w sąsiedztwie Puszczy Darżlubskiej

NA SPRZEDAŻ

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Wejherowie przy ul. Parkowej 2A/20

o g ł a s z a, że
dnia 28.09.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki odbędzie się
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
W WEJHEROWIE PRZY UL. GOŁĘBIEJ
stanowiącej własność Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
oznaczonej:
działka 139/10 obr.8, o powierzchni 1386 m2, zapisana w KW GD1W/00028566/4
Gmina Miasta Wejherowa zobowiązana jest ustanowić służebność przejazdu i przechodu
poprzez dz. nr 138/10 obr.8, stanowiącą część ul. Kruczej, na rzecz każdoczesnego
właściciela nieruchomości położonej przy ul. Gołębiej. Przedmiotowa służebność zostanie
ustanowiona do czasu zaliczenia ul. Kruczej do kategorii dróg publicznych.
cena wywoławcza 207.900,00 zł. netto,
minimalne postąpienie 3.000 zł.
do ceny działki doliczony będzie udział w drodze w wysokości 1/14 części własności
działek 139/9, 138/7 i 142/17 obr. 8 (KW 89174/4) w cenie 15.814,00 zł netto
(niepodlegający licytacji)
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

WW. DZIAŁKA W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO PRZEZNACZONA JEST POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ
Z DOPUSZCZENIEM FUNKCJI USŁUGOWYCH NIEUCIĄŻLIWYCH.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie WTBS Sp. z o.o. w Wejherowie, przy
ul. Parkowej 2A/20, pod nr tel. 58 677-46-16

w internecie:
www.pulswejherowa.pl

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004
r., Nr 207 poz.2108 z dnia 22.09.2004 r.).

OGŁOSZENIE

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

ADMINISTRATOR
NIERUCHOMOŚCI
Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości
20 lat doświadczeń

Zapraszamy do współpracy
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WTBS sp. z o.o. Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26 e-mail: biuro@wtbs.wejher.pl
http://www.wtbswejherowo.pl/

