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Ukazuje się od 2011 roku

15 sierpnia Odpust na Kalwarii

14 i 15 sierpnia, z okazji poniedziałkowego święta Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, na Kalwarii Wejherowskiej odbędą się uroczystości odpustowe. Oj-
cowie Franciszkanie w Wejherowie zapraszają wiernych do wspólnej modlitwy.

Suma Odpustowa z po-
święceniem kwiatów i ziół  
zostanie odprawiona 15 
sierpnia o godz. 10.00 
przed kaplicą Dom Kajfa-
sza, pod przewodnictwem 
ks. kan. Wincentego 

Pytlika - dyrektora Mu-
zeum Diecezjalnego w 
Pelplinie i prefektem Po-
morskiej Komandorii Bo-
żogrobców. 

W tym samym miejscu 
dzień wcześniej o godz. 

18.30 zostanie odprawio-
ne nabożeństwo ku czci 
Matki Bożej, które uświet-
ni zespół „Wpatrzeni”. O 
godz. 19.00 rozpocznie się 
msza św., a po niej proce-
sja do kaplicy Grób Matki 

Bożej (Góra Oliwna przy 
ul. ks. E. Roszczynial-
skiego). Piękna tradycja 
procesji z trumną i figurą 
Maryi do Jej grobu, co ro-
ku uświetnia dwudniowy 
odpust.                        AK.

Na niezwykłe wydarzenia teatralne zaprasza 
mieszkańców Wejherowa prezydent Krzysztof 
Hildebrandt i Wejherowskie Centrum Kultury.

W ramach cyklu wydarzeń pod szyldem „Niezłom-
ne Miasto” 12 i 13 sierpnia w Wejherowie zobaczymy 
spektakle i happeningi. A wszystko to w 90. rocznicę 
wystawienia na wejherowskim rynku spektaklu „Ksią-
że Niezłomny” w wykonaniu Teatru Reduta.            Str. 8

Niezłomne Miasto 
już od jutra

Remont dworca
coraz bliżej 

29 lipca br. Polskie Koleje Państwowe S.A. ogło-
siły przetarg na realizację jednej z najbardziej 
oczekiwanych przez lokalną społeczność inwe-
stycji - modernizacji dworca kolejowego w Wej-
herowie. Do 4 sierpnia można było składać oferty 
projektu odnowy 150- letniego obiektu.         Str. 4
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PANI
DANUCIE CZERNEWSKIEJ

Dyrektorce Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie

łącząc się bólu,

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

M A M Y
składają

	 	 	 	 	 „Trudno	jest	powiedzieć
	 	 	 	 									-	żegnaj	na	zawsze	komuś	najbliższemu…”

Słowa szczerego żalu i głębokiego współczucia 

Danucie Czernewskiej
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie 

z powodu śmierci 

M A M Y
Nie ma słów, które ukoją ból, ale nasze myśli są z Tobą, niech przyniosą 

wsparcie i poczucie, że nie jesteś sama w tak bolesnej chwili…

	 	 	 	 		Zastępca	Prezydenta	Miasta	Wejherowa,	
	 	 	 	 										Dyrektorzy	oraz	Pracownicy	
	 	 	 	 				placówek	oświatowych	w	Wejherowie.

    Bogdan	Tokłowicz	
						Przewodniczący
Rady	Miasta	Wejherowa
						wraz	z	radnymi

  Krzysztof	Hildebrandt	
				Prezydent	Miasta
								Wejherowa
wraz	ze	współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Akcja  „Piesi”
Policjanci ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji 

w Wejherowie przeprowadzili policyjną akcję „Piesi”. Mundu-
rowi przyglądali się pieszym uczestnikom ruchu drogowego, 
którzy naruszają przepisy drogowe. 

Policjanci ukarali 38 osób, w tym 20 pieszych i 4 kie-
rowców, którzy popełnili przewinienia drogowe przeciw-
ko pieszym. 

Dodatkowo zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych i dwa 
prawo jazdy. Mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej kie-
rowcę, który kierował samochodem, mimo, że miał cofnięte 
uprawnienia przez uprawniony organ. To przestępstwo jest 
zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2.

Nietrzeźwy kierowca
Policjanci z Wejherowa otrzymali zgłoszenie o nietrzeź-

wym kierowcy, którego ujęli już inni uczestnicy ruchu drogo-
wego i uniemożliwili nietrzeźwemu kierowcy kontynuowanie 
jazdy samochodem. 

Policjanci pojechali na miejsce zdarzenia na ul. Gdańską 
w Wejherowie, gdzie sprawdzili stan trzeźwości kierowcy sa-
mochodu osobowego. Okazało się, że 59-latek miał w orga-
nizmie ponad 2 promile alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali 
kierowcy prawo jazdy. Mężczyzna zostanie przesłuchany i 
usłyszy zarzuty. Za przestępstwo kierowania samochodem w 
stanie nietrzeźwym grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

Nietrzeźwy bez uprawnień
Późnym wieczorem w miejscowości Gniewino policjanci 

z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę sa-
mochodu marki VW Golf. Podczas legitymowania kierowcy i 
sprawdzania w policyjnych systemach, okazało się, że 44-let-
ni mieszkaniec powiatu lęborskiego nie miał uprawnień do 
kierowania, gdyż zostały one mu cofnięte przez uprawnio-
ny organ. Ponadto kierowca okazał się nietrzeźwy i miał w 
organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Mundurowi unie-
możliwili kierowcy dalszą jazdę. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, kierowca volkswagena popełnił przestępstwa, 
gdyż prowadził samochód, nie stosując się do decyzji właści-
wego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojaz-
dami i kierował w stanie nietrzeźwości. Oba czyny zagrożone 
są karą pozbawienia wolności do lat 2.

Z POLICJI

Zderzenie aut
Na ul. Wejherowskiej w 

Koleczkowie doszło do bar-
dzo groźnego zderzenia 
dwóch samochodów osobo-
wych (na	zdjęciu	obok). 

Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że 58-latek kierujący 
oplem z nieustalonej przy-
czyny zjechał na przeciwny 
pas ruchu i zderzył się czoło-
wo z pojazdem marki Ford. 
Na skutek wypadku kierow-
ca opla i jego pasażerka oraz 
pasażerka forda zostali prze-
transportowani do szpitala. 
Policjanci zatrzymali kie-
rowcy opla prawo jazdy oraz 
zabezpieczyli jego krew do 
badań. Teraz sprawą zajmą 
się śledczy, którzy szczegóło-
wo będą wyjaśniali okolicz-
ności zdarzenia.

Śmierć 19-latka
W sobotę 6 sierpnia, ok. 

godz. 5 rano trzech młodych 
ludzi (po 19 i 20 lat) jecha-
ło volkswagenem passatem. 
Kierowca jechał prawdopo-
dobnie zbyt szybko, na łu-
ku drogi stracił panowanie 
nad samochodem. Auto zje-
chało na drugą stronę drogi i 
z impetem uderzyło w drzewo 
(zdjęcie	powyżej). 

Jeden z pasażerów, 19-let-
ni mieszkaniec powiatu wej-
herowskiego, zmarł w wyniku 
odniesionych obrażeń.

W ostatnim czasie na terenie powiatu wejherowskiego doszło do 
kilku tragicznych wypadków drogowych, w których zginęli ludzie. 
Inni uczestnicy tych zdarzeń zostali ranni i trafili do szpitala.

Troje rannych
W Wejherowie na ul. Cho-

pina 26-letni kierowca samo-
chodu volkswagen na łuku 
drogi zjechał na przeciwny 
pas ruchu i zderzył się z pra-
widłowo jadącą skodą. Ran-
ne zostały trzy osoby: obaj 
kierowcy oraz 4-letnia pasa-
żerka skody.

Niestety okazało się, że 
kierowca vw był nietrzeźwy 
- miał ok. 1,5 promila alko-
holu w organizmie. Policjan-
ci zatrzymali jego prawo 

jazdy, a także dowody reje-
stracyjne obu samochodów. 
Sprawą zajmą się śledczy z 
Komendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie.

Śmiertelne potrącenie
W Rybienku w gm. Gnie-

wino kierowca samochodu 
ciężarowego IVECO potrącił 
80-latnią kobietę. Kierowca 
wykonywał manewr cofania 
w kierunku posesji. Ranna 
piesza została przewieziona 
do szpitala, gdzie zmarła w 
skutek odniesionych obrażeń.

Wypadki na drogach powiatu

Są zabici i ranni

Policja przypomina najważ-
niejsze zasady, dotyczące bez-
pieczeństwa nad wodą: 

- korzystamy z kąpielisk tyl-
ko w miejscach do tego wy-
znaczonych i nadzorowanych 
przez osoby do tego uprawnio-
ne, stosujmy się do poleceń ra-
towników;

- nie wchodzimy do wody 
po spożyciu alkoholu – najczę-
ściej toną osoby nietrzeźwe;

- nie kąpiemy się zaraz po je-
dzeniu - powinno się odczekać 
przynajmniej godzinę;

- nie wchodzimy do wody 
zaraz po opalaniu się na słoń-
cu - może to grozić szokiem ter-
micznym;

- po wejściu do wody naj-
pierw schładzamy ciało - 
zwłaszcza okolice serca, karku 
oraz twarzy;

- nad bezpieczeństwem ką-
piących się dzieci zawsze musi 
czuwać ktoś dorosły;

- nie próbujmy przepływać 
jeziora czy wypływać na otwar-
ty akwen bez asekuracji;

- nie skaczemy do wody z 
dużej wysokości – takie sko-
ki mogą grozić urazem głowy 
oraz kręgosłupa;

- dzieci i osoby dorosłe, któ-
re korzystają ze sprzętów pły-
wających, powinny mieć na 
sobie kapok;

- podczas skurczu mięśni 
nie wpadajmy w panikę. Kiedy 
coś takiego nam się przydarzy 
starajmy się wezwać pomoc. 
Jeśli w pobliżu nie ma nikogo, 
należy położyć się na plecach, 
spokojnie oddychać, zgiąć sto-
pę w stawie skokowym i moc-
no przyciągając ją do siebie, 
wyprostować nogę w kolanie i 
starać się dopłynąć powoli do 
brzegu.

Policja 
apeluje

Liczne utonięcia, do któ-
rych doszło tego lata, m.in. 
śmierć dzieci w morskich fa-
lach, pokazują, że bezpie-
czeństwo nasze i naszych 
dzieci nad wodą zależy w 
dużej mierze od nas sa-
mych. Kąpiel w miejscach 
niestrzeżonych lub w czasie, 
kiedy wywieszona jest czer-
wona flaga, a także kąpiel 
po spożyciu alkoholu, to 
główne przyczyny utonięć.
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Dzięki podjętej jedno-
głośnie uchwale w sprawie 
przyjęcia wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy 
Miasta Wejherowa zwięk-
szono wydatki na rewitali-
zację Parku Miejskiego im. 
Aleksandra Majkowskie-
go. Na wniosek prezyden-
ta Krzysztofa Hildebrandta 
radni przeznaczyli z bu-
dżetu miasta 391 tys. zł. 

Mimo wakacji, wejherowscy radni wzięli udział w XXIV Nadzwy-
czajnej sesji Rady Miasta Wejherowa. Podczas obrad 4 sierpnia 
br. radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa oraz przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego północnej części śródmieścia miasta.

na realizację dodatkowych 
elementów, które wzbogacą 
atrakcyjność Parku Miej-
skiego. W przyszłym roku 
będzie możliwe zamonto-
wanie nowych urządzeń do 
rekreacji i aktywnego wy-
poczynku.

Po wcześniejszej dys-
kusji, większością głosów 
(przy 3 głosach wstrzy-
mujących) radni podjęli 

również uchwałę o zmia-
nie Uchwały nr VIIk/
XIV/155/2015 w sprawie 
przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Wejherowo 
Śródmieście - część północ-
na, we fragmencie obejmu-
jącym południową pierzeję 
ul. Św. Jana i kwartał za-
budowy ul. Dąbrowskiego.

Obrady Rady Miasta w środku wakacji 

Więcej pieniędzy na rewitalizację parku

Jak informuje Stanisław 
Brzozowski, kierownik 
Wydziału Inwestycji Urzę-
du Miejskiego, zatoki auto-
busowe w ul. Lelewela są 
potrzebne w związku z uru-
chomieniem nowej linii auto-
busowej. Jej trasa prowadzi 
m.in. ulicą Lelewela.

W ramach tego zadania re-
alizowana jest także przebu-
dowa systemu odprowadzenia 
wód deszczowych. Konieczne 
było uzyskanie nowego po-
zwolenia wodno-prawnego na 
tego rodzaju pracu, ponieważ 
dotychczasowe pozwolenie na 
zrzut wód opadowych do rzeki 
wygasło w zeszłym roku. 

- Nowe pozwolenie na-
rzuca na miasto obowiązek 
wymiany starych wyeksplo-
atowanych separatorów i 
osadników na nowe - mówi 
Stanisław Brzozowski. - Ce-
lowo zaprojektowano te pra-
ce w jednym zadaniu, aby 
jednocześnie przy budowie 
zatok wybudować nowy se-
parator.

Na ulicy Lelewela w Wejherowie latem prowadzone są prace budowlane. Powstają tam 
dwie zatoki dla autobusów komunikacji miejskiej. Zatoki buduje firma drogowa Eurovia,  
a inwestycja, połaczona z przebudową systemu odprowadzenia wód deszczowych potrwa 
do końca października br.  

Nowe zatoki i nowa kanalizacja deszczowa

Roboty na ulicy Lelewela

Na ulicy Lelewela w Wejherowie powstają nowe zatoki autobusowe oraz zmo-
dernizowana kanalizacja deszczowa. Wartość realizowanych prac, które zakoń-
czą się w październiku, wyniesie ok. 490 tys. zł. 

Dwa bieliki, które znajdują się w wejherowskim parku 
ze względu na trwałe okaleczenia doznane na wolności, nie 
są w stanie samodzielnie przetrwać w warunkach natural-
nych. Przenosiny do wolier z ośrodków rehabilitacji to dla 
obu osobników szansa na rozpoczęcie nowego życia w bardzo 
komfortowych warunkach. Symbolicznym początkiem tego 
nowego rozdziału w życiu ptaków, będzie nadanie im imion.

Swoje propozycje mieszkańcy mogą zgłaszać poprzez ofi-
cjalny fanpage miasta na Facebooku. Przed przedstawie-
niem swoich propozycji warto zatem odwiedzić wejherowskie 
woliery, bacznie przyjrzeć się ptakom i wybrać najbardziej 
pasujące imiona. Przypominamy przy tej okazji, że bieliki, 
które na stałe zamieszkały miejski park to samiec i samica. 
Organizatorzy przedsięwzięcia czekają na różnorodne pro-
pozycje dla obu osobników.

Swoje pomysły można zgłaszać do 19 sierpnia za 
pośrednictwem komentarzy pod odpowiednim wpisem na 
profilu Wejherowa na Facebooku. Spośród zgromadzonych 
propozycji wybrane zostaną najciekawsze, na które będzie 
można głosować, również za pośrednictwem oficjalnego fan-
page’a miasta.  Głosowanie potrwa od 22 do 30 sierpnia 
i wezmą w nim udział wszyscy użytkownicy, którzy poprzez 
oznaczenie wybranego imienia, wskażą swój wybór. 

Imiona bielików, nowych gospodarzy wejherowskich wo-
lier, poznamy 31 sierpnia.

Urząd Miejski w Wejherowie szuka imion 
dla pary bielików, które zamieszkały w wej-
herowskim  parku. Propozycje imienia dla 
samca i samicy mogą zgłaszać mieszkańcy 
na profilu miasta na Facebooku. Ostatecznie 
imiona zostaną wybrane poprzez głosowanie.

Mieszkańcy wybiorą

Bieliki czekają 
na imiona
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Polskie dworce kolejowe 
pięknieją. Grupa PKP S.A. 
inwestuje nie tylko w no-
we pociągi, ale także w re-
monty budynków. Jeszcze 
do niedawna dworce kole-
jowe, stare i zaniedbane, 
straszyły podróżnych, a ich 
powierzchnie użytkowe nie 
były w pełni wykorzystane. 
Na szczęście, to się szybko 
zmienia. Mamy już kilka-
dziesiąt nowych albo zmo-
dernizowanych dworców, 
prawdziwe perełki architek-
toniczne lub wielofunkcyjne 
nowoczesne obiekty, praw-
dziwe ozdoby miast. 

WSPÓŁPRACA
Program modernizacji 

pomorskich dworców kole-
jowych przynosi zamierzo-
ne efekty: te stają się coraz 
bardziej przyjazne dla po-
dróżnych. Dzięki współpra-
cy przedstawicieli lokalnych 
władz samorządowych staro-
sty wejherowskiego Gabrie-
li Lisius oraz prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa Hil-
debrandta wkrótce dołączy 
do nich wejherowski dwo-
rzec kolejowy, który ma stać 
się prawdziwą wizytówką 
kulturalno-edukacyjną po-
wiatu wejherowskiego.

Od wielu lat lokalne wła-
dze samorządowe zabiega-
ły o remont zabytkowego 
dworca, mając na względzie 
dążenie do tworzenia jak naj-
lepszych warunków dla roz-
woju środowisk twórczych, 
upatrując w tym przedsię-
wzięciu szansę na promocję 
powiatu wejherowskiego. 

Remont dworca kolejowego w Wejherowie coraz bliżej

PKP ogłosiły przetarg
29 lipca 2016 r. Polskie Koleje Państwowe S.A. ogłosiły przetarg na realizację jednej z 

najbardziej oczekiwanych przez lokalną społeczność inwestycji, jaką niewątpliwie jest 
modernizacja dworca kolejowegow Wejherowie. Do 4 sierpnia 2016 r. można było składać 
oferty projektu odnowy 150- letniego obiektu.

KOLEJ NA 
KULTURĘ
Podwaliny przedsięwzię-

cia zainicjowało podpisane 
w dniu 24.06.2015 r. poro-
zumienie między władzami 
Powiatu Wejherowskiego, 
Wejherowa oraz PKP S.A. 
dotyczące deklaracji podję-
cia wspólnej realizacji pro-
jektu przebudowy dworca 
kolejowego w Wejherowie. 

Zgodnie z treścią listu 
intencyjnego, PKP S.A. w 
ramach planowanych inwe-
stycji zmodernizuje dworzec 
kolejowy, dostosowując go do 
obowiązujących przepisów i 
standardów europejskich. 

Samorząd powiatu wejhe-
rowski w ramach realizacji 
zadań własnych zagospoda-
ruje I piętro i poddasze dwor-
ca (łącznie ponad 400 m2) 

z przeznaczeniem na cele 
kulturalne i edukacyjne, w 
tym na sale wystaw czaso-
wych, miejsce spotkań, kon-
ferencji, w ramach projektu 
o roboczej nazwie „Kolej na 
Kulturę”.

MUZEUM 
I POCZYTALNIA
Wyższe kondygnacje zo-

staną prawie w całości 
przekazane władzom samo-
rządowym. Samorządy po-
stanowiły zaadoptować część 
budynku dworca kolejowego 
w Wejherowie na potrzeby 
dwóch oddziałów Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej: Działu 
Historii Miasta Wejherowa 
oraz Działu Antropologii 
Kultury Kaszub. 

Co więcej, z myślą o mło-
dzieży licealnej, oczekującej 

na przyjazd swojego autobu-
su lub pociągu, w budynku 
dworca planuje się organi-
zację przestrzeni wolnego 
czasu przed zajęciami szkol-
nymi i po lekcjach, poprzez 
utworzenie tzw. ,,Poczytal-
ni’’ dla uczniów. 

KASY PKP I PKS
Warto dodać, iż gruntow-

nej przebudowie ma zostać 
poddany parter, gdzie nadal 
będzie można kupić bilety 
PKP i SKM. 

Do wyremontowanego 
dworca PKP swoje kasy 
zamierza przenieść rów-
nież PKS. 

Ponadto wraz z moder-
nizacją dworca kolejowego 
planowana jest szersza rewi-
talizacja terenu oraz zmiana 
organizacji ruchu w rejonie 
dworca kolejowego.

Wyremontowany dworzec kolejowy w Wejherowie ma stać się prawdziwą wizy-
tówką kulturalno-edukacyjną powiatu wejherowskiego.

AKTUALNOŚCI

To już kolejna, piąta edycja plebiscytu fotograficzne-
go mającego na celu wyłonienie i nagrodzenie miejscowo-
ści, która w tym roku stworzyła najpiękniejszą dekorację 
kwiatową swojej przestrzeni. Plebiscyt to również podsu-
mowanie całego roku prac nad tym, by nasza wspólna prze-
strzeń stawała się bardziej przyjazna.

W trosce o uczciwość głosowania organizatorzy plebi-
scytu informują, że każdy oddany głos liczy się pojedyn-
czo z każdego adresu IP, co oznacza że można zagłosować 
tylko raz ze swojego komputera. Każda próba obejścia tej 
zasady może skutkować ostrzeżeniem i wyzerowaniem gło-
sów uznanych za fałszywe, a ostatecznie dyskwalifikacją 
użytkownika, rozumianą jako wyłączenie danego Miasta 
z udziału w konkursie.

Głosowanie w konkursie rozpoczęło się w dniu 
1 sierpnia i potrwa do 29 sierpnia 2016 roku do 
godz. 24.00. 

Dwa dni temu Wejherowo liczyło niespełna 300 głosów. 
Musimy dogonić kilka miast, które przekroczyły już liczbę 
tysiąca głosów, a więc głosujmy na Wejherowo!

Ukwiecone Miasto

Głosujmy na
Wejherowo

Władze miasta Wejherowa gorąco za-
praszają do głosowania na Wejherowo w 
plebiscycie Terra Flower Power – Najpięk-
niej Ukwiecone Miasto w Polsce. Link do 
strony plebiscytu, gdzie można oddawać 
głosy to: http://plebiscyt.inspirowanina-
tura.pl/wejherowo/

W ramach cyklu Muzycz-
ne Lato, publiczność porwą 
do tańca gorące salsowe ryt-

W każdą niedzielę wakacji w Parku Miejskim odbywa się koncert lub 
występ kabaretowy. W najbliższą niedzielę 14 sierpnia w wejherowskim 
amfiteatrze wystąpi kolejny muzyczny gość, tym razem egzotyczny. 

Muzyczne niedziele w parku

Salsa w amfiteatrze

my zespołu Tripulacion 
Cubana. Wstęp wolny.

Na koncert, który roz-

pocznie się jak zwykle o 
godz. 17.00 zaprasza Wejhe-
rowskie Centrum Kultury. 

Tripulacion Cubana jest 
projektem kubańskiego mu-
zyka Reia Ceballo, który za-
prosił wybitnych artystów. 
Zespół nawiązuje do muzy-
ki kubańskiej we wszystkich 
jej odsłonach. 

Posłuchamy jak brzmi 
muzyka son, cha-cha-cha, 
salsa, timba, latin-pop i la-
tin-jazz w rdzennym wyda-
niu wyspiarskim. 
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W Starostwie Powiato-
wym w Wejherowie starosta 
wejherowski Gabriela Lisius 
oraz członek Zarządu Po-
wiatu Jacek Thiel podpisali 
umowy partnerskie z wło-
darzami oraz organizacjami 
pozarządowymi z terenu po-
wiatu wejherowskiego.

Głównym celem projektów 
jest zwiększenie zatrudnie-
nia osób i rodzin zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym osób z 
niepełnosprawnościami, po-
przez wdrożenie komplekso-
wego programu aktywizacji 
społeczno-zawodowej oraz 
zwiększenie liczby trwałych 
miejsc świadczenia usług spo-

Gładka, bezpieczna i wygodna jest droga z Rybna do Kostkowa. 
Zakończono modernizację tej drogi powiatowej na odcinku Kost-
kowo - Rybno. Koszt inwestycji wyniósł ponad 585 tys. zł.

W oddaniu drogi do 
użytku uczestniczyli m.in.: 
wicestarosta wejherow-
ski Witold Reclaf, członek 
Zarządu Powiatu Jacek 
Thiel, przewodniczący Ra-
dy Powiatu Wejherowskie-
go Ryszard Czarnecki oraz 
dyrektor Zarządu Drogo-
wego dla Powiatu Puckiego 
i Wejherowskiego Robert 
Lorbiecki. Obecni byli tak-
że przedstawiciele firmy 
wykonawczej.

W ramach inwestycji 
dokonano frezowania ist-
niejącej nawierzchni oraz 
wykonano warstwę ście-
ralną z betonu asfaltowego 
na odcinku 2,291 km. Mo-
dernizacja drogi objęła tak-
że regulację wysokościową 
zjazdów i skrzyżowań oraz 
uzupełnienia pobocza.

Generalnym wykonaw-
cą była firma Strabag Sp. 
z o.o. z Pruszkowa. Prace 
realizowane były od 15 ma-
ja do 16 lipca br.

Przypomnijmy, że w  
pierwszej połowie lipca br. 
oddano po remontach dro-
gi powiatowe na odcinkach: 
Niepoczołowice - Kamieni-
ca Królewska (ponad 3 km, 
gmina Linia) oraz Jeleńska 
Huta  - Kowalewo (1,1 km, 
gm. Szemud). Łączny koszt 
obu inwestycji wyniósł po-
nad 600 tysięcy złotych.

Odnowiono też na-
wierzchnię drogie powiato-
wej  Zakrzewo - Strzepcz 
- Wejherowo w gminie Linia 
na odcinku Pobłocie - Roso-
chy (o długości 1,65 km). 

Prawie 300 osób zostanie objętych 
projektami aktywizacji zawodowej

Będą warsztaty, 
szkolenia, staże

Samorządowcy z powiatu wejherowskiego oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych podpisali umowy partnerskie, dotyczą-
ce realizacji projektów: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 
w Powiecie Wejherowskim I” i „System Aktywizacji Społeczno-Za-
wodowej w Powiecie Wejherowskim II”. 

łecznych i ułatwienie dostępu 
do wysokiej jakości usług spo-
łecznych, poprzez wdrożenie 
kompleksowego programu 

ich rozwoju na terenie powia-
tu wejherowskiego.

Projektami objętych zo-
stanie 298 osób zamieszku-
jących powiat wejherowski.

W ramach programu prze-
widziano m.in.: warsztaty 
motywacyjne, spotkania te-
matyczne i animacyjne, porad-
nictwo zawodowe, coaching, 
szkolenia, kursy zawodowe, 
staże i praktyki zawodowe 
oraz warsztaty terapeutycz-
ne, poradnictwo psychologicz-
ne czy teleopiekę.

Łączna wartość obu pro-
jektów wyniosła prawie 4,7 
mln zł. Programy realizowa-
ne będą od 1 września br. do 
30 września 2018 r., czyli po-
nad rok.

Z Rybna do Kostkowa bezpieczniej

Droga jak nowa

Koszt realizacji inwestycji 
wyniósł 607 tys. zł.

Do końca września po-
trwa jedna z ważniejszych 
inwestycji realizowanych 
obecnie przez Powiat, czyli  
„Rozbudowa drogi powiato-
wej nr 1438G Żelazno - Mie-
rzyno - Kostkowo - Bolszewo 
na odcinku Bolszewo -Gó-
ra”. Ta inwestycja kosztuje 

2,7 mln zł, z czego połowę 
pokryje rządowe dofinanso-
wanie w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2019”.

To nie wszystkie inwe-
stycje, które Powiat za-
planował do realizacji w 
bieżącym roku, o czym pi-
salismy szerzej w „Pulsie”.

Urząd Gminy w Luzinie informuje, że w terminie od 
16 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r. (przez 
trzy miesiące) będzie prowadzona rozbiórka oraz budo-
wa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1336G 
przez rzekę Gościcinę w miejscowości Dąbrówka Młyn. 

Zamknięcie drogi powiatowej w Dąbrówce Młyn

Zbudują nowy most na Gościcinie
W związku z tym nastąpi całkowite zamknięcie tej 

drogi, co wiąże się z utrudnieniami dla kierowców i ko-
niecznością skorzystania z objazdu. Trasa objazdu w 
kierunku Wejherowa prowadzić będzie przez miejsco-
wości: Robakowo, Luzino i Kębłowo.

Odbiór wyremontowanej drogi z Rybna do Kostkowa.

28 sierpnia 2016 r., w Gdańsku, odbędzie się uroczysty pogrzeb 
Danuty Siedzikówny „Inki”, sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady 
Armii Krajowej. 28 sierpnia 1946 r. 17-letnia „Inka” została zamo-
rodowana przez komunistycznych oprawców. Tego samego dnia 
rozstrzelano ppor. Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” , który 
zostanie pochowany razem z „Inką” na Cmentarzu Garnizonowym 
w Gdańsku, gdzie w 2014 znaleziono szczątki obojga bohaterów.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 13.00 mszą św. w Bazylice 
Mariackiej, pod przewodnictwem abp Leszka Sławoja Głódzia.

Pogrzeb „Inki”
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie

Starosta Wejherowski wraz ze współorganizatorami zaprasza mieszkańców Wejherowa i powiatu 
wejherowskiego razem z dziećmi  na ciekawe spotkanie z językiem angielskim, na którym edukacja 
odbywać się będzie poprzez zabawę. Jak zachęcić dziecko do nauki angielskiego? Tego dowiedzą się 
Państwo 20 sierpnia podczas imprezy „Angielski Park”. Szczegóły na plakacie poniżej. 

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko

-Pomorskiej w Wejherowie
serdecznie zaprasza 

na XLIX koncert
z cyklu

SPOTKANIA 
Z MUZYKĄ 

KASZUB
zatytułowany

„Na marszową nutę”

W programie wieczoru 
znajdą się popularne pieśni 
i melodie kaszubskie, opra-
cowane na orkiestrę dętą 
przez zasłużonych kapelmi-
strzów Pomorza: związane-
go z Wejherowem Alfonsa 
Patera (1905-1990) oraz 
byłego dyrygenta Orkie-
stry Reprezentacyjnej Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni 
- komandora Ireneusza 
Stromskiego.

Koncert odbędzie się 
w sobotę 3 września 2016 
roku o godz. 18.00 przed 
siedzibą Muzeum przy ul. 
Zamkowej 2a (Pałac Prze-
bendowskich-Keyserling-
ków) od strony parku.

W przypadku niepogody 
koncert zostanie przenie-
siony do wnętrza muzeum. 

WYKONAWCY:

Orkiestra Morskiego Od-
działu Straży Granicznej

sierżant sztabowy SG To-
masz Winczewski - śpiew

komandor porucznik re-
zerwy Ireneusz Stromski 

– kapelmistrz
kapitan SG Jarosław Ry-

walski - kapelmistrz
 
Witosława Frankowska 
– słowo o muzyce
 
Koncert zrealizowano 

m.in. ze środków przyzna-
nych przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji oraz przy życz-
liwej pomocy Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej 
w Gdańsku.
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W poprzednim wydaniu „Pulsu Wejhe-
rowa” pisaliśmy sporo o pobycie uczest-
ników  Światowych Dni Młodziezy w 
powiecie wejherowskim. Warto dodać, że 
młodzi goście z różnych zakątków świata 
otrzymali książkę, wydaną z inicjatywy 
ks. dziekana Daniela Nowaka. Książkę 
napisał Mirosław Lademann. 

Jest to publikacja parafii pw. Chry-
stusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej, przy 
finansowym wsparciu Starostwa Powia-
towego i Urzędu Miejskiego w Wejhero-
wie. 

W książce zawarto m.in.informacje 
o Wejherowie, o Sanktuarium Pasyjno-
-Matyjnym (m.in. o Kalwarii), Piaśni-
cy, o zasłużonych kapłanach, o s. Alicji 
- wszystko przetłumaczone na trzy języki 
(angielski, niemiecki i hiszpański).

Uczestnicy Światowych Dni 
Młodziezy, przebywający w 
naszym powiecie, zabrali stąd 
ciekawe wydawnictwo.

Na pamiątkę pobytu na Ziemi Wejherowskiej

Książka dla pielgrzymów

Piękna Wieś 2016

Strzepcz w konkursie

1 sierpnia br. w Strzep-
czu gościła wojewódzka ko-
misja pod egidą Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego. Sołtys wsi Edyta Re-
ich-Grzenkowicz wraz z 
mieszkańcami przygotowa-
li specjalny namiot ze spe-

W niedzielę 14 sierpnia o godz. 15.00 w Kaplicy Bł. Alicji Kotow-
skiej w Lesie Piaśnickim odprawiona zostanie uroczysta msza św. 
oraz procesja do grobu Błogosławionej.

Po mszy św. odbędzie się 
procesja do grobu błog. Ali-
cji, natomiast przed mszą 
św. wierni uroczyście przej-
dą przez Bramę Miłosierdzia 
celem uzyskania odpustu zu-
pełnego. 

Na uroczystość zaprasza 
ks. Daniel Nowak i parafia 
pw. Chrystusa Króla i bł. s. 
Alicji Kotowskiej. O godz. 
14.30 przed kościołem przy 
ul. Narutowicza będzie pod-
stawiony autobus dla nie-
zmotoryzowanych parafian. 
Można oczywiście również 
dojechać do Piaśnicy wła-
snym samochodem.

Msza św. i procesja

Modlitwa w Piaśnicy

Strzepcz – drugie co do wielkości pod względem ilości mieszkań-
ców sołectwo w gminie Linia uznane zostało przez powiatową ko-
misję za najpiękniejsze sołectwo powiatu wejherowskiego w 2016 
roku. Teraz wieś reprezentuje powiat w konkursie wojewódzkim. 

cjałami kuchni regionalnej. 
Goście z komisji odwiedzi-
li m.in. Ośrodek Edukacji 
Kaszubskiej na Głodnicy, 
Zielony Dworek oraz teren 
rekreacyjny wraz z siłownią 
zewnętrzną. Mieszkańcy od-
powiadali na liczne pytania 

komisji. Panie z komisji po-
dziwiały dorobek wsi w kroni-
kach szkolnych, OSP i KGW. 

Trzymamy kciuki, aby 
Sołectwo Strzepcz znalazło 
się w gronie laureatów wo-
jewódzkiej edycji konkursu 
„Piękna Wieś” 2016.

Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej Gminy Linia: http://www.gminalinia.com.pl
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KULTURA

NIEZŁOMNE MIASTO 12-13 SIERPNIA
13 sierpnia 1926 roku na Rynku Starego Miasta w Wejherowie wystąpił Teatr Reduta 

założony przez Juliusza Osterwę. Pierwszy polski teatr-laboratorium wystawił sztukę 
„Książę Niezłomny”. Mimo że oryginalny tekst napisał Calderon de la Barca, utwór zaist-
niał w polskim teatrze głównie dzięki tłumaczeniu, a zarazem parafrazie autorstwa Juliu-
sza Słowackiego. Mimo klasycznej formy, ponadczasowe treści zawarte w utworze silnie 
wpływają na kolejne pokolenia. 

Dzięki Juliuszowi Osterwie Wejherowo stało się pierwszym miastem na Pomorzu, do 
którego zawitała prawdziwa sztuka teatru - nowa, twórcza, eksperymentalna. W tym roku 
mija 90 lat od tego niezwykłego momentu w życiu kulturalnym miasta. 

W zawiązku z tym Filharmonia Kaszubska zaprasza na cykl wydarzeń pod wspólnym 
szyldem „Niezłomne Miasto”, które odbędą się 12 i 13 sierpnia.

„KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY” 90 LAT PÓŹNIEJ 
12 sierpnia, w przeddzień 90. rocznicy występu Teatru Reduta w Wejherowie, w na-

szym mieście znów zagości „Książę Niezłomny”. O godzinie 20:00 w Filharmonii Kaszubskiej 
spektakl pod tym samym tytułem, jednak w zupełnie innej, bardzo nowoczesnej aranżacji, 
zaprezentują aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza z Łodzi. Intrygująca treść, aktorstwo 
na najwyższym poziomie i imponująca scenografia rodem z Mad Maxa. 

„Książę Niezłomny” to jedyny spektakl teatralny wystawiany w sierpniu na scenie Fil-
harmonii Kaszubskiej. Bilety w cenie 35 i 40 zł do nabycia w kasach lub na www.wck.org.pl

W futurystyczny klimat wprowadzi widzów performance „Wojny Piasku”, który rozpocz-
nie się o godz. 19:00 na pl. Jakuba Wejhera. Można spodziewać się płonącej scenografii i po-
jazdów nie z tej epoki. Po pokazie zwycięzcy i przegrani przejdą do Filharmonii Kaszubskiej.

DAWNY WEJHEROWA CZAR
Z kolei 13 sierpnia chcemy zabrać wszystkich mieszkańców Wejherowa w podróż w cza-

sie do lat 20-tych. Za dnia w centrum miasta będzie można spotkać postaci sprzed wojny 
oraz podziwiać skarby tamtejszej motoryzacji. O godzinie 19:00 na Placu Jakuba Wejhera 
zostanie zaprezentowany „Wodewil Warszawski” w wykonaniu warszawskiego Teatru 
Pijana Sypialnia. Scenariusz został skonstruowany w oparciu o komedię Feliksa Szobera 
„Podróż po Warszawie” z 1876 roku. 

Jak na wodewil przystało, spektakl wypełniają piosenki i muzyka na żywo oraz wytańczo-
ne przez aktorów polki i walczyki, choć tańczyć będą nie tylko aktorzy. Widowisko zachwyci 
wszystkich tych, którzy chcą przenieść się do przedwojennych czasów, po których zostały 
piękne melodie i pożółkłe fotografie. 

Zachęcamy aby wyciągnąć ze swojej szafy choć element stroju nawiązujący do garderoby 
20-lecia międzywojennego i wziąć udział w miejskiej potańcówce.

KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY – PARAFRAZY 1926/2016
Przypomnijmy, że pierwsze wydarzenia upamiętniające występ Teatru Reduta w Wej-

herowie odbyły się w czerwcu 2016 r. 3 czerwca w Galerii Filharmonii Kaszubskiej miał 
miejsce wernisaż „Ten obraz i zmysłom grozi” - powroty i nawiązania, otwierający wystawę 
poświęconą Juliuszowi Osterwie i działalności Teatru Reduta głównie w kontekście realiza-
cji premiery „Książę Niezłomny” oraz Jerzemu Grotowskiemu jako kontynuatorowi myśli 
twórczej Juliusza Osterwy. Prezentację wystawy uświetnił występ Anny Marii Adamiak, 
która zaśpiewała utwory z repertuaru artystów 20-lecia międzywojennego.

Natomiast 4 czerwca ideę spektaklu „Książę Niezłomny” i konsekwencje jego realiza-
cji według koncepcji Jerzego Grotowskiego zaprezentowała podczas przedstawicielka Wro-
cławskiego Instytutu im. Jerzego Grotowskiego Sylwia Fiałkiewicz. Po południu odbył 
się pokaz inscenizacji przygotowanych przez zaproszone grupy teatralne, które podjęły się 
pracy nad parafrazą utworu „Książę Niezłomny”. Wieczorem widzowie obejrzeli inscenizację 
„Księcia Niezłomnego” Teatru Telewizji w reżyserii Jerzego Krysiaka.

W 90. rocznicę wizyty w Wejherowie eksperymentalnego Teatru Reduta

Spektakle, happeningi, muzyka
Na niezwykłe wydarzenia teatralne zaprasza mieszkańców Wejherowa prezydent Krzysztof Hildebrandt i Wejherowskie 

Centrum Kultury (Filharmonia Kaszubska). W ramach cyklu wydarzeń pod wspólnym szyldem „Niezłomne Miasto” w dniach 
12 i 13 sierpnia w Wejherowie zobaczymy spektakle i happeningi. Niektóre zabiorą nas w podróż w czasie. W centrum mia-
sta będzie można spotkać postaci z lat dwudziestych XX wieku oraz zabytkowe samochody z okresu międzywojennego.

Więcej informacji na temat bogatej oferty Wejherowskiego Centrum Kultury 
znajdziesz na stronie:  www.wck.org.pl

Patronat medialny nad cyklem wydarzeń objął m.in. „Puls Wejherowa”



9

redakcja@pulswejherowa.pl 11 sierpnia 2016

O G Ł O S Z E N I E
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O teatralnej działalności Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Wejherowie jest głośno od kilku lat. Spektakle cha-
rytatywne w wykonaniu seniorów (chociażby słynny, 
nagrodzony kabaret „W srebrną nitkę zaplątani”), czy też 
samorządowców (taki jak tegoroczny kryminał „Puste krze-
sło”) spotykały się zawsze z pozytywnym odbiorem i groma-
dziły tłumy widzów. 

Jak mówi Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, która 
będzie instruktorem grupy, jest ona przeznaczona dla osób 
dorosłych. - Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać 
swoje zainteresowania i umiejętności aktorskie. Naszą pracę 
rozpoczniemy od  opanowania podstaw gry aktorskiej - po-
pracujemy nad dykcją, nauczymy się jak operować swoim 
głosem, sporo czasu poświęcimy na elementarne zadania ak-
torskie. Teorię przekujemy w praktykę, przygotowując małe 
formy sceniczne - wyjaśnia pani Ewelina. 

Okazji do prezentacji dokonań nowopowstałej grupy nie 
będzie brakować. Jak wiemy, biblioteka prowadzi bogatą 
działalność kulturalną, a występy teatralne są jej mocną 
stroną. Warto, więc skorzystać z tej wyjątkowej okazji i być 
ich współuczestnikiem. 

Spotkania „Erraty” odbywać się będą raz w tygodniu w 
siedzibie biblioteki przy ulicy Kaszubskiej 14, o godzinie 
ustalonej po utworzeniu grupy.  

Telefoniczne zapisy ruszą 6 września, pod nr tel.      
58 677 65 72 u p. Eweliny Magdziarczyk-Plebanek. 
Kandydaci będą zaproszeni na rozmowę, o której poinfor-
mowani zostaną telefonicznie. 

KULTURA I EDUKACJA

Aktorzy-amatorzy 
poszukiwani

Kto chce spróbować swoich sił na scenie i 
zdobyć umiejetności aktorskie wkrótce bę-
dzie mógł spełnić swoje marzenia. Z uwagi 
na coraz bardziej rozbudowaną działalność, 
opierającą się o sztuki sceniczne, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Wejherowie posta-
nowiła założyć grupę teatralną „Errata”. Za-
pisy już we wrześniu.

Tylko podczas ostatnich 
dwóch miesięcy odnotowano 
znaczny wzrost ilości wypo-
życzanych książek. W związ-
ku z popularnością placówki 
na okres wakacji wydłużo-
no godziny pracy biblioteki. 
Przed nami drugi miesiąc 
programu ,,Wakacje 2016 w 
bibliotece’’, który zapowiada 
się równie interesująco.

Placówka przygotowała 
bogatą ofertę nie tylko dla naj-
młodszych, ale i dla dorosłych, 
w tym zajęcia teatralno-czy-
telnicze dla dzieci, rozgryw-
ki przy grach planszowych 
w kąciku gier, warsztaty ar-
tystyczno-czytelnicze, intere-
sującą wystawę ,,Książkowe 
znaleziska’’ i wiele innych. 
Dzieci miały okazję uczestni-
czyć w zajęciach rozwijających 
ich wrażliwość, wyobraźnię i 
umiejętności interpersonalne.

Przypomnijmy, że Powia-
towa Biblioteka Publiczna w 
Wejherowie z nową siedzi-
bą przy ul. Dworcowej 7 w 
Wejherowie (w budynku Ka-
szubsko-Pomorskiej Szko-
ły Wyższej) została otwarta 
w dniu 5 grudnia 2014 r. z 

Lato w powiatowej bibliotece

Wakacje z książką

Wejherowskie Stowarzy-
szenie  Sportowe,  wspól-
nie z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Wej-
herowie oraz partnerem 
głównym, czyli Centrum 
Handlowym JANTAR, orga-
nizuje po raz czwarty akcję 
charytatywną „Zeszyt dla 
Uczniaka”. 

Organizatorzy zapraszają 
firmy i organizacje do przyłą-
czenia się do tej kampanii, a 
także proszą mieszkańców po-
wiatu wejherowskiego i nie tyl-
ko, o wspólną zbiórkę pomocy 
szkolnych dla uczniów.

Akcja polega na zbieraniu 
materiałów i przyborów szkol-
nych dla dzieci z najuboższych 
rodzin. Wszystkie uzbierane 
rzeczy przekazane zostaną do 
siedziby MOPS w Wejherowie, 
który rozdysponuje materiały 
pośród najbardziej potrzebują-
cych dzieci. Materiały i przybo-
ry szkolne można dostarczać w 
kilku punktach na terenie mia-
sta Wejherowa oraz Luzina. 

Szczegóły dotyczące ak-
cji znajdują się na stronie 
Stowarzyszenia: www.spor-
twejherowo.pl

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie zadbała o to, aby 
czytelnicy wykorzystali czas wakacji twórczo i  ciekawie. Letni 
wypoczynek z książką okazał się atrakcyjną propozycją spędzenia 
wolnego czasu dla wielu mieszkańców powiatu wejherowskiego. 

inicjatywy Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego. W krótkim 
czasie zyskała uznanie lo-
kalnej społeczności, a liczba 
jej stałych czytelników ciągle 
wzrasta. 

W nowej siedzibie znajdu-
ją się specjalne miejsca dla 
najmłodszych, zachęcające 
do dobrej zabawy z książ-
ką. Czytelnicy mogą korzy-
stać z bezpłatnego dostępu 
do Internetu w strefie WiFi. 
Z powodzeniem działa Bo-
okcrossing - wymiana ksią-
żek między czytelnikami. 

Z uwagi na rosnące zain-
teresowanie czytelnictwem 
uruchomiono zapisy do Dys-
kusyjnego Klubu Książki dla 
młodzieży oraz Dyskusyjne-
go Klubu Książki dla dzieci. 
W zbiorach biblioteki zna-
leźć można zbiory regional-
ne, klasykę polską i obcą, 
książki popularno naukowe, 
publikacje dla dzieci i mło-
dzieży oraz nowości wydaw-
nicze i znaczący księgozbiór 
przyjęty w formie użyczenia 
od Kaszubsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej.

Podczas wakacji do biblioteki przy ul. Dworcowej na-
dal przychodzą dorośli i młodzi czytelnicy, dla których 
przygotowano ciekawe zajęcia.

Po raz czwarty

Zeszyt 
dla 
ucznia

Działająca od początku wakacji „Letnia Biblioteka w Pałacu” to plenerowa wypożyczal-
nia książek na tarasie Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków w Wejherowie (czynna od 
wtorku do piątku w godz. 10.00-18.00). Jej organizatorami są: MBP, Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 

W sierpniu nadal odbywa-
ją się tam animacje dla dzie-
ci oraz środowe spotkania z 
autorami. Wczoraj bohate-
rem spotkania był Krzysz-
tof Gradowski, autor 
książki „Pomorska emigra-
cja w Brazylii”. 17 sierpnia 
o godz. 17.00 odbędzie się z 
kolei spotkanie z dr. Sławo-
mirem Bronkiem. Będą to 
zarazem warsztaty śpiewa-
cze „Pieśni pustej nocy”.

Sierpniowe propozycje dla dzieci i dorosłych

Letnia Biblioteka w Pałacu

Przedstawienia Teatrzy-
ku Kamishibai dla dzieci 
wprawdzie już się skończy-
ły (ostatnie miało miejsce 
4.08), ale nadal odbywają 
się piątkowe zabawy plene-
rowe dla najmłodszych czy-
telników Letniej Biblioteki 
(na	zdjęciu	obok).	

Kolejne zabawy w parku 
zaplanowano:12.08, 19.08 i 
26.08 o godz. 16.00 -17.30.

Zdjęcie	z	archiwum	biblioteki.

Trwają przygotowania do kolejnej edycji Narodowego Czy-
tania, do którego włącza się także Wejherowo. Tegoroczna 
lektura - „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza - wybrana została 
spośród pięciu propozycji, podczas głosowania internetowego 

Powieść przyniosła Sienkiewiczowi pierwszą w historii Pol-
ski literacką Nagrodę Nobla i międzynarodowy rozgłos. Wej-
herowianie będą mieli okazję wysłuchać jej fragmentów w 
wyjątkowej interpretacji.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkow-
skiego oraz Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt, zapraszają 3 września o godz. 12.00 na Plac 
Jakuba Wejhera. Do literackiego świata kwitnącego impe-
rium rzymskiego oraz początków chrześcijaństwa, zabiorą nas 
przedstawiciele władz samorządowych, którzy przeczytają za-
inscenizowane fragmenty „Quo Vadis”. Nie zabraknie najbar-
dziej znanych wątków i cenionych cytatów.

„Quo Vadis” już 
wkrótce na rynku
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AKTUALNOŚCI

Dla uczestników pięknie 
zaśpiewał zespół ColoRed, 
którego wokalistką jest 
Natalia Modzelewska 
z Bolszewa. Wokalistka, 
o której sukcesach pisali-
śmy w „Pulsie Wejherowa” 
jest laureatką 10. Edy-
cji Festiwalu Zaczarowa-
nej piosenki w  Krakowie, 
organizowanego właśnie 
przez Fundację Anny Dym-
nej „Mimo Wszystko”.

W sobotę w Lubiatowie  
dzieci ich rodzice i opieku-
nowie uczestniczyli w zaba-
wach integracyjnych, grach 
planszowych, konkursach, 
malowaniu twarzy i cie-
kawych zajęciach. Wszyst-
kich częstowano chlebem ze 
smalcem, przygotowanym 
przez panie, prowadzące w 
gminie Choczewo gospodar-
stwa agroturystyczne. Na 
stoisku obok wejścia można 
było kupić ozdoby, wykona-
ne przez artystów, przezna-
czając tym samym pieniądze 

W minioną sobotę, na terenie Ośrodka Warsztatów Terapii Za-
jęciowej „Spotkajmy się” w Lubiatowie odbył się piknik inte-
gracyjny, zorganizowany przez Wolontariuszy Fundacji Anny 
Dymnej „Mimo Wszystko”. Mimo kapryśnej pogody uczestniczy-
ło w nim wiele rodzin z dziećmi.

Biuro Młodych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszyst-
ko” jest otwarte na osoby w każdym wieku i zachęca do 
działalności w Fundacji. 

Wolontariat to radość i entuzjazm, pasja i zaangażowa-
nie, służące osobom niepełnosprawnym. 

- Wierzymy, ze razem wszystko jest możliwe. Dołącz do 
nas  - zachcają wolontariusze.

Szczegóły na www.biuromlodych.org

na potrzeby ośrodka. Były 
też przejażdżki na kucyku i 
pokaz sprzętu strażackiego. 

Fundacja Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko” założona 
przez znaną aktorkę w 2003 
roku, pomaga dorosłym oso-
bom niepełnosprawnym, 
dofinansowując leczenie, 
rehabilitację, wspierając 
edukację i promując ich 
twórczość artystyczną. 

W fundacji ofiarnie pracu-
ją wolontariusze, skupieni w 
Biurze Młodych, wspierają-
cym podopiecznych Fundacji. 
Biuro, którego kierownikiem 
jest Katarzyna Walaszek,  

pomaga w akcjach Funda-
cji oraz organizuje własne 
imprezy. Każdy z wolonta-
riuszy przechodzi specja-
listyczne szkolenie m.in., 
podczas obozu szkoleniowo-
-integracyjnego w Lubiato-
wie, w gminie Choczewo. 

Wolontariusze uczest-
niczą w warsztatach i po-
szerzają swoją wiedzę. Ich 
zadaniem jest m.in. zorgani-
zowanie pikniku dla miesz-
kańców i wypoczywających 
nad morzem turystów. W 
tym roku z pewnością wy-
konali to zadanie bardzo 
dobrze.                           AK.

Piknik integracyjny w Lubiatowie, w gminie Choczewo

Rodzinna zabawa i koncert

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Panie w wieku 50-69 
lat mogą skorzystać z 
bezpłatnej mammogra-
fii w ramach Populacyjne-
go Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi. 
badania odbędą się we 
wrzesniu br. w nastepują-
cyh miesjcowosciach po-
wiatu wejherowskiego:

 Gniewino - 1 i 2 września 
przy Ochotniczej Straży Po-
żarnej, ul. Strażacka 2

Reda - 2 września na pla-
cu przy Zespole Szkół nr 1, ul. 
Łąkowa 36/38

Szemud - 6 września przy 
Wiejskim Ośrodku Kultury, 
ul. Emila Kwidzińskiego 1

Luzino - 8 września przy 
Hali Widowiskowo-Sporto-
wej, ul. Mickiewicza 22

Rumia - 12-14 września 
na parkingu przy Hali MO-
SiR, ul. Mickiewicza 49

 REJESTRACJA: pn.-pt. 
8.00-20.00, sb. 9.00-18.00

tel.: 58 666 24 44
www.mammo.pl

Profilaktyka

Badania
dla
kobiet
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

Swoim doświadczeniem, 
życzliwością i empatią  po-
magamy seniorom w co-
dziennych czynnościach. 
Podstawowym wyznaczni-
kiem opieki w przypadku 
naszych podopiecznych jest 
indywidualne podejście i 
odpowiadanie na konkret-
ne potrzeby.

Biorąc pod uwagę fakt, iż 
społeczeństwo się starzeje, 
istnieje zapotrzebowanie 
na tego rodzaju usługi. Za-
pracowani członkowie ro-
dzin czasami nie są w stanie 
pomagać swoim bliskim, 
np. rodzicom. Niekiedy al-
ternatywą jest znalezienie 
odpowiedniej opiekunki czy 
osoby dotrzymującej towa-
rzystwa np. podczas wizyty 
u lekarza.

Z naszego punktu wi-
dzenia tego rodzaju 
przedsięwzięcie jest odpo-
wiedzią na potrzeby spo-
łeczeństwa, w związku z 
czym planujemy poszerzyć 
swoją działalność i w przy-
szłości otworzyć dzienny 

Od 1 lipca br. rozpoczęła swoją działalność Wejherowska 
Spółdzielnia Socjalna ,,Dobrodziejki”. Zajmujemy się pry-
watnymi usługami opiekuńczymi u osób starszych i niepeł-
nosprawnych w ich miejscu zamieszkania. 

Szukasz kogoś do opieki dla osoby starszej? Albo oso-
by, która pomoże utrzymać porządek w mieszkaniu? Mo-
że właśnie to MY jesteśmy twoją alternatywą! 

Zadzwoń lub przyjdź do naszego biura przy ul. 
Hallera 1a w Wejherowie (pomieszczenia Klubu Senio-
ra 3/4), czynnego od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 14.00 -17.00, nr tel. 607 888 579, 797 781 721  w 
godz. 9.00 -17.00. 

dom pobytu dla osób star-
szych. Dodatkowo oferu-
jemy usługi sprzątające, 
także dla firm.

Chciałybyśmy rozwinąć 
skrzydła i otworzyć się tak-
że dla dzieci w wieku szkol-
nym, szczególnie oferując 
opiekę dzieciom klas „0”. 

Chcemy uatrakcyjnić 

dzieciom czas wolny i dać 
możliwość spędzenia cza-
su w różnorodny sposób, 
w związku z czym zamie-
rzamy organizować także 
półkolonie letnie dla dzieci 
oraz ferie zimowe.  

Przed nami wiele pracy 
i wyzwań, lecz nie brakuje 
nam zapału.

Wejherowska Spółdzielnia Socjalna 

„Dobrodziejki” pomogą 
starszym osobom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
    informuje:

Od 1 sierpnia 2016 roku są przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

Od 1 września 2016 roku będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku 
rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

   ULGA PRORODZINNA
W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych (wprowadzona zmiana 

ustawą z dnia 23 października 2014r. poz.1644) należy pamiętać, że dochodem 
niepodlegającym opodatkowaniu jest również kwota stanowiąca  różnicę między kwotą  
przysługującego odliczenia (ulga prorodzinna)  a kwotą odliczoną w zeznaniu podatko-
wym, która nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenie społeczne.

UWAGA!  Jeżeli wysokość pobranej przez płatnika zaliczki na podatek u osób 
najmniej zarabiających była niższa od przysługującej ulgi prorodzinnej to zwrot nie-
wykorzystanej kwoty przysługiwał do sumy kwot składek społecznych i zdrowotnych.

Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej zalicza się do dochodu w 
rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Dlatego osoby korzystające 
ze świadczeń rodzinnych winny go uwzględniać składając kolejny wniosek o świadczenia 
wpisując go jako dochód niepodlegający opodatkowaniu na załączniku nr 4 do wniosku 
o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku należy przy składania wniosku okazać 
PIT 36 lub PIT 37 wraz z PIT/UZ również za rok 2014.

Podstawa	prawna:		ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw	(Dz.	U.	z	2014r.	Poz.	1644)

Art.	2.	W	ustawie	z	dnia	29	sierpnia	1997	r.	–	Ordynacja	podatkowa	(Dz.	U.	z	2012	
r.	poz.	749,	z	późn.	zm.3))	w	art.	72	po	§	1	dodaje	się	§	1a	w	brzmieniu:	„§	1a.	Na	równi	
z	nadpłatą	traktuje	się	kwotę	stanowiącą	różnicę	określoną	zgodnie	z	art.	27f	ust.	8–10	
ustawy	z	dnia	26	lipca	1991	r.	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych,	wykazaną	w	
zeznaniu,	o	którym	mowa	w	art.	45	ust.	1	ustawy	z	dnia	26	lipca	1991	r.	o	podatku	do-
chodowym	od	osób	fizycznych,	lub	wynikającą	z	decyzji.”.

Art.	4.	W	ustawie	z	dnia	28	listopada	2003	r.	o	świadczeniach	rodzinnych	(Dz.	U.	z	
2013	r.	poz.	1456,	z	późn.	zm.5))	w	art.	3	w	pkt	1	w	lit.	c	w	tiret	dwudziestym	ósmym	
średnik	zastępuje	się	przecinkiem	i	dodaje	się	tiret	dwudzieste	dziewiąte	w	brzmieniu:	
„–	kwoty	otrzymane	na	podstawie	art.	27f	ust.	8–10	ustawy	z	dnia	26	lipca	1991	r.	o	po-
datku	dochodowym	od	osób	fizycznych;”.

Ze względu na możliwość  składania wniosków w tym samym czasie  na różne świadczenia, 
a tym samym wydłużony czas ich przyjmowania – WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE w:

  poniedziałek    -  w godz. 8.00 do 16.30   
  wtorek               - w godz. 8.00 do 14.30
  środa            - w godz. 8.00 do 14.30
  czwartek            - w godz. 8.00 do 14.30

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.

O G Ł O S Z E N I E

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

 Kursy kat.  A1, A, B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz 
Żukowski

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

Najbliższy kurs kat. B rozpocznie się  
 22 sierpnia 2016 r.

R E K L A M A

www.pulswejherowa.pl

Archiwalne 

wydania 

„Pulsu

Wejherowa”

są dostępne 

w internecie:

O G Ł O S Z E N I E
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RZEMIOSŁO

Henryk Mosiejko nie 
jestem rodowitym wejhe-
rowianinem. Pochodzi z 
województwa warmińsko-
-mazurskiego, które opu-
ścił,  przeprowadzając 
się najpierw do Gdańska. 
Tam zrodziła się myśl o 
stworzeniu własnego salo-
nu fryzjerskiego.

WEJHEROWO
JAK ORNETA
- Gdańsk jest pięknym 

miastem, ale chciałem na 
dłużej związać się z miej-
scem, które przypominałoby 
moją rodzinną Ornetę, gdzie 
spędziłem dzieciństwo, lata 
szkolne i gdzie zdobyłem za-
wód - mówi H. Mosiejko. - I 
tym sposobem osiedliłem się 
w Wejherowie. Moja przy-
goda z fryzjerstwem zaczę-
ła się w 1988 roku i trwa do 
dzisiaj. Pasję do zawodu fry-
zjerstwa rozbudził we mnie 
mój pierwszy mistrz, który 
poza codzienną  pracą w sa-
lonie, brał udział w konkur-
sach, zawodach zdobywając 
tytuł Mistrza Polski.

FRYZJER 
JAK ARTYSTA
Jak mówi mistrz, będąc 

jeszcze uczniem, ugrunto-
wał w sobie przekonanie, 
że zawód fryzjera to nie 
tylko rzemiosło, lecz pole 
do rozwoju na płaszczyźnie 
artystycznej.

- Podobnie jak mój Mistrz 
wybrałem taką wizję pro-
wadzenia działalności. Od 
momentu otwarcia salo-
nu zająłem się szkoleniem 
uczniów, uczestnicząc w za-
wodach regionalnych, wo-
jewódzkich, ogólnopolskich 
- dodaje pan Henryk. - Praca 
z uczniami daje mi ogromną 
satysfakcję, bo sukcesy jakie 

Wejherowscy rzemieślnicy - Henryk Mosiejko

Mistrzowie Polski w wejherowskim salonie
Mistrz fryzjerski, właściciel Studia Fryzjerskiego „Henryk”, czło-

nek Powiatowego Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsię-
biorstw - Związek Pracodawców w Wejherowie - Henryk Mosiejko 
jest także nauczycielem młodzieży, zdobywającej „szlify” w zawo-
dzie. Z tej działalności czerpie wiele satysfakcji, bo jego podopiecz-
ni zdobywają nagrody w prestiżowych konkursach. 

osiągają moi wychowanko-
wie są uwieńczeniem pracy 
mistrza. Rywalizują na kon-
kursach z najlepszymi. 

Aktualnie w salonie 
„Henryk” pracują mistrzo-
wie Polski, wicemistrzo-
wie oraz złoci medaliści w 
różnych kategoriach fry-
zur. Chlubą pana Henryka 
jest także zajęcie siódmego 
miejsca na Mistrzostwach 
Świata w Mediolanie przez 
jego ucznia.

NAGRODY I MEDALE
Za działalność szkolenio-

wą Akademia Rzemiosła w 
Gdańsku w ramach kon-
kursu „Firma z Jakością” 
przyznała firmie Henryka 
Mosiejki nagrodę za jakość 
wyszkolenia, natomiast w 
konkursie „Firma z Przy-
szłością” zajęła ona I miejsce 
w kategorii „Firmy Małe”.

Ostatni sukces mistrza i 
jego uczniów miał miejsce 
zupełnie niedawno. W lipcu 
br. dwoje uczniów z klasy 
drugiej Niepublicznej Szko-
ły Rzemiosła w Wejherowie 
brało udział w prestiżowym 
konkursie o nazwie VIII Sie-
radz Open Hair Festival im. 
Antoine’a Cierplikowskiego, 
zdobywając siedem złotych i 
jeden srebrny medal.

Zapytany o trendy w mo-
dzie fryzjerskiej, pan Hen-
ryk podkreśla, że zmieniają 
się one jak cztery pory roku 
i wymagają ciągłego aktu-
alizowania. 

- Szkolenia, wyjazdy na 
zawody, konkursy w Pol-
sce, Europie i na świecie są 
nieodłączną częścią naszej 
pracy. Oprócz tego, syste-
matyczne szkolenia bezpo-
średnio w salonie po okiem 
najlepszych stylistów w Pol-

sce, są zapisane w nasz ka-
lendarz - mówi właściciel 
firmy, którego zapytaliśmy 
o to, jak spędza wolny czas.

- W wolnym czasie , któ-
rego mi brakuje, bo firma 
Studio Fryzjerskie Henryk 
to załoga licząca 30 osób, 
czerpię siły na naszym pięk-
nym Sierra Golf, poznając 
zasady gry w golfa - infor-
muje Henryk Mosiejko. 

Anna Kuczmarska

Na zdjęciu obok: 
Mistrz szkolący Henryk 
Mosiejko (w środku) z 
uczniami w Dworze Ar-
tusa w Gdańsku, podczas 
wręczania nagród mar-
szałka woj. pomorskiego 
za wybitne osiągnięcia.

Na zdjęciu obok: Mistrz Henryk Mosiejko (w głębi) z 
młodzieżą podczas szkolenia.
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

Na inaugurację wejherowianie sprawili wielką sensację 
bo pokonali bardzo trudnego przeciwnika ze Stargardu. W 
pierwszej połowie nowy zawodnik grafitów D. Ciechański w 
19. min. pokonał bramkarza gości. Wyrównanie padło w do-
liczonej minucie spotkania. 

W drugiej odsłonie w 75. min. znakomitą okazję do zdo-
bycia bramki mieli wejherowianie. Pięć minut później R. 
Chwastek zdobył zwycięską bramkę dla Gryfa. Na wyjeździe 
wejherowianie wypunktowali Olimpię Zambrów. Po gwizd-
ku arbitra ruszyli ostro i w ciągu 35 minut „ustawili” całe 
spotkanie. Gole zdobywali: A. Klimczak, P. Kołc i R. Chwa-
stek. Po takim nokaucie Olimpia nie miała szans na sukces 
i w drugiej połowie zdobyła tylko bramkę honorową. 

Po dwóch wygranych nasz Gryf Wejherowo jest lide-
rem tabeli II ligi. Brawa dla zawodników i trenera Mariu-
sza Pawlaka. W najbliższą sobotę o godz. 17, gryfici na 
Wzgórzu Wolności podejmą Kotwicę Kołobrzeg. 

Gryf: Leleń - Brzuzy, Nadolski, Szur, Dampc - Mońka, 
Łysiak, Kołc, Klimczak - Chwastek, Ciechański. 

Piłka nożna. Brawo Gryf

Zaczęli od 
liderowania

Fantastycznie rozpoczęli rozgrywki II li-
gi piłki nożnej piłkarze Gryfa Wejherowo. 
Na inaugurację rundy jesiennej 2016/2017 
gryfici pokonali na własnym boisku Błękit-
nych Stargard Szczeciński 2:1. W drugim 
spotkaniu na wyjeździe pokonali Olimpię 
Zambrów 3:1. 

Zwyciężyła ekipa z Wej-
herowa: Stare Szopena, po-
konując w finale WAPN 
Błękitni. Trzecie miejsce wy-
walczyła drużyna FC Rumia 
pokonując w małym finale 
Tiger Gym. Piąte miejsce ex 

W Krakowie w pięciodniowych międzynarodowych zawodach w Biegu na Orientację 
pod nazwą „Puchar Wawelu” wystartowało sześcioro zawodników z Luzina. Dwoje z 
nich stanęło na podium. Pierwsze miejsce wywalczył Ryszard Jakielaszek, a trzecie 
w klasyfikacji zajęła Marlena Wieleba.

W klasyfikacji dzieci i 
młodzieży organizowanej 
przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki KTS-K GOSRiT 
zajął 6 miejsce w wojewódz-
twie, a w powiecie - pierwsze. 

Największym osiągnię-
ciem był brązowy medalMag-
dy Płotki w Mistrzostwach 
Polski LZS w Pleszewie. 
Magda i Katarzyna Płot-
ka wystąpiły we wszyst-
kich GRAND PRIX Polski 
oraz Mistrzostwach Polski. 
W Mistrzostwach Polski w 
Ostródzie Katarzyna zajęła 
9 miejsce w grze mieszanej. 
Magda i Kasia, reprezentu-
jące luzińskie Gimnazjum 
zdobyły 6 miejsce w finale 
Ogólnopolskiej Gimnazjady 
w Drzonkowie. 

W IV lidze pomorskiej 
KTS-K GOSRiT Luzino za-
jął piąte miejsce. 

Tenis

Sukcesy
W sezonie 2015/16 te-

nisiści stołowi KTS-K 
GOSRiT Luzino zdoby-
li 6 medali w Mistrzo-
stwach Województwa 
Pomorskiego (1 złoty, 
2 srebrne i 3 brązowe). 

Turniej piłkarski im. Michała Mazura

Rywalizacja i pamięć
Sześć drużyn amatorskich już po raz siódmy walczyło w Wejherowie 

w turnieju piłkarskim im. Michała Mazura, który zmarł nagle w wieku 
28 lat. Był kibicem piłkarskim i zawodnikiem, propagował zdrowy, spor-
towy styl życia. Minutą ciszy uczczono pamięć Michała.

aequo zajęły zespoły Szope-
na i Tytani.

Nagrody otrzymali: naj-
lepszy bramkarz turnieju  
M. Dąbrowski (Stare Szope-
na), król strzelców  P. Jeżew-
ski (FC Rumia), najlepszy 

zawodnik  K. Pionk (WAPN 
Błękitni). Puchary i statuet-
ki wręczali: ojciec Michała – 
Adam Mazur  i Rafał Szlas, 
przewodniczący Komisji 
Zdrowia, Sportu i Rekreacji 
Rady Miasta Wejherowa.



15

redakcja@pulswejherowa.pl 11 sierpnia 2016

OGŁOSZENIA  DROBNE

OGŁOSZENIA

PRYWATNE  OGŁOSZENIA  
ZAMIESZCZAMY  BEZPŁATNIE

Ogłoszenie można wysłać wyłącznie
e-mailem na adres: 

redakcja@pulswejherowa.pl   

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

przy ul. Polnej 3/41  (blisko stacji SKM Nanice).Wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
Komunalnych

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

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

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

 
Godziny pracy

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

   
Godziny przyjęć 

interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje 

interesantów 
po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu w 
następujące dni tygodnia:

Poniedziałek   16.00-17.00
      Czwartek   14.00-15.00

   
Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06
O G Ł O S Z E N I E

REKLAMY 
I

OGŁOSZENIA

W  PULSIE 

WEJHEROWA

redakcja@pulswejherowa.pl

www.pulswejherowa.pl

606  101 502
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 ,  e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl

CZYTAJ NAS W INTERNECIE:  www.pulswejherowa.pl
Wydawca: INFO-PRZEKAZ  z siedzibą w Rumi 
Druk:  Express Media w Bydgoszczy 
Nakład: 10 000 egzemplarzy                           ISSN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
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umówieniu się (pracujemy w terenie):  606 101 502

NIERUCHOMOŚCI
Wejherowo - okolice. 2500 

m od Śródmieścia, parterowy 
domek typu dworek, 3 poko-
je + salon + kuchnia, 2 łazien-
ki, strych, piwnica, działka 900 
m kw. Solidne ogrodzenie, do 
wykończenia, wszystkie media. 

Cena 350 tys. zł. W rozlicze-
niu może być mieszkanie, par-
ter - I p. Tel. 661 664 085

 * * *
Dom całoroczny z 2002 r., 

170 m kw. z garażem wolno 
stojącym, w m. Lewinko, tanio 
sprzedam. Tel. 600 318 458

 * * *
Sprzedam mieszkanie. Oka-

zyjna cena. 30m2 w bloku, w 
odległości 7 minut od Wejhe-
rowa. Piękne widoki, cisza. Bli-
sko pole golfowe. 

/ lub zamienię to mieszkanie 
na większe (około 60m kw.). Tel. 
791-311-460

 * * *
Sprzedam działkę uzbrojo-

ną960 m kw. Lub 1350 m kw. W 
centrum miejscowości Wysze-
cino, gm. Luzino. 

Tel. 693 485 069
 * * *
Sprzedam nieruchomość w 

Szemudzie - grunt 5900 m kw. 

przy trasie Chwaszczyno - Wej-
herowo (ogrodzona uzbrojo-
na).  Tel. 604 915 138

 

SPRZEDAM
Stary bojler elektryczny 50l 

z demontażu „PREDOM”. Boj-
ler jest jak najbardziej sprawny. 
Cena 80 zł. Tel. 660 617 608

 * * *
Sprzedam wannę 70x140, 

akrylową, białą, stan b. dobry 
oraz baterie. Cena 200 zł. 

Tel. 58/778 17 35
 * * *
Sprzedam piłę tarczową 

2KW 380V, samorobna. Cena 
630 zł.   Tel. 695 230 080

 * * *
Sprzedam rowerek trenin-

gowy Orbitek. Tel. 517 782 024
 * * *
Sprzedam matę edukacyjną 

- 50 zł, leżaczek bujaczek - 50 zł, 
krzesełko do karmienia - 100 zł. 

Tel. 505 567 034
 * * *
Sprzedam szafę na buty i 

ubrania 135 x 135. 
Tel. 517 782 024
 * * *
Oddam stolik pod TV, szary. 
Tel. 789 431 218
 * * *

Sprzedam tanio młode rybki 
kardynałki Wejherowo. 

Tel. 799 801 927
 * * *
Sprzedam sztangę w b. do-

brym stanie - dosłownie jak 
nowa - 30 kg, drążek 5kg, 2x 
odważnik po 5kg i 2x odważ-
nik 7,5kg. Wejherowo.

Tel. 784 808 700
 * * *
Sprzedam hulajnogę elek-

tryczną, nowe baterie, 150 zł. 
Tel. 515 398 257

KUPIĘ
Kupię rusztowania.
Tel. 730-025-386
 * * *
Kupię drewno opałowe.
Tel. 730-025-386

PRACA
Zatrudnię pracownika do 

elewacji budynków jednoro-
dzinnych. Tel. 604 545 793

 * * *
Malarz pokojowy do pracy 

w m. Lewinko potrzebny. 
Tel. 790 818 114
 * * *
Zatrudnię kobietę i mężczy-

znę do obsługi magla i pralnicy 
w Pralni Wejherowo. 

Tel. 58 677-27-36

Zawsze szybko, tanio, na czas!

GRYF - TAXI  Wejherowo

(58) 6 - 727 - 727
www.gryftaxi.pl

N A S Z  P A R T N E R



16

www.pulswejherowa.pl11 sierpnia 2016

O G Ł O S Z E N I E

KULTURA, SPORT, REKREACJA

䬀 䄀 䴀 䤀 䔀 一 䤀 䌀 䄀  ㈀

䬀 䄀 䴀 䤀 䔀 一 䤀 䌀 䄀  ㈀

Nowa inwestycja WTBS sp. z o.o. 
prestiżowa lokalizacja, komfortowa kameralna kamienica 

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

Zapraszamy 
do zapoznania się 

z projektem 
w siedzibie spółki

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

O godzinie 15.00 rozpocznie się zabawa, pełna atrakcji 
dla małych i dorosłych uczestników festynu. Zaplanowano 
występ Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca „Psiotrowe 
Dziewuchy’’ z  gminy Morzeszczyn koło Gniewa, występ 
Zespołu „Nasze Stronë” z Prusewa,  grupy „Frantówka” 
z Lęborka, a także występ Kabaretu „Senior-i-ta” z Redy. 

Dla strzebielińskiej publiczności zagra i zaśpiewa także 
Kapela ,,Bożepolanie”. Na festynie nie może zabraknąć 
Gminnej Orkiestry Dętej z Gminy Łęczyce. Będą gry i 
zabawy rekreacyjne dla całej  rodziny z nagrodami, a także 
trampolina, zjeżdżalnia, malowanie twarzy, itp.

Nie zabraknie smakołyków dostępnych na stoiskach ga-
stronomicznych. Warto być w niedzielę w Strzebielinie.

Jak co roku w Strzebielinie

Odpust i festyn
Sołectwo i parafia Strzebielino-Osiedle za-

praszają mieszkańców gminy i wakacyjnych 
gości na VII Festyn Parafialny  św. Maksymi-
liana, który odbędzie się w niedzielę 14 sierp-
nia br. w godz. 15.00-21.00 na placu przed 
kościołem św. Maksymiliana. Zabawę poprze-
dzi msza św. odpustowa o godzinie 12.00.

Co roku na parafialnym festynie spotykają się licznie 
mieszkańcy Strzebielina i ich goście.

W Arboretum

Koncert 
letni  

15 sierpnia br. o 
godz. 18.00 w Par-
ku Dendrologicznym 
„Arboretum” w Lu-
zinie wystąpi Zespół 
Muzyki Dawnej „Gó-
ra Trolla”. Na koncert 
zaprasza wójt Luzina.

Trójmiejski zespół „Gó-
ra Trolla”, wykonujący śre-
dniowieczne pieśni i tańce w 
ich oryginalnych, historycz-
nych formach, zaprezentuje 
swój repertuar luzińskiej pu-
bliczności. Zaplanowano  też 
konkurs na najlepiej przygo-
towany strój z epoki średnio-
wiecza. Wstęp wolny.

Impreza rozpocznie się 
15 sierpnia o godz. 10. Tra-
sa biegu oraz marszu prowa-
dzić będzie ulicami: Długą, 
Leśną i ścieżką rekreacyjną. 
Start i meta będzie na sta-
dionie w Rozłazinie. Oprócz 

W Rozłazinie, w gminie Łęczyce

Bieg i marsz z kijkami
Wójt Gminy Łęczyce, przewodniczący i Rada Gminy, Gminna Insty-

tucja Kultury i Biblioteka, Rada Sołecka, wieś Rozłazino, KGW Rozła-
zino, KS Rozłazino i OSP Rozłazino zapraszają na II Rozłaziński Bieg 
i I Marsz z Kijkami. 

biegu głównego odbędzie się 
bieg rekreacyjny na dystan-
sie 1500 m oraz bieg dla ma-
luchów na trasie 100 m.

W godz. 9-10 prowadzona 
będzie weryfikacja uczestni-
ków, a formularz zgłoszenio-

wy można odebrać w Agencji 
Pocztowej w Rozłazinie lub 
drogą elektroniczną: www.
elektronicznezapisy.pl 

Dodatkowych informacji 
udziela Krzysztof Licau pod 
nr tel: 608 888 665.

XIV Mistrzostwa Gmi-
ny Linia o Puchar Wójta 
Gminy Linia w Piłce Noż-
nej 6- osobowej odbędą się 
20 sierpnia br. godz. 10.00 
na boisku Orlik w Lini. 

Zgłoszenia przyjmuje do 
16 sierpnia p. Rafał Bronk 
pod nr tel. 530 366 936.

Turnieje będą rozgrywa-
ne wg. obowiązujących prze-
pisów gry - Baszka Méster 
Sport oraz Kopa sportowe-
go. Mistrzostwa zaliczane 
są do rankingu Masters Pol-
ska 2016. 

Natomiast dzień wcze-
śniej, 13 sierpnia w hali spor-
towej w Luzinie odbędzie się 
Festiwal Baśki i Kopa o tytuł 

Baśka w Luzinie

Mistrzostwa Europy

Turniej

W niedzielę 14 sierpnia Luzino, będzie po raz pierwszy stolicą „Baś-
ki”. W Hali Widowiskowo-Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyń-
skiego, odbędzie się Festiwal Baśki i Kopa oraz turniej sportowy o 
Mistrzostwo Europy. 

Super Mistrza, rozegrany w 
czterech najbardziej popu-
larnych odmianach gry w 
Polsce: Baszka Méster Sport 
As, Baśka czerwona bez gra-
nów, Baśka czarna, Kop. Mi-
łośnicy Baśki i Kopa po raz 
pierwszy w Polsce będą mie-
li okazję rywalizować w ten 
sposób. Na turniej sportowy 
Mistrzostwa Europy w kar-

cianą Baśkę, zaprasza Ja-
rosław Wejer - wójt Gminy 
Luzino, który patronuje wy-
darzeniu. 

Partnerem Mistrzostw 
Europy jest Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS w Gdańsku, 
a organizatorem mistrzostw 
jest Polska Federacja Basz-
ka - Kop oraz KTS-K GO-
SRiT  Luzino.


