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Rodzinne bieganie
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Nowy parking
przy szpitalu
Przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie powstał nowy parking.
Dodatkowe 100 miejsc parkingowych zorganizowało
Nadleśnictwo Wejherowo. Parking został zbudowany z
naturalnego, kamiennego kruszywa.
Str. 4

Nie będzie
Strefy Kibica
Zdjęcie z archiwum Starostwa Powiatowego.

Wejherowianie lubią biegać i cenią ruch na świeżym powietrzu. Świadczy o tym duża liczba uczestników akcji „Wejherowo Biega 2016”. Na różnej długości trasy w Miejskim Parku wybiegło około
1300 osób, od dzieci po seniorów. Wspólnym bieganiem cieszyły się całe rodziny.
Str. 9

Na
Historia na żywo
podium
Po raz kolejny wejherowski klub Świat Tańca
odniósł sukces na tanecznych Mistrzostwach Świata w Chorwacji.
Str. 10
N A S Z PA R T N E R

Między 24 a 26 czerwca Wejherowo cofnie się w czasie o 360 lat. 150 rekonstruktorów wyjdzie na ulice miasta, które stanie się placem boju ze
Szwedami. Można spodziewać się huku wystrzałów, brzęku metalu i zapachu siarki, które są nieodłącznymi elementami Rekonstrukcji Historycznej.

Wydarzenie jest żywą lekcją historii, upamiętniającą wydarzenia Potopu Szwedzkiego.
Oficjalne rozpoczęcie Rekonstrukcji stanowić

będzie walka Oficerów wiernych koronie ze
zdrajcą Sarpskim i jego stronnikami 25 czerwca
o godz. 10.30 na pl. Jakuba Wejhera.
Str. 6

Z powodu zbyt wysokiej opłaty, jaką od
organizatorów zażądała Telewizja Polsat,
podczas rozgrywek piłkarskich Euro 2016
w Wejherowie nie powstanie zapowiadana
wcześniej Strefa Kibica.
Kwota blisko 246 tys. zł jest zbyt wysoka i niemożliwa do zebrania przez organizatorów, którzy zadbali już o
wszystkie inne elementy strefy. Jak poinformował Szymon Czoska, organizator i pomysłodawca Strefy Kibica,
o tej kwocie organizatorzy dowiedzieli się na 19 dni przed
mistrzostwami, kiedy wszystko było przygotowane.
Z podobnym problemem ma do czynienia ok. 90 polskich miast, w których miały powstać strefy kibica.

Pomoc prawna

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy
prawnej, organizowanej przez powiat wejherowski? Gdzie szukać pomocy prawnika i w jakich
sprawach?		
Czytaj na str. 11
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AKTUALNOŚCI

Uroczysta zbiórka w Wejherowie

Wyróżnienia dla strażaków

Z POLICJI

Szef wejherowskich strażaków, Andrzej
Papke otrzymał awans na brygadiera podczas obchodów wojewódzkich Święta Strażaka w Gniewie, a zawodowi strażacy i
druhowie OSP z powiatuy wejherowskiego
odebrali nagrody, wyróżnienia i medale w
trakcie uroczystości w Wejherowie.
W Gniewie Srebrne „Medale za długoletnią służbę”
otrzymali asp. Adam Gafka
i st. ogn. Tomasz Mikucki, a Brązową „Odznakę za
ochronę przeciwpożarową”
otrzymał asp. Karol Wojciechowski.
W trakcie uroczystości
powiatowych Święta Straży
Pożarnej w Wejherowie Złoty Znak Związku OSP otrzymali druhowie: Ryszard
Szulc, Zenon Frankowski, Marian Kotłowski i
Grzegorz Miotk.
Złote „Medale za zasługi
dla pożarnictwa” otrzymali
druhowie: Jerzy Sawola i

Jarosław Górski. Poza tym
nominacje na wyższe stopnie
oraz wyróżnienia, wręczył
wejherowskim
strażakom
zastępca pomorskiego komendanta PSP w Gdańsku
st. bryg. Waldemar Miłejko, komendant powiatowy
PSP bryg. Andrzej Papke i
prezes Zarządu Powiatowego
OSP druh Mirosław Józefowicz. Starosta Gabriela
Lisius wręczyła tradycyjne
„Wyróżnienia Starosty Wejherowskiego”.
Gratulacje
wszystkim
strażakom, druhom i pracownikom komendy złożyli
m.in. posłowie Danuta Ar-

STRAŻ MIEJSKA
Niszczyciele zatrzymani
Nad ranem 28 maja na ekranie monitoringu strażnicy zauważyli dwóch mężczyzn kopiących zaparkowane auta na parkingu przy ul. Dąbrowskiego w Wejherowie. Gdy funkcjonariusze
dojeżdżali na parking, krewcy chuligani wsiedli do samochodu
i chcieli odjechać. Zostali zatrzymani i w czasie kontroli od kierowcy strażnicy wyczuli woń alkoholu, a na dodatek nie posiadał
on żadnych dokumentów.
Mieszkaniec gminy Gniewino był w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu. W pojeździe znajdowało się jeszcze 5 osób,
w tym dwóch „kopaczy aut”. Sprawą zajmuje się teraz policja.
W innym przypadku Strażnicy Miejscy odebrali zgłoszenie o zniszczeniu przycisku sygnalizacji świetlnej zamontowanego na przejściu dla pieszych w obrębie przystanku SKM
w Wejherowie-Śmiechowie. Sprawca wyrwał przycisk służący
do wywoływania zmiany świateł. Strażnicy ujęli nietrzeźwego
mężczyznę podejrzanego o dokonanie tego czynu.
5 czerwca dyżurny Straży Miejskiej na ekranie monitoringu
zauważył grupę młodych na wejherowskim deptaku. W pewnym momencie jeden z nich zaczął dewastować urządzenia
użytku publicznego oraz skrzynki gazowe. Zmotoryzowany
patrol zatrzymał 20-letniego nietrzeźwego mieszkańca Wejherowa. Zamroczony alkoholem osiłek uszkodził dwie skrzynki
gazowe, oparcie ulicznej ławki, przewrócił dwa kosze na śmieci
oraz potłukł donicę z kwiatami, próbował też wyrwać z gazonu drzewko.
Obecnie w sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające i
trwa ustalanie strat spowodowanych przez chuligana.
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Wypadek motocyklisty

ciszewska, Jan Klawiter i
Kazimierz Plocke oraz samorządowcy powiatu wejherowskiego.
- Uroczystość Dnia Strażaka związana jest historycznie i nierozłącznie ze
świętem czczonego nie tylko
w Polsce św. Floriana, patrona strażaków. W dniu święta
wszystkim strażakom zawo-

dowym i ochotnikom pragnę
podziękować za ponoszony
wysiłek i poświęcenie, jakie
towarzyszą codziennej służbie. Życzę wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i
życiu osobistym oraz spełnienia najskrytszych marzeń - powiedział komendant
Państwowej Straży Pożarnej,
brygadier Andzrej Papke.

Pożar w Choczewie

Zginęła kobieta

W Rumi doszło do wypadku drogowego. Ze wstępnych
informacji wynika, że 19-letni kierowca motocykla marki Kawasaki stracił panowanie nad motocyklem, po czym uderzył
w słup oświetleniowy, a następnie przewrócił się.
Ranny motocyklista został przetransportowany do szpitala. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania.
Policja apeluje do wszystkich motocyklistów o rozwagę i
bezpieczną jazdę, o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dalekowzroczność w swoim zachowaniu.

Za szybko w mieście

Policjanci późnym wieczorem zatrzymali 45-letnią kobietę
kierującą audi a6, która na ul. Gdańskiej przekroczyła dozwoloną prędkość na terenie zabudowanym o 50 km/h. Okazało
się też, że 45-latka nie posiadała uprawnień do kierowania,
gdyż zostały one jej cofnięte przez uprawniony organ.
Mundurowi uniemożliwili jej dalszą jazdę. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi popełnianych
przestępstw i wykroczeń drogowych, 45-latka z powiatu
słupskiego popełniła przestępstwo, gdyż prowadziła samochód i nie zastosowała się do decyzji właściwego organu o
cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami. Czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 2.
Tego samego wieczora policjanci zatrzymali dwóch innych kierowców, którzy przekroczyli prędkość na terenie
zabudowanym o ponad 50 km/h. Za to funkcjonariusze zatrzymali im prawa jazdy.

Policjanci szczegółowo ustalają przyczyny i
okoliczności pożaru, do którego doszło w Choczewie. W budynku mieściły się prywatne mieszkania oraz pomieszczenia Komisariatu Policji.

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

W działaniach policji uczestniczył również prokurator z
Prokuratury Rejonowej w Wejherowie, biegły z zakresu medycyny sądowej oraz pożarnictwa. Z budynku ewakuowano
mieszkańców. Policjanci wraz ze strażakiem reanimowali
poszkodowaną 78-letnią kobietę, jednak mimo udzielonej pomocy, kobieta zmarła.
Teraz wszelkie sprawy mieszkańców Choczewa realizowane będą w Komisariacie Policji w Gniewinie oraz Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie.

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

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

CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.pulswejherowa.pl
Wydawca: INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi
Druk: Express Media w Bydgoszczy
Nakład: 10 000 egzemplarzy
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Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
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AKTUALNOŚCI
Lokalny Program Rewitalizacji

Warsztaty w WCK
dla mieszkańców
W Wejherowskim Centrum Kultury odbywają się warsztaty
związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Wejherowa do roku 2022. Spotkania z udziałem mieszkańców prowadzi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
- Warsztaty służą do wypracowania nowego program
rewitalizacji miasta, rozumianego nie tylko jako odnowa budynków, ale przede
wszystkim jako inwestycja w
człowieka i próba zmierzenia się z trudnościami społecznymi i gospodarczymi, z
którymi boryka się cześć społeczności Wejherowa - mówi
prof. Piotr Lorens.
Jak podkreśla prof. Lorens, od tego, co zostanie
wypracowane i wymyślone w
ramach warsztatów, zależeć
będzie ostateczna konstrukcja nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Wejherowa do roku 2022.
Bezpośredni wpływ na jego kształt mają mieszkańcy
Wejherowa, zwłaszcza obszarów przewidzianych do
rewitalizacji.
Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022 będzie
kontynuacją programu rewitalizacji, z powodzeniem
zrealizowanego w latach
2008-2015.

Zachęcam do udziału
Wojciech Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady
Miasta Wejherowa, od wielu lat
zaangażowany w proces rewitalizacji
- Chciałbym wszystkich
mieszkańców Wejherowa zachęcić do aktywnego udziału w opracowywaniu tego
programu, jako uczestników
warsztatów lub jako uczestników badania ankietowego, które będzie dostępne na
stronie miasta.
Zależy nam, aby jak największa liczba osób wypowiedziała się na ten temat.
Uczestnictwo w całym
cyklu warsztatów nie jest
konieczne, ale wskazane,
bo w trakcie warsztatów
przechodzimy kolejne kroki

Z okazji święta Jakuba Wejhera

Nagrody rozdane
Wręczenie Nagród Prezydenta Wejherowa podczas majowego
Dnia Jakuba (Święto Jakuba Wejhera) poprzedziło przekazanie
zaszczytnego Medalu Róży muzykowi i kompozytorowi z Wejherowa, Cezaremu Paciorkowi (na zdjęciu).
Nagrody Prezydenta odebrali wejherowianie, zasłużeni dla edukacji i kultury
oraz promocji miasta, a także wybitni sportowcy. Nagrody wręczali: prezydent
Krzysztof Hildebrandt i
starosta Gabriela Lisius, a
uroczystość prowadził przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz.
Statuetkę Jakuba Wejhera przyznano wybitnej aktorce Danucie Stence, która
nie mogła przyjechać do Wejherowa. Stauetka zostanie
wręczona artystce podczas
Verba Sacra w 2017 r.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa otrzymali:

zmierzające do opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa
do roku 2022. Warto też wiedzieć na jakim etapie prace te
się znajdują

Kilka spotkań w WCK już się odbyło, ale kolejne warsztaty zaplanowano 15 czerwca, 21 czerwca oraz 5 lipca zawsze o godz. 17.00 w sali konferencyjnej WCK.

Alina Mazurkiewicz–Sychowska oraz Alicja Orszulak - obie pania są wykładowcami Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA, Jolanta Eisner - nauczycielka języka polskiego
w Gimnazjum nr 1 w Wejherowie; Katarzyna Szlas - studentka Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły
Wyższej w Wejherowie; siostra Bożena Piotrowska - dyrektor Domu Pomocy Społecznej św.
Wincentego a`Paulo w Wejherowie; Lilianna Wysocka - malarka, uczennica SP nr 11 w Wejherowie; Piotr Kalka - wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie; Maciej Kurpiewski – historyk, pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie;
Michał Witkiewicz - nauczyciel akademicki Uniwersytetu Gdańskiego, organizator projektu Wanoga, dziennikarz, podróżnik, fotografik; Paweł Reszke - Mistrz Polski w triathlonie, Dominik
Bielawa – uczeń Gimnazjum nr 3 w Wejherowie, Srebrny i Brązowy Medalista Mistrzostw Polski
Juniorów w pływaniu, Małgorzata Zabrocka - zawodniczka Karate Klub Wejherowo, dwukrotna
Mistrzyni Europy, dwukrotna Wicemistrzyni Świata oraz Pucharu Świata oraz Viktoria Dombrowska - zawodniczka Wejherowskiego Klubu Bokserskiego „Gryf”, zdobywczyni w 2016 roku tytułu
Młodzieżowej Mistrzyni Polski Kobiet w boksie.

Powstanie pomnik prof. Gerarda Labudy

Jeszcze w tym roku w Luzinie
W Luzinie stanie pierwszy pomnik prof. Gerarda Labudy. Będzie hołdem dla wybitnego mediewisty, który
edukację rozpoczął w Luzinie. Stąd wyruszył w świat nauki i tu powrócił na wieki. Profesor spoczywa na luzińskim cmentarzu.
W Gminnej Bibliotece
Publicznej w Luzinie odbyło się spotkanie Społecznego
Komitetu Budowy Pomnika
Profesora Gerarda Labudy,
w którym udział wzięli: wójt
Jarosław Wejer - przewodniczący Komitetu oraz członkowie: ks. prałat Henryk
Szydłowski, Mariusz Kaliszewski, Krzysztof Bo-

ber, Bartłomiej Formela,
Wiesław Trepczyk oraz
Maria Krośnicka.
Ks. Jan Perszon, członek Komitetu nie mógł przybyć na spotkanie, na którym
zaproponowano trzy lokalizacje pomnika. Ostatecznie
członkowie komitetu wybrali otwarte rok temu tzw.
Centrum Luzina.

Wójt Gminy Luzino wraz
z przewodniczącym Rady
Gminy Luzino zwrócili się
z prośbą o dofinansowanie
budowy pomnika do sąsiednich samorządów, władz
miast, których profesor jest
honorowym obywatelem, lokalnych inwestorów oraz do
osób związanych z profesorem Labudą.

Pomnik ma zostać wykonany w skali 1:1 z najwyższej próby brązu - brązu
spiżowego.
Jego uroczyste odsłonięcie zaplanowano na 2 października 2016 r.
Przewidywany koszt to 90
tys. zł, stąd wielka prośba do
mieszkańców i wszystkich
chętnych o dołożenie „wła-

snej cegiełki” do wyjątkowego projektu.
Numer konta bankowego, na który można wpłacać
darowizny: BS Krokowa o/
Luzino 36 8349 0002 0015
8482 2000 0030.
W tytule przelewu nalerzy napisać darowizna na
budowę pomnika profesora
Gerarda Labudy.

Tak będzie wyglądał
pomnik prof. G. Labudy,
który stanie w centrum
Luzina.
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AKTUALNOŚCI
W pobliżu Szpitala Specjalistycznego

Jubileusz „Dziewiątki”

100 nowych miejsc Spotkanie po latach
parkingowych
Przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie powstał dodatkowy parking. Dodatkowe miejsca parkingowe zorganizowało Nadleśnictwo Wejherowo. Parking został zbudowany z naturalnego,
kamiennego kruszywa i pomieści około 100 aut.
Oficjalnie parking otwarto w miniony poniedziałek, a
uroczystego przecięcia wstęgi
dokonali: starosta wejherowski Gabriela Lisius, prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt, Nadleśniczy
Nadleśnictwa
Wejherowo
Janusz Mikoś i prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego Andrzej Zieleniewski
(wszyscy na zdjęciu obok).
Wprawdzie
dodatkowy
parking nie rozwiązuje w pełni problemu, jednak na razie
zaspokoi potrzeby większej
liczby pacjentów oraz odwiedzających ich bliskich.

Coraz bardziej nowoczesny tabor MZK

Nowy autobus
już na ulicach
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i wyższe drzwi. Został wyposażony w klimatyzację.
Kierowcami nowego autobusu są dwie panie - Katarzyna Furman i Mariola

Były wspomnienia, chwile wzruszenia i dużo radości
ze spotkania po latach. Duże zainteresowanie wywołały
kroniki szkolne i klasowe wyłożone na II pietrze. Były tak
oblegane, że trudno było się
do nich dostać. Każdy szukał
znajomych nazwisk i zdjęć.
Gości witała dyrektor
szkoły, Olga Tomaszewska,
a spotkanie absolwentów
uświetnił koncert artystów,
którzy także uczęszczali do
tej szoły. Wystąpili m.in.
Dawid Kasprzewski, Artur Sychowski, Karolina
Wasielewska, Anna Rocławska oraz chór Camerata Musicale pod dyrekcją
Aleksandry Janus.
Można
było
obejrzeć
wystawy plastyczne absolwentów
Aleksandry
Mazurkiewicz-Tiesler,
Aleksandry Spanowicz i
Cyntii Zygmuntowicz.

Jutro utrudnienia w ruchu
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie informuje, że w związku z Jubileuszem 50-lecia placówki, w dniu 10
czerwca w godzinach 10.55-11.30 oraz 12.35-13.00 nastąpi zajęcie jednego pasa ulic: Sobieskiego (od ronda przy
kościele Św. Stanisława i św. Leona do skrzyżowania z ulicą
Harcerską) oraz Spacerowej.
Za utrudnienia przepraszamy.

W I LO im. Króla Jana III Sobieskiego

Niskopodłogowy autobus Solaris jest kolejnym pojazdem Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Wejherowie. To już 21
autobus tej marki zakupiony przez MZK oraz drugi, należący do
nowoczesnej generacji pojazdów.
Uroczyste
wprowadzenie autobusu do eksploatacji miejsce pod koniec maja
br. przed ratuszem. Udział
w nim wzięli m.in. prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i prezes Zarządu
MZK, Czesław Kordel.
Nowy autobus poświęcił
tradycyjnie ks. prałat Tadeusz Reszka.
- Możemy być dumni, bo
ta marka sprawdza się bardzo dobrze w komunikacji
miejskiej w Wejherowie - powiedział prezydent miasta.
Jak poinformował prezes
zarządu MZK Czesław Kordel, nowy autobus - wygodny, bezpieczny i przyjazny
dla pasażerów - ma szersze

Jutro, 10 czerwca odbędzie się główna uroczystość z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 9 w
Wejherowie, ale wydarzenia, związane z jubileuszem odbywały się przez cały rok szkolny. Kilka
dni temu w murach szkoły spotkali się absolwenci
„Dziewiątki”.

Koszałka, które w nowoczesnym pojeździe mają do
dyspozycji wygodniejsze i
łatwiejsze w obsłudze stanowisko pracy.

Dzień Kaszubski

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w
Wejherowie odbyła się III edycja Dnia Kaszubskiego. W Roku Gerarda Labudy to spotkanie o charakterze konkursu było kolejną
imprezą propagująca wiedzę o Kaszubach.
Uczniowie gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych
prezentowali talenty w takich dziedzinach artystycznych, jak film, fotografia,
recytacja. Prezentacje oceniali jurorzy: Grażyna Wirkus, Roman Drzeżdżon i
Beata Foksińska.
- Nasza szkoła po raz trzeci integruje młodzież powiatu, organizując spotkania z
kaszubszczyzną. W tym roku
szczególną uwagę zwróciliśmy
na to, co było bliskie Profesorowi Labudzie: literaturę i
poezję w języku kaszubskim powiedziała Bożena Conradi, dyrektor ZSP nr 1 (I LO).

Nagrody laureatom konkursów wręczali: członek Zarządu Powiatu Wojciech Rybakowski oraz dyrektor I
LO Bożena Conradi.
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AKTUALNOŚCI
Pieniądze na renowację od miasta i od powiatu

W trosce o zabytki

Ponad 300 tys. zł przeznaczą w tym roku władze Wejherowa na wsparcie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w siedmiu zabytkowych budynkach na
terenie miasta. O zabytkowych obiektach nie zapomina także samorząd powiatu wejherowskiego, który przeznaczył ponad 210 tys. zł na remonty i renowację siedmiu kościołów.
Decyzję o przeznaczeniu
pieniędzy na konserwację, renowację i remonty zabytkowych obiektów podjęli radni
miejscy oraz radni powiatowi.
W Wejherowie dotację z
budżetu miasta otrzymały
wspólnoty mieszkaniowe i
właściciele kamienic: przy ul.
12 Marca 236 - 60 tys. zł, przy
ul. Kalwaryjskiej 3 - prawie
72 tys. zł, przy ul. Kościuszki
20 - 29,4 tys. zł, przy ul. Wałowej 24A - 8,7 tys. zł. Dotację
otrzymały także Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem
Dziennego Pobytu dla Dzie-

ci 50 tys. zł oraz parafie: pw.
Trójcy Św. - 100 tys. zł i pw.
Św. Leona Wielkiego i św.
Stanisława Kostki - 50 tys. zł.
- Od 2007 r. miasto Wejherowo przekazało łącznie
ponad 3,3 mln zł na dofinansowanie remontów i prac
konserwatorsko-restauracyjnych w zabytkach - informuje prezydent Wejherowa,
Krzysztof Hildebrandt. Środki trafiły łącznie do kilkudziesięciu beneficjentów.
W trosce o poprawę stanu
technicznego i wyglądu wejherowskich architektonicz-

KONDOLENCJE

dotacji na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków złożyło
w Starostwie siedem parafii. Rada Powiatu Wejherowskiego przyznała dotację
wszystkim wnioskującym.
40 tys. zł na renowację rokokowej ambony z XVIII w.
otrzymała parafia pw. Trójcy
Świętej w Wejherowie. Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca
NMP w Zwartowie pozyskała
35 tys. na drugi etap prac we
wnętrzu wieży kościoła.

Po 30 tys. zł otrzymali:
klasztor Franciszkanów w
Wejherowie (na konserwację późnobarokowego ołtarza
bocznego w kościele św. Anny), parafia pw. św. Wojciecha Biskupa i męczennika w
Kielnie (na rokokowy konfensjonał z 2 poł. XVIII w.) oraz
parafia pw. św. Antoniego
Padewskiego w Łęczycach
(na konserwację ławek w kościele filialnym pw. Św. Izydora Rolnika w Świetlinie).
25 tys. zł na konserwację
ścian kościoła otrzyma parafia pw. św. Apostoła Piotra i
Pawła w Brzeźnie Lęborskim,
a 20 tys. zł. na przeprowadzenie prac konserwatorskich
okien i renowację ściany strychu - parafia pw. św. Mate-

OGŁOSZENIE

PANU

KAZIMIERZOWI OKRÓJ
Przewodniczącemu
Rady Miejskiej w Redzie
łącząc się bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

SIOSTRY
		
		

nych perełek, każdego roku
przeznaczamy niemałą pulę
pieniędzy z budżetu miasta
na ten cel. Będą zabiegał o
to, aby te działania były kontynuowane.
Umowy o przekazanie
miejskich pieniędzy na zabytkowe obiekty podpisano
w maju br. w wejherowskim
ratuszu.
Z kolei w parafii pw. Trójcy
Św. w Wejherowie, podpisano
umowy na dofinansowanie
siedmiu zabytkowych obiektów przez władze powiatowe.
Wnioski o przyznanie

składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący Rady
Miasta Wejherowa
wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta
Wejherowa
wraz
ze współpracownikami

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.

usza Apostoła w Górze.
- Założyciel Wejherowa,
Jakub Wejher, pozostawił po
sobie wielką i cenną spuściznę, której ochrona i pielęgnowanie jest naszym zadaniem.
Do nas należy przywrócenie
świetności zabytkom w powiecie wejherowskimo oraz
zachowanie ich w jak najlepszej kondycji dla kolejnych
pokoleń - powiedziała starosta Gabriela Lisius.
W sumie od 2007 r. powiat
przeznaczył około 1,7 mln zł
na ok. 50 projektów na remonty zabytków.

Spotkania
z posłami
Komitet Powiatowy Prawa
i Sprawiedliwości serdecznie
zaprasza na spotkania z poseł
RP Dorotą Arciszewską-Mielewczyk, które odbędą się 11
czerwca (sobota)
- o godz. 15.00 w Zespole Szkół
w Łęczycach, ul. Topolowa 1
- o godz. 17.15 w Gminnym
Domu Kultury w Lini, ul. Turystyczna 3
oraz na spotkania z posłem
RP Marcinem Horałą, które odbędą się 13 czerwca (poniedziałek).
- o godz. 17.00 w OSP w Luzinie, ul. Ofiar Stutthofu 39,
- o godz. 19.00 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Gościcinie,
ul. Drzewiarza 2.
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WYDARZENIA
Dla dzieci i młodzieży niesłyszącej

95. urodziny Ośrodka
Jubileusz 95-lecia świętował wraz z licznymi gośćmi z całej Polski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie. Na pięknej uroczystości w Filharmonii
Kaszubskiej spotkali się uczniowie, nauczyciele i absolwenci szkoły,
parlamentarzyści i samorządowcy, a także delegacje zaprzyjaźnionych placówek oświatowych.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

„Książę Niezłomny” PARAFRAZY 1926/2016

WCK w 90. rocznicę

Pokaz inscenizacji grup teatralnych na Skwerze Reginy Osowickiej (na zdjęciach) był jednym z kilku wydarzeń projektu „Książę
Niezłomny” PARAFRAZY 1926/2016, realizowanego przez Wejherowskie Centrum Kultury.
Paradę, która odbyła się
w sobotę 4 czerwca, poprzedził wykład Sylwii Fiałkiewicz (absolwentki teatrologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego), połączony z projekcją rejestracji spektaklu „Książę
Niezłomny”.
Dzień wcześniej w Filharmonii Kaszubskiej odbył się
wernisaż pt: „Ten obraz i zmysłom grozi - powroty i nawiązania”. Wystawa poświęcona jest
Juliuszowi Osterwie i działalności Teatru Reduta głównie w
kontekście realizacji premiery „Książę Niezłomny” oraz
Jerzemu Grotowskiemu jak
kontynuatorowi myśli twórczej Juliusza Osterwy.
W WCK pokazano również
spektakl w reżyserii Jerzego
Krysiaka, przygotowany w ramach Teatru Telewizji.
Wszystkie te wydarzenia,
odbywające sie pod patronatem „Pulsu Wejherowa” wiążą
się z 90. rocznicą zaprezentowania się w Wejherowie
pierwszego polskiego teatru
- laboratorium. Miało to miejsce 13 sierpnia 1926 roku na
wejherowskim rynku.

Ośrodek powstał z założonego w 1921 r. Instytutu dla
Dzieci Głuchych. Placówka
wyróżniała się wśród innych
w Polsce stosowaniem jako
dominującej, ustnej metody
nauczania. W 1950 r. rozpoczęła działalność Zasadnicza
Szkoła Zawodowa dla Głuchych, a rok później - warsztaty szkolne. W Wejherowie
otwarto pierwszą w Polsce
szkołę średnią dla młodzieży
niesłyszącej i przedszkole dla
dzieci niesłyszących.
- Sukcesem ośrodka są
nasi absolwenci i pracownicy,
którzy oddali większą część
swojego życia pracy - mówiła
podczas uroczystości dyrektor
Ewelina Lulińska-Kuklik.
- Jako pierwsi w Polsce niesłyszący uczniowie zdawali maturę właśnie w Wejherowie.
Dobre opanowanie języka i umiejętność odczytywania mowy z ust umożliwiają
uczniom zdobywanie wiedzy
na kolejnych etapach kształcenia: w przedszkolu, szkole
podstawowej, gimnazjum i
szkole ponadgimnazjalnej.

Podczas uroczystości dyrektor 95-letniego Ośrodka,
Ewelina Lulińska-Kuklik odbierała gratulacje, prezenty i życzenia od wielu gości.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących współpracuje z AWFiS w
Gdańsku,. Uczelnia ta, jako jedyna w Polsce zapewnia możliwość studiowania osobom z
dysfunkcją słuchu.
Dumą Ośrodka jest grupa
teatralna „Astra”. Od czterech lat w Ośrodku działa
Wczesne Wspomaganie Roz-

woju. Kadra pedagogiczna
swoją pomocą służy nie tylko
kilkulatkom, ale również ich
rodzicom, udzielając wskazówek oraz wspierając w procesie terapii i wychowania.
Sukcesy dzieci osiągnięte
dzięki wczesnej interwencji,
pozwalają wielu z nich podjąć
skuteczną edukację w szkole
masowej.

Jubileusz LOT „Kaszuby Północne”

Gala w Gniewinie

W Gniewinie odbyła się Gala Turystyki z okazji 15-lecia Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Kaszuby Północne”.

Juliusz Osterwa w 1919 roku założył Teatr Reduta. Jego dziełem życia był bez wątpienia spektakl „Książę Niezłomny”, którego realizacja bezpośrednio łączyła się z misją. Dramat inspirował
wybitnych polskich reżyserów do nowych odczytań, do twórczych
interpretacji i inscenizacji. Mimo klasycznej formy, ponadczasowe
treści zawarte w utworze silnie wpływają na kolejne pokolenia.
J. Osterwa kontynuował myśl Konstantego Stanisławskiego z
uwzględnieniem własnych konceptów.
Wejherowo - dzięki Juliuszowi Osterwie - stało się pierwszym
miastem na Pomorzu, do którego zawitał nowy, twórczy, eksperymentalny Teatr Reduta.
Wejherowskie Centrum Kultury przygotowało cykl wydarzeń,
upamiętniających pierwszy przyjazd Teatru Reduta do Wejherowa.

Stowarzyszenie Turystyczne LOT „Kaszuby Północne” z
siedzibą w Pucku skutecznie
promuje miasta i gminy Pólnocnych Kaszub - regionu o
dużym potencjale turystycznym. Inicjuje szlaki turystyczne, przygotwuje wydawnictwa
i inne materiały dla turystów.
Organizacja liczy 17 członków, w tym 11 samorządów
z powiatami puckim i wejherowskim na czele.
O tym, jakie znaczenie
LOT ma dla Wejherowa napiszemy w kolejnym „Pulsie”.

Od lewej: Barbara Mudlaff, Tomasz Fopke i Jacek Thiel
podczas uroczystości w Gniewinie.
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WYDARZENIA
Zabawa z piłką na Wzgórzu Wolności

Integracja, ruch i dużo radości
Wejherowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem oraz WKS Gryf Wejherowo zaprosili rodziców i dzieci na integracyjne spotkanie na stadionie. Na Wzgórzu Wolności królowały zabawy z piłką, a zawodnicy „Gryfa”, trenerzy oraz związany od lat z klubem radny
Rafał Szlas dwoili się i troili, aby zrobić frajdę podopiecznym Stowarzyszenia. Atmosfera była
wspaniała, a więc starania organizatorów przyniosły świetny efekt.

Rywalizację drużynową wygrali harcerze ZHP.
Fot. Patrycja Drewa

Olimpiada
na wesoło

Jak co roku, 1 czerwca w wejherowskim
parku odbyła się pełna atrakcji, emocji i
radości Olimpiada Uśmiechu.
Dzieci bawią się doskonale, kiedy do zabawy włączają się
dorośli, a tak właśnie było podczas Dnia Dziecka w Wejherowie. Z najmłodszymi mieszkańcami miasta ten dzień spędzili
przedstawiciele władz miasta z prezydentem Krzysztofem
Hildebrandtem na czele, radni miejscy (m.in. Rafał Szlas
i Marcin Drewa) z przewodniczącym Rady Miasta Bogdanem Tokłowiczem, strażnicy miejscy, sportowcy (m.in.
Małgorzata Zabrocka i zawodnicy Tytanów oraz Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego), nie zabrakło harcerzy i
członków PCK. Co ważne, razem z dziećmi bawili się ich rodzice i inni członkowie rodziny. Było wesoło i kolorowo; było
dużo ruchu, rywalizacji i dużo emocji.
- Wszystkim bardzo dziękujemy za pomoc, wsparcie i uczestnictwo - mówi Jacek Drewa, organizator „Olimpiady Uśmiechu” - Szczególnie dziękujemy dzieciom, tym młodszym i tym …
trochę starszym! Dziękujemy mieszkańcom Wejherowa za obecność oraz dużo uśmiechu z ich strony. Zawsze mocno odczuwamy
życzliwość i przychylność wielu wspaniałych ludzi . Szczególnie
współorganizatorów imprezy, którymi są: Stowarzyszenie Naprzód Wejherowo oraz Wejherowskie Centrum Kultury, przy
wsparciu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz samorządu powiatu wejherowskiego. Są z nami także,
jak co roku świetne drużyny i partnerzy. Dzięki temu, że dorośli
potrafią wspólnie działać, wygrywają dzieci, które są najważniejsze nie tylko tego dnia.

To i inne zdjęcia z imprezy można obejrzeć na stronie
internetowej Urzedu Miasta: www.wejherowo.pl
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Podopieczni
Stowarzyszenia przy asyście piłkarzy
pokonywali tory przeszkód i
slalomy z piłką, które kończyły się strzałami na bramkę. Konkurencje sprawiły
dzieciom i młodzieży wiele
radości, a do zabawy włączły
sie również mamy. takie zajęcia wpływaja na lepszy rozwóju dzieci autystycznych.
Chodzi też i integrację osób
niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
- Chcemy żeby nasze dzieci mogły korzystać z uroków
świata, podobnie jak zdrowe
dzieci, także żeby nawiązywały relacje, w tym przypadku ze
sportowcami. Dążymy do tego
żeby dzieci miały więcej ruchu
- mówi Izabela Minga, wiceprezes wejherowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Autystycznych.
Nie zabrakło ruchu, a także radości ze wspólnej zabawy.

W niebo wzbiły się żółte baloniki.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Festiwal Pieśni Religijnej w Strzepczu

Śpiewały chóry z całej Polski
4 czerwca kościół w Strzepczu (gmina Linia) gościł chórzystów z różnych stron kraju
uczestniczących w II Ogólnopolskim Festiwali Pieśni Religijnej Pater Noster.
Chórzyści występowali w
trzech kategoriach: chóry kościelne, akademickie i świeckie. Występy oceniało jury w
składzie: prof. zw. dr hab. Marek Rocławski, prof. zw. dr
hab. Mariusz Kończal oraz
prof. zw. dr hab. Przemysław
Pałka. Ponad 800 słuchaczy
wysłuchało pieśni w różnych
językach m.in. łacińskim, polskim, ukraińskim i kaszubskim.
Festiwal zwieńczyła
msza św., którą celebrował ks.
Infułat Stanisław Grunt. Na
zakończenie liturgii pomysłodawca i dyrektor artystyczny
festiwalu Tomasz Chyła dyrygował chórami, które wykonały Gaude Mater Polonia.

Grand Prix Festiwalu, piękny puchar i nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego
wywalczył chór „Nadzieja”
z Nakła nad Notecią. W kategorii chórów akademickich
pierwsze miejsce ex aequo
otrzymały: Chór Politechniki
Poznańskiej oraz Chór Kameralny Akademii Muzycznej w
Gdańsku. W kategorii chórów
kościelnych jury nie przyznało miejsca pierwszego. Drugie
miejsce przyznano chórowi
„Laudate Dominum” z Łochowa. Trzecią lokatę wywalczył
chór „Pięciolinia” z Lini pod
dyrekcją Jana Szulca.
Przyznano też wiele wyróżnień i nagród dodatkowych.
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WYDARZENIA
Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy

Rodzinne bieganie
Klub Sportowy Wejher, Wejherowskie Centrum Kultury, Urząd Miejski w Wejherowie,
Starostwo Powiatowe w Wejherowie przy wsparciu kilku innych instytucji zorganizowali
po raz czwarty akcję „Wejherowo Biega 2016”. Wejherowianie przybyli tłumnie, a na trasach pojawiły się całe rodziny.
28 maja na trasy po i wokół
Parku Miejskiego wybiegło
ok. 1300 amatorów biegania
- wszyscy w zielonych koszulkach promocyjnych Urzędu
Miejskiego w Wejherowie.
Biegom patronował prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt oraz starosta
powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius.
Uczestnicy mieli do wyboru cztery dystanse, ale
najpierw uczestniczyli w rozgrzewce, prowadzonej przez
instruktorkę TigerGym.Na
scenie zprezentowali się zawodnicy
Wejherowskiego
Stowarzyszenia Sportowego
i Karate Klubu Wejherowo.
Przesłanie organizatorów
było proste: nie biegamy na
czas, nie ma klasyfikacji, a
podstawowym celem jest dotarcie do mety.Wszyscy otrzymali okolicznosciowy medal
i koszulke, a w wyniku losowania ponad 100 osób dostało
również nagród rzeczowe.

Powiatowy projekt

Rekreacja
w szkołach
Powiatowy Dzień Rekreacji, zorganizowany 25 maja, związany był z podsumowaniem
projektu PL0046 „Promocja zdrowia, opieki i
wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”.

Wejherowianie lubią biegać. 28 maja w miejskim parku biegały całe rodziny.

Uczniowie z rodzicami

W sobotę w Brzeźnie Lęb.

Dzień Sportu Biesiada

Kaszubska

Wójt Gminy Łęczyce i Gminna Instytucja
Kultury zapraszają na Biesiadę Kaszubską III
Dzień Kaszubski), która odbędzie się w sobotę 11
czerwca na terenie szkoły w Brzeźnie Lęborskim
(gmina Łęczyce). Będą koncerty, pokazy, kwiatowe kompozycje i atrakcje dla całej rodziny.

W Szkole Podstawowej nr 9, która świętuje w
tym roku 50-lecie, zorganizowano Dzień Sportu
dla klas I- III i oddziałów przedszkolnych.
Uczniowie wraz z rodzicami brali udział w różnych sportowych konkurencjach, m.in. w konkursie przeciągania liny.
Po zmaganiach sportowych można było uzupełnić kalorie
przy grillu i kawiarence z domowymi wypiekami.

Uroczystość rozpocznie się
o godz. 14.30 mszą święta w
intencji Jedności Kaszubów.
O godz. 15.30 rozpoczną się występy artystyczne
dzieci, po czym na scenie pojawi się zespół Dziewczyny Martyny. Potem zagra
Orkiestra Dęta Gminy
Łęczyce, która niedawno
obchodziła jubileusz 15-lecia działalnosci (rocznicę
świetowano 29 maja br. w
Bożympolu Wielkim).

O godz. 17.00 wystąpi
grupa folkowa Fukus, a po
niej gość Biesiady zespół Retro Voice. Konferansjerką
zajmie się niezrównany Tomasz Fopke.
Organizatorzy przygotowali na ten dzień także: gry
i zabawy dla najmłodszych
oraz kwiatowe kompozycje
Joanny Nogi, rzeźby Bogdana Szczygła i malowanie na drewnie Elżbiety
Kaczmarek.

W ośmiu obiektach szkolnych przygotowano strefy rekreacyjne, na których przeprowadzono zawody sportowe, konkursy oraz zajęcia sprawnościowe. W projektu podsumowaniu
wzięli udział m.in. konsul honorowy Konsulatu Królestwa
Norwegii w Gdyni - Michał Rzeszewicz, starosta wejherowski Gabriela Lisius, oraz członek Zarządu Powiatu Wojciech Rybakowski.
Projekt Samorządu Powiatu Wejherowskiego został zrealizowany przy wsparciu Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii,
członków stowarzyszenia krajów EFTA - Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i Unii Europejskiej. W ramach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wspomniane trzy
państwa ustanowiły fundusze wsparcia dla nowych członków
EOG i najuboższych państw członkowskich UE. Ze tych środków dofinansowano budowę ogólnodostępnych stref rekreacji
dziecięcej w powiecie wejherowskim poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół oraz realizację Powiatowego Programu Promocji Zdrowia, Opieki i Wychowania
(dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne).
Najważniejszymi elementami projektu jest promocja zdrowia, kultury fizycznej, sportu, zdrowego stylu życia i bezpiecznego spędzania wolnego czasu z zachowaniem zasad
tolerancji, integracji, koedukacji i reguł fair play.
Całkowita wartość projektu wyniosła 8 mln zł.

Placówki objęte projektem to:
ZSP nr nr 1 i nr 2 w Rumi, ZSP w Redzie, ZSP nr 1, 2, 3 i 4 w
Wejherowie, Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu.

Festyn Free-Art
Już jutro (10 czerwca) w parku im. A. Majkowskiego w
Wejherowie w godz.10.00-14.30 odbędzie się festyn integracyjny Free - Art, czyli Powiatowy Dzień Godności i Pokaz
Sztuki Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wejherowskiego.
Impreza skupia zwykle ok. 500 osób niepełnosprawnych
z powiatu , a organizatorem jest Fundacja Zdrowia „ESCO”.
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AKTUALNOŚCI
Dominika i dziewczyny z Explozji

Letnie warsztaty
i Teatr Ruchu w WCK

Mistrzynie świata
Po raz kolejny wejherowski klub Świat Tańca odniósł sukces na
tanecznych Mistrzostwach Świata w Chorwacji. Formacja Explozja
(zdjęcie poniżej) wytańczyła pierwsze miejsce w kategorii grupowej
juniorów, a w solówce najlepsza okazała się Dominika Bernaśkiewicz
(na zdjęciu obok). Zarowno solistka, jak i dziewczyny z zespołu tańczyły w kategorii hip hop. Drugie miejsce w formacji juniorów zajął
Expresik, a trzecie - dziecięca formacja Dangerous.
Wspaniale przygotowane
Mistrzostwa Świata w miejscowości Poreć w Chorwacji
po raz kolejny zachwyciły
wejherowskich tancerzy rozmachem i precyzją organizacji. W rywalizacji sportowej
brało udział około 6 tysięcy
tancerzy z 21 państw tworząc wspaniałe widowisko.
- Jako 57-osobowa ekipa
godnie reprezentowaliśmy
Polskę i z dumą rozsławialiśmy miasto Wejherowo już
po raz szósty, co zostało zauważone przez organizatorów oraz międzynarodowe

ekipy - mówi Jacek Bernaśkiewicz, prowadzący z
żoną Joanną „Świat Tańca”. - Wysoki poziom umiejętności tanecznych oraz
nasza otwarta i spontaniczna postawa wzbudziły wiele
uznania oraz zaowocowała
licznymi zaproszeniami na
międzynarodowe turnieje.
Poza podium wejherowianie uplasowali się na bardzo
dobrych pozycjach. Czwarte
miejsce zajął zespół Fusion,
piąte (w solówkach) Nikola
Suchocka i Łukasz Brojakowski, szóste miejsce wywalczy-

Wszystkie osoby w wieku od 7 do 28 lat, zainteresowane
pracą nad ciałem, wyrażaniem siebie i pokonywaniem własnych ograniczeń zapraszamy na warsztaty tańca współczesnego w Filharmonii Kaszubskiej w dniach 8-10 lipca
br. Poprowadzą je światowej sławy tancerze: Katarzyna
Ustowska, absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku oraz Łukasz Przytarski, który ukończył
Rambert School of Ballet and Contemporary Dance w Londynie. Jako choreograf zdobył pierwszą nagrodę w TVP Kultura – Dolina Kreatywna za solo „Kontrabasen”.
Zaplanowano zajęcia z tańca klasycznego, tańca współczesnego, kompozycji i improwizacji, a także pracy nad
choreografią. Warsztaty zakończą się pokazem na scenie
Filharmonii Kaszubskiej.
Na warsztaty można zapisywać się od poniedziałku do
piątku w godz. 10-16 u Joanny Bojke w pokoju 312 w Filharmonii Kaszubskiej lub telefonicznie pod nr: 58 672 27
75 (wew. 27). Koszt trzydniowych warsztatów wynosi 60 zł.

li Agata Nowicka, Dobrusia
Laskiewicz i Czarek Doering,
a ósme - Cezary Doering.

Jeśli ktoś nie może wziąć udział w warsztatach, Wejherowskie Centrum Kultury zachęca do zapisania się do Teatru
Ruchu „Mo-sHe” działającego w Filharmonii Kaszubskiej.
Mogą do niego należeć nawet osoby nie potrafiące tańczyć.
Monika Leśko-Mikołajczyk nie tworzy castingów dla
tancerzy, ani nie pracuje tylko z osobami zdolnymi. Potrafi
wprowadzić do swoich sztuk także tych, którzy nie czują rytmu, dbając przy tym, aby czuli się komfortowo.

O międzynarodowym sukcesie tancerzy Wejherowskiego
Centrum Kultury napiszemy w następnym wydaniu „Pulsu”.

Pełna atrakcji Noc Bibliotek w Wejherowie

Gry rodzinne, koncert i spacer
Po Nocy Muzeów, która w Wejherowie była wyjątkowa (patrz:
facebook.com/PulsWejherowa), w ostatnią sobotę przyszedł czas na
Noc Bibliotek. Z tej okazji w placówce przy ul. Kaszubskiej 14 znakomicie bawiły się całe rodziny, a w bibliotece przy ul. Dworcowej
gościł znany pisarz, ktory zaprosił wszystkich na spacer.
„Noc Bibliotek” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Wejherowie to m.in. zabawy
i konkursy dla najmłodszych,
rodzinne gry, zabawy w plenerze, projekcja filmu.
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Noc Bibliotek zapoczątkowało uroczyste otwarcie Kącika Wyobraźni, który powstał
w nowo pozyskanych pomieszczeniach w Wypożyczalni dla
Dzieci i Młodzieży.

Otwarcia Kącika Wyobraźni w obecności małych czytelników i ich rodziców dokonali:
zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bochiński, radny
miejski Bartłomiej Czyżewski oraz dyrektor biblioteki Danuta Balcerowicz.
Pełne atrakcji popołudnie
zakończył koncert zespołu
White Room (zdjęcie po prawej). Były piosenki turystyczne
oraz utwory grupy Breakout,
które z powodzeniem przypomina wejherowski zespół.
***
Powiatowa
Biblioteka Publiczna wspólnie z filią Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej zorganizowała spotkanie z czytelnikami.
Gość specjalny, pisarz Piotr
Schmandt opowiedział o
swoich książkach, a także od-

W ZSP nr 2

Perpektywy
młodego
człowieka
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 w Wejherowie odbył
się konkurs pn. „Perspektywy
młodego
człowieka”.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
powiedział na pytania, dotyczące powieści kryminalnych,
toczących się m.in. w Wejherowie. Autor „Pruskiej zagadki”, „Fotografii” oraz „Fabryki
Pokory” zaprosił czytelników
na spacer śladami bohaterów
swoich książek (zdjęcie po lewej). Spacer zakończył się na
cmentarzu przy ul. 3 Maja,
przy grobie Pawła Pokory,

głównego bohatera powieści.
Na koniec w bibliotece odbyła się Słodka Noc Poezji,
przy wierszach Kazimierza
Przerwy-Tetmajera z udziałem słuchaczy Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku YMCA oraz czytelników. Na wytrwałych uczestników czekał gorący barszcz
oraz wiosenne kanapki.

Był to Konkurs Prezentacji Multimedialnych Powiatu Wejherowskiego dla szkół
ponadgimnazjalnych
pt.
W konkursie wzięli udział
uczniowie pięciu szkół, a
prezentacji było dziewięć.
Najlepsze
prezentacje
przygotowali reprezentanci
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie.
Kolejne miejsca zajęli:
Kacper Rietz, Kamil
Paschke oraz Anna Jadowska i Iwona Brzeska.
Wszyscy laureaci są uczniami ZSP nr 3 w Wejherowie.

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Wielki sukces Chóru PSM

Wieści z WUTW

Najlepszy!

Trzeci wiek
trenuje karate

Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w
Wejherowie pod dyrekcją Ewy Rocławskiej
zajął pierwsze miejsce ex aequo podczas XII
Pomorskich Spotkań Chórów Szkół Muzycznych w Gdańsku.
Po prezentacji konkursowego programu w gdańskiej
Akademii Muzycznej, chór uzyskał 97 punktów. Dodatkową
nagrodę otrzymał także za najlepszą interpretację utworu
kaszubskiego. Akompaniował Adam Ćwiek. Gratulujemy!

„Pan Werner” w Cannes

Ku czci bł. Alicji Kotowskiej

O sukcesach grupy filmowej MWM Art. Film z
Wejherowa pisaliśmy niedawno w „Pulsie”. Tymczasem najnowszy film młodych filmowców „Pan
Werner” w pełnej, 17-minutowej wersji został zaprezentowany na Festiwalu Filmowym w Cannes.

W najbliższą niedzielę 12 czerwca odbędzie
się uroczystość odpustowa Męczennicy Błogosławionej Alicji Kotowskiej.

Młodzi twórcy Modlitwa
w Piaśnicy
z Wejherowa
Film pokazano na towarzyszących
festiwalowi
międzynarodowych targach
kina
krótkometrażowego
Short Film Corner. Obraz,
opowiadający o 96-letnim
Wernerze
Rzeźnikowskim, ocalałym z Marszu
Śmierci,
wyreżyserowali
Wanda Dittrich i Mariusz
Wirski (mieszkańcy Wejhe-

rowa) oraz Mateusz Koldun z Gdańska.
- Jest to duży sukces, zważywszy na fakt, iż bohater
filmu, pan Rzeźnikowski jest
aktywny i działa lokalnie w
społeczności Kaszub, a jego
świadectwo stanowi istotny
wkład w promocję regionu podkreślają dr Wanda Dittrich i Mariusz Wirski.

O godz. 10.00 w kościele pw. Chrystusa Króla zostanie
odprawiona msza św., O godz. 11.00 z kościoła wyruszy pielgrzymka do Sanktuarium Błogosławionej Męczennicy Alicji
Kotowskiej i Towarzyszy w Lasach Piaśnickich.
W leśnej kaplicy o godz. 15.00 odprawiona zostanie msza
św., a po niej nastąpi procesja do grobu bł. Alicji Kotowskiej.

18 czerwca o godz. 15.30 w sali kameralnej WCK
odbędzie się projekcja filmu „Adelajda” w reżyserii Wojciecha Rybakowskiego. Fabuła filmu oparta
jest na epizodzie z XIX-wiecznej historii Wejherowa.

W Powiatowej Bibliotece Publicznej

Spotkanie bibliotekarzy
W spotkaniu w wejherowskiej Powiatowej
Bibliotece Publicznej
uczestniczyli
dyrektorzy oraz bibliotekarze z sześciu gmin oraz
dwóch miast (Wejherowa i Redy) powiatu.
Uczestnicy
zaprezentowali działalność swoich
placówek, wymienili się
doświadczeniami oraz pomysłami związanymi z funkcjonowaniem bibliotek.
Bibliotekarze z powiatu odwiedzili Wejherowskie
Centrum Kultury, m.in. taras widokowy na dachu Filharmonii Kaszubskiej.
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Zaczęło się od tego, że Mirosław Ellwart prezes Klubu
Karate w Wejherowie, członek Polskiego Związku Karateków zapragnął zapoznać ze sztuką karate studentów trzeciego wieku, tak jak to się dzieje w Japonii - ojczyźnie tego
sportu. Tam sport ten uprawiają wszyscy, nie zważając na
wiek, po prostu do końca życia.
Pomysł zaowocował złożeniem do Ministerstwa Sportu
projektu o nazwie „Program 60+”, a Ministerstwo zaakceptowało tę inicjatywę. Karate trenuje już Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Gniewinie, a teraz przyszła kolej na Wejherowski
UTW. Na spotkaniu organizacyjnym pojawiło się wielu chętnych, tym bardziej, że trenerką grupy jest mistrzyni Europu
i Świata w tej dyscyplinie, Małgorzata Zabrocka.
- Karate jest sztuką walki, w której bronią jest ciało - powiedziała Małgorzata Zabrocka. - Ta broń ma być używana
wyłącznie w dobrym celu. Nasze zajęcia będą służyły utrzymaniu ciała w dobrej kondycji i zdrowiu.
- Karate wywiera wpływ na osobowość trenujących, pozwala poznać własne możliwości - dodaje Mirosław Ellwart.
- Jeśli nawet na początku uchylamy się od wykonania jakiegoś ćwiczenia, po pewnym czasie próbujemy je wykonać, mobilizujemy się, aby potem odczuwać satysfakcję. To rzutuje
na inne życiowe sytuacje, bo karate to trening charakteru.
- Każdy sam określi swoje możliwości - uspokaja pani
Małgorzata. - Nie każde ćwiczenie trzeba wykonać, to może
przyjść z czasem.
Tak piękny opis tej dyscypliny sportu, a jednocześnie sposobu na życie, wzbudził zainteresowanie studentów.
- Jestem ciekawa nowych doświadczeń i otwarta na wyzwania - mówi pani Zdzisia.
- A ja chętnie sprawdzę, czy wytrwam w tej dyscyplinie dodaje pani Misia. - To będzie sprawdzian mojego charakteru.
- Ja głównie liczę na ruch. Jak coś boli, to najlepiej się
ruszać - ujawnia swoją dewizę pani Felicja, a pani Krysia
deklaruje: - Może wreszcie znajdę ujście dla mojej energii.
Każdy musi mieć nie tylko chęci i odpowiedni ubiór, ale
także zaświadczenie lekarskie, które zresztą studenci składają zawsze w przypadku zajęć sportowych. Wszystkie osoby,
które zgłosiły się na treningi karate są już aktywne - chodzą
na gimnastykę, uprawiają Nordic Walking, pływają, ćwiczą
jogę, salsę, Tai-chi. A teraz przed nimi nowe wyzwanie.
Zbliża się koniec jubileuszowego roku akademickiego, już
rodzą pomysły i plany na następny rok, a nawet zgłaszają się
osoby chętne do prowadzenia zajęć, w ramach wolontariatu.
Również trenerzy karate wznowią zajęcia po wakacyjnej
przerwie. I tak daleka Japonia zawitała do Wejherowa. Kto
wie, może nasi studenci pojadą kiedyś do Kraju Kwitnącej Wiśni, by wziąć udział w polsko-japońskich zawodach karate?
			
			
BoZ
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ZDROWIE
3 Planety - Centrum Współpracy z Rodziną

Gabinet Położnej POZ
Nowy Gabinet Położnej POZ w Szpitalu Specjalistycznym im. F.
Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie nosi nazwę „3 Planety - Centrum
Współpracy z Rodziną”.

Warsztaty dla lekarzy i pielęgniarek

Autysta w szpitalu

W Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie rozpoczął się cykl warsztatów dla personelu medycznego pod nazwą ,,Autysta w szpitalu”.
W pierwszym spotkaniu
wzięli udział pracownicy Szpitalnego Oddziału Ratowniczego (SOR) oraz Oddziału
Dermatologii, a warsztaty poprowadziły przedstawicielki
Wejherowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem - Izabela Minga i
Iwona Mostowska.
Celem spotkań jest przy-

bliżenie problemu autyzmu,
m.in. wyjaśnienie trudnych
i niezrozumiałych zachowań
ludzi dotkniętych tym zaburzeniem. Osoby cierpiące na
autyzm, w tym dzieci, są m.in.
pacjentami szpitala.
- Zależy nam na obraniu
wspólnego frontu w sytuacji
konieczności pobytu dziecka w szpitalu - mówi Izabela

Minga. - Dzięki uprzejmości
oraz zainteresowaniu problemami dzieci autystycznych
ze strony dyrektora Szpitala
Specjalistycznego, Andrzeja
Zieleniewskiego, 24 maja
rozpoczęliśmy cykl warsztatów w tej placówce.
Warsztaty będą sukcesywnie prowadzone na wszystkich
oddziałach szpitalnych.

Pierwszą planetą jest Wenus, a na niej różnorodne zajęcia poświęcone kobiecie w
każdym wieku, m.in. warsztaty z samobadania piersi,
porady dietetyka, psychologa i fizjoterapeuty. Kolejna
to Mars, na której m.in. można uczestniczyć w bezpłatnej
szkole rodzenia i fitnessie dla
ciężarnych. Ostatnia planeta
Jowisz, poświęcona jest rodzicielstwu (warsztaty z doradcą żywieniowym, porady
laktacyjne i inne).
Z usług nowego gabinetu
może skorzystać każda kobieta, która wybierze położną ze
Szpitala Specjalistycznego w
Wejherowie.
Zapisy prowadzone są telefonicznie 508 152 466 lub za
pośrednictwem strony:
www.facebook.com/3planety
Prawie wszystkie zajęcia
są darmowe.

Od prawej: Danuta Adamczyk-Wiśniewska, Marta Konkel oraz Sandra Wincz-Formella.

Na otwarciu nowego gabinetu w szpitalu gościła Danuta Adamczyk-Wiśniewska,
wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-

łożnych w Gdańsku, witana
przez organizatorki przedsięwzięcia, położne: SandręWincz-Formella oraz
Martę Konkel.

OGŁOSZENIE
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SPORT
W Luzinie po raz piąty

Kaszubska
Piętnastka

Ponad 220 zawodników wystartowało w V Kaszubskiej Piętnastce, której trasa przebiegała
ulicami Luzina. Wśród mężczyzn wygrał Marcin
Chabowski, natomiast wśród pań triumfowała
Tetiana Rybalchenko z Ukrainy.
Impreza organizowana była przez grupę biegaczy GKS
Kaszubi Luzino z Janem Rutkowskim, kierownikiem biegu i Zdzisławem Koszałką oraz grupą sponsorów, a także
GOSRiT Luzino, OSP Luzino, Gimnazjum w Luzinie, SP
Luzino, luzińskich harcerzy oraz Kaszubskie Towarzystwo
Sportowo-Kulturalne.

Piłka nożna.WKS Gryf

Boccia, tenis, szachy

Gryf Wejherowo zakończył sezon na przedostatnim miejscu w tabeli II ligi i spada do III ligi.

Sukcesy odnoszą niepełnosprawni sportowcy
z Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego
Start Wejherowo.

Trzecia liga
Piłkarze wejherowskiego Gryfa zwycięstwem nad Błękitnymi Stargard Szczeciński 4:0 na Wzgórzu Wolności pożegnali się w tym sezonie z wiernymi kibicami.
Na pożegnanie z drugą ligą zremisowali na Śląsku z ROW
1964 Rybnik 2:2.

W Szemudzie

Bieg Lesoków
W sobotę 11 czerwca o godz. 11.00, ruszy po
raz kolejny Kaszubski Bieg Lesoków. Będzie to
już czwarty bieg z cyklu Kaszuby Biegają 2016.
Trasa biegu liczy 10 km, jest przyjemna i urozmaicona,
biegnie po przepięknych okolicach wsi Grabowiec. Po drodze mozna podziwiać typowy krajobraz dla Ziemi Lesoków
(Ludzi Lasu). O godz. 10.00 odbędą się biegi towarzyszące
dla dzieci, całych rodzin i wszystkich, którzy chcą rozpocząć przygodę z bieganiem. Organizatorzy przygotowali dla
uczestników specjały kuchni kaszubskiej
Biuro biegu oraz baza imprezy w hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie (ul. Szkolna 4A) czynne będą od godz. 9.00.
Więcej informacji na www.BiegSzemud.cyklkb.pl

OGŁOSZENIE
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Sukces ISS Start
W międzynarodowym I Turnieju Eliminacyjnym Mistrzostw Polski w Bocci - zawody Prometeus Cup 2016 r.
reprezentanci ISS Start Wejherowo zajęli drugie miejsce,
przegrywając z drużyną Słowacji. Wystąpili w składzie: Gabriela Andrzejewska, Helena Szpunar i Anna Konik.
Z kolei w pierwszych zawodach o Puchar Prezydenta Kołobrzegu w Bocci reprezentacja ISS Start zajęła pierwsze i
drugie miejsce w kategorii drużynowej. Drużyna: Andrzej
Puchowski, Stanisław Gieryk, Maria Wolska-Gieryk w finale
pokonali drugi wejherowski zespół: Franciszek Kużmiński,
Wojciech Kużmiński i Bogdan Żywicki w stosunku 8-7.
Innowacją były rozgrywki dzieci, gdzie pierwsze miejsce
zdobył Cezary Kuźmiński.
Podobne wyniki wejherowscy sportowcy osiągnęli na
Ogólnopolskich Zawodach w Bocci, w Ostrowie Mausz koło
Bytowa. Pierwsze miejsce zajął zespół w składzie: Andrzej Puchowski, Zbigniew Skwarczyński, Andrzej Bułakowski. Drugie miejsce wywalczył zespół w składzie: Waldemar Konik,
Helena Szpunar i Anna Konik.
W Zawodach Sportowych Osób Niepełnosprawnych w tenisie stołowym, bocci i szachach, rozgrywanych w Jastrzębiej
Górze na podium stanęli:
Tenis stołowy: I - Alicja Eigner, II - Zbigniew Skwarczyński, III - Łukasz Goike
Boccia: I - Wojciech Kuźmiński, I - Zbigniew Skwarczyński,
III - Andrzej Bułakowski
Szachy: I - Franciszek Kuźmiński, II - Andrzej Bułakowski,
III - Zbigniew Skwarczyński.

9 czerwca 2016
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

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

Sprzedam mieszkanie 39 m,
2 piętro, 2 pokoje.
Tel. 695 363 779
***
Sprzedam mieszkanie w
Wejherowie, 2 pokoje z kuchnią,
55 m2, parter, wysoki standard
wykończenia. Cena 185 000 zł.
Tel. 606 302 432
***
Sprzedam
3-pokojowe
mieszkanie w Wejherowie Nanice (199 000 zł ) lub zamienię
na mieszkanie w Gdyni.
Tel. 607 739 467
***
Sprzedam parter domu dwurodzinnego, 4 pokoje, garaż,
350 m kw. ogrodu, centrum Wejherowa. Cena 240 tys. zł.
Tel. 511 227 394

WYNAJEM, ZAMIANA

Poszukuje do wynajęcia małego mieszkania dla 2 osób,
może być w domku jednorodzinnym lub gospodarczym.
Osobie starszej pomożemy w
obejściu i ogrodzie.
Tel. 515 066 706
***
Zamienie mieszkanie własnościowe 42 m2 na większe.
Blisko szkoły, przedszkola, marketu, MZK, PKP, PKS.
Tel. 510 791 85

SPRZEDAM

Rower damski, aluminiowy
przód, amortyzowany. Cena
120 zł. Tel. 514 068 720
***
Reuter D-LINK 524, cena 50
zł. Tel. 784 808 700
***
Drewno opałowe cena od
130 zł, z dowozem.
Tel. 506 260 116
***
Gołębie ozdobne garłacze
parka 40 zł. Tel. 514 068 720
***
Drzwi zewnętrzne oszklone,
plastikowe, nowe dwuzamkowe. Cena 200 zł. Tel. 514 068 720
***
Okno plastikowe, nieotwieralne. 2015-130 cm, nowe. 80 zł.
Tel. 514 068 720
***
Łóżeczko turystyczne Hauck,
krzesełko wiszące 120 zł, łoki toki gratis, ubranka 110-116 gratis, natomiast domek 80 zł.
Tel. 798 020 532
***
Fotelik samochodowy ,
ubranka na 3-12 m 100 zł, chodzik formuła 1 + zabawki 80 zł.
Tel. 798 020 532
***
Piłę tarczową samorobną 2.2
kW 380W z kółkami do transportu, 650 zł. Tel. 695 230 080

Drewno opałowe z transportem od 130 zł. Tel. 500 640 327
***
Sztangę o łącznej wadze 30
kg, 2 odważniki po 5 kg, 2 odważniki po 7,5 kg o drążek 5 kg.
Tel. 784 808 700
***
Matę edukacyjną dla niemowlaka 80 zł, bujaczek 80 zł,
krzesełko do karmienia na kółkach 150 zł. Tel. 505 567 034
***
Talerz do mocowania telewizji satelitarnej z mocowaniami
stan bdb. 40 zł.
Tel. 789 028 963
***
Nowy ciśnieniomierz lekarski ze stetoskopem, kompletny,
cena 50 zł. Tel. 789 028 963
***
Wygodne fotele i stolik.
Tel. 604 061 832

MOTORYZACYJNE

Sprzedam Fiata Uno, rocznik
1999, pierwszy właściciel, silnik
0,9, hatchback, kolor czerwony,
benzyna, ważne OC i przegląd,
stan techniczny- w pełni sprawny. Cena 1500 zł.
Kontakt: 783-011-107
***
Sprzedam samochód alfa romeo 147. Rok prod. 2001.
Tel. 667 578 098

PRACA

Zatrudnię kobiety do obsługi magla w Pralni Wejherowo
Tel. 58 677-27-36
***
Potrzebujesz pracownika sumiennego, nie pijącego? Chcesz
zrobić porządek w zabudowaniach lub ogrodzie? Zadzwoń,
porozmawiamy.
Tel. 690 389 559
***
Jestem młodym chłopakiem,
poszukującym pracy. Mam
umiejętności w wykończeniówce. Proszę o kontakt.
Tel. 571 385 418
***
Zatrudnię pracza i maglarki
w Pralni w Wejherowie.
Tel. 58/677-27-36
***
Przyjmę uczennicę lub studentkę na sezon do pracy w
małej gastronomii w Karwi nad
morzem (wypiek gofrów). Dobra płaca. Tel. 603 78 68 22

RÓŻNE

Poznamy przyjaciół.
Tel. 575-653-659
***
Zadbany, samotny 45 lat pozna panią do stałego związku.
Tel. 786 197 025
***
Poznam wolną panią, kawa-

PRYWATNE
OGŁOSZENIA DROBNE
ZAMIESZCZAMY
BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać
wyłacznie e-mailem na
adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
UWAGA - NIE PRZYJMUJEMY
OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE
ANI ZA POŚREDNICTWEM SMS
Ogłoszenie można także wrzucić do skrzynki obok
wejścia do biura ARTEX
przy ul. Polnej 3/41
Każde ogłoszenie
ukaże się dwa razy
ler 29 lat. Tel. 535 779 303
***
Kawaler lat 48 pozna panią.
Tel. 516 403 011
***
Kupię małego pieska, niekoniecznie rasowego, oby był z
niedużych. Tel. 511 227 394

OGŁOSZENIE

REKLAMY
I
OGŁOSZENIA
W PULSIE
WEJHEROWA
606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl
www.pulswejherowa.pl
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SPORT

Mieszkanka Kębłowa zdobyła
Puchar Świata w kickboxingu!
16-letnia Paulina Stenka z KTS-K GOSRiT Luzino, w Pucharze Świata w kickboxingu WAKO w Budapeszcie wygrała 3 walki i zdobyła Puchar Świata kadetów starszych do 65 kg.
Paulina trenuje na obiektach GOSRiT Luzino pod
okiem Rafała Karcza.
W zawodach Pucharu
Świata w kickboxingu wzięło
udział blisko 1500 zawodni-

696 009 423

ków z całego świata. Nie zabrakło reprezentacji złożonej z
zawodników Wejherowskiego
Stowarzyszenia Sportowego
oraz KTS-K GOSRiT Luzino.
Świeżo upieczona zdobyw-

czyni Pucharu Świata Paulina Stenka nieco wcześniej
sięgnęła po tytuł Mistrzyni
Polski w kickboxingu pointfighting otaz tytuł wicemistrzyni Polski w light contact.

Wyjazd na Puchar Świata był
możliwy dzięki wsparciu Miasta
Wejherowa, Gminy Luzino oraz
Sponsorów: DJ-Projekty i Pasja
Kabajuni z Wejherowa Katarzyny Komkowskiej.

REKLAMA

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz
Żukowski
Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

www.po-wodzie.pl

Najbliższe kursy kat. B rozpoczną się
Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

9 i 23 czerwca 2016 r.

Archiwalne wydania i bieżące materiały zamieszczane w „Pulsie
Wejherowa” znajdziesz na: www.pulswejherowa.pl

OGŁOSZENIE

Serdecznie dziękujemy klientom,
którzy kupili mieszkania
w budynku przy ul. Parkowej 2A
w Wejherowie.
Zainteresowanych nabyciem mieszkań
w tym rejonie miasta zapraszamy do odwiedzania
naszej strony internetowej:
www.wtbswejherowo.pl ,
na której przedstawiane będą aktualne
informacje o planowanej budowie kolejnych
budynków mieszkalnych.
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Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Zakład Usług Pogrzebowych
„Ostatnia Posługa”
Rok założenia 1991

Wejherowo, ul. Klasztorna 20
Tel.: 58 6712 333 – 24 h, 501 163 354 – 24 h
Tel.: 507 080 977
e-mail: email@ostatniaposluga-rumia.pl
Filia zakładu w Rumi

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-15.00
Świadczymy pełen zakres usług
pogrzebowych na terenie Polski i zagranicy
Szczegółowe informacje
pod adresem internetowym:

www.ostatniaposluga-rumia.pl

