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Święto
policji
Tegoroczne powiatowe obchody Święta Policji zbiegły się z 100.
rocznicą utworzenia Policji Państwowej. Z tej
okazji 30 lipca br. w Filharmonii Kaszubskiej w
Wejherowie odbyła się
uroczystość. Policjantom
wręczono
odznaczenia
państwowe i resortowe,
nominacje na wyższe
stopnie służbowe oraz
wyróżnienia.
Str. 5

Odpust
na Kalwarii

Fot. Leszek Spigarski

W ostatnią niedzielę lipca w wejherowskim parku piosenkarka Sylwia Grzeszczak zachwyciła nie tylko swoich
wiernych fanów, z którymi spotkała się po koncercie. Zwieńczył on pełną atrakcji imprezę pod nazwą „Wejogranie”.
A za tydzień, 15 sierpnia kolejna okazja do wspaniałej zabawy - Miejska Potańcówka w stylu retro!
Str. 8

W Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny, znane jako święto Matki Boskiej Zielnej,
w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie odbędzie się odpust.
Uroczystościom
15
sierpnia na Kalwarii
Wejherowskiej
przewodniczyć będzie ks. bp
Wiesław Szlachetka.
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AKTUALNOŚCI
Kolejna zbiórka krwi w Bolszewie

Ofiarnie oddają
najcenniejszy dar
W Bolszewie przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyła
się kolejna zbiórka krwi. Jak informują organizatorzy, zgłosiły się
43 osoby, 32 oddały krew, co dało 14 400 ml. Kilka osób przyszło po
raz pierwszy, aby włączyć się w ratowanie zdrowia i życia innych.
Wszystkim należy się wielkie uznanie i podziękowanie.
- Dziękuję krwiodawcom
za bezcenny dar życia , a
ekipie krwiobusu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Gdańsku za przyjazną atmosferę i profesjonalną obsługę - mówi Ewa Trocka,
prezes Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK w Wejherowie. - Krew, która zebraliśmy została przekazana

dla funkcjonariusza PSP w
Słupsku,
funkcjonariusza
Roberta Borowińskiego.
Organizatorzy
dziękują Karolowi Sobolskiemu za
zaproszenia na obiad do Rajskiej Góry oraz Marzenie
Roszman za drzewka. Dziękują też za pomoc w realizacji
zbiórki wójtowi Gminy Wejherowo Henrykowi Skwarło i
druhom OSP Bolszewo.

31 sierpnia
Kolejna zbiórka w Bolszewie przy OSP odbędzie
się za ponad trzy tygodnie,
31 sierpnia 2019 (sobota).
Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy
mogą podarować chorym
i ofiarom wypadków najcenniejszy dar.

Policjanci w akcji

Ujęli włamywacza
Działania operacyjne kryminalnych z Wejherowa doprowadziły do zatrzymania 36-letniego mieszkańca miasta, który dokonywał kradzieży w sklepach ze sprzętem fotograficznym lub
komputerowym.
Mężczyzna włamał się
do sklepu fotograficznego i
ukradł aparat nikon wraz z
obiektywem oraz kilkanaście sztuk kart pamięci. W
drugim przypadku ze sklepu komputerowego ukradł
trzy laptopy oraz telefon komórkowy. Kolejne zgłoszenie kradzieży z włamaniem
dotyczyło również włamania do sklepu z kompute-

rami, skąd ukradł laptop i
telefony oraz podzespoły do
komputerów. W nocy z 20 na
21 lipca br. próbował włamać się do sklepu z biżuterią, jednak nie udało mu się.
Kilka dni po ostatnim z
włamań policjanci zatrzymali włamywacza. Dzięki
temu odzyskano większość
ukradzionego sprzętu o
wartości prawie 30 tys. zł.

Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał cztery
zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem. Wobec
sprawcy został zastosowany
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.
Przestępstwo kradzieży
z włamaniem jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

KONDOLENCJE

"Można odejść na zawsze,
by stale być blisko …"
Ks. J. Twardowski

KONDOLENCJE

PANI
BEACIE DAMPC

Z głębokim żalem oraz smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Fryderyka Chopina
w Wejherowie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę
niech dają ukojenie w trudnych dniach po śmierci

JADWIGI LEWANDOWSKIEJ
wieloletniego Prezesa ROD im. mjr. Henryka Sucharskiego w Wejherowie
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim, którzy opłakują śmierć
zmarłej, wyrazy najgłębszego współczucia składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

MATKI
składają
Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta
Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

KONDOLENCJE
KONDOLENCJE

Nie umiera ten,
- kto trwa w pamięci żywych

Słowa szczerego żalu i głębokiego współczucia

Beacie Dampc

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie
Z powodu śmierci M A T K I
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.
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Pani Dyrektor
Beacie Dampc

wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają
współpracownicy,
rodzice i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 5
w Wejherowie.

WAŻNE
TELEFONY:
Pogotowie
58 677 61 02
PolicjA
58 672 97 22
Straż Pożarna
58 677 61 00
Straż Miejska
58 677 70 40

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Rozwój sieci Wi-Fi w przestrzeni publicznej

Łatwy i darmowy dostęp
do internetu w Wejherowie
W wejherowskim ratuszu odbyło się spotkanie z przedstawicielką Komisji Europejskiej, która wręczyła prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi symboliczny voucher na 15 tys. euro w ramach unijnej inicjatywy WiFi4EU. Bony WiFi4EU
mogą być wykorzystane do sfinansowania instalacji nowej publicznej sieci Wi-Fi, modernizacji istniejącej publicznej sieci Wi-Fi, bądź też do rozszerzania zasięgu istniejącej publicznej sieci Wi-Fi.
WiFi4EU jest programem wsparcia na rzecz bezpłatnego dostępu do Wi-Fi
w wewnętrznych bądź zewnętrznych przestrzeniach
publicznych (np. obiektach
administracji
publicznej,
szkołach, bibliotekach, ośrodkach zdrowia, muzeach, parkach i placach zabaw).
- W dzisiejszych czasach publiczne sieci Wi-Fi
i możliwość bezpłatnego
korzystania z internetu są
już właściwie standardem.
Dlatego musimy dążyć do
tego, aby takich miejsc w
Wejherowie było jak najwięcej - podkreśla prezydent
Krzysztof Hildebrandt.
Dzięki akcji wszyscy zainteresowani mogą korzystać z jednolitego rynku
cyfrowego.

- Użytkownicy uzyskują dostęp do społeczeństwa
gigabitowego, zwiększają
się umiejętności cyfrowe, a
usługi publiczne świadczone w tych przestrzeniach są
uzupełniane o dodatkowe
możliwości - mówi Elżbieta Gajeska, przedstawicielka KE.
W poprzednim roku
Gmina Miasta Wejherowa
wzięła udział w unijnej inicjatywie WiFi4EU i złożyła
wniosek o bon na wykonanie instalacji Wi-Fi. Dzięki
temu znalazła się w gronie
181 gmin-beneficjentów z
Polski i otrzymała środki w
wysokości 15 tys. euro.
- Kolejne nowe sieci publiczne Wi-Fi mają powstać
m.in. na skwerze Reginy
Osowickiej, zrewitalizowa-

nej części Parku Kaszubskiego, na górnym tarasie
Parku Miejskiego, a pozostałe miejsca hotspotów

Szkolenia w Urzędzie
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie zorganizowano spotkanie pod
hasłem „Przedsiębiorco skorzystaj! Aktualnie ogłaszane konkursy
i możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich”. Początkujący przedsiębiorcy dowiedzieli się m.in. jak otrzymać dotacje z
funduszy UE.
mi swoich pomysłów biznesowych - wyjaśniła Joanna
Wołczyk z Agencji Rozwoju Pomorza, w której prowadzony jest Lokalny Punkt
Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku.
Pomimo okresu wakacyjnego zajęcia cieszyły się

700 tys. złotych
dla Powiatu
Powiat Wejherowski otrzymał 700 tys.zł
z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg powiatowych. We wtorek w
Urzędzie Wojewódzkim starosta wejherowski Gabriela Lisius i wicestarosta Jacek Thiel podpisali umowę z wojewodą
pomorskim Dariuszem Drelichem.

Dla początkujących przedsiębiorców

- Ponieważ spotkanie odbyło się w Wejherowie, było
ono skierowane głównie do
mieszkańcó powiatu wejherowskiego, puckiego i kartuskiego. Podczas szkolenia
mówiliśmy o możliwościach
i instrumentach wsparcia
dla przedsiębiorców oraz
gdzie tej pomocy można
szukać. Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne, na których każdy miał
możliwość omówienia z na-

Na przebudowę dróg

sporym zainteresowaniem
przedsiębiorców, a w szkoleniach uczestniczyło ponad czterdzieści osób.
- Jesteśmy pozytywnie
zaskoczeni, że mimo sezonu
letniego przedsiębiorcy tak
licznie uczestniczyli w spotkaniu - oceniła J. Wołczyk.

Punkt informacyjny dla przedsiębiorców jest czynny
w piątki w godz. 10-15 w budynku Urzędu Miejskiego w
Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, w pokoju nr 103.

zostaną wkrótce ustalone
- dodaje Bogusław Suwara, sekretarz miasta Wejherowa.

Czytaj nas również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

Umowy, które podpisało łącznie sześć samorządów,
opiewają na kwotę blisko 9 milionów złotych. Oficjalne
podpisanie umów odbyło się 6 lipca w Urzędzie Wojewódzkim, a symboliczne czeki przekazał samorządowcom z kilku powiatów wojewoda pomorski, Dariusz Drelich.
Pieniądze dla Powiatu Wejherowskiego zostaną przeznaczone na przebudowę drogi na trasie Kisewo-Żelazno w miejscowości Świchowo. Droga zyska nową
nawierzchnię i chodniki. Powstanie też wyniesione skrzyżowanie z przejściem dla pieszych i oświetleniem. Ponadto
w ramach zadania przewidziano oczyszczenie rowów oraz
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Koszt inwestycji wyniesie 1,4 miliona złotych. Dofinansowanie w wysokości 700 tys. zł pokryje połowę kosztów.
Pozostałymi podzielą się po połowie Powiat Wejherowski
oraz Gmina Łęczyce.

Olimpiada Wiedzy

Senior-Obywatel
Seniorzy, którzy ukończyli 60 lat i są mieszkańcami powiatu wejherowskiego mogą wziąć udział w drugiej edycji Olimpiady Wiedzy
Obywatelskiej „Senior-Obywatel” im. Pawła Adamowicza. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
Celem olimpiady jest
zwiększenie wiedzy seniorów na temat postanowień
Konstytucji RP i innych aktów prawnych regulujących
prawa obywatelskie. Eliminacje powiatowe odbędą
się 2 października w sali

obrad Starostwa Powiatowego w Wejherowie
przy ul. 3 Maja 4. Laureaci
rywalizować będą na szczeblu wojewódzkim.
Osoby zainteresowane
mogą skorzystać z cyklu
darmowych spotkań przy-

gotowujących do udziału w
eliminacjach.
Szczegółowych informacji
udziela koordynator wydarzenia Teresa Malinowska, wiceprezes SWUTW,
pod numerem telefonu tel.
608 452 414.
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Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

W stulecie powstania Państwowej Policji

Świętowali policjanci z powiatu
Na powiatowe obchody Święta Policji, przypadające w 100. rocznicę utworzenia Policji Państwowej, zaprosili Starosta Wejherowski oraz Komendant Powiatowy Policji. Podczas uroczystości, która odbyła się 30 lipca br. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie,
wielu policjantom wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia.
Komendant powiatowy
policji w Wejherowie insp.
Beata Perzyńska przypomniała historię powiatowej policji, która 100-lecie
będzie świętowała w przyszłym roku. Wspomniała o
policjantach z naszego regionu zamordowanych przez
najeźdźców - Niemców oraz
Sowietów podczas II wojny
światowej.
Inspektor B. Perzyńska
podziękowała
wszystkim
policjantom za ich trudną
i odpowiedzialną służbę, a

także pracownikom cywilnym KPP Wejherowo za ich
ciężką pracę.
Na scenie Filharmonii
kilkudziesięciu policjantów
otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe. Policjantom wręczono również
odznaczenia i nagrody. Specjalne podziękowania przekazano samorządowcom z
miast i gmin powiatu wejherowskiego oraz przedstawicielom innych służb
mundurowych
(wojsko,
straż pożarna, straż miej-

ska, nadleśnictwa) za owocną współpracę z policją i
wspieranie działań funkcjonariuszy.
Podziękowania i kwiaty
wręczono też obecnym na
uroczystości byłym komendantom Powiatowej Komendy Policji w Wejherowie.
Gratulacje
awansowanym i wyróżnionym złożyli
m.in.: starosta wejherowski
Gabriela Lisius, I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku
insp. Krzysztof Kozelan

Fot. Anna Kuczmarska

oraz w imieniu prezydenta
Wejherowa - sekretarz miasta Bogusław Suwara.
- Policyjna służba to
wielka odpowiedzialność i
powinność wobec innych powiedziała starosta wejherowski Gabriela Lisius,
życząc policjantom sukcesów, a także akceptacji i
szacunku ze strony ,mieszkańców powiatu wejherowskiego. Podziękowania

i życzenia pani starosta
przekazała również bliskim
policjantów oraz emerytowanym funkcjonariuszom.
Niektórzy z nich byli obecni
na uroczystości.
- Składamy szczególne
podziękowania oraz wyrazy uznania za pracę jaką codziennie wykonujecie
na rzecz obywateli miasta.
Służba w policji, to często
praca w bardzo trudnych

i niebezpiecznych warunkach, pełna poświęceń, wyrzeczeń oraz podejmowanego
ryzyka. Niech będzie ona dla
was nie tylko obowiązkiem,
ale i źródłem satysfakcji
oraz uznania - powiedział w
imieniu prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandat sekretarz Bogusław
Suwara, wręczając list gratulacyjny na ręce insp. Beaty Perzyńskiej.
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WYDARZENIA
14-15 sierpnia Wśród uczestników są mieszkańcy powiatu wejherowskiego

Piesza
Kaszubska
Pielgrzymka
Odpust
zawitała do Wejherowa
na Kalwarii

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Wejherowie oraz kustosz
sanktuarium o. Joel
Kokott OFM zapraszają na sierpniowy
Odpust Wniebowzięcia NMP w Wejherowie. Uroczystościom
15 sierpnia na Kalwarii Wejherowskiej
przewodniczyć
będzie ks. bp Wiesław
Szlachetka.

- Sierpień, który wkrótce
rozpoczniemy przepełniony
jest w naszej Ojczyźnie wieloma rocznicami. Jest także
poświęcony Niepokalanej.
My także, gromadząc się na
kalwaryjskich wzgórzach
pragniemy wychwalać Boga przez wstawiennictwo
Wniebowziętej Pani - mówi
o. Joel Kokott.
Dwudniowy Odpust odbędzie się w dniach 14 i 15
sierpnia. Uroczystościom
przewodniczyć będzie ks.
bp Wiesław Szlachetka.
W środę 14 sierpnia
o godz. 18.00 odbędzie się
procesja z kościoła klasztornego na Kalwarię Wejherowską, a o godz. 18.30
rozpocznie się nabożeństwo ku czci Matki Bożej
(Kaplica Kajfasza).
O godz. 19.00 rozpocznie się msza św., a po niej
tradycyjna i piękna procesja maryjna ze świecami
od kaplicy Domku Matki Bożej do kaplicy Grobu Maryi przy ul. ks. E.
Roszczynialskiego.
W czwartek 15 sierpnia o godz. 9.00 zaplanowano procesję z kościoła
klasztornego na Kalwarię,
gdzie o godz. 9.30 odbędą się „Godzinki” ku czci
Niepokalanego Poczęcia
NMP. O godz. 10.00 rozpocznie się Suma Odpustowa, a po mszy św.
odbędzie się błogosławieństwo ziół i kwiatów, zgodnie z tradycją
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Jak co roku, drugiego dnia wędrówki, uczestnicy 38. Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej z Helu na Jasną Górę odwiedzili
Wejherowo. Po wieczornej mszy św. i modlitwie w kościele św. Trójcy oraz po noclegu, wyruszyli w dalszą drogę. Za kilka dni,
w najbliższy poniedziałek 12 sierpnia dotrą
do Częstochowy. Wtedy będą mieli za sobą
638 kilometrów marszu.
Pielgrzymi, wśród których nie brakuje mieszkańców Wejherowa i powiatu
wejherowskiego, przybyli
na naszego miasta późnym
popołudniem w dniu Świętej Anny, czyli 26 lipca.
Idąc ulicami Wejherowa jak
zwykle radośnie śpiewali o
Bogu. Następnego dnia wyruszyli do Sianowa, pokonując kolejne 34 km.
Pielgrzymi będą w sumie
wędrować przez 19 dni, pokonując trasę o długości
638 km. W tym roku przyświeca im hasło „W mocy Bożego Ducha”. Jak
twierdzą wszyscy, którzy
podjęli się trudu pielgrzymowania do Matki Bożej
Częstochowskiej w klasztorze na Jasnej Górze, udział
w Pielgrzymce jest niesamowitą przygodą i bardzo
głębokim przeżyciem duchowym. To czas budowania więzi z Bogiem i relacji
z innymi ludźmi. Podczas
drogi pielgrzymi mierzą
się ze swoimi słabościami i
uczą się je pokonywać.
Piesza Pielgrzymka Kaszubska po raz pierwszy
wyruszyła ze Swarzewa 25
lipca 1982 r. W roku 2000
dla uczczenia jubileuszu
chrześcijaństwa
Kaszubi
rozpoczęli pielgrzymkę z

Helu. Pielgrzymka Kaszubska stała się tym samym
najdłuższą pielgrzymką w
Polsce.
W latach 2001-2016 pielgrzymkom przewodził niestrudzony ks. prof. Jan
Perszon z Pucka, który w
tym roku również przybył z
pielgrzymami do Wejherowa (na zdjęciu poniżej). Od
2017 roku funkcję kierownika pielgrzymki pełni ks.
Robert Jahns, proboszcz
parafii w Leźnie (na górnym zdjęciu z gitarą).
W Wejherowie, przed Kolegiatą pielgrzymów witał
ks. prałat Tadeusz Reszka, proboszcz parafii pw.
Trójcy Świętej (na zdjęciu
u dołu po prawej).

Fot. Leszek Spigarski
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa

redakcja@pulswejherowa.pl
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Lider w trosce o prawidłowy poziom cukru u diabetyków!

Wygrałam z cukrzycą
i pohamowałam apetyt

Dzięki Sugarbalance, pani Barbara (67 l.) obniżyła
nadmierne stężenie glukozy we krwi w 14 dni.
Wieloletnie zmagania z cukrzycą nareszcie mogą odejść w niepamięć. Nowatorski środek może
zapobiegać gwałtownym wyrzutom insuliny i pozwala utrzymać prawidłowy poziom cukru
we krwi już od 1. zastosowania, chroniąc organizm przed hiperglikemią i groźnymi dla zdrowia
powikłaniami cukrzycy. „Wystarczyło 14 dni kuracji, by moje stopy przestały boleć i drętwieć.
Lekarz był w szoku, ale objawy stopy cukrzycowej zaczęły się cofać!” – potwierdza pani Barbara.

P

ani Barbara jest jedną z 8900
osób, które dzięki nowej kuracji ekspresowo ustabilizowały
poziom cukru i zahamowały
zaburzenia wydzielania insuliny. ,,Wciąż
byłam senna, jakaś taka bez ikry... Utyłam
14,5 kg i bardzo szybko przybierałam na
wadze, bo ciągle miałam ochotę złapać za
ukochaną czekoladę czy inne łakocie. Gdy
do pogarszającego się stanu zdrowia dołączyło drętwienie stopy, a lekarze zaczęli
podejrzewać zespół stopy cukrzycowej,
postanowiłam spróbować z Sugarbalance.
Dzięki niemu zahamowałam rozwój cukrzycy, obniżyłam cholesterol i odzyskałam energię już po 14 dniach stosowania”.

Usłyszałam
bolesną prawdę.
Groziła mi
amputacja!

Zmagam się z cukrzycą od 12 lat. Specjalna
Barbara, 67 lata dieta okazała się niewystarczająca, z kolei
Brodnica
preparaty, które stosowałam obniżały poziom cukru poniżej normy.
W efekcie doprowadziły do drętwienia kończyn,
problemów z nerkami i co najbardziej przerażające - rozwoju stopy cukrzycowej. Specjalista
nie dawał mi złudnej nadziei: „Grozi Pani amputacja stopy” - I wtedy dzięki rodzinie z Niemiec
odkryłam Sugarbalance. Dzięki niemu po 14
dniach stopniowo zaczęłam odzyskiwać czucie
w nogach, by po upływie 2 miesięcy objawy stopy cukrzycowej błyskawicznie zniknęły.

W końcu masz szanse
pokonać cukrzycę
„Zanim trafiłam na Sugarbalance, cukier we
krwi siał spustoszenie, a ja byłam non stop
głodna, wiecznie miałam ochotę złapać coś
słodkiego. Wstawałam w nocy do toalety i nie
mogłam nie zajrzeć do lodówki, śniłam, że jest
tłusty czwartek, a ja bez wyrzutów sumienia
mogę zjeść kilka pączków. Po kuracji nie odczuwam już tych niekończących się napadów głodu, w końcu przestałam się objadać. Ten środek
był jedną z najlepszych decyzji jaką podjęłam
w życiu – ekspresowo wyregulował poziom cukru we krwi, a przy okazji pozwolił mi odzyskać kontrolę nad wagą – schudłam 12,5 kg w 2
tygodnie. Odzyskałam dawną energię: znów
mogę spędzać aktywnie czas z przyjaciółmi, podróżować nie bojąc się, że braknie mi zdrowia
i kondycji, by móc coś nowego zwiedzić, a nawet grywam w berka z najmłodszym wnukiem”
– podkreśla Pani Barbara.

Powiedz STOP wahaniom cukru

Cukrzyca w końcu przestała być moją zmorą

Statystyki niestety budzą co raz to większy lęk
i postarach, wśród lekarzy. W Polsce na cukrzycę
choruje już ponad 3 miliony osób z czego 650 tysięcy nie zdaje sobie sprawy, że należy do tej grupy. Ta podstępna choroba potrafi latami rozwijać
się w ukryciu, po cichu dewastując organizmy.
Sugarbalance w końcu pojawiło się na polskim
rynku i wszystko wzkazuje na to, że zapowiada
prawdziwą rewolucję w skutecznym, domowym
zwalczaniu cukrzycy. 9 na 10 osób stosujących
Sugarbalance potwierdza, że obniżyło poziom
cukru do prawidłowych wartości zaledwie po
kilku dniach głównej fazy kuracji – i to bez
względu na wiek, predyspozycje genetyczne, styl
życia czy stadium zaawansowania choroby.
Pomagam
osobą
zmagającym
się
z cukrzycą od blisko
35-stu lat i muszę
otwarcie stwierdzić,
że miałem szereg
wątpliwości,
kiedy Pani Barbara
Prof. Krause
oznajmiła mi, że za- diabetolog
mierza pokonać powikłania tej podstępnej choroby z wykorzystaniem nowej,
naturalnej kuracji. Z niedowierzaniem
przyglądałem się innowacyjnej formule
naukowców z Niemiec, która z zasady
doprowadza niemal do perfekcji działanie komórek trzustki i odpowiednio spowalnia proces uwalniania cukru do krwi.
Ponadto pomaga zahamować dalszy
rozwój choroby i rozpoczyna intensywny
proces cofania dotychczas wyrządzonych
szkód. Wbrew moim wcześniejszym obawom, badania ponad wszelką wątpliwość
jednoznacznie potwierdziły – poranna
glukoza utrzymuje się u Pani Barbary na
stałym poziomie 80 mg/dl, a powikłania
cukrzycy ustąpiły. Muszę więc z pokorą
potwierdzić – ten środek to nieoceniony
strażnik trzustki, a także najlepsze źródło
witamin i minerałów, które spowalniają

rozkład skrobi na cukry proste przynosząc wreszcie wymierne rezulataty
w zmaganiach z podstępną cukrzycą
i groźną dla zdrowia otyłością.

Jak to działa, że jest tak skuteczne?
Skondensowane w idealnych proporcjach źródło najważniejszych witamin i składników mineralnych pozwala 4-krotnie spowolnic rozkład skrobi na cukry proste – dzięki temu
glukoza utrzymuje się na prawidłowym poziomie
i chroni naczynia krwionośne. W efekcie brak
gwałtownych skoków cukru pozwala regulować apetyt, eliminuje zachcianki na słodycze

Malwina, 44 lata
Wrocław

Wciąż szalejąca glukoza niszczyła moje zdrowie i odbierała
mi resztki chęci do życia. Czułam się totalnie wysysana z resztek energii, nie miałam na nic siły i ochoty, ponadto wyraźnie pogorszył mi się wzrok. Odzyskałam dawne życie dzięki
Sugarbalance, który poleciła mi zaufana przyjaciółka. Już nie
czuję nieodpartej ochoty na podjadanie, nie mrużę oczu, czytając książkę. W zasadzie to zrezygnowałam z okularów. Po 14
dniach kuracji schudłam 5,5 kg, a waga wciąż spada. Sukces!

Chciałem uwolnić się od insuliny

Ryszard, 56 lat
Bydgoszcz

Choruję na cukrzycę od 7 lat. Cukier na poziomie 285-290 mg/dl
sprawił, że zaaplikowano mi insulinę. Postanowiłem sięgnąć po
całkowicie naturalną metodę. Sugarbalance obniżył poranną glikemię do perfekcyjnej wartości 80 mg/dl w zaledwie 14 dni. Ostatnio na urodzinach siostry zjadłem golonkę po bawarsku i dwa
kawałki sernika maminej roboty, a cukier nie poszybował w górę.
Ci którzy nigdy nie zmagali się z podobnymi problemami nie zrozumieją skąd we mnie ta dziecinna radość gdy bezkarnie zjadam
kawałek ciasta i obfity obiad.

i pozwala zredukować zbędne kilogramy. Wystarczy
1 dawka nowatorskiej formuły, by uwolnić się od
chronicznych migren. 9/10 osób przyznaje, że już
po 14 dniach ustąpiły typowe dla cukrzycy: mdłości i świąd skóry, wzmożone pragnienie, problemy
z erekcją, ostrością widzenia, a to tylko część z nich.
Specjaliści doznali szoku widząc jak ta naturalna kuracja oparta na kompozycji klasztornych ziół i jej
niezwykle silnych właściwościach leczniczych,

!

trwale normuje poziom glukozy we krwi w ekspresowym tempie poprawiając wyniki badań.

SKUTECZNIE ZAPOBIEGA
wszystkim rodzajom cukrzycy:

CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA (TYPU I)
CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA (TYPU II)
CUKRZYCA CIĄŻOWA

Te rezultaty

to zasługa 4 etapów działania preparatu:
ZWIĘKSZA WYDZIELANIE
NATURALNEJ INSULINY 2,5X
TRWALE UTRZYMUJE GLUKOZĘ
NA WŁAŚCIWYM POZIOMIE
USPRAWNIA PRACĘ TRZUSTKI ORAZ
PROCES WYKORZYSTANIA GLUKOZY
SPOWALNIA PROCES
UWALNIANIA CUKRU DO KRWI

CUKRZYCA WTÓRNA

Nie możesz poskromić apetytu
i cały czas tyjesz? Sugarbalance
jest właśnie dla Ciebie!
Już dziś dołącz do blisko 9 tysięcy Polaków zachwyconych działaniem tego unikatowego preparatu. To właśnie dzięki Sugarbalance zapobie-

gli gwałtownym wyrzutom insuliny i utrzymują
prawidłowy poziom cukru we krwi powstrzymując niebezpieczne powikłania cukrzycy.

SPECJALNA PROMOCJA!

NOWOŚĆ
W EUROPIE!

Tylko dla pierwszych 120 osób! By otrzymać
oryginalne opakowanie bioaktywnych tabletek
Sugarbalance tylko za 317 zł 97 zł, zadzwoń:

81 300 38 25

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00 – 20:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
Oferta ważna do 21.08.2019

Prof. Krause
Institute of
Health & Diabetology

Ilość opakowań jest ograniczona!
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WYDARZENIA
Piknik na koniec lipca

Wejogranie na polanie
Za nami kolejna edycja Wejogrania, która przyciągnęła na piknikową polanę tłumy
uczestników. Zwieńczeniem Wejogrania był pełen energii koncert Sylwii Grzeszczak,
który porwał przybyłą publiczność. Nie zabrakło też innych atrakcji, zarówno dla
młodszych, jak i starszych widzów.
W lipcową niedzielę od
samego rana trwały przygotowania do Wejogrania
2019. Tak, jak w poprzednim roku i tym razem na
scenie można było zobaczyć
wiele znakomitych występów artystycznych. Solidną
dawkę dowcipów i śmiechu dostarczył wrocławski
kabaret „Chyba”, a o muzyczne emocje zadbał m.in.
zespół „G.A.S.P.”
Nie zabrakło popisów siłaczy strongman oraz atrakcji
dla najmłodszych - programu
rozrywkowego „Budyń Julka
Tuwima”, a także tortu urodzinowego z okazji 20-lecia
Twojej Telewizji Morskiej.
Na zakończenie imprezy,
na pamiątkę pobytu piosenkarki Sylwii Grzeszczak
w Wejherowie zastępca
prezydenta Wejherowa Arkadiusz
Kraszkiewicz
wspólnie z dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury Jolantą Rożyńską
wręczyli wokalistce obraz
przedstawiający port rybacki w Kuźnicy.
- W imieniu wspaniałej
wejherowskiej
publiczności, prezydenta Wejherowa
Krzysztofa
Hildebrandta,

Lata dwudzieste,
lata trzydzieste...

Za tydzień
potańcówka!
Potańcówka Miejska w rytmach Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej to niezwykła zabawa miejska w klimacie retro.
Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza
15 sierpnia od 14.00 na Plac Jakuba Wejhera na wspólną podróż w czasie!
Kolejna impreza pod nazwą „Potańcówka Miejska” zabierze uczestników do Wejherowa w okresie dwudziestolecia
międzywojennego.

Fotograf i kataryniarz

Podczas Potańcówki Miejskiej spotkamy na wejherowskim rynku retro fotografa, który pozwoli nam poczuć się
jak za dawnych lat. Ulice będą przemierzać bicykliści na
starodawnych rowerach. Kataryniarz przypomni przepiękne, dawne melodie. Będzie można odwiedzić stragany sprzed
lat, zajrzeć na stoisko modystki, która zaprezentuje niezwykłe nakrycia głowy, inspirowane modą lat dwudziestych.
dyrektor
Wejherowskiego
Centrum Kultury oraz radia
Norda FM bardzo dziękujemy za rewelacyjny koncert.
Pomimo, że podarowany
obraz przedstawia port rybacki, a jak wiemy Wejherowo nie leży przecież nad
morzem, to warto wiedzieć,
że historia naszego miasta,
jak i sami mieszkańcy byli i
są bardzo silnie z nim związani - powiedział Arkadiusz
Kraszkiewicz zastępca prezydenta Wejherowa.
Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Wata cukrowa dla najmłodszych

Najmłodsi będą mogli skosztować waty cukrowej oraz oddać się grom i zabawom prowadzonym przez animatorów
uwielbiających dawne formy spędzania czasu wolnego. Przybliżą najmłodszym zabawy, w które bawili się nasi dziadkowie, gdy jeszcze byli dziećmi. Pokażemy, że te historyczne
figle mogą być nadal atrakcyjne.
Kto wie, może choć od czasu do czasu pozwolą oderwać się
od telefonów komórkowych i tabletów?

Przede wszystkim taniec

Potańcówka to też idealna okazja do nauki podstawowych
kroków tanecznych. Poznamy podstawy tańców swingowych. Ta niezwykle energetyczna choreografia była bardzo
popularna w I połowie XX wieku, kiedy to była manifestacją wolności i sprzeciwem wobec społecznych konwenansów.
Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza do wspólnego
tańca wszystkich, bez względu na wiek, czy taneczne doświadczenie. Wystarczą wygodne buty, pozytywne nastawienie i dobry humor. Warszawska Orkiestra Sentymentalna
- zespół rozsmakowany w dawnych melodiach polskiej przedwojennej rewii i kabaretu - zagra piosenki i pieśni z repertuaru Adama Astona, Wiery Gran czy Mieczysława Fogga,
aranżacje Henryka Warsa i Rostworowskiego. Wzruszające
walce, namiętne tanga, skoczne polki, porywające foxtroty,
rumby i slow-foxy.

Przedwojenne Wejherowo

Będzie też można zwiedzić salę historyczną w ratuszu.
To niesamowite przeżycie! Ostatni przedwojenny burmistrz
Teodor Bolduan porusza się i zza biurka mówi własnym głosem, w zakładzie fotograficznym można wykonać sobie zdjęcie, stylizowane na przedwojenną pocztówkę. To okazja, by
przekonać się jak wyglądał ówczesny zakład fryzjerski, kawiarnia, czy zakład zegarmistrzowski.
- Potańcówka miejska ma na celu przybliżenie mieszkańcom okresu międzywojnia, ówczesnej kultury, sztuki oraz
realiów życia codziennego - mówi Jolanta Rożyńska, dyrektor WCK w Wejherowie. - Forma wydarzenia pozwala na
angażowanie lokalnej społeczności poprzez wspólny taniec,
wykonywanie stylizacji inspirowanej latami dwudziestymi!
Najbardziej efektowny kostium zostanie nagrodzony!
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POWIAT
Luzino najwięcej
na jednego mieszkańca

Nowa placówka w Bieszkowicach, w gminie Wejherowo

Biblioteka
i
centrum
kultury
Gminy realizują
projekty unijne

Gmina Luzino uplasowała się wysoko w
ogólnopolskim rankingu, dotyczącym wartości projektów z wykorzystaniem środków
z Unii Europejskiej. Wśrod gmin w naszym
powiecie osiągnęła najwyższą wartość w
przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.
Jak informuje Urząd Gminy Luzino, redakcja portalu
EuroPAP News przygotowała statystyki dotyczące wartości unijnych projektów, realizowanych na terenie polskich
gmin. Na 10 gmin wchodzących w skład powiatu wejherowskiego, jeśli chodzi o wartość umów w przeliczeniu na mieszkańca Gmina Luzino zajęła I miejsce.
Tuż za nią plasują się gminy Wejherowo i Łęczyce, a potem miasta w powiecie: Rumia, Wejherowo i Reda. Dalsze
miejsca zajęły kolejno gminy Choczewo, Szemud, Linia i
Gniewino.
Inaczej wygląda lista gmin pod względem wartości umów
na realizację projektów, dofinansowanych ze środków unijnych. Na pierwszym miejscu jest miasto Wejherowo, a za
nim miasto Rumia i gmina Wejherowo. Gmina Luzino jest
na czwartym miejscu, a na piątym uplasowały się Łęczyce.
Poniżej zestawienia na podstawie EuroPAP News:
https://europarlament.pap.pl, dotyczące projektów unijnych z polityki spójności, realizowanych w połowie ub.r.

Gmina 		
			

Wartość umów w przeliczeniu
na 1 mieszkańca

Gmina Luzino		
Gmina Wejherowo
Gmina Łęczyce		
Rumia			
Wejherowo		
Reda			
Gmina Choczewo
Gmina Szemud		
Gmina Linia
Gmina Gniewino

7 847 zł
6 737 zł
4 495 zł
3 753 zł
2 893 zł
2 852 zł
2 670 zł
2 547 zł
1 912 zł
1 345 zł

Wartość umów (w zł)
m. Wejherowo
m. Rumia
Wejherowo
Luzino 		
Łęczyce 		
Szemud 		
m. Reda 		
Choczewo
Gniewino
Linia 		
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173 858 329 153 miejsce w rankingu
164 186 981
165 miejsce
128 270 681
221 m.
87 715 068
351 m.
49 717 600
617 m.
41 211 273
706 m.
22 821 731
1085 m.
12 018 360
1468 m.
8 773 473
1666 m.
8 633 877
1675 m.

Zakończył się remont i modernizacja budynku w Bieszkowicach. Uroczyście oddano
do użytku nowe centrum kulturalno-rekreacyjne. Na terenie dawnego ośrodka „Wodnik” powstała filia nr 3 Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1,4 mln zł, z czego
825 tys. zł to dofinansowanie z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Obiekt był długo
oczekiwany przez mieszkańców Bieszkowic. Nowa placówka ma służyć celom
kulturalnym, edukacyjnym,
artystycznym, a także rekreacyjnym. W uroczystym
otwarciu uczestniczyły władze gminy, przedstawiciele
Instytutu Książki, reprezentanci wykonawcy robót budowlanych, radni i sołtysi,
dyrektorzy i pracownicy okolicznych bibliotek, delegacja
z partnerskiej gminy Inowrocław, dyrektorzy szkół,
przedstawiciele środowisk
artystycznych oraz KGW
Bolszewo i KGW „Łężyckie

Informacja i zdjęcie pochodzi ze strony internetowej Gminy Wejherowo: http://
ugwejherowo.pl, gdzie można znaleźć więcej szczegółów i zdjęć z uroczystości.
Białki”. Centrum poświęcił
ks. proboszcz Jan Czarnecki, a słowa podziękowania

przekazali wójt Henryk
Skwarło i dyrektor BiCK
Natasza Sobczak.

Są już plany zagospodarowania terenu wokół całego kompleksu.

Po raz 10. w Strzebielinie

W Luzinie i Bolszewie

Sołtys Strzebielina-Osiedla Grzegorz Maziuk
i proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w
Strzebielinie Dariusz Kuchta, a także Rada Sołecka zapraszają na Festyn św. Maksymiliana,
organizowany razem z Gminną Instytucją Kultury i Biblioteką w Łęczycach. Jubileuszowy 10.
festyn odbędzie się w niedzielę 18 sierpnia.

W Arboretum w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 43, 15 sierpnia o godz. 17.00 odbędzie się
Rodzinny Koncert Letni. Dla publiczności zaspiewa zespół „Les Fammes”.

Festyn świętego Letnie koncerty
Maksymiliana
oraz spektakle

Wydarzenie rozpocznie się mszą św. odpustową, odprawioną o godz. 11.30 przy ołtarzu polowym przed kościołem
w Strzebielinie-Osiedlu (gmina Łęczyce).
O godz. 15.00 na boisku dawnego gimnazjum przy ul.
Leśnej 18 rozpocznie się festyn pełen atrakcji dla dzieci
i dla dorosłych uczestników. Zaplanowano m.in. występy artystyczne. Na scenie zagra Gminna Orkiestra Dęta
Gminy Łęczyce, wystąpi zespół Fire Set oraz kaszubska
Kapela Józefa Roszmana „Plëskota”. Zaprezentuje się
również grupa Teatralna „Odeon” ze Strzebielina.
Odbędzie się prezentacja „Magia dla każdego”, nie zabraknie stoisk z wyrobami regionalnymi i placu zabaw
dla najmłodszych z karuzelą oraz lubianymi przez dzieci
dmuchanymi zamkami.
Podczas festynu będzie można spróbować przysmaków,
od grochówki po pyszne ciasta.

Wykonawcami będą: Joanna Sobowiec-Jamioł -sopran,
Natalia Krajowska-Kitowska - sopran, Emilia Osowska
- mezzosopran, Sebastian Godziński - fortepian.
„Les Femmes to niezależny zespół muzyki klasycznej z
Gdańska, działający od 2011 r. Na co dzień współpracuje z
pianistami, zespołami kameralnymi, jazzowymi i orkiestrą.
Zespół realizuje autorskie spektakle muzyki operowej, koncerty inscenizowane oraz tematyczne recitale. Za nimi już
ponad 300 wydarzeń artystycznych.
Wcześniej, bo o godz. 16.00 w tym samym miejscu (Arboretum) odbędzie się przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Miś niegrzeczniś”. Jest to bajka profilaktyczna
dla przedszkolaków i dzieci klas 0-3 szkoły podstawowej,
pełna dynamicznych, humorystycznych dialogów, piosenki
i zabawy z publicznością.
		
* * *
Z kolei 17 sierpnia w Art.-Parku w Bolszewie zagrają
dwa zespoły: „Pulsar” oraz „Półtoragościa”. „Wakacyjny koncert na trawie”, jak nazwali go organizatorzy, rozpocznie się o godz. 18.00.

redakcja@pulswejherowa.pl
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KULTURA
Kaszubskie pieśni na chóry

Rëbôcë
òd Wiôldżégò Mòrza
Pięć regionalnych książek wydanych i współwydanych w ub. roku
przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie otrzymało nagrody i wyróżnienia na XX Kościerskich Targach
Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2019” - o tym informowaliśmy w poprzednim „Pulsie”. Wśród nagrodzonych pozycji znalazł się
zbiór pieśni kaszubskich o tematyce morskiej, opracowany przez prof.
Marka Rocławskiego.

„Rëbôcë òd Wiôldżégò
Mòrza. Pieśni kaszubskie na
rek Rocławski (dyrygent, kompozytor, pianista). W roku 1983 ukończył z wyróżniechóry
jednorodne
mieszane”
Wydziale Dyrygentury
Chóralnej Akademii
Muzycznej w Gdańsku,igdzie
następnie rozagogiczną. Tytuł naukowy profesora otrzymał 22 stycznia 2003 roku z rąk Prezydenta
o. W dniu 1 października 2006 roku został mianowany przez Ministra Szkolnictwa Wyżzawiera
opracoko profesora zwyczajnego.
Od 1994 do30
2000 utworów
roku pracował również w
w Wyższej
Szkole
Słupsku w Katedrze Wychowania Muzycznego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
2010 roku pracował ponownie w Akademii Pomorskiej w Słupsku na stanowisku profesora
waniu
na chóry
o głosach
jedatach 2002-2008 był
Dziekanem Wydziału
Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzyczdemii Muzycznej w Gdańsku, w latach 2008-2012 Kierownikiem Katedry Dyrygentury
mej uczelni. Od 1 października
2012 roku jest Prorektorem
ds. organizacyjnych i nauczania
norodnych
i mieszanych.
ycznej w Gdańsku.
iązany z amatorskim ruchem chóralnym jako chórzysta i akompaniator. W latach 1983-1993
óru męskiego „Moniuszko” w Gdańsku.
Od 1985 roku dodziesięciu
2016 roku był kierownikiem
artyWyboru
pieśni
ntem chóru mieszanego „Cantores Veiherovienses” z Wejherowa. W styczniu 2015 r. minęło
resie wystąpił na setkach koncertów w kraju i za granicą (ok. 1000 koncertów). Obecnie pełni
kową i dydaktycznądokonałem
łączy z działalnością artystyczną.
w
oparciu
o
śpiewhóralnych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Koncertował w wielu krajach europejskich
ncja, Wielka Brytania, Szwecja, Belgia, Czechy, Chorwacja, Grecja, Watykan, Węgry, Austria,
nik „Pieśni z Kaszub” w opracoseminariach i kursach dla dyrygentów (Marktoberdorf, Rottenburg, Legnica, Międzyzdroje,
waniu muzycznym
tekstowym
ukrotnie udział w Międzynarodowych
Konkursach Kompozytorskich, izdobywając
nagrody za
any do prac komisji kwalifikacyjnych oraz jury konkursów i festiwali chóralnych. Współprainnymi instytucjami muzycznymi Wybrzeża Gdańskiego. Marek Rocławski nagrał z chórem
Władysława Kirsteina oraz LeVD.
krajowej prasie fachowej, w opracowaniach naukowych i wydawnictwach książkowych.
tiwalem Pieśni o Morzu w Wejherowie. Jest członkiem komitetu organizacyjnego, rady artyRoppela
- wyjaśnia
prof.
przewodniczący juryona
Ogólnopolskiego
Festiwalu Pieśni Religijnej
„Pater Noster” w Strzepczu.
tował także szereg kompozycji, opracowań na chór a cappella i z towarzyszeniem orkiestry.
je społeczne w swoim
mieście. W latach Rocławski.
1998-2006 był radnym Rady Miasta
Marek
- Wejherowa,
Pochonnictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz viceprezesem Akcji Katolickiej
mał wiele odznaczeńdzą
i wyróżnień,
m.in. Złoty
Srebrny Krzyż Zasługi,miejscowoZasłużony Działacz
one
z i różnych
oria Artis, odznaczenie Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) oraz Złota Odznaka
ści regionu kaszubskiego, m.in.
z Helu, Jastarni, Karwi, czy Kościerzyny. W śpiewniku znalazły
się również utwory skomponowane przez Jana Trepczyka,
Leona Roppela i Władysława
Kirsteina. Moją intencją było,
aby do rąk dyrygentów chórów
trafił śpiewnik, zawierający szeroki wachlarz utworów z tekyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
stem kaszubskim wyłącznie o
tematyce morskiej, stanowiący
atrakcyjną propozycję repertuNadleśnictwo
Neubauer
PEWIK Gdynia
arową dla
chórów Stanisława
amatorskich
Strzebielino
z całej Polski.
Autor wydawnictwa, a zarazem znakomity dyrygent,
każdy z dziesięciu tytułów zaaranżował w wersji na chór
żeński, męski i mieszany o różnym stopniu trudności.
Pieśni zawarte w śpiewniku „Rëbôcë òd Wiòldżégò
Mòrza”, to materiały dotąd
niepublikowane, a wartościowe pod względem literacko-muzycznym, które od wielu
pokoleń ubogacały kulturę
muzyczną Kaszub.
Ta pozycja jest ciekawą
propozycją
zwłaszcza dla
chórów
przygotowujących
się do kolejnych edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni
o Morzu w Wejherowie.
W 2021 roku odbędzie się
jubileuszowy XXV festiwal.

Rëbôcë òd
Wiôldżégò
Mòrza
Pieśni kaszubskie
na chóry jednorodne i mieszane
w opracowaniu Marka Rocławskiego

Okładka śpiewnika.

Prof. dr hab. Marek Rocławski jest dyrygentem,
kompozytorem i pianistą.
Od 1 października 2012 roku pełni funkcję prorektora
ds. organizacyjnych i nauczania w Akademii Muzycznej
w Gdańsku.
Dla mieszkańców Wejherowa prof. Rocławski to
przede wszystkim były kierownik artystyczny i dyrygent
znakomitego chóru mieszanego „Cantores Veiherovienses”, który prowadził w latach 1985-2016. Obecnie M.
Rocławski pełni funkcję dyrygenta honorowego chóru.
Pracę naukową i dydaktyczną łączy z działalnością artystyczną. Jest autorem wielu publikacji. Skomponował
hejnał miasta Wejherowa, przygotował szereg kompozycji, opracowań na chór a cappella i z towarzyszeniem
orkiestry. Zasiada w jury wielu konkursów i festiwali nie
tylko w naszym regionie.

Malarze na wejherowskim rynku

Odwiedziła ich
Anna Dymna

Można ich spotkać latem na wejherowskim rynku, na którym
organizują warsztaty malarskie. Artyści ze Stowarzyszenia Plastyków im. Stefana Lewińskiego, działającego przy Zrzeszeniu
Kaszubsko-Pomorskim malują piękne obrazy. Niedawno podziwiała je znakomita aktorka Anna Dymna.
Warsztaty pod patronatem prezydenta Wejherowa
i towarzysząca im wystawa
cieszą się zainteresowaniem
przechodniów - mieszkańców
i wakacyjnych gości. Można
zobaczyć z bliska jak powstaje obraz, a nawet spróbować
swoich sił w malowaniu.
Można też kupić dopiero co
namalowany obraz.
Warsztaty i spotkania
twórców odbywają się w
środy i soboty, a także w
inne pogodne dni, od maja
do września.
- Może do nas dołączyć
każdy, kto ma ochotę. Warsztaty na rynku to mój autorski pomysł, który rozwijam
i promuję od pięciu lat - informuje Tadeusz Trocki,
pomysłodawca i inicjator
warsztatów. - Mieszkańcy i
turyści oglądają pracę twórców, a także komentują, co
dostrzegają na wystawionych lub malowanych na
żywo obrazach. Niedawno
odwiedziła nas znana i lubiana aktorka Anna Dymna. Prezes stowarzyszenia
Teresa Uzdrowska podarowała artystce swój obraz.
Warsztaty mają walor
edukacyjny. Wejherowscy

plastycy chętnie udzielają
informacji na temat miasta
Wejherowa, a także technik
malarskich.
Obrazy członków Stowarzyszenia Plastyków im. S.
Lewińskiego można oglądać również na wystawie

w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kaszubskiej 14 w Wejherowie - w
bibliotecznej Galerii „Na
Piętrze”. Wystawa malarstwa, zatytułowana „Barwy
ziemi” będzie czynna do 29
sierpnia br.

Anna Dymna wśród wejherowskich malarzy.
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SPORT
II Wejherowska Noc Basketu

Nocą pod koszem
Na terenie zadaszonego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr
8 w Wejherowie rozegrano turniej koszykówki pod nazwą „Wejherowska Noc Basketu”. Była to druga tego typu impreza w Wejherowie i cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Prezentowali sylwetki w Filharmonii

Kulturystki i kulturyści
W Filharmonii Kaszubskiej rozegrano zawody kulturystyczne
PCA Baltic Championship, będące eliminacjami do przyszłorocznych Mistrzostw Świata tej Federacji.
W zawodach wzięło udział
około stu zawodników i zawodniczek występujących w
16. kategoriach.
Organizatorem zawodów
pod patronatem prezydenta Wejherowa Krzysztofa
Hildebrandta był Wejherowski Klub Kulturystyczny

i Sportów Siłowych „Apollo” z prezesem Bartłomiejem Szrederem na czele
oraz Federacja PCA Poland.
Kierownikiem zawodów był
Sebastian Najary, prezes Federacji PCA Poland.
PCA, czyli Physical Culture Association stara się

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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poprawić etykę, kulturę
oraz uczciwość, jak i podnieść status sportowców,
wynagradzając ich za ciężką pracę. Federacja prowadzi na całym świecie liczne
imprezy kwalifikacyjne z
międzynarodowym finałem
w Wielkiej Brytanii.

Fot. Leszek Spigarski

W rozgrywkach najmłodszej kategorii, czyli rocznika
2006 i młodszych wystartowało w sześć zespołów,
co daje łączną liczbę ok.40
uczestników. Najlepszą ekipą została drużyna „Gang
Kwadrata”.
Późnym wieczorem wystartowała kategoria OPEN.
Zagrało także 6 zespołów, a
zwycięskim zespółem zostali „Nieobliczalni” w składzie:
Maciej Austen, Mateusz
Itrich, Maciej Michalski,
Maciej Dalak, Szymon
Daszke, Łukasz Iwanow-

ski i Jacek Chojnacki.
Drugie miejsce zajęli „Tylko
siatkę słychać”, trzecie „Piwosze”, a czwarte - „Wejherowski Pakiet”. W zawodach
rozegrano też konkurs rzutów za trzy punkty, który
wygrał Patryk Szymański.
Najlepsze ekipy otrzymały puchary ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Nagrody w najmłodszej kategorii
w imieniu prezydenta Wejherowa wręczał sekretarz
miasta Wejherowa - Bogusław Suwara. Ponadto

każdy uczestnik „Wejherowskiej Nocy Basketu” dostał
pamiątkową koszulkę, którą
ufundował Urząd Miejski.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez klub UKS
Basket Ósemka Wejherowo,
a pomysłodawcami turnieju
byli: Bartłomiej Woźniak
oraz Kordian Zabrocki.
Organizatorzy dziękują
za pomoc Urzędowi Miejskiemu w Wejherowie, Starostwu Powiatowemu oraz
dyrektorowi Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie Danucie Czernewskiej.

W niedzielę

Siłacze

na rynku
11 sierpnia br. w
Wejherowie
gościć
będziemy
siłaczy,
którzy zmierzą się
podczas zawodów o
Międzynarodowy Puchar Strongman Polska kontra Ukraina.
W zawodach, które rozpoczną się o godz. 15.00
na wejherowskim rynku,
wezmą udział zawodnicy z
Polski i Ukrainy: Y. Ogonovskij, P. Kordiayaka, O.
Kocherhin oraz Krysztof
Kacnerski, Konrad Karwat
i Robert Cyrwus.
Wstęp wolny.
Zawody poprowadzi Bartłomiej Szreder, a zmagania zawodników oceniać
będą sędziowe: Krzysztof
Radzikowski i Dominik
Abus.
Podczas Pucharu przeprowadzone zostaną licytacje charytatywne dla
Mareczka Miszke.

Wśród drużyn, rywalizujących w Wejherowskiej
Nocy Basketu znaleźli się Piwosze (u góry) i zespół
Wejherowski Pakiet (u dołu).
Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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SPORT, EDUKACJA, ZABAWA
Ogromny sukces zawodniczek z Luzina

Mistrzynie Polski

Drużyna dziewcząt GOSRiT Luzino z powodzeniem wystartowała w finale centralnym Turnieju Piłkarska Kadra Czeka LZS,
zorganizowanym w Siedlcach przez krajowe zrzeszenie Ludowe
Związki Sportowe, Polski Związek Piłki Nożnej oraz prezydenta
Miasta Siedlce. Luzinianki po raz pierwszy w historii zostały Mistrzem Polski LZS.
Do turnieju finałowego zgłosiło się sześć zespołów, zwycięzców finałów wojewódzkich.
Piłkarki z Luzina przeszły niepokonane przez fazę grupową i mecze półfinałowe, w którym pokonały UKS Nowy Korczyn (woj. świętokrzyskie ), aż 5:0 i znalazły się w
wielkim finale.
W wielkim finale turnieju Piłkarskiej Kadry Czeka
LZS, ponownie spotkały się z siedmiokrotnym zwycięzcą
tego turnieju czyli z KKP Medyk Konin. Zawodniczki GOSRiT Luzino po bardzo dobrym meczu wygrały 2:0 i po raz
pierwszy w historii zostały Mistrzem Polski LZS.

Klasyfikacja końcowa:
1. GOSRiT Luzino
2. KKPK Medyk Konin
3. LUKS Astoria Szczerców
Junior
4. LUKS Wisła Nowy Korczyn
5. LKS Flis Leszkowice

W wejherowskim Starostwie odbyło się spotkanie władz powiatu ze świeżo
upieczonymi mistrzyniami Polski. Gratulacje składała im m.in. starosta Gabriela Lisius i wicestarosta Jacek Thiel.
Fot. Starostwo w Wejherowie

Piłkarskie lato z Błękitnymi

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

W wakacyjnych zajęciach piłkarskich
Akcja Lato 2019 z Błękitnymi, na wyremontowanym przez miasto boisku Jamajka uczestniczyły dzieci urodzone w 2008 r. i
młodsze - w sumie około stu chłopców.
Podczas podsumowania Akcji Lato 2019 z Błękitnymi
główny organizator zajęć Tadeusz Ciapa trener, skarbnik
WAPN Błękitni, a także nauczyciel w Szkole Podstawowej
nr 9, podziękował wszystkim uczestnikom za aktywność i
sportową postawę podczas rozgrywek.
W uroczystym zakończeniu akcji uczestniczył m.in. zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz
oraz grono rodziców. A. Kraszkiewicz wręczył uczestnikom
zajęć zdjęcia pamiątkowe wykonane przez WAPN Błękitni.
- Dziękuję Wejherowskiej Akademii Piłki Nożnej, trenerom, opiekunom i rodzicom, za to, że mogliście atrakcyjnie spędzić część wakacji w mieście grając w piłką nożną.
Dziękuję, że odłożyliście tablety i smartfony na bok, żeby
pożytecznie spędzić czas na wolnym powietrzu i doskonalić
umiejętność zespołowej gry w piłkę – powiedział Arkadiusz
Kraszkiewicz. - Życzę wam dalszych bezpiecznych wakacji.
Pamiętajcie jednak, aby dobrze się uczyć. Kiedyś kariera piłkarska się kończy i trzeba potem sobie radzić.

Podsumowanie akcji

Projekt Wakacje 2019
Starosta wejherowski Gabriela Lisius oraz członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Ludwik Zegzuła wzięli udział w podsumowaniu wakacyjnego projektu realizowanego przez Powiatowy
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
W lipcu br. w PZPOW w
Wejherowie zorganizowane
zostały zajęcia dla dzieci i
młodzieży z powiatu wejherowskiego. W ramach akcji

Projekt Wakacje 2019 odbywały się zajęcia artystyczne
i sportowe.
Uczestnicy wzięli udział
w warsztatach rzeźbiarskich

i filmowych oraz zajęciach
sportowych. Zajecia były
ciekawe, pozwalały rozwinąć różne umiejętności, były
też okazją do dobrej zabawy.

Fot. Starostwo w Wejherowie
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Piłka nożna na Wzgórzu Wolności

Dwie porażki Gryfa
Od dwóch porażek zaczęli sezon piłkarski zawodnicy Gryfa Wejherowo. Przegrali na własnym obiekcie z Widzewem 1:2 oraz z GKS
Katowice 0:2.
W pierwszym meczu z
Widzewem to wejherowianie piersi strzeli gola, zaraz
po rozpoczęciu drugiej połowy. Nie dotrwali jednak z
tą przewagą do końca me-

czu, bo w końcówce dali sobie strzelić dwie bramki.
W pojedynku ze Ślązakami, nasi piłkarze nie
mieli nic do powiedzenia,
a GKS Katowice wypunk-

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
OGŁOSZENIE
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tował Gryf, wykorzystując
słabą postawę naszych zawodników na boisku w Wejherowie. Jak na początek,
zmiany kadrowe wypadają
bardzo blado.

Fot. Leszek Spigarski

Piłka nożna. Sparing

Piłka nożna

Kolejny udany mecz sparingowy zanotowali podopieczni trenera Michała Dąbrowskiego - juniorzy z GOSRiT Luzino, którzy
wygrali z występującym w seniorskiej A-klasie Startem Mrzezino 4:1.

24 drużyny rywalizują w tegorocznej
Wakacyjnej
Lidze,
którą w Kębłowie
organizują
Paweł
Hinz, Maksym Graczyk i Paweł Radecki z GOSRiT Luzino.

Juniorzy z Luzina Liga
pokonali Mrzezino wakacyjna

Gole dla GOSRiT Luzino zdobyli: Łukasz Michałek, Dawid Pikulski, Mikołaj Nastały, Igor Wiczkowski.
Juniorzy przygotowują się do sezonu ligowego, w którym
młodzi piłkarze GOSRiT Luzino po kilku latach nieobecności rywalizować będą w I Wojewódzkiej Lidze Juniora Starszego. Zespół rozpocznie rozgrywki 17 sierpnia meczem z
Bałtykiem w Gdyni.

W najmłodszej kategorii
na czele tabeli jest Team
Mamut, drugie miejsce zajmują FC Mojżesze, a trzecie
FC Młodziaki.
Wśród snajperów najwięcej trafień ma Jakub
Wejher (26 goli).
Wśród starszych chłopców Białe Nosy umacniają
się na pozycji lidera. Tuż
za nimi plasuje się Sołtys
Team, a na trzecie miejsce przesunęła się Husaria
Strzebielino.
Liga została dofinansowana przez: Gminę Luzino,
Urząd Marszałkowski, Wojewodę Pomorskiego, Pomorski ZPN, Akumulator
społeczny i pomorski LZS.

redakcja@pulswejherowa.pl
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WAKACJE NA SPORTOWO
Siatkówka plażowa

W Luzinie na piachu

GODZINY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO
W WEJHEROWIE
Urząd Miejski
ul. 12 Marca 195
w poniedziałek 7.30-17.00
od wtorku do piątku 7.30-15.30
Ratusz
Plac Jakuba Wejhera 8
od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

Redaktor naczelna:
Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502, e-mail:
redakcja@pulswejherowa.pl
Współpraca: Leszek Spigarski
Adres korespondencyjny:
84-200 Wejherowo,
ul. Polna 3/41
(w siedzibie firmy „ARTEX”)
Spotkanie z dziennikarzem
- tylko po telefonicznym
umówieniu się (pracujemy
w terenie): 606 101 502
Wydawca: INFO-PRZEKAZ
z siedzibą w Rumi

Wszelkie informacje dotyczące działania Urzędu
i poszczególnych wydziałów znajdą Państwo na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Miasta Wejherowa (bip.wejherowo.pl)
lub pod numerem tel. 58 677 70 00.
Kolejny aktywny weekend z Akademią Siatkówki Daniela Plińskiego zakończył się w
Luzinie. W niedzielę 4 sierpnia rozegrano turniej siatkówki plażowej. Emocji nie brakowało, a frekwencja była bardzo duża.
Organizatorem imprezy był Piotr Sonnenberg z GOSRiT Luzino.

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

Aktualności oraz informacje o najważniejszych
wydarzeniach społeczno-kulturalnych,
inwestycjach oraz o atrakcjach turystycznych
miasta i regionu dostępne są na oficjalnej stronie
internetowej miasta Wejherowa
www.wejherowo.pl.
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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: poniedziałek
07.00-08.00
16.00-17.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731-008-506
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HISTORIA
Polacy i Krzyżacy starli się pod Świecinem

Decydująca bitwa

Rekonstrukcje historyczne przyciągają wielu zainteresowanych.
Jedno z takich ciekawych wydarzeń odbyło się kilka dni temu w
Świecinie w powiecie puckim, gdzie można było oglądać inscenizację XVII-wiecznej bitwy rycerzy i żołnierzy polskich z Krzyżakami.
W Świecinie (obecnie gmina Krokowa)
w 1462 roku miała miejsce jedna z najważniejszych bitew polsko-krzyżackiej wojny
trzynastoletniej. Starcie stało się punktem zwrotnym tej wojny, zmuszając wojska
krzyżackie do odwrotu.
W mininą sobotę w Świecinie odbyła się
kolejna inscenizacja bitwy z 1462 roku, a

także pokazy średniowiecznych strojów,
uzbrojenia, artylerii, zwiedzanie obozu warownego z okresu średniowiecza czy turniej
łuczniczy. Pogoda dopisała, a chętnych do
oglądania widowiska również nie brakowało.
Jak co roku wielu widzów przyjechało z
sąsiedniego powiatu wejherowskiego i z samego Wejherowa.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

OGŁOSZENIE

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

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

Zapraszamy do współpracy
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