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Dożynki
2019
Gmina Łęczyce, a
dokładnie sołectwo
Bożepole
Wielkie
będzie w tym roku
gospodarzem Powiatowo-Gminnych Dożynek, które odbędą
się 15 września.
Jednak w niektórych gminach powiatu
wejherowskiego Święto
Plonów odbędzie się już
w najbliższą niedzielę 25 sierpnia. Na
uroczystości i wspólną zabawę dożynkową
tego dnia zapraszają
gminy: Wejherowo - do
wsi Góra, Gniewino do Skansenu w Nadolu
oraz Luzino.
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Fot. Leszek Spigarski

Znakomita zabawa na świeżym powietrzu, dużo muzyki, tańca, śmiechu - tak można określić imprezę, która odbyła się w
niedzielne sierpniowe popołudnie na wejherowskim rynku. Prezydent Wejherowa i Wejherowskie Centrum Kultury zaprosili
mieszkańców na Potańcówkę Podmiejską w stylu retro. Na placu J. Wejhera zagościł klimat dwudziestolecia międzywojennego.
Uczestnicy wybrali się w sentymentalną i muzyczną podróż w lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku. Gdy zagrała Warszawska Orkiestra Sentymentalna, nogi same rwały się do quickstepa, charlestona, foxtrota lub tanga. Tak wyglądało radosne
świętowanie w Wejherowie dnia 15 sierpnia - rocznicy Cudu nad Wisłą.						
Str. 8

Puls za
3 tygodnie
Informujemy Czytelników, że kolejny „Puls
Wejherowa” ukaże się
wyjątkowo za trzy tygodnie, 12 września. Zapraszamy do lektury.
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AKTUALNOŚCI
Remont mostu na rzece Redzie

Wyłudzali
pieniądze

Na drodze wojewódzkiej nr 218 w Wejherowie rozpoczął się remont mostu, co wiąże się z objazdami i utrudnieniami dla kierowców. Od poniedziałku, 19 sierpnia został zamknięty most nad rzeką
Redą na ul. Ofiar Piaśnicy. Prace remontowe zaplanowano na około 2,5 miesiąca, więc trwać będą co najmniej do połowy listopada br.

Policjanci z wydziału
do spraw walki z przestępczością
gospodarczą ustalili tożsamość
dwóch mężczyzn, którzy
wyłudzili pieniądze z instytucji finansowych.
Oszuści wyłudzali pieniądze na podstawie nieprawdziwego oświadczenia
o zatrudnieniu. 49-latek wyłudził pożyczkę w wysokości
prawie 3 tys. zł, w 38-latek
wyłudził pieniądze w wysokości prawie 4,5 tys. zł. Za
oszustwa grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Wyznaczono objazdy
Zakres robót obejmuje
przebudowę skrzydeł przyczółków mostu, wykonanie
płyt przejściowych, wzmocnienie konstrukcji przęsła
mostu, wykonanie odwodnienia izolacji, ułożenie nowej izolacji oraz nawierzchni
jezdni i chodników, montaż
krawężników i barier poręczy oraz dylatacji, wyko-

nanie schodów skarpowych
oraz umocnienie brzegów
rzeki i skarp.
Objazd dla samochodów
do 3,5 t zaplanowano drogą
Bolszewo - Kniewo i drogą
Kniewo - Wielka Piaśnica,
Samochody ciężarowe o
wadze powyżej 3,5 t będą
musiały korzystać z trasy
Krokowa - Celbowo, Celbowo

Z POLICJI

-Reda, oraz krajową „szóstką” Reda - Wejherowo.
Przy okazji dodajmy, że
otwarto dla samochódów
ulicę Graniczną w Wejherowie, zamknietą od 2 miesięcy
z powodu remontu ul. Przemysłowej. Na ulicę, łączącą
ul. Przemysłową z ul. Ofiar
Piaśnicy, oficjalnie wróciły
samochody.

Wypadki w powiecie
wejherowskim

Stracili panowanie nad pojazdami

W Piaśnicy w pobliżu skrzyżowania w kierunku Kniewa zauważono samochód w rowie. Wezwano policjantów oraz straż
pożarną. Specjaliści przy użyciu sprzętu do ratownictwa wydobyli z rozbitego samochodu rannego 23-latka. Kierowca prawdopodobnie nie opanował auta, wypadł z drogi i zatrzymał się w rowie. Samochód został mocno zniszczony, a mężczyzna był
w nim zakleszczony.
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie przed południem otrzymał zgłoszenie, o wypadku, do którego doszło
w Strzebielinie na drodze krajowej nr 6. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 22-letnia kierująca audi, jadąc w
kierunku Lęborka, zjechała na lewe pobocze, straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w przód samochodu ford, po czym
ponownie zjechała na pobocze i uderzyła w przydrożne drzewo. Kierowca audi oraz dwoje pasażerów zostali przetransportowani do szpitala.

Motocyklem w Iveco

Policjanci z Wejherowa wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w Zęblewie (gmina Szemud), gdzie motocyklista uderzył w samochód ciężarowy iveco. Policjanci wstępnie ustalili, że 30-letni motocyklista jadący Kawasaki, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego uderzył w jadący z naprzeciwka samochód Iveco.
Motocyklista został zabrany do szpitala, a policjanci ustalają przyczynę i szczegóły wypadku.
Pamiętajmy, że motocyklista jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Każdy wykonywany manewr na drodze
powinien być wykonywany z rozwagą i dostosowany do warunków drogowych i własnych umiejętności

Czołowe zderzenie

Wczesnym rankiem w Strzepczu w gminie Linia dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo. Na szczęście, nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Strażacy zadysponowali cztery zastępy straży pożarnej, w tym dwa z JRG nr 1, jeden zastęp OSP w
Strzepczu i jeden z Wojskowej Straży Pożarnej w Strzepczu. Dwoje uczestników wypadku zostało przebadanych na miejscu,
ale ich obrażenia nie wymagały przewiezienia do szpitala.
Okoliczności zderzenia wyjaśniają policjanci z wejherowskiej komendy powiatowej.

Śmierć motocyklisty

W Dobrzewinie na drodze wojewódzkiej nr 218 doszło do tragicznego w skutkach zderzenia osobowego opla z motocyklem honda. W wyniku odniesionych obrażeń na miejscu zginął mężczyzna kierujący jednośladem.
Po godzinie 19 na miejsce udały się trzy zastępy straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego i policjanci. Wyjaśnianiem tragedii zajmują się śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie pod nadzorem prokuratora.

Ignorują znaki drogowe

Na ul. Staromłyńskiej w Wejherowie samochód terenowy zderzył się z autem osobowym. Jedna osoba została poszkodowana. Dwa dni wcześniej doszło tu do innego zdarzenie, gdzie kierujący audi uderzył w betonową donicę. Ulica Staromłyńskiej
jest wąska i wyznaczono tam strefę „30 km”. Nie nic jednak znaki, gdy nieustannie kierowcy szarżują tu autami.
Terenówka jechała zbyt szybko i na łuku drogi kierujący nie opanował auta, które uderzyło w prawidłowo jadący samochód
osobowy. W wypadku poszkodowana została kobieta, którą przewieziono ją do szpitala.
W drugim przepadku kierujący audi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowa donicę stojącą przy ulicy. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
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STRAŻ MIEJSKA
Bójka przed dworcem

Strażnicy Miejscy wieczorem otrzymali zgłoszenie o bójce dwóch mężczyzn przed dworcem PKP w Wejherowie.
Pięć minut po zgłoszeniu strażnicy byli już na miejscu,
gdzie okazało się, że głównym sprawcą zakłócenia spokoju
i porządku publicznego był 35-letni mieszkaniec Lęborka.
Za swój czyn ukarany został mandatem karnym w wysokości 500 złotych.

Uciekał, więc go złapali

Funkcjonariusze z pieszego patrolu straży miejskiej pełnili
rano służbę w rejonie osiedla Staszica i na ulicy Wniebowstąpienia zauważyli młodego mężczyznę, który na widok mundurowych ruszył do ucieczki. Funkcjonariusze podjęli za nim
pościg i mężczyznę szybko ujęli.
Okazało się, że 26-letni mężczyzna poszukiwany był przez
policję celem odbycia kary pozbawienia wolności. Przekazany
został więc policji i trafił do aresztu.

Wycinał kwiaty w parku

Wczesnym rankiem funkcjonariusze straży miejskiej podjęli interwencje wobec mieszkańca Wejherowa, który przyszedł do parku Majkowskiego w Wejherowie z sekatorem i
zabrał się ochoczo do wycinania kwiatów z alei róż. Mężczyzna zdążył wyciąć kilka kwiatów i schować je do foliowej reklamówki. Został zatrzymany na gorącym uczynku, a za swój
czyn ukarany został mandatem karnym.
Park miejski im. Majkowskiego, wpisany jest do rejestru
zabytków indywidualnych i jest pod kontrolą Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Aleja róż zdobi cały zespół parkowy, a w wycinanie, wykradanie, niszczenie jakiejkolwiek roślinności, połów ryb, itp. jest zabronione.

Konie w mieście

Po godzinie 13.00 Straż Miejska otrzymała zgłoszenie, że
ulicą Rybacką biegnie stado koni i kieruje się w stronę drogi krajowej nr 6. Sytuacja była niebezpieczna, ale w pobliżu
był już partol straży miejskiej. Przyjechali również policjanci.
Zwierzęta zawrócono i skierowano w okolicę ulicy Iwaszkiewicza, skąd się pojawiły. Ustalono szybko właścicielkę koni, która
za brak nadzoru i zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, ukarana została mandatem karnym.

Przed rokiem szkolnym

Niebawem rozpocznie się nowy rok szkolny. Strażnicy
miejscy chcą, aby droga dzieci do szkół była całkowicie bezpieczna. Od 8 sierpnia funkcjonariusze rozpoczęli kontrolę
dojść dróg i ciągów pieszych do szkół i przedszkoli w mieście Wejherowie.
Sprawdzają stan infrastruktury drogowej, ogrodzeń barierek zabezpieczających przed wtargnięciem dziecka na jezdnię, stan techniczny znaków drogowych, ich widoczność dla
kierujących , a także stan oznakowania poziomego przejść dla
pieszych przed szkołami i w miejscach, gdzie pod znakiem
umieszczona jest tzw. Agatka, który ma ostrzec kierowców o
nieprzewidywanych manewrach najmłodszych.
Stwierdzone nieprawidłowości, w tym głównie niewidoczne zebry, znaki przed szkołami, brak dwóch znaków
D-6 (miejsce przejścia dla pieszych) przekazane zostały do
zarządców dróg o ich ustawienie i odmalowanie niewidocznych przejść dla pieszych. W dniu rozpoczęcia nowego roku
szkolnego, przed każdą szkołą, gdzie organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa, pojawią się strażnicy.
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Dofinansowanie remontu

Fot. Urząd Miejski

Promenada przy ul. Sobieskiego ukończona
Ponad 100 tysięcy
na zabytkowy klasztor Zbudowano
ostatni odcinek

Miasto Wejherowo dofinansowało remont zabytkowego klasztoru Ojców Franciszkanów w części obejmującej Dom Pielgrzyma. Wsparcie
finansowe na remont elewacji Domu Pielgrzyma od strony północnej i
wschodniej wyniesie 100 500 zł.
Prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt
podpisał z o. Joelem Kokottem - gwardianem
klasztoru Ojców Franciszkanów umowę na dofinansowanie remontu Domu
Pielgrzyma przy ul. Reformatów. W podpisaniu umowy uczestniczył Arkadiusz
Kraszkiewicz,
zastępca
prezydenta Wejherowa.
Remont ma poprawić
stan techniczny zabytku, co
poprawi estetykę obiektu,
który służy turystom i piel-

grzymom, a także zwiększy
jego rolę w rozwoju turystyki i promocji miasta.
- W trosce o poprawę
stanu technicznego i wyglądu wejherowskich zabytków, miasto od wielu
lat dofinansowuje prace
konserwatorskie w zabytkowych budynkach - wyjaśnił
Krzysztof Hildebrandt,
prezydent Wejherowa. Dzięki temu pięknieją stylowe kamienice, elewacje
starych kościołów i zabytkowe ołtarze.

Wejherowskie zabytki
od 12 lat mogą liczyć na pomoc miasta w przeprowadzeniu remontów. Od 2007
r. przekazano z budżetu
miasta na dofinansowanie
remontów i prac konserwatorsko-restauracyjnych w
zabytkach ponad 5 mln zł.
Dzięki temu prace wykonano w prawie 70 budynkach
należących do wspólnot
mieszankowych, w budynkach prywatnych i obiektach sakralnych.

Wejherowski Budżet Obywatelski

We wrześniu głosowanie
Kolejny „Puls” ukaże się wyjątkowo za trzy tygodnie - 12 września,
ale kilka dni wcześniej, 9 września rozpocznie się głosowanie na projekty Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Głosowanie będzie trwać do 23 września.
Na realizację WBO miasto przeznaczyło 2 mln zł, w tym 1 mln 900 tys. zł na projekty inwestycyjne i 100 tys. zł na nieinwestycyjne. Maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie mogła przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego 10 tys. zł.
Wszelkie informacje na temat zakwalifikowanych 10 projektów inwestycycjnych i 10
nieinwestycyjnych oraz sposobu głosowania znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.wejherowo.pl/budzetobywatelski/

Dobiegła końca budowa ciągu spacerowego przy ul. Sobieskiego od ronda przy kościele pw. św. Leona Wielkiego do Filharmonii
Kaszubskiej. Wykonano ostatni 100-metrowy odcinek od ronda do
dawnego budynku sądu. To element programu rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa.
Budowa promenady jest
kolejnym etapem rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa. Inwestycja umożliwiła
wygodne połączenie wejherowskiego placu Jakuba Wejhera z Filharmonią
Kaszubską. Powstała nawierzchnia z płytek i kostki granitowej. W ramach
przebudowy wykonano też
oświetlenie, zieleń, małą
architekturę oraz kanalizację deszczową.
Budowa ciągu spacerowego została podzielona
na etapy i dzięki temu na
ul. Sobieskiego - od ul. Hallera do ronda przy skrzyżowaniu z ul. 3 Maja - powstał
szlak spacerowy w formie
nowoczesnej, estetycznej i
wygodnej dla pieszych promenady.
- Budowa ostatniego
odcinka ul. Sobieskiego
podnosi atrakcyjność tej
części miasta - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
- Chodnik, który funkcjonował dotychczas przy ul.

Sobieskiego był wąski i niebezpieczny, a teraz szeroki
pasaż zachęca do spacerów
między rynkiem a Filhar-

monią Kaszubską. Ten teren w centrum miasta ma
być wizytówką śródmieścia
miasta i zapewne jest.
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WYDARZENIA
Święto Wniebowzięcia NMP

Modlitwa na Kalwarii
15 sierpnia w wejherowskim Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym
odbył się Odpust Wniebowzięcia NMP w Wejherowie, któremu
przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Szlachetka. Biskup poprowadził Sumę Odpustową na Kalwarii Wejherowskiej.

Będą udogodnienia dla niepełnosprawnych

Dofinansowanie
z PFRON

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie podpisane zostały umowy o dofinansowanie wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier
architektonicznych i transportowych.
Dzięki pozyskanym funduszom, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Unii
Europejskiej w Choczewie
otrzyma nowy samochód
przystosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych, a
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
im. Jana Siestrzyńskiego w
Wejherowie powstanie win-

da osobowa oraz platforma
przyschodowa (podjazd). Te
urządzenia ułatwią dzieciom
poruszanie się po szkole.
Łączna kwota dofinansowania to 220 tys. zł. Umowy
ze starostą wejherowskim
Gabrielą Lisius oraz wicestarostą Jackiem Thielem
podpisali: wójt gminy Choczewo Wiesław Gębka oraz
dr n. med. Ewelina Lu-

W wigilię święta, 14 sierpnia odbyło się nabożeństwo
ku czci Matki Bożej oraz
tradycyjna i piękna procesja
maryjna ze świecami do kaplicy Grobu Maryi przy ul.
ks. E. Roszczynialskiego.
W czwartek 15 sierpnia
wierni wyruszyli z procesją
z kościoła klasztornego na
Kalwarię, gdzie koncelebrowano Sumę Odpustowa. Po
mszy św., zgodnie z tradycją,
odbyło się błogosławieństwo
ziół i kwiatów. Wszak uroczystości maryjne w dniu 15
sierpnia w tradycji ludowej
nazywane są świętem Matki
Bozej Zielnej.

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

lińska, dyrektor Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
Nr 2 dla Niesłyszących i
Słabosłyszących.
W
spotkaniu
wzięła
udział dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie Iwona
Romanowska. oraz Skarbnik Gminy Choczewo – Krystyna Kohnke (wszyscy na
zdjęciu powyżej).

Uroczystość i zabawa na zakończenie żniw

Czas na dożynki

Tradycyjne Święto Plonów, organizowane zawsze pod koniec lata, w najbliższą niedzielę 25 sierpnia zagości w gminach: Wejherowo, Gniewino i Luzino. Kolejne uroczystości dożynkowe zaplanowano 1 i 8 września, a Dożynki Powiatowo-Gminne odbędą się w
tym roku 15 września w gminie Łęczyce, a dokładnie w Parku Wiejskim w Bożympolu Wielkim.
W Luzinie 25 września dożynki rozpoczną się
o godz. 13.30 mszą świętą
dziękczynną w kościele św.
Wawrzyńca. Po tradycyjnym korowodzie ulicami wsi,
przy boisku gminnym zaplanowano festyn z koncertami
i konkursami, wręczenie nagród, a finałem będzie pokaz
sztucznych ogni.

Gmina Gniewino tradycyjnie organizuje Dzień
Chleba i Miodu w Skansenie w Nadolu 25 września
od godz. 11.00.
Konkurs wieńców dożynkowych, jarmark i koncert
to niektóre punkty programu tej imprezy.
Również 25 września w
Górze w Gminie Wejhero-

wo o godz. 14.00 rozpoczną
się uroczystości i zabawa dożynkowa. Zagra orkiestra,
wystąpią zespoły, odbędą
się zawody sportowe i koncert zespołu „Farba”.
Dożynki Gminne w gminie Linia odbędą się 1 września w Strzepczu. Po mszy
św. i tradycyjnej uroczystości przygotowano zabawę,

którą zwieńczy koncert zespołu Zajefajni (godz. 20.00
na placu przy ul. F. Miotka).
1 września uroczystości
dożynkowe odbędą się również w gminie Szemudzie.
Po mszy św. w intencji rolników w kościele pw. Św. Mikołaja w Szemudzie, uroczysty
orszak maszyn rolniczych i
najdziwniejszych pojazdów

dożynkowych przejedzie na
plac dożynkowy czyli boisko
w Szemudzie, gdzie ok. godz.
14.30 rozpocznie się część
oficjalna oraz zabawa.
Gmina Choczewo zaplanowała tegoroczne dożynki gminne 8 września.
15 września Gmina Łęczyce, a dokładnie sołectwo Bożepole Wielkie będą

gospodarzami dożynek powiatowo-gminnych. Zgodnie
z tradycjami dożynkowego
świętowania odbędzie się
tam powiatowy konkurs na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy - tradycyjny oraz
niekonwencjonalny.
Będą
stoiska kulinarne, kiermasze i zabawa dla małych i dużych uczestników dożynek.
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JAKBYM DOSTAŁ
NOWĄ PROSTATĘ
Już prawie 70% Polaków po 40 roku życia zmaga się z poważnymi problemami układu
moczowego. Coraz częstsze nocne wstawanie do toalety, ciągłe uczucie zmęczenia,
naciski na pęcherz, problemy z osiągnięciem erekcji. To przykra codzienność prawie ¾
mężczyzn po 40 roku życia. Jednym z nich był Pan Jacek(58l.) z Konina, który wygrał walkę
o zdrowie i męską godność dzięki nowatorskiemu preparatowi australijskich naukowców.

P

rzerost gruczołu krokowego to właściwie „męska choroba cywilizacyjna”. Dotyczy już coraz
młodszych mężczyzn, którzy niestety bagatelizują pierwsze sygnały, świadczące o powadze problemu. Oszukują się, że ciągłe wizyty w toalecie
to wina „przeziębionego pęcherza”, a kolejna nieudana
próba w sypialni to „zmęczenie, stres, niewysypianie się”.
O tym, jak głupie są to wymówki i do czego mogą ostatecznie doprowadzić, boleśnie przekonał się pan Jacek
(58l.) strażak z Konina.

W końcu przejrzałem na oczy
Wszystkie dolegliwości zdrowotne zawsze zwalałem na karb
mojej pracy. Ciągły stres, walka o ludzkie zdrowie i życie
całkowicie uśpiły moją czujność. Coraz częściej nie mogłem
oddać moczu bez bólu, odczuwałem pieczenie, a z żoną nie
kochałem się prawie wcale. Właściwie każda próba kończyła się totalną porażką, a ja myślałem, że to tylko stres, bo
przecież kiedyś wszystko działało, jak należy. Otrzeźwienie
przyszło, dopiero gdy żona stanęła w drzwiach z walizkami
informując mnie, że odchodzi do innego, młodszego mężczyzny. Krzyczała, że nie chce żyć ze schorowanym, zdziadziałym impotentem. A mi radzi coś z tym zrobić, jeżeli
nie chcę do końca życia żyć w celibacie albo używać pampersów, jak jakiś dziadyga. Dopiero to wszystko dało mi do
myślenia. Porozmawiałem z moim najlepszym przyjacielem
Arturem, który zdradził mi swój sekret i podarował mi ten,
jeszcze wtedy nieznany w Polsce australijski preparat.

Przełomowe odkrycie ratunkiem dla tysięcy mężczyzn
Zespół australijskich naukowców na czele z profesorem
Andrew Cameronem z Medical University of Melbourne w tajemnicy przed światem na prawie 10 miesięcy
zamieszkali w dżungli Lamington, aby w spokoju wśród
natury stworzyć autorski, przełomowy preparat na
przerost prostaty.
Już od wielu lat obserwowaliśmy, jak ogromnym
problemem dla milionów mężczyzn są dolegliwości
prostaty. Ciągłe wizyty w toalecie, pieczenie cewki moczowej, plamy na spodniach, a w końcu coraz większe

kłopoty z osiągnięciem erekcji – to wszystko mogłoby
wykończyć każdego mężczyznę. Dlatego postanowiliśmy, że my jako naukowcy musimy jakoś rozwiązać ten
problem. W końcu po miesiącach badań klinicznych
udało nam się stworzyć 8-składnikową całkowicie bezpieczną dla organizmu formułę, opartą na używanych
od lat w medycynie naturalnej składnikach aktywnych. Nasze odkrycie to przełom w światowej urologii
– nie ma wątpliwości Cameron.

PO
kuracji

Testy nie pozostawiają złudzeń
To zupełnie innowacyjne połączenie pozwala na przywrócenie równowagi hormonalnej organizmowi (jej zaburzenia są jedną z głównych przyczyn problemów z prostatą).
Zmniejsza objętość gruczołu krokowego aż o 78%,
a także 2-krotnie zwiększa chłonność ciał jamistych penisa. Dzięki temu sprawdza się w każdym stadium przerostu prostaty i innych „męskich problemów”. Potwierdziły
to przeprowadzone w ośrodku badawczym w Melbourne
na 3828 mężczyznach testy laboratoryjne: Ich wyniki nie
pozostawiły żadnych wątpliwości. U 97,8% badanych zauważono:

c zmniejszenie przerostu prostaty
aż o 84%
c 4-krotne zredukowanie
częstotliwości oddawania
moczu
c 3x mniej intensywne pieczenie
cewki moczowej
c ustąpienie niebezpiecznych
stanów zapalnych i obrzęków
już po 3 dniach stosowania
c aż 3-krotnie twardszego
członka i wydłużenie stosunku
średnio aż o 35-40 minut.

Nie czekaj na operację!
Już tysiące mężczyzn na całym świecie rozpoczęło kuracje autorskim preparatem Andrew Camerona. Uniknęli
oni dzięki temu groźnych operacji zmniejszenia przerostu prostaty. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale wiąże się ona

Od jakiegoś czasu moje życie było koszmarem. Ciągle chodziłem do
toalety, a i tak nieustannie parło mnie na pęcherz i piekło jak cholera.
Czasami nawet jakieś plamki na spodniach się zdarzyły. Ze wstydu w
ogóle przestałem wychodzić z domu, więc zupełnie zdziałałem. W końcu syn załatwił mi ten preparat. Po kilku dniach zacząłem żyć od nowa!
Przestało boleć i piec, znowu chodzę do toalety, jak normalny człowiek,
spaceruje po parku, odwiedzam wnuki. Zdecydowanie odżyłem!
Jan 74 l. Radom
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kuracją

Wstawałem w nocy oddać mocz nawet 4-5 razy, przez co w ogóle nie
mogłem spać. Żona wysłała mnie na kanapę, bo przeszkadzało jej moje
ciągłe kręcenie się, szef w pracy czepiał się, że jestem nieprzytomny i
nie ma ze mnie pożytku. No, koszmar jakiś! O stosunkach z żoną nawet
nie mówię, bo… nie ma o czym. Na szczęście po zastosowaniu tego
preparatu wszystko wróciło do normy. Znowu zamiast krążyć między
kanapą, a toaletą, noce spędzam w ramionach żony. Jest moc!
Grzegorz 49 l. Rumia
z ogromnym ryzykiem wystąpienia poważnych skutków
ubocznych. Tylko w roku 2018 stwierdzono stałą impotencję, a także utratę jakiejkolwiek kontroli nad swoim
pęcherzem aż u 72% osób poddających się tej operacji!
Chcesz być kolejny?!
W przeciwieństwie do ingerencji chirurgicznej preparat
prof. Camerona przywraca mężczyznom prawidłowy rozmiar
gruczołu krokowego, komfort korzystania z toalety i sprawność seksualną szybko, prosto i całkowicie bezpiecznie. Naprawia mechanizm powstawania erekcji, likwidując problem
od podstaw, a nie działa jedynie doraźnie, jak słynna „niebieska tabletka”. Dzięki temu eliminowane jest ryzyko ponownego
wystąpienia problemu. Doskonale wie o tym Pan Jacek.

Znowu jestem prawdziwym
mężczyzną
Ten australijski środek po prostu dał mi nowe życie! Nie latam
już ciągle do toalety jak „kot z pęcherzem”, nic nie boli, nie
szczypie, nie piecze. W końcu nie czuje się ciągle przemęczony,
a w łóżku znowu jest ogień! Żony co prawda nie odzyskałem,
ale pal ją licho! Poznałem nową kobietę i w końcu czuje, że
żyje. Wszystko to dzięki temu fenomenalnemu preparatowi.
Dziękuje Arturze, dziękuje prof. Cameron!

Nie zwlekaj
– ciesz się zdrowiem!
Preparat australijskich badaczy przywrócił już dawną męską
sprawność ponad 83 tysiącom Panów na całym świecie. Nie
czekaj tak długo jak Pan Jacek, dzwoń już dziś! Naturalny preparat zmniejszający prostatę wprowadzono do Polski z początkiem tego roku. Jest dostępny tylko w sprzedaży telefonicznej.
Technologia jego produkcji nie jest tania, ale dzięki specjalnemu dofinansowaniu uczestnictwa w Fabryce Zdrowia pierwsze
120 osób może skorzystać z niego aż o 70% taniej. Ilość sztuk
jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

SPECJALNA PROMOCJA
Tylko dla pierwszych 120 osób!
By otrzymać oryginalny preparat
tylko za 317 zł 97 zł, zadzwoń:

81 300 31 01
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00 – 20:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Oferta ważna do 05.09.2019
Ilość opakowań jest ograniczona!

redakcja@pulswejherowa.pl

Rodzinnie
na rowerach
Rajd Rowerowy „Rowerem po Kaszubskiej
Drodze” wystartuje 31 sierpnia o godz. 11.30 z
wiaty leśniczówki Paraszynek, przy ul. Spacerowej w Bożympolu Małym. Uczestnicy wyruszą na 20-kilometrową malowniczą trasę na
terenie gminy Łęczyce.

22 sierpnia 2019

Na motocyklach do Piaśnicy
W niedzielę 15 września z Bramy Piaśnickiej „ECCE PATRIA” w Wejherowie wyruszy Rajd Motocyklowy. Jego trasa wiedzie do nekropolii w Lesie Piaśnickim, gdzie ks. prałat Daniel Nowak
odprawi uroczystą mszę świętą. Szczegóły na plakacie.
- Głównym celem rajdu jest rozwijanie wiedzy i świadomości o zbrodni w Lesie Piaśnickim, a także pamięć o ofiarach zbrodni ludobójstwa, wśród których byli głównie mieszkańcy Pomorza - mówi Marcin Drewa, organizator rajdu. - Chcemy, aby ta pamięć przetrwała i była przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Organizatorem Rajdu Rowerowego „Rowerem po Kaszubskiej Drodze” jest Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” i Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w
Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28 sierpnia 2019
r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną na stronie www.
elekronicznezapisy.pl, a także mailowo pod adresem:
kontakt@gik-leczyce.pl lub osobiście/telefonicznie w
Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotece w Strzebielinie,
przy ul. Tuwima 4, tel. 58 676 16 99.
Udział w rajdzie jest bezpłatny! Organizatorzy zapewniają ciepłe i zimne napoje oraz poczęstunek dla uczestników
Rajdu (kiełbaski, pieczywo, słodycze). Każdy zawodnik na
mecie otrzyma medal za uczestnictwo w Rajdzie.
Kontakt z organizatorami: Krzysztof Licau 608 888 665
i Arkadiusz Hinc 531 743 293.
Rajd jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

SKUTECZNA REKLAMA
W PULSIE WEJHEROWA
606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl
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WYDARZENIA

Taniec i klimat okresu międzywojennego

Potańcówka w stylu retro
Na Potańcówkę Podmiejską na rynku w Wejherowie tłumnie przybyli mieszkańcy
oraz turyści, wypoczywający na Kaszubach. Wszystkim podobało się radosne świętowanie, wspólnie z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną rocznicy „Cudu nad Wisłą” i
związanego z nim Święta Wojska Polskiego.
Wejherowskie Centrum
Kultury przygotowało dla
uczestników wiele atrakcji
15 sierpnia niemal przez
cały dzień plac Jakuba Wejhera tętnił życiem. Przygotowano zabawy dla dzieci i
dla dorosłych. Panie mogły
przymierzać kapelusze i inne nakrycia głowy w stylu
retro.
- Przez cały dzień od godziny 14 do wieczora mnó-
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stwo ludzi, w tym rodziny z
dziećmi, brały udział w organizowanych animacjach i
zabawach z okresu międzywojennego - mówi Jolanta
Rożyńska, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury (na zdjęciu po prawej).
- Takie zabawy odnaleźliśmy w wydawnictwie Narodowego Centrum Kultury
i włączyliśmy je do programu naszego Miasteczka Re-

tro. Podczas tegorocznych
wakacji prowadziliśmy w
Filharmonii
Kaszubskiej
warsztaty tańca swingowego, więc wiele osób nauczyło się tańczyć. Teraz miało
okazję pokazać swoje umiejętności.
Podobnie jak w poprzednich latach, Warszawska
Orkiestra Sentymentalna
stworzyła znakomity klimat
do tańca, prezentując mu-

zyczne przeboje dwudziestolecia międzywojennego.
Uczestnicy potańcówki mieli okazję posłuchać piosnek
w wykonaniu Gabrieli Mościckiej. Oprócz niej wystąpili: Lena Nowak, Jakub
Fedak, Kazimierz Nitkiewicz, Mateusz Kowalski,
Łukasz
Owczynnikow,
Krzysztof Baranowski i
Marcin Żebrowski.
Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

redakcja@pulswejherowa.pl

22 sierpnia 2019
OGŁOSZENIE

9

22 sierpnia 2019

www.pulswejherowa.pl

KULTURA
Propozycje na koniec wakacji

Letnia Biblioteka w Pałacu i zioła w parku
Wakacje zbliżają się końca. Tylko do piątku 30 sierpnia czynna
będzie Letnia Biblioteka w Pałacu na tarasie Pałacu Przebendowskich w Wejherowie. Natomiast jeszcze w sierpniu Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na kolejny spacer po parku z fitoterapeutą.
Kolejne wakacyjne spotkanie „W kręgu zdrowia i
urody”, czyli spacer z fitoterapeutą Michałem Konkelem
dotyczyć
będzie
ziołolecznictwa. Spacer pod
nazwą „Ziołowe kosmetyki
u naszych stóp” odbędzie
się za tydzień, 29 sierpnia o godz. 17.00, a zbiórkę
uczestników wyznaczono w
Letniej Bibliotece w Pałacu
- przy tarasie.

Z plenerowej biblioteki
można korzystać w czwartki
i piątki w godz. 14.00-18.00.
Są tam zarówno książki do
wypożyczenia, jak i do czytania na miejscu, podobnie
jak prasa codzienna.
Letnia Biblioteka w Pałacu funkcjonuje w ramach
współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej z Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej.

Warto wiedzieć, że od początku lipca do 29 sierpnia,
w siedzibie Miejskiej Biblioteki przy ul. Kaszubskiej 14
w Wejherowie trwa wystawa malarstwa pt. „Barwy
ziemi” autorstwa członków
Stowarzyszenia Plastyków
im. S. Lewińskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Wejherowie. Obrazy można oglądać w bibliotecznej
Galerii „Na Piętrze”.

Letnie koncerty i spektakl

Muzyczne
popołudnia
Fot. Leszek Spigarski

Spotkanie
z pisarzem
Wojciech Chmielarz - pisarz i dziennikarz, popularny i
nagradzany autor kryminałów, m.in. książek z cyklu Jakub
Mortka gościł w Miejskiej Blibiotece Publicznej w Wejherowie. Z czytelnikami romawiał o swoich książkach, m.in.
najnowszej powieści „Rana” i nagrodzonym w ub. r. „Żmijowisku”. Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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Przez całe wakacje, w niedzielne popołudnia wejherowianie i wakacyjni goście mogą
posłuchać muzyki podczas Letnich Koncertów, zorganizowanych przez Wejherowskie
Centrum Kultury. W ostatnią niedzielę wakacji na małej scenie w parku zamiast koncertu zaplanowano spektakl dla dzieci.
W sierpniu publiczność
wysłuchała zespołu Bartosz
Smorągiewicz ensemble w
składzie: Bartosz Dworak - skrzypce, Sebastian
Iwanowicz - gitara, Piotr
Domagalski - kontrabas i
Bartosz Smorągiewicz klarnet, wokal.
W kolejną niedzielę w
parku zagrał zespól jazzowy Tomasz Chyła Quintet
w składzie: Tomasz Chyła - skrzypce, Piotr Chęcki
- saksofon, Szymon Burnos - fortepian, elektronika,
Konrad Żołnierek - kontrabas, Sławek Koryzno perkusja.
18 sierpnia na scenie w
wejherowskim parku pojawiła się artystka, która
przypomniała piosenki Anny
Jantar i Ireny Jarockiej. Zaśpiewała je Barbara Broda-Malon wraz z zespołem.

W najbliższą niedzielę 25
sierpnia odbędzie się ostatnie popołudniowe spotkanie
przy małej scenie. Tym razem jednak nie będzie to kolejny koncert, ale propozycja
dla najmłodszych widzów.
Teatr Tęcza przedstawi spektakl „O trzech zaklętych królewnach, czyli
opowieści rozbójników”.
Początek o godz. 17.00.
Kolejna międzynarodowa
produkcja słupskiego teatru
to historia o zbójcach znajdujących w lesie dziecko.
Chcąc je uspokoić, opowiadają mu bajki o królewnach.
Autorką
przedstawienia
jest Nadia Uherova, a reżyserką i scenografką - Lucka Svobodowa. Obie panie
pochodzą ze Słowacji. Muzykę komponuje Miłosz Sienkiewicz. W rolach zbójów
wystąpią słupscy lalkarze.

Bartosz Smorągiewicz ensemble.

Fot. Leszek Spigarski

Tomasz Chyła Quintet.

Fot. Leszek Spigarski

Barbara Broda-Malon.

Fot. Leszek Spigarski
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EDUKACJA, TURYSTYKA

Fot. Urząd Miejski
Turyści zwiedzają Wejherowo z przewodniczką Teresą Kowalską.

W Wejherowskim Centrum Kultury

Turystyczne Wejherowo

W Wejherowskim Centrum Kultury zorganizowano wakacyjne
trzydniowe warsztaty plastyczne dla podopiecznych Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem.

Przez całe wakacje, wzorem ubiegłych lat, turyści mogą zwiedzać Wejherowo z wykwalifikowanym przewodnikiem PTTK. Z
codziennych bezpłatnych wycieczek po mieście, na które zaprasza prezydent Krzysztof Hildebrandt, korzystają nie tylko wakacyjni goście, ale także mieszkańcy Wejherowa.

Warsztaty plastyczne
Warsztaty poprowadziła
plastyczka Aneta Fittkau,
która wprowadziła dzieci
wraz z opiekunami w świat
różnych technik plastycznych, pokazała jak pomysł
można przenieść na materiał i jak otrzymany materiał może być inspiracją dla
wykonania niepowtarzalnego dzieła.
Uczestnicy zaczęli od malowania na tkaninie. Mogli
w kreatywny sposób wyrazić siebie . Każdy uczestnik
warsztatów samodzielnie
lub przy pomocy rodzica
projektował pracę, wycinał,
kleił, ozdabiał ją, wykorzystując przy tym dostępne
materiały, m.in. kolorowe
guziki i skrawki filcu. Powstały filcowe cuda w postaci maskotek i zawieszek
filcowych.

Trzeciego dnia tematem
warsztatów stała się glina
i jej możliwości. Dzieciom i
ich opiekunom udało się, z
pomocą pani Anety, stworzyć gliniane naczynia,
ozdobione m.in. koronkami.
- Warsztaty były okazją
do świetnej zabawy, dały

wszystkim wiele radości z
tworzenia i satysfakcji z powstających prac plastycznych - mówi Arkadiusz
Raguza, prezes Wejherowskiego Stowarzyszenia na
rzecz Osób z Autyzmem. - Z
niecierpliwością czekamy na
kolejną edycję zajęć.

Wędrówki po mieście
W ciągu ostatnich lat
miasto zmieniło się i wypiękniało. Przybyło wiele
ciekawych elementów architektury miejskiej, nowe
fontanny i rzeźby, zieleń
miejska, a także kawiarenki
i restauracje. Wejherowo to
XVII-wieczna perła na mapie północnej Polski.
Ze względu na Kalwarię
i Sanktuarium Pasyjno-Maryjne nasze miasto nazywane jest Duchową Stolicą
Kaszub.
Jeszcze przez kilka dni,
do końca sierpnia dla turystów i mieszkańców organizowane są bezpłatne
wycieczki, m.in. spacery
Szlakiem Nut Kaszubskich.
Zbiórka codziennie o

godz. 11.00 na placu Jakuba Wejhera przy pomniku
założyciela miasta. Również
codziennie można zwiedzać

ciekawe sale historyczne
w ratuszu, czynne w godz.
9.00-15.00, a w soboty i niedzielę w godz. 11.00-15.00.

Trzy ciekawe trasy w Wejherowie
Trzy trasy turystyczne na terenie miasta Wejherowa trafiły do ogólnopolskiej bazy informacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyki
Krajoznawczej. Trasy umieszczono na stronach projektu TRInO http://trino.pttk.pl/ i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
W jednej z nich ujęta jest
najnowsza atrakcja, czyli fontanna św. Franciszka. Trasy
noszą nazwy: „Wejrowo wokół
Wejhera”, „Co Kaszubom w duszy gra” oraz „Majkowski nad
Cedronem”.

Do każdej z tras dołączona
jest mapka z historią, a także
zestaw pytań do poszczególnych punktów trasy. Wędrując
z mapą i kompasem po wyznaczonych trasach można zdobywać punkty do Odznaki TRInO

(Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację). Celem
wędrówek jest turystyczne i
rekreacyjne spędzanie czasu
na poznawaniu w interesujący sposób walorów turystyczno-krajoznawczych różnych

miejscowości i miejsc.
Joanna Lewandowska z
portalu TRInO wraz z grupą 116
osób ze Stowarzyszenia Miłośników Turystyki „Włóczykij”,
przewędrowała wejherowskie
szlaki w ramach tygodniowe-

go Włóczykijowego TRInOwania, a następnie szczegółowo
je opisała.
Do wejherowskich atrakcji dołączyła w tym roku
fontanna św. Franciszka.
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WYDARZENIA
Ekstremalny Rajd na Orientację

HARPAGAN
w Bożympolu Wielkim
Ekstremalny Rajd na Orientację „Harpagan” to największa impreza na orientację w Polsce, która odbędzie się w Bożympolu Wielkim (gmina Łęczyce) w dniach 18-20 października br. Będzie to już
trzecia edycja rajdu w tym miejscu. Ostatni raz impreza odbyła się
w Bożympolu Wielkim w powiecie wejherowskim ponad 5 lat temu.

Fot. Anna Kuczmarska

Udana zabawa w Strzebielinie

Festyn świętego
Maksymiliana

W minioną niedzielę w Strzebielinie Osiedlu (gmina Łęczyce) odbył się X sołecko-parafialny Festyn św. Maksymiliana. Mieszkańcy
gminy Łęczyce i sąsiednich miejscowości mieli okazję do integracji
i dobrej zabawy, którą poprzedziła uroczysta msza święta w kościele pw. św. Maksymilana Kolbe w Strzebielinie.
Popołudniowy
festyn
oferował dużo muzyki i innych atrakcji. Na scenie
zagrała m.in. znakomita
Gminna Orkiestra Dęta
z Łęczyc, zespół Fire Set
oraz kaszubska Kapela Józefa Roszmana „Plëskota”.
Przed publicznościa wystapiła również grupa teatralna „Odeon” ze Strzebielina.
Nie zabrakło stoisk z wyrobami regionalnymi oraz
kulinarnymi.
Najmłodsi
mogli korzystać z placu zabaw z karuzelą oraz dmuchanymi zamkami.

Wybór Bożegopola Wielkiego nie jest przypadkowy. Gmina Łęczyce oferuję
uczestnikom zróżnicowaną
i atrakcyjną rzeźbę terenu,
a także sporo lasów.
Uczestnicy mają do wyboru 5 tras pieszych, 4 trasy
rowerowe oraz trasę mieszaną 50 km pieszo i 100 km
rowerem. Uczestnicy otrzymają na starcie kolorowe
mapy, na których zaznaczone są tzw. punkty kontrolne.
Mogą to być elementy topograficzne lub krajoznawcze.
Po odnalezieniu punktu w
terenie, trzeba to potwierdzić poprzez zbliżenie elektronicznego chipa do stacji
przy punkcie. Kompas się
przyda, ale można sobie poradzić bez niego.
Z myślą o mieszkańcach
Gminy Łęczyce przygotowano ofertę startu na jednej z
dwóch tras harpusiowych:
10-kilometrowej - start 19
października o godz. 11:30
i 20-kilometrowej - start 19
października o godz. 12:30.
Przed startem organizatorzy

zapraszają na krótkie szkolenie, jak orientować mapę oraz
jak potwierdzać obecność na
punktach kontrolnych.
Patronat honorowy nad
rajdem objęli: Marszałek
Województwa Pomorskiego

Mieczysław Struk, Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius, Wójt
Gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt oraz Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych.

Więcej informacji i zapisy: http://www.harpagan.pl/rajd/
Więcej informacji o specjalnej ofercie dla mieszkańców Gminy
Łęczyce: www.harpagan.pl/rajd/zgloszenia/dla-mieszkanca/
Strona FB wydarzenia: https://www.facebook.com/harpagan
www.facebook.com/events/260062061453251/

Promocja regionu na Jarmarku w Gdańsku
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Kaszubska Droga

Działające przy GOSRiT Luzino, Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne podczas Jarmarku Dominikańskiego w
Gdańsku promowało produkt regionalny LGD „Kaszubska Droga”, którego elementem była promocja książki kulinarnej „Smacznie i tradycyjnie na kaszubskiej drodze”.
Serwowano bezpłatnie potrawy przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich w
gminie Luzino według przepisów ze wspomnianej książki.
Goście jarmarku smakowali takie potrawy, jak piersi
z kaczki z żurawiną otulonej
nagimi kluskami, sztepki z
pulkama i sledzama, ciastecz-
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ka owsiane, kartoflanki czyli
zupy z ziemniaków i chleba na
zakwasie. Przygotowano też
wystawę haftu kaszubskiego
wraz z pokazem haftowania.
Promocja produktu lokalnego obszaru LGD „Kaszubska
Droga” poprzez organizację
konkursu i gali kulinarnej, wydanie książki kulinarnej i udział

w Jarmarku Dominikańskim
współfinansowana jest ze
środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
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SPORT
Siłacze charytatywnie w centrum miasta

Pot z nich spływał

Sześciu czołowych strongmanów rywalizowało w sześciu konkurencjach podczas Międzynarodowego Pucharu Strongman Polska
kontra Ukraina w Wejherowie. Widowiskowe zmagania siłaczy na
placu Jakuba Wejhera obserwowało wielu mieszkańców oraz turystów. Zawody siłaczy połączono z licytacjami charytatywnymi dla
małego Marka Miszke, potrzebującego wsparcia.
Strongmani rywalizowali
w takich konkurencjach jak
nosidło, yoke, belka, podnoszenie samochodu, zegar czy
kule, których waga wynosiła
od 120 do 180 kg. I
Pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej zajął Robert Cyrwus, drugie
- Oleksandr Kochergin,
trzecie - Pavlo Kordiayaka, czwarte - Konrad
Karwat, piąte - Yurij
Ogonowvskiy, a szóste Krzysztof Kacnerski.
W klasyfikacji drużynowej lepszymi okazali się zawodnicy z Ukrainy, których
zespół uzyskał jednopunkto-

wą przewagę nad zawodnikami z Polski. Puchary wręczali
Arkadiusz Kraszkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa i Jacek Thiel, wicestarosta wejherowski.
- Pięć poprzednich edycji
turnieju odbyło się na wejherowskim stadionie, a tym
razem walki i imprezy towarzyszące zorgaznozwalismy
na wejherowskim rynku mówi Bartłomiej Szreder,
prezes Wejherowskiego Klubu Kulturystycznego i Sportów Siłowych „Apollo”. - W
tym roku zaprosiliśmy czołowych zawodników z Ukrainy
mających na swoim koncie

tytuły mistrzów kraju i świata w różnych kategoriach
wagowych. Odbyły się także
konkursy dla publiczności, w
tym dla dzieci.
Widowiskowe zawody dostarczyły publiczności wielu
emocji i dobrej zabawy.

Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Zdjęcie powyżej: Fot. Starostwo w Wejherowie

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
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Piłka nożna. Gryf Wejherowo przegrał z Resovią Rzeszów

Lanie na Wzgórzu Wolności

Było już trochę lepiej, po bezbramkowym remisie ze Stalą w Stalowej Woli. Niestety w
meczu na Wzgórzu Wolności gryfici zostali rozbici 0:3 przez Resovię Rzeszów.
Pojedynek ze Stalą to były
zmagania największych słabeuszy w drugiej lidze. Jedni
i drudzy wykazali się wyjątkową nieudolnością i brakiem skuteczności, a chaos
na murawie tylko odzwierciedla wynik końcowy.
W minioną sobotę wejherowianie stanęli przed okazją do zdobycie pierwszych
trzech punktów.
Na Wzgórze Wolności
przyjechał wicelider rozgrywek i jak przystało na
wicelidera, nauczka z tego
pojedynku była sroga. W
pierwszej części obydwie
ekipy trochę się przekomarzały, a goście kontrolowali
grę. W 40 minucie dwudziestolatek z Rzeszowa nie
miał litości i huknął pod poprzeczkę, a nasz bramkarz
tylko dostrzegł jak piłka
wpada do siatki. W drugiej
części trener wejherowian
wprowadził zmiany, aby
ratować sytuację. Skończyło się to na tym, że w 50 minucie padła druga bramka
OGŁOSZENIE
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Wielkie brawa
dla G. Patoka
Puchar Polski - mecz z Siarką Tarnobrzeg.

dla przyjezdnych, a dziesięć
minut później z karnego resoviacy z Rzeszowa „dobili”
gospodarzy.
Gryf Wejherowo: Leleń Biedrzycki, Wojcinowicz, Koprowski, Prusinowski, Hebel,
Goerke, Sławek, Czychowski,
Szewczyk, Małolepszy.
Wcześniej, dokładnie 7
sierpnia, Gryf Wejherowo
w meczu rundy wstępnej

Pucharu Polski pokonał
Siarkę Tarnobrzeg 3:2
(na górnym zdjęciu). To jedyne na koncie wejherowian
zwycięstwo w tegorocznych
rozgrywkach
piłkarskich.
Aż trudno uwierzyć, że Gryf
potrafi wygrać mecz, tym
bardziej, że to goście dwukrotnie prowadzili w spotkaniu. Już w 1. minucie
arbiter podyktował rzut kar-

Fot. Leszek Spigarski

80-letni nestor wejherowskiego kolarstwa Gerard Patok zajął pierwsze miejsce
w wyścigu Cyklo Pelplin w kategorii wiekowej 70 plus. Trasę 46. kilometrów wejherowianin pokonał w czasie 1 godzina 58
minut, co daje średnią 23,5 km na godzinę.

ny, po faulu bramkarza Gryfa. Jednak już w 8. Minucie
Padło wyrównanie. Potem
goście strzelili gola z kolejnego karnego, a kolejnego
karnego tym razem wykorzystali gryfici. Znowu było
wyrównanie.
Tuż przed przerwą M. Hebel zdobył gola na prowadzenie. Do końca meczu wynik
nie uległ zmianie.

Zważywszy na wiek wejherowskiego kolarza, zarówno
wygranie wyścigu w tej kategorii, jak i uzyskany czas oraz
tempo niemal 2-godzinnej jazdy, zasługują na wielkie uznanie. Wejherowianin zapewnia, że jest w bardzo dobrej formie Niedawno startował w Open Maratonie rozgrywanym
w Hajnówce na dystansie 75 kilometrów, natomiast już
jutro, 23 sierpnia br. wypływa promem do Szwecji, gdzie
weźmie udział w 2-dniowym maratonie kolarskim w dniach
24-25 sierpnia w kat. Open. Wyścig składa się z dwóch etapów, po 110 km każdy.
Życzymy Panu Gerardowi sukcesów w tych zawodach i
czekamy na pomyślne wieści.
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Piłka nożna. Wikęd Luzino

Na 9. pozycji w tabeli
Od bezbramkowego remisu rozpoczęli ligowe zmagania zawodnicy Wikęd Luzino, którzy podzielili się punktami z Gryfem
w Słupsku. Potem było jedno zwycięstwo i jeden przegrany mecz.
To luzinianie mieli więcej okazji do strzelenia goli,
ale obydwie ekipy zagrały
nieskutecznie.
W kolejnym spotkaniu
luzinianie walczyli z Pogonią Lębork. Podopieczni T.
Bronera walczyli do końca, co dało im zwycięskiego
gola w 84. minucie meczu.
Zespół Wikędu ciężko zapracował na to skromne
zwycięstwo.
W miniony weekend luzinianie pojechali do Kościerzyny, aby walczyć z
Kaszubią, która zanotowała dotąd dwa zwycięstwa i
jest liderem rozgrywek.
Kaszubia okazała się jednak zbyt mocna i zawodnicy
Wikędu przegrali 1:2. Luzinianie stracili dwa gole w
przeciągu 10 minut drugiej
części meczu, prowadząc do
69. minuty.
Obecnnie Wikęd zajmuje
dziewiątą pozycję w tabeli.

OGŁOSZENIE

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.

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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Nakład: 10000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
Redakcja nie odpowiada za treść
nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania
nadesłanych tekstów.
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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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Szemud. Kaszuby biegają

REKLAMY
I
OGŁOSZENIA
W PULSIE
WEJHEROWA

Prawie czterystu
zawodników
W Szemudzie odbyły się kolejne zmagania biegowe w ramach cyklu Kaszuby
Biegają 2019, w których wystartowało 393
zawodników i zawodniczek z całej Polski.
Biegali zawodowcy, amatorzy oraz całe rodziny w biegach towarzyszących.

606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl

Pierwszy na metę Kaszubskiego Biegu Lesoków,
spośród 323 startujących,
wbiegł Łukasz Kujawski,
przed Tomaszem Bagrowskim z Gdańska i Grzegorzem Kujawskim z Pucka.
Wśród pań zwyciężyła Izabela Paszkiewicz z Terespola,
przed Patrycją Włodarczyk
też Terespola. Organizatorzy na czele z dyrektorem
Kaszuby Biegają - Henrykiem Miotkiem, składają
podziękowania wszystkim,
którzy wsparli tę inicjatywę oraz służbie medycznej,
straży pożarnej gminy Szemud, wolontariuszom, mediom oraz samej gminie.
Kaszubski Bieg Lesoków
był ósmą spośród dwunastu imprezą tegorocznego,
VII Cyklu Kaszuby Biegają.
Kolejny etap Największej

Imprezy Biegowej Polski
Północnej odbędzie się w
Bąkowie w gminie Kolbudy.

REKLAMA

Szkoła nauki jazdy
Arkadiusz
Żukowski

Kursy kat. AM, A1, A2, 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

OGŁOSZENIE

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

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

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

