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Ukazuje się od 2011 roku

Wczoraj, 6 grudnia podczas wielkiej mikołajko-
wej imprezy w Wejherowie rozbłysły świąteczne 
iluminacje - jak zwykle bajeczne i piękne, a już za 
tydzień 13 grudnia o godz. 17.00 br. na wejhe-
rowskim rynku rozpocznie się kolejny Jar-
mark Bożonarodzeniowy. 

Wzorem ubiegłego roku, oprócz karuzeli weneckiej, 
atrakcją będzie bezpłatne lodowisko syntetyczne dla 
dzieci. Na straganach można będzie kupić świąteczne 
ozdoby i smakołyki, tradycyjne wędliny, ryby, miody, 

Świąteczny jarmark 
już za tydzień

wejherowo 
symbolem polskiej 
samorządności 

Podczas ogólnopolskiej gali w Katowicach, 
Wejherowo zostało uhonorowane tytułem Sym-
bol Polskiej Samorządności 2017. 

Wyróżnienie, które odebrali zastępcy prezyden-
ta Wejherowa  Beata Rutkiewicz i Arkadiusz 
Kraszkiewicz, jest przyznawane najprężniej dzia-
łającym samorządom za wzorową politykę zarzą-
dzania i jakości, aktywność społeczną oraz właściwe 
wykorzystywanie funduszy unijnych.   Str. 3

biżuterię, zioła i przyprawy. Stoiska czynne będą w 
godz. 11.00-18.00, a w weekendy od 11.00 do 19.00.

-  Zbliża się jedno z radośniejszych świąt - Boże Na-
rodzenie. W przedświąteczny klimat wprowadzi nas 
Wejherowski Jarmark Bożonarodzeniowy, podczas 
którego będzie można kupić tradycyjne przysmaki, 
a także oryginalne prezenty - mówi Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa. - Zapraszam na 
Jarmark i do wspólnego przeżywania tego pięknego 
czasu.                                                             Str. 7

W Powiatowym Zespole Szkół Policealnych im. 
Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie rozpoczęła się 
budowa pawilonu korekcyjno-rehabilitacyjnego z za-
pleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową. 

 Łączny koszt rozbudowy placówki przez samo-
rząd  powiatowy wraz z doposażeniem 7 pracowni i 2 
nowych sal - korekcyjnej i rehabilitacyjnej wyniesie 
ponad 2,5 milionów złotych.   Str. 5

Rozbudowa 
zespołu szkół

każdy chory 
ma szansę

O chorobach nowotworowych i Poradni Onkologicz-
nej w Wejherowie rozmawiamy z jej kierownikiem, 
doktorem Krzysztofem Adamowiczem.          Str. 9
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AKTUALNOŚCI

Fala wypadków w naszym powiecie
Wystarczyły tylko pierwsze dni zmiennej pogody jesien-

no-zimowej i na drogach powiatu wejherowskiego wydarzy-
ły się poważne wypadki drogowe. W sobotę 2 grudnia rano w 
Zęblewie (gmina Szemud) kierowca samochodu osobowego 
nie opanował swojego auta i uderzył w drzewo. Jedna osoba 
została zabrana śmigłowcem do szpitala. 

Tego samego dnia, koło południa na drodze krajowej nr 6 
na zjeździe w kierunku Strzebielina, na łuku drogi auto oso-
bowe wjechało pod ciężarówkę. I w tym przypadku jedna 
osoba została przetransportowana helikopterem ratunko-
wym do szpitala. 

Rówież 2 grudnia w Gniewinie kierujący autem osobo-
wym uderzył w drzewo. Karetka zabrała poszkodowanego 
do szpitala. Po południu w Zelewie zderzyły się dwa auta, a 
jedna osoba trafiła do szpitala

ważne oświetle pojazdu
Do 17 grudnia br. Policja prowadzi ogólnopolską kam-

panię na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, aby 
zwrócić uwagę kierowców na to, jak ważne jest sprawne 
oświetlenie pojazdu. To nie tylko oznaczenie pozycji po-
jazdu, zwiększenie jego widoczności, ale także oświetlenie 
drogi oraz pieszych znajdujących się na niej. 

Na prawidłowe działanie świateł składa się kilka czynni-
ków: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy 
rozkład granicy światła i cienia, prawidłowe natężenie emi-
towanego światła, sprawne żarówki i czystość lamp. 

W ramach działań prowadzone są kontrole drogowe w 
zakresie oświetlenia pojazdów, a także działania informacyj-
ne związane z koniecznością posiadania sprawnych świateł. 
Ponadto kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić oświetlenie 
pojazdów na stacjach funkcjonujących pod patronatem In-
stytutu Transportu Samochodowego oraz zrzeszonych w 
Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów w następujących ter-
minach: 9 i 16 grudnia br. 

Osoby posiadające aplikację komunikatora Yanosik 
otrzymają na swój telefon komórkowy informacje na temat 
lokalizacji stacji kontroli wykonujących sprawdzenia. 

Z POLICJI

Od 1 grudnia br. w razie nagłego zachorowania należy 
udać się do szpitala, do punktu nocnej i świątecznej opieki, 
który uruchomiono w budynku oddziału chorób płuc, położo-
nym na górnym tarasie kompleksu szpitalnego, koło górnego 
parkingu. Szpital przeprowadził wszelkie prace moderniza-
cyjne, aby pomieszczenia udostępnione na potrzeby Noc-
nej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej spełniały odpowiednie 
wymogi. Działają tu dwa gabinety lekarskie, gabinet pielę-
gniarski, rejestracja. 

Mieszkańcy Rumi, tak jak do tej pory, po pomoc medycz-
ną w nocy i święta powinni zgłaszać się do ambulatorium 
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nr 1, położo-
nym przy ul. Derdowskiego 23. 

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
 udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej, 
posiadają bazę adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 

ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail:  planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich 
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich 

działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel. 58 572 94 52,  58 572 94 54 

działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 
w województwie pomorskim.

pUNkt INFoRMACjI eURopejskIej

O G Ł O S Z E N I E

Wraz z nowym rokiem zostanie wprowadzona tzw. e-
-Składka. Zamiast trzech lub nawet czterech przelewów 
do ZUS, przedsiębiorcy będą wykonywać tylko jeden, na 
własny numer rachunku, zawierający NIP. Ułatwi to cały 
proces, ograniczy koszty i zlikwiduje problem niezidenty-
fikowanych wpłat. Od nowego roku przelewy na dotych-
czasowe konta nie będą przyjmowane. 

Oba pomorskie Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych wysłały prawie 250 tys. listów z numerem rachunku 
składkowego. Trafiały one do pracodawców, prowadzą-
cych jednoosobową działalność gospodarczą, opłacających 
składki za zatrudnioną nianię i osób opłacających składki 
dobrowolnie, a także do  już nieaktywnych płatników skła-
dek, którym pozostały nieopłacone składki. 

Niestety, część z nich wróciła do nadawcy. Większość 
zwrotów wynika z faktu, iż płatnicy zmienili adres i  nie 
poinformowali o tym ZUS, ale są też tacy, którzy…boją się 
odbierać listów poleconych w obawie, że znajdą tam we-
zwanie do zapłaty. Zakład będzie starał się dotrzeć z in-
formacją o numerze rachunku składkowego do osób, które 
nie odebrały korespondencji. 

Informacji o własnym numerze rachunku składkowe-
go możemy zasięgnąć w każdej placówce ZUS, a także 
Centrum Obsługi Telefonicznej.  Ponadto pod adresem 
internetowym www.eskladka.pl, działa wyszukiwarka 
numerów rachunków składkowych.

Znadziesz go w liście z ZUs

potrzebny 
numer konta

Na początku listopada Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych zakończył wysyłkę li-
stów do płatników składek  z informacją 
o własnym numerze konta. Bez niego od 
stycznia 2018 r.  osoby prowadzące wła-
sną działalność gospodarczą nie będą mo-
gły opłacić składek. Ważne jest więc, żeby 
odbierać korespondencję z ZUS i informo-
wać Zakład o każdej zmianie adresu.

Uwaga, zmieniło się

pomoc nocą 
oraz w święta 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej to 
świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane w 
sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia sta-
nu zdrowia - od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 
do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne 
dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 8.00 do 8.00 
dnia następnego.

telefon do dyspozytora jest taki, jak do tej pory, czyli: 
                                  58  57-27-844

Po lekarską pomoc nocą, w weekendy i w 
święta na terenie powiatu wejherowskiego 
pacjenci muszą zgłaszać się do Szpitala Spe-
cjalistycznego w Wejherowie.

STRAŻ MIEJSKA
Choinki muszą być legalne
Strażnicy miejscy kontrolują tereny leśne, pod kątem kra-

dzieży drzewek choinkowych. Kontrolowane będą także tar-
gowiska i place, gdzie prowadzona jest ich sprzedaż, bo w 
okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia docho-
dzi do bezprawnego wycinania drzewek i ich kradzież z lasu 
lub z plantacji. Osoby sprzedające choinki powinni posiadać 
dokument o ich pochodzeniu oraz wpis do działalności go-
spodarczej. Natomiast rolnicy lub posiadacze plantacji cho-
inkowych powinni posiadać legalny certyfikat pochodzenia 
drzewek lub dokument jakim jest decyzja o wymiarze podat-
ku rolnego lub leśnego. Brak dokumentów na legalny han-
del może skończyć się mandatem karnym lub skierowaniem 
sprawy do sądu. Każdy kupujący ma prawo zażądać dowodu 
pochodzenia oferowanych do sprzedaży drzewek. 

Kobieta kierująca toyotą 
na przejściu dla pieszych na 
ul. Pomorskiej w Wejhero-
wie potrąciła przechodzącą 
przez jezdnię 53-letnią ko-
bietę. Zdarzenie miało miej-
sce 1 grudnia po południu, 
gdy zapadał zmierzch. 

Na miejscu zdarzenia 
zjawili się policjanci z wej-
herowskiej drogówki oraz 
technik kryminalistyki. 
Prawdopodobnie 38-latka 
kierująca autem nie ustąpiła 
pierwszeństwa pieszej. Kie-
rowca i piesza były trzeźwe. 
Ranna kobieta została prze-
transportowana do szpitala. 

potrącenie 
na pasach
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AKTUALNOŚCI

Tytuł i statuetka, którą 
prezes ZUK odebrał na kon-
gresie w Zielonej Górze zo-
stał przyznany przez Polską 
Agencję Przedsiębiorczości, 
redakcję Forum Przedsię-
biorczości „Dziennika Ga-
zety Prawnej” oraz Biznes 
Plus „Gazety Wyborczej”. 

- Nagrodzona została in-
westycja, którą ZUK przy-
gotowuje, czyli Ekofabryka. 
Uważam, że jest to bardzo 
dobry pomysł, ponieważ 
Ekofabryka jest związana 
nie tylko z prostą segre-
gacją odpadów, ale też z 
odpowiednim ich zagospo-
darowaniem - powiedział 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa.  - 
Jest to innowacyjny projekt, 
który ma nie tylko uspraw-
nić selektywną zbiórkę od-
padów, ale także całkowicie 
zmienić podejście miesz-
kańców do segregowania i 
powtórnego wykorzystywa-
nia rzeczy, przedmiotów i 
sprzętów, które najczęściej 
trafiały na wysypisko. 

Przypomnijmy, że w oko-
ło 100-letnich obiektach 
dawnej fabryki drzewnej 
w Wejherowie ma powstać 
nowoczesne centrum za-
pobiegania powstaniu od-
padów i przygotowania ich 
do recyklingu oraz ośrodek 
edukacji ekologicznej. Ca-
ły projekt Zakładu Usług 
Komunalnych sp. z o.o. w 
Wejherowie opiewa na kwo-

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Wejherowie otrzymał tytuł „Ekostrateg 2017” 
podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Zielonej Górze. To nagroda za pro-
jekt kompleksowej gospodarki odpadami oraz wdrażanie najnowszych technologii do-
stępnych w branży ochrony środowiska, o czym poinformowali wspólnie: prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz Roman Czerwiński, prezes spółki.  

Ekofabryka łączyć będzie zapobieganie postawaniu 
odpoadów, ich segregację i recykling, czyli odzyskiwanie 
wszystkiego, co można jeszcze wykorzystać. Oznacza to, 
że w zabytkowej fabryce przy ul. Tartacznej powstanie cen-
trum nowoczesnej gospodarki odpadami i miejsce cieka-
wych wydarzeń, takich jak warsztaty i jarmarki. 

Ekostrateg to ogólnopolski program wizerunkowy, skie-
rowany do firm z sektora energetycznego oraz instytucji pu-
blicznych, zajmujących się ochroną środowiska. Program ma 
na celu nagrodzenie tych firm oraz instytucji, które cechuje 
dbałość o środowisko naturalne, również podczas szukania 
innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki.

tę blisko 11,5 milionów zł, 
z czego 7,6 milionów mają 
stanowić  środki unijne.  

- Zdobycie tytułu „Eko-
stratega” to dla nas ogrom-
ne wyróżnienie, ale także 
potwierdzenie słuszności i 
innowacyjności tego przed-
sięwzięcia - stwierdził Ro-
man Czerwiński, prezes 
ZUK sp. z o.o. w Wejhero-
wie. -  Chciałbym przede 
wszystkim podziękować 
wszystkim, którzy przyczy-

nili się do tego, że nasza 
strategia zdobyła uznanie 
fachowców i przedstawiona 
została jako strategia wzor-
cowa. Łączy ona wieloletnie 
starania prezydenta, któ-
ry dba o zabytkowe obiekty 
w mieście i chce je ocalić, z 
naszym pomysłem przywró-
cenia do życia zabytkowej 
fabryki poprzez działanie 
na rzecz ochrony środowi-
ska. Ta koncepcja została 
bardzo wysoko oceniana za-

równo podczas Kongresu w 
Zielonej Górze, jak i podczas 
niedawnego Pomorskiego 
Eko Forum w Gdańsku.

Prezes Czerwiński dodał, 
że przygotowania do realiza-
cji inwestycji weszły w ostat-
ni etap pozyskania funduszy 
unijnych. Trwają prace pro-
jektowe i starania o pozwo-
lenie na budowę. Inwestycja 
rozpocznie się w przyszłym 
roku i będzie realizowana 
około półtora roku.          AK.                       

wzorcowa inwestycja Zakładu Usług komunalnych

ekostrateg za ekofabrykę

Prezydent Krzysztof Hildebrandt oraz prezes ZUK spółka z o.o. Roman Czerwiński 
ze statuetką „Ekostratega 2017”.

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
podpisał porozumienie o 
współpracy w zakresie 
edukacji ekonomicznej z 
Waldemarem Zbytkiem, 
wiceprezesem Warszaw-
skiego Instytutu Bankowo-
ści. Dzieki temu młodzież, 
a w przyszłości także senio-
rzy, będą uczyć się podstaw 
oszczędzania, bankowości i 
przedsiębiorczości.

- Podstawowym dzia-
łaniem w ramach projek-
tu „BAKCYL” będą lekcje z 
szeroko pojętych finansów 
dla uczniów wejherowskich 
szkół podstawowych, a tak-
że dla seniorów - mówi pre-
zydent Wejherowa. 

Edukacja ekonomiczna 

jest niezbędnym elementem 
przygotowania młodzieży 
do życia we współczesnym 
świecie. Zajęcia mają dostar-
czyć wiedzy oraz kształtować 
dobre nawyki w zarządzaniu 
finansami.

Jak podkreśla Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. 
społeczno-ekonomicznych, 
udział w projekcie umożliwi 
szkołom wzbogacenie pro-
gramu nauczania poprzez ze-
staw interaktywnych lekcji z 
zakresu praktycznej edukacji 
finansowej, dostosowanych 
do oczekiwań uczniów, re-
alizowanych z udziałem 
bankowców - praktyków - 
wolontariuszy, którzy mają 
przygotowanie dydaktyczne.

Uczniowie wejherowskich szkół podsta-
wowych będą zdobywać wiedzę ekono-
miczno-finansową od profesjonalistów, w 
ramach projektu Bankowcy dla Edukacji 
Finansowej Młodzieży - „BAKCYL”. 

Tytuł przyznawany jest z inicjatywy Monitora Biznesu i 
Monitora  Rynkowego - dodatków specjalistycznych „Rzecz-
pospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej”. W tegorocznej, 7. 
edycji programu uhonorowano najlepsze i najbardziej sym-
boliczne podmioty świata biznesu, nauki i samorządów; ta-
kie, których działalność jest sumą doświadczenia, mądrych 
decyzji i odpowiedzialności społecznej oraz długofalowej po-
lityki działania.

- To prestiżowy tytuł, który świadczy o tym, że zostali-
śmy jako samorząd zauważeni, docenieni, a jednocześnie 
możemy się tym symbolem posługiwać - mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Uzyskanie ta-
kiego wyróżnienia obliguje nas do jeszcze większej pracy.

Bankowcy w szkołach

projekt „Bakcyl”
w wejherowie

Wejherowo zostało uhonorowane tytu-
łem Symbol Polskiej Samorządności 2017. 
Wyróżnienie to jest przyznawane najpręż-
niej działającym samorządom za wzorową 
politykę zarządzania i jakości, aktywność 
społeczną oraz właściwe wykorzystywanie 
funduszy unijnych. 

symbol polskiej 
samorządności

wejherowo wyróżnione

Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza do 
Filharmonii Kaszubskiej na spektakl Teatru Ru-
chu Mo-sHe - „Panoptikum”. 

Teatr Ruchu Mo-sHe jest kontynuacją Teatru Ruchu dzia-
łającego od 2000 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Kie-
rownikiem artystycznym jest gdyńska choreograf Monika 
Leśko-Mikołajczyk - tancerka i reżyserka spektakli ta-
necznych. Teatr jest laureatem festiwali teatralnych w Pol-
sce, od wielu lat współpracuje z niemieckim Theater 62 w 
Bremen.  Spektakl Panoptikum zostanie zaprezentowany 13 
grudnia o godz. 19.00. 

Bilety w cenie 10 zł ulgowe i 12 zł. Więcej na: wck.org.pl

teatr ruchu w Filharmonii
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Efektem dotychczasowych kompleksowych działań w ra-
mach różnych programów prowadzonych przez Urząd Miej-
ski wspólnie z mieszkańcami jest już zastąpienie ponad 200 
starych, kopcących pieców ekologicznym ogrzewaniem.

AKTUALNOŚCI

- Dzięki wymianie pie-
ców poprawimy jakość po-
wietrza w naszym mieście, 
a to jest ważne dla nasze-
go zdrowia - mówi Andrzej 
Ziętara, jeden z mieszkań-
ców, ktorzy podpisali umo-
wę z prezydentem.

W Wejherowie funkcjonu-
ją proekologiczne programy 
wsparcia, które umożliwia-
ją mieszkańcom uzyskanie 
dopłat na modernizację lub 
wymianę dotychczasowego 
źródła ciepła na ekologiczne.

- To kolejny z progra-
mów, które wdrażamy od 
kilku lat  - mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. - 
Mieszkańcy mogą pozyskać 

Wejherowo zachęca mieszkańców do zmiany ogrzewania na bardziej przyjazne śro-
dowisku i pokrywa część poniesionych kosztów. Prezydent Krzysztof Hildebrandt pod-
pisał z właścicielami 52 posesji umowy na dofinansowanie likwidacji pieców w ramach 
programu „Czyste powietrze gminy miasta Wejherowa - wymiana źródeł energii cieplnej 
na ekologiczne”. 

realne fundusze na wymia-
nę ogrzewania. Chodzi o 
wymianę starych pieców na 
ekologiczne źródła ciepła, 
na przykład podłączenie do 
sieci OPEC albo do źródła 
gazowego. Dzięki takim in-
westycjom poprawiają się 
warunki życia mieszkańców, 
ale także jakość powietrza 
w Wejherowie. Dym z komi-
nów  wydziela nieprzyjemny 
zapach oraz zanieczyszcza 
atmosferę związkami meta-
li ciężkich. Skażone powie-
trze jest przyczyną wielu 
ciężkich chorób i zatruwa 
środowisko.

Program „Czyste Powie-
trze” cieszy się coraz więk-

Miasto pomaga w likwidacji pieców

Czyste powietrze w wejherowie

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

 Umowę w ratuszu podpisali: Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa i  Robert Wicon, wiceprezes KS 
Tytani Wejherowo.

Wejherowscy szczypiorniści grający w II lidze mają na 
swoim koncie duże osiągnięcia. KS Tytani powstał w 2010 
r. Oprócz występów drużyny seniorskiej jest organizato-
rem Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej Tytanów, szkoli naj-
młodszych zawodników i udowadnia, że piłka ręczna jest 
świetną zabawą.

 - Przebudowa tego odcinka ul. Ofiar Piaśnicy jest ko-
nieczna ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców - mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Od 
dłuższego czas prowadziliśmy rozmowy z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich na temat budowy dwóch rond, ponieważ na 
tym odcinku dochodziło do wielu wypadków i kolizji. Jest to 
główna droga wojewódzka, biegnąca przez Wejherowo, a sa-
mochody jadące od strony Piasnicy i Krokowej wpadają do 
miasta z olbrzymią prędkością. Utrudnione i niebezpieczne 
było także włączanie się do ruchu samochodów i pieszych z 
bocznych ulic. Analiza pokazała, że tylko ronda w tym za-
kresie uspokoją ruch. Oprócz dwóch rond, powstanie nowa 
nawierzchnia, chodniki i oświetlenie. Przebudowane zosta-
ną też wszystkie sieci. 

Zgodnie z zawartą umową prace powinny się zakończyć 
do maja 2018 roku. 

 Niestety, jak zwykle podczas robót drogowych,  na ul. 
Ofiar Piaśnicy występują utrudnienia w ruchu. W ostatnich 
dniach do czwartku 7 grudnia fragment drogi wojewódzkiej 
na ul. Ofiar Piaśnicy - na odcinku od ul. Okrężnej do ul. 
Karnowskiego, a także ul. Lelewela i Graniczna na odcinku 
od ul. Jasnej do ul. Niskiej są zamknięte. Jest to spowodo-
wane koniecznością wykonania przepięć i prób na przebu-
dowywanych odcinkach sieci wodociągowej oraz montażem 
i przepięciem urządzeń związanych z branżą energetyczną 
i oświetleniem ulicznym. Ruch samochodowy odbywa się 
wyznaczonymi objazdami.

Urząd Miasta prosi kierowców i pieszych o zachowanie 
szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych robót. 

- Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować utrud-
nienia podczas prowadzenia prac budowlanych w tym rejo-
nie, jednak są one nieuniknione - dodaje Beata Rutkiewicz.

Kompleksowa inwestycja prowadzona 
przez Urząd Miejski w rejonie ulic: Ofiar 
Piaśnicy, Karnowskiego i Lelewela popra-
wi bezpieczeństwo w tej części Wejherowa. 
Trwa przebudowa fragmentu ul. Karnow-
skiego oraz odcinka ul. Ofiar Piaśnicy, gdzie 
powstają dwa ronda: na skrzyżowaniu z uli-
cami Lelewela i Graniczną oraz na skrzyżo-
waniu z ul. Karnowskiego. 

Będzie bezpieczniej 
na ul. ofiar piaśnicy

Dwa ronda
uspokoją ruch

Miasto Wejherowo przekazało Klubowi Sporto-
wemu Tytani Wejherowo dofinansowanie w wy-
sokości 15 tys. zł na sportową promocję miasta. 

pieniądze dla tytanów

szczypiorniści
promują miasto

przy „Ósemce”, pod dachem

Lodowisko 
już czynne

W dni powszednie w godz. 9.00-15.00 z lodowiska korzy-
stają uczniowie wejherowskich szkół, natomiast od godz. 
15.00 ślizgawka jest dostępna dla wszystkich chętnych. 

W soboty i niedziele lodowisko czynne jest dla wszyst-
kich w godzinach od 9.00 do 20.50. 

Bilet normalny kosztuje 7 zł, a ulgowy 3 zł. Można sko-
rzystać z szatni, naostrzenia łyżew oraz wypożyczalni ły-
żew i kasku.

Od soboty 2 grudnia czynne jest zadaszone lo-
dowisko przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wej-
herowie. Można z niego korzystać codziennie po 
południu, a w weekendy przez cały dzień.

szym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców. W 2016 
roku zawarto 12 umów na 
zmianę sposobu ogrzewania, 
a edycji 2017 aż 52.

- Zdecydowałam się na 
wymianę pieca opalanego 
węgla na piec gazowy, po-
nieważ dowiedziałam się o 

możliwości dofinansowania 
tej inwestycji z Urzędu Miej-
skiego -mówi Małgorzata 
Kustosz. - Piece węglowe 
to nie tylko rodzaj ogrze-
wania mało komfortowy w 
obsłudze i niebezpieczny, 
ale przede wszystkim nie-
ekologiczny.

Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta wejherowa.  

Podpisywanie umów z mieszkańcami w Urzędzie Miejskim.
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Zadanie realizowane było 
w trzech etapach, w latach 
2014, 2016 i 2017. Łącz-
ny koszt prac wyniósł 13,1 
mln zł i w sumie wykona-
no 6,3 kilometrów drogi, 
umożliwiającej połączenie 
miejscowości Sopieszyno, 
Ustarbowo, Gowino i Go-
ścicino. Gmina Wejherowo 
uzyskała dofinansowanie z 

Zadanie drogowe pn. „Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopie-
szynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem jako nowego połącze-
nia drogowego okalającego miasto Wejherowo”, potocznie nazwano 
małą obwodnicą Wejherowa. Zakończył się trzeci etap tej inwesty-
cji, w której Powiat Wejherowski występował jako partner. 

„Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury 
drogowej” w łącznej kwocie 
6,1 mln zł. Oprócz środków 
pochodzących z budżetu pań-
stwa oraz gminy Wejherowo, 
zadanie otrzymało wspar-
cie m.in. z Powiatu Wejhe-
rowskiego w wysokości 900 
tys. zł oraz Nadleśnictwa 
Gdańsk w kwocie 110 tys. zł.

Wybudowana w ostatnim 
etapie droga, łącząca Gości-
cino z Gowinem, otrzymała 
imię Kazimierza Grub-
by, zmarłego w 2009 ro-
ku mieszkańca Sopieszyna, 
pracownika Urzędu Gminy 
Wejherowo, mieszkańca So-
pieszyna, społecznika. Uro-
czyste otwarcie drogi miało 
miejsce 27 listopada br..

W ramach projektu 
wzmocnienia potencjału 
szkolnictwa zawodowego w 
powiecie wejherowskim, w 
kolejnej placówce edukacyj-
nej prowadzonej przez po-
wiat odbyło się uroczyste 
podpisanie i wmurowanie 
aktu erekcyjnego pod rozbu-
dowę szkoły.

 Łączny koszt rozbudowy 
placówki wraz z doposaże-
niem 7 pracowni istniejących 
i wyposażeniem 2 nowych - 
korekcyjnej i rehabilitacyjnej 
wyniesie ponad 2,5 mln zł.

Prace realizuje Przedsię-
biorstwo „Dachbud” Marian 
Formella z Gdyni.

Zespół Szkół Policeal-
nych przy ul. Dworcowej w 
Wejherowie to piąta placów-
ka edukacyjna prowadzona 
przez Powiat Wejherowski, 
w której realizowany jest 
obecnie projekt pn. „Zinte-
growany rozwój szkolnic-
twa zawodowego w Powiecie 

Rozbudowa powiatowego Zespołu szkół 

powstanie pawilon
rehabilitacyjny

W Powiatowym Zespole Szkół Policealnych im. Zdzisława Kietu-
rakisa w Wejherowie ruszyła budowa pawilonu korekcyjno-reha-
bilitacyjnego z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową. 

Wejherowskim poprzez roz-
budowę i doposażenie in-
frastruktury publicznych 
ponadgimnazjalnych  szkół   
zawodowych w ramach 
przedsięwzięcia strategicz-
nego - Kształtowanie sieci 
ponadgimnazjalnych szkół 

zawodowych uwzględnia-
jącej potrzeby subregional-
nych i regionalnego rynku 
pracy”, w ramach Działania 
4.1 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 
2014-2020.

Starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius, 
przedstawiciele samorządu powiatowego oraz inni go-
ście oglądają miejsce rozbiórek i rozbudowy szkoły.

obwodnica wejherowa

Nowa droga otwarta

Rada Powiatu podjęła m.in. uchwały w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2017 r. oraz wieloletniej prognozy fi-
nansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2017-2022,  a 
także uchwalili program współpracy powiatu z organizacja-
mi pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na 2018 r. 

Ponadto podczas sesji zmieniono nazwy oraz skład pla-
cówek edukacyjnych podległych powiatowi, w związku ze 
zmianami strukturalnymi systemu oświaty. 

Radni wysłuchali także szczegółowych informacji na te-
mat ekologii i ochrony środowiska w powiecie oraz stanu 
dróg powiatowych i inwestycji zrealizowanych w tym roku 
na drogach powiatowych.

W auli Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Wejherowie 
odbyło się podsumo-
wanie konkursu pt. 
„Uzależnienia XXI wie-
ku”, zorganizowanego 
przez  Powiatowy Ze-
spół Placówek Oświa-
towo-Wychowawczych 
w Wejherowie. 

Przed ceremonią wrę-
czenia nagród i wyróżnień, 
młodzież wysłuchała wykła-
du Pawła Brzezińskiego, 
psychologa z Ośrodka Psy-
chologiczno-Pedagogicznego 
RAZEM w Gdyni, pt: „Zanim 
będzie za późno”.

Nagrody laureatom kon-
kursu w różnych grupach 
wiekowych wręczał członek 
Zarządu Powiatu Wojciech 
Rybakowski i zastępca dy-
rektora PZPOW w Wejhero-
wie - Mariola Błaszczuk.

obradowała Rada powiatu

Budżet, szkoły,
drogi i ekologia

Podczas XXXV sesji Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego radni przyjęli wszystkie projekty 
uchwał, które znalazły się w porządku obrad.

konkurs dla dzieci i młodzieży

Uzależnienia XXI wieku

wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie
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AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie wyników 
konkursu przeplatane by-
ło recytacjami fragmen-
tów zwycięskich utworów, 
przygotowanych pod kie-
runkiem Eweliny Mag-
dziarczyk-Plebanek 
przez biblioteczną grupę 
teatralną „Errata”. Wystą-
pili: Wioletta Urbańska, 
Beata Gosz, Agnieszka 
Lakowska, Karol Roda i 
Karol Miller.

Prace konkursowe oce-
niała komisja pod  przewod-
nictwem dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Da-
nuty Balcerowicz.

Honorowy członek Komi-
sji Konkursowej, przewodni-
czący Rady Miasta  Bogdan 
Tokłowicz poinformował, 
że na konkurs wpłynęło 45 
prac, w tym 21 w kategorii 
młodzieżowej oraz 24 w ka-
tegorii dorosłych.

Ocenę literacką konkur-
su przedstawiła jedna z 

jurorek -  dr Jolanta La-
skowska z Uniwersytetu 
Gdańskiego, omawiając wy-
brane fragmenty utworów.

 Nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez starostę 
wejherowskiego wręczyła 
Gabriela Lisius i Jacek 
Thiel z Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego, a nagro-
dy finansowe ufundowane 
przez prezydenta Wejhero-
wa wręczali Krzysztof Hil-
debrandt i jego zastępca, 
Arkadiusz Kraszkiewicz.

Dyrektor Danuta Balce-
rowicz podziękowała juro-
rom za pracę w komisji a 
także nauczycielom, którzy 
pomogli w przygotowaniu 
prac dla młodzieży. 

D. Balcerowicz poin-
formowała również, że 
tradycyjnie zostanie przy-
gotowany i wydrukowany w 
niewielkim nakładzie alma-
nach, zawierający nagro-
dzone i wyróżnione prace.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. 
Majkowskiego ogłoszono wyniki i wręczo-
no nagrody laureatom XII edycji Konkursu 
Literackiego „Powiew Weny”.

Literackie nagrody rozdane

powiew weny

O G Ł O S Z E N I E

Laureaci konkursu 
w grupie młodzieży

I - paulina Melcer z Wej-
herowa, II - sara Bojanow-
ska z Bytowa, III - Agata 
toporek z Gowina

Nagroda przewodni-
czącego Rady Miasta Wej-
herowa - paulina Fopke z 
Donimierza.

Laureaci konkursu w grupie dorosłych - kat.   poezja
I miejsce - hanna Makurat z Gdańska
II miejsce - Barbara Malawska z Wejherowa
III miejsce - henryk połchowski z Wejherowa
Nagroda dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wej-

herowie – Lili wilczyńska z Gościcina

Laureaci konkursu w grupie dorosłych - kat. proza

I miejsce - krzysztof szkurłatowski z Wejherowa
II miejsce - krystyna Lewna z Godętowa
II miejsce - Aleksandra paluszek-kur z Wejherowa 

Fot. Starostwo w Wejherowie

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Wczoraj, 6 grudnia  odbył 
się tam spektakl mikołajko-
wy dla dzieci w wykonaniu 
Teatru Maska z Krakowa, 
a już w najbliższą sobotę 
9 grudnia w godz. 14.00-
17.30 w bibliotece przy 
ul. Kaszubskiej odbędzie 
się impreza zatytułowana 
„Rodzina się zgrywa”, 
czyli turniej gier planszo-
wych dla całych rodzin.

15 grudnia w godz. 15.00-
17.30 zaplanowano „Plan-
szówkową Odskocznię” 
- biblioteczny klub gier 

W grudniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie zaplano-
wano wiele ciekawych imprez, obok tradycyjnych spotkań w ramach 
klubów czytelników. 

Ciekawy grudzień w bibliotece

Gry planszowe 
i warsztay lapońskie

planszowych dla uczniów z 
klas 4-7 Szkoły Podstawo-
wej - obowiązują zapisy w 
Wypożyczalni dla Dzieci i 
Młodzieży, ilość miejc po-
graniczona. 

Ciekawie zapowiadają 
się warsztaty lapońskie z 
autorką książki „Pani Imbir 
i szkoła Elfów”, Katarzyną 
Zych. Warsztaty skierowa-
ne do dzieci w wieku 4-6 lat 
i ich opiekunów odbędą się 
18 grudnia (poniedziałek) 
godz. 16.00-17.30. 

Podczas spotkania ma-

li czytelnicy poznają elfią 
historię, a następnie prze-
niosą się do Laponii, którą 
wielokrotnie odwiedziła au-
torka. Dowiedzą się m.in. 
kim są Samowie i gdzie le-
ży Koło Podbiegunowe. 

Wyprawa do Laponii 
połączona będzie z pre-
zentacją multimedialną. 
Obowiązują wcześniejsze 
zapisy w Wypożyczalni dla 
Dzieci i Młodzieży. Ilość 
miejsc ograniczona.

Szczegóły na stronie: http://
biblioteka.wejherowo.pl
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WYDARZENIA

W uroczystości wzię-
li udział przedstawiciele 
władz Wejherowa, powia-
tu wejherowskiego i gminy 
Wejherowo, działacze Ka-
szubsko-Kociewskiego Sto-
warzyszenia TOW „Gryf 
Pomorski” oraz Stowarzy-
szenia Sympatyków i By-
łych Żołnierzy Jednostki 
Wojskowej w Wejherowie, a 
także kombatanci, przedsta-
wiciele wojska, policji i Nad-
leśnictwa oraz Instytutu 
Pamięci Narodowej. Obecni 
byli dyrektorzy szkół ponad-
podstawowych, nauczyciele 
i młodzież szkolna. 

Uroczyście odsłonięty 
nowy pomnik poświęcił ks. 
dziekan Daniel Nowak.

Przed uroczystością na 
cmentarzu w siedzibie Po-

pamiętają o A. westphalu 

Nowy 
nagrobek 

Na zabytkowym cmentarzu przy ul. 3 Ma-
ja w Wejherowie odsłonięto i poświęcono 
nowy nagrobek por. Augustyna Westpha-
la, ostatniego dowódcy Tajnej Organiza-
cji Wojskowej „Gryf Pomorski”, zmarłego 
w wyniku aresztowania i przesłuchań w 
1946 roku.

Na nagrobku zasłużonego por. Augustyna Westphala 
złożono wiązanki kwiatów.

Augustyn Westphal był  urzędnikiem, a następnie sekre-
tarzem Starostwa w Wejherowie. W czasie II wojny świato-
wej działał w Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, 
którą pod koniec wojny dowodził. 

Po okupacji, w lipcu 1945 r. objął stanowisko sekretarza 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Za działalność w 
TOW „Gryf Pomorski” został osadzony w wejherowskim wię-
zieniu. Zmarł w wyniku ciężkich przesłuchań, 27 września 
1946 r.

wiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie odby-
ło się spotkanie, na którym 
wspominano A. Westphala. 
Spotkanie uświetnił występ 
Chóru Harmonia.

Aktywni niepełnosprawni sportowcy spod szyldu stARt

trenują i zwyciężają od 50 lat

Prezes ISS START Krzysztof Ruchalski (na obu zdjęciach po prawej stronie) odbierał Medal „Za Zasługi dla 
Powiatu Wejherowskiego” oraz „Medal Róży” i podziękowanie od władz Wejherowa.

Starosta Gabriela Lisius i zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz wręczali jubileuszowe podziękowania 
wybitnym sportowcom ISS START. Wśród nich była najbardziej znana zawodniczka - tenisistka stołowa Natalia 
Partyka (czterokrotna mistrzyni paraolimpijska), która karierę rozpoczynała w wejherowskim klubie.

Prezes ISS „Start” 
Krzysztof Ruchalski 
przypomniał najważniejsze 
osiągnięcia stowarzyszenia 
„Start”, a było ich wiele. Za-
wodnicy z Wejherowa, re-
prezentując m.in. Pomorze 
przywozili z mistrzostw Pol-
ski, Europy i świata medale 
i tytuły. Dawniej w „Starcie” 
działały sekcje: badmintona, 
kręgli, lekkoatletyki, łucz-
nictwa, piłki nożnej, pływa-
nia, podnoszenia ciężarów, 
siatkówki, strzelectwa, sza-
chów, tenisa stołowego oraz 

Dokładnie 30 listopada 1967 roku powstało Koło Sportowe „Start” przy Meblarskiej Spółdzielni 
Inwalidów „Zryw” w Wejherowie. Dokładnie 50 lat później w Filharmonii Kaszubskiej odbyła się 
uroczystość, podczas której gratulowano i dziękowano niepełnosprawnym sportowcom, trenerom 
i działaczom sportowym, a także osobom i instytucjom, które wspierały Koło, a później Integracyj-
ne Stowarzyszenie Sportowe „START”. Jubileusz świętowano pod hasłem „Dużo więcej niż sport”.

turystyki i wędkarstwa. 
Obecnie zawodnicy stowa-
rzyszenia trenują w sekcjach 
tenisa stołowego, szachów 
oraz boccia. 

Podczas uroczystości wie-
le osób zasłużonych dla klubu 
i  stowarzyszenia otrzymało 
wyróżnienia i podziękowa-
nia. Stowarzyszenie  zosta-
ło wyróżnione Medalem „Za 
zasługi dla Powiatu Wejhe-
rowskiego”. Uzasadnienie 
przedstawił etatowy czło-
nek Zarządu Powiatu Jacek 
Thiel, treść uchwały odczy-

tał przewodniczący Rady Po-
wiatu Ryszard Czarnecki, 
a przyznany medal wręczyła 
Gabriela Lisius, starosta 
powiatu wejherowskiego.

Z kolei prezydent Wej-

herowa Krzysztof Hilde-
brandt, przypominając 
osiągniecia klubu oraz jego 
prezesa - byłego zawodnika, 
wręczył Krzysztofowi Ru-
chalskiemu „Medal Róży”.

Wśród wielu sukcesów ISS START był udział i medale w pa-
raolimpiadach. Reprezentantami ISS na paraolimpiadzie byli: 
Alicja eigner, Natalia partyka, henryk kohnke i józef Mo-
towidło. Z ostatnich sukcesów warto przypomnieć brązowy 
medal Zygmunta wieleckiego na III Mistrzostwach Świata 
Osób Niepełnosprawnych w Szachach. Zawodnicy ISS START: 
Zygmunt wielecki, krzysztof jurkiewicz i Marek Uziałko 
zdobyli tam drużynowy tytuł wicemistrzów świata.
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ZDROWIE

- Poradnia Onkolo-
giczna w Wejherowie 
doczekała się remontu i 
rozbudowy. Wiosną te-
go roku zakończono ko-
lejny etap modernizacji. 
Jak bardzo zmieniła się 
ta placówka kierowana 
przez pana od 2007 roku?

- Poradnia Onkologicz-
na, utworzona na bazie Po-
radni Profilaktyki Chorób 
Piersi, mieściła się na po-
czątku w dwóch pomieszcze-
niach o powierzchni około 
41 metrów kwadratowych, 
a chorych obsługiwał jeden 
lekarz. Obecnie w skład po-
radni wchodzą trzy gabine-
ty lekarskie, trzy sale z 16 
stanowiskami podawania 
chemioterapii, rejestracja 
wraz z poczekalnią chorych, 
gabinet pielęgniarki koor-
dynującej a także w pełni 
wyposażony gabinet zabie-
gowy, w którym przepro-
wadzane są drobne zabiegi 
chirurgiczne. Aktualnie po-
wierzchnia Poradni zajmuje 
290 metrów kwadratowych. 
Dzięki rozbudowie, zdecydo-
wanie poprawiły się warun-
ki leczenia i oczekiwania na 
wizytę dla naszych chorych.

- Pacjentów ciągle 
przybywa?

- Owszem, ponieważ licz-
ba nowych zachorowań na 
nowotwory złośliwe w cią-
gu ostatnich 40 lat w Pol-
sce podwoiła się. W naszej 
poradni w 2007 roku przyj-
mowano średnio 154 osoby 
miesięcznie, w 2016 r. licz-
ba ta wzrosła do 1225 cho-
rych miesięcznie. Kiedy w 
2011 roku w wejherowskim 
szpitalu powstała Chemio-
terapia Ambulatoryjna, 
miesięcznie takie leczenie 
otrzymywało tu średnio 105 
chorych. W ubiegłym roku 
liczba chorych, korzystają-
cych z chemioterapii wyno-
siła ponad 500 miesięcznie. 

- Domyślam się, że 
zwiększyła się również 

Z doktorem nauk medycznych KRZYSZTOFEM  ADAMOWICZEM, onkologiem klinicz-
nym, kierownikiem Oddziału Onkologii w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku, 
kierownikiem Poradni Onkologicznej i Chemioterapii Ambulatoryjnej w Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Wejherowie, trzykrotnym zwycięzcą rankingu na lekarza przyjaznego 
pacjentom onkologicznym w Polsce rozmawia Anna Kuczmarska.

liczba lekarzy i pielę-
gniarek?

- Obecnie w naszej  po-
radni pracuje trzech specja-
listów onkologii klinicznej, 
dwóch specjalistów radiote-
rapii, trzech specjalistów chi-
rurgii onkologicznej, dwóch 
psychoonkologów oraz psy-
cholog kliniczny. Zapewnia-
my też chorym diagnostykę 
i leczenie w ramach tzw. 
zielonej karty czyli pakietu 
Diagnostyki i Leczenia On-
kologicznego (DILO). Opie-
kę nad chorymi podczas 
przyjmowania przez nich 
chemioterapii sprawują wy-
kwalifikowane pielęgniarki 
onkologiczne.

- Wymienił pan psycho-
onkologów i psycholo-
ga, którzy w przypadku 
chorób nowotworowych 
są bardzo pacjentom po-
trzebni. Wiem, że pan 
również jest psychoon-
kologiem. Czy studiowa-
nie takiej specjalności 
okazało się przydatne w 
pana pracy?

- Oczywiście. Psychoonko-
logia nauczyła mnie rozma-
wiać z chorymi, przekazywać 
dobre i złe wiadomości Cza-
sem rzeczy o mniejszym zna-
czeniu dla lekarza mogą być 
najistotniejsze dla chorego.  

- Umiejętność rozmo-
wy z chorymi przydaje 
się pewnie w najtrudniej-
szych momentach, kiedy 
trzeba przekazać nienaj-
lepszą diagnozę?

- To rzeczywiście niełatwe 
zadanie. Trzeba  przekazać 
informacje tak, żeby cho-
ry nie załamywał się, żeby 
chciał się leczyć i walczyć z 
chorobą. Bardzo ważne jest, 
żeby chory uwierzył w swo-
ją szansę na wyleczenie, gdy 
taka szansa jest. Ale równie 
ważne jest, aby nie poddawał 
się, nawet gdy takiej szansy 
nie ma, albo jest niewiel-
ka. Wielokrotnie w takich 
przypadkach prowadzimy 

leczenie zmierzające do wy-
dłużenia życia choremu. 

- Czy każdy chory na 
nowotwór złośliwy ma 
szansę na wyleczenie lub 
przedłużenie życia?

- Zdecydowanie tak. Mam 
chorych, których udało się 
wyciągnąć z wydawałoby się 
beznadziejnej sytuacji. Na-
wet jeśli nowotworu nie da 
się wyleczyć, można pacjen-
towi wydłużyć życie i zadbać 
o jego odpowiednią jakość. 
Ale trzeba to robić wspólnie, 
chory powinien świadomie 
zaakceptować stosowane u 
niego metody leczenia. 

Czasami członkowie rodzi-
ny chcą, żeby nie mówić ich 
bliskim o nowotworze, ale to 
niemożliwe. Nie można prze-
cież choremu zaproponować 
leczenia chemioterapią czy 
radioterapią i jednocześnie 
zataić informację o choro-
bie. Taką wiedzę o chorobie 
i jej przebiegu trzeba przeka-
zać umiejętnie, nie pogrąża-
jąc chorego i jego rodziny w 
rozpaczy. Najczęściej jest to 
proces wielostopniowy i cią-
gły w czasie.

- Słuchając pana co-
raz bardziej rozumiem, 
dlaczego pacjenci trzy-
krotnie wybrali pana 
najprzyjaźniejszym le-
karzem onkologiem w 
Polsce w ogólnopolskim 

rankingu lekarzy tej spe-
cjalności ogłaszanym 
przez Fundację Onko-
logiczną Alivia. W jaki 
sposób zyskuje pan ich 
wdzięczność i uznanie?

- Staram się być przewod-
nikiem pacjenta w całym 
procesie leczenia, prowadzić 
go od momentu postawienia 
diagnozy poprzez cały proces 
leczenia. Bardzo ważne jest 
indywidualne podejście do 
pacjenta. Jednak zdobycie 
uznania w oczach chorych i 
tak zaszczytnego tytułu to 
także ogromna zasługa ze-
społu, z którym pracuję. Nie 
byłoby tych tytułów, gdyby 
nie zespół lekarski i pielę-
gniarki z którymi pracuję. 
W Wejherowie stworzyliśmy 
zespół, na który mogę za-
wsze liczyć.

- Jak pan trafił do szpi-
tala w Wejherowie?

- Podczas studiów na Aka-
demii Medycznej w Gdańsku 
zainteresowałem się onkolo-
gią, więc próbowałem dostać 
się na podyplomowe studia 
z zakresu onkologii klinicz-
nej. Specjalizację można 
było wówczas robić jedynie 
pracując w szpitalu na eta-
cie. Akademickie Centrum 
Kliniczne (obecnie UCK) nie 
miało wolnych etatów i wte-
dy uratował mnie doktor An-
drzej  Zieleniewski,  dyrektor 

Szpitala Specjalistycznego w 
Wejherowie, proponując mi 
pracę w tej placówce. To była 
umowa lojalnościowa. I tak 
się stało. Zrobiłem specja-
lizację  podpatrując swoich 
mistrzów, prof. Jacka Jasse-
ma i prof. Marzenę Wełnic-
ką-Jaśkiewicz.

- Dzięki panu powstała 
w Wejherowie poradnia 
chorób piersi, przekształ-
cona potem w poradnię 
onkologiczną.

- To oczywiście zasługa 
wielu osób oraz sponsorów, 
którzy nam bardzo pomogli, 
ale rzeczywiście zmodernizo-
waną poradnię onkologicz-
ną uważam trochę za swoje 
„dziecko” i jestem z niej dum-
ny. To jednak nie koniec. 
Chcielibyśmy dalszego roz-
woju, bo przecież potrzeby 
są ogromne.

- Czy zajmuje się pan 
leczeniem wszystkich ty-
pów nowotworów? 

- Interesuje mnie głównie 
rak płuca i rak jelita grube-
go, a także szeroko pojęta 
profilaktyka chorób nowo-
tworowych oraz zagadnie-
nia jakości życia pacjentów 
leczonych paliatywnie. Moja 
praca polega głównie na nie-
ustannym wydłużaniu życia, 
bo większość moich chorych 
ma już niestety chorobę no-
wotworową z przerzutami i 
zdaję sobie sprawę, że nie 
jestem w stanie ich wyle-

czyć. Na szczęście do walki 
z chorobą mamy coraz wię-
cej narzędzi i możliwości, 
ponieważ postęp w onkologii 
dokonuje się nieustannie na 
naszych oczach. 

- Domyślam się, że sa-
tysfakcję przynoszą panu 
dobre wyniki w leczeniu 
chorych, poprawa ich 
zdrowia czy wręcz wy-
leczenie, ale czy cieszy 
pana również Nagroda 
Starosty Wejherowskie-
go „Bursztynowy Gryf”, 
przyznana za życzliwość, 
empatię, budowanie do-
brych relacji z pacjen-
tami oraz działalność 
społeczną w zakresie pro-
filaktyki zdrowotnej?

- Oczywiście, że cieszy, a 
przy okazji takich spotkań, 
jak gala wręczania nagród 
mogę zaapelować o unikanie 
substancji rakotwórczych, 
zwłaszcza o niepalenie papie-
rosów. Zawsze staram się za-
chęcać lokalną społeczność, 
aby zgłaszała się na bada-
nia przesiewowe w kierun-
ku chorób nowotworowych, 
takie jak mammografia, cy-
tologia czy kolonoskopia.  To 
bardzo ważne, aby chorobę 
wykryć jak najwcześniej. 
Przy każdej okazji staram 
się przekonywać mieszkań-
ców Pomorza o ogromnym 
znaczeniu profilaktyki, któ-
ra może uratować nam życie.

- Dziękuję za rozmowę.

Doktor Krzysztof Adamowicz w odnowionych wnę-
trzach Poradni Onkologicznej, którą kieruje. Poradnia 
znajduje się w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceyno-
wy w Wejherowie.

poradnia musi się rozwijać, bo potrzeby są ogromne

każdy chory ma szansę

Poradnia Onkologiczna po modernizacji.



10

www.pulswejherowa.pl7 grudnia 2017

DWA JUBILEUSZE

Terapeuci, nauczyciele, 
wolontariusze, opiekuno-
wie, rodzice, wychowanko-
wie WTZ oraz ich goście 
spotkali się w pięknych 
wnętrzach pałacu, aby m.in. 
opowiedzieć o formach pro-
wadzonych zajęć. Ich uczest-
nicy zaśpiewali piosenkę 
„Kaszuby wołają nas”.

Kierownik Warsztatów 
Terapii Zajęciowej Izabela 
Mazurkiewicz oraz prezes 
Fundacji Zdrowia ESCO 
Artur Ostrowski wręczyli 
podziękowania osobom naj-
dłużej prowadzącym zajęcia 
z osobami niepełnospraw-
nymi, a także wszystkim, 
którzy pomogli w funkcjo-
nowaniu warsztatów. . 

Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej w Wejherowie prowa-
dzi Fundacja Zdrowia ESCO. 
Podpieczni WTZ to osoby 
niepełnosprawne z różny-
mi schorzeniami. W ramach 
warsztatów uczestniczą w 
zajęciach w jednej z czterech 
pracowni: komputerowo-
-poligraficznej, plastycznej, 
witrażowo-przyrodniczej i 

gospodarstwa domowego. 
Korzystają też z rehabilita-
cji oraz zajęć z psychologiem.

Fundacja prowadzi rów-
nież Klub Integracyjny 
TAO, działający na zasa-
dzie klubów osiedlowych, 
gdzie młodzież niepełno-
sprawna i sprawna wspól-
nie spędza czynnie czas, 
mając zajęcia sportowe, 
grając w tenisa stołowego, 
piłkarzyki i gry planszowe. 

Oprócz tego organizu-
je festyny integracyjne tj. 
Powitanie Wiosny na Ka-
szubach, Free-Art  pokaz 
sztuki dla osób niepełno-
sprawnych oraz Turniej 

Z okazji 15 rocznicy po-
wstania stowarzyszenia jej 
członkowie uczestniczy-
li wspólnie w uroczystej  
mszy świętej, którą odpra-
wił ks. Stanisław Bach, 
proboszcz parafii w Gości-
cinie (uroczystość odbywa-
ła się w tej miejscowości). 

Podczas uroczystości ju-
bileuszowej prezes SPON 
„Barka” Wojciech Kacz-
kowski i inni członkowie 
Zarządu odbierali gratula-
cje oraz życzenia od gości. 
Byli wśród nich przedsta-
wiciele władz samorzą-

Bowlingu WTZ Powiatu 
Wejherowskiego. 

Dzięki szczególnej ak-
tywności Fundacji osoby 
niepełnosprawne mają moż-
liwość rehabilitacji społecz-
nej i zawodowej w zakresie 
pozyskania i doskonalenia 
umiejętności niezbędnych 
do aktywności społecznej 
oraz podjęcia zatrudnienia. 
Działania te przyczynia-
ją się m.in. do rozwijania 
różnych umiejętności, eg-
zekwowania równości ich 
szans w społeczeństwie 
oraz kształtowania właści-
wych postaw wobec niepeł-
nosprawności.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka” 
w Wejherowie świętowało jubileusz 15-lecia działalności. Jubile-
usz był połączony z tradycyjnym spotkaniem opłatkowym.

jubileusz w świątecznym nastroju

Barka pomaga od 15 lat

dowych miasta i powiatu 
wejherowskiego: starosta 
Gabriela Lisius oraz prze-
wodniczący Rady Miasta 
Wejherowa Bogdan To-
kłowicz. Był także, jak co 
roku, wójt gminy Szemud 
Ryszard Kalkowski. 

Uczestnicy spotkania 
dzielili się opłatkiem i 
składali sobie świąteczne 
życzenia. Zaśpiewał dla 
nich pięknie wejherowski 
Chór Męski „Harmonia”, 
wystąpił też znakomity Ze-
spół Piesni i Tańca „Ko-
leczkowianie”. 

SPON „Barka” obejmuje  
działalnością mieszkańców 
całego powiatu wejherow-
skiego, organizując pomoc 
dla osób niepełnospraw-
nych. Chodzi głównie o 
wypożyczanie lub przeka-
zywanie sprzętu rehabi-
litacyjnego i innego, np. 
wózków inwalidzkich, ale 
też o integrację i wspólne 
spędzanie wolnego czasu. 

Dużą popularnością cie-
szą się organizowane przez 
stowarzyszenie wycieczki 
po Polsce. 

W Muzuem Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej od-
była się uroczystość z okazji 15 lat działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, które funkcjonują w Powiatowym Zespole Placówek 
Oświatowych w Wejherowie.

W jubileuszowym spotkaniu wzięli udział m.in.starosta 
wejherowski Gabriela Lisius,  wicestarosta witold Reclaf, 
zastępca prezydenta Arkadiusz kraszkiewicz, członko-
wie Zarządu Powiatu - jacek thiel i wojciech Rybakow-
ski. Obecny był dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowych Andrzej Byczkowski, a także artyści: założy-
ciel warsztatów i były dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
Andrzej Arendt i plastyczka Aneta Fittkau z Wejherowskie-
go Centrum Kultury. 

Życzenia i kwiaty od Iwony Romanowskiej, dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbiera prezes SPON „Barka” Wojciech Kacz-
kowski oraz siedząca obok Kazimiera Zacholska z Zarządu Stowarzyszenia.

warsztaty terapii Zajęciowej

Rehabilitacja, nauka,
integracja i zabawa

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Izabela Mazurkiewicz wśród swoich 
podopiecznych.                                                               Fot. Starostwo w Wejherowie

Rozegrany będzie finał 
Grand Prix Polski Ekstra-
klasa Taneczna Federacji 
Tańca Towarzyskiego oraz 
Mistrzostwa Województwa 
Pomorskiego w Sporto-
wym Tańcu Towarzyskim. 
Rozgrany będzie także 

Zatańczą o puchar prezydenta wejherowa
Muzyka, kolory i wdzięk na parkiecie

W Wejherowie w dnia 9 i 10 grudnia w hali sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 6 odbędzie się Ogólnopolski Turniej Sportowego Tańca Towarzy-
skiego o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa. 

Mikołajkowy Turniej Par 
Przedszkolnych.

Organizatorzy twierdzą, 
że w ciągu dwóch dni zawo-
dów w Wejherowie wystąpi 
ponad tysiąc zawodniczek i 
zawodników z całej Polski. 

Na zakończenie odbę-

dzie się uroczysta i „wy-
strzałowa” wieczorna gala 
taneczna, pod kierunkiem 
Ivony Pavlović, znanej tan-
cerki, a obecnie trenerki i 
sędzi tańca sportowego. 

Bilety dla dorosłych od 20 
do 50 złotych.
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AKTYWNI SENIORZY

Turystyczne spotkania z 
Mikołajem w Wejherowskim 
Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku  YMCA zapoczątkował 
w 2010 r. wolontariusz Sek-
cji Turystyki Pieszej WUTW 
Edwin Nawrocki, prowa-
dzący zajęcia turystyczno-
-krajoznawcze dla seniorów.

Po raz pierwszy seniorzy 
wybrali się na mikołajkową 
wycieczkę z Redy Pielesze-
wa do  Betlejem i w redzkim 
„Dworku w Ciechocinie” za-
kończyli spotkanie. W 2013 
roku podczas spotkania w 
kawiarni „Dobre Czasy” w 
Wejherowie narodziła się 
tradycja świętowania w tym 
dniu również Dnia Wolon-
tariusza. Na Mikołajkach w 
2013 r. gościła starosta Ga-
briela Lisius,  wręczając wo-
lontariuszom upominki. 

Kolejne Turystyczne Mikołajki, zorganizowane przez Sekcję Tu-
rystyki Pieszej Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku od-
były się w gościnnej siedzibie PCPR w Wejherowie i zgromadziły 
tłum aktywnych seniorów. Zgodnie z tradycją, były życzenia, słod-
kości i wspaniała atmosfera. Jak zwykle spotkanie poprzedził spa-
cer, tym razem po Wejherowie.

- Były to apteczki, które 
służą im do dziś. Nasze wy-
cieczki były i są bezwypad-
kowe, ale apteczki zawsze 
mamy w plecaku, bo wia-
domo, że przezorny zawsze 
ubezpieczony - mówi Alicja 
Orszulak z Sekcji Turystyki 
pieszej WUTW. 

Turystyczne Mikołajki 
i Dzień Wolontariusza na 
stałe zagościły w kalenda-
rzu imprez Sekcji Turysty-
ki Pieszej WUTW  YMCA.

W kolejnych latach po-
większyła się grupa pasjo-
natów turystyki (sekcja 
liczy już 60 osób), a także 
liczba wolontariuszy opie-
kująca się grupą do 5 osób. 
Są to: Alicja Orszulak, 
Maria Dettlaff, Bożena 
Krywald, Renata Makiła 
i Honorowy Wolontariusz 

WUTW Edwin Nawrocki.
W ubiegłym roku wo-

lontariusze WUTW zostali 
uhonorowani przez starostę 
Gabrielę Lisius Statuetkami 
„Serce Wolontariusza”. 

W tym roku turystycz-
ni wolontariusze otrzymali 
z rąk starosty powiatu wej-
herowskiego  oraz członka 
Zarządu Powiatu Jacka 
Thiela pamiątkowe Medale 
65-lecia Komisji Turystyki 
Pieszej oraz materiały pro-
mujące powiat wejherowski. 
Wszyscy uczestnicy spotka-
nia otrzymali kalendarze na 
rok 2018 oraz foldery. Rów-
nież przedstawiciel Gminy 
Wejherowo Krzysztof Sa-
pieha obdarował wolon-
tariuszy wydawnictwami i 
gminnymi kalendarzami.

             AO.

sekcja turystyki wUtw

turystyczne Mikołajki 

Fot. Starostwo w Wejherowie

Uczestnicy rywalizacji w 
Wejherowie świetnie pora-
dzili sobie z rozwiązaniem 
pisemnego testu, składają-
cego się z 20 pytań. Aż 16 na 
30 osób napisało go bezbłęd-
nie, a pozostali popełnili za-
ledwie jeden lub dwa błędy. 

W drugim etapie kon-
kursu test rozwiązywało 16 
osób, które osiągnęły najlep-
szy wynik w pierwszej czę-
ści. Tym razem bezbłędnie 
na kolejne 20 pytań odpowie-
działo 12 osób, które pojadą 
na olimpiadę wojewódzką w 
Gdańsku. Wejherowo i po-
wiat wejherowski będą tam 
reprezentowali: Maria Kor-
dys, Jerzy Kordys, Jerzy 
Murlikiewicz, Henryka 
Jucha, Ewa Kozakiewicz, 
Urszula Kielska, Bożena 
Krywald, Krystyna Jedy-
nak, Beata Myszka, Kazi-
mierz Wójcik, Krystyna 
Bolc i Eugeniusz Mleczak. 

Patronat nad wejherow-
ską Olimpiadą objęli i na-
grody ufundowali: starosta 
Gabriela Lisius oraz prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, który razem 
ze swoim zastępcą Arka-
diuszem Kraszkiewiczem 
wręczali uczestnikom kon-
kursu oraz zwycięzcom 
nagrody i dyplomy. Organi-
zatorką Olimpiady w Wej-
herowie z ramienia WUTW 
YMCA była Teresa Mali-
nowska, wspierana przez 
Krystyna Laskowską, ko-
ordynatora WUTW. 

10 najlepszych osób szcze-
bla wojewódzkiego weźmie 
udział w olimpiadzie ogólno-
polskiej. Nagrodą dla zwy-
cięzców będzie wyjazd do 
Brukseli. 

Słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli 
udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Obywatelskiej „Senior 
Obywatel”, przeznaczonej dla osób, które ukończyły 60. rok życia. W 
siedzibie WUTW w miniony wtorek odbyły się powiatowe eliminacje. 
Najlepsi wezmą udział w wojewódzkim etapie olimpiady.

olimpiada wiedzy na wUtw

senior obywatel

To już 4. edycja koncertu charytatywnego „ostra jazda dla Ani”,  organizowanego po raz pierwszy, 
dzięki przychylności właściciela w klubie „Stare Kino”  w Wejherowie. Cała suma ze sprzedaży biletów 
(po 20 zł) przeznaczona zostanie na leczenie i rehabilitację trójmiejskiej artystki Anny Heron, która od 

Absyntia + pete true, 3 City stompers, Good Company i Monika kitel z zespołem wystąpią podczas koncertu charytatywnego „ostra jazda dla Ani heron” w 
kluie „stare kino” w wejherowie przy ul. kościuszki 1. koncert zaplanowano 9 grudnia o godz. 19.00. organizatorzy i wykonawcy serdecznie zapraszają!

koncert charytatywny dla Anny heron w „starym kinie”

dłuższego czasu choruje. Do normalnego funkcjonowania potrzeba jej kolejnego przeszczepu komó-
rek macierzystych.  Wokalistka ma problemy z poruszaniem się, korzysta z wózka inwalidzkiego.  Po-
trzebuje dalszych funduszy na kolejne przeszczepy i rehabilitację.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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KULTURA I EDUKACJA

Muzyka krajów Nadbałtyckich

Uczniowie z wejherowa
wśród laureatów

16 listopada 2017 roku w Państwowej Szkole Muzycznej w Wej-
herowie odbył się konkurs muzyki pianistycznej pod hasłem „Mu-
zyka Krajów Nadbałtyckich”. Do konkursu przystąpiły szkoły 
muzyczne z regionu Polski Północnej.

Zadaniem uczestników 
było wykonanie utworu po-
lifonicznego z epoki baroku, 
dowolnego utworu polskiego 
kompozytora, a także utwo-
ru kompozytora wybrane-
go kraju nadbałtyckiego. 
W programach przeważały 
utwory Jana Sebastiana Ba-
cha, a także polskiej kompo-
zytorki Janiny Garści.

Wykonania oceniane były 
przez komisję jury w skła-
dzie: Małgorzata Stożyńska 
z Zespołu Szkół Muzycz-
nych w Gdańsku Wrzesz-
czu, Mariusz Trzebniak z 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. 
Feliksa Nowowiejskiego w 
Gdańsku oraz przewodni-
czący dr hab. Paweł Rydel, 
reprezentujący Akademię 
Muzyczną w Gdańsku.

Spośród dwudziestu wy-
konawców, jury wyłoniło 
kilka najlepszych produk-
cji, wśród których znaleźli 
się uczniowie naszej szkoły. 
Trzecią nagrodę zdobył Zbi-
gniew Trusewicz z kla-
sy trzeciej, uczeń Urszuli 
Zakrzewskiej. Wyróżnie-
nia otrzymali Franciszek 

Formela i Patryk La-
deman, również ucznio-
wie klasy trzeciej, których 
przygotowała Beata Fel-
czykowska.

W grupie starszej drugie 
miejsce zajęły Agata Sul-
borska i Emilia Sanecka z 
klasy czwartej. Wyróżnienie 
otrzymała Zofia Pałasz, z 
klasy piątej. Uczennice uczą 
się pod kierunkiem pani 
Elżbiety Lieder (na zdję-
ciu powyżej).

W tym roku gościliśmy 
uczniów Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 z 
Rumi, którzy przygotowa-
li catering dla uczestników 
konkursu.

Głównym fundatorem 
nagród XII edycji konkursu 
„Muzyka Krajów Nadbał-
tyckich” jest Starostwo Po-
wiatowe w Wejherowie. Do 
organizacji przyłączyło się 
również Muzeum Piaśnickie 
oraz Urząd Miejski w Wej-
herowie. 

Dziękujemy za zaanga-
żowanie, a naszym uczniom 
gratulujemy i życzymy kolej-
nych muzycznych sukcesów.

Urszula Zakrzewska

Wręczanie nagród odbyło się podczas konfe-
rencji naukowo-edukacyjnej, która odbyła się 
28 listopada br. na Uniwersytecie Gdańskim. 
Nagrody przyznawany są młodym pasjona-
tom za osiągnięcia w różnych dziedzinach.

Trzynastoletnia Lili Wysocka otrzymała 
nagrodę Grand Prix, w związku z tym nagro-
dzona została statuetką „Bożydar”, specjal-
nie na tą okazję zaprojektowaną i wykonaną 
przez białostockiego artystę rzeźbiarza Mi-
chała Jackowskiego.

W konferencji brali udział m.in. Moni-
ka Kończyk - Pomorski Kurator Oświaty, 
senator Antoni Szymański i wielu innych 
znakomitych gości.

Na zdjęciu obok:  Lili Wysocka podczas 
ubiegłorocznego wernisażu w wejherow-
skim Muzuem Pismiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej.

Utalentowana Lili Wysocka z 
Wejherowa, o której sukcesach 
artystycznych (plastycznych) 
już pisaliśmy w „Pulsie”, zdoby-
ła kolejną nagrodę w konkursie 
„Talent dla Wspólnoty” za osią-
gnięcia artystyczne.

Nagroda dla utalentowanej wejherowianki

Lili wysocka 
otrzymała „Bożydara”

W Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 
w Rumi odbyła się osiem-
nasta edycja Olimpiady 
Wiedzy o Kaszubach i Po-
morzu, po raz pierwszy o 
zasięgu wojewódzkim. 

W konkursie rywalizowa-
ło dziewięć drużyn ze szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Pierwsze miejsce zaję-
li uczniowie Salezjańskiego 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Rumi: Teresa Królikow-
ska, Mateusz Klebba i Ja-
kub Grubba.

Drugie miejsce zdobyła 
druzyna  ZSP nr 2 w Wej-
herowie (Elektryk) w skła-
dzie: Wojciech Skierka, 
Robert Jetke, Agata Kar-
czewska. Trzecie miejsce 
zajeli uczniowie  I LO im. 
Króla Jana III Sobieskiego 
w Wejherowie: Marta Lidz-
barska, Szymon Reinke, 
Alex Bulkowski.

wojewódzka olimpiada w rumskim ogólniaku 

o kaszubach i pomorzu

Na zjęciu ekipa I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wej-
herowie (troje uczniów po prawej stronie).                        Fot. Starostwo w Wejherowie
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Zadanie polega na wy-
mianie ulicznych lamp na 
nowoczesne energoosz-
czędne typu LED.  W samym  
Luzinie  zainstalowano już 
nowe oprawy na wybra-
nych, istniejących kon-
strukcjach energetycznych 
i słupach oświetleniowych 
sieci kablowej. W pozosta-
łych miejscowościach gminy 
zakończenie prac zaplano-
wano 15 grudnia br.

Najwięcej nowych lamp 
zostało lub zostanie zainsta-
lowanych w Luzinie (416), w 
Kebłowie (191), w Kochano-
wie, Barłominie, Robakowie i 
Wyszecinie (wszędzie ponad 
30). W sumie w 14 miejscowo-
ściach wymienionych będzie 
851 lamp ulicznych.

Wykonawcą zadania, wy-
łonionym w przetargu jest 
firma: Przedsiębiorstwo 
Usługowo Handlowe EL PRO-
FESSIONAL Mariusz Maszota 
w Gdyni.

Koszt realizacji inwestycji 
wynosi ponad 1,5 zł brutto.

Czytaj nas 
również
w internecie:

www.pulswejherowa.pl

Do najważniejszych tego-
rocznych inwestycji należy 
termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej w Bożympolu 
Wielkim, na którą gmina po-
zyskała dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Ocieplenie ścian i 
dachu budynku, nowa elewa-
cja, wymiana okien i drzwi 
oraz instalacja pompy ciepła 
kosztowały w sumie 2,7 mln 
zł, ale aż 85 proc. tej sumy po-
chodzi z dofinansowania.

Termomodernizacji za 
około 1 mln zł doczekał się 
również budynek po dawnym 
gimnazjum w Strzebielinie 
Osiedlu. W jednym skrzydle 
tego obiektu już wcześniej 
funkcjonował gabinet lekar-
ski, ale teraz, po zakończonym 
w październiku remoncie jest 
to przychodnia z prawdziwe-
go zdarzenia, funkcjonująca 
w odpowiednich warunkach 
lokalowych. W estetycznych, 
odnowionych i ocieplonych 
pomieszczeniach znajdują 
się trzy gabinety lekarskie 
i poczekalnia. Pozostałe po-
mieszczenia tego budynku 
zostaną urządzone tak, że w 
przyszłym roku powstanie 
tam świetlica i pokoje tema-
tyczne, przeznaczone m.in. 
na próby orkiestry, spotka-
nia koła emerytów lub in-

Gmina Łęczyce. Inwestycje i remonty

Coraz więcej utwardzonych dróg 
i zmodernizowane szkoły

nych organizacji.
W ramach tego samego 

projektu, dofinansowane-
go ze środków unijnych w 
dwóch kolejnych budynkach 
oświatowych - w zespołach 
szkół w Łęczycach i Strze-
bielinie również realizowa-
na jest termomodernizacja, 
ale prace zakończą się w 
przyszłym roku. 

Natomiast w tym ro-
ku udało się wykonać na-
wierzchnię kilku gminnych 
dróg, m.in. ul. S. Wyszyń-
skiego (za 111 tys. zł oraz ul. 
Sienkiewicza w Strzebielinie 
(za 852 tys. zł) oraz ul. Osie-
dlową w Bożympolu Wielkim 
(za 824 tys. zł). Na te zada-
nia drogowe uzyskano ponad 
66 procent dofinansowania 
kosztów inwestycji.

Jak informuje wójt gmi-
ny Łęczyce, Piotr Wittbrodt, 
gmina realizuje utwardza-
nie nawierzchni najbar-
dziej uczęszczanych ulic na 
osiedlach w różnych miej-
scowościach, zamieniając 
gruntowo-szutrowe drogi na 
nawierzchnie z płyt jumbo. 
To bardzo ułatwia komuni-
kację, z czego z pewnością 
zadowoleni są mieszkańcy. 

- Cieszę się, że możemy 
poprawić w ten sposób wa-
runki codziennego życia. 
Działania te rozpoczęliśmy w 
ubiegłym roku i kontynuuje-
my w obecnym, ale w ostat-
nich miesiącach ze względu 

na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne, duże opady 
deszczy czy nawałnice, pra-
ce są opóźnione - wyjaśnia 
wójt Wittbrodt. - Dlatego to 
zdanie, warte w sumie osiem 
milionów złotych będziemy 
kończyć w przyszłym roku. 
Dotyczy to kilku ulic w Łę-
czycach, Rozłazinie i Bożym-
polu Wielkim.

W centrum Strzebielina 
latem tego roku oddano do 
użytku przebudowany i zago-
spodarowany z myślą o wy-
poczynku mieszkańców plac 
im. ks. Rajskiego, z alejkami, 
ławkami, fontanną i urządze-
niami do ćwiczeń.

Gminie udało się również 
uzyskać dofinansowanie z 
Urzędu Marszałkowskiego 
na utwardzenie 900-metro-
wej drogi transportu rolnicze-
go między wsiami Dzięcielec i 
Popowo. Koszt robót wynióśł 
350 tys. zł, w tym dotacja 90 
tys. zł.

Kolejnym ważnym zada-
niem, realizowanym w tym 
roku jest budowa kanalizacji 
sanitarnej pod drogą powia-
tową w Nawczu za 492 tys. 
zł. Jest to ważna i pilna inwe-
stycja, ponieważ w przyszłym 
roku rozpocznie się moderni-
zacja tej bardzo zniszczonej 
drogi na odcinku Nawcz-
-Osiek.

- Jestem bardzo zadowolo-
ny, że w dotkniętej sierpnio-
wą nawałnicą wsi Dzięcielec 

POWIAT

Zmodernizowane i ocieplone szkoły, utwardzone chodniki, wyremontowana przychodnia, nowa wiata do cza-
sowego magazynowania osadów przy oczyszczalni ścieków - sporo udało się zrobić w tym roku władzom gminy 
Łęczyce. Jak wylicza wójt Piotr Wittbrodt, w ciągu mijającego roku realizowano aż 51 zadań remontowych i in-
westycyjnych, nie licząc około 20 przedsięwzięć, realizowanych w ramach funduszy sołeckich.

samorząd powiatowy zmo-
dernizuje zniszczoną asfal-
tową drogę na odcinku 800 
metrów - mówi Piotr Witt-
brodt. - Wyłoniona w ramach 
przetargu firma z Lini wkrót-
ce rozpoczęła remont drogi w 
tej miejscowości.

Kolejną inwestycją, reali-
zowana z udziałem środków 
unijnych jest budowa wiaty 
do magazynowania osadów 
przy oczyszczalni ścieków w 
Bożympolu wraz z moderni-
zacją linii technologicznej do 
odwadniania osadów (m.in. 
wymiana prasy na nową za 
ok. 500 tys. zł. Zadanie zosta-
nie zakończone jeszcze w tym 
roku, a łączny koszt wynosi 1 
mln 130 tys. zł. Podobnie jak 
w przypadku termomoderni-
zacji szkół, gmina otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 
aż 85 proc. kosztów zadania.

- Jedną z większych in-
westycji w naszej gminie 

jest budowa odcinka sieci 
wodociągowej o długości 3,8 
km, tak zwanej spinki mię-
dzy Dąbrową Brzezieńską a 
Świetlinem - informuje wójt 
Łęczyc. - Koszt inwestycji, 
realizowanej własnymi siła-
mi przez gminny Zakład Ko-
munalny, wynosi 250 tys. zł. 
Na  terenie gminy realizowa-
nych jest kilkanaście innych 
zadań wodociągowo-kanali-
zacyjnych, umożliwiających 
mieszkańcom skorzystanie z 
tych instalacji, a w fazie pro-
jektowania są kolejne odcinki 
sieci wodno-kanalizacyjnej.

Na etapie przygotowywa-
nia niezbędnej dokumentacji 
znajduje się projekt przed-
sięwzięcia o charakterze re-
kreacyjno-turystycznym, 
przygotowywanego z kilkoma 
innymi samorządami, położo-
nymi nad rzeką Łebą. Gmina 
Łęczyce jest liderem projektu 
„Rzeka Łeba - uwolnij ener-
gię natury”, w ramach które-
go powstanie kilka przystani 
i elementów infrastruktury 
w ramach pomorskich szla-
ków kajakowych. 

Planowana rozbudowa 
strażnicy OSP w Łęczycach 
czy niedawny zakup samo-
chodu dla Ośrodka Pomo-
cy Społecznej to zadania z 
zupełnie innych dziedzin 
funkcjonowania gminy, bar-
dzo potrzebne dla bezpie-
czeństwa i sprawnej obsługi 
mieszkańców. 

w gminie Luzino reali-
zowana jest inwestycja 
pod nazwą ,,Modernizacja 
oświetlenia zewnętrzne-
go na energooszczędne w 
ciągach komunikacyjnych 
i ogólnodostępnych prze-
strzeniach publicznych”.
Na montaż nowych ledo-
we opraw ulicznych latar-
ni  władze gminy uzyskały 
dofinansowanie ze środ-
ków zewnętrznych.

Luzino

Będzie 
jaśniej
i taniej
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

Ekipa gospodarzy jest 
niżej w tabeli II ligi, więc 
wszystko wskazywało na 
łatwy przebieg pojedynku. 
Jednak gospodarze zagrali 
twardo i nie oddawali pola 
Tytanom. Pierwsza połowa 
zakończyła się remisem 13-
13, a na początku drugiej 
odsłony gospodarze objęli 
prowadzenie. Nasi zawod-
nicy zaczęli się natomiast 
denerwować. 

Dopiero od około 50 minu-
ty Tytani poukładali grę, za-
częli od skutecznej obrony i 

szybkich ataków, a celne tra-
fienia przyniosły odrobienie 
straty bramkowej. 

Ostatnie kilkanaście mi-
nut gry to mozolne powięk-
szenie przewagi, a potem 
utrzymanie jej do końco-
wego gwizdka. 9 grudnia 
Tytani znowu zagrają na 
wyjeździe, tym razem z AZS 
UKW Bydgoszcz.

Bramki dla Tytanów: 
Bartoś-7, Warmbier-6, Jur-
kiewicz-6, P. Jankowski-4, 
Turek-3, Szreder-1, Przyma-
nowski-1.

piłka ręczna. tytani

trudna 
przeprawa

Szczypiorniści wejherowskich Tytanów po-
jechali do Czerska, gdzie pokonali Borowiaka 
Czersk 24:28. 

Hala sportowa Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Wejherowie zapeł-
niła się entuzjastami szer-

Boks. Boxing show w wejherowie
W Wejherowie odbyła się ciekawa impreza sportowa, pierwszy Wejherowski Boxing Show, która zgroma-

dziła ok. 300 kibiców. Oglądali oni nie tylko walki na ringu, ale także  pokazy tańca i walki rycerzy.

mierki na pięści. Widzowie 
zobaczyli osiem walk olim-
pijskich oraz jedną zawo-
dową, a oprócz tego pokazy 

tańca i walk rycerzy. 
Na ringu walczyli re-

prezentanci  WKB „Gryf” 
Wejherowo (organizator im-

prezy), Boxing Sokółka, Bo-
xing Team Chojnice, Team 
Sępolno, Fight Klub Kosza-
lin, Wilk Team Kościerzyna. 

tenis stołowy

Liderzy z Luzina
Rewelacyjnie spisują się występujący w lV li-

dze Pomorskiej tenisiści stołowi KTS-K GOSRiT 
Luzino. 

Po sześciu kolejkach spotkań, z kompletem punktów, 
zajmują pierwsze miejsce w tabeli. W ostatnich dwóch spo-
tkaniach pewnie pokonali na wyjeździe UKS Pelplin 10:3 i 
MRKS II Gdańsk 10:2.

W meczu z UKS Pelplin wystąpili Marek Rybaczek, Hen-
ryk Płotka, Dariusz Michalak, Przemysław Dosz, natomiast 
z MRKS ll Gdańsk, oprócz Przemysława Dosza zagrali Ad-
rian Stefański, Seweryn Kąkol i Magda Płotka. W obu spo-
tkaniach mecz przebiegał pod dyktando luzińskich graczy.

piłka nożna. Gryf

Lanie od lidera
Na pożegnanie jesiennego cyklu rozgrywek i 

wejherowskich kibiców, piłkarze Gryfa Wejhe-
rowo otrzymali lanie od lidera rozgrywek GKS 
1962 Jastrzębie, przegrywając 0:3.

Wszystkie bramki strzelił ten sam jastrzębski zawodnik, 
natomiast piłkarz gospodarzy w końcówce meczu strzelił, ale 
w poprzeczkę. Wejherowscy piłkarze zaliczyli kolejną, już 
czwartą porażkę z rzędu i na przerwę zimową powędrowali 
na mocnym ostatnim miejscu w tabeli. Gryf wróci na boisko 
w marcu przyszłego roku.

Gryf Wejherowo: Ferra - Regliński, Kamiński, Ptak (Oku-
niewicz), Goerke (Gierszewski), Brzuzy, Trąbka, Nadolski, 
Kołc, Wicon, Wicki.

karate. turniej w Bolszewie

39 medali
W hali sportowej w Bolszewie odbył się mię-

dzynarodowy turniej karate Open International 
Tournament  Karate Bolszewo o puchar Wójta 
Gminy Wejherowo. Stowarzyszenie Sportów 
Walki Shotokan Wejherowo wystawiło 59 za-
wodników i zdobyło 39 medali.

Na sześciu tatami (plan-
szach) rywalizowało 350 
zawodników z kraju i zagra-
nicy w konkurencjach kihon, 
kata i kumite, w wieku od 4 
do 38 lat. Najmłodszym za-
wodnikiem reprezentującym 
stowarzyszenie była Maja 
Wenta, która w konkurencji 
„kihon” zdobyła złoty medal. 

Turniej po raz pierwszy 
został objęty rankingiem Po-
morskiej Ligi Karate. Tego-
roczne zawody w Bolszewie 
uzyskały status międzyna-
rodowych. 
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SPORT

wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
komunalnych

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

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

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

 
Godziny pracy

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

   
Godziny przyjęć 

interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje 

interesantów 
po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu w 
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek   16.00-17.00
      Czwartek   14.00-15.00

   
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731 00 85 06

Po 10 latach swojej dzia-
łalności GOSRiT Luzino mo-
że się poszczycić tym, że we 
wszystkich sekcjach, sport 
uprawia ponad 500 dzieci i 
200 dorosłych. Najwięcej z 
nich uprawia futbol. Dzie-
ci i młodzież trenują w 22 
grupach sportowych, z któ-
rych 11 jest zgłoszonych do 
rozgrywek ligowych. Liczne 
sukcesy mają inne dyscy-
pliny, sekcja kickboxingu, 
tenisa stołowego, siatkówki 
dziewcząt, sporty walki ko-
luchstyl, Aktywni Seniorzy 
oraz Crosffit Fitness i sekcja 
Biegów na Orientację

Podziękowania wręczono 
przyjaciołom Luzińskiego 
Sportu, m.in. dla: Jarosława 
Wejera, Bartłomieja For-
meli, Gabrieli Lisius, Jac-
ka Thiela, Rafała Kędziora, 
Mariusza Maszoty, Lotosu, 
Zygmunta Kleby, Wojciehca 
Murawskiego, Tomasza Bo-
cheńskiego, a także sponso-
rom drużyny Wikędu. 

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Piłkarze z sołectwa 
Kębłowo zwyciężyli w 
kolejnej edycji Ligi So-
łeckiej w Luzinie. 

Podopieczni Krzysztofa 
Guzmanna w ostatnim me-
czu sezonu, pokonali Wy-
szecino 6:2. Gole dla lidera 
zdobyli: Mateusz Klein 4, 
Michał Frankowski i Jaro-
sław Raif. 

Kębłowo: Frankowski, 
Szotrowski, Kuptz, Ryż, 
Miotk, Halupka, Ropel, Gu-
zmann, Frankowski, Pu-
skarczyk, Szymborski, Raif, 
Klein, Szotrowski.

Sołectwa do sportowej ry-
walizacji wrócą w styczniu, 
kiedy to rozpocznie się Halo-
wa Luzińska Liga Sołecka. 

Głównym organizatorem 
tego spotkania był Powiato-
wy Zespół Placówek Oświa-
towo-Wychowawczych w 
Wejherowie, a zajęcia pro-
wadził trener Kadry Polski 
Juniorów w Piłce Ręcznej – 
Dariusz Tomaszewski. 

W szkoleniu wzięło udział 
ponad 50 osób. Wśród słu-
chaczy byli nauczyciele oraz 
działacze sportowi z powiatu 
wejherowskiego. Grupę tre-
ningową stanowili uczniowie 
powiatowych szkół ponad-
gimnazjalnych, dziewczęta 

piłka ręczna. Bolszewo

szkolenie
W hali Szkoły Podstawowej w Bolszewie odby-

ło się szkolenie z zakresu piłki ręcznej. 

Luzino. Gala sportu

Najlepsi w gminie
Z okazji Gali Sportu w luzińskiej hali sportowej pojawili się sportowcy, 

trenerzy, mieszkańcy, władze gminy, lokalni działacze oraz osoby zasłużo-
ne dla polskiej piłki nożnej, trenerzy Reprezentacji Polski, Wojciech Ła-
zarek, Paweł Janas oraz Radosław Michalski - prezes Pomorskiego ZPN 
i Krzysztof Malinowski z PZPN. 

Sportowcy odebrali na-
grody Rady Gminy za wy-
bitne osiągnięcia w sporcie, 
m.in.: Marta Kąkol, Zu-
zanna Kalbarczyk, Paulina 
Stenka, Filip Stark, Magda 
Płotka, Katarzyna Płotka, 

Nikola Kankowska i tre-
nerzy: Rafał Karcz, Wal-
demar Płotka, Wiesław 
Szmidtka. 

Medale 10-lecia GOSRiT 
Luzino odebrali pracowni-
cy, działacze sportowi i tra-
nerzy oraz grono sponsorów 
i instytucje i organizację 
wspierające od 10 lat luziń-
ski sport.

Wręczono także nagrody 
za awans do IV ligi zawod-
nikom Wikędu Luzino i pił-
karkom GOSRiT Luzino.

z ZSP nr 4 w Wejherowie, 
chłopcy z ZSP nr 3 w Wejhe-
rowie. Celem szkolenia była 
promocja dyscypliny sportu 
oraz opanowanie metod na-
uczania dzieci i młodzieży 
podstawowych elementów 
koniecznych do gry w piłkę 
ręczną. Kolejnym szkole-
niem organizowanym przez 
Powiatowy Zespół Placó-
wek Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie dla 
nauczycieli z terenu powia-
tu wejherowskiego będzie 
trening z piki siatkowej.

piłka nożna 
Liga sołecka
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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/
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PODRÓŻE

 Kursy kat.  A1,  A2,  A,  B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz 
Żukowski

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

Najbliższy kurs kat. B rozpocznie się  
7 grudnia 2017 r., a kolejny 21 grudnia

R E K L A M A

- Na początku przyszłe-
go roku będę brał udział w 
pierwszej na świecie szta-
fecie rowerowej dookoła 
świata - mówi Artur Wy-
socki. - Będę jechał w stycz-
niu przez zamarznięte stepy 
Mongolii, w nieznanym mi 
terenie podczas mroźnej zi-
my, gdzie temperatura spa-
da do -30, -40 stopni poniżej 
zera. Muszę pokonać na ro-
werze około 1200-1400 ki-
lometrów. Zbieram ekipę, 
chętni mogą jeszcze zapisać 
się do projektu. 

W trakcie poszukiwań 
materiałów na temat Mon-
golii, Artur Wysocki trafił  
na film o bezdomnych, po-
rzuconych dzieciach w Ułan 
Bator. Przy dużej śmiertel-
ności w Mongolii, sieroty to 
powszechny problem w tym 
kraju. Dzieciom pomaga 
m.in. szkoła salezjańska, w 
której pracuje polski ksiądz. 

- Chciałbym wesprzeć 
Szkołę Don Bosco w Ułan 
Bator, dlatego organizuję in-

O rowerowych wyprawach Artura Wysockiego z Wejherowa, który dwukrotnie samot-
nie podróżował po dalekiej północy (Finlandia, Norwegia, w tym m.in. Nordkapp) pisali-
śmy w „Pulsie Wejherowa” wiosną i we wrześniu br. Niedługo wejherowianin wyrusza na 
kolejną wyprawę, tym razem do Mongolii, którą będzie przemierzał - jak zwykle - na ro-
werze. Przygotowuje się do podróży i zbiera pieniądze na pomoc dla mongolskich sierot.

wejherowianin chce pomóc sierotom w Ułan Bator

Rowerem przez Mongolię

ternetową zbiórkę pieniędzy 
- informuje wejherowianin. 

Rowerowa sztafeta do-
okoła świata jest teraz w 
Rosji, na Syberii. Grupa ro-
werzystów musi dojechać do 
Mongolii. Potem na 9 etap, 
przebiegający przez Mon-
golię wchodzi mieszkaniec 
Wejherowa.

- Do Mongolii wylatuję 29 
grudnia, a 2 stycznia rozpo-
czynam 28-dniową podróż - 
mówi Artur Wysocki 

Organizatorami sztafety 
są harcerze ZHP, Fundacja 
Światowe Jamboree i or-
ganizacja Afryka Nowaka. 
Sztafeta wyruszyła pod ko-
niec maja br. z Gdańska, a 
zakończy się latem 2019 ro-
ku na World Scout Jambo-
ree w Zachodniej Wirginii w 
USA (szczegóły pod: http://
bikejamboree.pl). W su-
mie uczestnicy rowerowej 
sztafety mają do pokonania 
35 tysięcy kilometrów pod-
czas 34 etapów. Przejadą 
łącznie przez 21 krajów.

A. Wysocki organizuje internetową zrzutkę pod linkiem: 
https://zrzutka.pl/na-bezdomne-dzieciaki-w-ulan-bator-
szkola-don-bosco

Film o szkole salezjańskiej w Ułan Bator mozna obejrzeć 
pod adresem:  https://www.youtube.com/watch?v=l-
4fsoAF1p1c&amp;t=17s


