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Ukazuje się od 2011 roku

N A S Z  P A R T N E R

Z końcem 2016 roku w Wejherowie zameldowane by-
ły łącznie 47 323 osoby, w tym 46 339  na pobyt stały i 
984 na pobyt czasowy. Te dane, przekazane przez Wydział 
Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wejherowie, 
oznaczają, że liczba mieszkańców miasta zmniejszyła się 
o prawie 700 osób w stosunku do poprzedniego rok.

W minionym roku urodziło się 470 wejherowian, w tym 
251 chłopców i 219 dziewczynek. Zmarło 490 osób. 

Z pozostałych miast Małego trójmiasta Kaszubskiego 
Reda może się pochwalić wzrostem liczby mieszkańców  
o około 500 osób. Jest ich obecnie 23 751 osób (dane z 
grudnia 2016 r.), w tym 23 405 na pobyt stały.  W 2016 
roku w Redzie odnotowano 369 urodzeń i 118 zgonów. 

W Rumi liczba mieszkańców nieznacznie spadła (o 44 
osoby). Na koniec 2016 r. zameldowanych rumian by-
ło 45 632. W minionym roku urodziło się 514 nowych 
mieszkańców, a zmarło 375 osób. 

116 706 mieszkańców 
Małego trójmiasta

trwają 
ferie

czarodziejka zima pomalowała wejherowo i powiat wejhe-
rowski na biało. chociaż urokliwa i zarazem uciążliwa aura da-
je się nam wszystkim we znaki, cieszmy się takimi obrazkami.

                      więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Tegoroczna, 14. edycja wydarzenia Verba Sacra 
-  Modlitwy Katedr Polskich, podczas którego aktor-
ka Danuta Stenka czytać będzie Biblię Kaszubską 
- Księgę Koheleta, odbędzie się 6 lutego w wejherow-
skiej Kolegiacie. Usłyszymy też muzykę Cezarego 
Paciorka i głosy solistów - Kingi Pruś, Gabrieli 
Janusz oraz Pawła Ruszkowskiego.          Str. 11

Verba sacra

Uczniowie korzy-
stają  z  zimowej 
przerwy w nauce 
oraz z ciekawych 
zajęć kulturalnych i 
sportowych, przygo-
towanych dla nich 
na czas ferii. 

W  Wejherowskim  Centrum Kultury odbywają się 
warsztaty taneczne, cyrkowe, teatralne, muzyczne 
i plastyczne. W Miejskiej Bibliotece Publicznej cie-
kawie spędzają czas zarówno młodsi uczniowie, jak i 
młodzież licealna (na zdjęciu powyżej z Eweliną Mag-
dziarczyk-Plebanek). W szkołach można korzystać z za-
jęć sportowo-rekreacyjnych, a w Powiatowym Zespole 
Placówek Oświatowo-Wychowawczych trwają spotkania 
artystyczne, a także zajęcia sportowe. Ofertę dla dzieci 
i młodzieży przygotowały też gimnne ośrodki kultury.

Na terenie powiatu wejherowskiego funkcjonują 
punkty, w których można uzyskać bezpłatne po-
rady prawne. Gdzie się znajdują? Kto może z nich 
korzystać?                                       Czytaj na str. 4

Bezpłatne porady

Coroczne spotkanie Ruchu Społecznego „Wolę 
Wejherowo” było okazją do przedstawienia przez 
prezydenta Krzysztofa Hildebrandta programu 
rozwoju Wejherowa w ciągu najbliższych lat. Nie 
zabraknie ważnych inwestycji i działań, dzięki któ-
rym miasto jest bezpieczne i atrakcyjne, zarówno dla 
mieszkańców, jak i  turystów.               Str. 3

Rozwój miasta
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Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Ks. Infułata Albina Potrackiego 
długoletniego proboszcza Parafii Wniebowzięcia NMP w Redzie

Wielkiego Człowieka Kościoła, który był znaczącą postacią Archidiecezji Gdańskiej. 
Przyjaciela Samorządów Małego Trójmiasta Kaszubskiego. 

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim Zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają 

  Michał Pasieczny                          Krzysztof Hildebrandt                      Krzysztof  Krzemiński                  
  Burmistrz Rumi                           Prezydent  Wejherowa                          Burmistrz Redy

K O N D O L E N C J E

Ks. A. Potracki urodził się w 1933 roku w Kielnie w 
powiecie wejherowskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w 
styczniu 1959 roku w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. 

W latach 1978-2008 był proboszczem Parafii Wniebo-
wzięcia N.M.P. i Katarzyny Aleksandryjskiej w Redzie. W 
latach 1992–2008 był dodatkowo dyrektorem ekonomicz-
nym Archidiecezji Gdańskiej. 

1 lipca 2008 r., po trzydziestu latach posługi duszpa-
sterskiej, przeszedł na emeryturę i zamieszkał na terenie 
redzkiej parafii. Ksiądz Albin Potracki został odznaczony 
medalem „Zasłużony dla Miasta Redy”. 

13 stycznia br. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia 
NMP i Katarzyny Aleksandryjskiej w Redzie zmarłego księ-
dza Albina Potrackiego żegnały tłumy. Mszy św. przewodni-
czył ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

W miniony piątek w Redzie pożegnano 
księdza infułata Albina Potrackiego, któ-
ry zmarł 9 stycznia 2017 r. Po uroczystości 
w Redzie duchowny został pochowany w 
krypcie Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. 

pożegnanie księdza 
albina potrackiego

- Czekamy na ocenę me-
rytoryczną naszego wnio-
sku, liczymy, że będzie ona 
pozytywna. Jednocześnie 
przystąpiliśmy do działania, 
ogłaszając przetarg na pro-
jekt i budowę Eko-Fabryki, 
na razie określając minimal-
ny zakres prac  - powiedział 
na konferencji prasowej pre-
zes ZUK Roman Czerwiń-
ski. - Maksymalny zakres 
będziemy mogli określić, kie-
dy otrzymamy dotację. Oferty 
można składać do 23 stycznia 
br. Inwestycja polegać będzie 
na budowie nowatorskiego 
systemu zapobiegania po-
wstania odpadów, ponowne-
go wykorzystania, zbiórki i 
zagospodarowania odpadów 
komunalnych w Wejherowie. 

Nowoczesne centrum 
składowania odpadów do 
ponownego wykorzysta-
ni powstanie w stuletnich 
obiektach po fabryce drzew-

Nowoczesna i ekologiczna zbiórka odpadów

eko-Fabryka coraz bliżej
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Spółka z o.o. wybuduje nowoczesną Eko-

-Fabrykę oraz utworzy Centrum Edukacji Ekologicznej. O tych planach informowaliśmy 
Czytelników już w ubiegłym roku, ale teraz zamierzenia coraz bardziej się konkretyzują. 
ZUK złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie 
inwestycji oraz ogłosił przetarg na budowę wzorcowego systemu gospodarki odpadami 
na terenie Wejherowa.

nej przy ul. Tartacznej. 
Koncepcja jest już gotowa. 
W dawnej fabryce powsta-
nie Centrum Edukacji Eko-
logicznej, składające się z 
wydzielonej wewnętrznej 
ścieżki edukacyjnej dają-
cej możliwość obejrzenia 
procesu zagospodarowania 
odpadów. Znajdzie się tam 
ekspozycja stała i czasowa. 

W Eko-Fabryce uruchomio-
ny będzie warsztat napra-
wy mebli i urządzeń AGD 
oraz sklepik, w którym bę-
dzie można kupić używane 
sprzęty i przedmioty, które 
uzyskają „nowe życie”.

 Poza tym w Wejherowie 
powstaną nowoczesne punk-
ty selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych w postaci 

tzw. gniazd, czyli podziem-
nych pojemników, estetycz-
nych, bardziej pojemnych i 
lepiej zabezpieczonych niż 
obecne. Będzie ich dziewięć.

- Liczymy na dofinanso-
wanie unijne w wysokości 
ok. 7,6 mln złotych. - dodaje 
prezes R. Czerwiński. - Mam 
nadzieję, że Eko-Fabryka po-
wstanie do końca 2018 roku.                          

Podczas konferencji prezes ZUK w Wejherowie, Roman 
Czerwiński poinformował dziennikarzy o planach bu-
dowy Eko-Fabryki, prezentując m.in. zdjęcia z innych 
miast, gdzie zastosowano podobne rozwiązanie. 

Poniżej przykład tzw. gniazd, czyli podziemnych punk-
tów selektywnej zbiórki odpadów.
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Szczególne słowa uznania Krzysztof 
Hildebrandt skierował do zastępcy pre-
zydenta Beaty Rutkiewicz (która otrzy-
mała od prezydenta wspaniały bukiet 
róż) oraz do skarbnika miasta Arka-
diusza Kraszkiewicza. Prezydent po-
dziękował też staroście Gabrieli Lisius 
i członkowi Zarządu Powiatu Jackowi 
Thielowi za bardzo dobrą współpracę 
ze Starostwem Powiatowym w Wejhe-
rowie. Ta współpraca służy rozwojowi 
miasta dla dobra mieszkańców.

Historyczny rok
Przypominając najważniejsze in-

westycje, zrealizowane w 2016 roku, 
Krzysztof Hildebrandt nazwał minio-
ny rok 2016 rokiem historycznym. Do 
przełomowych wydarzeń należy roz-
poczęcie budowy I etapu Węzła Zryw, 
w ramach którego powstał m.in. w 
odcinek ulicy Patoka między ul. Gry-
fa Pomorskiego i Stefczyka z dwo-
ma rondami, kanalizacją deszczową 
i oświetleniem.  W tym samym roku  
wybudowano Węzeł Działki, łączący 
ul. Sobieskiego z drogą krajową nr 6, 
a także kolejny odcinek ciągu pieszo-
-rowerowego w ul. Sobieskiego. 

Ulice i place zabaw
Przebudowie została poddana ul. 

Okrężna z ul. Dolną i łącznikiem do 
ul. Lelewela, a także ul. Brzozowa. 
W ulicach Lelewela i Nadrzecznej 

powstało nowe rondo oraz zatoki au-
tobusowe, a przy ul. Nanickiej nowy 
parking, potrzebny zwłaszcza rodzi-
com uczniów Zespołu Szkół nr 3. 

Wiele ulic utwardzono płytami 
yomb (Spokojna, Złota, Cicha, Szczęśli-
wa i Krzywa). W ramach Budżetu Oby-
watelskiego, powstało wiele obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, takich jak  
place zabaw na osiedlach Sucharskie-
go i Fenikowskiego (pisaliśmy o tym w 
poprzednim wydaniu „Pulsu”).

Kolejne inwestycje
Wśród inwestycji, realizowanych 

w tym roku jest kontynuacja budowy 
Węzła Zryw na Śmiechowie. Dokoń-
czony zostanie I etap zadania, które-
go koszt wynosi 10 mln zł. W ramach 
tej inwestycji w 2017 roku powstanie 
m.in. zbiornik retencyjny, dwie łącz-
nice do drogi krajowej nr 6 oraz droga 
do ul. Jaśminowej. 

W 2017 roku zaplanowano rozpo-
częcie kolejnej ważnej i dużej inwesty-
cji - budowy Węzła Kwiatowa (został 
już ogłoszony przetarg). Kontynuowa-
na będzie realizacja trzech projektów 
Budżetu Obywatelskiego (prace ziem-
ne pod boisko przy Wazie, Aktywna 
Nanicka i Centrum Sportu Tytani), a 
także rewitalizacja Śródmieścia i Par-
ku Miejskiego (remont stawu  i mostu 
na rzece Cedron, budowa toalety). 

Władze miasta planują budowę 
ulicy Ofiar Grudnia, przebudowę uli-
cy Obrońców Westerplatte oraz budo-
wa dwóch rond w ul. Ofiar Piaśnicy 
(przy wsparciu Starostwa Powiatowe-
go). Przy ul. Wałowej ma powstać Park 
Cedron, a przy Hotelu Bliza teren re-
kreacyjno-sportowy. W br. rozpocznie 
się też termomodernizacja 13 budyn-
ków komunalnych i krytej pływalni. 
Rozpocznie się budowa pierwszego bu-
dynku komunalnego na Górce Bolszew-
skiej. Przygotowywane będą projekty 
kolejnych inwestycji, w tym budowy 
sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 
2 (SP 5) w Śmiechowie.                     AK.

spotkanie Ruchu społecznego „wolę wejherowo”

Miasto będzie się rozwijać
Coroczne spotkanie Ruchu Społecznego „Wolę Wejhe-

rowo” zgromadziło 11 stycznia w sali „Atlantic” w Wej-
herowie wielu członków i sympatyków ruchu. Ponad 
150 gości przybyło na zaproszenie prezydenta Krzyszto-
fa Hildebrandta, który przedstawił konkretny program 
rozwoju Wejherowa w ciągu najbliższych lat. Lider Ru-
chu „Wolę Wejherowo” dziękował za wsparcie i współ-
pracę oraz złożył wszystkim noworoczne życzenia.

Prezydent Wejherowa mówił o 
planach inwestycyjnych. Podzięko-
wał też radnym Wolę Wejherowo za 
pomysły i wsparcie oraz podkreślił 
dobrą współpracę ze wszystkim 
radnymi w Radzie Miasta.

Doświetlone zostało jedno z przejść dla pieszych przy ul. 
Sobieskiego. Dzięki specjalnym czujnikom, strumień światła 
doświetla osoby zbliżające się do przejścia. Zainstalowane na 
przejściu oświetlenie ma też zapewniać kierowcom lepszą 
widoczność pieszego. 

Trzy latarnie z oświetleniem LED wybudowano na tzw. 
sięgaczu przy ul. Kotłowskiego. Także trzy latarnie oświe-
tliły fragment ul. Św. Anny.  

Nowe oświetlenie uliczne powstało przy ul. Konopnickiej 
i Bocznej. Dla ul. Norwida wykonano już projekt nowocze-
snego oświetlenia. Oświetlono plac rekreacyjny na os. Feni-
kowskiego (w ramach Budżetu Obywatelskiego), na prośbę 
mieszkańców wykonano oświetlenie pod wiaduktem kolejo-
wym przy stacji SKM w Wejherowie Nanicach. Wymieniono 
stare oświetlenie na nowoczesne lampy LED na ul. Okrężnej, 
Dolnej, Paderewskiego i Obrońców Westerplatte. Oświetlo-
no również parking na ul. Nadrzecznej.

- Celem programu doświetlenia przejść jest podnie-
sienie bezpieczeństwa pieszych na przejściach i skrzy-
żowaniach - wyjaśniał Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. 

jaśniej i bezpieczniej

Nowoczesne 
oświetlenie

Samorząd miasta Wejherowa wymienia i 
rozszerza oświetlenie ulic na bardziej energo-
oszczędne tupu LED. Przy wielu ulicach mon-
towane są kolejne latarnie, które dają więcej 
światła, pobierając mniej prądu. 

Zbiórka rozpoczęła się od biegu „Policz się z cukrzycą” (pi-
szemy o nim na str. 9). Na ulicach miasta trwała kwesta, w 
której jak co roku uczestniczyli przedstawiciele władz mia-
sta (zdjęcie u góry), a w Filharmonii Kaszubskiej odbywały 
się licytacje oraz występy grup tanecznych i teatralnych. 
Można było także skorzystać z masażu albo z badań prowa-
dzonych przez specjalistów z wejherowskiego szpitala. 

Pieniądze przeznaczone zostaną na ratowanie życia i 
zdrowia dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz dla za-
pewnienia osobom starszym godnej opieki medycznej.

Poczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Wejherowie zabrano około 
77 tys. zł. 

orkiestra po raz 25.
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Pierwsze posiedzenia Po-
wiatowej Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego w 
Wejherowie poprowadził 
Etatowy Członek Zarządu 
Jacek Thiel, który nowo 
powołanym członkom złożył 
życzenia wielu sukcesów w 
działalności na polu współ-
pracy organizacji pozarzą-
dowych z samorządem.

- Powołanie po raz drugi 
Powiatowej Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego to 
krok w stronę zacieśnienia 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi 
na terenie powiatu - powie-
dział Etatowy Członek Za-
rządu Jacek Thiel. 

W skład Rady weszło 
dziesięciu przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych re-
prezentujących poszczególne 
gminy powiatu wejherow-
skiego, dwóch przedstawi-
cieli wybranych przez Radę 
Powiatu Wejherowskiego 

powiatowa Rada Działalności pożytku publicznego 
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie od-

było się pierwsze posiedzenie Powiatowej Ra-
dy Działalności Pożytku Publicznego drugiej 
kadencji, powołanej uchwałą Zarządu Powia-
tu Wejherowskiego z dnia 29 listopada 2016 r. 
Zadaniem nowo wybranej Rady będzie m.in. 
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących 
funkcjonowania organizacji pozarządowych, 
opiniowanie uchwał dotyczących strategii roz-
woju powiatu oraz wyrażanie opinii w sprawach 
związanych z realizacją zadań publicznych.

oraz dwóch wskazanych 
przez Zarząd Powiatu Wej-
herowskiego.

W składzie Powiatowej 
Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego znaleźli się: 
Mariusz Kwas (Patriota 
Choczewo Stowarzyszenie 
im. kpt. Antoniego Rymszy 
„Maks”), Wojciech Block 
(Klub Sportowy STOLEM 
w Gniewinie), Radosław 
Wojciechowski (Rozłaziń-
ski Klub Kultury Fizycznej 
i Sportu), Ryszard Jawor-
ski (Stowarzyszenie Mi-
łośników Lewinka i Ziemi 
Kaszubskiej), Bartłomiej 
Engelbrecht (Fundacja 
DLA WAS), Lucyna Wirkus  
(Stowarzyszenie Świetlica 
Integracyjna „Skrzydło Anio-
ła”), Aleksandra Perz (Ak-
cja Katolicka przy Parafii pw. 
św. Jadwigi Królowej w Bo-
janie), Marzena Stojałow-
ska (Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych i Zagro-

żonych Wykluczeniem  Spo-
łecznym „Pomocna Dłoń”), 
Marek Zawadzki (Stowa-
rzyszenie Rumia, Rumianie, 
My), Radosław Kamiński 
(Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie Oddział Wejherowo), 
a także Ryszard Kandzora 
(ZHR) i Jarosław Przybo-
rowski (ATS Rumia) oraz 
radni Powiatu Wejherow-
skiego Ewa Pasieczna i Lu-
dwik Zegzuła.

Podczas spotkania Ra-
da ze swojego grona wybra-

ła prezydium, które będzie 
przewodniczyć jej pracy przez 
trzy lata, tj. do 31 grudnia 
2019 r. Przewodniczącym 
Powiatowej Rady Działal-
ności Pożytku Publiczne-
go drugiej kadencji został 
Bartłomiej Engelbrecht, 
a wiceprzewodniczącym Ra-
dosław Kamiński.

W trakcie pierwszego 
posiedzenia omówiono tak-
że cele Rady, zakres jej 
działalności oraz plany na 
przyszłość.
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Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków o przyznanie nagród za wysokie wyniki spor-
towe oraz osiągnięcia w pracy trenerskiej. Nagrody przyznawane są zawodnikom i trene-
rom z terenu powiatu wejherowskiego, którzy w roku poprzedzającym uzyskali najlepsze 
wyniki sportowe.

Możliwość przyznania nagrody szczegółowo określa uchwała Rady Powiatu Wejherow-
skiego z 25 listopada 2011 r. O przyznanie wyróżnienia mogą starać się zawodnicy i tre-
nerzy, którzy w roku poprzedzającym  uzyskali wysokie wyniki sportowe w krajowym i 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Z wnioskiem o przyznanie nagrody 
może wystąpić m.in. klub sportowy, właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki 
związek sportowy.

Wnioski można składać w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo- Wychowaw-
czych w Wejherowie przy ulicy 3 Maja 49. 

         OBWIESZCZENIE
              Starosta Wejherowski   

 
I. działając na podstawie art. 1,   art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2015r. poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam, 
że w dniu 2016-12-22  na wniosek  Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2016-10-21. 
wszczęto postępowanie w sprawie:

I. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 

1. drogi gminnej
- w obr. 9   na działkach nr ewid. 25/1, 25/3 (z działki nr 25/2), 26/38 (z działki nr 

26/23), 26/22, 26/19, 26/40 (z działki nr 26/25), 26/41 (z działki nr 26/25), 26/24, 26/45 
(z działki nr 26/28), 26/43 (z działki nr 26/29), 269/2 (z działki nr 269), 228 (z działki 
nr 228/5), 227/15 (z działki nr 227/11), 27/12 (z działki nr 27/5), 28/2 (z działki nr 28)

2. drogi powiatowej
- w obr. 9 na działkach nr ewid. 151/3, 26/46 (z działki nr 26/28, 26/44 (z działki nr 

26/29), 26/47 (z działki nr 26/21), 269/1 (z działki nr 269), 228/18 (z działki nr 228/5), 
27/14 (z działki nr 27/11), 27/13 (z działki nr 27/5), 28/1 (z działki nr 28), 228/16 ( z 
działki nr 228/14), 27/10,

- w obr. 8 na działkach nr  ewid. 160/1 (z działki nr 160), 156/39 (z działki nr 156/24)

oraz czasowe zajecie działek na przebudowę infrastruktury technicznej i drogowej:
- w obr. 9 na działkach nr 25/4 (z działki nr 25/2), 228/17 (z działki 228/14), 26/48 (z 

działki nr 26/21), 26/39 (z działki nr 26/23)
- w obr. 8 na działce nr 156/40 (z działki 156/24) 

II. wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji deszczowej 
głównego kolektora     w ciagu ul. Nadrzecznej w obr. 9 na działkach nr ewid. 
28/2 (z działki nr 28), 2/4

na terenie Gminy Miasta Wejherowa  w ramach zadania pod nazwą: „Roz-
budowa skrzyżowania ulicy Nadrzecznej z ulicą Chopina w Wejherowie”

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy admi-
nistracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów 
objętych inwestycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących 
przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowo-
dów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępo-
wanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty dokonania 
się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim 
Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w 
godz.  7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie 
w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w 
godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50

Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępo-
wania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po 
upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Nagrody dla sportowców i trenerów 
z powiatu wejherowskiego

Zanim rozpocznie się 
budowa parkingu, trzeba 
przenieść do nowej siedzi-
by Ognisko Wychowawcze 
im. Kazimierza Lisieckiego 
„Dziadka”. List intencyjny w 
tej sprawie podpisali starosta 
wejherowskiego Gabriela 
Lisius oraz burmistrz Rumi 
Michał Pasieczny. Na pod-
stawie porozumienia Gmina 
Miasta Rumia przekaże Po-
wiatowi Wejherowskiemu 
nieruchomość położoną w Ru-
mi przy ul. Ślusarskiej z prze-
znaczeniem na wybudowanie 
nowej siedziby Ogniska Wy-
chowawczego (powstanie 
tam wygodna i nowoczesna 

Dla dobra mieszkańców i wychowanków 

porozumienie władz
Rumi i powiatu

W Rumi Janowie powstanie węzeł integracyjny. Obok stacji 
SKM, w miejscu ogniska wychowawczego (ul. Gdańska 2) zbudo-
wany zostanie parking dla ponad stu samochodów, a w przyszłości 
tuż obok planowana jest budowa tunelu pod torami kolejowymi. 
Rewitalizacja rozpocznie się po zakończeniu modernizacji stacji 
SKM Janowo, realizowanej przez przewoźnika w tym roku.

powiatowa placówka w kilku 
nowych budynkach). Z kolei 
Powiat przekaże Gminie Ru-
mia nieruchomość przy ul. 
Gdańskiej, przeznaczoną na 
parking.

Projekt pod tytułem „Bu-
dowa węzłów integracyjnych 
w Rumi wraz z trasami do-
jazdowymi” dodatkowo 
zakłada powstanie zatok au-
tobusowych oraz tunelu, któ-
ry połączy Janowo z drogą 
krajową nr 6 (ul. Sobieskiego 
w Rumi) i ułatwi dojazd do 
miasta wielu mieszkańców 
Rumi. Prognozowane dofi-
nansowanie, jakie projekt 
otrzyma w ramach RPO WP 

2014-2020 jest na poziomie 
ok. 13 mln złotych.

List intencyjny został 
podpisany w obecności sa-
morządowców z powiatu i 
Rumi m.in. wicestarosty 
Witolda Reclafa, człon-
ka Zarządu Powiatu Jac-
ka Thiela, oraz radnych 
powiatowych: Łucji Słowi-
kowskiej, Ewy Pasiecz-
nej, Anny Jamróz-Szadaj 
i Leszka Winczewskiego. 
Obecni byli także przewod-
niczący Rady Miasta Rumi 
Ariel Sinicki oraz dyrek-
tor Ogniska Wychowawcze-
go Ewa Myć-Szopińska 
(wszyscy na zdjęciu poniżej).

Spotkanie zostało zorgani-
zowane przez Lokalny Punkt 
Informacyjny Funduszy Eu-
ropejskich w Wejherowie, 
w związku z rozpoczęciem 
realizacji projektu dotyczą-
cego aktywizacji osób bezro-
botnych na terenie powiatu 
wejherowskiego pod nazwą 

wsparcie dla przedsiębiorców
W Starostwie odbyło się spotkanie  mieszkańców powiatu, za-

interesowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.  
Mogą oni skorzystać ze wsparcia ze środków unijnych. 

„Wsparcie przedsiębiorczości 
na Kaszubach”.

- Jest to największy pro-
jekt, jego wartość wynosi 
około 10 mln zł - powie-
działa starosta Gabriela 
Lisius. - Przez trzy lata ma 
powstać 270 nowych mikro-
przedsiębiorstw na terenie 

trzech powiatów. 
Liderem projektu jest 

powiat wejherowski, a part-
nerami powiat pucki, kar-
tuski, a także Spółdzielnia 
Socjalna „Pasja” oraz Po-
wiatowy Cech Rzemiosł 
Małych i Średnich Przed-
siębiorstw - ZP. 
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Umowy partnerskie nie-
zbędne są do ubiegania się o 
wsparcie finansowe ze środ-
ków unijnych na realizację 
wspólnego projektu pn. „Od-
nawialne źródła energii 
oraz instalacje solarne 
na terenie Gminy Miasta 
Redy i Miasta Puck oraz 
Gminy Luzino, Linia, Łę-
czyce i Gniewino”. 

Samorządy te zamierzają 
wykorzystywać źródła ener-
gii odnawialnej, inwstując 
w pompy ciepła i instala-
cje fotowoltaniczne, a tak-
że instalacje solarne. Takie 
zapotrzebowanie zgłasza-
ją mieszkańcy, którzy będą 
mogli skorzystać z dofinaso-
wania ze środków UE. Spore 
doświadczenia w tej dziedzi-
nie ma już gmina Luzino, a 
także gmina Linia.

Z dofinansowanego pro-
jektu może skorzystać 
prawie 500 gospodarstw do-
mowych, najwięcej w gminie 
Luzino (306 urządzeń) oraz 
Łęczyce (101 instalacji). 

Luzino. umowy partnerskie

Dotacje na solary
i inne instalacje

Samorządowcy z Redy i Pucka oraz z gmin Luzino, Linia, Łęczyce i 
Gniewino, a także przedstawiciele dwóch stowarzyszeń podpisali w 
budynku Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie umowy partner-
skie, dotyczące odnawialnych źródeł energii i instalacji solarnych.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie porozumie-
nie podpisali m.in. wót Luzina Jarosław Wejer i wójt 
Lini - Bogusława Engelbrecht (zdjęcie u góry) oraz wójt 
Łęczyc - Piotr Wittbrodt (poniżej).

Spotkanie jest efektem współpracy, jaką powiat pucki i 
wejherowski wraz z Izbą Przedsiębiorców NORDA rozwijają 
od dłuższego czasu. 

- Jest to taka wizyta studyjna, bez oficjalnych władz, ale 
cieszymy się zainteresowaniem naszym regionem i chęcią 
współpracy - powiedziała starosta  Gabriela Lisius.

Jest szansa na rozwój wzajemnych kontaktów w dziedzi-
nie turystyki oraz pomiędzy biznesmenami. Chińczycy zwie-
dzili Wejherowo, byli też w Warszawie i w Żelazowej Woli.

Delegacja przedsiębiorców i przedstawicie-
li organizacji z Chin gościła w wejherowskim 
Starostwie Powiatowym. Przedsiębiorcy i 
samorządowcy rozmawiali o możliwościach 
współpracy pomiędzy regionami. 

chińczycy w wejherowie

zainteresowani
współpracą

Młodzi Amerykanie by-
li zainteresowani historią 
Polski, Kaszub i Wejhero-
wa, Kalwarią Wejherowską 
oraz regionalnymi zwycza-
jami i tradycjami.

O mieście i samorzą-
dzie opowiadał prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, 
wspierany przez sekretarza 
miasta Bogusława Suwa-
rę i Michała Jelińskiego, 
kierownika Wydziału Kultu-
ry, Promocji i Turystyki.

amerykanie w wejherowskim ratuszu

gościnni kaszubi
O tym, że Kaszubi są mili i gościnni przekonali się studenci 

z amerykańskiego Uniwersytetu Wisconsin-Parkside, którzy za-
witali do Wejherowa. Amerykanie, niektórzy polskiego pocho-
dzenia, są gośćmi Uniwersytetu Gdańskiego, a wizytę w naszym 
mieście przygotowała wejherowianka Aleksandra Kurowska-Sus-
dorf, doktorantka UG i przewodnik po Wejherowie.

Prezydent miasta był 
przewodnikiem Amery-
kanów po ratuszu. Swoją 
siedzibę oraz system mo-
nitorowania miasta zapre-
zentowali strażnicy miejscy. 
Studenci interesowali się 
systemem wyborów lokal-
nych w mieście, planami pre-
zydenta miasta dotyczącymi 
rozwoju Wejherowa, pytali 
go o tożsamość kaszubską 
i interesowali się jak długo 
piastuje swoje stanowisko.

Za sympatyczne przyję-
cie podziękowała profesor 
socjologii Uniwersytetu Wi-
sconsin-Parkside, Helen 
Rosenberg.

- To pierwsza wizyta stu-
dentów amerykańskich w 
Wejherowie. Oprócz histo-
rii i kultury naszych gości 
bardzo interesowała polska 
kuchnia, której mieli okazję 
spróbować i bardzo im sma-
kowało - wyjaśniła Aleksan-
dra Kurowska-Susdorf.

Wejherowski zespół wokalny 
I Liceum Ogólnokształcącego 
pod batutą aleksandry janus 
i chór dziewczęcy „Cantabile” z 
Redy dyrygowany przez Barba-
rę tańską to laureaci II Konkur-
su Chórów Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego w swoich kate-
goriach wiekowych. 

Podczas finału w Filharmo-
nii Kaszubskiej nagrody wrę-
czyli krzysztof hildebrandt 
prezydent Wejherowa, krzysztof 
krzemiński burmistrz Redy i Mi-
chał pasieczny burmistrz Rumi.

Do finału konkursu przystą-
piło osiem chórów.

w Filharmonii

konkurs 
chórów
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w Filharmonii, w kościołach, w hali sportowej

styczniowe kolędowanie
W styczniu odbyło się wiele wspaniałych 

koncertów, podczas których w całym powie-
cie wejherowskim rozbrzmiewały kolędy.

W kościele pw. Trójcy Świętej w Wejherowie odbył się kon-
cert „Moc Tradycji” w wykonaniu Izabeli Kopeć - mezzoso-
pranistki lirycznej, kompozytorki i producentki muzycznej, 
a także chóru „Ad Libitum”. Na koncert zaprosiło mieszkań-
ców Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

W tym samym kościele kolędy zaspiewał Chór „Camera-
ta Musicale” wraz z Orkiestrą Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Gdańsku oraz Weronika Korthals.

Kolędy rozbrzmiewały także w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, zarówno podczas imprezy 
„Spotkania z muzyką Kaszub  - Glorija, chcemë spiewac”, 
jak i podczas występów uczniów kursu muzykowania, zor-
ganizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w 
Wejherowie. Koncert Świąteczny w wykonaniu uczniów i na-
uczycieli ze szkół muzycznych YAMAHA odbył się w kościele 
pw. św. Stanisława Kostki w Wejherowie. W kościele NMP 
Królowej Polski najpiękniejsze kolędy zaśpiewały chóry z 
Wejherowa i okolic, a w kościele Chrystusa Króla - uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

W Filharmonii Kaszubskiej zaprezentowano „Wejhe-
rowskie Betlejem”, podczas którego obok tradycyjnych i 
bardzo starych kolęd wykonano współczesne utwory inspiro-
wane Bożym Narodzeniem. W koncercie w cyklu imprez gi-
tarowych „Reaktywacja”, organizowanych przez Darię Rietz 
i Olę Kotłowską, wystąpiły dzieci uczące się w WCK i PSM 
I st. z Wejherowa oraz uczniowie Społecznej Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum Społecznego w Wejherowie.

W hali widowiskowo-sportowej w Luzinie podczas X edy-
cji Luzińskiego Kolędowania z Gwiazdami zagrał i zaśpie-
wał zespół Golec uOrkiestra. Bracia Golcowie i ich zespół 
gościli w Luzinie po raz drugi i jak zwykle zrobili furorę. 
Nie zabrakło tradycyjnych polskich kolęd, m.in. po góralsku.

To tylko niektóre z licznych bożonarodzeniowych imprez.

U góry: koncert Izabeli Kopeć w Kolegiacie, a u dołu „Wejherowskie Betlejem”.

Podczas mszy świętych 
zaśpiewają: o godz. 8.30 
Chór „Laudate  Dominum”, 
o 10.00 „Cantores Veihe-
rovienses”,  o  11.30 Scho-
la  dziecięca  „Chrystusowe 
Owieczki, o 13.00 Chór „Ca-
merata Musicale”, o 16.00 
Chór „ Lutnia” z Luzina. 

O godz. 18.00, w kosciele 
wystapią:  Jacek Szymań-
ski, Dariusz Wójcik i Artur 
Sychowski, a o godz. 19.00 
w koncercie „Swingująca zi-
ma” usłyszymy Agniesz-
kę Bielanik-Witomską 
(śpiew), Bartłomieja Bal-
cerzaka (skrzypce) i Da-
miana Strokę (gitara).   

Z kolędami po kaszubsku i 
nie tylko wystąpi Weronika 
Korthals, a zwieńczeniem 
koncertu będzie wspólne ko-
lędowanie z publicznością 
oraz niespodzianka. 

Organizatorami kon-
certu są  Jacek Drewa i 
Caritas przy współpracy: 
Wejherowskiego  Centrum  
Kultury i Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej. 

Patronat Honorowy na 
wydarzeniem objęli: Me-
tropolita Gdański ks. Abp 
Sławoj Leszek Głódź, wo-
jewoda pomorski Dariusz 
Drelich, starosta wejherow-
ski Gabriela Lisius, prezy-
dent Wejherowa  Krzysztof 
Hildebrandt.

V  Charytatywne  
Kolędowanie   „Fe-
stiwal Serc” odbę-
dzie się 29 stycznia 
2017 w kościele p.w. 
Chrystusa Króla i bł. 
siostry Alicji Kotow-
skiej  w Wejherowie.

 

29 stycznia

Festiwal
serc

spotkanie opłatkowe prawa i sprawiedliwości

Najlepsze życzenia na nowy rok

Na uroczystość przybyli m.in. posłowie: Dorota Arci-
szewska-Mielewczyk i Marcin Horała. Członkowie PiS i 
ich goście wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu młodych 
artystów, a potem wszyscy składali sobie serdeczne nowo-
roczne życzenia, łamiąc się opłatkiem.

Jeden z uczestników zaproponował, by odwiedzić kolegę 
Romana Hinca, złożonego ciężką chorobą, Propozycja spo-
tkała się z gorącym odzewem. Na spotkanie pojechali po-
słowie D. Arciszewska i M. Horała, przedstawicielka Klubu 
„Gazety Polskiej” Violetta Sasiak oraz Janusz Długołęc-
ki z „Solidarnej Polski”. Delegacja została serdecznie przyję-
ta przez Romana i jego rodzinę, wzruszonych  i  zaskoczonych 
niespodziewaną wizytą.  Podzielono się opłatkiem.

W Pałacu Przebendowskich i Keyserling-
ków w Wejherowie odbyło się coroczne spo-
tkanie opłatkowe działaczy i sympatyków 
Prawa i Sprawiedliwości. Uczestników 
przywitał Witold Reclaf, przewodniczący 
struktur PiS w powiecie wejherowskim.
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- Wykonuje pan m.in. 
badania przesiewo-
we raka jelita grubego, 
czyli kolonoskopię. Czy 
każdy powinien profi-
laktycznie poddać się 
takiemu badaniu? Jeśli 
tak, to w jakim wieku?

- Nowotwór jelita gru-
bego jest podstępny, 
ponieważ rozwija się bez-
objawowo. To jeden z 
najbardziej zabójczych i 
najczęściej występujących 
w Polsce nowotworów. 
Profilaktyka jest niezwy-
kle ważna, co oznacza, że 
należy się regularnie ba-
dać. Przynajmniej raz na 
dziesięć lat.

- Czy każdy może się 
zgłosić na badanie? Czy 
potrzebne jest skiero-
wanie?

- Najbardziej narażone 
na zachorowanie są oso-
by w wieku dojrzałym, po 
50 roku życia. Pacjentów 
w takim właśnie wieku, 
między 50 a 65 rokiem 
życia obejmuje program 
bezpłatnych badań prze-
siewowych raka jelita gru-
bego, prowadzony obecnie 
w Rumi. Skierowanie nie 
jest potrzebne. Wystarczy 
zgłosić się do poradni.

- A osoby w innym 
wieku? Czy mają szansę 
na udział w badaniach 
przesiewowych?

- Z bezpłatnego bada-
nia mogą skorzystać tak-
że osoby po 40 roku życia 
bez objawów raka jelita 
grubego, jeśli miały w ro-
dzinie krewnego pierw-
szego stopnia chorego na 
ten nowotwór. Chodzi o 
takich bliskich krewnych 
jak rodzice czy rodzeń-
stwo. Program badań 
przesiewowych obejmuje 
również osoby w wieku od 
25 do 65 lat,  pochodzące 
z rodziny z dziedzicznym 
rakiem jelita grubego, ale 
w tym wypadku koniecz-

warto się badać
Rozmowa z dr n med. Wojciechem Czarzastym, gastro-

enterologiem, proktologiem i chirurgiem 

ne jest potwierdzenie lub 
skierowanie z poradni ge-
netycznej.

- Czy długo się czeka 
na wykonanie kolono-
skopii? Czy terminy są 
odległe?

- Do badania trzeba się 
przygotować przez kilka 
dni, m.in. przez odpowied-
nią dietę, ale terminy są 
niedalekie, nie przekra-
czają miesiąca.

- Czy w poradni w Ru-
mi można skorzystać z 
tego lub innych badań 
poza wspomnianym 
programem?

- Tak, oczywiście. W ra-
mach komercyjnych usług 
kolonoskopii mogą poddać 
się u pacjenci nieobjęci 
programem bezpłatnych 
badań. Na życzenie pa-
cjenta i za dodatkową 
opłatą badanie wykony-
wane jest w znieczuleniu 
ogólnym. W poradni wy-
konywana jest także ga-
stroskopia. 

Oferujemy również za-
biegi proktologiczne, ko-
nieczne w leczeniu choroby 
hemoroidalnej oraz innych 
schorzeń odbytu i okolicy 
okołoodbytowej. To do-

kuczliwe i bardzo częste 
schorzenia.

- Nie można ich le-
czyć zachowawczo, bez 
zabiegów?

- Niestety nie, chociaż 
wiele osób tak sądzi. 

Przy dolegliwościach 
proktologicznych koniecz-
ne jest przede wszystkim 
wykonanie kolonoskopii. 
Trzeba sprawdzić czy nie 
ma polipów lub zmian no-
wotworowych. Jeśli nie, 
możemy pomóc pacjen-
tom, wykonując odpowied-
nie zabiegi ambulatoryjne 
- małoinwazyjne, bezbole-
sne lub wykonywane w 
znieczuleniu. Dzięki nim 
można pozbyć się uciąż-
liwych dolegliwości, m.in. 
spowodowanych hemoro-
idami.

- Dziękuję za rozmowę.     
Anna Kuczmarska

W ramach programu istnieje możliwość wykonania 
badania kolonoskopowego, które pozwala 

na obejrzenie „od środka” całego jelita grubego 
za pomocą giętkiego instrumentu 

wprowadzonego przez odbyt.

Badania wykonywane są przez bardzo doświadczonych 
lekarzy gastroenterologów.

program finansowany jest 
przez Ministerstwo zdrowia 

w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej.

Kolonoskopia i preparat do oczyszczenia jelita  dla 
osób zgłaszających się na badanie są bezpłatne.

 
      iNFoRMacja  pod nr tel.  58/  72 72 404

proktologia – dziedzi-
na chirurgii zajmująca 
się chorobami jelita gru-
bego i odbytnicy. są to 
choroby zapalne i nowo-
tworowe. objawy tych 
chorób są często uciąż-
liwe i długotrwałe, mają 
charakter nawracający. 

program Badań przesiewowych 
    raka jelita grubego 
  profilaktyczna kolonoskopia

Doktor nauk medycznych Wojciech Czarzasty - prokto-
log, gastroenterolog, chirurg.

Badania wykonywane są w NZOZ nr 1 w Rumi, w nowym budynku przy   
ul. Miłosza 3, w pobliżu przychodni przy ul. Derdowskiego.
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ZDROWIE I REKREACJA

- Pani doktor, wyko-
nywane przez panią ba-
dania kolonoskopowe 
służą profilaktyce cho-
rób nowotworowych je-
lita grubego.  Jak często 
występują tego rodzaju 
nowotwory?

- Bardzo często. Staty-
stycznie rak jelita grubego 
jest to trzecim co do często-
tliwości występowania no-
wotworem i dotyka w takim 
samym stopniu kobiety, jak 
i mężczyzn. Na pierwszym 
miejscu w tej smutnej staty-
styce jest rak płuc występu-
jący najczęściej u mężczyzn 
i rak piersi u kobiet.

- Jakie objawy mogą 
świadczyć o zagrożeniu 
lub zachorowaniu na ra-
ka jelita grubego?

- Najgorszy jest fakt, że 
wystąpienie objawów, któ-
re mogą zaniepokoić pacjen-
ta, występuje gdy choroba 
jest już rozwinięta. Rak je-
lita grubego w początkowym 
stadium  może nie dawać 
żadnych objawów, pacjent 
nic nie odczuwa  i dlatego 
tak ważne są badania pro-
filaktyczne. Udowodniono, 
że najlepszą i właściwie je-
dyną metodą zapobieżenia 
zachorowaniu na raka jeli-
ta grubego jest wykonanie 
kolonoskopii. Badanie to 
pozwala na dokładną oce-
nę stanu jelita pod kątem 
występowania zmian cho-
robowych z których bardzo 
istotne są polipy.

- Na ile polipy na jeli-
cie są groźne? Czy wyma-
gają usunięcia?  

- Uważa się, że usunięcie 
polipów zmniejsza możli-
wość wystąpienia nowotwo-
ru, pomimo, że nie każdy 
usunięty polip stanowi rze-
czywiste zagrożenie. Za-
równo badanie, jak i zabieg 
wycięcia polipów (usunięcie 
jest bezbolesne), a także dal-
sza obserwacja odbywa się 
pod nadzorem lekarza spe-
cjalisty. Kiedy pacjent jest 
pod opieką, zdecydowanie 
zmniejsza się u niego ryzyko 
zachorowania na raka jelita.

Rozmowa z doktor Małgorzatą Balutą, specjalistą gastroenterologiem

wstyd się wstydzić

- A zatem zachęca pa-
ni mieszkańców powiatu 
wejherowskiego do sko-
rzystania z bezpłatnych 
badań profilaktycznych?

- Nie traktuje tego w 
kategorii zachęcania. W 
dobie szalejących nowotwo-
rów świadomy człowiek, 
świadomy pacjent korzy-
sta z możliwości wykona-
nia badań profilaktycznych 
zwłaszcza, że można je 
zrobić szybko i co ważne 
bezpłatnie. Trzeba to zde-
cydowanie podkreślić - żeby 
zmniejszyć ryzyko zachoro-
wania na raka jelita grube-
go, trzeba przynajmniej raz 
w życiu, najlepiej po 50-tym  
roku życia, poddać się kolo-
noskopii.

- Wiele osób boi się tego 
badania, a do tego docho-
dzi wstyd, bo badanie do-
tyczy wstydliwych miejsc i 
wstydliwych dolegliwości.

- Inicjator przesiewo-
wych badań kolonosko-
powych w Polsce profesor 
Eugeniusz Butruk z War-
szawy jest autorem hasłą 
„Wstyd się wstydzić”, któ-
re trafia w sedno. Wstyd 
nie powinien ograniczać i 
przesłaniać troski o wła-
sne zdrowie i życie. Trzeba 

go przełamać, bo to może 
uratować życie. Wstyd nie 
skorzystać z bezpłatnych 
badań profilaktycznych. 

Podczas badań staramy 
się stworzyć przyjazną at-
mosferę i zachowywać peł-
ną intymność pacjentów. 
Udzielamy też dodatko-
wych informacji i wyjaśnień 
wszystkim, którzy mają 
wątpliwości i obawy. 

- A ból, czy trzeba się go 
obawiać?

- Niektórzy pacjenci skar-
żą się na dolegliwości podczas 
badania, ale kolonoskopia 
nie musi boleć, zwłaszcza, 
że korzystamy z nowocze-
snego sprzętu. W pracowni 
endoskopowej w Rumi jako 
nieliczni w województwie po-
morskim dysponujemy insu-
flatorem dwutlenku węgla. 
Użycie w trakcie badania 
dwutlenku węgla zamiast 
powietrza zmniejsza dole-
gliwości w trakcie i po ba-
daniu u bardziej wrażliwych 
osób. Pacjenci, którzy bardzo 
obawiają się badania, mogą 
skorzystać z płatnego znie-
czulenia ogólnego. 

- Uczestniczy pani dok-
tor w programie badań 
przesiewowych raka jeli-

ta grubego od ośmiu lat, 
więc ma pani ogromne 
doświadczenie.

- Tak, wykonuję badania 
kolonoskopowe od dawna, 
miedzy innymi w ramach 
programu, który funkcjonuje 
w Polsce od 2000 roku. Miło 
mi jest powiedzieć, że nad-
zorowany w chwili obecnej 
przez prof. Jarosława Regu-
łę program jest wzorcowym 
na skalę światową. Wyniki 
tego programu są cytowane 
na wszystkich światowych 
zjazdach gastrologicznych. 
W Rumi realizujemy ten 
program od wrześna 2016. 
Cieszymy się, że zainterso-
wanie pacjentów jest bardzo 
duże i wielu z nich mogliśmy 
pomóc.

- Czy pacjent, u które-
go stwierdzono niepoko-
jące zmiany może liczyć 
na wsparcie?

- Nigdy nie pozostawia-
my chorego pacjenta bez 
pomocy. Informujemy ta-
kie osoby, gdzie powinny 
się udać i dlaczego, kieru-
jemy do odpowiednich po-
radni lub szpitali.

- Dziękuję za rozmowę.                  
                   Rozmawiała 

Anna Kuczmarska

Lek. med. Małgorzata Baluta wykonuje kolonoskopię w poradni NZOZ nr 1 w Rumi 
(szczegóły na sąsiedniej str. 8). W ramach odpłatnych usług  medycznych pani doktor 
zajmuje się też gastroskopią.

Impreza zorganizowana została w ramach jubileuszowe-
go, 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Pogoda dopisała, wiele osób przyszło wraz z całymi rodzi-
nami.  - W biegu wystartowało ok. 120 uczestników, mamy 
nadzieję że w przyszłym roku ta liczba będzie jeszcze więk-
sza - powiedziała prezes stowarzyszenia MTB Michalina 
Romańska. 

W bieganiu uczestniczył m.in. członek Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego Jacek Thiel.

policz się z cukrzycą

Biegi w parku
15 stycznia w wejherowskim parku odbyła 

się 2 edycja biegu „Policz się z cukrzycą”, zor-
ganizowanego przez Wejherowskie Stowarzy-
szenie Sportowe „Małe Trójmiasto Biega”. 

Na osiedlu Fenikowskiego

kolejny kulig
Pierwszy kulig już mają za sobą i nie mogą 

doczekać się następnego. Mieszkańcy osiedla 
Fenikowskiego w Wejherowie znakomicie wy-
korzystują zimową aurę i leśne otoczenie. W 
sobotę 21 stycznia o godz. 14 odbędzie się tam 
kolejny kulig, połączony z ogniskiem.

Zgodnie z tradycją uczestnicy kuligu, który odbył się 14 
stycznia przejechali przez las na sankach, ciągniętych przez 
konie. Potem bawili się wspólnie, m.in. lepiąc imponującego 
bałwana (3,5 m wysokości!). Podobnie będzie w najbliższą 
sobotę. Opłaty za miejsce na sankach będą pobierane na 
miejscu. O kiełbaski na ognisko lub inne produkty trzeba 
się zatroszczyć we własnym zakresie. 

Organizatorzy zapraszają na teren rekreacyjny pod lasem.
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Miejska Biblioteka Pu-
bliczna stale zwiększa swój 
księgozbiór. Wprawdzie 
placówka dawno przestała 
być tylko wypożyczalnią i 
czytelnią, o czym świadczą 
organizowane tam liczne 
imprezy kulturalne, ale 
książki zawsze pozostają 
najważniejsze. 

Dzięki dotacji Ministerstwa kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

Lektury dla dzieci 
i dla dorosłych

24 280 to kwota, która w 2016 roku zasiliła budżet wejherowskiej 
biblioteki. Między innymi dzięki niej na półkach wypożyczalni dla 
dorosłych i dla dzieci pojawiły się liczne nowości. 

Czytelnicy chwalą in-
stytucję za stały przypływ 
nowości i różnorodność 
zamawianych tytułów. 
Każdy znajdzie tu coś dla 
siebie. 

Zakupione dzięki dota-
cji ministerialnej książki 
to propozycje zarówno dla 
dorosłych, jak i dzieci. Tra-

fiały one systematycznie 
do rąk czytelników w ostat-
nich miesiącach 2016 roku. 

Zakupy zrealizowa-
no ze środków finanso-
wych Ministra Kultury i 
Dziedzictwa  Narodowe-
go w ramach Narodowe-
go Programu Rozwoju 
Czytelnictwa.

„Pasja czytania” to kontynu-
acja cyklu „Literackie  środy”, 
które odbywały się podczas 
wakacji w Letniej Bibliotece w 
Pałacu Przebendowskich i Key-
serlingków. Podobnie jak w wa-
kacyjne środy, mieszkańcy będą 
mogli spotykać się w bibliotece 
z ludźmi, związanymi z kulturą 
naszego regionu. 

Gościem pierwszego spo-
tkania w ramach projektu „Pasja 
czytania” był krzysztof szkur-
łatowski, laureat konkursu 
„Powiew Weny”, ale również 
fotograf, archiwista, historyk, 
redaktor, który w Wejherowie 
prowadzi autorską pracownię 
fotograficzną Pozytyw. 

Kolejne spotkanie w ramach 
projektu „Pasja Czytania” odbę-
dzie się 17.02 o godz. 18.00. Go-
ściem będzie Rafał Dębski.

pasja 
czytania

w Miejskiej Bibliotece 
publicznej odbyła się pro-
mocja tomiku pokonkur-
sowego „powiew weny” i 
inauguracja projektu „pa-
sja czytania”. 

W publikacji znajdzie-
my wybrane wiersze Stani-
sława Jankego, fragmenty 
wywiadu-rzeki z książki 
„Sześćdziesiątka” oraz gale-
rię zdjęć.

Zdaniem prof. Zbigniewa 
Zielonki „pozycja zawiera 
prace, które stanowią bogate 
żniwo sesji poświęconej 60-le-
ciu życia Stanisława Janke-
go zorganizowanej w gminnej 
bibliotece, jako świadectwo 
aktywności przyjaciół, znajo-

Autor fotografii, Hermann Ventzke pod koniec lat 70. XIX wie-
ku rozpoczął działalność fotograficzną. Fotografował nie tylko 
obszar Brandenburgii, gdzie mieszkał. Odwiedzał także region 
dolnego biegu Wisły uwieczniając na szklanych płytach m.in. 
Gdańsk, Toruń, Grudziądz, Kwidzyń. Szczególną uwagę fotogra-
fika przyciągał Malbork, gdzie w  latach 1882 -1897 prowadzono 
odbudowę średniowiecznego zamku. Z tego właśnie okresu po-
chodzi większość zdjęć wykonanych przez Hermana Ventzke na 
terenie Prus Zachodnich.               

Na fotografiach pojawiają się  nie tylko wielkie, piękne i boga-
te miasta dawnych Prus Królewskich, ale także mniejsze miasta i 
wsie takie jak: Rogóźno, Człuchów, Czarne niedaleko Człuchowa, 
skąd pochodziła żona Hermana Ventzke. Na fotografiach  zoba-
czyć można również rodzinę i przyjaciół fotografika.

Herman Ventzke zmarł 12 października 1936 roku, pozosta-
wiając po sobie kolekcję 2500 sztuk negatywów, która obecnie 
znajdują się w zbiorach Muzeum Historycznego w Berlinie. Na 
ekspozycji, którą mozna oglądać w muzeum przy ul. Zamkowej 
2,  zaprezentowano 70 unikatowych fotografii.

Wernisaż połączony był z koncertem, przygotowanym przez 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie wraz z Akademią Muzyczną im. St. Moniuszki w Gdań-
sku. XI koncert z cyklu „akademia w pałacu” zatytułowano 
„Miłość, kokieteria, tęsknota, dramat.”

książka o pisarzu i poecie

sześć dekad
po kaszubsku

Janina Borchmann i Maciej Tamkun przy-
gotowali książkę „Sześć dekad po kaszub-
sku”, poświęconą twórczości pisarza i poety 
Stanisława Janke z okazji jego jubileuszu.

mych, a zwłaszcza organiza-
torów tego jubileuszu. Jest to 
także świadectwo życia kul-
turalnego a przede wszyst-
kim dokonań literackich 
współczesnych Kaszub”.

Wydawcami książki są: 
Biblioteka Publiczna Gminy 
Wejherowo im. A. Labudy 
w Bolszewie i Urząd Gminy 
Wejherowo. Książkę wydru-
kowała Drukarnia Wydaw-
nictwa „Bernardinium” Sp. z 
o.o. w Pelplinie.

Stanisław Janke i okładka 
poświęconej mu książki.

w Muzeum w wejherowie

wystawa starych
fotografii

wczoraj tj. 18 stycznia w Muzeum piśmiennictwa i 
Muzyki kaszubsko-pomorskiej w wejherowie otwar-
to interesującą wystawę pt.: „zdjęcia z przełomu wie-
ków. hermann Ventzke (1847 -1936) w drodze kamerą 
płytową”., przygotowaną wraz z Muzeum prus za-
chodnich w warendorfie.

3 lutego o godz. 
19.00 w Filharmonii 
Kaszubskiej wystąpi 
Orkiestra Kameralna 
Progress pod dyrek-
cją Szymona Morusa 
oraz soliści. Tematem 
koncertu będzie mu-
zyka filmowa.

w Filharmonii

Muzyka
z filmów

Podczas koncertu usłyszy-
my motywy z takich filmów 
jak: „Zapach kobiety”, „Ame-
lia”, „Noce i dnie”, „Wojna i 
pokój”, „Misja”. Nie zabrak-
nie tang i popularnych te-
matów muzyki klasycznej w 
niecodziennych aranżacjach. 
Miłośnicy przedwojennych 
szlagierów i operetki także 
znajdą coś dla siebie, śród ta-
kich utworów jak „Usta mil-
czą, dusza śpiewa”, „Nasza 
jest noc”, „Powróćmy jak za 
dawnych lat” oraz „Księżnicz-
ka Czardasza”. W programie 
znajdą się również współcze-
sne hity, m.in. Stinga.

O innych propozycjach 
WCK czytaj na stronie:

www.wck.org.pl

Ferie w bibliotece

Gry planszowe i inne zbawy w bibliotece pozwalają 
uczniom ciekawie spędzić czas ferii z koleżankami i kole-
gami. Wprawdzie w zajęciach w bibliotece, zorganizowa-
nych podczas ferii uczestniczą dzieci wcześniej zapisane, 
ale wkrótce odbędą się tam imprezy otwarte dla wszystkie 
chętnych.

Już jutro zaplanowano zabawę karnawałową  (19 
stycznia w godz. 13:30 - 15:00) dla najmłodszych. W progra-
mie m.in.: zabawy taneczno-ruchowe i wizyta gościa specjal-
nego - Myszki Minnie.

23 stycznia o godz. 10:00w bibliotece przy ul. Kaszub-
skiej odbędzie się spektakl „Żółta ciżemka”, a 26 stycznia 
o godz. 13.30 przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka”. 

Wstęp wolny!
Grupy zorganizowane obowiązują wcześniejsze zapisy.
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soliści
oliwia plizga  -  3. miejsce w kat. taniec współczesny
ewa odwrot  -    wyróżnienie w kat. taniec współczesny
zuzanna syska   -  1. miejsce w kat. inne formy
Maja grodzicka  -  wyróżnienie  w kat. inne formy
oliwia plizga       -   6.  miejsce  w kat.  jazz
elżbieta Mazur   -   3. miejsce  w kat. inne formy 
Magdalena Świtała -  2. miejsce w kat. inne formy, 2. miejsce 
w kat. jazz i 5. miejsce w kat. taniec współczesny
Maja jesionowska -    3. miejsce w kat. jazz, 4. miejsce w kat. 
inne formy i  5. miejsce w kat. taniec współczesny
amelia Badena  -  6. miejsce w kat. taniec współczesny i 6. 
miejsce w kat. jazz,  Natalia zegzuła - wyróżnienie w kat. jazz
Duety
antonina kas i Dominika Rompca  -  2. miejsce w kategorii 
taniec współczesny
Maja jesionowska i Magdalena Świtała -  1. miejsce w kate-
gorii inne formy 12-15 lat

tancerze wck na turnieju w Łebie

udane występy
Podopieczni Wejherowskiego Centrum Kultury wzięli udział w 

Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego w Łebie, zajmując 
wysokie lokaty. W turnieju uczestniczyły formacje z całej Polski.

- Startowaliśmy w trzech 
kategoriach tanecznych – 
jazz, taniec współczesny i in-
ne formy. Konkurencja była 
duża, ale tylko wtedy wygra-
na daje wielką satysfakcję 
dzieciom, a turniej jest cie-
kawy - powiedziała Elżbie-
ta Czeszejko, instruktorka 
i opiekunka grup tanecznych 
WCK, biorących udział w tur-
nieju. - Jestem bardzo dum-
na ze swoich podopiecznych. 
Dzieci ciężko pracowały na 
ten sukces. Mamy bardzo 
zdolne dzieci, czego dowo-
dem są znakomite wyniki. 
Poza tym w Łebie bawiliśmy 
się świetnie. 

Formacje

Bąbelki Mini  -  4.  miejsce 
w kat. do lat 8
Bąbelki  -  1. miejsce w kat. 
jazz do lat 11
Bąbelki Mini Formacja  
- 1. miejsce w kat. taniec 
współczesny do lat 11
Baccarki  - 2.  miejsce w kat. 
inne formy 12-15 lat
Baccara junior  -  2.  miejsce 
w kat. taniec współczesny 
Baccara  - 1. miejsce w kat. 
jazz powyżej 15 lat
Baccara Mini Formacja  
- 1. miejsce w kat. taniec 
współczesny powyżej 15 lat

W holu i na korytarzach 
urzędu można było podziwiać 
obrazy, zdjęcia i prace lite-
rackie. Dodatkową atrakcją 
były wykonane przez mło-
dzież z Zespołu Szkół drze-
wa genealogiczne ich rodzin.
Oferujące smakołyki kawia-
renki zostały przygotowane 
przez Koła Gospodyń Wiej-
skich Choczewo i Sasino oraz 
Stowarzyszenie „Razem”.

W koncercie pieśni kre-
sowych i rosyjskich, który 
dla licznie zebranych miesz-
kańców Gminy Choczewo 
wykonały Aleksandra Ła-
sińska, Malwina Sarzyń-
ska, Wiktoria Cielecka, 
Klaudia Kaczocha, Na-
talia Kaczocha, Agata 
Męcina i Agata Pytel, za-
brzmiały nie tylko ballady 
Bułata Okudżawy, piosenki 
Anny German i Żanny Bi-
czewskiej, ale także ludowe 
piosenki z kresów. 

Wpisały się one doskona-
le w klimat wieczoru, który 
rozpoczął długofalowy pro-
jekt pod nazwą „Tożsamość”, 
mający na celu zebranie w 
jedną publikację historii ro-
dzin, które po II wojnie przy-
były na ziemię choczewską, 
m.in. z kresów wschodnich. 
Wystawa prac mieszkańców 
Gminy dostępna będzie do 
końca miesiąca w Urzędzie 
Gminy w Choczewie.

W wydarzeniu uczest-
niczył wicestarosta wej-

W Choczewie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. 14 stycz-
nia br. Urząd Gminy zamienił się w salę koncertową i galerię. 

w urzędzie gminy w choczewie

wystawa i koncert

herowski Witold Reclaf i 
wójt Gminy Choczewo Wie-
sław Gębka. 

Organizatorami wy-
stawy i koncertu byli: 
Urząd Gminy w Chocze-
wie, Gminna Biblioteka 

Publiczna, Stowarzyszenie 
„Razem”, KGW Choczewo, 
KGW Sasino, Zespół Szkół 
w Choczewie im. Unii Eu-
ropejskiej, Przewodniczący 
Rady Gminy Choczewo oraz 
wiele osób dobrej woli.

Wyróżnienia otrzymali: ks. Wojciech Senger, ks. Andrzej Kmiecik, Ewa Studzińska, Irena War-
mowska, Natalia Labuda i Piotr Złoch, Edmund Szymikowski, Jan Szulc i Genowefa Zonewska, 
Henryk Kanka, Julia Lewińska, panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Kętrzynie i Strzepczu, Włady-
sława Wałdowska, Druhowie Jednostek OSP z Lini, Strzepcza i Lewina, Jadwiga Sommer, Irena 
Lewińska, Irena Labuda, Halina Pipiórka, Gabriela Syldatk, Danuta Szymikowska i Maria Okrój, 
Edyta Reich-Grzenkowicz i odchodząca na emeryturę Janina Borchmann. Nagrody otrzymały 
osoby społecznie zaangażowane w życie GDK Linia: Halina Hinz - Smażyno, Maria Rzepa - Po-
błocie, Iwona i Krzysztof Wos - Smażyno i Tomasz Miecznikowski - Pobłocie.  

Nagrody odebrali laureaci kategorii Sport 2016: Krystian Woźny, Stanisław Czaja, Grzegorz 
Wałdowski, Norbert Czubek, Iwona i Adam Kozerscy, Jakub Rzepa, Łukasz Ellwart, Jakub Brzeski, 
Rafał Bronk i Łukasz Polejowski oraz rodzice zaangażowani w życie drużyny juniorskiej.

Wyróżnienia w kategorii Artysta 2016, otrzymali: Tomasz Chyła, Krzysztof Chyła, Teresa Ellwart, 
Łukasz Puchtel i Angelina Trelińska. Podczas gali nie zabrakło też podziękowań dla włodarzy po-
wiatu i gminy oraz kierowników instytucji współpracujących z GDK.

Nagrody i podziękowania

gala w Lini
w Lini podsumowano dorobek kulturalny i sportowo-rekreacyjny za 

2016 r. podczas gali wójt Linii Bogusława engelbrecht i zastępca wójta astri-
da kaczyńska wręczyły podziękowania i wyróżnienia w kategorii przyjaciel 
gminnego Domu kultury.

W Lini odbyla się coroczna Gala Kultury i Sportu.
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AKTUALNOŚCI

Kilka lat temu wolon-
tariusze zgłaszali się sa-
modzielnie do szpitala. Od 
2016 roku placówka aktyw-
nie poszukuje osób chętnych 
do bezinteresownej pomocy, 
zgodnie z założeniami pro-
gramu „Wolontariat szpital-
ny” przyjętego przez Zarząd 
Województwa Pomorskiego 
we wrześniu 2015 r. 

- Obecnie współpracuje 
z nami 35 wolontariuszy. 
Większość z nich to uczniowie 
I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Króla Jana III Sobie-
skiego w Wejherowie - mówi 
Urszula Czacharowska, 
koordynator wolontariatu w 
Szpitalu Specjalistycznym 
w Wejherowie. - Młodzi lu-
dzie towarzyszą pacjentom 

w szpitalu specjalistycznym w wejherowie 

pomoc wolontariuszy 
jest bardzo potrzebna

Od kilku lat w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy Sp. z 
o.o. w Wejherowie działa wolontariat. Ochotnicy, na ogół bardzo 
młodzi, bezinteresownie pomagają w szpitalu, m.in. wspierając 
starsze osoby albo zajmując się dziećmi. Często rozmowa, uśmiech 
i spędzenie z kimś czasu bardzo poprawia samopoczucie pacjentów 
- tych małych i tych najstarszych. Wolontariuszy, których pomoc 
jest bezcenna, jest ciągle zbyt mało. Czy możesz do nich dołączyć?

oraz są ich opiekunami w 
Oddziałach Neurologii, Pe-
diatrii, Chirurgii Dziecięcej, 
Kardiologii i Angiologii In-
terwencyjnej oraz w Szpital-
nym Oddziale Ratunkowym 
i Zakładzie Pielęgnacyjno-
-Opiekuńczym.

- W ramach wolontariatu 
oferujemy możliwość samo-
realizacji i zdobycie doświad-
czenia, ciekawe i twórcze 
spędzanie czasu wolnego, 
życzliwą atmosferę, rozwija-
nie posiadanych umiejętności, 
szkolenia profesjonalistów a 
także sympatyczne spotka-
nia integracyjno-motywują-
ce - informuje Aleksandra 
Karczewska, specjalista ds. 
marketingu w Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Wejherowie. 

Wolontariusz podejmują-
cy współpracę ze szpitalem 
podpisuje porozumienie, w 
którym określony jest ob-
szar realizacji wolonta-
riatu, zakres obowiązków 
oraz czas świadczenia po-
mocy. Uczestniczy również  
w szkoleniu BHP oraz wy-
konuje badania z zakresu 
medycyny pracy. Szpital za-
pewnia też wolontariuszom 
zaświadczenie, opinię o re-
alizowanym wolontariacie.

Osoby zainteresowane, 
zarówno młode, jak i w doj-
rzałym lub starszym wie-
ku (emeryci), proszone są 
o kontakt z koordynator 
wolontariatu Urszulą Cza-
charowską pod numerem 
telefonu: 609 570 509.

Wolontariuszki z wejherowskiego szpitala z korodynatorką, Urszulą Czacharowską.

Nad morzem ostro wiało

zniszczone plaże 
i nadmorski las

W okresie świątecz-
no-noworocznym nad 
Bałtykiem ostro wia-
ło! Nadmorskie plaże, 
m.in. w powiecie wej-
herowskim są bardzo 
zniszczone.

Świadczą o tym zdjęcia, 
wykonanee przez Zygmun-
ta Pałasza w Lubiatowie 
(gmina Choczewo) na po-
czątku 2017 roku.

Zalana plaża i mnóstwo 
drzew, wyrwanych z ko-
rzeniami, które osunęły się 
ze skarpy -  to powszech-
ny widok wzdłuż wybrzeża. 
Wysoką skarpę przy plaży  
podmyły morskie fale w cza-
sie silnych sztormów. 

Zniszczone zostały rów-
nież zejścia na plażę i niektó-
re elementy infrastruktury 
(ławki, schodki, oznakowa-
nie), przygotowane z myślą 
o plażowiczach.

Fot. Zygmunt Pałasz

zapisy na kolejną edycję kursu samoobro-
ny dla pań ruszą w połowie marca, o czym in-
formować będzie wejherowska straż Miejska 
na stronie:  www.sm.wejherowo.pl.

Aktualnie trwa szósta edycja bezpłatnego kur-
su samoobrony, organizowana przez Straż Miejską 
oraz Urząd Miejski w  Wejherowie. Uczestniczka-
mi zajęć jest 36 kobiet, które zostały zapisane wg 

kolejne zajęcia w marcu

kurs samoobrony
kolejności zgłoszeń. Kurs prowadzą: Rafał karcz 
(samoobrona), tomasz groth (pierwsza pomoc) 
i komendant SM zenon hinca (teoria). 

W programie kursu odbywają się zajęcia z sa-
moobrony: uwolnienie się z uchwytów za ubra-
nie, obchwytów ciała, duszeń, a także obrona w 
parterze. Panie otrzymają certyfikaty ukończenia 
kursu podczas spotkania w ratuszu.
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W meczu o trzecie miejsce 
Błękitni Wejherowo wygrali 
z Piki Gdańsk. Piłkarki GO-
SRiT Luzino w Lidze Euro-
py zajęły 3 miejsce. Druga 
drużyna, prowadzona przez 
Piotra Jasielskiego zakoń-
czyła imprezę na 4 miejscu 
w Lidze Europy. 

Najlepszym strzelcem zo-
stał Kacper Nowak z Błękit-
nych Wejherowo.

Każdy uczestnik turnieju 
otrzymał słodki upominek, 
a najlepsi statuetki, medale 
oraz nagrody rzeczowe, dzię-
ki czemu wszyscy z Luzina 
wyjechali uśmiechnięci.  

Turniej Kaszub Cup został 
zorganizowany przez KTS-K 
i GOSRiT Luzino. Cykl tur-
niejów objęli patronatem ho-
norowym: Krzysztof Jurgiel 
- minister rolnictwa i rozwo-
ju Wsi, Mieczysława Struk- 
marszałek pomorskiego, 
Dariusz Drelich - wojewoda 
pomorski, Radosław Michal-
ski - prezes OZPN, Piotra 

Rekordowy „kaszub cup” w Luzinie

Błękitni na podium
W zawodach Kaszub Cup w luzińskiej hali widowiskowo-sporto-

wej, które odbyły się 7-8 stycznia br. po raz pierwszy udział wzięło 
aż 30 zespołów. Na parkiecie rywalizowało około 320 zawodników 
z Pomorza, rocznik 2006.

Klecha - przewodniczący 
Pom. LZS, Gabriela Lisius 
- starosta wejherowski, wójt 
Gminy Luzino - Jarosław 
Wejer oraz PZPN. 

Oprócz tego zawody 
wsparli: El professional Ma-

riusz Maszota, GEN GAZ, 
Merida, KKW Trading, 
Nadleśnictwo Strzebielino, 
Pomorski LZS, Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Pomorskiego, Gmina Luzi-
no, GOSRiT Luzino.

W rywalizacji wzięło 
udział ponad 150 zawod-
ników i zawodniczek z po-
wiatu wejherowskiego. 
Organizatorami zawodów 
byli: Powiatowy Zespół Pla-
cówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie 
oraz Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Rumi.

Oto wyniki zawodów:
Szkoły podstawowe
Dziewczęta

I miejsce - SP nr 9 w Rumi 
II - SP nr 8 w Wejherowie
III - SSP w Kostkowie
Chłopcy
I - SP nr 9 w Rumi
II -  SP nr 11 
w Wejherowie
III - SSP w Kostkowie
Gimnazja
Dziewczęta
I - Gimnazjum nr 1 
w Rumi
II - Samorządowe Gimna-

zjum w Kostkowie

pływanie. Mistrzostwa powiatu

Rumia najlepsza
Na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, odby-

ły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Podstawowych 
oraz Gimnazjalnych w Pływaniu Drużynowym. Zawody wygrały 
reprezentacje podstawówek i gimnazjów z Rumi.

III - Samorządowe Gim-
nazjum w Bolszewie.

IV - Gimnazjum nr 1 w 
Redzie

Chłopcy 
I - Gimnazjum 1 w Rumi.

II - Gimnazjum nr 3 w Wej-
herowie.

III - Samorządowe Gimna-
zjum w Bolszewie.

IV - Gimnazjum nr 1 w 
Redzie.
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KULTURA I OGŁOSZENIA

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

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

Przepraszam Pana Adama Puszcza za słowa obraźli-
we pod jego adresem wypowiedziane podczas spotkania 
członków Wspólnoty Mieszkaniowej Fenikowskiego 15, 17, 
19 w Wejherowie w dn.15.09.2016 na dziedzińcu przed bu-
dynkiem nr 15 w/w Wspólnoty.                   

Zawsze szybko, tanio, na czas!

GRYF - TAXI  Wejherowo

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

ogŁoszeNia

w  puLsie 

wejheRowa
606  101 502

czytelnikom przy-
pominamy,  że nie 
przyjmujemy już bez-
płatnych ogłoszeń 
drobnych w żadnej 
formie.    

takiej rubryki nie 
ma już na łamach „pul-
su wejherowa”.

kolejny 
„puls” 
za trzy
tygodnie

Kolejne wydanie „Pul-
su Wejherowa i powiatu 
wejherowskiego” ukaże 
się po 3-tygodniowej prze-
rwie, 9 lutego 2017 roku.
Zapraszamy do lektury.

Miejski zakład komunikacji wejherowo sp. z o.o. 
uprzejmie przypomina, że w okresie zimowych ferii 
szkolnych od 16 stycznia do 27 stycznia 2017 roku:

1. Nie kursują linie „szkolne”: nr 13 i 14

2. Na linii nr 1 obowiązują ograniczenia „wakacyjne”
Kurs linii nr 1 o godz. 13:29 z Osiedla Fenikowskiego koń-

czy bieg przy Gimnazjum w Bolszewie.
Nie jest wykonywany  kurs do Góry - odjazd z Os. Fenikow-

skiego o 13:29 - kurs kończy się przy Gimnazjum w Bolszewie,  
kurs powrotny z Góry o 14:29 zaczyna się od Bolszewa.

3. Linie nr 4 i 5 nie dojeżdżają do pętli przy szkole w Orlu.
Nie będą wykonywane kursy:
•  linii nr 4  o godz. 7:19 z SP Orle do Strzeleckiej
•  linii nr 4 o godz. 13:35 z Budowlanych i 13:51 ze Strzelec-

kiej do Gimnazjum w Bolszewie
•  linii nr 5 o godz. 6:50 ze Szpitala do Orla

4. Na linii nr 11 nie ma kursu „szkolnego”
• linii nr 11 o 7:06  z Osiedla Kaszubskiego (przystanek Ko-

chanowskiego) do Kąpina oraz powrót z Kąpina o 7:20.

całodobowa informacja telefoniczna:
 58 572 29 33 (Dyspozytor).

                           Miejski Zakład Komunikacji  
                       Wejherowo Sp. z o.o.

komunikacja miejska

autobusy Mzk
podczas ferii
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Nowa inwestycja wtBs sp. z o.o. 
prestiżowa lokalizacja, komfortowa kameralna kamienica 

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

zapraszamy 
do zapoznania się 

z projektem 
w siedzibie spółki

wejherowo, ul. parkowa 2a/20
tel. 58 677 46 16    e-mail:  biuro@wtbs.wejher.pl

Z POLICJI STRAŻ MIEJSKA
awaria sygnalizacji
Przez kilka godzin policjanci z Wydziału Ruchu Drogo-

wego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, kierowa-
li bezpośrednio ruchem na newralgicznym skrzyżowaniu 
na drodze krajowej nr 6 w Bolszewie z ul. Zamostną. 

Doszło tam do awarii sygnalizatorów. Usuwanie awarii 
trwało ok. 9 godzin. W tym czasie także na drogach pano-
wały niekorzystne warunki atmosferyczne. Sygnalizatory 
włączono po godz. 15:00. 

Rozbój w Redzie
Kryminalni z wejherowskiej komendy ustalili tożsamość 

sprawców rozboju, do którego doszło w jednym ze skle-
pów w Redzie. 25-latek oraz 24-latka zostali zatrzymani 
przez policjantów. 

Sprawca grożąc pracownicy sklepu zażądał pieniędzy z 
kasy. Kobieta pomagała w napadzie. Jak ustalili funkcjona-
riusze mężczyzna ten odpowiada także za inne przestępstwa. 
Napadł na dwie kobiety i używając siły ukradł im torebki. 

Mężczyzna oraz jego wspólniczka po przesłuchaniu usły-
szą zarzuty. Za przestępstwo rozboju grozi kara pozbawienia 
wolności do 12 lat.

pijani kierowcy
Wejherowscy policjanci zatrzymali  niedawno dwóch nie-

trzeźwych kierowców, jednego w Redzie a drugiego na te-
renie gminy Szemud. W Redzie funkcjonariusze zatrzymali 
kierowcę vw golfa do kontroli drogowej. Badanie alko-testem 
wykazało, że 44-letni kierowca miał ponad promil alkoholu 
w organizmie. 

Na terenie jednej z miejscowości gminy Szemud funk-
cjonariusze skontrolowali 39-latkę kierującą peugeotem. 
Podczas kontroli trzeźwości okazało się, że kobieta ma pro-
mil alkoholu w organizmie. Policjanci także zatrzymali jej 
prawo jazdy.

Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości 
grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

Na drogach jest ślisko i niebezpiecznie, do-
chodzi do kolizji oraz wypadków. Jeden z nich 
zdarzył się w poniedziałek ok. godziny 13.00 na 
trasie Łętowo - Karczemka w gminie Choczewo.

Samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo, a na-
stępnie wpadł w barierki odgradzające drogę od urwiska. 
Kobieta, kierująca samochodem wyszła z niego o własnych 
siłach, ale potem położyła się na jezdni. Z urazem nogi  zo-
stała przetransportowana do szpitala. W akcji ratowniczej 
uczestnili strażacy z OSP Choczewo. Ze strony interneto-
wej tej jednostki pochodzi informacja i zdjęcie u góry.

Zimowa aura nie miała natomiast wpływu na inny wy-
padek, który zdarzył się na drodze krajowej nr 6 w Wejhe-
rowie. 25-letni mężczyzna kierujący samochodem subaru 
podczas wykonywanego manewru zawracania na wysoko-
ści ul. Patoka, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadą-
cemu w kierunku Redy renaultem master. W wyniku tego 
zdarzenia doszło do zderzenia się obu pojazdów. Kierowcy 
byli trzeźwi. Funkcjonariusze zatrzymali sprawcy wypad-
ku prawo jazdy oraz z obu pojazdów dowody rejestracyjne. 

wypadki i kolizje  

Ślisko na drogach

Fot. OSP Choczewo

odśnieżanie to obowiązek
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu i czystości w gminach, 

na właścicielach i zarządcach nieruchomości spoczywa obo-
wiązek utrzymania chodnika w czystości, a w zimie na jego 
odśnieżanie i posypywanie piaskiem. Jeżeli chodnik jest nie-
odśnieżony, a pieszy przewróci się i złamie nogę, ma prawo 
domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania i 
zadośćuczynienia. Straż Miejska może nałożyć mandat karny 
w wys. 100 zł.

konieczne usuwanie sopli 
Straż Miejska w Wejherowie apeluje do właścicieli budyn-

ków o szybkie usuwanie z dachów sopli i nawisów śnieżnych. 
Piesi nie powinni chodzić pod zwisającymi soplami i nawi-
sami śnieżnymi. Jeśli zabezpieczenia takiego nie wykonamy, 
można otrzymać mandat karny od 20-500 zł. Osoby trzecie 
w przypadku uszkodzenia ciała przez sople lub śnieg mogą 
domagać się od właścicieli zadośćuczynienia za poniesiony 
ból, koszt leczenia czy utratę zarobków.

wycinanie drzew
Od 1 stycznia br. prywatni właściciele nieruchomości mo-

gą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich po-
sesjach. Jednak usunięcie drzew czy krzewów nie może być 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poza 
tym można wycinać tylko drzewa o określonym obwodzie. 
Z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia 
na wys. 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, 
wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, 
klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistne-
go. W przypadku pozostałych gatunków drzew - 50 cm. 

Bezdomni zimą
Policjanci i Strażnicy Miejscy apelują o zwracanie uwagi na 

osoby bezdomne, nietrzeźwe, wymagające opieki. Wszystkie 
zgłoszenia można kierować pod numery policji: 997 lub 112. 
Zgłoszenia można kierować także do straży miejskiej (986) 
lub pogotowia ratunkowego (999). 


