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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

Naprawa drogi 
osiedlowej, 
nowy chodnik, 
budowa placu 
zabaw – te i wiele 
innych lokalnych 
inicjatyw oraz 
inwestycji mogą 
doczekać się 
realizacji. 

A to za sprawą budżetu 
obywatelskiego, któ-
ry po raz pierwszy w 
historii został uchwa-
lony w Wejherowie. Co 
prawda kwota prze-
znaczona na realizację 
pomysłów zgłoszonych 
przez mieszkańców nie 
jest zbyt duża, ale – jak 
podkreślają władze 
miasta – jest to pierw-
szy, pilotażowy rok i w 
kolejnych latach pienię-
dzy może być znacznie 
więcej. 

Więcej str. 3

PIERWSZY TAKI 
BUDŻET W HISTORII

Fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t
Fo

t. 
R

af
ał

 K
or

bu
t

Fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t
Fo

t. 
R

af
ał

 K
or

bu
t

KOMUNIKACJA | Szybka Ko-
lej miejska poinformowała, 
że od 1 lutego zmieniają się 
ceny biletów, zarówno jedno-
razowych, jak i okresowych. 
Ceny biletów jednorazowych 
oraz miesięcznych wzrosną 
o około 5 proc., natomiast 
kwartalnych o około 7 proc. 

Niezmienne pozostają ceny 
biletów promocyjnych. 

Dla przykładu bilet mie-
sięczny na trasie Wejherowo-
Gdynia (lub Gdynia-Gdańsk) 
będzie kosztował 122 zł (do tej 
pory 116 zł), bilet jednorazo-
wy na tej trasie zdrożeje z 5,70 
zł do 6 zł. (raf)

Od lutego zdrożeją bilety

Tak wyglądają okolice ul. Iwaszkiewicza. W ramach budżetu 
obywatelskiego można by ten teren zagospodarować
  

Os. Kaszubskie. Tu kiedyś był plac zabaw - można go odbudo-
wać w ramach budżetu obywatelskiego

Na wniosek mieszkańców można będzie wyremontować 
lokalne drogi. Na zdjęciu ul. Kropidłowskiej

„Ulica” Staromłyńska. Może jej mieszkańcy złożą wniosek o 
utwardzenie nawierzchni?
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Ulica bez 
nawierzchni 
i oświetlenia
Tak wygląda ul. Gryfa Po-
morskiego. Dla miesz-
kańców osiedla Dzięciel-
skiego i okolicy,utwar-
dzenie tejże ulicy jest 
marzeniem. Osiedle nie 
ma ani jednego porząd-
nego dojazdu. Od uli-
cy Necla panują ciemno-
ści, kierowcy i piesi boją 
się tamtędy poruszać. 
Od krajowej 6 (ul.Pato-
ka) droga jest w fatalnym 
stanie. Jedynym sensow-
nym rozwiązaniem jest 
utwardzenie tymczasowe 
Gryfa Pomorskiego, po-
zwoli to nam mieszkań-
com na normalne poru-
szanie się do pobliskich 
szkół, przedszkoli czy ko-
ścioła.
           Czytelnik

Jakub W. 

na stronie: 
www.gwe24.pl

Archiwalne felietony 
Jakuba W. można znaleźć

Jestem 
Charlie
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Dyżur 
reportera

Nasz reporter czeka
na Państwa zgłoszenia!

dzwoń:
pn.-pt., 1000-1600

606 112 745

reportera
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W tym roku po raz pierwszy 
radni Wejherowa, na wnio-
sek prezydenta miasta, podjęli 
uchwałę o wydzieleniu części 
pieniędzy z budżetu miasta z 
przeznaczeniem na budżet oby-
watelski. Polega to na tym, że 
wejherowianie będą mogli zgło-
sić każdą inicjatywę, która przy-
czyni się do rozwoju ich dziel-
nicy i miasta, a następne sami 
zdecydują, która z nich zostanie 

zrealizowana.
W tym roku budżet obywatel-

ski wynosi 350 tys. zł. Podczas 
sesji radni opozycyjni propono-
wali, aby tę kwotę zwiększyć do 1 
mln zł, ale prezydent przekony-
wał, że na razie jest to pierwszy, 
pilotażowy rok, w którym takie 
zadania będą realizowane. I za-
powiedział, że jeśli mieszkańcy 
będą zgłaszać propozycje, kwo-
ta w kolejnych latach może być 
znacznie wyższa. 

- Propozycje powinny być 
podpisane przez co najmniej 

50 mieszkańców – tłumaczył 
podczas sesji prezydent miasta. 
- I taki wniosek zostaje zgło-
szony do urzędu, gdzie komisja 
sprawdzi, czy dane zadanie jest 
możliwe do zrealizowania. To 
nie będzie ocena, czy będzie fi-
nansowany, lecz ocena, czy w 
ogóle może być finansowany w 
ramach budżetu obywatelskiego. 
Następnie zostanie stworzona li-
sta wniosków i mieszkańcy będą 
głosować nad konkretnymi pro-
pozycjami. Każdy mieszkaniec 
będzie mógł zagłosować raz na 

jeden projekt.
Ostatnio w sprawie budże-

tu obywatelskiego głos zabrali 
przedstawiciele „Ruchu Społecz-
nego dla Wejherowa”, którzy wy-
słali list do prezydenta miasta. 

„[...] W naszej opinii proce-
dura ustalenia szczegółowych 
zasad wdrażania budżetu oby-
watelskiego powinna przebiegać 
przy zachowaniu pełnej transpa-
rentnosci, aby uniknąć jakich-
kolwiek podejrzeń

o stronniczość – czytamy w 
liście. - Dlatego też uważamy, 

że zasadniczą kwestią jest, aby 
w skład Komisji ds. budżetu 
obywatelskiego zostały powo-
łane osoby posiadające duże 
doświadczenie w pracy spo-
łecznej, pochodzące z różnych 
środowisk i zamieszkujące w 
różnych rejonach naszego mia-
sta. Ponadto ocena formalna 
złożonych projektów powinna 
przebiegać w sposób zapewnia-
jący obiektywizm i możliwość 
odwołania się wnioskodawcy w 
trybie administracyjnym. […] 
Za bardzo ważne w procesie 

wdrażania budżetu obywatel-
skiego uważamy także podjęcie 
działań, które zapewnią szeroką 
informację dla Mieszkańców nt. 
istoty i zasad wdrażania budżetu 
obywatelskiego. […] Kolejnym 
istotnym elementem podkreśla-
jącym obywatelski charakter tej 
inicjatywy powinno być umoż-
liwienie głosowania Mieszkań-
com w formie pisemnej w kilku 
punktach zlokalizowanych w 
różnych rejonach miasta”.
(całą treść listu publikujemy 
na portalu GWE24.pl)

O tych sprawach zadecydują mieszkańcy
Chyba każdemu z mieszkańców miasta najbardziej zależy na tym, aby to właśnie ulica, przy której mieszka, i chodnik tuż przed jego domem był 
wyremontowany. Takie możliwości daje budżet obywatelski – bo to właśnie inicjatywy pochodzące od mieszkańców są w jego ramach realizowane. 

Czy za pomocą kajaka 
przepłynąć można całe Po-
morze? Na tak postawione 
pytanie odpowiedzieć pró-
bowali uczestnicy roboczego 
spotkania zorganizowanego 
w ramach wojewódzkiego 
programu „Kajakiem przez 
Pomorze”, jakie odbyło się w 
siedzibie Filii Biblioteki Pu-
blicznej w Bolszewie.

Wzięli w nim udział re-
prezentanci kilkunastu po-
morskich nadleśnictw, sa-
morządów, w tym gminy 
Wejherowo z wójtem Henry-
kiem Skwarło, a także głów-
ni pomysłodawcy przed-
sięwzięcia (przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego) 

Kajakiem przez Pomorze

którzy przedstawili zaintereso-
wanym pierwszy wynik prac 
– analizę wykonalności, zmie-
rzających do realizacji tego 
innowacyjnego, turystycznego 
projektu. Przybyłym gościom 
zaprezentowane zostały opra-
cowania poszczególnych szla-
ków wodnych, typowanych do 
realizacji.

Głównym założeniem przed-
sięwzięcia jest stworzenie spój-
nej infrastruktury pozwalającej 
na swobodne uprawianie tu-
rystyki kajakowej na rzekach i 
jeziorach Pomorza. Jest to m.in. 
wybudowanie specjalistycznych 
przenosek dla kajaków, pól bi-
wakowych, stanic, przystani 
kajakowych czy uniwersalnych 

oznaczeń, umożliwiających 
komfortowe przemieszczanie się 
za pomocą kajaka po rzekach i 
jeziorach naszego województwa. 
Ostatecznym celem jest przygo-
towanie 40 szlaków na 1600 km 
tras kajakowych, za sumę ok. 71 
mln zł. Opracowanie projektu 
pozwoli jednak na aplikowanie 
przez Urząd Marszałkowski o 
środki unijne, dzięki którym 
możliwy będzie znaczny zwrot 
poniesionych kosztów.

W Gminie Wejherowo trasa 
kajakowa stworzona zostanie 
na rzece Redzie. Jej rozpoczęcie 
planowane jest w Zamostnem, 
przez Orle, Bolszewo, gdzie pla-
nowane jest stworzenie pola bi-
wakowego aż do jeziora Orle. W 
tym miejscu połączy się z trasą 
kolejnego samorządu. Realizacja 
przedsięwzięcia przewidywana 
jest do roku 2020.
(mat. UG Wejherowo)
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Zebrali ponad 120 tys. zł
Za nami 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze zbierali datki do puszek przy niesprzyjającej 
pogodzie – wiał silny wiatr i padał deszcz ze śniegiem. Skutecznie zniechęciło to wiele osób do rezygnacji z udziału 
w koncertach i innych atrakcjach, jakie odbywały się w ramach WOŚP. 

Wietrznie i mokro
11 stycznia od samego rana 

silnie wiało i padało. Z pew-
nością pogoda ta nie pomaga-
ła wolontariuszom WOŚP w 
zbieraniu datków, wiele osób 
zdecydowało się nie wycho-
dzić tego dnia z domu. Jednak 
grupki zmarzniętych wolon-
tariuszy z puszkami WOŚP 
z  cierpliwością wypatrywa-
ły mieszkańców przemyka-
jących się do kościołów. W 
okolicach wejherowskiego 
rynku kwestowała młodzież, 
grupa Stowarzyszenia Osób 
Historycznych im. Stefana 
Czarnieckiego a także przed-

stawiciele władz miasta Wej-
herowa.

Ci, którzy wybrali się do 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury, gdzie mieścił się 
wejherowski sztab WOŚP, na 
pewno nie czuli się zawiedze-
ni. Od południa do wieczora 
odbywały się tam występy 
artystyczne i koncerty oraz 
aukcja na rzecz Orkiestry.

Jak informuje Sebastian 
Niewola, koordynator WOŚP 
w Wejherowie, podczas akcji 
zebrano w sumie ok. 20 tys. 
zł.

Dwa sztaby w Redzie
W Redzie 23. Finał WOŚP 

odbywał się w dwóch miej-
scach – w Fabryce Kultury 

(Miejski Dom Kultury) oraz 
w Zespole Szkół nr 2 w Cie-
chocinie. Ponad 50 wolon-
tariuszy w całej Redzie od 
samego rana zbierało pienią-
dze do tradycyjnych puszek. 
W nowej siedzibie MDK po 
raz pierwszy odbyły się kon-
certy i występy w ramach 
tegorocznego finału. Jak co 
roku występom towarzyszyły 
kawiarenka i loteria przygo-
towane przez ZS 1 w Redzie 
oraz po raz pierwszy pokaz 
przygotowany przez Fundację 
Przedsiębiorczość Innowacje 
Kreatywność. Najbardziej cie-
szy nas wszystkich aktywność 
mieszkańców podczas licytacji 
– udało  się w ten sposób zebrać 
kwotę blisko 3 tys. złotych.

Jak co roku Finał cieszył 
się ogromnym zaintereso-
waniem licznie przybyłych 
gości. Wielu emocji dostar-
czyły licytacje gadżetów 
WOŚP i innych przedmio-
tów ofiarowanych na rzecz 
Orkiestry. Tradycyjnie już, 
zgromadzeni goście mieli 
okazję wysłuchać mini-kon-
certu w wykonaniu zespołu 
„Redzanie”, a muzyczny fi-
nał na mocno rockową nutę 
przygotował zespół uczniów 
i absolwentów gimnazjum.

W Fabryce Kultury zebra-
no ponad 22,5 tys. zł, nato-
miast w sztabie w Ciechoci-
nie ponad 18 tys. zł. Daje to 
łączną kwotę ponad 40 tys. 
złotych. 

Ponad 30 tys. zł w Rumi
Tyle pieniędzy policzo-

no do momentu zamknięcia 
rumskiego sztabu Orkiestry, 
funkcjonującego w hali wido-
wiskowo-sportowej Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekre-
acji przy ul. Mickiewicza 49. 
Liczenie jednak wciąż trwa, 
więc kwota na pewno będzie 
nieco wyższa.

W programie znalazły się: 
blok artystyczny muzyczno – 
taneczny,  dwie części licytacji 
oraz „Światełko do nieba” o 
godz. 21. Na scenie prezento-
wali się zdolni młodzi rumia-
nie z rumskich szkół i przed-
szkoli, uczestnicy szkół  tańca 
i szkół  wokalnych, a nawet 
aktorzy teatrzyku lalkowego. 

Przez cały czas występów na 
scenie głównej, dużo się działo 
także na antresoli hali MOSiR. 

Rumski sztab tegorocznej 
Orkiestry odwiedził Michał 
Pasieczny, burmistrz miasta, 
z synkiem. Przybyli też radni 
Rady Miejskiej Rumi. Obecna 
była również Posłanka na Sejm 
RP Krystyna Kłosin, która 
przekazała na licytację krawat 
z logo Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej, zresztą zlicytowany 
przez burmistrza Michała Pa-
siecznego.

Rekordy w sztabach 
gminnych

Finały WOŚP odbyły się tak-
że w gminach: Choczewo, Li-
nia, Luzino i Łęczyce. 

W ginie Choczewo podczas 
wielkoorkiestrowej imprezy 
pobito kilka rekordów. Pierw-
szy z nich – jak humorystycz-
nie opowiadają organizatorzy 
- to rekord w ilości przerw w 
dostawie energii elektrycznej w 
gminie (było to spowodowane 
uszkodzeniami linii energetycz-
nej na skutek silnego wiatru). 
Kolejne rekordy są już bardziej 
imponujące: największe, naj-
lepsze i najdłuższe w historii 
WOŚPu zagranego na terenie 
gminy Choczewo “Światełko 
do Nieba”, największa ilość 
występujących artystów i naj-
większa ilość wolontariuszy 
(39 osób). Udało się uzbierać 
ponad 11 tys. zł. 

W gminie Linia sztab WOŚP 
mieścił się w Zespole Szkół w 
Linii. Udało się tam zebrać tyle 
samo pieniędzy, co w ubiegłym 
roku, czyli nieco ponad 4 tys. 
zł. W gm. Łęczyce wielkoor-
kiestrowe granie zorganizo-
wano w Zespole Kształcenia i 
Wychowania w Strzebielinie. 
Udało się zebrać ok. 5,3 tys. zł. 
Kilka tys. zł uzbierano także w 
gm. Luzino. 
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Na nietypowy sposób ewan-
gelizacji wpadła grupa osób 
działających we wspólnotach 
w rumskich parafiach. Po-
stanowili mówić o Bogu po-
przez... filmy! Stworzyli więc 
kino. Inicjatywę podjęła grupa 
osób świeckich, związanych z 
rumskimi parafiami (głównie 

salezjańskimi - pw. Podwyż-
szenia Krzyża Św. i pw. NMP 
Wspomożenia Wiernych). 

- Postanowiliśmy rok temu 
zaangażować się w trochę 
nietypową ewangelizację i po-
czątkowo utworzyliśmy „kino 
Źródło”, czyli pokazy filmów 
chrześcijańskich – wyjaśnia 

Ewangelizacja 
nieco inaczej

Diakonia ewangelizacji z ks. moderatorem Januszem Tokarczykiem, 
który otacza opieką duszpasterską całą grupę

Piotr Komarnicki, jeden z ini-
cjatorów. - Organizujemy te po-
kazy w Oratorium przy parafii 
pw. Podwyższenia Krzyża Św. w 
Rumi. W kameralnych warun-
kach, przy kawie i cieście, pre-
zentujemy wartościowe, wzru-
szające filmy. Wstęp na pokazy 
jest bezpłatny.

Szczegóły odnośnie godzin 
emisji i repertuaru znajdują się 
na stronie internetowej www.
pelniducha.pl w zakładce /w 
Rumi/kino źródło.

Kino to nie jedyna inicjatywa 
podjęta przez grupę ewangeli-
zacyjną. Jej członkowie posta-
nowili też w okresie Wielkiego 
Postu przeprowadzić trochę 
inną formę rekolekcji - Semi-
narium Odnowy Wiary.

- Są to rekolekcje w życiu 
codziennym, czas odnawia-
nia i odbudowywania swojego 
życia wiary, relacji z Jezusem, 
otwierania się na łaskę oraz 
charyzmaty Ducha Świętego, 
odnajdywania swojego miejsca 
służby we wspólnocie Kościoła 
– tłumaczy Piotr Komarnicki. 
- Będzie to cykl dziesięciu co-
tygodniowych spotkań. Roz-
poczyna się w Wielkim Poście 
i trwa przez Okres Wielkanoc-
ny, kończąc się przed niedzielą 
Zesłania Ducha Świętego. Na 
każde spotkanie składa się Eu-
charystia, wspólna modlitwa 
przed Najświętszym Sakra-
mentem, konferencja i dziele-
nie w grupach owocami dzia-
łania łaski (rozmowa w gronie 
kilku osób). Szczegóły i zapisy 
– także na stronie www.pelni-
ducha.pl. 
Rafał Korbut

KĄPINO | Początek nowego 
roku to w gminie Wejherowo 
nie tylko kontynuacja rozpo-
czętych w ubiegłym inwesty-
cji, ale także start zupełnie 
nowych, lecz równie oczeki-
wanych przedsięwzięć. Do 
tych drugich z pewnością za-
licza się zapowiadana już kilka 
miesięcy temu budowa kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej 
w Kąpinie. Do podpisania 
umowy pomiędzy władzami 
gminy (które reprezentował 
Henryk Skwarło) wójt gmi-
ny Wejherowo, z wykonawcą 

(firmą Hydroinstal Drewa) 
doszło w pierwszych dniach 
stycznia.

Na podstawie podpisanej 
umowy do końca lata tego 
roku zakończony zostanie 
pierwszy etap tej inwestycji, a 
mianowicie połączenie kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej 
pomiędzy Kąpinem a Wej-
herowem. Na tym odcinku 
wykonany zostanie kanał sa-
nitarny łączący Kąpino z ist-
niejącą już siecią kanalizacyj-
ną w Wejherowie o długości 
ok. 7 km oraz kanał deszczo-

wy o długość ponad 5,5 km. 
Wykonanie tego etapu umoż-
liwi późniejszą rozbudowę ka-
nalizacji w Kąpinie. Wartość 
budowy pierwszej części to 
ok. 5,3 mln zł. Dofinansowa-
nie unijne z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
budowę kanalizacji sanitarnej 
prowadzącej do Kąpina wy-
nosi natomiast ok. 1,3 mln zł. 
(mat. UG Wejherowo)

Rozpoczyna się ważna 
i potrzebna inwestycja



POWIAT | Za budżetem po-
wiatu wejherowskiego na 2015 
rok, przygotowanym jeszcze 
przez poprzednie władze, byli 
wszyscy radni dlatego uchwa-
lono jeszcze kilkanaście innych 
uchwał na III sesji rady powiatu 
wejherowskiego.

Radni w budżecie na 2015 
rok przewidzieli 5 mln zł na 
inwestycje. Pozostałe zmia-
ny w budżecie opiewały rok 
2014, gdzie ustalono docho-
dy na 143 mln 602 tys. 961 zł 
oraz wydatki na 149 mln 541 

tys. 190 zł z przeznaczeniem 
m.in. na wydatki dla Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Redzie, zakup podnośnika 
do pracowni zawodowej ZSP 
nr 4 w Wejherowie, zakup 
rolet do klas szkolnych oraz 
płyt meblowych do nowo 
utworzonych pomieszczeń 
szkolnych i na przegląd tech-
niczny budynków PZPP-P w 
Rumi i Wejherowie. Zmianie 
uległa też wieloletnia progno-
za finansowa powiatu na lata 
2014-2018. Zatwierdzono wy-

datki budżetu, które nie wyga-
sły z upływem roku budżeto-
wego 2014. Wydatki dotyczą 
ścinki poboczy dróg za 165 
tys. 994 zł, dostawy i montażu 
regałów w archiwum staro-
stwa za 75 tys. 320 zł, rozbu-
dowy i przebudowy ZSP nr 1 
w Wejherowie o aulę za 586 
tys. 37 zł, realizacji projektu 
„Termoizolacja budynku ZSP 
nr 2 w Wejherowie” w zakresie 
wymiany stolarki okiennej za 
574 tys.706 zł, rozbudowy bu-
dynku ZSP nr 4 w Wejherowie 

Duże inwestycje 
w szkołach
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NA SYGNALE | Kryminalni 
z Wejherowa zatrzymali 37-
latka, w związku z podejrze-
niem popełnienia przez niego 
przestępstwa o charakterze 
pedofilskim. Do molestowa-
nia małoletniej doszło naj-
prawdopodobniej pod koniec 
roku, w jednej z miejscowo-
ści powiatu. Mundurowi po 
zatrzymaniu podejrzanego, 
przeprowadzili przeszukanie 
w jego mieszkaniu. Do tej 

sprawy zabezpieczyli między 
innymi jego telefon komór-
kowy. Zatrzymany został już 
przesłuchany przez policjan-
tów z Wydziału Dochodze-
niowo - Śledczego Komendy 
Powiatowej Policji w Wejhe-
rowie, usłyszał także zarzuty 
w prokuraturze. 

Jak udało nam się ustalić 
mężczyzna usłyszał zarzu-
ty doprowadzenia nieletniej 
(10-letniej dziewczynki) do 

poddania się innej czynno-
ści seksualnej. Prokuratura 
ustaliła, że 37-latek szedł za 
10-latką i gdy dziewczynka 
przechodziła przez teren zaro-
śnięty drzewami mężczyzna 
zatrzymał ją i zaczął mole-
stować. Co dokładnie zrobił 
podejrzany o przestępstwo 
– prokuratura ani policja nie 
ujawnia ze względu na dobro 
dziecka. Zaraz po tym wy-
darzeniu dziewczynka wró-

Molestował dziewczynkę? ciła do domu i opowiedziała 
wszystko najbliższych. Ci na-
tychmiast zawiadomili policję. 
Następnie dziewczynka została 
przesłuchana, zaś policja roz-
poczęła poszukiwania sprawcy. 
Po kilku dniach udało się usta-
lić tożsamość podejrzanego i 
dokonano jego zatrzymania. 
Mężczyzna został zatrzymany 
na ulicy, był bardzo zaskoczo-
ny widokiem policjantów. Do-
prowadzono go przed oblicze 
prokuratora, gdzie usłyszał za-
rzuty. Trafił też do aresztu na 
najbliższe trzy miesiące. 
(rk)

o pracownię diagnostyki samo-
chodowej za 1 mln 340 tys. 476 
zł, inwentaryzacji zadrzewienia 
przy drodze Kisewo-Żelazno 
i Rekowo Lęborskie-Godęto-
wo za 6.800 zł. Ponadto radni 
przyjęli Powiatowy Program 
Rozwoju Pieczy Zastępczej 
na lata 2015-2017 na kolejne 
3 lata. Wydatki poniesione w 
roku 2014 wyniosły 5 mln 883 
tys. 669 zł. Limit rodzin zastęp-
czych zawodowych na 2015 rok 
wyniesie 13 rodzin, na 2016 rok 
– 15 i na 2017 rok – 16. Radni 
przyjęli plan pracy rady powia-
tu na 2015 rok oraz zatwierdzili 
plan pracy i kontroli Komisji 
Rewizyjnej m.in. kontrolę ZSP 
nr 2 w Rumi i w Zarządzie Dro-
gowym dla Powiatu Puckiego 
i Wejherowskiego w Wejhero-
wie. (DD)
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Nadrzędnym celem mo-
dernizacji sieci jest popra-
wa niezawodności zasilania 
– tj. zmniejszenie liczby 
awarii i skrócenie czasu ich 
trwania, a także – o ile to 
możliwe - nieprzerywanie 
dostaw nawet podczas pla-
nowych prac na sieci. In-
westycje spółka realizuje 
wg kolejności zapewniają-
cej najwyższą efektywność 
wydatkowanych nakładów. 
Przeprowadzone w spółce 
analizy wpływu poszcze-
gólnych kierunków moder-
nizacji sieci jednoznacznie 
wskazują, że najbardziej 
efektywnymi kierunkami 
inwestowania są: automaty-
zacja sieci średniego napię-

ENERGA-Operator 
zmodernizował linie
Blisko 250 milionów złotych przeznaczyła ENERGA-Operator w 2014 r. na realizację programu poprawy niezawod-
ności zasilania, na który składa się przede wszystkim modernizacja sieci i automatyzacja sieci średniego napięcia. 
Zdaniem spółki efekty są już odczuwalne przez klientów.

cia oraz wymiana przewodów 
średniego i niskiego napięcia 
na izolowane.

W ramach prowadzonych 

prac modernizacyjnych w 
2104 roku wymieniono bli-
sko 730 km linii i przyłą-
czy z „gołych” na izolowane 

i zmodernizowano ponad 
1300 słupowych stacji trans-
formatorowych. Dzięki prze-
izolowaniu linie energetyczne 

nie reagują wyłączeniem, gdy 
spadnie na nie gałąź, a nawet 
– gdy oprze się o nie pień zła-
manego drzewa. Z kolei czas 
ewentualnych awarii ulega 
znaczącemu skróceniu dzięki 
wykorzystaniu rozłączników 
sterowanych radiowo. W 2014 
roku spółka zamontowała na 
sieci blisko 780 takich urzą-
dzeń.

Pozytywne efekty automaty-
zacji sieci średniego napięcia 
wskazuje Mirosław Nowakow-
ski, dyrektor Departamentu 
Zarządzania Majątkiem Sie-
ciowym w gdańskim oddziale 
spółki:

- Podczas świąt doszło do 
przerw w dostawach energii 
związanych z tym, że konary 
drzew, obciążone mokrym i 
ciężkim śniegiem opierały się 
o nasze linie, doprowadzając 
do wyłączeń odbiorców na 

W 2014 roku 
prace na 

liniach niskie-
go napięcia 

wykonywane 
były w zde-
cydowanej 
większości 
(90%) bez 

konieczności 
wyłączania 

zasilania. 

trudnodostępnych terenach 
leśnych. Awarii uległa m.in. 
linia średniego napięcia za-
silająca łącznie blisko 7 tys. 
odbiorców (ponad 220 stacji), 
na której zamontowaliśmy 12 
rozłączników sterowanych ra-
diowo. Dzięki przełączeniom 
dokonanym za ich pomocą w 
ciągu kilkudziesięciu minut 
przywróciliśmy zasilanie po-
nad 99 proc. klientów i zlo-
kalizowaliśmy uszkodzone 
przęsła. Na zasilanie przez ko-
lejne 8 godzin czekało ok. 150 
klientów, a nie 7 tys. W przy-
padku braku rozłączników, w 
takich warunkach pogodo-
wych lokalizacja uszkodzenia 
przez zespół pogotowia ener-
getycznego trwałaby około 6 
godzin, a klienci, do których 
zasilanie doprowadzane było 
uszkodzonymi ciągami, cze-
kaliby na elektryczność nie 
8, ale co najmniej 18 godzin. 
– podsumowuje dyrektor No-
wakowski.

Dodatkowo, aby podczas 
modernizacji linii nie było ko-
nieczne wyłączanie zasilania, 
ENERGA-Operator systema-
tycznie rozwija technologie 
prac pod napięciem. W 2014 
roku prace na liniach niskie-
go napięcia wykonywane były 
w zdecydowanej większości 
(90%) bez konieczności wyłą-
czania zasilania. W przypadku 
modernizacji linii średniego 
napięcia już ok. 25% prac pla-
nowych wykonywanych jest 
przy włączonym zasilaniu.
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Wiadomości 
rolnicze

Wnioski można składać w  Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a  
wsparciem są objęte przedsięwzięcia, które 
mają na celu m.in. zwiększenie bezpieczeń-
stwa na statkach rybackich, a także inwe-
stycje przyczyniające się do selektywnego 
połowu ryb, czyli zapobiegające odławia-
niu niewymiarowych osobników.

Pomoc na realizację operacji można po-
zyskać nie tylko na planowane inwestycje 
ale również na te, które zostały zrealizowa-
ne przed dniem złożenia wniosku o do� -
nansowanie aczkolwiek nie wcześniej niż 
przed dniem 29 czerwca 2009 r.

Wnioski o do� nansowanie należy składać 
do oddziału regionalnego Agencji właści-

wego ze względu na miejsce zamieszka-
nia albo siedzibę ubiegającego się o taką 
pomoc. Jeżeli wniosek o do� nansowanie 
zostanie złożony przesyłką rejestrowaną, 
dniem złożenia wniosku jest data stempla 
pocztowego. W przypadku, gdy wniosek 
o do� nansowanie zostanie dostarczony 
przesyłką kurierską, dniem złożenia wnio-
sku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do 
ARiMR.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania 
środków � nansowych, zgodnie z kolejno-
ścią złożenia prawidłowo wypełnionego i 
udokumentowanego wniosku o do� nan-
sowanie.
(GB)

W 7 polskich miastach będą miały miej-
sce konferencje � rmy DuPont. Spotkania 
organizowane są nieprzerwanie od 1999 
roku i mają na celu zacieśnienie współpra-
cy � rmy z producentami rolnymi.

Na terenie północnej Polski spotkanie w 
ramach Krajowej Konferencji DuPont zo-
stanie zorganizowane w  środę 21 stycznia 
w Elblągu w Multikinie (ulica Teatralna 5). 
Konferencje skierowane są tradycyjnie dla 
dla producentów rolnych i wszystkich zain-
teresowanych rozwojem rolnictwa. W tym 
roku, ze względu 40-lecia obecności Du-

Pont w Polsce będą one miały szczególnie 
uroczysty charakter.

- Tematem wiodącym Konferencji będzie 
nowa Kampania Współpracy z producenta-
mi rolnymi jak również nowości oferowane 
przez � rmę DuPont w sezonie 2015r. Będą 
to nowe rozwiązania ochrony fungicydo-
wej, z zastosowaniem nowego fungicydu 
Vertisan®. W nadchodzącym sezonie � rma 
przygotowała także nowości w ochronie 
zbóż przed chwastami – zapowiadają orga-
nizatorzy konferencji.

W programie przewidziane są także wy-

330 mln zł na 
innowacje, 
także 
w rolnictwie 
Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju rozstrzygnęło kon-
kursy w dwóch  programach 
strategicznych - StrategMed 
i BioStrateg. Na badania w 
obszarze pro� laktyki i lecze-
nia chorób cywilizacyjnych 
oraz środowiska naturalnego, 
rolnictwa i leśnictwa Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju  
przeznaczy ponad 330 mln zł.
„Pro� laktyka i leczenie chorób 
cywilizacyjnych - StrategMed” 
oraz „Środowisko naturalne, 
rolnictwo i leśnictwo - Bio-
Strateg” to dwa strategiczne 
programy badań naukowych i 
prac rozwojowych. Opracowała 
je Rada NCBR na podstawie 
Krajowego Programu Badań, 
który określa strategiczne kie-
runki badań naukowych i prac 
rozwojowych. 
Celem programu BioStrateg 
jest � nansowanie badań 
obejmujących bezpieczeństwo 
żywnościowe i bezpieczeń-
stwo żywności, racjonalne 
gospodarowanie zasobami 
naturalnymi, przeciwdziałanie 
i adaptację do zmian klimatu, 
ochronę bioróżnorodności i 
zrównoważony rozwój rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej oraz 
leśnictwo i przemysł drzewny. 
Program strategiczny Strateg-
Med koncentruje się natomiast 
na czterech obszarach współ-
czesnej medycyny: kardiologii 
i kardiochirurgii, onkologii, 
neurologii oraz medycynie re-
generacyjnej. Na oba programy 
Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju przeznaczyło łącznie 
1,3 mld zł.
-Inwestujemy środki w strate-
giczne obszary badań wspiera-
jąc najlepsze projekty ukierun-
kowane na transfer nowych 
technologii do gospodarki. 
Duża konkurencja wśród ubie-
gających się o do� nansowanie 
oraz znaczące zaangażowanie 
środków � nansowych przed-
siębiorców to sygnał, że współ-
praca środowiska naukowego 
i biznesu w kluczowych dla 
rozwoju Polski obszarach idzie 
w dobrym kierunku – mówi dy-
rektor Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju prof. Krzysz-
tof Jan Kurzydłowski. (GB)

ARiMR wydała decyzje w tej sprawie 
wyższych dopłat bezpośrednich dla rolników 
objętych w 2014 roku dyscypliną � nansową. 
Na dopłaty może liczyć nieco ponad
406 tys. osób.

W 2013 roku na podstawie przepisów Komisji 
Europejskiej, rolnicy którzy otrzymali dopłaty 
bezpośrednie wyższe od 2 tys. euro, zostali ob-
jęci tzw. dyscypliną � nansową - czyli należne im 
dopłaty � nansowane z budżetu UE zostały obni-
żone o współczynnik 2,45%. Mechanizm ten do-
tyczył 365,5 tys. rolników, a kwota, którą Polska 
zwróciła do budżetu UE wyniosła 153,9 mln zł. 

Takie działanie UE było podyktowane tym, 
że zaplanowany budżet � nansowy na realizację 
dopłat bezpośrednich za 2013 rok był wyższy od 
faktycznie dostępnego. Okazało się jednak, że 
z przekazanych przez Polskę pieniędzy UE wy-
korzystała tylko ponad milion złotych. Dlatego 
pozostała część tych środków, czyli 152,3 mln zł 
zostanie zwrócona naszym rolnikom.

Tra� ą one do tych, którzy ubiegali się w 2014 
roku o przyznanie dopłat bezpośrednich i zostali 
objęci dyscypliną � nansową - czyli przysługują-
ce im płatności są większe od 2 tys. euro. Takich 
rolników jest w 2014 r. nieco ponad 406 tys. W 
ich przypadku, należne im dopłaty bezpośred-
nie, zgodnie z decyzją UE dotyczącą tzw. dyscy-
pliny � nansowej, najpierw zostaną obniżone o 
1,3% (łącznie ok. 93,5 mln zł), a następnie pod-
wyższone, w sumie o kwotę 152,3 mln zł, którą 
Komisja Europejska zwróciła Polsce w ramach 
dopłat bezpośrednich za 2013 rok. Z różnicy po-
między tymi dwoma kwotami wynika, że rolni-
cy, którym przysługują dopłaty bezpośrednie za 
2014 r. w wysokości ponad 2 tys. euro, pomimo 
objęcia ich tzw. dyscypliną � nansową, otrzymają 
wyższe dopłaty niż wynika z obliczenia stawek 
płatności i powierzchni upraw. Decyzje admi-
nistracyjne przyznające im wyższe dopłaty bez-
pośrednie wydają kierownicy biur powiatowych 
ARiMR. Proces ten mógł się rozpocząć dzięki 
opublikowaniu, 29 grudnia 2014 r. rozporządze-
nia Rządu w sprawie zmiany zadań Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (GB)

Do� nansowanie inwestycji 
na kutrach rybackich
Wnioski o do� nansowanie inwestycji na kutrach rybackich będzie można składać od 
13 do 30 stycznia 2015 r. Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia polegająca na 
przykład na zwiększeniu bezpieczeństwa na statkach rybackich.
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Dopłaty bezpośrednie 
będą wyższe. Ale dla 
wybranych

Proces ten 
mógł się roz-
począć dzięki 
opublikowa-
niu, 29 grud-
nia 2014 r. 
rozporządze-
nia Rządu 
w sprawie 
zmiany zadań 
Agencji Re-
strukturyzacji 
i Moderniza-
cji Rolnictwa. 

Ruszają Krajowe Konferencje Du Pont
stąpienia pracowników naukowych Insty-
tutu Ochrony Roślin – Państwowego In-
stytutu Badawczego, oraz przedstawicieli 
� rm DuPont, oraz innych � rm z otoczenia 
rolnictwa. Umożliwi to nie tylko zapozna-
nie się z bieżącymi problemami, ale także 
stworzy okazję do kuluarowych spotkań i 
dyskusji.Pracownicy � rmy DuPont mają też 
przedstawić wyniki stosowania w zaleca-
nych programów ochrony najważniejszych 
gatunków uprawnych zgodnie z zasadami 
rolnictwa zrównoważonego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. (GB)



Obie � rmy podpkreślają, że 
rozwój rynku maszyn rolni-
czych inspiruje � rmy moto-
ryzacyjne do udoskonalania 
oraz rozszerzania oferty a 
przykładem takich działań 
jest powstanie dostosowa-
nych do maszyn rolniczych 
olejów � rmy ORLEN OIL. 
Oleje  wykorzystywane są już 
przez  producenta ciągników, 
lubelską spółkę Ursus. Naj-
nowsza technologia olejów 
PLATINUM Agro ma za-
pewnić bezpieczeństwo pracy 
maszyn rolniczych, wykorzy-
stywanych w zróżnicowanych 
i często ciężkich warunkach, 
przyczyni się do zmniejszenia 
zużycia paliwa oraz wydłuże-
nia okresów między wymia-
nami oleju oraz mniejszym 
zużyciem paliwa.

- Zarówno � rma ORLEN 
Oil, jak i URSUS mają bardzo 
mocną pozycję w swoich ob-
szarach działania. Każdy pol-
ski rolnik doskonale zna obie 
marki. Wspólne działania z 
Ursusem to szansa na umoc-
nienie naszej pozycji na rynku 
rodzimym. Obie � rmy mają 

Lubelski Ursus i ORLEN Oil 
zacieśniają współpracę

W przypadku rynku roślin 
oleistych, autorzy raportu 
oczekują, że w 2024 r. ich 
zbiory wyniosą ok. 32 mln 
t. W stosunku do średniej z 
ostatnich 3 lat zwiększą się o 
niecałe 6 proc., tj. o 1,7 mln 
t. Prognozowany wzrost pro-
dukcji będzie zatem znacznie 
niższy niż odnotowany w mi-
nionym dziesięcioleciu, gdy 
napędzał go dynamicznie roz-
wijający się sektor biodiesla. 
Hamująco na wzrost zbiorów 
w najbliższych latach będzie 
wpływać z jednej strony sta-
bilizujący się popyt na oleje 
roślinne wykorzystywane w 
sektorze biopaliw, a z drugiej 
ograniczenia agrotechniczne 

Spadki cen skupu surowców rolnych od grudnia 2013 r. 
do grudnia 2014 r. były głębsze niż obniżki cen środków 
produkcji – podał Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej 
Według comiesięcznego raportu IERiGŻ w ubiegłym roku ryn-
kowe uwarunkowania produkcji rolniczej wyraźnie pogorszy-
ły się w porównaniu z rokiem poprzednim. Były też gorsze niż 
przed dwoma laty, choć i tak lepsze niż w kryzysowym 2008 r.
 Ceny skupu podstawowych surowców rolniczych od grudnia 
2013 r. do grudnia 2014 r. spadły średnio o prawie 10 proc. 
i były głębsze niż obniżki cen środków produkcji, które co 
prawda potaniały, ale średnio tylko o 1,7 proc.
 Środki produkcji taniały drugi rok z rzędu przede wszystkim 
ze względu na spadki cen nawozów mineralnych i nośników 
energii. Chodzi przede wszystkim o obniżki światowych cen 
ropy naftowej i gazu oraz innych surowców.
Ponadto szybszy od popytu wzrost podaży nawozów spowo-
dował, że ceny nawozów mineralnych w ciągu 12 miesięcy 
2014 r. spadły nominalnie o kolejne 7,5 proc., po wzroście 
w latach 2011-2012 o 24,4 proc. Spadek cen skupu płodów 
rolnych o 9,9 proc. był też znacznie głębszy niż spadki cen 
detalicznych żywności, które w ostatnim roku (w porównaniu 
z grudniem 2013 r.) obniżyły się o 2,4 proc. Żywność po raz 
pierwszy od 2005 r. bezwzględnie staniała, przyczyniając się 
do niewielkiej de� acji, która w relacji grudzień 2014 - gru-
dzien 2013 r. wyniosła zaledwie 0,5 proc.
 Bezwzględny spadek cen żywności w 2014 r. był wynikiem 
niskich cen surowców rolniczych wywołanych m.in. wysoką 
podażą większości produktów w warunkach dekoniunktury 
i spadku cen na światowych rynkach. Dekoniunkturę na 
światowych rynkach pogłębiało embargo rosyjskie na import 
żywności z UE, w tym z Polski.
 Najbardziej ucierpiały gospodarstwa produkujące zboża. 
Dobre ubiegłoroczne zbiory zbóż i niskie ceny ziarna na 
świecie wpłynęły na spadek cen w skupach w Polsce. Pszenica 
potaniała o 13,5 proc., a kukurydza o 28,5 proc.
 Zboża staniały przede wszystkim w stosunku do drobiu, 
którego ceny wzrosły w 2014 r. realnie o 3,3 proc. Zboża po-
zostały jednak nadal drogie dla producentów żywca wieprzo-
wego, którego ceny w skupie w ciągu 12 miesięcy ub.r. spadły 
o ponad 24 proc. ze względu na wzrost podaży i embargo na 
import wieprzowiny z powodu afrykańskiego pomoru świń i 
rosyjskiego embarga.
 Pogorszyła się też sytuacja w branży mleczarskiej. Pogorsze-
nie koniunktury światowym rynku przetworów mlecznych 
spowodowało, że ceny skupu mleka spadły w ciągu ubiegłego 
roku spadły o 17 proc. (GB)

Coraz gorsze warunki 
produkcji rolnej

Lubelski Ursus, wiodący producent ciągników i maszyn dla rolnictwa połączył siły marketingowo-handlowe z � rmą ORLEN Oil, liderem branży 
olejowej w Polsce. Firmy mają wspólnie prowadzić akcje promocyjne i prezentować się podczas wydarzeń i imprez branżowych. Współpraca 
obejmie także wykorzystanie w produktach � rmy Ursus olejów PLATINUM Agro, skierowanych do branży rolniczej.

ogromne aspiracje i konieczny 
potencjał, aby stać się liczącym 
partnerem dla biznesu rolni-
czego nie tylko w Europie, ale i 
poza jej granicami. Tym samym 
„dobre, bo polskie” będzie w 
tym przypadku stanowiło o naj-
wyższej jakości proponowanych 
produktów – podkreśla Marcin 

Gralewski, prezes ORLEN Oil
- Podpisanie tego porozumie-

nia jest efektem realizacji sta-
rannie zaplanowanej strategii 
odbudowy nowoczesnej marki, 
którą stał się Ursus. Właśnie ta-
kie działania nazywamy „nową 
erą” w promocji jakości ofero-
wanych przez nas wyrobów– 

mówi Karol Zarajczyk, Prezes 
Ursus SA. – Wierzę w to, że 
rozpoczęta właśnie współpraca, 
w krótkim czasie przełoży się 
na wymierne efekty handlowe 
i marketingowe dla obu � rm, 
a kompleksowa oferta zostanie 
doceniona przez nowoczesnych 
rolników - dodaje.

Spółka ORLEN OIL, działa-
jąca w ramach Grupy Kapita-
łowej ORLEN S.A. zajmuje się 
kompleksowo produkcją i dys-
trybucją środków smarnych. 
Produkty Orlen Oil obejmują 
m.in.: najwyższej jakości oleje 
dla motoryzacji – PLATINUM, 
ORLEN OIL oraz oleje ULTOR 
do silników samochodów cię-
żarowych i autobusów. Jakość 
produktów oferowanych przez 
ORLEN OIL potwierdzają 
aprobaty znanych producen-
tów samochodów oraz maszyn 
przemysłowych.  

URSUS SA to ponad 120 lat 
rozwoju mechanizacji pol-
skiego rolnictwa, zbierania 

doświadczeń i podtrzymywa-
nia przemysłowych tradycji w 
oparciu o rodzimy kapitał. Z 
produktów URSUS S.A. korzy-
stają kolejne już pokolenia Po-
laków. Spółka zajmuje się pro-
dukcją i sprzedażą ciągników 
oraz maszyn rolniczych. Ideą 
� rmy jest wytwarzanie różno-
rodnych maszyn i urządzeń, 
nacechowanych europejską ja-
kością wykonania i dobrą ceną. 
Ursus S.A. jest jedyną spółką z 
segmentu maszyn i urządzeń 
dla rolnictwa notowaną na war-
szawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. Posiada za-
kłady produkcyjne w Lublinie, 
Dobrym Mieście i Opalenicy. 

Prognozy dla roślin oleistych
W grudniu 2014 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała swój coroczny raport, w którym 
zostały przedstawione prognozy dotyczące rozwoju sytuacji na wybranych rynkach rolnych 
w perspektywie kolejnych 10 lat (‘’Prospects for EU agricultural markets and income 2014-
2024’’) - informują analitycy BGŻ.

kowskich wydajność rzepaku 
pozostanie raczej stabilna, o 
tyle w nowych powinna stop-
niowo się zwiększać.

Drugą najpopularniejszą ro-
śliną oleistą uprawianą w UE 
pozostanie słonecznik. Jego 
zbiory w 2024 r. mają wynieść 
ok. 9 mln t wobec ok. 7,5-9,0 
mln t przeciętnie w latach 
2012-2014.

Unijne zbiory soi, wg auto-
rów raportu, w 2024 r. mogą 
wynieść 1,5 mln t wobec 0,9-
1,4 mln t przeciętnie w latach 
2012-2014. 

Warto dodać, że w prognozo-
wanym horyzoncie czasowym, 
UE pozostanie nadal impor-
terem netto nasion oleistych 
(głównie soi), śrut (śruty so-
jowej) oraz olejów roślinnych 
(przede wszystkim oleju pal-
mowego).
(GB)

nie pozwalające na znaczą-
ce zwiększenie powierzchni 
upraw.

Według ekspertów KE, w 
strukturze produkcji roślin ole-
istych w UE w najbliższej deka-
dzie, tak jak obecnie, będzie 
dominować rzepak, z udziałem 
ok. 2/3 (jego zbiory w 2024 r. 

mają wynieść ok. 21,5 mln t). 
Powierzchnia jego upraw usta-
bilizuje się na poziomie ok. 6,7 
mln ha. W przypadku plonów, 
autorzy raportu, spodziewają 
się, że wyniosą one przeciętnie 
3,2 t/ha w 2024 r. wobec 3,1-3,3 
t/ha w latach 2012-2014. O ile 
w starych państwach człon-
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I całe szczęście, bo tracili 
na nim wszyscy. Przede 
wszystkim, Bogu ducha 
winni pacjenci, ale także 
lekarze i minister zdrowia 
Bartosz Arłukowicz, odpo-
wiedzialny za wdrożenie 
od 1 stycznia tego roku 
pakietów onkologicznego i 
kolejkowego.

Wspomniałem nie bez ko-
zery o obu, powiązanych ze 
sobą pakietach, bo to o nie 
w tym proteście chodziło. 
Lekarze rodzinni, najgłośniej 
ci zrzeszeni w Porozumieniu 
Zielonogórskim, od począt-
ku negocjacji tłumaczyli, że 
na warunkach zaproponowa-
nych im przez ministra Ar-
łukowicza nie będą w stanie 
tych pakietów wprowadzić 
w życie. Negocjacje zostały 
tuż przed nowym rokiem 
przez ministra zerwane, na 
co lekarze odpowiedzieli, 
że w tej sytuacji oni umów 
z NFZ nie podpiszą, a bez 
umowy swoich gabinetów 
nie otworzą. Tak też zrobili. 
Kilka tysięcy gabinetów 
lekarskich 2 stycznia 
pozostało zamkniętych, 
co oznaczało prawdziwą 
gehennę dla zdezorientowa-
nych pacjentów i ich rodzin. 
No i zaczęło się przerzuca-
nie winą. Minister zarzucił 
lekarzom nieetyczny szantaż 
kosztem pacjentów, a oni mu 
niekompetencję i arogancję. 
To nie jest tak, że w każdym 
sporze prawda leży pośrod-
ku, bo często rację ma tylko 
jedna strona. Ale tu racje 
były podzielone po połowie. 
Pakiety onkologiczny i 
kolejkowy są najważniej-
szymi inicjatywami rządu 
PO-PSL w obszarze ochrony 
zdrowia. Z ich wdroże-
niem wiążą się ogromne 
oczekiwania, bo mają one 

przyspieszyć rozpoznanie 
choroby nowotworowej, co 
ma niebagatelny wpływ na 
skuteczność późniejszego le-
czenia. Jeszcze przed wyjaz-
dem do Brukseli ówczesny 
premier Donald Tusk zada-
nie ich wdrożenia powierzył 
ministrowi Arłukowiczowi, 
z jasnym przekazem, że ma 
się do tego w szczególny 
sposób przyłożyć. To mogła 
być dla Arłukowicza szansa 
poprawienia swojego wize-
runku, bo co tu dużo mówić, 
nie jest on najlepszy, o czym 
świadczy to, że w rankin-
gach najbardziej niepopu-
larnych ministrów, plasuje 
się on w ścisłej czołówce. 
Tylko w niewielkim stopniu 
tłumaczy go to, że od lat, 
resort zdrowia uznawany 
jest za jeden z najtrudniej-
szych i dlatego chętnych do 
jego objęcia nie ma wielu. 
Podobno głównie po to, by 
mógł wykazać się wykona-
niem tego zadania, premier 
Ewa Kopacz pozostawiła 
go na tym stanowisku. Tym 
bardziej powinien zrobić 
to perfekcyjnie. Lekarze 
mają rację, że negocjacje 
rozpoczęły się za późno. Na 
domiar złego, w czasie ich 
trwania, nikt im nie pokazał 
aktów wykonawczych do 
uchwalonych już ustaw. 
Dlatego całkiem możliwe, 
że chuchając na zimne, 
przesadzili ze swoimi po-
stulatami, a potem najzwy-
czajniej zabrakło czasu na 
ich skorygowanie. Ale czy to 
znaczy, że myśleli wyłącz-
nie o pieniądzach, a nie o 
bezpieczeństwie swoich pa-
cjentów? Znam wielu z nich 
i dlatego w to nie wierzę. 
Zresztą kto w tym sporze ma 
rację, okaże się dopiero za 
kilka miesięcy, bo w wyniku 
osiągniętego w końcu poro-
zumienia, zgodzono się do 
tego tematu powrócić. Nie 
można było tak od razu?

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

Protest lekarzy 
rodzinnych zakończony

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

Na ostatniej sesji radni przy-
jęli uchwałę dotyczącą progra-
mu teleopieki w gminie. Jest to 
projekt, przygotowany przez 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Zostało wytypo-
wanych 15 osób, które zosta-
ną objęte programem. Osoby 
obłożnie chore, będące pod 
opieką rodziny, będą miały 
dodatkowe wsparcie. Przyjęcie 
programu osłonowego gminy 
Wejherowo na lata 2015-2016 
pod nazwą „Teleopieka dla 
potrzebujących” ma na celu 
zapewnienie lepszej i sku-
teczniejszej pomocy dla osób 
starszych, niepełnosprawnych, 
schorowanych czy samotnych.

-Teleopieka zapewnia miesz-
kańcom gminy bezpłatny 
dostęp do telefonicznej opie-
ki domowej, polegającej na 
elektronicznym całodobowym 
monitoringu i przyzywaniu 
natychmiastowej pomocy w 

KONKURS | W Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w 
Wejherowie odbył się IV Po-
wiatowy Konkurs Wiedzy o 
Opozycji Antykomunistycz-
nej w Polsce w latach 1944-
1989. W konkursie wzięło 
udział sześć szkół średnich 
z całego powiatu wejherow-
skiego. 

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Wejherowie reprezentowała 
drużyna uczniów klasy dru-
giej w składzie: Kinga Jaros i 
Michał Radtke. Zespół przy-
gotowywał się pod czujnym 
okiem profesora Marcina 
Graczyka.

 -Po dotarciu do gmachu Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-

Najlepsi z antykomunizmu
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nych nr 4, od progu czuć było 
atmosferę gorących przygoto-
wań i oczekiwania na wyjątko-
wych gości, jakimi byli zasłuże-
ni działacze NSZZ Solidarność 
oraz władze powiatu wejherow-
skiego – wspomina Kinga Jaros. 
Konkurs składał się z dwóch czę-
ści. W pierwszym etapie ucznio-
wie wypełniali test a w drugim 
etapie odpowiadali na pytania, 
dotyczące prezentowanych zdjęć 
i materiałów dźwiękowych. Na 
ich podstawie określane zo-
stały daty wydarzeń, postacie 
historyczne i miejsca związa-
ne z dziejami PRL. Po długich 
zmaganiach drużyna z I Liceum 
Ogólnokształcącego zdecydo-
wanie wygrała z rywalami, dy-
stansując zdobywców drugiego 
miejsca o 10 punktów. Nagrody 
dla zwycięzców wręczyła starosta 
powiatu Gabriela Lisius. (DD)

Ruszyła teleopieka 
w gminie Wejherowo
POMOC | Od nowego roku na terenie gminy Wejherowo 
funkcjonuje pilotażowy program „Teleopieka dla potrzebujących”.

przypadku zagrożenia życia, 
zdrowia, bezpieczeństwa w miej-
scu ich zamieszkania – mówi 
wójt Henryk Skwarło.

Warunkiem korzystania z sys-
temu teleopieki jest zdolność do 
obsługi przycisku alarmowego, 
posiadanie dowolnego abona-
mentu telefonii stacjonarnej lub 
sieci GSM oraz specjalnie do-
stosowanego aparatu telefonicz-
nego. Wstępnie wytypowano do 
udziału w programie 15 osób, 
gdyż pomoc na lata 2015-2016 
jest programem pilotażowym i 
został skierowany do osób sa-
motnych, w  wieku poproduk-
cyjnym i niepełnosprawnych. Z 
wstępnych danych GOPS łączna 
kwota kosztów dla 15 osób wy-
niesie około 6.000 zł, jednak za-
rezerwowano na ten cel kwotę 10 
tys. zł. Obecnie 15 osób wyraziło 
chęć przystąpienia do programu, 
w tym 5 osób objętych wsparciem 
w formie usług opiekuńczych, 14 
osób zamieszkujących samotnie 
i prowadzących jednoosobowe 
gospodarstwo domowe oraz 1 
osoba w rodzinie. 

-Program umożliwi przyznanie 
świadczenia pieniężnego dla osób 
najuboższych, dla których zakup 
oprzyrządowania niezbędnego 
do uruchomienia tej usługi jest 
wydatkiem nadmiernie obciąża-
jącym budżet domowy – dodaje 
kierownik GOPS Ewa Zarębiń-
ska-Szczodra. (DD)Fo
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Osoby ob-
łożnie chore, 
będące pod 
opieką rodzi-
ny, będą miały 
dodatkowe 
wsparcie
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Rak piersi to  najczęściej wy-
stępujący nowotwór wśród Po-
lek. Warto więc się przebadać, 
gdyż tylko wczesne wykrycie 
choroby daje ogromną szansę 
na całkowite wyleczenie. 

- Zachęcamy kobiety w wie-
ku 50 – 69 lat do profilaktyki 
związanej z rakiem piersi, po-
nieważ jest to grupa szczegól-
nie narażona na zachorowanie 
na raka piersi – informują 
przedstawiciele firmy LUX 
MED, która przeprowadza ba-
dania. - Szczególnie apelujemy 
do wszystkich Pań z rocznika 
1965, ponieważ w tym roku 
wchodzą do Programu (wiąże 
się to z możliwością badania 
bezpłatnego i bez skierowa-
nia). Badanie jest bezpłatne, 

refundowane kobietom co 2 
lata przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia.

Mammografia trwa jedynie 
kilka minut i polega na zro-
bieniu 4 zdjęć rentgenowskich 
–  dwóch projekcji każdej 
piersi. Badania nie należy się 
obawiać, ponieważ promie-
niowanie, które emituje jest 
nie większe niż przy RTG 
zęba. Pozwala na rozpoznanie 
i wykrycie tzw. zmian bezobja-
wowych (guzków oraz innych 
nieprawidłowości w piersi) 
w bardzo wczesnym etapie 
rozwoju – wtedy, kiedy nie są 
one wyczuwalne przez kobietę 
lub lekarza, co bardzo istotnie 
zwiększa szansę wyleczenia.

Aby nie czekać w kolejce 
przy mammobusie, rekomen-
dowana jest wcześniejsza re-
jestracja pod nr tel. 58 666 2 

444. Call Center czynne jest 7 
dni w tygodniu. Informacje o 
badaniach dostępne również 
na stronie internetowej www.
mammo.pl 

Mammografię można bę-
dzie wykonać w mammobu-
sie:
– Reda – 28 stycznia przy 
Przychodni Zdrowia, ul. Łą-
kowa 
– Rumia – 29 stycznia na 
parkingu przy Hali Widowi-
skowo-Sportowej MOSiR, ul. 
Mickiewicza 49 
– Wejherowo – 29 – 30 stycz-
nia przy Centrum Han-
dlowym “ Kaszuby”, ul. I 
Brygady pancernej Wojska 
Polskiego 29 

Populacyjny Program Wcze-
snego Wykrywania Raka Pier-
si skierowany jest do kobiet 
zdrowych, które nie chorowa-

ły wcześniej na raka piersi. Po-
przez objęcie swoim zasięgiem 
jak największej liczby kobiet 
w populacji 50 – 69 lat, czyli 
najbardziej narażonej na za-
chorowanie na raka piersi, ma 
na celu zwiększenie odsetka 
nowotworów piersi wykrywa-
nych w najwcześniejszym sta-
dium zaawansowania klinicz-
nego. Otrzymywany wynik 
badania skryningowego (prze-
siewowego) to ocenione przez 
dwóch lekarzy specjalistów 
zdjęcia rentgenowskie piersi, z 
krótką adnotacją – czy wynik 
jest zmianowy bądź bezzmia-
nowy. Nie jest on w formie 
pełnego opisu diagnostyczne-
go tak, jak przy tradycyjnym 
badaniu. W razie konieczno-
ści dalszej diagnostyki, list 
zawiera wytyczne względem 
sposobu postępowania. 

Bezpłatne badania dla pań po 50-ce
Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka Piersi, nadal mniej 
niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Możliwość skorzystania z bezpłatnych badań będzie 
już w styczniu w Redzie i Wejherowie. 
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SPRZEDAM
DOM wolno stojący w 
Wejherowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, pilnie 
sprzedam, tel. 501 549 579, tel. 
58 672 34 13

SPRZEDAM działkę siedliskowa 
7600m2, media przy drodze i 
5000m2 łąki w miejscowości 
Łówcz Górny, 725 504 787

SPRZEDAM działkę siedliskowa, 
media przy drodze i 5000m2 łąki 
w miejscowości Łówcz Górny, 
725 504 787

SPRZEDAM mieszkanie 47 m, 
osiedle kaszubskie. Cena 160 tys. 
Wejherowo tel 514 689 930

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprzedam, 
prąd i woda, ul. Dębowa 13, 
Kąpino, gm. Wejherowo, tel. 605 
420 694

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem w 
Karwińskich Błotach, 1 km do 
pięknej plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 582 
483

SPRZEDAM działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 465 tys. zł, tel. 
502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 km 
do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 
502 686 196

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ mieszkanie 
3-pokojowe, kuchnia umeblowa-
na, 700 złotych, plus media. Tel: 
696-304-553

WEJHEROWO – Nanice, 55m2, 
wynajmę mieszkanie 3 poko-
jowe, kuchnia umeblowana z 
wyposażeniem AGD, łazienka z 
wanną, ubikacja oddzielna, 700 
zł/msc + media, tel. 696 304 553

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

FIAT panda wan 1.1  2004, 89 tys, 
salon bezwypadkowy 8400 zło-

tych, zadbany, tel. 695 230 080

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

KOREPETYCJE z j. polskiego 
na wszystkich poziomach 
-solidnie:egzaminator OKE. Tel: 
534-111-120 po południu.

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor 
LCD TV Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

INNE

SPRZEDAM telefon Nokia 108 
Dual Sim, nowy, w oryginalnym 
opakowaniu z gwarancją, kolor 
czarno - żółty, Wejherowo. Cena 
100,00 zł. Kontakt: tel. 660 731 
138

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, 
całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 
677 964

TOWARZYSKIE

44 LATA po rozwodzie. Szuka 
miłej Pani do stałego związku, 

Pomorskie. Tel: 786-197-025

SAMOTNY w związku, lat 48 
zapozna miłą Panią z Kartuz w 
wieku 40-50 lat. Tel: 697-822-366

29-LETNI kawaler bez nałogów 
pozna Panią do 37 lat w celu 
stworzenia kochającej się rodzi-
ny. Dziecko mile widziane. Tel: 
518-713-564

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM różnej wielkości 
kryształy, cena: 50zł./szt. (10szt.). 
Tel: 507-541-558 (dzwonić po 17)

SPRZEDAM nowy kombinezon 
narciarski. Rozmiar XL. Cena-
100zł. Tel: 507-541-558
SPRZEDAM łuparkę świdrową 
silnik 5.5 kw bardzo praktyczna. 
Tel: 601-638-877

SPRZEDAM bardzo dużo części i 
elementów do motoru wsk i sie-
dzenie nowe do starego roweru, 
tanio! Tel: 885-699-284      

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrz-
ne - prawe, NOWE, zbrojone, z 
wizjerem i kompletem kluczy, 
wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 
600 702 048 

MATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 
20 zł, 505-567-034

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034
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BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,

tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Agora SA
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
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REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
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tel. 58 736 33 22

REDAKCJA LĘBORK: 
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OGŁOSZENIA www.pomorski.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

Dodaj swoją � rmę do informatora medycznego

tel. 660 731 138

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrz-
ne, prawe, z futryną, zbrojone z 
wizjerem, komplet kluczy, cena: 
400 zł, tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od 
ręki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 

damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

ŻYCZENIA

KOCHANEJ Emilii Ch. dzięki za 
pamięć i serce. A.W.

WSZYSTKIEGO naj na urodziny 
P.Aniu z 11.01.zyczy K.H.

P. ANIU proszę inaczej sformuło-
wać prośbę o środki.

EMILII CH. podziękowania za 
serce i wsparcie składa A.W.
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ZAWODY | W hali sportowej 
ZSP nr 2 w Wejherowie, od-
były się mistrzostwa powiatu 
wejherowskiego szkół śred-
nich w piłce ręcznej chłop-
ców. Zawody były eliminacją 
do półfinału wojewódzkiej 
licealiady, który odbyła się w 
Wejherowie. W rywalizacji 
wzięło udział ponad 110 za-
wodników z całego powiatu. 
W ścisłym finale wystąpiło 

sześć najlepszych zespołów, 
wyłonionych po elimina-
cjach. Zwycięzcą turnieju zo-
stała drużyna Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w 
Wejherowie, która nie ponio-
sła w zawodach żadnej po-
rażki. Mistrzowie zdobyli 10 
punktów w bramkach 103:71 
i zagrali w składzie: Mariusz 
Michta, Marcin Michta, Da-
wid Kreft, Mariusz Naczke, 

LUZINO | W hali widowisko-
wo–sportowej GOSRiT od-
były się Mistrzostwa Gminy 
Luzino w halowej lekko-
atletyce szkół podstawo-
wych. W zawodach wzięli 
udział uczniowie z Sycho-
wa, Kębłowa, Luzina. W 
sumie 133 zawodników. Za-
wody zostały podzielone na 
dwie kategorie dziewcząt i 
chłopców w konkurencjach 

biegu na 30 m dziewcząt i 
chłopców, biegu na 600 m 
dziewcząt, biegu na 1000 
m chłopców, skoku w dal z 
miejsca dziewcząt i chłop-
ców, skoku wzwyż dziewcząt 
i chłopców, pchnięcie pił-
ką lekarską dziewcząt 2 kg 
i pchnięcia piłką lekarską 
chłopców 3 kg. Zwycięzcy w 
poszczególnych konkuren-
cjach będą reprezentowali 
gminę na mistrzostwach po-
wiatu. W kategorii dziewcząt 
w biegu na 30 m zwyciężyła 

Zuzanna Kalwarczyk Zuzan-
na z Kębłowa, drugie miejsce 
Anna Szulc z Luzina i trzecie 
Agnieszka Sikorra z Luzina. 
W skoku w dal wygrała Ro-
zalia Meyer z Luzina, druga 
była Iga Gielinska z Luzina i 
trzecia Patrycja Kowalewska 
z Luzina. W skoku wzwyż 
zwyciężyła Anna Szulc z Lu-
zina, drugie Paulina Bobkow-
ska Paulina z Luzina i trzecie 
Agata Gielinska z Luzina. W 
piłce lekarskiej 2 kg wygra-
ła Nikola Maszota z Luzina, 

STRZEPCZ | W hali sporto-
wej Zespołu Szkół w Strzep-
czu rozpoczęły się rozgrywki 
piłkarskie juniorów szkół 
podstawowych z rocznika 
2002 – 2004. Do zmagań 
o puchar wójta przystąpiły 
cztery drużyny: Strzepcz , 
BVB Linia, Pobłocie i GKS 
Linia. Zawodnicy grali 
systemem każdy z każdym. 
Zwyciężył Strzepcz z 9 pkt. 
w bramkach 16:4. Drużyna 
zagrała w składzie: Ma-
riusz Labuda, Filip Elwart, 
Wiktor Szardowski, Dominik 
Klinkosz, Dawid Klinkosz, 
Remigiusz Czech, Jakub 
Szmuda, Maciej Potrykus i 
Gracjan Czech. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został 
Wiktor Szaradowski ze 
Strzepcza. Drugie miejsce 
zajęła Linia z 6 pkt. w bram-
kach 16:9, trzecie Pobłocie 
z 3 pkt. w bramkach 16:11 i 
czwarte miejsce GKS Linia 
z 0 pkt. w bramkach 0:24. 
Tego samego dnia zmagania 
rozpoczęli gimnazjaliści z 
rocznika 1999-2001. Do 
rozgrywek zgłosiło się sześć 
zespołów młodych amatorów 

piłki nożnej: Szkoła Linia, FC 
Lewino, ZS Strzepcz, Gimna-
zjum Linia, WCP Strzepcz, 
Czarne Diabły Linia. Piłkarze 
grali systemem każdy z 
każdym. Drużyna gimna-
zjalistów z Lini okazała się 
bezkonkurencyjna, zdobywa-
jąc 13 pkt. w bramkach 28:3. 
W składzie reprezentacji 
znaleźli się: Mateusz Meyer, 
Dominik Konkel, Dawid 
Mielewczyk, Paweł Kotłow-
ski i Arkadiusz Łunecki. 
Drugie miejsce zajęła Szkoła 
Linia z 11 pkt. w bramkach 
15:3, trzecie Lewino z 10 pkt. 
w bramkach 14:8, czwarte 
Strzepcz z 3 pkt. w bramkach 
6:15, piąte ZS Strzepcz z 3 
pkt w bramkach 5:15 i szóste 
miejsce Czerwone Diabły Li-
nia z 0 pkt. w bramkach 1:25. 
Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Dawid Ellwart 
z drużyny „Szkoła Linia”. 
Wręczenia pucharów, medali 
i dyplomów dokonali zastęp-
ca wójta Astrida Kaczyńska,  
organizator Jan Trofimowicz, 
radny Mieczysław Potrykus 
i animator boiska Jakub 
Brzeski. (DD)

Rywalizowali o Puchar 
Wójta gminy LiniaTo są najlepsi 

lekkoatleci z Luzina
drugie Dominika Malinowska z 
Sychowa i trzecie Paulina Bob-
kowska z Luzina. W biegu na 
600 m zwyciężyła Rozalia Mey-
er z Luzina, druga była Mar-
ta Paszki z Sychowa i trzecia 
Paulina Formela z Kębłowa. W 
kategorii chłopców w biegu na 
30 m wygrał Beniamin Damps 
z Luzina, drugie Filip Angel z 
Luzina i trzecie Szymon Gibo-
wicz z Sychowa. W skoku w dal 
zwyciężył Aleksander Biernat z 
Luzina, drugi był Szymon Skiba 
z Luzina i trzeci Dawid Olszew-
ski z Luzina. W skoku wzwyż 
wygrał Gracjan Lis z Luzina, 
drugie Łukasz Michałek z Kę-
błowa i trzecie Szymon Skiba 
z Luzina. W piłce lekarskiej 3 
kg zwyciężył Gracjan Lis z Lu-
zina,  drugi był Piotr Hewelt z 
Luzina i trzeci Norbert Wejher 
z Sychowa. W biegu na 1000 m 
wygrał Beniamin Damps Be-
niamin z Luzina, drugie Igor 
Wiczkowski z Luzina i trze-
cie Jakub Gębala z Kębłowa. 
Najlepszą lekkoatletką została 
Rozalia Meyer, a najlepszym 
lekkoatletą Gracjan Lis. Zwy-
cięzcy otrzymali pamiątkowe 
medale oraz rozlosowano cen-
ne nagrody, ufundowane przez 
wójta gminy Jarosława Wejera. 
Zawody zorganizował Stani-
sław Kąkol, któremu pomagali 
nauczyciele.
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Mistrzostwa powiatu 
w piłce ręcznej

Łukasz Leśnik, Łukasz Łaga, 
Wiktor Wolszon, Patryk Gru-
ba, Szymon Małaszycki, Marcin 
Jędrzejczak, Mateusz Grunau, 
Kamil Martyka, Dawid Lasek 
i Adrian Niszczot. Poziom ry-
walizacji z roku na rok jest co 
raz wyższy, głównie za sprawą 
ciągle rozwijającej się Wejhe-
rowskiej Amatorskiej Ligi Piłki 
Ręcznej, organizowanej przez 
wejherowskich „Tytanów”. 
Drugie miejsce zajął ZSP nr 3 
w Wejherowie, trzecie ZSP nr 1 
w Wejherowie, czwarte ZSP nr 
2 w Wejherowie, piąte ZSP nr 
1 w Rumi, szóste II LO w Wej-
herowie, siódme ZSP w Redzie 
i ósme miejsce Niepubliczna 
Szkoła Rzemiosła w Wejhero-
wie. Na zakończenie zawodów 
zespoły zostały nagrodzone 
pucharami, medalami i dyplo-
mami, które wręczał dyrektor 
PZPOW Andrzej Byczkowski i 
referent Bartłomiej Woźniak. 
(DD)
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Mówiąc o sukcesach nale-
ży zacząć od występu drugiej 
drużyny młodziczek Aka-
demii Piłki Siatkowej Ru-
mia. Najmłodsze siatkarki w 
rozgrywkach wojewódzkich 
zwyciężyły w turnieju V ligi 
w Pucku. Pewne zwycięstwo 
nad gospodyniami oraz wy-
walczona po zaciętym boju w 
tie-breaku wygrana z przeciw-
niczkami z Gdyni przyniosły 
awans do IV ligi Mistrzostw 
Pomorza. W niedzielę turniej 
rozgrywał pierwszy zespół 
młodziczek i również odno-
tował sukces. Dzięki przeko-
nującym zwycięstwom nad 
drużynami z Malborka, Kwi-
dzyna i Gdańska rumianki 
wygrały zawody. Szczególnie 
pokonanie gospodyń z Geda-
nii jest bardzo cennym wyni-
kiem, bo od początku sezonu 

między trwa zacięta walka o 
prymat na Pomorzu między 
rumskimi akademiczkami, 
a gdańszczankami. Bardzo 
ważne mecze odbyły się także 
w hali rumskiego MOSiR. W 
lidze wojewódzkiej kadetek 
zespoły Rumi rozegrały ostat-
nie spotkania w fazie grupo-
wej. Zgodnie z oczekiwaniami 
druga drużyna nie miała pro-
blemów z pokonaniem prze-
ciwniczek z MMKS Gdańsk. 
Natomiast pierwszy zespół 
Akademii napotkał ogromny 
opór ze strony siatkarek ze Stę-
życy. Prowadziły już 2:0 w se-
tach, a w partiach numer trzy 
i cztery miały piłki meczowe, 
pozwoliły jednak przeciwnicz-
kom na doprowadzenie do tie-
breaka. W ostatniej odsłonie 
przyjezdne prowadziły już 10:5 
i 14:9, ale rumianki wykazały 
się ogromnym hartem ducha 
i po obronieniu siedmiu piłek 
meczowych rozstrzygnęły ry-

Weekend awansów i debiutów w Rumi
SIATKÓWKA | W pierwszym meczowym weekendzie nowego roku siatkarki Akademii Piłki Siatkowej Rumia 
odniosły kilka bardzo cennych zwycięstw, a w składach rumskich zespołów zobaczyliśmy nowe zawodniczki. 

walizację na swoją korzyść. W 
meczu II ligi kobiet Rumia po-
dejmowała poznańskiego Ener-
getyka. Gospodynie rozpoczęły 
mecz bojaźliwie, pozwalając 
poznaniankom na osiągnięcie 
kilkupunktowej przewagi od 
początku pierwszego seta. Ru-
miankom po kilku minutach 
udało się bardzo poprawić swoją 
grę i przez całą pierwszą odsło-
nę walczyły z przeciwniczkami o 
każdą piłkę. Drugi set był bardzo 
słaby. Rumskie siatkarki miały 
ogromne problemy z przyjęciem 
trudnych serwisów gości i bar-
dzo szybki na tablicy zobaczy-
liśmy wynik 2:0 dla Energetyka. 
Trzecia odsłona rozpoczęła się 
od prowadzenia gospodyń 4:0 i 
tym razem to poznanianki mu-
siały gonić wynik. Zawodniczki 
Energetyka zostały zmuszone 
do najwyższego wysiłku, aby nie 
dopuścić od przedłużenia spo-
tkania o kolejne sety. Natomiast 
akademiczki momenty dosko-
nałej gry przeplatały okresami 
przestojów co goście skwapli-
wie wykorzystały. Ostatecz-
nie Energetyk przełamał opór 
miejscowych i wygrał seta i cały 
mecz. Fo
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AMK - Puckie Centrum 

Jak mówi prezes zarządu 
Piotr Waga, warto wpisać w 
swój PIT naszą nazwę „Wej-
herowski Klub Sportowy 
Gryf” i numer naszego KRS 
- 0000275298, wyliczyć 1% 
podatku i wesprzeć nas tym 
prostym sposobem. Skieruj-
my swoje pieniądze na sport 
i sportowców. Na klub w 
którym na pewno w jakimś 
pokoleniu był, jest lub będzie 
członek Twojej rodziny. To u 
nas rokrocznie trenuje ponad 
200 dziewcząt i chłopców i 
ponad 50 seniorów. Twoja po-
moc może pomóc w moder-
nizacji i upiększeniu naszych 
pięknie położonych obiektów. 
Obiektów na których pisała 
się od ponad 90 lat historia 
wejherowskiego sportu i wej-
herowskiej piłki. Tu przeży-
waliśmy spadki i awanse. Ten 

ZMIANY | WKS Gryf 
wypożyczył ze Stomilu 
Olsztyn na rundę wiosen-
ną Michała Wiśniewskie-
go. Zawodnik o statusie 
młodzieżowca trenował z 
pierwszym zespołem Sto-
milu, lecz występował w 
rezerwach klubu z Warmii 
i Mazur ze względu na roz-
poczęte studia w Gdańsku. 
Michał może grać zarówno 
w formacji obronnej, jak 
i w pomocy. Ponownie 
w Gry� e zagościł Paweł 
Brzuzy. Ten 21-letni uni-
wersalny zawodnik, może 
grać zarówno w formacji 
obronnej, jak i w pomocy. 
Paweł powraca do klubu, 
w którym występował 
przez cały sezon 2013/2014 
na boiskach II-ligowych. 
Tym razem przychodzi na 
półroczne wypożyczenie 
z Arki Gdynia. Urodzo-
ny 10 marca 1993 roku 
zawodnik, po raz pierwszy 
pojawił się w Gry� e po 
zwycięskim sezonie w 
III lidze, w połowie 2013 
roku. Zadebiutował me-
czem w Pucharze Polski, 
gdzie WKS na boisku w 
Bytowie wygrał z Bytovią 
3:2. Występował okrągły 
sezon, podczas którego 

grał w 30 spotkaniach II 
ligi zachodniej oraz dwóch 
spotkaniach pucharowych. 
W lidze wystąpił w 25 
spotkaniach w pierwszej 
„jedenastce”, z czego 16 w 
pełnym wymiarze czaso-
wym. Zanotował 6 żółtych 
kartek, z czego w spotka-
niu z Zagłębiem Sosnowiec 
po dwóch upomnieniach, 
musiał przedwcześnie 
opuścić plac gry. Zdobył 
historyczną bramkę w 
domowym spotkaniu z 
Polonią Bytom. Po kilku-
nastometrowym rajdzie 
z własnej połowy, minął 
dwóch zawodników, a póź-
niej bramkarza przyjezd-
nych i z prawie zerowego 
kąta zdobył bramkę. (DD)

SUKCES | Po raz kolejny mło-
dzi adepci wejherowskiego 
Gryfa z rocznika 2000 świet-
nie spisali się w turnieju ha-
lowym. Tym razem w rozgry-
wanych 10 stycznia zawodach 
w Somoninie zgarnęli srebrne 
medale. Bramki stracili do-
piero w meczu pół� nałowym 
i � nale. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został ponow-
nie wybrany zawodnik WKS

-u - Michał Ustrowski. 
W meczach grupowych Gryf 

Wejherowo pokonał AP Brdę 
II Bydgoszcz 1:0. Bramkę zdo-
był  Michał Ustrowski. Gryf 
wygrał też z Moreną Gdańsk 
2:0. Dwie bramki strzelił 
również Michał Ustrowski. 
Natomiast Amator II Kieł-
pino uległ Gryfowi 0:5. Tym 
razem bramki zdobyli Michał 
Ustrowski, Fabian Kątny, Szy-

mon Krauze i Maciej Koszał-
ka. Następnie w ćwierć� nale 
juniorzy Gryfa pokonali Car-
tusię 1923 Kartuzy 1:0. Bram-
kę strzelił Ksawery Solarczyk. 
W meczu pół� nałowym KP 
Sopot zremisował z Wejhero-
wem 2:2 po bramkach Fabia-
na Kątnego i Szymona Krauze. 
Jednak po rzutach karnych 1:2 
wygrał Gryf dzięki Michałowi 
Ustrowskiemu i Maciejowi 

Koszałce. W rozgrywkach � -
nałowych AP Brda Bydgoszcz 
pokonała Gryf Wejherowo 
2:0. W składzie zwycięskiego 
zespołu Gryfa zagrali: Piotr 
Młynarczykowski, Michał 
Dzienisz, Szymon Krauze, 
Ksawery Solarczyk, Oskar 
Formella, Fabian Kątny, Bar-
tosz Gowiński, Kacper Malz, 
Michał Ustrowski i Maciej 
Koszałka. (DD)

Nowi zawodnicy Gryfa

Srebrny medal dla juniorów rocznika 2000

Fo
t. 

W
K

S

W roz-
grywkach 
� nałowych 
AP Brda 
Bydgoszcz 
pokonała 
Gryf Wejhe-
rowo 2:0

Przekaż 1 procent 
podatku na Gryfa
POMOC | To bardzo proste. Od 1 stycznia 2015 roku przy wypełnianiu PIT-u wystarczy 
wpisać w odpowiednią rubrykę Wejherowski Klub Sportowy Gryf i numer organizacji 
pożytku publicznego KRS - 0000275298.  To najlepsza lokata na 1 % z twojego rocznego 
podatku.  Jest to proste, czytelne, uczciwe, humanitarne i pozbawione formalności.

stadion był świadkiem najważ-
niejszych wydarzeń piłkarskich 
w regionie. Tu tysiące ludzi 
oglądało zmagania sportowe 
i brało udział w imprezach re-
kreacyjnych. Chcemy naszym 
obiektom nadać europejski 
standard przy Waszej pomocy. 
Państwa pomoc może się nade 
wszystko przyczynić do wy-
chowania wreszcie wielkiego 
piłkarza i sportowca. Tu trenuje 

lub choćby podejmował próby 
treningów co drugi chłopiec w 
mieście a dla wielu chłopców 
z ościennych miejscowości 
jest wielkim honorem grać i 
reprezentować nasz Klub. Do 
naszego klubu ojcowie przy-
prowadzają swoich synów a 
dziadkowie wnuków. Matki i 
babcie przeżywają mecze swo-
ich pociech. Tworzymy historię 
w której przez swoją hojność i 

Ty możesz wziąć udział. Orga-
nizacja tych wszystkich przed-
sięwzięć jest sprawą kosztowną. 
Twój 1% na rzecz WKS „Gryf” 
to wspaniały dar na szlachetny i 
konkretny cel. To dar, który po-
zostanie w granicach Wejhero-
wa a nie powędruje w nieznane 
nikomu rejony Polski. Podaruj-
my nam choćby grosik. Prosi-
my, dziękujemy i zapraszamy 
do naszego klubu. (DD)

Skierujmy swoje 
pieniądze na sport 
i sportowców
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