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WEJHEROWO | Samochody stojące bezpośrednio pod drzewami i pomiędzy krzakami to codzienny wi-
dok na Osiedlu Fenikowskiego w Wejherowie. A przecież obowiązuje zakaz wjazdu do lasu. Wielu mieszań-
ców interweniowało już w tej sprawie – na razie bezskutecznie, gdyż służby porządkowe rozkładają ręce: 
„to teren prywatny, nic nie możemy zrobić” - mówią zgodnie strażnicy miejscy i strażnicy leśni.

Las to nie parking!

Dotacje
dla klubów
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wyzwanie

str. 10

Kampania 
w pełni

czytaj str. 3

Najważniejsze
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Miałem pojechać ostro po 
bandzie. Tematy były aż dwa 
do przeczołgania paru osób. 
Zrezygnowałem. Po co ko-
pać leżących? W ostatnią nie-
dzielę miały miejsce wybory 
do trzech osiedli na terenie 
Wejherowa. Zgodnie z prze-
widywaniami na Osiedlu Su-
charskiego radę wybrano, na 
Śmiechowie Północ i Śmie-
chowie Południe, zgodnie z na-
zwą…Czyli śmiesznie. Wcze-
śniej nie doszło do wyborów 
na osiedlu Przemysłowa, bo 
zgłosił się chyba tylko jeden 
chętny na radnego. Pytań jest 
wiele. Po co komu te wybo-

ry? Jakie uprawnienia mają te 
rady i jakie budżety? Czy całe 
miasto jest podzielone na osie-
dla, czyli czy wszyscy miesz-
kańcy mogą głosować? Kto 
się boi rad osiedli i dlaczego? 
Czy potrzebny jest próg wy-
borczy, aby głosowanie było 
ważne? Nie będę odpowiadał 
na poszczególne pytania, lecz 
wygłoszę swoją mowę tro-
nową, wszak jam jest Ojciec 
Założyciel. Szanowni Miesz-
czanie! Chcecie demokracji 
na najniższym szczeblu? Jeśli 
tak, to weźcie władzę w swo-
je ręce. Niech radni podzielą 
CAŁE miasto na osiedla czy 

Jakub W. 
jak kto woli na dzielnice. 
Niech przyznają radom tych 
osiedli poważne budżety, za 
które można przeprowadzić 
małe inwestycje lokalne a nie 
tylko grilla z okazji lub bez 
okazji. Niech radni osiedlo-
wi mają inicjatywę uchwa-
łodawczą w Radzie Miasta 
Wejherowa, wówczas tych 
21. mądrali i prezio ze swoją 
świtą, nabiorą respektu dla 
mieszkańców. Niech w koń-
cu nie będzie progu 10. pro-
centowego, który praktycznie 
uniemożliwia wybór rad osie-
dli. Wszak radnych miejskich 
nie wybiera się z jakimkol-
wiek progiem, prawda? W la-
tach dziewięćdziesiątych XX 

wieku kilku radnych miej-
skich w Wejherowie wpadło 
na dobry pomysł, aby rady 
osiedli utworzyć. Miały być 
zalążkiem samorządności 
i stanowić awangardę oby-
watelskości mieszkańców. 
Niestety, do władzy w mie-
ście doszły „złe” moce i cały 
zapał osiedlowy ostygł. Prze-
stało komukolwiek zależeć na 
samorządności osiedlowej. 
Rządzący zaczęli się bać, że 
w radach osiedli wykształcą 
się nowe pokolenia samorzą-
dowców i… Kiedyś przejmą 
władzę w mieście. Nie boją się 
o to w Gdańsku czy w Gdyni. 
Wprost przeciwnie. Obudź się 
i ty, Wejherowo. Już czas.

ARCHIWALNE FELIETONY Jakuba W. 
można znaleźć na stronie: www.gwe24.pl

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

wyślij zdjęcie 
wraz z krótkim 
opisem na adres:
pstryk@expressy.pl

Pobudka

Tajemnicza 
rura straszy 
przechodniów

Zdjęcie zostało zrobione przy ul. 
Judyckiego, w pobliżu przystanku 
SKM Wejherowo Nanice. Ta rura już 
od przynajmniej czterech miesięcy 
wystaje na chodnik... Sterczy nie 
wiadomo po co - może ktoś w koń-
cu się tym zajmie?

Mieszkaniec Wejherowa

- A może najpierw oświetlić przejście dla 
pieszych na ul. Rzeźnickiej i ul. Judyckiego. 
Na tym skrzyżowaniu brak pasów na jezdni 
i oświetlenia. @Ryszard

- Połączenie z centrum miasta? To Kafl aund 
znaczy, czy szpital? Raczej połączenie jednej 
peryferii z drugą. Bardziej byłbym zadowolo-
ny, gdyby z Lelewela znikł wszędobylski fetor 
palonych butelek, szmat, plasti ków, śmie-
ci, płyt meblowych... tu się nie da otworzyć 
okien, nie mówiąc o relaksie na świeżym po-
wietrzu.  @Mieszkaniec

Kiedy dalsze budowa dróg? To jest najważ-
niejsze. @RB

Ale łaska - dyplomatycznie problem został 
odsunięty o cały rok. Brak nam Prezydenta 
o podejmowaniu szybkich i zdecydowanych 
działań. Wilk syty - owca cała. @Lokator

 

WASZYM ZDANIEM:

Przeglądaj, czytaj, komentuj 
         www.GWE24.pl

Autobusem dojedziesz do Śmiechowa
- to artykuł najczęściej komentowany przez Internautów w ubiegłym tygodniu. 
Poniżej publikujemy kilka Waszych opinii: 
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WEJHEROWO | Brak miejsc parkingowych to od dawna zmora kierowców na Osiedlu Feni-
kowskiego w Wejherowie. 

Odwieczny problem 
z parkowaniem

Wielu mieszkańców Osie-
dla Fenikowskiego na co 
dzień narzeka na kierowców, 
którzy stawiają swoje samo-
chody gdzie popadnie, czę-
sto niezgodnie z przepisami. 
Kierowcy natomiast bronią 
się, że na osiedlu dramatycz-
nie brakuje miejsc parkingo-
wych. 

- Gdzie mamy parkować, 
jeśli nikt o to nie zadbał? 
- pyta retorycznie pan An-
drzej, mieszkaniec os. Feni-
kowskiego.

Trzeba jednak podkreślić, że 
brak parkingów nie upoważnia 
kierowców do łamania przepi-
sów. A robią to często. Wielu 
z nich codziennie zostawia 
samochody w lesie, przy dro-
dze prowadzącej w kierunku 
Redy. 

- Znamy ten problem – po-
twierdza Zenon Hinca, ko-
mendant Straży Miejskiej w 
Wejherowie. - Kierowcy łamią 
prawo, bo wjazd do lasu i par-
kowanie tam jest zakazane. 
Codziennie na tym osiedlu 
interweniujemy kilka razy, ale 
akurat na tym terenie leśnym 
nie, ponieważ nie mamy do 
tego podstaw prawnych. To 
częściowo teren prywatny, a 

właściciel nie robi nic, aby za-
kazać kierowcom parkowania 
tam. 

Sama droga prowadząca 
przez las jest udostępniona 
dla ruchu samochodowego. 
Ale zjeżdżać z niej pomiędzy 
drzewa i parkować w lesie już 
nie wolno. Nakładaniem man-
datów dla kierowców, którzy 
łamią przepisy, zajmuje się 
Straż Leśna. Ale tym razem 
strażnicy są bezradni. 

- Teren w okolicach miejsca, 
gdzie zaczyna się ta droga, jest 
własnością prywatną – wyja-
śnia Janusz Leis, komendant 
Straży Leśnej Nadleśnictwa 
Wejherowo. - Dlatego my nie 
mamy możliwości interwenio-
wać. Jedynym wyjściem jest 

ustalenie właściciela i zobo-
wiązanie go do np. ogrodzenia 
terenu. Wystąpiliśmy z takim 
wnioskiem do starostwa po-
wiatowego. Trzeba bowiem 
pamiętać, że to jest las, a nie 
parking i nie powinno się 
tam wjeżdżać samochodami. 
Nas – leśników – boli ta sytu-
acja, tym bardziej, że jest tam 
piękny drzewostan i to bardzo 
atrakcyjny teren na spacery i 
wypoczynek. 

Problem znają tez przedsta-
wiciele Biura Obsługi Nieru-
chomości z Wejherowa, za-
rządzającego tym osiedlem. 
Niedawno zorganizowano 
spotkanie, w którym uczestni-
czyli mieszkańcy, przedstawi-
ciele BON, policjanci i straż 

miejska. Podczas spotkania 
dyskutowano, co zrobić z tym 
problemem. 

- Nie możemy zrobić par-
kingu pod blokami, bo działki 
mają ograniczoną wielkość i 
nic na to nie poradzimy – wy-
jaśnia Liliana Szcześniak z 
Biura Obsługi Nieruchomości, 
zarządca osiedla Fenikowskie-
go. - Pojawił się natomiast po-
mysł, aby w ramach budżetu 
obywatelskiego miasto zago-
spodarowało pobliską działkę i 
udostępniło ją na potrzeby par-
kingu. Projekt został złożony, 
czekamy na jego rozpatrzenie. 

Które projekty zostaną pod-
dane pod głosowanie w ra-
mach budżetu obywatelskiego 
– dowiemy się po 24 marca.

W ten dzień wypada 
święto Św. Józefa, patrona 
rzemieślników. Zrzeszeni 
w Cechu wraz z przedsta-
wicielami władz samorzą-
dowych i pocztami sztan-
darowymi przeszli ulicami 
Wejherowa do Kolegiaty, 
gdzie odbyła się uroczysta 
msza św. Przed mszą złożyli 
kwiaty przed obeliskiem na 
skwerze Jana Pawła II. 

- To wielkie święto, święto 
rzemiosła – powiedział Bru-
non Gajewski, prezes Cechu. 
- W przemarszu co roku biorą 
udział władze wojewódzkie, 
powiatowe, miejskie i gmin-
ne, przedstawiciele Cechu, 
szkół kształcących rzemieśl-
ników, rzemieślnicy z całego 
województwa. Dla Cechu to 
jedna z głównych dat w ka-
lendarzu, ponieważ jest to 
takie zbratanie, to święto, na 
które przyjeżdżają inni, z in-
nych cechów, aby się spo-
tkać, wymienić doświadcze-
niami. Kiedyś to były cechy 
branżowe, później zostało to 
zjednoczone i powstał Cech 
Rzemiosł Różnych. Rzemio-

sło się zmienia, wprowadza-
ne są nowoczesne technolo-
gie i rozwiązania. Obecnie 
w naszym, wejherowskim 
cechu zrzesza się 280 zakła-
dów, uczniów mamy 850. 
Rzemiosło ma przyszłość. 
Warto się uczyć konkretnych 
zawodów, gdyż daje to gwa-
rancję późniejszego znalezie-
nia zatrudnienia. Rzemieślnik 
zawsze znajdzie pracę. 

Powiatowy Cech Rzemiosł 
MiSP - Związek Pracodaw-
ców w Wejherowie jest naj-
starszą organizacją samorzą-
du gospodarczego działającą 
w powiecie wejherowskim. 
Jego powstanie wiąże się 
z początkiem miasta Wej-
herowa. Zasięg terytorialny 
działalności Cechu obejmuje 
Małe Trójmiasto Kaszubskie: 
Wejherowo, Rumia, Reda, 
powiat wejherowski - naj-
większy powiat ziemski na 
terenie województwa pomor-
skiego, a w nim gminy: Wej-
herowo, Linia, Luzino, Cho-
czewo, Gniewino, Łęczyce, 
Szemud.

Rafał Korbut

Świętowali rzemieślniczy
WEJHEROWO | Jak co roku wejherowscy rzemieślnicy 19 
marca obchodzili swoje święto. 
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W dniu 3 marca 2015r. Pomorski 
Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. pod-
pisał kolejną Umowę Operacyjną 
Pożyczka Globalna z Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego w Warszawie 
– Menadżerem Funduszu Powierni-
czego JEREMIE w województwie 
pomorskim. Podpisana umowa ope-

racyjna na kwotę 5,0 mln zł pozwoli 
Pomorskiemu Funduszowi Pożycz-
kowemu wesprzeć mikro i małe fir-
my na terenie województwa pomor-
skiego. 

Pożyczki udzielane są firmom na 
bardzo korzystnych warunkach tj. 
bez prowizji za udzielenie pożyczki 

i z niskim oprocentowaniem wyno-
szącym 1,0 % w skali roku na okres 
3 lat. Maksymalna kwota pożyczki 
wynosi 40,0 tysięcy złotych.

Środki w ramach Projektu JERE-
MIE przeznaczone są na inwestycje 
w firmach przyczyniające się do ich 
rozwoju.

Wsparcie dla mikro i małych 
przedsiębiorstw na Pomorzu 
w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym 
ze środków Inicjatywy JEREMIE

www.jeremie.com.pl

Od 2002 roku w Wejhero-
wie funkcjonuje Fundacja 
„Uśmiech Dziecka”. Od 
początku głównym celem 
organizacji była rehabilita-
cja dzieci i młodzieży cier-
piących z powodu różnego 
stopnia niepełnosprawno-
ści. 

Fundacja, zaczynająca od 
wsparcia dla 30 dzieci, dziś 
pomaga już blisko 800 pod-
opiecznym. W strukturach 
fundacji funkcjonuje obecnie 
Niepubliczne Przedszkole 
Specjalne „Uśmiech Dziecka” 
oraz NZOZ Ośrodek Wcze-
snej Interwencji dla Dzieci i 
Młodzieży.

W programie realizowanym 
przez Przedszkole Specjalne, 
obok pracy indywidualnej 
i grupowej prowadzone są 
również zajęcia z hipoterapii, 
dogoterapii i hydroterapii. W 
tejże placówce po niespeł-
na 2 latach funkcjonowania 
uruchomiono też zajęcia sty-
mulacji pracy mózgu EEG-
Bioffeedback. Nowością, pro-
wadzoną od niecałego roku, 
są zajęcia z Arteterapii. Jest 
to jedna z form usprawniania 
osób niepełnosprawnych, za-

Budujemy Dzienne Centrum Rehabilitacji

kładająca terapię przez sztukę.
Dzięki wsparciu miasta Wej-

herowa, Starostwa Powiatowe-
go, Urzędu Marszałkowskiego 

oraz współpracy z PFRON, 
Fundacja jest samowystarczal-
na w zakresie codziennego dzia-
łania. Od początku roku 2013 

rozpoczęliśmy kolejny ambitny 
projekt - budowę Dziennego 
Centrum Rehabilitacji dla mło-
dzieży i dorosłych z obszaru 

powiatu wejherowskiego. Ce-
lem tego projektu jest objęcie 
opieką niepełnosprawnych 
dzieci w wieku szkolnym oraz 

wieloprofilowa rehabilitacja 
osób (także dorosłych) z uszko-
dzeniami centralnego układu 
nerwowego. Potrzebny jest 
jednak remont pomieszczeń do 
prowadzenia terapii i rehabilita-
cji, co wiąże się z koniecznością 
pozyskania środków finanso-
wych. Niepełnosprawność jest 
nieuleczalna, nasi podopieczni 
nadal potrzebują wsparcia po 
osiągnięciu wieku szkolnego, a 
my możemy poprawić komfort 
ich życia. 

Dzienne Centrum Rehabi-
litacji powstanie w pomiesz-
czeniach stanowiących garaże 
po byłym pogotowiu, przy ulicy 
Chopina 15. Termin remontu i 
otwarcia obiektu jest jednak za-
leżny od wsparcia mieszkańców 
i lokalnego biznesu. Serdecznie 
prosimy Państwa o wsparcie na-
szej inicjatywy poprzez przeka-
zanie 1% podatku dochodowe-
go na rzecz niepełnosprawnych 
dzieci i dorosłych z Wejherowa 
i okolic. Przy wypełnianiu te-
gorocznego PIT-u wpiszcie nu-
mer KRS Fundacji „Uśmiech 
Dziecka”: 0000098397, więcej 
informacji o naszej działalności 
zamieszczamy na stronie inter-
netowej www.usmiechdziecka.
org.pl. 





POWIAT WEJHEROWSKI
www.powiat.wejherowo.pl

We wtorek, 10 marca 
2015 r., w  wejherowskim 
starostwie Gabriela Lisius 
- Starosta Wejherowski 
podpisała umowy promo-
cyjne na 20 tys. zł z Klubem 
Sportowym „Tytani” oraz na 
10 tys. zł z Akademią Piłki 
Siatkowej Rumia. Tydzień 
wcześniej dotację w wy-
sokości 30 tys. zł otrzymał 
Wejherowski Klub Sporto-
wy „Gryf”. 

- Promowanie Powiatu 
Wejherowskiego poprzez 
reklamowanie akcji propa-
gujących sport i jego rozwój 
jest obecnie jednym z na-
szych celów – powiedziała 
Gabriela Lisius. – Zależy 
nam, aby klub odnosił co-
raz większe sukcesy i jak 
najlepiej reprezentował nasz 
region na zawodach sporto-
wych.

Przekazane pieniądze są 
jednym z wielu działań, ja-
kie starostwo podjęło w celu 
promowania powiatu. W ra-
mach otrzymanych pienię-

Promocja powiatu poprzez sport

Symboliczne wręczenie czeku na kwotę 20 tys. zł dla Klubu Sportowego „Tytani” przed pierwszym gwizdkiem meczu 
II ligi piłki ręcznej 

„Nowe wyzwania w szkol-
nej profi laktyce ryzykow-
nych zachowań młodzieży”. 
Tak brzmiał tytuł semina-
rium, mającego na celu do-
strzeżenie potrzeby kom-
pleksowych działań oraz 
integracji środowisk dzia-
łających w zakresie profi -
laktyki uzależnień zwłasz-
cza wśród młodzieży. 

Spotkanie odbyło się 
w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie 
i przyciągnęło nie tylko 
ekspertów w dziedzinie, ale 
także osoby żywo zaintere-
sowane tematem. 

W kwestie walki z uza-
leżnieniami włączyła się 
również Gabriela Lisius 
- Starosta Wejherowski: - 
Zrozumienie istoty proble-
mu oraz integracja wszyst-
kich środowisk powinno 
być celem nadrzędnym do 
uzyskania jak najlepszych 
wyników w walce z uzależ-
nieniami – mówiła Starosta 
podczas spotkania.

W programie znalazły się 
również wykłady osób na co 
dzień zajmujących się pro-
blematyką uzależnień wśród 
młodzieży z powiatu wejhe-
rowskiego, a także dyskusja 
w celu wyciągnięcia wspól-
nych wniosków.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomo-
ściami /tekst jednolity Dz.U.  
z 2014 r., poz. 518, ze zm./

Starosta Wejherowski 
informuje:

że na tablicy ogłoszeń w 
Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w 
dniu 20.03.2015 r. wywie-
szono na okres 21 dni, wykaz 
nr I/2015, dotyczący nie-
ruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa, 
przeznaczonych do sprzeda-
ży bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowych użytkow-
ników wieczystych, oznaczo-
nych ewidencyjnie jako:

Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie od lat 
aktywnie wspiera dru-
żyny sportowe działa-
jące na terenie powia-
tu. 

Powiat w walce 
z uzależnieniami

Wykaz wywieszono na tablicy 
ogłoszeń od dnia 20.03.2015 r. do 
dnia 09.04.2015 r.

INFORMACJA

Gmina: Choczewo
Obręb: Choczewo
Działka: 239

Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjne 01.04.2015 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, sala nr 9 (parter).

Zgłoszenia: Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się w dniu 18 marca 2015 r. 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 30 marca 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

na: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl, 
lpi@powiatwejherowskie.pl lub zgłoszenie telefoniczne (58) 572 94 52

W programie spotkania m.in. omówienie:

1) możliwości uzyskania dofi nansowania z Programów na lata 2014-2020:
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, 
 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 
 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2) inicjatywy JEREMIE oraz Programu „Wsparcie w starcie” jako alternatywy  
     dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
3) źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

UWAGA!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA NABORU W PRZYPADKU ZEBRANIA KOMPLETU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.
„Środy z Funduszami dla...” to cykl spotkań informacyjnych dla bene� cjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem In-
frastruktury i Rozwoju.

Spotkania informacyjne są współfi nansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

dzy drużyny zobowiązane 
są do promowania Powiatu 
Wejherowskiego na zawo-
dach sportowych, zarówno 
w rozgrywkach ligowych jak 
i pucharowych. Ponadto klu-
by zobligowane są do umiesz-
czania na swoich halach 
sportowych, w miejscach wi-
docznych dla widzów, bane-
rów z herbem Powiatu Wejhe-

rowskiego. Oprócz tego herb 
powiatu powinien pojawiać 
się na plakatach informacyj-
nych, ulotkach reklamowych, 
ofi cjalnych stronach interne-
towych klubów, materiałach 
promocyjnych oraz koszul-
kach zawodników.

- Dodatkowo kluby, we 
współpracy ze Starostwem 
Powiatowym, powinny zorga-

nizować imprezę rekreacyjną 
dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych z terenu powia-
tu, aby zachęcać dzieci do 
uczęszczania w zajęciach wy-
chowania fi zycznego – mówi 
Jacek Thiel Etatowy Czło-
nek Zarządu. – Motywowa-
nie młodzieży do zwiększonej 
aktywności fi zycznej powin-
no zacząć się od uczestnic-

twa w zajęciach wychowania 
fi zycznego w szkołach, a tym 
samym w przyszłości może-
my liczyć na większe sukcesy 
sportowe.

Poza tym, w ramach kon-
kursu ofert dla organizacji 
pozarządowych, starostwo 
powiatowe przeznaczyło do-
datkowo na działania na rzecz 
sportu kwotę 64 tys. zł.

/powiatwejherowski



o przyjęciu dokumentu

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obsza-
ru położonego pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą dział-
ki 213/26 obr. Nr 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem 
Krajobrazowym dla terenów B27.MN i B29.MN,MW,U1.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U., z 2013r. poz. 1235) zawiadamiam o przyjęciu Zarządzeniem Nr 81/56/2015 Burmi-
strza Miasta Rumi z dnia 25 lutego 2015 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Rumi dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, 
Grunwaldzką, granicą działki 213/26 obr. Nr 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trój-
miejskim Parkiem Krajobrazowym dla terenów B27.MN i B29.MN,MW,U1.wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko.

• Informacje o w/w dokumentach:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie – 
www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogło-
szeń , w lokalnej prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglądu w dniach od d 09.01.2015r. 
do 06.02.2015r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi w pok. 200. 
2. W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu w/w dokumentu w dniu 
19.01.2015r. została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu    roz-
wiązaniami.
3. Każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planów mógł wnieść uwagi w for-
mie pisemnej do dnia 20.02.2015 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.

OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA RUMI
Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. 
poz. 518 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 93/68/2015 Bur-
mistrza Miasta Rumi z dnia 09 03 2015r. informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 
21 dni wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomo-
ści położone w Rumi, stanowiące własność Gminy Miej-
skiej Rumia, przeznaczone do dzierżawy w formie bezprze-
targowej:

• część działki nr 113/7 przy ul. I Dywizji Wojska Polskie-
go, część działki nr 23/4 przy ul. Jeziornej, część działki nr 
180/1 przy ul. Okrzei, część działki nr 22/2 oraz część dział-
ki nr 23 w rejonie ul. Zielarskiej, działka nr 483 przy ul. Sien-
kiewicza, część działki nr 140/1, część działki nr 53/29 oraz 
część działki nr 131/8 przy ul. Plac Kaszubski, na cele dział-
ki przydomowej – zieleń ozdobna,
• część działki nr 23/4 przy ul. Jeziornej, działka nr 19 w rejo-
nie ul. Wiązowej, na cele upraw rolniczych jednorocznych,
• część działki nr 51/3 przy ul. Północnej, na cele szopki i na 
cele upraw rolniczych jednorocznych,
• część działki nr 182/4 przy ul. Młyńskiej, na cele szopki i na 
cele działki przydomowej – zieleń ozdobna, 
• część działki nr 541/43 przy ul. Starowiejskiej, część działki 
nr 24/8 w rejonie ul. Kosynierów, na cele handlowe,

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwał:
1) Nr XLVI/546/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno 
w Gminie Wejherowo, w rejonie ul. Długiej, Sosnowej i Leśnej,
2) Nr XLIII/529/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wej-
herowski i Bieszkowice w Gminie Wejherowo,
3) Nr XLIII/528/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w Gmi-
nie Wejherowo,
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opra-
cowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planów.
Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena wpływu realizacji projektu miejscowego pla-
nu na środowisko.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych planów. 
Wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Wnioski do w/w opracowania  mogą być składane w terminie 21 dni od daty ukazania się niniej-
szego ogłoszenia.
W terminie tym w godzinach pracy Urzędu Gminy Wejherowo w pokoju nr 308 istnieje też możli-
wość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo 
lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elek-
tronicznym na adres: sekretariat @ug.wejherowo.pl
Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu 
pozostawia się bez rozpatrzenia.
Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wejherowo.
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Pani Alicji Ćwiek
wyrazy głębokiego 

współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składa
Krzysztof Hildebrandt

Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

- To kolejny krok w kierunku 
dobrej współpracy z miastem, 
tym razem w kierunku naszej 
młodzieży. W tej dziedzinie 
miasto co roku udziela nam 
wsparcia i za to jesteśmy 
wdzięczni. W tej chwili mamy 
6 zespołów, młodzież chce 
kopać piłkę i wspólnie z pre-
zydentem zastanawiamy się, 

jak można rozbudować boisko 
właśnie z myślą o młodych 
ludziach. Chcielibyśmy, aby 
na Wzgórzu Wolności było 
jak najwięcej młodzieży. Za te 
pieniądze dla naszych piłkarzy-
młodzików chcemy zorganizo-
wać jakiś obóz i zainteresować 
jak najwięcej osób sportem, 
jakim jest piłka nożna.

Dotacje dla klubów
WEJHEROWO | Kolejne organizacje otrzymały dofi nansowanie z budżetu miasta. Pieniądze trafi ły do stowarzyszeń i klubów sportowych. 

W wejherowskim ratuszu 
przedstawiciele organizacji 
pozarządowych podpisali 
kolejne umowy na dota-
cje otrzymane w konkursie 
ogłoszonym przez Krzysz-
tofa Hildebrandta, prezy-
denta miasta Wejherowa. 
Pieniądze z budżetu miasta 
trafi ły do: Wejherowskie-
go Stowarzyszenia Spor-
towego, Wejherowskiego 
Klubu Sportowego „Gryf”, 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Basket - Ósemka” 
Wejherowo, Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Jede-
nastka” i KS „Wejher”.

- Dotacje dla organizacji 
pozarządowych w Wejhe-
rowie są przeznaczone na 
realizację zadań zleconych 
przez miasto z zakresu spor-
tu, ochrony zdrowia, profi -
laktyki uzależnienia od nar-
kotyków, przeciwdziałania 
uzależnieniom, kultury, sztu-
ki i turystyki – mówi Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. – Dziś podpisali-
śmy umowy z kolejnymi sto-
warzyszeniami sportowymi 
reprezentującymi różne dys-
cypliny sportu – piłkę nożną, 
piłkę ręczną, koszykówkę, 
lekkoatletykę  i sporty walki.

Przypomnijmy, że Prezy-
dent Wejherowa przyznał 
dotacje na 2015 rok dla 58. 
organizacji pozarządowych, 

Umowy podpisane niedawno z klubami sportowymi opie-
wają na kwotę niemal 100 tys. zł

które działają na rzecz mia-
sta i mieszkańców Wejherowa, 
na kwotę 561 tys. zł.

- Dziś przekazaliśmy niemal 
100 tys. zł, co pokazuje, że 
sport w Wejherowie rozwija 
się dobrze – dodaje Krzysztof 
Hildebrandt. - Baza sportowa 
tez jest coraz lepsza, jeszcze co 
prawda trzeba wiele zrobić, aby 
była bardziej dostępna – szcze-
gólnie boisk powinno być wię-
cej - ale dostęp do sportu jest 
i możliwości rozwoju również 
są. Życzę wszystkim sportow-
com sukcesów, a my wspólnie 
postaramy się, aby ta baza była 

rozbudowywana i przez to bar-
dziej dostępna. 

- Pieniądze, które dostali-
śmy, chcemy przeznaczyć na 
szkolenie dzieci i młodzie-
ży w naszym klubie oraz na 
organizację amatorskiej ligi 
koszykówki – zapowiada Bar-
tłomiej Woźniak, wiceprezes 
UKS Basket Ósemka. - Mamy 
5 zespołów (to 6 grup) mło-
dzieżowych, odnosimy liczne 
sukcesy, jesteśmy w czołówce 
województwa. Z pewnością ta 
dotacja nam pomoże w organi-
zacji zajęć dla młodych zawod-
ników.

Chcemy rozbudować boisko
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PIOTR WAGA, 
prezes zarządu Wejherowskiego  Klubu Sportowego „Gryf”
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ogłasza nabór 
na wolne stanowisko 

Podinspektora  w Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami Wydziału Geodezji 
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnic-
twa w pełnym wymiarze czasu pracy.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze 
dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, 
www.bip.rumia.pl

Burmistrz 
Miasta Rumi

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie

z dnia 15 marca 2015 roku

w sprawie wyników wyborów do Rady Osiedla 
„Śmiechowo Południe”

 Działając na podstawie § 27 i § 28 
Uchwały Nr VIk/IV/42/2011 Rady Miasta Wejhe-
rowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie za-
sad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad 
Osiedli (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 18, poz. 446)

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA 
w WEJHEROWIE

podaje do publicznej wiadomości, że unieważ-
niła wybory do Rady Osiedla „ŚMIECHOWO PO-
ŁUDNIE” w Wejherowie, ponieważ w głosowa-
niu udział wzięło mniej niż 10% osób upraw-
nionych do głosowania. Liczba uprawnionych 
do głosowania: 4 853, liczba osób, którym wy-
dano karty do głosowania: 431.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Wejherowie
Henryk Jarosz

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie

z dnia 15 marca 2015 roku

w sprawie wyników wyborów do Rady Osiedla 
„Śmiechowo Północ”

 Działając na podstawie § 27 i § 28 
Uchwały Nr VIk/IV/42/2011 Rady Miasta Wejhe-
rowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie za-
sad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad 
Osiedli (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 18, poz. 446)

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA 
w WEJHEROWIE

podaje do publicznej wiadomości, że unieważ-
niła wybory do Rady Osiedla „ŚMIECHOWO 
PÓŁNOC” w Wejherowie, ponieważ w głosowa-
niu udział wzięło mniej niż 10% osób uprawnio-
nych do głosowania. Liczba uprawnionych do 
głosowania: 5 716, liczba osób, którym wydano 
karty do głosowania: 243.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Wejherowie
Henryk Jarosz

OBWIESZCZENIE 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WEJHEROWIE

z dnia 15 marca 2015 roku
o wynikach wyborów do Rady Osiedla „Sucharskiego”

 Działając na podstawie § 28 Uchwały Nr VIk/IV/42/2011 Rady Miasta Wej-
herowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wy-
borów do Rad Osiedli Miejska Komisja Wyborcza w Wejherowie podaje do wiado-
mości wyborców, co następuje:

1. W okręgu wyborczym utworzonym dla wyboru Rady Osiedla „SUCHARSKIEGO” 
obejmującym 12 mandatów, Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 17 kandyda-
tów na radnych.
Uprawnionych do głosowania było 1538 wyborców. Karty do głosowania wydano 
356 wyborcom, głosów ważnych oddano 356
2. Za wybranych na radnych Rady Osiedla ”SUCHARSKIEGO” Miejska Komisja Wybor-
cza w Wejherowie uznaje następujących zarejestrowanych kandydatów:

1. BRADTKE Zbigniew Bernard
2. BUJA Mirosława Elżbieta
3. DĄBK Krystyna
4. FORMELA Irena Halina 
5. GAFKA Waldemar Mariusz 
6. KIEDA-SZEFKA Alina

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Wejherowie
Henryk Jarosz

7. KOBIELLA Alicja Anna
8. KREFT Dariusz Stanisław
9. PALUCH Wojciech
10. PLICHTA Jarosław Piotr
11. SZEWCZYK Hanna
12. ZIELIŃSKA Marta Wioleta
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Bądź na bieżąco! Polub nasz profi l na facebook’u: nasygnale.info

BYŁEŚ ŚWIADKIEM WYPADKU? ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE?
Wyślij na k.pasieka@expressy.pl, a zamieścimy to na portalu nasygnale.info

Na najaktywniejszych Czytelników czekają nagrody!

WEJHEROWO | Jaki jest program wyborczy 
Bronisława Komorowskiego? Co obecny pre-
zydent chciałby zrobić, gdyby został wybrany 
na kolejną kadencję?

Kampania w pełni

Na te i wiele innych pytań 
każdy mógł uzyskać odpo-
wiedzi w „Bronkobusie”, 
który odwiedził Wejherowo. 

Autobus wyborczy sztabu 
Bronisława Komorowskiego 
był już w Słupsku, Lęborku, 
a w środę przyjechał do Wej-
herowa i Rumi. Przedstawi-
ciele lokalnych kół Platformy 
Obywatelskiej udzielali in-
formacji odnośnie wyborów, 
przedstawiali zainteresowa-
nym mieszkańcom program 
wyborczy i rozdawali ulotki 
zachęcające do głosowania 
na kandydata PO. 

- Chcieliśmy zachęcić 
mieszkańców do zapozna-
nia się z programem, który 

zawiera kwestie związane 
bezpieczeństwem, rodziną, 
dialogiem społecznym i go-
spodarką – wyjaśnia Jacek 
Gafka, szef wejherowskiej 
Platformy Obywatelskiej 
i radny miasta. - To wyj-
ście bezpośrednio do ludzi. 
W powiecie wejherowskim 
zebraliśmy ponad 2 tysiące 
podpisów dla kandydatury 
Bronisława Komorowskiego 
w bieżących wyborach pre-
zydenckich. 

Po całym kraju jeździ 18 
podobnych autobusów, pro-
mujących Bronisława Komo-
rowskiego jako kandydata na 
prezydenta kraju. 

Rafał Korbut

Lokalni działacze PO zachęcali 
mieszkańców do głosowania na 
Bronisława Komorowskiego

WEJHEROWO | 800 tys. 
zł, a nie 400 tys. zł (jak wcze-
śniej zaplanowano) zostanie 
przeznaczone na projekty 
złożone przez mieszkańców 
w ramach budżetu obywa-
telskiego. 

Prezydent miasta zdecy-
dował o podwojeniu kwo-
ty przeznaczonej na bu-
dżet obywatelski. Decyzja 
ta umożliwi realizację więk-
szej liczby projektów.
Przypomnijmy, że 2 mar-
ca upłynął termin składania 

wniosków. Wejherowianie 
złożyli aż 64 projekty. Ska-
la zainteresowania przerosła 
oczekiwania pomysłodaw-
ców.

- Mieszańcy przedstawi-
li różnorodne, ciekawe po-
mysły do zrealizowania 
i pokazali, że chcą i potra-
fi ą włączyć się bezpośred-
nio w zarządzanie miastem 
- mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejhero-
wa. - Wspólnie pokazaliśmy, 
że w Wejherowie tworzymy 
społeczeństwo obywatelskie. 

Wejherowski Budżet Oby-
watelski już teraz jest na-
szym wspólnym sukcesem. 
W związku z dużym zaintere-
sowaniem podjąłem decyzję 
o dwukrotnym zwiększeniu 
środków na sfi nansowanie 
zadań w ramach budżetu 
obywatelskiego, do kwoty 
800 tys. zł. Te środki pocho-
dzą z oszczędności po ostat-
nich przetargach, wcześniej 
nie było takich możliwości. 
Warto dodać, że o zwiększe-
nie środków wnioskowali też 
radni – zarówno z klubu Wolę 

Wejherowo, jak i opozycyjni. 
Arkadiusz Szczygieł, radny 
miasta (PO), wysłał do pre-
zydenta pismo w tej sprawie. 

Do 24 marca trwać będzie 
formalna weryfi kacja i ana-
liza techniczno-fi nansowa 
zgłoszonych propozycji pro-
jektów. Następnie mieszkań-
cy zadecydują w powszech-
nym głosowaniu o wyborze 
projektów do realizacji. Te 
projekty, które otrzymają 
najwięcej głosów wejhero-
wian zostaną zrealizowane.

(raf)

Więcej pieniędzy dla obywateli

KONKURS | Znamy już naj-
ciekawszą pracę w konkursie 
„Umiemy Oszczędzać w SKO 
2014/2015” w kategorii „Nasze 
Umiejętności”. Komisja kon-
kursowa wyłoniła zwycięzców.  

W konkursie wzięło udział 
łącznie 14 szkół podstawowych 
z powiatu wejherowskiego 
oraz powiatu kartuskiego: SP 
w Ciekocinie, SP w Chocze-
wie , SSP im. Księdza Galasa 
w Kostkowie, SSP im. Gabriela 
Narutowicza w Gniewinie, SP 
w Rozłazinie, SP w Łęczycach, 
SP w Brzeźnie Lęborskim, SP 
w Strzebielinie-Osiedlu, SP nr 
3 w Redzie, SP w Kamienicy 
Szlacheckiej, SP w Klukowej 
Hucie, SP w Szymbarku, SP 
Zgromadzenia Sióstr Zmar-
twychwstania w Wejherowie 
i Powiatowy Zespół Kształce-
nia Specjalnego w Wejhero-
wie. 

Umiemy 
Oszczędzać

obradach wybrali w pierw-
szym etapie najciekawszą pra-
cę z każdej szkoły. W kolejnym 
etapie wybrana została „Ta Jed-
na Jedyna” najciekawsza praca 
plastyczna... a także przyznane 
zostały 3 wyróżnienia.

Wyniki: 
NAGRODA GŁÓWNA 

(Telewizor LED Philips 32’) – 
Paulina Mallek (Samorządowa 
Szkoła Podstawowa im. Księ-
dza Galasa w Kostkowie )

WYRÓŻNIENIE I  – Liwia 
Łechtańska (Powiatowy Ze-
spół Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie)

WYRÓŻNIENIE II – Mar-
tyna Miotk  (Zespół Kształce-
nia i Wychowania w Kamieni-
cy Szlacheckiej )

WYRÓŻNIENIE III - Szy-
mon Smolarek  (Szkoła Pod-
stawowa w Ciekocinie )

Serdecznie Gratulujemy 
Zwycięzcy i WSZYSTKIM 
uczestnikom. Zwycięską pracę 
plastyczną oraz prace wyróż-
nione będzie można oglądać 
w zewnętrznej gablocie Ka-
szubskiego Banku Spółdziel-
czego w Wejherowie przy ul. 
Puckiej 5 od 16 marca 2015 r.

Szkoły dostarczyły łącznie 
146 prac plastycznych wy-
konanych różnymi technika-
mi. Ośmioosobowa komisja, 
w której skład weszli dyrek-
torzy wszystkich oddziałów 
Kaszubskiego Banku Spół-
dzielczego oraz dyrektor ds. 
handlowych, po burzliwych 
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W minionym roku zysk 
netto wyniósł 1,006 mld zł 
i był o 35 proc. wyższy niż 
rok wcześniej oraz wyższy 
od konsensusu agencji Blo-
omberg. Grupa wygenero-
wała 2,307 mld zł EBITDA, 
czyli o 17 proc. więcej niż 
rok wcześniej, także prze-
kraczając konsensus biur 
maklerskich.  

Na poprawę rezultatów 
największy wpływ miał seg-
ment wytwarzania i bardzo 
dobre wyniki Elektrowni 
Ostrołęka. To wynik wzro-
stu produkcji i sprzedaży 
energii, efektywnego wy-
korzystania regulacyjnych 
usług systemowych oraz 
sytuacji na rynku bilansu-
jącym. Przychody Grupy 
wyniosły 10,6 mld zł wobec 
11,4 mld zł  rok wcześniej, 
na co wpływ miał segment 
sprzedaży – niższe ceny 
energii uwzględniające de-
cyzje Prezesa URE o obni-
żeniu taryfy G oraz mniejszy 
wolumen sprzedanej energii 
do odbiorców. Pomimo spad-
ku całości sprzedaży, zwięk-
szył się przychód na jednego 
zatrudnionego. Wzrost o 5 
proc. odnotowano w segmen-
cie dystrybucji, gdzie przy-
chody osiągnęły poziom nie-
mal 4 mld zł. Istotnie wyższą 
- o ponad 17 proc. - sprzedaż 
wypracował segment wytwa-
rzania - 1,8 mld zł.

To kolejna  poprawa wyni-
ków finansowych w ostatnich 
latach. Od 2010 r. zysk oraz 

EBITDA poprawiły się o po-
nad 60 proc., a przychody -  
o 12 proc.

- Po tych kilku latach dołą-
czyliśmy do ekskluzywnego 
grona spółek, których zysk 
netto przekracza miliard zło-
tych - mówi Mirosław Bie-
liński, Prezes Zarządu Energa 
SA. - Ta symboliczna granica 
jest dla nas ważna, gdyż po-
twierdza, iż ścieżka rozwoju, 
koncentrująca się na regulo-
wanym biznesie i dystrybu-
cji energii elektrycznej, była 

słusznym wyborem. Istotnie 
poprawiliśmy wyniki w wy-
twarzaniu, m.in. dzięki umie-
jętnemu wykorzystaniu poja-
wiających się szans na rynku, 
oddaniu nowych źródeł i po-
prawie efektywności tego 
segmentu. Natomiast segment 
sprzedaży, który operuje na 
coraz trudniejszym konku-
rencyjnym rynku przekroczył 
nasz plan 

W 2014 roku dystrybucja 
energii elektrycznej była wyż-
sza niż w roku poprzednim 

średnio o 2 proc. i wyniosła 
20,9 TWh. O prawie 4 proc. 
wzrosła również średnia staw-
ka dystrybucyjna.

Grupa w ubiegłym roku wy-
dała na inwestycje 1,477 mld 
zł, z czego 78 proc. w seg-
mencie dystrybucji. 

Pod koniec marca Energa 
wejdzie do indeksu WIG20, 
skupiającego największe 
spółki notowane na warszaw-
skim parkiecie, które odzna-
czają się wysoką kapitalizacją 
i płynnością akcji. (raf)

Rekordowe wyniki
POMORZE | Energa dołączyła do grona spółek, których zysk przekroczył miliard złotych. 
W 2014 roku Grupa odnotowała najwyższe wyniki roczne w swojej historii. 

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

FELIETON | Musiała się 
odbyć, bo takie są od lat stan-
dardy i wszyscy, którzy liczą 
się w wyborach prezydenckich, 
chcąc nie chcąc, muszą się do 
nich dostosować.

Pamiętacie Państwo komen-
tarze, tuż po zakończeniu kon-
wencji wyborczej kandydata PiS 
Andrzeja Dudy, przeprowadzo-
nej rzeczywiście z dużym roz-
machem, w iście amerykańskim 
stylu? Jej liderzy i niektóre media 
zestawiali ją z odbytym dzień 
wcześniej posiedzeniem Rady 
Krajowej PO, podczas którego 
Bronisław Komorowski dostał 
oficjalną rekomendację od tej 
partii. Faktycznie, na tle konwen-
cji Dudy, Rada Krajowa wypadła 
blado, ale były to przecież dwa 
różnej rangi, zupełnie nieporów-
nywalne ze sobą wydarzenia. 
Po prostu, posiedzenia Rady 
Krajowej, nawet jeśli tym razem 
miała bardziej uroczystą oprawę 
i pojawili się na niej specjalni 
goście, nie można porównać z 
kilkutysięczną, barwną, huczną, 
celebracyjną konwencją. A prze-
kaz wtedy był taki – Duda już na 
samym wstępie kampanii zdekla-
sował Komorowskiego, wręcz go 
znokautował, co rzecz jasna nie 
było prawdą. Po co w ogóle partie 
organizują konwencje? Nie tylko 
po to, by był to news dnia, sze-
roko komentowany w mediach, 
bo to samo można osiągnąć w 
inny sposób i to dużo mniejszym 
kosztem. Przede wszystkim po 
to, by pokazać siłę i potencjał 
swojego kandydata oraz jego 
zaplecza i przyciągnąć tym jego 
potencjalnych wyborców. To co 
powinno być najważniejsze, czyli 

przemówienie programowe, poza 
garstką ekspertów i politycznych 
dziennikarzy, mało kogo intere-
suje. Liczą się baloniki, konfetti, 
dekoracje, uściski dłoni, a jak się 
uda zdjęcie z kandydatem, wpro-
wadzanym na salę obowiązko-
wo przy dźwiękach światowego 
przeboju, zagrzewające do boju 
okrzyki i przyśpiewki, inicjowa-
ne najczęściej przez młodych ak-
tywistów, bon moty konferansje-
rów i zachwalających kandydata 
osobistości ze świata polityki, na-
uki, sportu i kultury. Powtarzam, 
taki jest standard i biada temu, 
kto by się do niego nie dostoso-
wał. To dlatego Komorowski też 
musiał odbyć swoją konwencję, 
chociaż moim zdaniem, bez niej 
i tak by sobie poradził. Ale próbę 
ważenia, która z konwencji była 
lepsza, jego czy Dudy, uważam za 
pozbawioną najmniejszego sensu, 
bo niby co z tego ma wynikać. Ja 
wolałbym, by porównywano to, 
co kandydaci mają do powiedze-
nia wyborcom, jaką mają wizję 
swojej prezydentury i jakie mają 
poglądy na zagadnienia, które 
wchodzą w zakres konstytucyj-
nych kompetencji prezydenta, 
a więc na politykę zagraniczną 
i obronną oraz bezpieczeństwo 
publiczne (przypomnę Prezydent 
RP jest zwierzchnikiem sił zbroj-
nych). Popieram Komorowskie-
go, bo dał się już poznać i wia-
domo, czego można się po nim 
spodziewać, a w obecnych, trud-
nych czasach, nie stać nas na poli-
tyczne eksperymenty. Jego hasło 
wyborcze WYBIERZ ZGODĘ 
I BEZPIECZEŃSTWO, moim 
zdaniem najlepiej oddaje oczeki-
wania większości Polaków. Tym 
bardziej, że po Smoleńsku jeste-
śmy podzieleni, jak chyba nigdy 
w swojej historii, a - jak mówi 
Komorowski - „zgoda stanowi 
gwarancję naszego rozwoju i na-
szego bezpieczeństwa”.

Konwencja 
Komorowskiego

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stro-
nie www.budnik.pl
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- To ogromy sukces dla 
naszych uczniów – mówi 
dyrektor Anna Wilk. - Zdali 
te egzaminy ze znakomity-
mi wynikami, co potwier-
dza ich umiejętności. 

- Możemy być z was 
dumni i ja dziś jestem z was 
dumna – powiedziała do 
uczniów starosta Gabriela 
Lisius. - Podnieśliście sobie 
poprzeczkę i pokonaliście 

ją. Pewnie takich poprze-
czek będzie jeszcze wiele 
w waszym życiu, ale teraz 
można gratulować tego, 
co osiągnęliście na dzień 
dzisiejszy. Tak naprawdę 
to jest przepustka do dal-
szego kształcenia, do pra-
cy. Dziś bez znajomości 
języków obcych trudno się 
poruszać w świecie. Inwe-
stujecie w siebie, w swoje 
wykształcenie, a to dziś jest 
niezmiernie ważne. 

Rafał Korbut

Starosta Wejherowski - Ga-
briela Lisius włączyła się 
w akcję i przeczytała wiersz 
dla dzieci. Fragmenty książek 
przeczytali też Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa 
i Henryk Skwarło, wójt gminy 
Wejherowo. 

Pracownicy Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Świeciu za-
czerpnęli  ideę pomysłu z wcze-
śniejszej akcji, która obiegła 
cały świat pod nazwą Ice Buc-
ket Challenge. Wówczas inter-
net został zalany filmami, na 
których znani ludzie oblewali 
się wiadrem zimnej wody, no-
minując kolejną osobę.

Bibliotekarze ze Świecia 
wykorzystali ten pomysł do 
propagowania czytelnictwa. 
Idea opiera się na podobnym 
schemacie, który polega na na-
grywaniu filmików, na których 
kolejne osoby czytają wybraną 
przez siebie książkę.

Danuta Balcerowicz, dyrektor 
MBP, rozpoczęła Nice Book 
Challenge w Wejherowie i no-
minowała starostę wejherow-

POWIAT WEJHEROWSKI | Wejherowo przyjęło wyzwanie od mieszkańców Świecia i w ra-
mach akcji Nice Book Challenge zostało nominowane do publicznego czytania. 

Książkowe wyzwanie
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skiego - Gabrielę Lisius. Starosta 
przyjęła wyzwanie i w języku 
kaszubskim przeczytała frag-
ment wiersza Juliana Tuwima 
„Słoń Trąbalski”.

- Z przyjemnością włączyłam 
się do akcji, która ma na celu za-
chęcanie do czytania, bo jak wy-
kazują badania coraz mniej dzie-
ci i młodzieży sięga po książki, 
a każde działanie przyświecające 
propagowaniu czytelnictwa jest 
społecznie uzasadnione - powie-
działa Gabriela Lisius.  - Taka 
akcja to doskonały pomysł rów-
nież na wyrobienie świadomości 
czytelniczej.

Wierzymy, że akcja spotka się 
z wielkim zainteresowaniem. 
Kolejną osobą nominowaną do 
czytania został prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt. 
Prezydent podjął wyzwanie i za-
mieścił w internecie krótki film, 
na którym czyta fragment książ-
ki. Jednym z nominowanych był 
też Henryk Skwarło, wójt gminy 
Wejherowo, który także włączył 
się do akcji. 

(raf)

WEJHEROWO | 20 
uczniów technikum nr 2 
skorzystało lub skorzysta 
z miesięcznego wyjazdu do 
hoteli w Turyngii w ramach 
projektu „Wzrost jakości 
kształcenia poprzez praktyki 
zagraniczne“, finansowanego 

ze środków unijnych z pro-
gramu Erasmus+.

 Pierwsza grupa, w skład której 
weszło 10 uczniów technikum 
hotelarstwa i technikum żywie-
nia i usług gastronomicznych, 
odbyła miesięczną praktykę. 

Przyszli hotelarze i gastronomi-
cy pracowali w zagranicznych 
hotelach. W ramach zajęć otrzy-
mali darmowy nocleg i wyży-
wienie w hotelach oraz kieszon-
kowe. Przed wyjazdem odbyli 
przygotowanie językowe, kul-
turowe, pedagogiczne, a także 

w zakresie doradztwa zawodo-
wego.

Następna dziesięcioosbowa 
grupa wyruszy do Turyngii za 
rok. Po ukończeniu praktyki 
każdy z nich otrzyma certyfikat 
oraz europass.

(raf)

Erasmus szansą dla uczniów

Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski, w ramach 
akcji przeczytała frag-
ment wiersza Juliana 
Tuwima „Słoń Trąbalski”

WEJHEROWO | Uro-
czyste wręczenie certyfika-
tów Goethe Zertifikat B1, 
potwierdzające znajomość 
języka niemieckiego na 
wysokim poziomie, odbyło 
się w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 4 w Wej-
herowie. 

Uczennice klasy 2e LO eg-
zamin zdały pod koniec lu-
tego. Niedawno z rąk Anny 

Wilk, dyrektora szkoły, ode-
brały świadectwa potwier-
dzające ich znajomość języka 
niemieckiego. 

W uroczystości uczestniczy-
li – oprócz uczniów, dyrekcji 
i nauczycieli – przedstawi-
ciele władz powiatu wejhe-
rowskiego: Gabriela Lisius, 
starosta powiatu i Wojciech 
Rybakowski, członek zarzą-
du. Na rozdanie certyfika-
tów zaproszono też Ludwika 
Zegzułę, Przewodniczącego 
Komisji Edukacji.

Niemiecki nie ma 
dla nich tajemnic

Uroczyste wręczenie 
certyfikatów
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SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejhe-
rowie, działka 1202 m2, cztery 
garaże, murowane, pilnie 
sprzedam, tel. 501 549 579, 
tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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 budowla-
ną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 
513-005-898 

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 380 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

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ lokal na działal-
ność gospodarczą 50m2 ul 
Gulgowskiego 2B, Wejherowo. 

Tel: 665-060-275

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

KUPIĘ

KUPIĘ małą działkę budowla-
ną w Rumi do 60tys, w Redzie 
45 tys. lub tanią działkę w 
Zbychowie. Tel: 608-893-392

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut kasacja dojazd do 
klienta, tel. 789 345 593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi 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

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

SKUP zboża: pszenica, owies, 
jęczmień, żyto, pszenżyto, ku-
kurydze, lubin, bobik itp. Min 
24t. Zapewniam transport, 
płacę w dniu odbioru. Tel: 
509-942-079

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, 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

SINGEL 34 lata, szuka Pani 
35-54 lat, samotnej sponsor-
ki,schadzki Gdańsk, pełna 
dyskrecja. Tel: 728-185-466

ZWIERZĘTA

RÓŻNE
SPRZEDAM kojec dziecię-
cy Brevi, rowerek Sondbi 
(0-3latka), nosidełko dla nie-
mowlaka. Tel: 513-151-005

SPRZEDAM łuparkę do 
drzewa świdrową silnik 5,5 kw 
oraz silniki 4,5.1,5.1,1 kw. Tel: 
601-638-877   

SPRZEDAM stół pokojowy, 
ciemny rozkładany, cena 250 
zł. Tel: 506-251-697 

SPRZEDAM biżuterię dam-
ską, korale, bransoletki, paski, 
odzież. Okazja od 1zł wzwyż. 
Tel: 501-534-260

SPRZEDAM komodę jasną, 3 
szufl ady, wysokość 75cm, dłu-
gość 80cm, szerokość42 cm, 
Sierakowice. Tel: 790-290-835

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i kom-
pletem kluczy, wraz z futryną, 
cena 650 zł, tel. 600 702 048 

MATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
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Mecz rozpoczął się od ata-
ków juniorów GOSRiT-u. 
Już na początku spotka-
nia strzał Bartka Labuddy 
z 5 metrów obronił dobrze 
dysponowany tego dnia 
bramkarz GK-u. Pierwsza 
bramkę zdobył z rzutu kar-
nego Szymon Ziemann, 
który w końcu przełamał 
się i pewnie wykorzystał 
jedenastkę, podyktowaną za 
faul na Macieju Potrykusie. 
Chwilę później na 2:0 pod-
wyższa Maciej Potrykus 
strzałem z woleja po dale-
kim wyrzucie z autu przez 
Krystiana Dampca. Trzeba 
dodać, że bardzo dobrze 
mecz sędziowała luzinian-
ka Kinga Dampc, trzyma-
jąc dyscyplinę na boisku. 
Dobry mecz rozegrała para 
środkowych obrońców Szy-

Towarzyski mecz juniorów
 PIŁKA NOŻNA | W niedzielne słoneczne popołudnie drugi mecz towarzyski rozegrali zawodnicy GOSRiT-u Junior A. Tym razem rywalem był 
zespół seniorów z Lini. 

mon Ziemann i debiutujący 
w zespole Kacper Kankowski. 
Bramkarze Damian Socha oraz 
Piotr Gruba również popisa-
li się paroma interwencjami. 
Dwie stracone bramki to brak 
asekuracji obrońców. Trze-
cią bramkę również po sta-
łym fragmencie gry, strzałem 
z rzutu rożnego zdobył Bartosz 
Hewelt. Zespół starał się grać 
piłką w nowym systemie gry, 
niestety nierówne boisko oraz 
wiatr uniemożliwiały czasami 
składne akcje, mimo to gra 
wszystkich zawodników jak 
i końcowy wynik mogą cie-
szyć, chociaż w sparingu jest 
on sprawą drugorzędną. 

LUZINO | Za nami 
kolejne dwa turnieje 
Gminnych Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnych Szkół 
Podstawowych. Szkoły 
rywalizowały w mini piłce 
ręcznej. 

Najpierw w hali wi-
dowiskowo–spor towej 
w Luzinie rywalizowały 
dziewczynki. Zwycięstwo 
w turnieju zapewniły so-
bie zawodniczki SP Luzi-
no, które w bezpośrednim 
meczu zremisowały z SP 
Sychowo 3:3 , ale miały 
lepszy bilans bramkowy 
dzięki wyższym zwycię-
stwu z SP Kębłowo i to one 
zostały mistrzyniami gminy, 
a Sychowo musiało się zado-
wolić z tytułu wicemistrza. 
SP Kębłowo zajęło trzecią 
lokatę. W środę odbyły się 
zawody dla chłopców. W fi -
nale rozgrywek spotkały się 
drużyny SP Kębłowo i SP 
Sychowo. Tutaj lepsi okaza-
li się zawodnicy z Kębłowa 
i to oni reprezentować będą 
gminę w rozgrywkach po-
wiatowych. Po zakończeniu 

turnieju wszystkie drużyny 
otrzymały z rąk dyrektora 
GOSRiT Piotra Klechy pa-
miątkowe dyplomy, a najlep-
sza drużyna chłopców statu-
etkę. Natomiast na obiektach 
MRKS Gdańsk rozegrany 
został III Wojewódzki Tur-
niej Kwalifi kacyjny kadetek 
i kadetów w tenisie stoło-
wym. Były to jednocześnie 
eliminacje do III Grand 
Prix Polski, który odbędzie 

Igrzyska młodzieży 
szkolnej z sukcesem

się w Łaziskach Górnych. 
W zawodach udział wzię-
ło blisko 60 zawodników 
z czołowych klubów wo-
jewództwa pomorskiego. 
KTS-K GOSRiT Luzino re-
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prezentowały Magda i Ka-
tarzyna Płotka. Sukcesem 
zakończył się występ dwóch 
zawodniczek, które zajęły 
pierwsze i trzecie miejsce. 
W klasyfi kacji końcowej 
III WTK kadetek zwycięży-
ła Płotka Magda z KTS-K 
GOSRiT Luzino, druga była 
Aleksandra Michalak z KS 
AZS AWFiS Gdańsk i trze-
cia Katarzyna Płotka z KTS
-K GOSRiT Luzino.(DD)
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CZYTAJ, 
KOMENTUJ:

Polub nasz profi l na facebook’u i bądź na bieżąco:

fb.com/gwe24
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GKS Przodkowo nie oka-
zał się łatwym rywalem dla 
podopiecznych Tomasza Ko-
twicy. W pierwszej połowie 
rzutu karnego na bramkę nie 
zdołał zamienić Przemysław 
Kostuch, lecz dziesięć minut 
później zrehabilitował się za 
niewykorzystaną „jedenast-
kę” i po trzech kwadransach 
gryfi ci schodzili do szatni 
z prowadzeniem. Gospodarze 
nie pozostali dłużni, wyrów-
nując stan meczu, ale ostatnie 
słowo należało do wejhero-
wian, a konkretnie - Krzysz-
tofa Wickiego. Dla 25-letniego 
napastnika było to dziesiąte 
trafi enie w rozgrywkach ligo-
wych (patrz: tabela strzelców). 
Gryf utrzymał pozycję lidera 
tabeli III ligi grupy pomorsko-
zachodniopomorskiej i ma trzy 
„oczka” przewagi na drugą Ka-
szubią Kościerzyna. 

Okazja do rewanżu
Piłkarze ze Wzgórza Wolno-

ści przystąpią do rywalizacji 
z KS Chwaszczyno (niedziela, 
14:00) podwójnie umotywowa-
ni. Nie dość, że będą chcieli po-
zostać na fotelu lidera zmagań 
trzecioligowych w swojej gru-

pie, to dodatkowo nadarzy się 
sposobność, by puścić w niepa-
mięć porażkę z 23 sierpnia 2014 
roku. Wówczas w Chwaszczy-
nie miejscowi piłkarze ograli 
gryfi tów 2:0. Drogę do bramki 
Wiesława Ferry znalazł wtedy 
obrońca Łukasz Czerwionka, 
a Przemysław Kostuch zaliczył 
gola samobójczego. Obecnie 
chwaszczyńska ekipa plasuje 
się na dziewiątej lokacie i od 
wyników kolejnych pojedyn-
ków będzie zależeć to, czy 
dołączą do szeroko rozumianej 
czołówki, czy też pozostanie 
im walka o spokojne utrzyma-
nie ligowego bytu. W poprzed-

niej serii gier gracze z powiatu 
kartuskiego ulegli Bałtykowi 
Koszalin 1:3. Ogółem rywale 
zanotowali dotąd sześć zwy-
cięstw, pięć remisów oraz sześć 
porażek, natomiast Gryf legity-
muje się bilansem w postaci 
dziesięciu wygranych spotkań, 
czterech remisów i trzech nie-
powodzeń. Konfrontacja z KS 
Chwaszczyno będzie dla wej-
herowian drugim występem 
przed własną publicznością 
w 2015 roku. Przypomnijmy, 
że wcześniej zawodnicy Gryfa 
przy wypełnionych trybunach 
pokonali Leśnika Manowo 
2:0. 

GKS Przodkowo -
Gryf Wejherowo 1:2 (0:1)

Bramki: 
P.Łapigrowski - 40’ P.Ko-
stuch, 90’+4 K.Wicki

Gryf: 
W.Ferra - S.Kowalski, 
P.Kostuch, M.Skwiercz, 
M.Wiśniewski - G.Gice-
wicz, M.Osłowski, P.Czoska, 
P.Brzuzy - K.Wicki, M.Fierka 
(89’ M.Kenner)

Czerwona kartka: 
Sebastian Kowalski (za dwie 
żółte)

Happy-end dla Gryfa
LIGA | Żółto-czarni wyjazdową wygraną zapewnili sobie dopiero w 94. minucie. W niedzielę 
powalczą o trzeci triumf w rundzie wiosennej.

Lp. Nazwa drużyny M PKT

1 Gryf Wejherowo 17 34

2 Kaszubia 
Kościerzyna

17 31

3 Lechia II Gdańsk 17 30

4 Bałtyk Gdynia 17 30

5 Gwardia Koszalin 17 29

6 Drawa Drawsko 
Pomorskie

17 29

7 Cartusia Kartuzy 17 29

8 Arka II Gdynia 17 27

9 KS Chwaszczyno 17 23

10 Chemik Police 17 22

11 Pogoń II Szczecin 17 19

12 GKS Przodkowo 17 18

13 Bałtyk Koszalin 17 17

14 Astra Ustronie
Morskie

17 17

15 GKS Leśnik 
Manowo

17 12

16 Rasel Dygowo 17 11

WYNIKI 17. KOLEJKI:

• Lechia II Gdańsk 
- Arka II Gdynia  0:1

• Bałtyk Gdynia - 
Drawa Drawsko Pomorskie 2:0

• Gwardia Koszalin - 
Chemik Police 1:0

• Kaszubia Kościerzyna - 
Cartusia Kartuzy 2:1

• KS Chwaszczyno - 
Bałtyk Koszalin 1:3

• GKS Przodkowo -
Gryf Wejherowo 1:2

• GKS Leśnik Manowo - 
Pogoń II Szczecin 0:0

• Astra Ustronie Morskie - 
Rasel Dygowo 3:1

NASTĘPNE MECZE GRYFA 
PRZED WŁASNĄ PUBLICZNOŚCIĄ:
18. kolejka: WKS Gryf - KS Chwaszczyno  
    22.03 (niedziela) godz. 14:00
20. kolejka: WKS Gryf - Gwardia Koszalin  
     04.04 (sobota) godz. 14:00
22. kolejka: WKS Gryf - Lechia II Gdańsk  
    18.04 (sobota) godz. 16:00

NAJLEPSI STRZELCY III LIGI GRUPY POMORSKO-ZACHODNIOPOMORSKIEJ: 

• 13 goli - Paweł Czychowski (Lechia II Gdańsk), Mateusz Łuczak (Kaszubia Kościerzyna),
• 10 goli - Krzysztof Rusinek (Bałtyk Gdynia), Krzysztof Wicki (Gryf Wejherowo),
• 8 goli - Krzysztof Rzepa (Gryf Wejherowo),
• 7 goli - Ryūki Kozawa (Gwardia Koszalin),
• 6 goli - Przemysław Brzeziański (Drawa Drawsko Pomorskie), Mateusz Frankowski (GKS 
Przodkowo), Michał Skwiercz (Gryf Wejherowo), Robert Ziętarski (Bałtyk Koszalin).
Źródło: 90minut.pl

Krzysztof Handke
k.handke@expressy.pl



16 www.gwe24.pl/SPORT

Przez wiele lat używana 
była nazwa Eire. W naj-
lepszym przypadku Ir-
landia Południowa. Dziś 
nikt tak już nie mówi. Po 
prostu Irlandia. Nie my-
lić oczywiście z prowin-
cją Wielkiej Brytanii, czyli 
z Irlandią Północną. Grali-
śmy z nimi zarówno wte-
dy gdy mówiono po ir-
landzku Eire, jak i wtedy 
gdy była to Irlandia Po-
łudniowa. Od ostatnich 
Mistrzostw Europy stali-
śmy się w Polsce fanami 
tej reprezentacji jak może 
przede wszystkim jej ki-
biców. 29. marca przyj-
dzie nam jednak stoczyć 
bój w eliminacjach kolej-
nych ME. Mecz rozegra-
ny zostanie na stadionie 
w Dublinie.  Do tej pory 
nasza pierwsza reprezen-
tacja rozegrała z Irland-
czykami aż 25 meczów. 
Było dziesięć zwycięstw, 
dziewięć remisów i sześć 
porażek. Tylko dwa razy 
graliśmy o punkty w eli-
minacjach ME - w 1991 
roku dwukrotnie zremi-
sowaliśmy 3:3 oraz 0:0. 
Pierwszy mecz rozegra-
liśmy 22 maja 1938 roku 
w Warszawie wygrywa-
jąc 6:0. Jak dotąd to naj-
wyższe zwycięstwo Polski 
nad Irlandią. Ostatniego 
gola dla Polski strzelił Ir-
landczykom nie kto inny, 
a sam Robert Lewandow-
ski. Było to w Dublinie 19 
listopada 2008 roku. Po-
lacy pokonali gospodarzy 
3:2. Oprócz Lewandow-
skiego w drużynie gra-
ło jeszcze dwóch dzisiej-
szych kadrowiczów: Ja-

kub Wawrzyniak i Łukasz 
Fabiański. Selekcjonerem 
był wówczas Leo Been-
hakker. Ostatni mecz mię-
dzy obiema reprezenta-
cjami został rozegrany też 
19 listopada, ale w 2013 
roku w Poznaniu. Padł re-
mis 0:0 i był to drugi mecz 
pod wodzą dzisiejszego 
selekcjonera Adama Na-
wałki. Kto z ówczesnych 
reprezentantów ma szan-
sę na grę w najbliższym 
meczu z piłkarzami z Zie-
lonej Wyspy? W kadrze są 
nadal: Wojciech Szczęsny, 
Łukasz Szukała, Krzysztof 
Mączyński, Waldemar So-
bota, Robert Lewandow-
ski, Paweł Olkowski, To-
masz Jodłowiec i Łukasz 
Teodorczyk. Czy faktycz-
nie, jak twierdzą niektó-
rzy, Nawałka zmienia za-
wodników jak rękawicz-
ki? Nazwiska wymienio-
ne wyżej świadczą, że już 
trzy lata temu selekcjoner 
miał trzon reprezenta-
cji. Szukał jedynie uzupeł-
nień i dublerów. Życzymy 
zwycięstwa w tym waż-
nym meczu i mamy cichą 
nadzieję, że zawodnicy 
Lechii Gdańsk wybiegną 
w pierwszym składzie.
Zbigniew 
Chuchała

Przez wiele lat używana kub Wawrzyniak i Łukasz 

KALENDARIUM 
FUTBOLOWE
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Turniej organizowany był 
przez Klub Duet Gdańsk, tre-
nera Tomasza Biernackiego, 
utytułowanego zawodnika, 
niegdyś reprezentanta Pol-
ski, obecnie trenera Kadry 
Narodowej seniorów kick-
boxingu w kick-light, a także 
przez Okręgowy Pomorski 
Związek Kickboxingu i Po-
morską Federację Sportu. 
Wejherowo reprezentowało 
5 zawodników, ze zmiennym 
szczęściem, jednak wszyscy 
zaprezentowali się z jak naj-
lepszej strony. W klasyfi kacji 
medalowej Mikołaj Herz-
berg stoczył dwa pojedyn-
ki w light i kick-light, oba 
wygrywając, tym samym 
zapewnił sobie tytuł mistrza 
województwa w kat. do 74 kg. 
Błażej Mach wygrał w light, 
przegrał w kick-light do 63 kg. 
Maciej Zielona zaliczył dwie 
walki, niestety przegrane, ale 
po twardych i zaciętych bojach 
w wadze do 69 kg. Mikołaj 
Kuksin debiutował na zawo-
dach kickboxingu, przegrywa-
jąc pojedynek z cięższym o 5 
kg zawodnikiem w kat. do 69 
kg wersji kick-light. Szymon 
Sroka to aktualny wicemistrz 
Polski, ale tym razem musiał 
uznać wyższość przeciwnika, 
przegrywając nieznacznie wal-
kę w kick-light w wadze cięż-
kiej +94 kg. Najlepiej zapre-
zentował się Mikołaj Herzberg, 
który w walce light contact po-

konał zawodnika Rebelii Kar-
tuzy. Natomiast w kick-light, 
starszego i bardziej doświad-
czonego startowo zawodnika 
KS Maximus Gdynia. Warto 
przypomnieć, że w 2013 roku 
Wejherowskie Stowarzyszenie 
Sportowe przeorganizowało 
działalność sekcji młodzieżo-
wej klubu. Jak dotąd spektaku-
larne osiągnięcia dzieci i kade-
tów w wieku do lat 15, trochę 
przyćmiewały sukcesy swoich 
starszych kolegów w gronie 
wiekowym 16-18 lat juniorów. 
Sprawę wyjaśnia trener i pre-
zes klubu Rafał Karcz.

-Młodzieżowa sekcja kick-
boxingu w Wejherowie miała 
charakter rekreacyjny, nie było 
trenera, który od strony spor-

towej zająłby się organizacją 
wyjazdów i walk dla starszej 
grupy wiekowe – mówi Rafa 
Karcz. - Koncentrowaliśmy się 
na szkoleniu od podstaw dzie-
ci, które licznie przychodziły 
i nadal przychodzą na treningi 
i mają w dziedzinie kickboxin-
gu duże sukcesy. 

W 2013 roku postanowił to 
zmienić i wraz z Tomkiem 
Hirsz, drugim trenerem, zaan-
gażował się również w sekcję 
sportową młodzieży i doro-
słych. Wprowadzili dzięki 
zrozumieniu i uprzejmości 
dyrektora ZSO nr 2 Andrzeja 
Gredeckiego dodatkowe tre-
ningi, a środowy trening wy-
dłużyli z 90 do 120 minut. Wi-
dać, że sami juniorzy również 

inwestują wolny czas na tre-
ningi indywidualne i są efekty. 
Zawodnicy Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego 
osiągają teraz sukcesy w gro-
nie dzieci, kadetów, juniorów 
i seniorów. Wyjazd na zawody 
do Gdańska wsparło dotacją 
miasto Wejherowo z prezyden-
tem Krzysztofem Hildebrand-
tem. Klub prowadzi obecnie 
nabór do drużyny kickboxin-
gu. Nie liczą się umiejętności 
i stan wytrenowania. Dla tre-
nerów najważniejsze są chęci 
młodych ludzi, którzy przyjdą 
na zajęcia i zechcą przeżyć 
przygodę z kickboxingiem, 
zarówno w zakresie rekreacji, 
jak i w przyszłości wyczynu 
sportowego.

Udane mistrzostwa 
w kickboxingu
WEJHEROWO | Zawodnicy Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego uczestniczyli w mi-
strzostwach województwa pomorskiego w kickboxingu juniorów wersji light contact oraz kick light. 
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REDA | Każdego roku marsza-
łek województwa pomorskiego 

Mieczysław Struk przyznaje 
stypendia sportowe dla wy-

bijających się sportowców 
w kategoriach młodzie-
żowych, którzy osiągają 
bardzo dobre wyniki 
na arenach krajowych 
i międzynarodowych. 

Kapituła wyłoniła ze 
zgłoszonych kandyda-
tów 50 zawodniczek i za-
wodników, 30 w kategorii 

młodzieżowej, 15 juniorów 
i 15 juniorów młodszych. 

W tym roku stypendium 
otrzymał Michał Muklewicz za 

bilard z Klubu Sportowego Pool-
Bilard Wejherowo.  Również co 
roku marszałek województwa 
przyznaje jedną nagrodę  za cało-
kształt  działań na rzecz rozwoju 

sportu w naszym województwie. 
Tegoroczną nagrodę otrzymał 
trener judo Michał Kaczmarek 
z Redy. 
(DD)

Nagroda marszałka za sport
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W najbliższą sobotę  21 marca 
br. o godz. 15.00 Wikęd/GOSRiT 
Luzino po dwóch meczach wy-
jazdowych zainauguruję rundę 
wiosenną na własnym stadio-
nie. Przeciwnikiem podopiecz-
nych trenera Wiesława Konkola 
będzie jeden z kandydatów do 
awansu Gryf Słupsk, z którym 

zespół jesienią przegrał 1:3.
Wikęd wiosną  zdobył już  4  
punkty, zwyciężając w Ustce 
z miejscowym Jantarem 4:1 
i remisując z rezerwami Bytovi 
Bytów 1:1. Tak więc w starciu 
z Gryfem nie stoimy na  stra-
conej pozycji i zapowiada się 
ciekawe widowiskowo.

ZAPOWIEDŹ


