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oGŁoSZENIE
wyślij nam SMS-em 
lub ze zdjęciem 
MMS-emrównież na str.  12

Z jednej strony taksówkarze, 
którzy chcą zarobić, lecz nie 
mają gdzie czekać na klientów. 
Z drugiej Straż Miejska, która 
pilnuje przestrzegania prze-
pisów. „Chcemy z czegoś żyć” - 
mówią taksówkarze. „Nie chce-
my odbierać taksówkarzom 
chleba” - komentuje Zenon 
Hinca, komendant SM Wejhero-
wo. Taksówkowy pat trwa. 

Rewolucja 
w komunikacjiw komunikacji

W wielu miejscowościach  
lokalne władze starają się 

ograniczyć ruch samochodowy 
(szczególnie w centrach miast)  

i przekonać mieszkańców  
i turystów, aby ci przesiedli się 

na komunikację zbiorową.  Takie 
działania podejmują m.in.  

samorządowcy z Wejherowa. 

str.  5

W  wiadomości  napisz,  kim 
jest rekomendowana przez Cie-
bie  osoba  i  dlaczego  uważasz, 
że powinniśmy o niej napisać. 
Poinformuj nas, w jaki sposób 
możemy się z tą osobą skontak-
tować.
Szukamy ludzi z pasją, pozy-

tywnie zakręconych. Będziemy 
o nich pisać na naszym portalu, 
jak również na łamach Expressu 
Powiatu Wejherowskiego! /PS/

Szukamy ludzi 
pozytywnie zakręconych
POWIAT | Szukamy ludzi pozytywnie zakrę-

conych! Znasz kogoś niezwykłego, kto ma 
fioła na jakimś nietypowym punkcie? 
Uważasz, że powinniśmy o tej osobie 
napisać, bo jest interesująca i posia-
da pasję, którą powinna podzielić się 
z innymi? Skontaktuj się z nami. 
Napisz do nas na adres p.smo-
linski@expressy.pl.
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FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Zachęcamy naszych Czytelników do przesyłania 
zdjęć oraz interesujących tematów. Najciekaw-
sze opublikujemy na łamach naszej gazety, na 
naszym portalu gwe24.pl oraz na naszym profilu 
facebookowym fb.com/gwe24

ZGŁoŚ tEmAt:

606 112 745

r.korbut@expressy.pl

ANDRZEJEWSKI Jerzy, BA-
RAŃCZAK Stanisław, COHN 
Ludwik,  KUROŃ  Jacek, 
KUROŃ  Grażyna,  LIPIŃ-
SKI  Edward,  LIPSKI  Jan 
Józef,  MACIEREWICZ 
Antoni,  NAIMSKI 
Piotr,  PAJDAK Anto-
ni,  RYBICKI  Józef, 
S T E INSBER -
GOWA  Aniela, 
SZCZYPIOR-
SKI  Adam, 
ZIEJA  Jan, 

ZIEMBIŃSKI Wojciech, 
MIKOŁAJSKA  Halina, 

CHOJECKI  Miro-
sław,  MORGIE-
WICZ  Emil,  ZA-
WADZKI  Wacław, 
BORUSEWICZ 

BOGDAN,  ŚRENIOWSKI 
Józef,  ONYSZKIEWICZ 
WOJCIECH,  ONYSZKIE-
WICZ  Janusz,  KOWALSKA  
Anka, KACZOROWSKI Ste-
fan,  MICHNIK  Adam,  KA-
MIŃSKI  Zbigniew,  KIELA-
NOWSKI  Jan,  BIELIŃSKI 
Konrad,  BOGUTA  Grzegorz, 
ROMASZEWSKA  Zofia, 
ROMASZEWSKI  Zbigniew, 
HAGEMEJER  Krzysztof, 
WUJEC  Henryk,  WUJEC 
Ludwika,  DORN  Ludwik, 
STARCZEWSKA  Krysty-
na,  STARCZEWSKI  Ste-
fan,  KELUS  Jan  Krzysztof, 
KLEYFF  Jacek,  KLOC  Eu-
geniusz, WALC  Jan,  CELIŃ-
SKI Andrzej, BLUMSZTAJN 
Seweryn,  LITYŃSKI  Jan, 

TW KELOBTW KELOB SZCZĘSNA  Joanna,  BIERE-
ZIN  Jacek,  KOWALSKI  Ser-
giusz,  ARKUSZEWSKI  Woj-
ciech, OSTROWSKI Wojciech, 
FAŁKOWSKI  Wojciech,  ŁU-
CZYWO Helena,  ŁUCZYWO 
Witold, GRABIŃSKI Andrzej, 
LIS-OLSZEWSKI  Witold, 
OLSZEWSKI  Jan,  SIŁA-NO-
WICKI Władysław, SZCZUKA 
STANISŁAW,  TAYLOR  JA-
CEK, NOWAK JEZIORAŃSKI 
Jan,  BARTOSZEWSKI  Wła-
dysław,  MAZOWIECKI  Ta-
deusz,  GEREMEK  Bronisław, 
MOCZULSKI  Leszek,  SZE-
REMIETIEW  Romuald,  SZO-
MAŃSKI  Andrzej,  CZUMA 
Andrzej, GRZYWACZEWSKI 
Maciej,  WOJCIECHOWSKI 
Adam,  HALL  Aleksander, 
DYK  Piotr,  GRZELAK  Grze-
gorz, NIESIOŁOWSKI Stefan, 
BUJAK  Zbigniew,  PAJDAK 
Antoni,  PŁAŻYŃSKI  Maciej, 
TUSK Donald, WIŚNIEWSKI 

Ludwik,  KACZOROWSKI 
Stefan,  RYBICKI  Arkadiusz, 
RYBICKI  Mirosław,  RYBIC-
KA  Bożena,  MODZELEW-
SKA Magdalena, SAMSONO-
WICZ Jan, KOBZDEJ Dariusz, 
JUREK Marek,  KACZYŃSKI 
Lech,  PIŁKA  Marian,  WO-
ŁEK Tomasz, WALENDZIAK 
Wiesław,  KURSKI  Jarosław, 
SEMKA  Piotr,  CHRZANOW-
SKI  Wiesław,  GUZY  Jaro-
sław, MODZELEWSKI Karol, 
BOGUCKA  Teresa,  GROSS 
Jan,  KARPIŃSKI  Jakub,  TO-
RUŃCZYK  Barbara,  GRU-
DZIŃSKA  Irena,  PERSKI 
Aleksander, DAJCZGEWAND 
Józef,  WALENTYNOWICZ 
Anna, WAŁĘSA Lech, MALI-
SZEWSKI  Piotr,  JANKOW-
SKI  Henryk,  KACZMARSKI 
Jacek,  JURCZYK Marian,  JA-
NAS  Zbigniew,  LIS  Bogdan, 
FRASYNIUK  Władysław, 
HARDEK Władysław, MORA-

WIECKI Kornel,  RULEWSKI 
Jan, GWIAZDA Andrzej, DU-
DA-GWIAZDA  Joanna,  SŁO-
WIK Andrzej, KROPIWNICKI 
Jerzy,  JAWORSKI  Seweryn, 
GOŹDZIK Lechosław, KUŁAJ 
Jan, ŚLISZ Józef, JANOWSKI 
Gabriel,  BARTOSZCZE  Piotr, 
BARTOSZCZE  Roman,  BO-
ROWCZAK Jerzy… Nie znam 
wszystkich,  przepraszam.  Mu-
szę  jednak  dodać  także,  bezi-
miennych członków NZSS Soli-
darność z lat 1980 – 1981(około 
dziesięciu milionów Polaków).

Jakub gorszego sortu W.

PS. W powyższym zestawie-
niu zabrakło miejsca dla TW 
o pseudonimie Kocurek, ale to 
dotyczy faceta o wzroście gdzieś 
mniej więcej 150 cm, łącznie z 
kaszkietem. Nie byli również 
wpisywani na listę TW członko-
wie PZPR, ZSL i SD. JW

Krótko parkujesz? Odholują!
To zdjęcie przysłał nam nasz Czytelnik, pan Dawid. Zostało zrobione na parkingu placówki PZU na ul. 
Dworcowej w Wejherowie. Z napisu wynika, ze „Parkowanie do 1h grozi odholowaniem”. Oznacza to, że 
trzeba parkować dłużej niż godzinę! A więc chwilę po zaparkowaniu odholowują auto i jeśli nie wyjdzie się 
na parking z placówki w ciągu godziny, to samochód wraca na miejsce? 
Dawid, mieszkaniec Wejherowa
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NSZZ „Solidarność” Region Gdański przeprasza GRAAL Spółkę Akcyjną w Wejherowie za:

wypowiedź wygłoszoną przez przedstawiciela NSZZ „Solidarność” Region Gdański w dniu 23 listopada 2011 roku przed zakładem pro-1. 

dukcyjnym Polinord w Kartoszynie, należącym do GRAAL S.A., przyrównującą ten zakład do obozu pracy,

informacje zawarte w ulotce rozpowszechnianej przez przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Region Gdański na placu Wejhera w Wejhero-2. 

wie w dniu 25 listopada 2011 r. wskazujące, że pracownicy GRAAL S.A. pracują w warunkach zagrażających ich życiu i zdrowiu,

wypowiedzi wygłoszone przez przedstawiciela NSZZ „Solidarność” Region Gdański w dniu 24 listopada 2011 roku przed zakładem pro-3. 

dukcyjnym Polinord w Kartoszynie oraz informacje zamieszczone w ulotce rozdawanej przez przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Re-

gion Gdański w dniu 29 listopada 2011 roku przed zakładem produkcyjnym Polinord w Kartoszynie wskazujące, że w GRAAL S.A. tu-

szowane są wypadki przy pracy 

jako godzące w dobre imię GRAAL Spółki Akcyjnej w Wejherowie oraz wyraża ubolewanie z powodu naruszenia dobrego imienia tej spółki.

Pogorzelski  był  wicebur-
mistrzem  Rumi  od  marca 
2015 roku.
–  Rada  nadzorcza  Przed-

siębiorstwa  Usług  Komu-
nalnych  w  Rumi  w  środę 
powołała  mnie  na  stano-
wisko  prezesa.  Pan  Marek 
Trzepanowski  ma  już  za 
sobą 25 lat pracy w PUK-u, 
teraz  jego  rolą,  jako  wice-
prezesa,  będzie  przekazać 
mi  swoje  doświadczenie 
i  wiedzę,  aby  przedsiębior-
stwo w najbliższej przyszło-
ści  mogło  zdynamizować 
swoje działania  i  polepszyć 
wyniki  pracy  –  powiedział 
Pogorzelski.
Stanisław  Pogorzelski 

jest  ekspertem  z  zakresu 
zarządzania  i  komunikacji 
marketingowej.  Ukończył 
socjologię  na  Uniwersyte-
cie  Gdańskim  oraz  studia 
podyplomowe  Public  rela-
tions  i  komunikacja  spo-
łeczna  w  Wyższej  Szkole 
Bankowej  w  Gdańsku.  Ma 
za  sobą  także  studia  pody-
plomowe w Szkole Głównej 
Handlowej  w  Warszawie  - 
Zarządzanie  sprzedażą  oraz 
Zarządzanie  projektami. 
Ukończył  również  studia 
doktoranckie  na  Wydziale 
Zarządzania  Uniwersytetu 
Gdańskiego.  Tematem  jego 
rozprawy  doktorskiej  była 
promocja miast.

Pogorzelski pracował jako 
konsultant  w  renomowa-
nych  agencjach  marketin-
gowych i PR. Były  to m.in. 
Euro  RSCG  Sensors  i  Ha-
vas Sports & Entertainment, 
gdzie  zarządzał  projektami 
o  zasięgu  krajowym  i  mię-
dzynarodowym  z  udziałem 
m.in.  Zinedine’a  Zidane-

’a  czy  Roberta  Kubicy,  dla 
takich klientów jak Orange, 
Danone, PKN ORLEN, Co-
ca-Cola, Castrol czy UEFA.
Od 2004 roku Pogorzelski 

brał udział, jako konsultant, 
w  działaniach  marketingo-
wych  Polskiego  Związku 
Rugby. W  roku 2007  został 
członkiem  zarządu  PZR, 

jednocześnie  pełniąc  funk-
cję  rzecznika  prasowego 
związku.  Pracował  tak-
że  jako  redaktor  naczelny 
branżowego  miesięcznika, 
wykładowca  akademicki. 
Jest  autorem  licznych  pu-
blikacji  z  zakresu  marke-
tingu,  komunikacji  i  spon-
soringu. /PS, RK/

Z zastępcy burmistrza 
na prezesa PUK
RUMIA | Stanisław Pogorzelski niemal rok temu został powołany na stanowisko wice-
burmistrza Rumi ds. społecznych. Wczoraj przestał pełnić tę funkcję. Rada Nadzorcza 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rumi powołała go na stanowisko prezesa.

Jezdnia  od  dłuższego  czasu 
jest gotowa, ale nie można było 
nią jeździć – około dwa miesią-
ce  trwały  wymagane  prawem 
odbiory. Całkowity koszt inwe-
stycji wyniósł blisko 6,5 mln zł.
Węzeł stanowi część zachod-

niej  obwodnicy  Wejherowa. 
Prace związane z jego budową 
trwały  krócej  niż  zakładano. 
Wykonawca miał na stworzenie 
drogi, wraz z całą jej infrastruk-
turą, czas do połowy marca.
W  ramach  inwestycji  wyko-

nano  rondo  (pomiędzy ulicami 
Sobieskiego  i  Sucharskiego), 
nowy  przejazd  kolejowy  oraz 
półkilometrowy odcinek jezdni 
z rondem (rondo to ma w przy-
szłości  połączyć  nową  drogę 
z ul. Łęgowskiego). Wykonano 

także  połączenie  z  ulicą  Za-
chodnią.
W  planach  jest  jeszcze  połą-

czenie  ronda  znajdującego  się 
pomiędzy  ulicami  Sobieskiego 
i Sucharskiego z ulicą Strzelec-
ką oraz połączenie krajowej „6” 
z ulicą Przemysłową aż do Ofiar 
Piaśnicy.
„Węzeł  działki”,  jak  podkre-

ślali  włodarze Wejherowa,  od-
ciąży  ruch  drogowy  w  czasie 
budowy „Węzła Kwiatowa”.

/PS/

Węzeł „działki” - dziś otwarcie
WEJHEROWO | Dziś, w piątek o godz. 10.00, zostanie otwar-
ta w Wejherowie całkowicie nowa droga (tzw. „Węzeł działki”) 
łącząca ulicę Sobieskiego z krajową „6”. 
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W  przedsięwzięciu  uczest-
niczy m. in. rumska gmina. 
-  Właśnie  został  rozstrzy-

gnięty  otwarty  konkurs  ofert 
na realizację zadania publicz-
nego gminy miejskiej Rumia 
w 2016  r., w zakresie pomo-
cy  społecznej,  polegającego 
na  organizacji  i  prowadzeniu 
punktu  dystrybucji  żywności 
dla potrzebujących mieszkań-
ców  Rumi  –  informuje Wie-
sława  Pacholczyk,  naczelnik 
Wydziału Spraw Społecznych 
rumskiego magistratu. - Swo-
ją ofertę złożył Związek Har-
cerstwa Polskiego Chorągiew 
Gdańska  Hufiec  Rumia.  Na 
ten  cel  została  zaplanowana 
w  budżecie  gminy  kwota  80 
tys. zł.
Pieniądze  te  zostaną  prze-

znaczone  na  finansowanie 
kosztów  organizacji  i  pro-
wadzenia  punktu  dystrybu-
cji  żywności,  organizację 
transportu,  odbiór  jedzenia 
od  podmiotu  pozyskującego, 
rozładunek  żywności  w  pro-
wadzonym  punkcie,  maga-
zynowanie  towarów  zgodnie 
z przepisami sanitarno-epide-
miologicznymi,  dystrybucję 
żywności,  prowadzenie  wy-
maganej dokumentacji.
- Kwota ta w pełni zabezpie-

cza potrzeby w tym zakresie – 
dodaje Wiesława Pacholczyk. 
-  Mieszkańcy  miasta  dzięki 
temu,  iż  gmina  zabezpiecza 

środki  finansowe  na  ten  cel, 
mają  możliwość  uzyskania 
wsparcia w postaci żywności 
przez cały 2016 rok.
W tym zakresie realizowana 

jest  współpraca  z  Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej  w  Rumi.  Rumski MOPS 
z  kolei  informuje,  iż  odbiór 
żywności odbywać się będzie 
w siedzibie Hufca ZHP Rumia 
przy  ul.  Włókienniczej  14a. 
Osoby  skierowane  w  2015 
roku, będą odbierały żywność 
we wskazane dni (ostatni pią-
tek  i  sobota  miesiąca,  z  wy-
jątkiem marca): 26-27 lutego, 
1-2 kwietnia i 29-30 kwietnia, 
w godz. 10.00-16.00. 

Osoby  skierowane  w  2016 
roku, będą odbierały żywność 
w każdy ostatni poniedziałek 
miesiąca: 22 lutego, 29 marca 
i 25 kwietnia, w godz. 10.00-
16.00.

Przy  czym  pracownicy 
MOPS-u  apelują,  by  osoby, 
które  zakwalifikowały  się  do 
tego  programu  pomocowego 
i  otrzymały  skierowanie  od 
swojego  pracownika  socjal-
nego,  odbierały  pakiety  żyw-
nościowe  w  wyznaczonym 
terminie. 
- Bogdan Formella i Jarosław 

Muszyński  to  osoby  znane 
rumskiej społeczności właśnie 
z dystrybucji żywności wśród 
osób potrzebujących – dodaje 
Michał  Pasieczny,  burmistrz 
Rumi. - Robią to bardzo sku-
tecznie,  a  nasza  współpra-
ca  układa  się  znakomicie.   
/kor/

Darmowa żywność 
dla najuboższych
RUMIA | Dożywianie osób potrzebujących to przedsięwzięcie realizowane na terenie 
Rumi. Akcja opiera się na skutecznej współpracy kilku podmiotów, a zyskują ci, którym 
pomoc jest niezbędna. Miasto przeznaczyło na ten cel 80 tys. złotych.

Osoby skierowane 
w 2016 roku, będą 
odbierały żywność 
w każdy ostatni 
poniedziałek mie-
siąca: 22 lutego, 29 
marca i 25 kwietnia, 
w godz. 10.00-16.00.

WEJHEROWO | Upłynął 
termin składania projektów 
w drugiej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Wejhero-
wianie złożyli 38 projekty, z 
czego 22 inwestycyjne i 16 
nieinwestycyjnych. 

Wśród projektów są zarówno 
te dotyczące infrastruktury dro-
gowej  (modernizacji  ulic,  bu-
dowy  progów  zwalniających, 
urządzenia  zieleni  i miejsc  re-
kreacyjnych,  budowy  placów 
zabaw czy siłowni na świeżym 
powietrzu), jak również pomy-
sły związane z poprawą bezpie-
czeństwa i projekty społeczne. 
–  Złożono  np.  projekt  budo-

wy  boiska  wielofunkcyjnego 
czy  stacji naprawy  rowerów – 
mówi Bogusław Suwara, prze-
wodniczący komisji ds. Budże-
tu Obywatelskiego. 
Kolejny ważny  etap  budżetu 

partycypacyjnego  (zakończy 
się 11 marca 2016 r.) trwać bę-
dzie formalna weryfikacja zło-
żonych projektów i konsultacje 
społeczne. Wszystkie  projekty 
zostaną opublikowane na stro-
nie  www.wejherowo.pl/budze-
tobywatelski.
-  Każdy  mieszkaniec  może 

zapoznać  się  ze  zweryfikowa-
nym przez komisję ds. Budżetu 
Obywatelskiego  projektem  w 
ramach  konsultacji  społecz-
nych  i  wnieść  uzasadnione 
uwagi  oraz  zastrzeżenia,  które 
należy złożyć na piśmie do 11 
marca do Urzędu Miejskiego w 
Wejherowie – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz,  skarbnik  Wej-
herowa.  -   Ostateczną decyzję 
w sprawie uwag do projektów 
podejmie komisja. 
  Następnie  projekty  zostaną 

ostatecznie  opublikowane,  a 
mieszkańcy  zadecydują  pod-
czas głosowania, które odbędzie 
się w dniach od 25 marca do 7 

kwietnia o wyborze projektów 
do realizacji. 
Głosować będzie mógł każdy 

mieszkaniec Wejherowa, który 
ukończył 16 lat. W Wejherow-
skim  Budżecie  Obywatelskim 
2016  każdy  głosujący  będzie 
mógł  oddać  maksymalnie 
dwa  głosy  –  jeden  na  projekt 
inwestycyjny  i  osobno  jeden 
na  projekt  nieinwestycyjny. 
Głosowanie  odbywać  się  bę-
dzie  elektronicznie  na  stronie 
internetowej  miasta  Wejhero-
wo oraz w formie pisemnej we 
wskazanych punktach przez 14 
dni. 
- Dziękuję wszystkim miesz-

kańcom za złożone projekty w 
drugiej  edycji  Budżetu  Oby-
watelskiego – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa. - W kolejnym etapie bę-
dziemy głosować na zweryfiko-
wane i skonsultowane projekty. 
Te  projekty,  które  otrzymają 
najwięcej  głosów  i  zmieszczą 
się w ramach środków przezna-
czonych na  realizację Budżetu 
Obywatelskiego,  zostaną  zre-
alizowane. Będzie tak, jak zde-
cydują  wszyscy  mieszkańcy. 
Jestem  przekonany,  że  miesz-
kańcy  zaangażują  się  dzięki 
temu  w  rozwój  i  ulepszanie 
naszego miasta.  Zachęcam  do 
głosowania  na  wybrane  przez 
siebie projekty. 

/raf/

38 projektów w budżecie 
obywatelskim
38 projektów w budżecie 

dla najuboższych
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W  mieście  mają  być  wy-
budowane  dwa  integracyjne 
węzły  komunikacyjne,  które 
całkowicie  odmienią  sytuację 
na  drogach  oraz  umożliwią 
mieszkańcom i turystom łatwe 
i szybkie przemieszczanie się. 

Mniej korków, dwa węzły

-  Budowa  węzłów  integra-
cyjnych to część strategii  roz-
woju nie tylko Wejherowa, ale 
również  województwa,  jest 
to  również  kierunek  zgodny 
z  wytycznymi  unijnymi  – 
wyjaśnia  Beata  Rutkiewicz, 
wiceprezydent  Wejherowa. 
– Celem jest zmniejszenie ob-
ciążenia  dróg  ruchem  samo-
chodowym,  zwiększając  jed-
nocześnie udział w transporcie 
publicznym.  Realizując  takie 
działania przyczyniamy się do 
poprawy poziomu i jakości ży-
cia  społeczności  lokalnej oraz 
ograniczamy zanieczyszczenie 
powietrza,  a  dodatkowo   mo-
żemy  liczyć  na  dofinansowa-
nie unijne. 
Co zatem zrobiło do tej pory 

Wejherowo, co  robi  i  jakie są 
perspektywy na najbliższą, jak 
i nieco dalszą przyszłość?
- W naszych planach mamy 

wpisane  dwa  węzły  integra-
cyjne  –  tłumaczy  Beata  Rut-
kiewicz,  wiceprezydent  Wej-
herowa.  - Pierwszy – główny 
i najważniejszy dla miasta – to 
„węzeł Kwiatowa”. Składa się 
on z kilku elementów. Jeśli mó-
wimy o integracji transportu to 
po  pierwsze  wielofunkcyjny 
parking dla samochodów, tak-
sówek, autobusów  i  rowerów. 
Niestety sama inwestycja pole-
gająca na budowie parkingu nie 
spowoduje zwiększenia udzia-
łu  w  transporcie  publicznym. 
Bardzo  ważnym  elementem 
węzła  integracyjnego  jest  do-
godny dojazd do niego.  Tym-
czasem Wejherowo podzielone 
jest drogą krajową nr 6 i tora-
mi  kolejowymi.  To  w  dużej 
mierze utrudnia transport i ko-

Zintegrują komunikację
WEJHEROWO | W wielu miejscowościach lokalne władze starają się ograniczyć ruch samochodowy (szcze-
gólnie w centrach miast) i przekonać mieszkańców i turystów, aby ci przesiedli się na komunikację zbio-
rową. Takie działania podejmują także samorządowcy z Wejherowa. 

munikację  w  mieście.  Co  więc 
możemy zrobić? Połączyć część 
północną  z  częścią  południową 
poprzez  wybudowanie  tunelu. 
Przy  węźle  Kwiatowa  wystar-
czy, że będzie to wiadukt pod to-
rami, ponieważ w krajowej „szó-
stce” jest dobrze zorganizowane 
rondo,  do  którego  możemy  się 
włączyć. Wiadukt musi powstać 
natomiast  po  to,  aby  z  każdej 
strony zapewnić dogodny dojazd 
na parking, a pieszym zapewnić 
dogodne dojście przejściem pod-
ziemnym do dworca. 

W oczekiwaniu 
na środki z ZIT

W  ramach  węzła  oprócz  par-
kingu i tunelu, po stronie dworca 

zostaną wyznaczone miejsca po-
stojowe dla taksówek, przystanki 
autobusowe,  miejsca  tzw.  „kiss 
and ride” oraz miejsca do pozo-
stawienia rowerów. 
- Nasze zadanie w połączeniu 

z  inwestycjami,  które  będzie 
realizować  PKP  (czyli    remont 
budynku  dworca  oraz  remont 
placu,  gdzie  obecnie  znajdują 
się  przystanki  PKS)  nie  tylko 
przyczyni  się do wzrostu  atrak-
cyjności komunikacji zbiorowej, 
ale  również    uporządkuje  cały 
ten  teren  –  dodaje  wiceprezy-
dent Beata Rutkiewicz. - Węzeł 
Kwiatowa  jest  wpisany  do  ZI-
T-u  (Zintegrowane  Inwestycje 
Terytorialne),  w  chwili  obecnej 
czekamy  na  zatwierdzenie  stra-
tegii  ZIT  przez  ministerstwo, 

wtedy będzie można uruchomić 
środki z tej puli. Realnie patrząc 
myślę,  że  nastąpi  to  w  drugim 
kwartale  przyszłego  roku.  My 
na ten termin będziemy gotowi, 
mamy  dokumentację  projekto-
wą na część drogową węzła. Nie 
mamy natomiast pozwolenia na 
budowę  parkingu  –  w  głównej 
mierze dlatego,  że  zlokalizowa-
ny  jest  on  na  działkach  należą-
cych do PKP. 
Drugi  węzeł  integracyj-

ny  w  Wejherowie  to  „węzeł 
ZRYW”. Ruszyliśmy  z  przetar-
giem  na  budowę  pierwszego, 
drogowego  etapu.  Jesteśmy  na 
etapie  oceny  złożonych  ofert. 
W ramach tego etapu w tym roku 
wykonamy  rondo  w  ul.  Gryfa 
Pomorskiego i Necla oraz połą-

czymy się ponad 500-metrowym 
odcinkiem z rondem w ul. Stef-
czyka. Na ten zakres dostaliśmy 
dofinansowanie   z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych.    Zakres  planowanych 
prac jest jednak znacznie szerszy. 
Obejmuje również budowę łącz-
nic do krajowej „szóstki”,  budo-
wę  jeszcze jednego ronda i ulicy 
równoległej do DK6  nazywanej 
roboczo  „nową  Jaśminową”. 
Cały układ drogowy będzie wy-
konany  kompleksowo  –  oprócz 
samych  ulic  z  nawierzchnią 
asfaltową  powstaną  chodniki, 
kanalizacja  deszczowa,  ścieżki 
rowerowe,  oświetlenie,  moni-
toring. W ramach  tej  inwestycji 
należy  przebudować  całą  infra-
strukturę,  czyli  wszystkie  pod-

ziemne sieci. Naszym partnerem 
w  tej  realizacji  będzie  również 
PEWiK Gdynia sp. z o. o.

Zostaw auto, wsiądź w SKM

Drugi  etap  ZRYW-u  (najważ-
niejszy, bo decydujący o  funkcji 
węzła  integracyjnego)  obejmie 
budowę dwóch tuneli (pod DK6 
i  pod  torami)  i  parking,  który 
zlokalizowany  będzie  pomiędzy 
przystankiem  SKM  Wejherowo 
Śmiechowo a rondem po stronie 
południowej,  w  okolicy  ul.  Si-
korskiego. I to podstawowa, ele-
mentarna część węzła integracyj-
nego. Cała ta inwestycja, oprócz 
usprawnienia  ruchu  w  mieście, 
ma za zadanie  również przyczy-
nić  się  do  zwiększenia  udziału 
w  transporcie  zbiorowym  po-
przez  dogodne  pozostawienie 
samochodu  czy  dojazd  taxi,  au-
tobusem MZK czy  też  rowerem 
w celu kontynuowania drogi np. 
pociągiem SKM. 
-  Będzie  to  ważne w momen-

cie  wybudowania  dodatkowych 
torów na trasie Gdynia – Wejhe-
rowo, co na pewno zwiększy czę-
stotliwość  kursowania  pociągów 
–  wyjaśnia  Beata  Rutkiewicz. 
- Ten węzeł w przyszłości ma roz-
ładować ruch w centrum miasta. 
Tutaj będzie znacznie łatwiej do-
jechać. Będziemy dążyć również 
do  tego,  aby w  tę  stronę  skiero-
wać  autobusy  MZK.  Wszystko 
zależy od tego, w jakim terminie 
uda nam się zbudować te tunele, 
a to z kolei zależy od tego, jakie 
środki  z  funduszy  zewnętrznych 
uda nam się pozyskać. 
Władze miasta  dążą  do wybu-

dowania  jeszcze  jednego  węzła, 
który  co  prawda  nie  będzie wę-
złem  integracyjnym,  ale  także 
będzie miał  spore  znaczenie  dla 
komunikacji w Wejherowie. Wę-
zeł ten miałby powstać w pobliżu 
przystanku Wejherowo Nanice. 
-  Prezydent  Krzysztof    Hilde-

brandt od kilku  lat zabiega o  to, 
aby powstał w tym miejscu tunel 
pod torami i krajową „szóstką” - 
dodaje Beata Rutkiewicz. - Praw-
dopodobnie  PKP  nie  zgodzi  się 
na  to,  aby  zrealizować  tę  inwe-
stycję  w  tak  szerokim  zakresie, 
ale  gdyby  podjęło  się  budowy 
chociażby wiaduktu  pod  torami, 
to  może  uda  się  przekonać  in-
nych,  aby dokończyć  to  zadanie 
wspólnymi  siłami. Budowa  tych 
trzech węzłów – a w szczególno-
ści dwóch węzłów integracyjnych 
– rozwiąże praktycznie wszystkie 
problemy komunikacyjne w Wej-
herowie.  Rafał Korbut

cZytAJ 
coDZIENNIE
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W  wejherowskim  Ratuszu 
z prezydentem miasta spotka-
li  się przedstawiciele klubów, 
organizacji  i  stowarzyszeń, 
aby podpisać niezbędne umo-
wy,  dzięki  którym  otrzymają 
pieniądze na swoją działalność 
statutową. Dotacje były różnej 
wysokości,  w  zależności  od 
tego, na jaki cel mają być wy-
dane i jak szeroką działalność 
prowadzi dana jednostka. 
-  Coraz  więcej  jest  stowa-

rzyszeń  i  coraz  więcej  osób 
korzysta z  tej możliwości po-
zyskiwania pieniędzy – powie-
dział  Krzysztof  Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa,  podpi-
sując umowy. - To oznacza, że 
w naszym mieście realizuje się 
coraz więcej inicjatyw. Mamy 
wiele organizacji, działających 
w różnych dziedzinach życia. 
Jak  podkreślają  przedstawi-

ciele  organizacji,  które  otrzy-
mały  pieniądze,  ta  forma  po-
mocy jest dla nich niezmiernie 
ważna  i  pomaga  realizować 
wiele pomysłów, szkoleń, róż-
nych  form pomocy, wyjazdo-
wych  obozów,  i  wiele,  wiele 
innych. 
-  Te  pieniądze  przydadzą 

się  na  działalność  statutową 
klubu  –  mówi  Rafał  Karcz, 
prezes  Wejherowskiego  Sto-
warzyszenia  Sportowego.  - 
W klubie mamy bardzo dużo 
dzieci i młodzieży, ponad set-
ka obecnie trenuje kickboxing. 

Na  pewno duża  część  dotacji 
zostanie przeznaczona na wy-
jazdy zawodników na turnieje. 
Są to wyjazdy do miejscowo-
ści w całej Polsce, czasem jeź-
dzimy  też  po  Europie.  Część 
dotacji  przeznaczona  zostanie 
na  utrzymanie  sali  gimna-
stycznej. 
Wiele organizacji otrzymane 

pieniądze przeznaczy na orga-
nizację  rozmaitych  zajęć  dla 
dzieci  i  młodzieży,  zarówno 
sportowych,  kulturalnych,  jak 
i rehabilitacyjnych. 

- Otrzymane od miasta pie-
niądze zostaną wydane na za-
jęcia hipoterapii dla siedmior-
ga  naszych  podopiecznych 
–  mówi  Iwona  Mostowska, 
wiceprezes  Wejherowskie-
go  Stowarzyszenia  na  Rzecz 
Osób z Autyzmem (WSnRO-
zA).  -  Dzieci  będą  odbywa-
ły  przez  7  miesięcy  zajęcia 
pod  okiem  terapeutów.  Au-
tyzm  to  całościowe  zaburze-
nie  rozwoju  dziecka,  zajęcia 
z  końmi  wpływają  na  szereg 
sfer:  społeczną,  emocjonalną, 

zmniejsza napięcie mięśniowe 
dziecka,  wpływa  na  koordy-
nację  ruchową  i  równowagę. 
Działania zdrowotne, protera-
peutyczne są ogromne.
-  Jako  stowarzyszenie  dzia-

łamy dopiero dwa lata i te pie-
niądze mają dla nas ogromne 
znaczenie  –  dodaje  Izabela 
Minga z WsnROzA. - Na ra-
zie  jest  to  jedyne  źródło  na-
szego dochodu, dzięki czemu 
możemy  usprawniać  nasze 
dzieci. 

Rafał Korbut

Wsparcie dla organizacji 
WEJHEROWO | Umowy na udzielenie dotacji z budżetu miasta dla organizacji i stowarzyszeń, działających na terenie Wejherowa, zosta-
ły podpisane. Pieniądze zostaną wydane na rozmaite cele związane z pomocą społeczną, kulturą i sportem. 

ochrona zdrowia:

Polski Związek Głu-1. 
chych Oddział Pomor-
ski – 6 tys. zł
Wejherowskie Sto-2. 
warzyszenie na Rzecz 
Osób z Autyzmem – 5 
tys. zł

Przeciwdziałanie narko-
manii, alkoholizmowi 
i innym patologiom 
społecznym:

3.   Stowarzyszenie 
       „Zdrowa Rodzina
      – Zdrowa Gmina” 
      – 3 umowy:

przeciwdziałanie alko-•	
holizmowi – 90 tys. zł;
przeciwdziałanie prze-•	
mocy w rodzinie – 24,5 
tys. zł
zwalczanie narkomanii •	
– 15 tys. zł

Sport:

4.   Integracyjne 
      Stowarzyszenie 
      Sportowe „START” 
      – 5 tys. zł

5.   UKS „Szóstka” 
       – 2 umowy:

sport – 8 tys. zł•	
zajęcia sportowe po-•	
zalekcyjne z funduszu 
alkoholowego – 6 tys. zł

6.   UKS „Ósemka” 
       - 11 tys. zł
7.   Karate Klub 
       Wejherowo – 16 tys. zł
8.   UKS „Basket – Ósemka” 
       – 2 umowy:

sport – 15 tys. zł•	
zajęcia sportowe po-•	
zalekcyjne z funduszu 
alkoholowego – 4 tys. zł

9.   Wejherowskie 
      Stowarzyszenie 
      Sportowe – 2 umowy:

sport – 7 tys. zł•	
zajęcia sportowe po-•	
zalekcyjne z funduszu 
alkoholowego – 5 tys. zł

Kultura i sztuka:

10. Fundacja „Slowo” 
       - 6 tys. zł
11. Stowarzyszenie 
       Misternicy Kaszubscy
       – 2,5 tys. zł

LIStA StowARZySZEń, 
KtóRE otRZymAŁy DotAcJE:

Rumscy  włodarze  byli  prze-
widujący  i wcześniej  stworzyli 
wydział, który teraz jest gotowy 
nie  tylko  na  realizację  spraw 
związanych  z  pomocą  spo-
łeczną,  ale  przede  wszystkim 
na  sprawną  obsługę  „500+”. 
Chodzi  o Wydział Spraw Spo-
łecznych rumskiego magistratu, 
który  rozpoczął  działalność  1 
stycznia 2016 r.
- Nasza rola w zakresie działań 

na  rzecz  rodziny  jest  szczegól-
na  –  podkreśla  Wiesława  Pa-
cholczyk,  naczelnik  wydziału, 
- Realizujemy sprawy dotyczą-
ce  programów:  „Rodzina  500 
plus”,  „Karta  Dużej  Rodziny”, 
„Rumska  Karta  Dużej  Rodzi-
ny”,  „Stypendia”  oraz  „Nie-
odpłatna  pomoc  prawna”.  Ro-

dzina  może  uzyskać  wszelkie 
informacje i wsparcie w naszym 
wydziale.

Szeroki zakres działań 

Jeśli chodzi o realizację rządo-
wego programu dla rodzin wielo-
dzietnych Karta Dużej Rodziny, 
to do zakresu działania Wydzia-
łu  Spraw  Społecznych  należy 
w szczególności: przyjmowanie 
i weryfikacja wniosków o kartę, 
przyznawanie  karty  i wydawa-
nie  duplikatów,  przyznawanie 
Rumskiej Karty Dużej Rodziny 
oraz  prowadzenie  postępowań 
w sprawie utraty uprawnień do 
korzystania z karty.
Ponadto  rola  wydziału  spro-

wadza  się  także  do  przeciw-
działania  bezrobociu.  Polega 
to  zwłaszcza  na  współpracy 
z Powiatowym Urzędem Pracy, 
udzielaniu porad i pomocy oso-
bom bezrobotnym, związanych 
z  organizacji  i  prowadzeniu na 
terenie  miasta  prac  społecznie 

użytecznych. W zakresie dzia-
łania  rumskiego WSS mieści 
się  także  prowadzenie Klubu 
Aktywnego  Poszukiwania 
Pracy, w  tym  upowszechnia-
nie ofert pracy oraz informacji 
o  wolnych  miejscach  pracy 
oraz  propagowanie  informa-
cji o poradach zawodowych i  
szkoleniach.

Pomoc społeczna i akcje

Ponadto  wydział  działa 
w  zakresie  przyznawania 
i wypłacania pomocy material-
nej o charakterze socjalnym, np. 
stypendiów  i  zasiłków  szkol-
nych. Do obowiązków urzędni-
ków należy przyjmowanie i we-
ryfikacja wniosków o udzielenie 
pomocy materialnej, prowadze-
nie  postępowań,  przyznawanie 
i wypłata świadczeń. 
Działalność  WSS  to  przede 

wszystkim  szeroko  pojęta  po-
moc społeczna, koordynowanie 
działań związanych z wszelkimi 

pracami na cele społeczne oraz 
pracami społecznie użytecznymi 
w ramach decyzji Sądu Rejono-
wego w Wejherowie oraz reali-
zacja ustawy o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci. 
- Koordynujmy akcje społecz-

ne w zakresie zdrowia i pomocy 
społecznej  –  dodaje  Wiesława 
Pacholczyk. -   Jest  to w szcze-
gólności  Akcja  Honorowego 
Oddawania Krwi oraz akcje na 
rzecz promocji rodziny.

Wszystko na rzecz rodziny
RUMIA | Od początku 
kwietnia wchodzi w życie 
program „Rodzina 500 plus”. 
Dla samorządów oznacza to 
wiele dodatkowych obowiąz-
ków. 

Gotowi na „500+”

Najwięcej  pracy  będą  mieli 
jednak rumscy urzędnicy z ma-
jącym  niebawem  wejść  w  ży-
cie  programem    „Rodzina  500 
plus”.  Dzięki  nowemu wydzia-
łowi,  wdrażanie  skomplikowa-
nych  wymagań  będzie  o  wiele 
łatwiejsze. 
-  Rumia  jest  w  stanie  goto-

wości  do  realizacji  programu 
– mówi Michał Pasieczny, bur-
mistrz Rumi.  -    I  choć   w  ręce 
naszych  urzędników  może  tra-
fić  do  rozpatrzenia  ponad  5000 
decyzji, to robimy wszystko, by 
sprostać  wymogom.  Terminy 
naglą, bowiem wnioski powinny 
być przyjmowane już od począt-
ku  kwietnia.  Decyzje mają  być 
natomiast wydawane od począt-
ku  kwietnia  do  końca  czerwca. 
Potem mają następować wypła-
ty. A wszystko  to  leży w  gestii 
samorządów.  Czasu jest już bar-
dzo  mało,  a  trzeba  przeszkolić 
pracowników i   wyremontować 
pomieszczenia  oraz  wdrożyć 
nowy moduł  do  naszego  syste-
mu  informatycznego,  aby  nie 
zatrudniać  zbyt  wielu  nowych 
urzędników. 

500 zł na dziecko 

Głównym  założeniem  pro-
gramu  „Rodzina  500  plus”  jest 
finansowa  pomoc  w  wychowy-
waniu  dzieci,  a  także  odwróce-
nie  negatywnego  trendu  demo-
graficznego w naszym kraju. To 
pierwsze  tak  szerokie  wsparcie 
dla  polskich  rodzin.  Świadcze-
nie pieniężne otrzymywać mogą 
rodzice,  opiekunowie  prawni 
lub faktyczni dziecka. Prawo do 
świadczenia  będzie  ustalane  na 
okres 1 roku. Program „Rodzina 
500  plus”  oznacza  w  praktyce 
nieopodatkowane  500  zł  mie-
sięcznie na każde drugie i kolejne 
dziecko,  bez  dodatkowych  wa-
runków. To kwota, od której nie 
będą odprowadzane żadne skład-
ki,  przeznaczona  bezpośrednio 
dla rodziny.
Przy  czym  należy  dodać,  że 

rodziny  o  niskich  dochodach 
otrzymają  wsparcie  także  dla 
pierwszego dziecka przy spełnie-
niu kryterium 800 zł dochodu na 
członka w  rodzinie  lub  1200  zł 
w  przypadku  dziecka  niepełno-
sprawnego. Nie  będzie  obowią-
zywał żaden górny próg docho-
dowy. /kor/

Wszystko na rzecz rodziny
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Te  zainstalowane  w  Wejhe-
rowie  -  jak  przyznał  prezydent 
Krzysztof  Hildebrandt  -  nadal 
rejestrują wykroczenia z intencją 
ukarania  kierowców.  Oburzyło 
to wielu mieszkańców.
- Jak wygląda na dzień dzisiej-

szy  kwestia  kamer monitorują-
cych  przejazd  na  czerwonym 
świetle w Wejherowie i okolicy 
(Śmiechowo, stacja BP, Luzino, 
Mosty)?  -  pyta  nasz Czytelnik, 
pan Damian. - Wiele osób zasta-
nawia się, czy owe kamery nadal 
łapią  kierowców  przejeżdżają-
cych na czerwonym świetle. Po 
zmianie ustawy zniknęły rucho-
me radary i każdy to wie, nato-
miast kamery na skrzyżowaniach 
nadal wprawiają w zakłopotanie 
kierowców  i  spowalniają  ruch. 
Tak naprawdę nikt nie wie, czy 
kamery  te  nadal  działają  i wy-
konują ich podstawową funkcję, 
jaką  jest automatyczna  rejestra-
cja  przejazdu  na  czerwonym 
świetle, czy są tylko elementem 
monitoringu miejskiego.
-  31  grudnia  ubiegłego  roku 

zakończyliśmy użytkowanie fo-
toradarów  i  fotorejestratorów  – 
mówi Zenon Hinca, komendant 
wejherowskiej Straży Miejskiej. 
- W tej chwili nie mamy żadnych 
kompetencji,  żadnych  narzędzi 
prawnych, aby się tymi urządze-
niami zajmować. Wszelkie kwe-
stie  związane  i  z  fotoradarami, 
i fotorejestratorami powinny być 
wyjaśniane przez Urząd Miasta 
Wejherowa.
Co na to prezydent?
-  Urządzenia  nadal  działają, 

nadal  robią  zdjęcia  tym, którzy 
łamią  przepisy  -  powiedział 
Krzysztof  Hildebrandt,  prezy-
dent  Wejherowa,  podczas  nie-
dawnego  spotkania  z  młodzie-
żą.  -  Dziś  nikt  im  (kierowcom 
– przyp. red.) nie wystawi man-
datu,  gdyż  brakuje  przepisów 
wykonawczych  i nie wiadomo, 
kto ma  obsługiwać  te  urządze-
nia. Jest to luka, ale pamiętajmy, 
że na wystawienie mandatu jest 
aż 6 miesięcy! W związku z tym 
jeżeli np. w maju ustawodawca 
zdecyduje,  kto  ma  obsługiwać 
fotoradary  (policja,  ITD,  czy 
inne  służby)  to  mandat  będzie 
mógł  być  wystawiony,  bo  od 
momentu  zdarzenia  do  wysta-
wienia mandatu jeszcze nie mi-
nie 6 miesięcy.
Tuż  po  publikacji  tekstu  z  tą 

wypowiedzią  prezydenta  otrzy-
maliśmy telefon od oburzonego 
Czytelnika,  który  chciał  pozo-
stać anonimowy. 
-  Dlaczego  -  wzorem  innych 

miast - te fotoradary nie zostały 
w  Wejherowie  zaklejone?  Jest 
to jawne bezprawie! - stwierdził 
nasz Czytelnik. 

Postanowiliśmy  przyjrzeć  się 
sprawie.  Ta  okazała  się  dość 
złożona i niejasna.
Zamysł  polskiego  rządu  był 

taki,  że  strażnicy  powinni  zaj-
mować się czym innym, niż po-
większaniem  budżetu  swojego 
miasta  czy  gminy  poprzez  na-
kładanie mandatów karnych na 
kierowców, łamiących przepisy. 
Realizacja  zamysłu  spowodo-
wała jednak spore zamieszanie, 
które trwa do dzisiaj. Fotoradary 
i  fotorejestratory,  obsługiwa-
ne  dotąd  przez  strażników,  nie 
tylko  te  przenośne,  lecz  także 
zamontowane przy drogach na 
stałe, nie są przez nikogo obsłu-
giwane. Jak to możliwe?
Ustawodawca,  odbierając 

strażnikom  uprawnienia,  nie 
wskazał, kto – policja, General-
na  Dyrekcja  Dróg  Krajowych 
i Autostrad,  a może  inny  pod-
miot,  np.  Główny  Inspektorat 
Transportu  Drogowego  –  ma 
te  fotoradary  i  fotorejestratory 
użytkować. Gdyby miała je ob-
sługiwać jednostka pozamiejska 
czy  pozagminna,  musiałaby 
zakupić urządzenia (nie można 
ich, wg prawa, oddać za darmo) 
i je przeprogramować, co kosz-
towałoby krocie.
Zdecydowana  większość  sa-

morządów zdecydowała się tuż 
po  1  stycznia  2016  roku  zde-
montować  lub  zasłonić  urzą-
dzenia, lecz nie wszędzie tak się 
stało. Są w Polsce miejscowo-
ści, gdzie strażnicy  już po No-
wym Roku wystawiali mandaty, 
co  spotkało  się  ze  sprzeciwem 
członków  np.  Stowarzyszenia 
„Prawo na drodze” –  kierowa-
li  oni  nawet  zawiadomienia  do 
prokuratury w tej sprawie.
W tym momencie ws. fotora-

darów  i  fotorejestratorów miej-
skich  i gminnych nie wiadomo 
jeszcze  nic,  trwa  dezorientacja. 
Nawet  w  stolicy  Polski,  War-
szawie,  ciągle  trwają  rozmowy 
Miasta z GITD. Stołeczne foto-
radary po strażnikach stoją okle-
jone, nie rejestrują wykroczeń.
W Wejherowie strażnicy miej-

scy po 1 stycznia nie wystawili 
co  prawda  żadnego  mandatu 
za przekroczenie prędkości  czy 
przejazd  na  czerwonym  świe-
tle, lecz urządzenia rejestrujące, 
znajdujące  się  przy  drogach na 
terenie miasta a należące do lo-
kalnego samorządu, nadal dzia-
łają, w dalszym ciągu rejestrują 
wykroczenia.
Czy  mogą  to  robić?  Nie  ist-

nieje  zapis,  który  obligowałby 
samorząd  do  demontażu  bądź 
zasłonięcia  fotoradarów  i  foto-
rejestratorów. Czy zgodne z pra-
wem  jest  gromadzenie  w  tej 
chwili danych osobowych przez 

Niejasna sprawa fotoradarów
WEJHEROWO | Straże miejskie i gminne w całej Polsce 1 stycznia 2016 roku straci-
ły prawo do używania fotoradarów i fotorejestratorów. Ustawodawca nie wskazał 
jednak, co powinno się stać z urządzeniami. 

Za  jakiś  czas  być może wejdą 
w życie przepisy, które umożliwią 
zakup fotoradarów i fotorejestra-
torów przez GITD lub przywró-
cą kompetencje strażnikom. Czy 
wówczas ci kierowcy, którzy po 1 
stycznia zostaną (lub już zostali) 
zarejestrowani przez gminny lub 
miejski  fotoradar  bądź  fotoreje-
strator  mają  się  czego  obawiać, 
nawet jeśli popełnili wykroczenie 
w chwili, gdy urządzenie było de 
facto  bezpańskie?  Wątpliwości 
jest tutaj więcej niż pewników.
Jak  powiedział  w  rozmowie 

z nami komendant SM w Koście-
rzynie (tam zdemontowano foto-
radary), w zasadzie czym innym 
jest  wykonanie  zdjęcia,  czym 
innym zaś wystawienie mandatu. 
Są to dwie odrębne czynności, co 
ma  ogromne  znaczenie,  bo  wy-
konanie fotografii samochodu nie 
jest  jednoznaczne  z  ukaraniem 
kierowcy.  Ujawnianie  wykro-
czenia  drogowego  następuje  nie 
w chwili wykonania zdjęcia, lecz 
w chwili jego odczytu.
W  ocenie  komendanta  z  Ko-

ścierzyny  kierowca może  zostać 
ukarany  mandatem  nie  tylko 
w terminie półrocznym, jak pod-
kreślił  prezydent  Wejherowa. 
Dlaczego? Sześć miesięcy to czas 
na nałożenie grzywny, bez  sądu. 
Organ wnioskujący ma aż rok na 
wniesienie sprawy do sądu, przy 
czym może to zrobić od razu, bez 
zaproponowania  grzywny.  Sąd 
musi  rozpatrzyć  sprawę w ciągu 
jednego roku, a więc na ukaranie 
kierowcy,  który  popełnił  wykro-
czenie, są aż 2 lata.
Wszyscy komendanci i rzeczni-

cy SM, z którymi rozmawialiśmy, 
stwierdzili,  że  mimo  to  wydaje 
mu się mało prawdopodobne, aby 
ktokolwiek  chciał  karać  kierow-
ców,  którzy  popełnili  wykrocze-
nie w tzw. okresie przejściowym, 
gdy  fotoradary  i  fotorejestratory 
działały  „bezpańsko”.  Ich  zda-
niem organ, który przejmie urzą-
dzenia,  nie  odważy  się  na  taki 
krok, ponieważ wielu kierowców 
prawdopodobnie skieruje sprawy 
do sądów. 

/PS/

wASZym ZDANIEm:
@Goferski
- Jak działa fotoradar? Że sam „strzela” to rozumiem, ale czy to nie jest 
tak, że co jakiś czas trzeba wymienić kartę pamięci/ściągnąć dane, czy 
coś takiego? Jeśli tak, to kto to robi teraz i gdzie przechowywane są 
dane? Jeśli radar jest połączony z komputerem zewnętrznym, to kto tym 
komputerem teraz dysponuje, kto go obsługuje? Skąd radar jest zasila-
ny prądem, kto za to płaci?

@xxx
- Jakie ma znaczenie to, że Straż Miejska nie ma uprawnień do karania 
kierowców, do popełnianych wykroczeń przez kierowców. Wystarczy, że 
władze miasta zlecą odczytanie nagrań nawet jakiejś firmie zewnętrz-
nej np. z Krakowa i ujawnione wykroczenia prześle do rozpatrzenia 
przez Policję i Sąd, które swoich uprawnień jeszcze nie straciły!!!! Liczy 
się, że wykroczenie zostało popełnione, a kto o nim powiadomi, jest nie-
ważne. Dlaczego karani są kierowcy, których wykroczenia zostały zare-
jestrowane na kamerach umieszczonych w innych pojazdach????

@At
- Nie kumam. Burzą się ci, co łamią przepisy , jeździjcie zgodnie z prze-
pisami, to mandatów nie będzie. Mnie one nie przeszkadzają. A dla bu-
rzących się: może gdyby stracili kogoś bliskiego w wypadku na drodze, 
to by zaraz zmienili zdanie.

@Paw
- Prawo nie może działać wstecz. Jeżeli byłby przypadek, że np w maju 
SM dostanie znowu możliwość używania fotoradarów, to nie ma moż-
liwości ukarania kierowców, którzy popełnili wykroczenie między stycz-
niem a majem. Kierowca ukarany jest za dzień wykonania wykroczenia, 
a nie za dzień odczytu, czy wysłania tego zdjęcia do kierowcy. W każ-
dym sądzie kierowca to wygra.

@ktoś
- Jest to wg. mnie jawne łamanie prawa. Zbieranie zdjęć i czekanie bo 
może prawo się zmieni i wtedy sprawę skierujemy do sądu to bezprawie, 
tak można załatwić każdego.

więcej komentarzy przeczytasz na portalu GwE24.pl

te urządzenia? Na to pytanie trud-
no odpowiedzieć, kwestię tę mu-
siałby rozstrzygnąć zapewne sąd. 
Zdania na ten temat wśród komen-
dantów i rzeczników straży na ca-

łym  Pomorzu  (kontaktowaliśmy 
się  m.in.  z  komendantami  bądź 
rzecznikami  SM  z  Kościerzyny, 
Pruszcza  Gdańskiego,  Gdańska 
etc.) są podzielone.
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RRS działa od listopada 2014 
r. Jej członkowie spotykają się 
przynajmniej  raz  na  kwartał 
w  rumskim  urzędzie  miasta. 
Są to emeryci – rumianie, któ-
rzy skończyli 60. rok życia. 
- Członkowie rady to przed-

stawiciele  kilku  organizacji 
i  stowarzyszeń  działających 
na  terenie  miasta  –  tłuma-
czy  Mieczysław  Grzenia, 
przewodniczący  RRS.  -  Są 
to  przedstawiciele  Polskiego 
Związku  Emerytów,  Renci-
stów  i  Inwalidów,  Stowarzy-
szenia  Rumski  Uniwersytet 
Trzeciego Wieku oraz Zrzesze-
nia  Kaszubsko-Pomorskiego, 
a  także  rumskich  Amazonek 
i Związku Kombatantów oraz 
działającego  od  lat  w  Rumi 
Stowarzyszenia Pomóż Sąsia-
dowi.  Dwoje  członków  rady 
to  przedstawiciele  wskazani 
przez burmistrza Rumi.
Kadencja  Rumskiej  Rady 

Seniorów  będzie  trwać  do 
2018 roku, a radni są zobowią-
zani  do  brania  udziału w  po-
siedzeniach  przynajmniej  raz 
na kwartał.
- W czerwcu ubiegłego roku 

zorganizowaliśmy  spotkanie 
z mieszkańcami, podczas któ-
rego  były poruszane zagadnie-
nia dotyczące bezpieczeństwa 
osób  starszych  –  mówi  Mie-
czysław  Grzenia.  -  Przedsta-
wiciele policji, straży miejskiej 
i straży pożarnej przedstawiali 
zagrożenia i podawali sposoby 
ich zminimalizowania. Szcze-
gólny  nacisk  położony  został 
na  obronę  przed  nasilającym 
się  procederem  oszukiwania 
na  różne sposoby osób w po-
deszłym wieku.
Z  kolei  we  wrześniu  te-

matem  spotkania  RRS  była 
opieka zdrowotna. Uczestnicy 
słuchali lekarzy, samorządow-

ców i przedstawicieli NFZ. Na 
zebraniu podjęto jednogłośnie 
uchwałę  o  szczepieniu  prze-
ciw grypie osób od 65+, które 
są w grupie podwyższenia ry-
zyka zachorowania. 
Natomiast w grudniu w ma-

gistracie odbyło  się  spotkanie 
przedstawicieli  władz  miasta 
z  członkami  Rumskiej  Rady 
Seniorów, na którym porusza-
no sprawy polityki senioralnej. 
Chodziło m. in. o kwestie: ap-
teki całodobowej, opieki osób 
starszych,  wolontariatu  są-
siedzkiego,  środowiska  przy-
jaznego  osobom  starszym, 
usług opiekuńczych, potrze-
by usług specjalistycznych. 

Niektóre z tych tematów będą 
jeszcze podejmowane i szcze-
gółowo  omawiane  podczas 
kolejnych spotkań.  
- W Stacji Kultura prowadzo-

ne  są  dyżury  członków  rady 
–  zaznacza  przewodniczący 
RRS.  -   Tam każdy mieszka-
niec - nie tylko senior - może 
zgłaszać swoje uwagi dotyczą-
ce  funkcjonowania  naszego 
miasta, czy też jakieś pomysły 
na jego usprawnienie. Dyżury 
te  pełnione  są  regularnie,  za-
wsze w ostatni wtorek miesią-
ca, w godz. 12.00-14.00. 

/kor/

Głos seniorów się liczy
RUMIA | Rumska Rada Seniorów powstała dzięki odpowiednim działaniom podję-
tym przez radę miasta. Teraz regularnie obraduje i doradza władzom Rumi. 

GM. WEJHEROWO 
| Od 15 do 19 lutego 
w Dworku Drzewiarza nie 
brakowało atrakcji dla 
dzieci z terenów Gminy 
Wejherowo. Mali goście 
Ośrodka Kultury w tym 
roku uczestniczyć mogli 
w zajęciach takich jak ry-
sunek artystyczny, zaję-
cia ceramiczne i rzeźbiar-
skie, czy choćby warsztaty 
z tworzenia biżuterii. 

Nie  zabrakło  także  zajęć 
tanecznych  i  ćwiczeń  roz-
wijających muzyczne zdol-
ności.  Stałym  elementem 
harmonogramu były ponad-
to  seanse  filmowe.  Chwi-
lę  wytchnienia,  uczest-
nicy  znaleźć  mogli  też 
przy  grach  planszowych. 
Każdego  dnia  w  zajęciach 

uczestniczyło  85  dzieci 
z  terenów  całego  samorzą-
du.  W  czwartek  natomiast 
10  reprezentantów  i  grono 
chętnych  kibiców  opuściło 
Dworek Drzewiarza, by re-
prezentować  Gminę  na  IX 
Turnieju  Ośrodków  Kultu-
ry odbywającym się w Bo-
janie.  Silna  reprezentacja 
w aż 3 z 9 kategorii zdobyła 
I miejsce. Dzieci z terenów 
Gminny  były  niepokonane 
w  wyścigu  z  gałką  lodów, 
w biegu wahadłowym oraz 
w  prezentowaniu  układu 
tanecznego.  Wszystko  to 
sprawiło,  że  podobnie  jak 
w  minionym  roku  GOK 
w  ostatecznej  klasyfikacji 
zajął  I miejsce. Wszystkim 
dzieciom  serdecznie  gratu-
lujemy!

/uGw/

Intensywny tydzień za nami

Codziennie nowa dawka najważniejszych 
informacji z powiatu wejherowskiego!
Stanisław Pogorzelski 
prezesem PUK Rumia

Stanisław Pogorzelski niemal rok 
temu został powołany na stanowisko 
wiceburmistrza Rumi ds. społecznych. 
W środę przestał pełnić tę funkcję. 
– Rada nadzorcza Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych w Rumi powołała 
mnie na stanowisko prezesa – powie-
dział Pogorzelski.

Znęcał się nad matką. 
Srogo go pokarało...

Dozór policyjny, zakaz zbliżania się 
do matki i komunikowania się z nią, 
nakaz opuszczenia mieszkania – to 
konsekwencje, jakie będzie musiał 
ponieść 21-letni mieszkaniec Rumi. 
Młody mężczyzna został zatrzymany 
przez policjantów podczas awantury 
domowej.

Andrzej Stasiuk w Rumi

W środę 2 marca w Stacji Kultura 
w Rumi odbędzie się spotkanie z An-

drzejem Stasiukiem, 
jednym z najbardziej cenio-
nych polskich pisarzy współczesnych, 
autorem m.in. „Jadąc do Babadag”. 
Początek o godzinie 18.

Amfetamina w kieszeni. 
Wydało się, bo...

Policjanci z Rumi zatrzymali 20-latka, 
który miał przy sobie amfetaminę. 
Mężczyzna zaczął się nerwowo zacho-
wywać na widok policyjnego radio-
wozu, który tylko przejeżdżał ulicą – 
gdyby nie to, a także głupota 20-latka, 
przestępstwo nie wyszłoby na jaw.

Kolizja na „6”. Samochód 
wylądował na słupie

We wtorek w Rumi, na drodze krajo-
wej nr 6, doszło do poważnej kolizji 
drogowej. 40-letni kierowca Merce-
desa stracił panowanie nad swoim 
pojazdem, wjechał pod ciężarówkę 
i zderzył się ze słupem energetycznym. 
Był trzeźwy. Miał szczęście, że nie do-
szło do tragedii.

 najważniejszych 
z powiatu wejherowskiego!

Chcesz wiedzieć, co dzieje się wokół Ciebie? 
Polub profil GWE24.PL na Facebooku. Co godzinę wstawiamy nowy post.
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Pierwsze  wyjazdowe  po-
siedzenie sejmowej Komisji 
Gospodarki  Morskiej  i  Że-
glugi  Śródlądowej  odbyło 
się  w  Urzędzie  Morskim 
w Gdyni.
-  Mamy  brak  dyrektyw 

unijnych,  które  specyfikują 
branżę  morską  i  wytyczają 
kierunki  rozwoju  całej  go-
spodarki  morskiej  –  mówił 
Marek Gróbarczyk, minister 
Gospodarki  Morskiej  i  Że-
glugi  Śródlądowej.  -  Roz-
wiązania,  które my  chcemy 
przygotować,  mają  na  celu 
zintensyfikowanie  działań 
w obszarze przemysłu stocz-
niowego.  Nierównomiernie 
rozwijający  się  przemysł 
stoczniowy  w  Polsce,  jeśli 
chodzi  o  wschodnie  i  za-
chodnie wybrzeże, musi zo-
stać  zbalansowane. Chcemy 
stworzyć  takie  same  szan-
se  dla  rozwoju  tej  branży, 
ale  ostateczne  rozwiązania 
tkwią  w  rynku  i  to  właśnie 
rozwiązania  rynkowe  będą 
decydowały  o  powodzeniu 
tej  branży.  Sztuczne  stymu-
lowanie na niewiele się zda, 
jeśli  chodzi  o  konkurencyj-
ność. 
Minister  zapowiedział,  że 

rząd  chce  doinwestować 
branżę  morską  i  stocznio-
wą poprzez  inwestycje  oraz 
chce  wspomagać  branżę. 
Zapowiedział,  że  szczegól-
ny  nacisk  będzie  położony 
na zmiany w obszarze stwo-
rzenia  rozwiązań  legislacyj-
nych oraz w obszarze komi-
sji europejskich  (aby z Unii 
uzyskać  zapewnienia  co  do 
realizacji rządowego progra-
mu). 

Podczas posiedzenie komi-
sji, w  którym wzięło  udział 
wielu  zaproszonych  gości 
m.in.  z  branży  stoczniowej 
i morskiej  a  także  samorzą-
dowców,  rozmawiano  także 
o sytuacji portów, możliwo-
ściach  ich  rozwoju,  proble-
mach  i  możliwościach  ich 
rozwiązania.  Bardzo  waż-
nym tematem był planowany 
przekop  Mierzei  Wiślanej. 
Minister Marek Gróbarczyk 
zapowiedział, że ta inwesty-
cja będzie realizowana i po-
dał możliwą datę przekopu. 
-  Temat  jest  na  etapie 

uzgodnień  z Komisją  Euro-
pejską  –  zapewniał  m  i  za-
powiedział  stworzenie  ze-
społu  złożonego  z  polskich 
i unijnych urzędników, który 
będzie miał  za  zadanie  roz-
wiązywanie  ewentualnych 
problemów. -   Bardzo wiele 
uzależnione  jest  od  raportu 
oddziaływania  na  środowi-
sko  oraz  projektu  i  studium 
wykonalności. To formalno-
ści  niezbędne  do  uzyskania 
pozwolenia na budowę, wy-
konanie  samego  przekopu 
nie będzie kłopotliwe. Chce-
my, aby przekop był gotowy 
w 2021 roku. 
Członkowie  komisji  pod-

kreślali,  że  budowa  prze-
kopu  jest  uzasadniona  eko-
nomicznie.  Założenie  jest 
bowiem  takie,  że  umożliwi 
to korzystanie z portu w El-
blągu całej wschodnia części 
kraju . 
- To było pierwsze wyjaz-

dowe spotkanie  i chcemy je 
powtarzać  –  zapowiedział 
minister Gróbarczyk. 

Rafał Korbut

Komisja sejmowa 
o stoczniach, portach 
i Mierzei Wiślanej
POMORZE | O problemach i perspektywach rozwo-
ju stoczni w Gdyni i Gdańsku, zaniedbaniach i naj-
pilniejszych planach inwestycyjnych portów wschod-
niego wybrzeża oraz planowanym przekopie przez 
Mierzeję Wiślaną rozmawiano podczas wyjazdowego 
posiedzenia sejmowej Komisji GMiŻŚ. 

GM. WEJHEROWO | Gmina Wejherowo ogłosiła harmonogram zebrań wiejskich. 
Zebrania wiejskie to organ uchwałodawczy sołectwa. Podczas zebrania jednym 
z ważniejszych zadań jest wybór sołtysa oraz rady sołeckiej.

3 marca o godzinie 17.30•	  w Warszkowie w świetlicy wiejskiej  
oraz o godzinie 18.30 w Kniewie w świetlicy wiejskiej.
4 marca o godzinie 18•	  w Reszkach w świetlicy wiejskiej oraz  
o godzinie 19 w Zbychowie w świetlicy wiejskiej.
7 marca o godzinie 17.30•	  w Bieszkowicach w byłym ośrodku  
„Wodnik” , a o godzinie 18.30 w Nowym Dworze Wejherowskim 
 w SSP Nowy Dwór Wejherowski.
8 marca o godzinie 18 •	 w Orlu w SSP Orle.
10 marca o godzinie 19 •	 w Kąpinie w Domu Parafialny.
11 marca o godzinie 18.30•	  w Łężycach w świetlicy wiejskiej.
14 marca o godzinie 18 •	 w Gniewowo w świetlicy wiejskiej.
15 marca o godzinie 19 •	 w Sopieszynie w świetlicy wiejskiej.
16 marca o godzinie 18•	  w Bolszewie w Samorządowym  
Gimnazjum.
17 marca o godzinie 18•	  w Gowinie w Remizie OSP.
18 marca o godzinie 18.30•	  w Górze w świetlicy OSP.
21 marca o godzinie 18•	  w Gościcinie w SSP Gościcino.

Rozpoczyna się cykl zebrań wiejskich

HARmoNoGRAm ZEbRAń wIEJSKIcH 
w GmINIE wEJHERowo NA mARZEc 2016 R.:

fo
t. 
D
D
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Inicjatywa  przygotowania 
wydarzenia  wspierające-
go  dotkniętą  tragedią  rum-
ską  rodzinę,    pojawiła  się 
w  szkolnych  środowiskach 
obu  dziewcząt.  Przez  cały 
dzień w hali MOSiR-u dzia-
ło  się  wiele.  Były  występy 
artystyczne, malowanie twa-
rzy  dla  dzieci,  możliwość 
zakupu  drobnych  przeką-
sek.  Dochód  ze  wszystkich 
tych  działań  przeznaczony 
był  na  rehabilitację  Julii 
i  Natalii.  Jednak  kulmina-
cyjnym  momentem  była 
licytacja.  Ogromna  ilość 
przekazanych  przez  dar-
czyńców fantów zaskoczyła 
samych  organizatorów.  Na 
aukcje trafiły m. in. koszul-
ki,  biżuteria,  vouchery  na 
pobyty  w  hotelach  i  usługi 
fryzjerskie,  dzieła  sztuki, 
oraz  własnoręcznie  wyko-
nane przedmioty.
Licytacja  cieszyła  się  ol-

brzymim  powodzeniem, 
także  dzięki  sprawnemu 
prowadzeniu  przez  Leszka 
Winczewskiego, kierownika 
Domu Kultury SM Janowo. 
Emocji nie brakowało, staw-
ki  podbijano  wielokrotnie. 
W sumie z licytacji na rzecz 
dziewcząt trafi aż 11tys. zł!
- Rumianie po raz kolejny 

pokazali,  że  potrafią  poma-
gać  osobom  potrzebującym 
–  mówi  Michał  Pasieczny, 
burmistrz miasta, który nie-
dawno  wygrał  plebiscyt  na 
„Osobowość  Roku  2015”, 
przygotowany  przez  jeden 
z pomorskich dzienników. - 
Mieliśmy na początku  roku 
WOŚP, gdzie podczas zbiór-
ki  jako  Rumia  pobiliśmy 
nasz  rekord. W  innych,  in-
dywidualnych  przypadkach 
wiemy,  że  rumianie  także 
chętnie sobie pomagają. 
-  Jestem  szczęśliwa,  że 

udało  się  zebrać  taką  sumę 
pieniędzy – nie  ukrywa  Jo-
lanta Król z rumskiego MO-
SiR-u.  -  W  sumie  było  to 
13tys. zł: dochód z licytacji 
i datki zbierane do puszek za 
smakołyki  i  gadżety  przy-
gotowane  przez  młodzież. 
Rumianie są mieszkańcami, 
którzy  potrafią  pomagać. 
A gdyby akcja nie odbywała 
się  akurat  w  ferie,  pewnie 
byłoby  jeszcze  więcej  tych 
zebranych środków. Nieste-
ty,  siostry  będą  na  pewno 

Siatkarski turniej 
i charytatywna licytacja
RUMIA | Charytatywny Turniej Siatkarski był jednym z głównych punktów akcji pomocowej na rzecz po-
szkodowanych przez ojca sióstr Julii i Natalii Konopka. Nieoczekiwanie spory dochód, przeznaczony na 
rehabilitację dziewczynek, przyniosła towarzysząca imprezie licytacja. 

rehabilitację Julii i Natalii, 
mogą dokonywać wpłat na 
konto: 63 1160 2202 0000 
0000 2920 6273 z dopiskiem 
Rehabilitacja Natalii Ko-
nopka.

Jeśli  zaś  chodzi  o  sporto-
we  emocje,  to  tych  tego  dnia 
również  nie  brakowało.  Grę 
rozpoczęły najmłodsze  adept-
ki  Akademii  Piłki  Siatkowej 
Rumia.  Następnie  drużyna 
Przyjaciół APS, złożona z ro-
dziców  i  radnych  pod  prze-
wodnictwem Ewy Nastały, wi-
ceprezesa  Akademii,  podjęła 
wyzwanie  młodych  siatkarek 
i wyszła na boisko przeciwko 
podopiecznym Anny  Brodac-
kiej.  Spotkanie miało  charak-
ter zabawy, a co najważniejsze 
- dużą frajdę mieli także kibi-
ce.  Kolejnym  punktem  siat-
karskiego programu był mecz 
kadetek  Akademii  przeciwko 
Szkole  Mistrzostwa  Sporto-
wego  z  Ostródy.  Te  zawody 
miały  już  dużo  poważniejszy 
przebieg,  bo  mimo  sparingo-
wego charakteru, zawodniczki 
obu drużyn walczyły o każdą 
piłkę. Taka postawa znajdowa-
ła akceptację u widzów, którzy 
co  chwilę  głośnym  aplauzem 
zagrzewali  młode  siatkarki. 
Ostatnim  sportowym  akcen-
tem dnia był mecz II Ligi Ko-
biet  Akademia  Piłki  Siatko-
wej Rumia – Energa Gedania 
Gdańsk.  Był  to  ostatni  mecz 
sezonu i już przed pierwszym 
gwizdkiem sędziego wiadomo 
było, że wynik nie ma żadne-
go  znaczenia  dla  końcowego 
kształtu  tabeli.  Ten  brak  pre-
sji  pozwolił  zawodniczkom 
obu  zespołów  pokazać  pełnię 
swoich  umiejętności.  Liczna 
publiczność  oglądała  znako-
mite  spotkanie w  kończących 
się rozgrywkach. Prowadzenie 
przechodziło  z  jednej  strony 
na  drugą  i  żadna  ze  stron  nie 
chciała  spuścić  z  tonu.  Gdy 
po  ponad  dwóch  godzinach 
gry  akademiczki  prowadziły 
w  decydującym  secie  14:11, 
wyglądało  na  to,  że  siatkar-
skie  szczęście  uśmiechnie  się 
do  gospodyń.  Jednak  gdańsz-
czanki zdobyły się na kolejny 
tego wieczora zryw i po obro-
nieniu  5  piłek  meczowych 
zwyciężyły  tie-breaka  20:18 
i 3:2 w całym meczu.

/kor/

potrzebować  jeszcze  dużo 
pieniędzy  na  rehabilitację. 
Mamy  więc  zamiar  zorgani-
zować jeszcze jedna lub dwie 
takie akcje.
-  Chcieliśmy  szczerze  po-

dziękować  wszystkim  za 
przybycie  i  czynny  udział 

w turnieju, zbiórce oraz licy-
tacji  przedmiotów,  z  których 
środki  zostaną    przeznaczo-
ne    na  leczenie  i    rehabilita-
cję  obu  sióstr  z  Rumi,  do-
tkniętych  tragedią  rodzinną 
–  mówi  Monika  Niewolska, 
inicjatorka  i  organizatorka 

przedsięwzięcia.  -  Przedmio-
tów  licytowanych  było  47, 
ich wartość rynkowa to około 
20000 zł. Do akcji przyłączy-
ło  się  ponad  13  sponsorów, 
w  tym  4  z  naszej  gminy, 
którzy  przekazali  fanty  na 
licytację. Wśród  nich  było  4 

sportowców  -  reprezentan-
tów Polski w piłce siatkowej 
kobiet  i mężczyzn oraz piłce 
ręcznej kobiet.

Osoby, które nie były 
w stanie pojawić się w hali 
MOSiR-u, a chcą wesprzeć 

II Liga Kobiet 
Rumia 
– 20 lutego 2016 r.:

Akademia Piłki Siatkowej 
Rumia – Energa Gedania 
Gdańsk 2:3 (22:25; 25:19, 
24:26, 25:19, 20:18)

APS: Piepiórka, Paszke, 
Korusiewicz, Konefke, La-
skowska, Ceynowa, Kró-
lak (libero); Piotrowicz, Ci-
choń, Makowska (libero), 
Soboczyńska

Osoby, które nie 
były w stanie 

pojawić się w hali 
MOSiR-u, a chcą 

wesprzeć rehabili-
tację Julii i Natalii, 
mogą dokonywać 

wpłat na konto: 63 
1160 2202 0000 
0000 2920 6273 

z dopiskiem Re-
habilitacja Natalii 

Konopka.
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Ponadto  nie  wymaga  to 
żadnego  kontaktu  z  firmą. 
Klienci  nie  zostaną  obcią-
żeni  żadnymi  odsetkami 
czy  windykacją  –  zapewnia 
Energa. 
W  związku  z  wdrażaniem 

nowego  systemu  informa-
tycznego  obsługi  klientów, 
część z nich dotknęły utrud-
nienia w dostępie do niektó-
rych  usług  oraz  opóźnienia 
związane  z  wystawieniem 
faktur.  Klienci  Energa,  do 
których  przez  ostatnie  mie-
siące  nie  dotarły  faktury  za 
energię  to  około  4  procent 
spośród prawie 3 mln klien-
tów firmy. W  ciągu  najbliż-
szych  tygodni,  większość 
z  nich  otrzyma  jedną  zbior-
czą  fakturę  za  energię  elek-
tryczną za zaległy okres.
-  Przede  wszystkim  pra-

gniemy  przeprosić  tych 
klientów,  którzy  na  faktury 
oczekują  dłużej  niż  zwykle. 
Zdajemy  sobie  sprawę,  że 
dla wielu osób zapłata wyż-
szej  niż  zazwyczaj  faktury, 
zawierającej  skumulowaną 
opłatę  za  kilka  cykli  rozli-
czeniowych,  może  stano-

180 dni na opłacenie zaległych faktur
POMORZE | Aż pół roku na zapłacenie faktury za zużyty prąd będą miały osoby, które od kilku miesięcy jej nie dostały. Co wię-
cej, skumulowany rachunek można będzie rozłożyć na raty o dowolnej wysokości i wpłacać je w dowolnym czasie. 

stawienia skumulowanej faktu-
ry  nie  będzie  naliczać  od  niej 
żadnych  odsetek,  ani  wszczy-
nać  procesu  windykacyjnego. 
W przypadku faktur wystawio-
nych już wcześniej, gdzie spo-
radycznie firma mogła naliczyć 
odsetki,  będą  one  anulowane 
i wystawiona zostanie korekta 
faktury.  Klienci  powinni  jed-
nak pamiętać,  że kolejne,  bie-
żące faktury wystawiane przez 
firmę,  trzeba  będzie  opłacać 
zgodnie ze standardowymi ter-
minami płatności.
Firma  zapewnia,  że  klienci 

nie  poniosą  żadnych  dodatko-
wych  konsekwencji  wdroże-
nia  nowego  systemu  obsługi 
klienta, w tym nie zostaną ob-
ciążeni opłatami wynikającymi 
z  opóźnień  jakie  pojawiły  się 
po stronie spółki.
Powyższa informacja nie do-

tyczy  pozostałych  klientów, 
którzy otrzymują faktury zgod-
nie z posiadaną umową.
W przypadku pozostałych py-

tań dotyczących oferty Energa 
Obrót prosi o kontakt z infoli-
nią pod numerem 555 555 555 
lub pisemnie.

/raf/

wić  duże  obciążenie,  stąd 
też  przedłużamy  termin  na 
spłatę  skumulowanej  faktury 
aż do 180 dni od daty jej wy-
stawienia  –  informuje  Beata 
Ostrowska, rzecznik prasowy 
Grupy Energa.
Klienci sami podejmą decy-

zję  na  jakie  części  rozłożyć 
taką płatność i jak często do-
konywać wpłat. Skumulowa-
ną fakturę będą mogli opłacić 
jednorazowo  lub  wpłacać 
dowolne kwoty nieregularnie 
–  istotne  jest,  aby  cała  na-
leżność  została  uregulowana 

w  terminie  180  dni  od  mo-
mentu  wystawienia  faktury. 
Wydłużenie  terminu  płatno-
ści nie wymaga żadnego kon-
taktu z firmą - proces zostanie 
uruchomiony automatycznie.
Wraz  ze  skumulowaną  fak-

turą,  każdy  klient  otrzyma 

szczegółowe informacje o spo-
sobie jej zapłaty, a także dane 
niezbędne  do  realizacji wpła-
ty: nowy numer konta i nowy 
numer  klienta,  wprowadzone 
wraz z nowym systemem.
Jednocześnie Energa zapew-

nia, że przez pół roku od wy-



NIERUCHOMOŚCI

spRZeDam
Sprzedam działkę 1000m, Mezowo, k/
Kartuz, tanio. Tel: 511-646-970

Sprzedam działkę zabudowaną 553m2, 
ogrodzona, media, Kartuzy. Tel: 695-
813-159

Sprzedam mieszkanie w Borczu z dobrą 
lokalizacją i atrakcyjną ceną. Tel: 601-
593-808 

Sprzedam działkę siedliskową 7600m2, 
media przy drodze i 5000m2 łąki, Łówcz 
Górny. Tel: 782-167-653

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

Sprzedam działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

Jestem zainteresowana wynajęciem ga-
rażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

spRZeDam

KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasacja, awaryj-
ne otwieranie aut, sprzedaż części, po-
moc drogowa. Tel: 789-345-593

iNNe

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

komputeRy

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

teleFoNy

iNNe

PRACA

DAM PRACĘ

Zatrudnię maglarki, pracza i kierowcę na 
samochód dostawczy, Pralnia Wejhero-
wo. Tel: 58 677-27-36

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Szkody komunikacyjne, majątkowe, li-
kwidacja, wyceny, kosztorysy, opinie. 
Tel: 601-631-835

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

Usługi elektryczne, instalatorstwo, usu-
wanie awarii, montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

Profesjonalna fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blondi po-
zna Panów sponsorów, Sopot. Tel: 514-
120-213

Kawaler po 40 pozna brunetkę lub sza-
tynkę z województwa pomorskiego. Tel: 
692-915-998

RÓŻNE

Sprzedam drewno do co i gałęziówkę. 
Możliwy transport gratis. Tel: 782-846-
927

Sprzedam piłę tarczową własnoręcznej 
roboty 2.2 kw z kółkami do transportu. 
Tel: 695-230-080

Sprzedam zamrażarkę – pingwin 100, 
wymiary: szerokość 50cm, wysokość 
85cm, głębokość 60cm, cena 150zł. Tel: 
517-159-871

Sprzedam silnik 7,5 kw 960 obrotów. Tel: 
601-638-877

Sprzedam 2 fotele i stolik, eleganckie, 
stan b. dobry. Tel: 604-061-832

Zbieram gazety, czasopisma, książki, 
złom, Gdańsk Zielonka, Tel: 791-150-
096

Kupię Bursztyn. Tel: 532-110-190

Mata dla dziecka do leżenia i przewija-
nia, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 
75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

Sprzedam fotelik samochodowy 0-13 
kg, granatowy, 50 zł, Wejherowo, 505-
567-034

SPRZEDAM sofę 2 os. rozkładaną, po-
jemnik na pościel, 190x112, welur, stan 

510 894 627
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ODDAm fajnego psa kundelka w 
dobre ręce, Rumia, tel. 690 513 
819

idealny, 200 zł, tel. 517-782-024

Sprzedam łyżwy figurowe, białe, rozm. 
30, nowe, 50 zł, Wejherowo, 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 (umundurowanie, odzna-
czenia, ekwipunek wojskowy, części po-
jazdów itp..) z okresu II Wojny Światowej 
oraz antyki, 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 ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381
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Był to pierwszy turniej za-
liczany do rankingu Masters 
Kaszëbë  2016  -  Mistrzo-
stwa  Bałtyku,  ale  na  pew-
no nie ostatni. Odbył  się na 
hali  widowisko  -  sportowej 
Miejskiego  Ośrodka  Sportu 
i  Rekreacji  w  Rumi.  Cała 
hala  MOSiR-u  była  ciasno 
zastawiona stołami, a wśród 
uczestników były nawet oso-
by z południa Polski. Każdy 
grał  cztery  rundy,  przedtem 
losując numer stołu.
Organizatorami  turnieju 

był  właśnie  rumski  MOSiR 
oraz  Federacja  Kaszëbë 
Baszka  –  Lës.  Patronat  ho-
norowy  nad  wydarzeniem 
objęli poseł Kazimierz Ploc-
ke  oraz  Michał  Pasieczny, 
burmistrz  Rumi,  który  był 
bardzo  zadowolony  z  fre-
kwencji i atmosfery turnieju. 
Gratulował, wręczał medale 
i żałował tylko, że obowiąz-
ki  nie  pozwoliły  mu  wziąć 
udziału  w  grach,  ponieważ 
w  baśkę  nauczył  się  grać 
z rodzicami oraz siostrą, kie-
dy był nastolatkiem. 
-  Bardzo  często  rodzinnie 

graliśmy  w  baśkę  po  nie-
dzielnym  obiedzie  –  wspo-

mina Michał Pasieczny, bur-
mistrz Rumi.
- Ten  turniej potwierdza, że 

baśka  jest  gra  popularna  nie 
tylko  na  Kaszubach  –  mówi 
Jolanta  Król  z  rumskiego 
MOSiR-u.  -  Nie  zabrakło 
wśród  gości  również  zawod-
nika z Wieliczki!
-  Wydarzenie  przyciągnęło 

licznych uczestników – doda-

je Mirosław Ugowski, prezes 
Federacji  Kaszëbë  Baszka  – 
Lës.
Turniej  był  rozgrywany 

zgodnie  z  przepisami  gry 
Baszka Méster Sport, z asem 
serce –  tzw.  „Czerwona Baś-
ka”.  Zawodniczki  oraz  za-
wodnicy rozegrali 4 rundy po 
40 rozdań. Rozgrywki odbyły 
się w trzech kategoriach: dru-

żynowej,  par  oraz  indywidu-
alnej  pań  i  panów.  Nagrodę 
główną w kategorii open sta-
nowił  telewizor  32-calowy. 
Dodatkowo  przygotowano 
dla  uczestników  turnieju  40 
pucharów  oraz  nagród  rze-
czowych. 
Mistrzem  Bałtyku  oraz 

zdobywcą  nagrody  głównej 
został  Jerzy  Bojka  z  Bocara 

Osłonino,  który odniósł  swój 
największy  sukces  sportowy 
w  karierze.  Zwycięzca  sam 
przyznał,  że  długo  czekał  na 
taką wygraną. 
- Wreszcie się udało i to pra-

wie  na  mojej  ziemi  –  mówi 
Jerzy Bojka.  -  Jestem bardzo 
szczęśliwy, walczyłem ambit-
nie  i  miałem  do  tego  trochę 
szczęścia.

Wśród  pań  zwyciężyła  Te-
resa Stanuch - Rodzinka Wic-
ko, turniej par wygrali Teresa 
i Stanisław Stanuch z Rodzin-
ki  Wicko.  W  kategorii  dru-
żynowej  Mistrzami  Bałtyku 
zostali  zawodnicy  z  zespołu 
Klimek Grudziądz. 
Wyniki turnieju – na portalu 

GWE24.pl.
/kor/

Kaszubska baśka - Mistrzostwa Bałtyku
RUMIA | 174 zawodników z 42 drużyn z Pomorza oraz - gościnnie – jednej drużyny z Grudziądza przystąpiło do rywalizacji w Mistrzo-
stwach Bałtyku w grze w baśkę. Tym sposobem zainaugurowano rozgrywki Masters Kaszëbë 2016 na Kaszubach i Pomorzu.
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Nowym  bramkarzem  Gry-
fa  Wejherowo  został  Dawid 
Leleń,  19-latek.  Trafił  on  do 
WKS-u  na  zasadzie  transferu 
definitywnego z Legii Warsza-
wa.
Dawid  Leleń  trenował 

z  pierwszym  zespołem  Legii, 
jednak  występował  w  rezer-
wach  tego  klubu  oraz  w  ze-
spole  juniorów,  z  którym 
w  czerwcu  ubiegłego  roku 
zdobył mistrzostwo Polski.
–  Jestem  z  Gdańska,  za-

czynałem  w  Lechii,  w  War-
szawie  spędziłem  ostatnie 
3,5  roku.  Transfer  do  Gryfa 
to  więc  powrót  jakby  w  ro-
dzinne  strony. W Gryfie  chcę 
walczyć o miejsce w pierwszy 
składzie,  to normalna sprawa. 
A potem? Każdy z nas marzy 
o grze w jak najwyższej lidze. 
Ja  również dążę do  tego,  aby 
być w pełni  zawodowym pił-
karzem – powiedział Leleń.
W  rundzie  jesiennej  sezonu 

2015/16 Leleń rozegrał cztery 
spotkania  w  3.  lidze  w  bar-
wach Legii II.
–  Leleń  to  bramkarz  o  sta-

tusie  gracza  młodzieżowego, 
taką rolę będzie spełniał  rów-
nież w przyszłym sezonie. Wi-
tamy na Wzgórzu Wolności – 
powiedział Wiesław Renusz.

–  Dawid  Leleń  urodził  się 
w 1996 roku,  to bardzo mło-
dy  zawodnik.  Pojawił  się 
w  miejsce  Filipa Wichmana. 
Zrobił  na  nas  bardzo  dobre 

wrażenie. Wiadomo  przecież 
jak pracuje się z bramkarzami 
w Legii. Jesteśmy zadowoleni 
z tego, że Dawid do nas przy-
szedł.  Będzie  rywalizował 

z doświadczonym Ferrą i zo-
baczymy, co z tego wyniknie 
–  powiedział  Piotr  Rzepka, 
trener Gryfa.

oprac. PS

Leleń nowym bramkarzem
PIŁKA NOŻNA | Za 

dwa tygodnie rozpocznie 
się walka Gryfa o utrzyma-
nie w 2. lidze. Pierwszy po-
jedynek z Okocimskim KS 
Brzesko.
W  przedostatnim  sparingu 

piłkarze  z Wejherowa zmie-
rzyli się z zawodnikami wy-
stępującego w 4. lidze MKS
-u  Władysławowo.  Gryfici 
wygrali 3:0 – było to pierw-
sze  zwycięstwo  żółto-czar-
nych od dłuższego czasu.
W  ostatnim  meczu  WKS 

pokonał  3-ligowe  KS 
Chwaszczyno,  w  stosunku 
3:1.  Miejmy  nadzieję,  że 
sześć  goli  Gryfa  to  dobry 
prognostyk  przed  startem 
rundy wiosennej 2. ligi.
Mecze o punkty ruszają już 

na  początku  marca.  W  20. 
spotkaniu sezonu, a 1. nowej 
rundy, Wejherowianie zagra-
ją  na  wyjeździe  z  Okocim-
skim KS Brzesko  (4-5 mar-
ca). Następnie mecz u siebie 
z  Nadwiślanem  Góra  (12 
marca, 14:00). Kolejni rywa-
le  żółto-czarnych  to  Rado-
miak  Radom,  Siarka  Tarno-
brzeg i Stal Mielec.
Pół roku temu Gryf zremi-

sował  z  Okocimskim  (10. 
pozycja  w  tabeli)  1:1.  Gola 
strzelił  Grzegorz  Gicewicz, 
już  nieobecny  w  szeregach 
WKS-u.  Z  Nadwiślanem 
udało  się  Gryfowi  wygrać, 
w stosunku 3:2. Bramki zdo-
bywali Sosnowski, Osłowski 
i Kuzimski (Osłowski już nie 
zagra dla Gryfa).
Na  półmetku  sezonu  Gryf 

plasuje się na ostatnim miej-
scu w tabeli 2. ligi. Zgroma-
dził  tylko 13 punktów, pod-
czas  gdy  lider,  Stal  Mielec, 
ma  ich  41.  Tuż  nad  strefą 
spadkową  jest  Legionovia 
Legionowo  (20  pkt.).  Gryf 
od  marca  będzie  walczył 
o utrzymanie.

PS, info: 90minut.pl

Wkrótce rusza liga. 
Gryf będzie walczył 
o utrzymanie

PIŁKA NOŻNA | Nowym bramkarzem Gryfa Wejherowo został 19-letni Dawid Leleń, który trafił do WKS
-u na zasadzie transferu definitywnego z Legii Warszawa.

PIŁKA NOŻNA | Ko-
lejnych trzech graczy po-
żegnało się z Gryfem Wej-
herowo: Filip Wichman, 
Michał Fierka i Sebastian 
Kowalski. 
Filip Wichman,  bramkarz, 

trafił na Wzgórze przed obec-
nym sezonem z Odry Opole. 
Rozegrał  w  żółto-czarnych 
barwach  cztery  spotkania. 
Prawdopodobnie  zasili  on 
szeregi  3-ligowej  Concordii 
Elbląg (10. miejsce w tabeli 

grupy  podlasko-warmińsko-
mazurskiej) .
Michał  Fierka  do  WKS

-u  trafił  przed  sezonem 
2014/2015  z  rezerw  Arki 
Gdynia.  Swoją  przygodę 
w  Wejherowie  rozpoczynał 
jako  napastnik,  potem  wy-
stępował  na  boku  pomocy, 
w  końcu  został  ustawiany 
jako  obrońca.  W  tym  cza-
sie  rozegrał  36  oficjalnych 
spotkań,  w  których  zdobył 
jednego  gola.  Na  najbliższe 

pół roku Fierka zostanie wy-
pożyczony  prawdopodobnie 
do 4-ligowego klubu Anioły 
Garczegorze (17. miejsce).
23-letni  Sebastian  Kowal-

ski, wychowanek wejherow-
skiego Klubu, reprezentujący 
żółto-czarne  barwy  nieprze-
rwanie od ponad dziewięciu 
lat, także zmienia otoczenie. 
Ten boczny, a czasami środ-
kowy obrońca, zostanie wy-
pożyczony na pół roku także 
do Aniołów Garczegorze.

Wichman, Fierka i Kowalski poza Gryfem
PIŁKA NOŻNA | Paweł Czy-

chowski, były król strzelców 3. ligi 
w barwach Lechii II Gdańsk, być 
może już w kwietniu znowu zagra 
dla Gryfa po ciężkiej kontuzji. 
Wielu kibiców właśnie w Czy-
chowskim upatruje nadziei na 
utrzymanie w stawce 2-ligowych 
zespołów.
Na stadionie na Wzgórzu Wolności 

trenuje już Paweł Czychowski, były 
piłkarz Lechii Gdańsk, z którym pół 
roku temu wiązano w Gryfie spore 

nadzieje. Czychowski zerwał więza-
dła krzyżowe i w wielu pojedynkach 
minionej rundy nie zagrał. 
– Trenuję  już na pięćdziesiąt pro-

cent. Mam nadzieję, że na początku 
kwietnia wrócę do Gry i pomogę ze-
społowi – powiedział Czychowski.
– Paweł wróci do gry w momencie, 

gdy dostanie zielone światło od leka-
rza. Widzę już duże postępy Pawła 
w treningach. Czychowski jest blisko 
powrotu – powiedział Piotr Rzepka.

/PS/

Czychowski wróci 
prawdopodobnie w kwietniu
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Obiecałem, że będzie znów o ja-
kimś piłkarskim lutym. Na do-
datek wysłuchałem godzinnego 
wywiadu z trenerem Antonim 
Piechniczkiem. Natychmiast 
sięgnąłem na półkę, gdzie leżał 
rocznik tygodnika „Piłka Nożna” 
z 1982 roku. Zamarzyłem, aby 
napisać o lutym właśnie tam-
tego roku, gdy swój najwięk-
szy sukces odniósł wymienio-
ny przeze mnie trener – trzecie 
miejsce naszej reprezentacji na 
Mistrzostwach Świata w Hiszpa-
nii. Klops. Zapomniałem, że by-
liśmy wtedy wszyscy w czarnej 
dziurze stanu wojennego i w lu-
tym nie ukazywała się nawet 
„Piłka Nożna”. Na pierwszy nu-
mer  tygodnika władza zezwo-
liła dopiero 23. marca. Ledwie 
osiem stron. Stopka redakcyjna 
zawierała tylko adres redakcji, 
telefony, telex (kto dzisiaj wie 
co to takiego było?), drukarnię, 
informację kto przyjmuje pre-
numeratę, numer indeksu, nu-
mer zamówienia i znak Z - 62. 
Ten ostatni tajemniczy zestaw li-
tery i liczby to cenzor. Oznacza-
ło to, że nawet pisaniny o piłce 
kopanej musiał przejrzeć „czło-
wieczek” z ulicy Mysiej 3 w War-
szawie. Główny Urząd Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk miał 
bowiem siedzibę przy tej ulicy 
w stolicy Polski. W stopce nato-
miast konia z rzędem temu kto 
znajdzie skład redakcji. Pod ar-

tykułami podpisy LECH, PAWEŁ 
SMACZNY, STEFAN SZCZEPŁEK, 
ROMAN HURKOWSKI i tajem-
niczy REDAKTOR. Okazuje się, 
że mimo „wojny” I i II liga roz-
poczęły rundy wiosenne sezo-
nu 1981/1982. Na czele I ligi 
Widzew Łódź. Na końcu tabeli 
Arka Gdynia i Bałtyk też z miasta 
z morza. II liga grała wówczas 
w dwóch grupach. W pierwszej 
prowadził BKS Stal Bielsko. Na 
siódmym miejscu Gryf Słupsk, 
na dwunastym Stoczniowiec 
Gdańsk, a  na trzecim od koń-
ca Lechia. Tabelę grupy drugiej 
otwierała Cracovia a zamykała 
Stal Rzeszów. Na stronach trze-
ciej, czwartej i piątej artykuł Ro-
mana Hurkowskiego „Od Hisz-
panii do… Hiszpanii”. Rzecz do-
tyczyła piłkarza roku 
1981, czyli Grzego-
rza Laty - wów-
czas zawodnika 
belgijskiego Lo-
keren.  W tek-
ście czytamy 
między inny-
mi: „Wcale nie 
kurtuazją było 
po meczu z NRD 
w Lipsku określenie 
Bońka: - Bolek to teraz 
profesor futbolu!” Tym sposo-
bem  wiemy kto jest tym poszu-
kiwanym TW Bolkiem. To nikt 
inny, tylko Grzegorz lato. Oczy-
wiście żartuję, bo Bolek to tylko 

„Wojenny” 
marzec

ZBIgNIEW ChuChAŁA

KALENDARIUm 
fUTbOlOWE

boiskowa ksywa Laty. Przy oka-
zji zdradzę kto miał w Stali Mie-
lec, grając razem z Latą, ksywę 
Lolek? Chodzi o Witolda Kara-
sia.  Na stronie szóstej znajdu-
jemy kalendarium najważniej-
szych wydarzeń futbolowych, 
jakie miały miejsce w czasie od 
pamiętnego 13. grudnia 1981 
roku do czasu, gdy „PN” trafi-
ła do drukarni. Zwrócę uwa-
gę tradycyjnie na to, co dzia-
ło się z naszą reprezentacją. Po 
ogłoszeniu stanu wojennego 
nikt z naszą drużyną narodo-
wą grać nie chciał. I jak tu się 
przygotowywać do Mistrzostw 
Świata? Od 10. do 24. stycznia 
1982 roku, 24 - osobowa gru-
pa kandydatów do ekipy na 
MŚ trenowała pod wodzą An-
toniego Piechniczka na zgru-
powaniu w Wiśle. Znajdowa-
li się tam Młynarczyk, Mowlik, 
Famuła, Dziuba, Żmuda, Janas, 
Majewski, Skrobowski, Jało-
cha, Adamiec, Geszlecht, Wój-
cicki, Dolny, Boniek, Smolarek, 
Matysik, Pałasz, Iwan, Dzieka-
nowski, K. Baran, Okoński, Tu-
rowski, Kupcewicz, Ciołek. Na-
stępnie ta grupa bez Famu-
ły, Adamca, Okońskiego, Skro-
bowskiego i Turowskiego po-
jechała trenować od 8. do 22. 
lutego we Włoszech. Tam do-
szło do rozegrania trzech nie-
oficjalnych mezców pod na-
zwą Kadry PZPN. 11. lutego 
nasi przegrali 1:2 z trzecioligo-
wą Modeną (gol Dziekanow-

skiego). 17. lutego ka-
dra zremisowała ze 

słynną AS Romą 
2:2 (oba gole 
Bońka). Na ko-
niec pobytu 
na Półwyspie 
Apenińskim 
reprezentanci 

w końcu wygra-
li.  Po bramkach 

Smolarka i Bońka 
udało się pokonać Me-

diolan 2:1. Najwięksi optymi-
ści zapewne nie przypuszczali, 
że mimo takich kłopotów uda 
się w Hiszpanii odnieść jakikol-
wiek sukces. 

To  wielki  sukces  KTS-K 
GOSRiT  Luzino  oraz  Wej-
herowskiego  Stowarzyszenia 
Sportowego. 
W  międzynarodowym  tur-

nieju  wzięły  udział  reprezen-
tacje Słowacji, Polski, Węgier, 
Czech, Ukrainy, Serbii, Litwy, 
Chorwacji,  a  nawet  Izraela. 
Łącznie  uczestniczyło  ponad 
60 klubów kickboxerskich. 
Zawodnicy  z  Wejherowa 

i Luzina wywalczyli  8 meda-
li, w tym 4 złote, 3 srebrne i 2 
brązowe medale. 
Rewelacją  podczas  turnieju 

na Słowacji była Zuzia Kalbar-
czyk (mieszkanka gm. Luzino). 
Obecna  reprezentantka  Polski 
w  kickboxingu  stoczyła  aż  9 
walk,  wszystkie  wygrywając. 

Zdobyła złote medale zarówno 
w formie pointfighting (walka 
przerywana) oraz light contact 
i  kick-light  (formuły  walki 
ciągłej na macie). Wszystko to 
w kategorii  kadetek  starszych 
do 55 kg. Złoty medal wywal-
czył  Wejherowianin,  Oliwer 
Laskowski  z Wejherowskiego 

Stowarzyszenia  Sportowego 
w kat. ciężkiej powyżej 69 kg. 
Oliwer stoczył dwa zwycięskie 
pojedynki z zawodnikami Sło-
wacji. Później Oliwer dorzucił 
brązowy krążek w  swojej  już 
kategorii  wagowej  do  69  kg, 
ulegając  zawodnikom  Klubu 
Kiraly Team z Węgier.
Srebrne  medale  i  2  miejsca 

powędrowały  do:  Patrycji 
Hinc  (senior  pointfighting  do 
50  kg),  Mikołaja  Herzberga 
(mieszkaniec Wejherowa) – 2 
krotnie  (senior  pointfighting 
oraz junior light contact do 79 
kg). 
Trener Drużyny Rafał Karcz 

był powołany na sędziego tych 
międzynarodowych zawodów. 
/kor/

8 medali przywieźli ze Słowacji
KICKBOXING | Kickboxerzy z Wejherowa i Luzina zdobyli 8 medali w Międzynarodo-
wym Turnieju Kickboxingu WAKO SLOVAK OPEN w Bańskiej Bystrzycy. W zawodach 
wzięło udział ponad 830 zawodników z całego świata. 

Ostatecznie lepsi okazali się 
podopieczni  Adriana  Klawi-
kowskiego,  którzy  wygrali 
ten mecz 6:5. W drugim me-
czu doszło do spotkania lidera 

i  wicelidera.  Ten  wyjątkowo 
wyrównany  pojedynek  mi-
nimalnie  wygrali  zawodnicy 
z Barłomina, którzy pokonali 
dotychczasowego lidera z Sy-

chowa 3:2. W ostatnim meczu 
kolejki  Luzino  pokonało Kę-
błowo  2:1  po  czym  awanso-
wało na 3 miejsce w  ligowej 
tabeli.

Barłomino liderem ligi sołeckiej
LuZINO | Z anami VI kolejka Luzińskiej Ligi Sołeckiej na hali. Ostre strzelanie zafundo-
wali kibicom zawodnicy Kochanowa i Robakowa, którzy wspólnie strzelili aż 11 goli. 

Impreza  jest  przeznaczona 
dosłownie  dla  każdego,  or-
ganizatorzy  zadbali  bowiem 
o  to,  aby  zróżnicować  kate-
gorie: w zależności od wieku 
i  płci  zawodnicy będą biegać 
na  różnych  dystansach.  Bieg 
„krasnoludków” (rocznik 2009 
i  młodsi)  to  dystans  200  m, 
biegi dla dziewcząt i chłopców 
(roczniki  2006–2008)  -  1400 
m, biegi dziewcząt i chłopców 
(rocznik  2003-2005)  -  1000 
m,  bieg  młodziczek  (rocznik 
2000-2002)  -  1400  m,  bieg 
młodzików  (rocznik  2000-
2002) - 1800 m, bieg juniorek 
(rocznik  1997-1999)  -  3200 
m,  bieg  juniorów  (rocznik 
1997-1999)  -  3200  m,  bieg 
główny  seniorek  i  seniorów 
OPEN  (1996  i  starsi)  –  start 
wspólny  (kobiety  i  mężczyź-
ni) - 10 km. 
Jak  podkreślają  organiza-

torzy  głównym  celem  orga-
nizacji  biegu  jest  populary-
zacja  biegania  wśród  dzieci, 
młodzieży  i  dorosłych  oraz 
promowanie biegu masowego 
jako formy aktywnego wypo-

czynku. Nie bez znaczenie jest 
też  wyłonienie  utalentowanej 
młodzieży  i  promocja  wa-
lorów  krajobrazowo  –  przy-
rodniczych  Kaszub  i  gminy 
Linia. 
Do  biegów  obowiązują  za-

pisy:  Do  0  kwietnia  -  dzieci 
i młodzież, e-mail: gok@gmi-
nalinia.com.pl,  natomiast  do 
14 kwietnia - seniorki i senio-
rzy:  www.elektronicznezapi-
sy.pl. Dopuszcza  się  zgłosze-
nie seniorów i seniorek na 1,5 
godziny  przed  rozpoczęciem 
biegu głównego. Biuro zawo-
dów  czynne  będzie  w  godz. 
10.00  –  14.00.  Seniorki  i  se-
niorzy odbierają numery star-
towe  w  biurze  zawodów  do 
godz. 13.00.
Każdego  uczestnika  biegu 

open obowiązuje wpisowe: 25 
zł – on-line do dnia 14.04.2016 
r. - organizatorzy proszą o po-
siadanie  dowodu  wpłaty;  50 
zł – w dniu imprezy w biurze 
zawodów.  Zawodnicy  posia-
dający  zameldowanie  na  te-
renie  gm.  Linia  są  zwolnieni 
z opłaty startowej, 

Wśród wszystkich uczestni-
ków  zawodów  bezpośrednio 
po zakończeniu biegu senior-
skiego  i  wręczeniu  nagród 
rozlosowane  zostaną  m.in.: 
Sprzęt  RTV  i  AGD,  rower 
i sprzęt turystyczny.
Dla  najlepszych  przygo-

towane  są  nagrody  i  wy-
różnienia:  puchary,  medale, 
nagrody  rzeczowe,  dyplomy 
oraz  nagrody finansowe  (dla 
uczestników  biegu  główne-
go).
W każdej z kategorii dziew-

cząt i chłopców oraz juniorek 
i juniorów pierwszych 20 za-
wodników  otrzyma  pamiąt-
kowe medale. W biegu OPEN 
każdy  uczestnik  otrzyma 
pamiątkowy  medal  i  pakiet 
reklamowy  uzależniony  od 
hojności sponsorów.
Biegi odbędą się 17 kwiet-

nia  na  stadionie  gminnym 
przy  ul.  Sportowej  w  Lini. 
Na  godz.  12.00  zaplanowa-
no  uroczyste  otwarcie,  zaś 
o godz. 12.15 rozpocznie się 
pierwszy bieg przełajowy.

/raf/

Biegiem przez Kaszubski 
Park Krajobrazowy
LINIA | Rozpoczęły się zapisy do jednej z większych imprez biego-
wych na Kaszubach - XI Wojewódzkiego Biegu Przełajowego Tere-
nami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Lini. 




