
express
powiatu wejherowskiegoPiątek, 4 marca 2016 r.              

Nr 9 (435) NAKŁAD 12 000 EGZ.

PRZEGLĄDAJ, 
cZytAJ, KomENtuJ

gwe24.info zamów drobne

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

Powiat 
sPortem 
żyje! str.  16

expressexpress
powiatu wejherowskiego

express
Upamiętnili 
Żołnierzy 
Wyklętych str.  8-9

FotoGALERIA

WEJHEROWO | Można już 
zapoznać się z listą projektów 
pozytywnie zweryfikowanych 
w ramach Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Pro-
jekty są opublikowane na stro-
nie: www.wejherowo.pl/budze-
tobywatelski.

Każdy mieszkaniec może przej-
rzeć projekty zweryfikowane 
pozytywnie przez komisję ds. 
Budżetu Obywatelskiego. Do 
11 marca w ramach konsultacji 
społecznych każdy mieszkaniec 
Wejherowa, który posiada uwa-
gi do złożonego projektu, może 
przekazać swoje uzasadnione 
zastrzeżenia kierując je do komi-
sji. Uwagi muszą zostać złożone 
na piśmie w Urzędzie Miejskim 

w Wejherowie w nieprzekraczal-
nym terminie do 11 marca br. Pi-
smo musi być podpisane, a zgła-
szane zastrzeżenia muszą zostać 
poparte argumentacją. Ostatecz-
ną decyzję w sprawie uwag do 
projektów podejmie komisja. 
Po zatwierdzeniu projektów 
przez prezydenta Wejherowa, 17 
marca zostaną one opublikowa-
ne na stronie internetowej mia-
sta. Mieszkańcy Wejherowa od 
25 marca do 7 kwietnia w trakcie 
głosowania wybiorą najciekaw-
sze dla siebie projekty. W tym 
roku każdy wejherowianin, który 
ukończył 16 lat dysponuje dwo-
ma głosami – oddaje jeden głos 
na projekty inwestycyjne i jeden 
na projekty nieinwestycyjne.
/raf/

Projekty zweryfikowane
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FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Dziś o Panu Wołodyjowskim? 
Nie, nie będę konkurował 
z mistrzem Sienkiewiczem. 

Mamy Naszego Pana Micha-
ła. Siedzi sobie cichutko 

w Magistracie i dłubie 
w papierach, jak przy-

stało na biuralistę. 
Wzrostu ci on jest 

podobnego do 
tego z kart Try-
logii. Jedna 
jest tylko róż-
nica. Ten nasz 

nie macha szabelką, lecz 
piórem. Według moich ob-

liczeń Nasz Pan Mi-
chał chyba należy 
do najdłużej pracu-
jących urzędników. 
Miał konkurentkę 

co do długości stażu, lecz 
gdzieś „wyparowała”. Mimo, 
że jego okna na poddaszu Ma-
gistratu nie wychodzą na moją 
stronę, to przelatuję ja sobie 
(wszak nadal Batmanem mnie 
zwą) i zaglądam co tam dłubie 
nasz pisarz gminny. Przez cały 
ubiegły rok trudno było z nim 
porozmawiać i niezwykle 
mnie to intrygowało. W koń-
cu wyszło szydło (nie Szydło, 
nie) z worka. „Wejherowo. 
25 lat samorządności” – to 
tytuł, pewnie przez wszyst-
kich oczekiwanego dzieła. 
Czterysta stron zajmują zdję-
cia i skondensowana historia 
ćwierćwiecza wolnej Polski 
w Wejherowie. Oczywiście 
pierwsze zdjęcie, nie licząc 

Pan MichałPan Michał tego na okładce, przedstawia 
naszego, miłościwie panujące-
go nam prezia Krzysztofa. Nie 
ma co się dziwić, wszak włada 
miastem od niepamiętnych już 
czasów. Pierwszy intrygujący 
szczegół znalazłem na stronie 
czternastej. Przed Magistartem 
stoi auto marki Syrena, zapew-
ne 105, choć głowy nie dam. 
Czyj ci był ten samochód, da-
libóg nie wiem, bom jeszcze 
wtedy na Rynku nie stał. Fotka 
pochodzi bowiem z roku 1990. 
Na stronie nr 21 zdjęcie z ma-
nifestacji przeciwko budowie 
Elektrowni Jądrowej „Żarno-
wiec” (26.04.1989 r.). Historia 
lubi płatać figle i dziś wielu 
ówczesnych organizatorów 
marszu marzy o… Budowie 
elektrowni zwanej atomową. 
Nawet się zżymają, ze władza 
taka opieszała w  tym temacie. 
Wiem, wiem zaraz odpowiecie, 
że tamta jądrówka była sowiec-
ka a ta będzie może amery-
kańska? Pamiętacie, że były 
w Wejherowie takie ulice jak na 
przykład Dzierżyńskiego czy 
Dmitrijewskiego? To dziś Św. 
Jana i Pomorska. Ale co komu 
przeszkadzał Stanisław Staszic, 
że przemianowano go na Wnie-
bowstąpienia? Najdziwniejsza 

zmiana dotyczyła jednak ulic 
1 Maja i 3 Maja. Dzisiejsza 1 
Maja nosiła nazwę 3 Maja, a 3 
Maja była ulicą 1 Maja. Cóż, 
jedna była za krótka, aby mo-
gła nosić dostojne imię zwią-
zane z Konstytucją 3 Maja. 
Gdyby uchwałodawcy z 21. 
grudnia 1989 roku wiedzieli, 
że w 2016 roku Konstytucja 
dla rządzących Polską niewiele 
znaczyć będzie, to może daro-
waliby sobie tę zmianę nazwy 
ulic z 1 Maja na 3 Maja i na 
odwrót?  O ulicach przeczyta-
cie na stronie nr 22. Najważ-
niejsze zdjęcie w omawianym 
dziele Naszego Pana Michała 
znajdziecie na stronie nr 45. 
Widzimy plecy faceta. Napis na 
pomarańczowej kurtce – „drog-
bud”. W powietrzu nie kto inny, 
tylko ja sam! Fruwam przy po-
mocy dźwigu i próbują mnie 
ustawić na cokole. Nie muszę 
dodawać, że się udało, bo prze-
cież stoję tutaj nieprzerwanie 
od dziewiętnastu lat. Na stronie 
obok przede mną, już na co-
kole, stoi moja rodzinka, czyli 
Tereska i Mariuszek Weyhery. 
Obok nich gość, któremu w du-
żej mierze zawdzięczam swój 
odlew na Rynku. To oczywiście 
Pan Edmund Kamiński – Prze-

wodniczący Komitetu Budowy 
Pomnika. Mógłbym tak jeszcze 
pisać i pisać, w końcu do przej-
rzenia czterysta stron. Otworzę 
raz jeszcze na chybił trafił, jak 
w Lotto. Przed moimi ocza-
mi strony 244 i 245. Miałem 
szczęście. Dwa zdjęcia które 
mogą służyć za podsumowanie 
zmian w Moim Ukochanym 
Mieście. Ulica Wałowa przed 
modernizacją i po moderniza-
cji  z czerwca 2011 roku. Warto 
żyć, choćby i na cokole, aby 
doczekać takich zmian. Nasz 
Pan Michał na łamach swojej 
książki podkreśla niezwykłą 
rolę wejherowskich samorzą-
dowców z lat 1990 – 2015. 
Gdyby nie oni, nasze miasto 
wyglądałoby, jak niestety nadal 
wygląda sporo miast, miaste-
czek i wsi w Polsce. Dobry go-
spodarz to podstawa. Dziękuję 
Nasz Panie Michale za ogromy 
wkład pracy w stworzenie swo-
jego dzieła wydawniczego. Dla 
tych co nie wiedzą o kim piszę, 
rozwikłam zagadkę. Autorem 
książki jest Michał R. Jeliński 
– Kierownik Wydziału Kultury, 
Spraw Społecznych, Promocji 
i Turystyki Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie. 
Jakub gorszego sortu W.

Skrzyżowanie źle oznakowane
Nasza rubryka „foto-pstryk” ma na celu przede wszystkim pokazywanie miejsc, gdzie coś należy po-
prawić. I takie miejsce wskazał nasz Czytelnik, mieszkaniec Wejherowa. Skrzyżowanie na ul. Ofiar 
Piaśnicy jest źle oznakowane – brakuje pasów oznaczających przejście dla pieszych, zaś istniejące 
oznakowanie poziome wymaga odnowienia. Z pewnością właściwe i wyraźne oznakowanie poprawi-
łoby bezpieczeństwo w tym miejscu. Fot. Mieszkaniec Wejherowa
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Z nowych połączeń mogą się 
cieszyć mieszkańcy Lęborka 
i Słupska, natomiast miesz-
kańcy powiatu wejherowskie-
go, aby pojechać Pendolino, 
będą musieli najpierw dostać 
się do Gdyni. 
Nowoczesne i komfortowe 
składy kursować będą popo-
łudniami z Warszawy, przez 
Wrocław i Wałbrzych, do 
Jeleniej Góry. Pociąg do Ko-
łobrzegu wyjeżdżać będzie 
z Krakowa w godzinach po-
południowych. Po drodze do 
Kołobrzegu zatrzyma się m.in. 
w Warszawie, Trójmieście, Lę-
borku, Słupsku i Koszalinie.
Wiele osób zastanawia się jed-
nak, dlaczego szybki pociąg nie 
będzie miał przystanku w Wej-
herowie, stolicy największego 
(jeśli chodzi o populację) po-
wiatu na Pomorzu. 
- Pociągi najwyższej kategorii, 
czyli Express InterCity Pre-
mium (EIP), w celu zachowa-
nia dobrego czasu przejazdu  
mają ograniczoną liczbę po-
stojów do największych miast 
oraz węzłów przesiadkowych 
– poinformowano nas w Biu-
rze Prasowym PKP Intercity. 
- Wejherowo położone jest bli-
sko dużego węzła przesiadko-
wego w Gdyni. Między Gdynią 
a Wejherowem pasażerowie 
mają do dyspozycji szeroką 
siatkę połączeń regionalnych 
oraz kilka składów TLK (Two-
je Linie Kolejowe).  Będziemy 
bardzo uważnie analizować 
funkcjonowanie nowych tras 

także pod względem siatki po-
stojów.
Jak informuje spółka PKP In-
tercity wprowadzenie na nowe 
trasy pociągów Pendolino ma 
poprawić nie tylko komfort 
podróży, ale zapewnić bezkon-
kurencyjne czasy przejazdu. 
Podróż ze stolicy do Jeleniej 
Góry zajmie 5h33min, czyli 
o blisko 3h30min krócej niż 
obecnie. Natomiast z Krakowa 
i Warszawy do Kołobrzegu, 
pociąg pojedzie odpowied-
nio 8h27min (dziś ponad 11h) 
i 5h53min (dziś blisko 8h).
Planując podróż z wyprzedze-
niem pasażerowie będą mogli 
skorzystać z oferty Super Pro-
mo lub Wcześniej – Taniej. 
Ceny biletów za podróż z War-
szawy do Kołobrzegu oraz 
Warszawy do Jeleniej Góry 
będą rozpoczynać się od 79 zł. 
Na trasie z Krakowa do Koło-
brzegu ceny biletów kupionych 
z wyprzedzeniem kształtować 
się będą od 100 zł. Od cen od-
liczane będą także ulgi, m.in. 
studenckie, uczniowskie.
Rafał Korbut

Pendolino ominie 
Wejherowo
POMORZE | Jeszcze w tym miesiącu pociągi PKP Inter-
city Pendolino zaczną kursować na trasach Warszawa – Je-
lenia Góra – Warszawa oraz Kraków- Warszawa – Koło-
brzeg – Kraków. Skłąd Pendolino będzie przejeżdżał przez 
Wejherowo, ale... nie będzie się tu zatrzymywał!

Niektórzy kierowcy zasta-
nawiają się, czy urządzenia 
fotorejestrujące wykrocze-
nia drogowe nie powinny 
być – podobnie jak w nie-
których miejscowościach 
– zasłonięte. Od 1 stycznia 
bieżącego roku straże miej-
skie i gminne nie mogą ich 
bowiem obsługiwać i na 
podstawie zdjęć wystawiać 
mandatów. Dziś nikt im 
nie wystawi mandatu, gdyż 
brakuje przepisów wyko-
nawczych i nie wiadomo, 
kto ma obsługiwać te urzą-
dzenia. Jest to luka prawna, 
ale trzeba pamiętać, że na 
wystawienie mandatu jest 
aż 6 miesięcy. Prezydent 
podczas niedawnego spo-
tkania z młodzieżą wyja-
śniał, że jeżeli np. w maju 
ustawodawca zdecyduje, 
kto ma obsługiwać fotora-
dary (policja, ITD, czy inne 
służby) to trzeba będzie 
uważać, ponieważ man-
dat będzie mógł być wy-
stawiony, bo od momentu 
zdarzenia do wystawienia 
mandatu jeszcze nie minie 6 
miesięcy. 
- Chodzi tylko i wyłącznie 
o poprawę bezpieczeństwa 
na drogach – podkreśla pre-
zydent Hildebrandt. - Jestem 
przeciwnikiem wystawiania 
mandatów, ale zwolennikiem 
tego, aby zmniejszyć zagro-
żenie drogowe dla kierow-
ców, pieszych i rowerzystów. 

Fotoradary i fotorejestratory 
w naszym mieście zainstalo-
wane są w takich miejscach, 
gdzie istnieje realne zagroże-
nie, gdzie dochodziło już do 
wypadków i gdzie niestety 
zginęli ludzie. To także miej-
sca, w których np. ścieżka 
rowerowa przecina ruchliwą 
ulicę lub jest przejście dla 
pieszych na łuku drogi, gdzie 

wyjeżdżający z nadmierną 
prędkością kierowcy mogą 
nie zdążyć wyhamować. 
Prezydent uważa, że decyzja 
o odebraniu uprawnień stra-
żom miejskim i gminnym 
do wystawiania mandatów 
na podstawie zdjęć wyko-
nanych przez fotoradary jest 
dobra.
- Samorządy nie powinny 

zajmować się karaniem kie-
rowców, a jedynie wska-
zywaniem miejsc, które są 
szczególnie niebezpieczne 
i gdzie takie urządzenia po-
winny się pojawić – tłuma-
czy Krzysztof Hildebrandt. 
- A karaniem kierowców, ła-
miących prawo, niech zajmą 
się inne służby. 
Rafał Korbut

Prezydent Hildebrandt: 
„Nie chcemy karać kierowców”
WEJHEROWO | Wejherowskie fotoradary i fotorejestratory wciąż budzą sporo emocji. - Te 
urządzenia są potrzebne nie po to, aby karać kierowców, ale żeby poprawić bezpieczeń-
stwo na drogach w naszym mieście – podkreśla Krzysztof Hildebrandt, prezydent miasta. 
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Rejestracja oraz korzystanie 
z serwisu jest całkowicie dar-
mowe. Mogą z niego korzystać 
zarówno użytkownicy smartfo-
nów, jak i klasycznych telefonów 
komórkowych. System będzie 
powiadamiał o sprawach takich, 
jak: zagrożenia meteorologicz-
ne (wichury, burze, intensywne 
opady i inne stany alarmowe), 
zmiany w ruchu drogowym, wy-
łączenia prądu, imprezy kultural-
ne i sportowe, podatki i opłaty 
lokalne, przetargi i plany zago-
spodarowania przestrzennego, 
a także inne ważne wydarzenia 
dotyczące mieszkańców gminy 
miejskiej Rumia.

- Korzyści z używania SiSMS 

są wymierne dla mieszkańców 
– mówi Stanisław Pogorzelski, 
pełnomocnik burmistrza Rumi. 
- Każdy przecież lubi wiedzieć 
z odpowiednim wyprzedzeniem 

o tym, co dzieje się w mieście. 
I nie mówię tylko o wydarze-
niach kulturalnych, czy sporto-
wych. Warto śledzić informacje 
o różnego rodzaju awariach, 
utrudnieniach, czy zagrożeniach. 
A przede wszystkim – być na 
bieżąco z wszelkimi wydarze-
niami z życia naszej lokalnej 
społeczności. 

Jak działa SiSMS? Użytkow-
nicy smartfonów mogą pobrać 
aplikację SiSMS ze sklepu Go-
ogle Play i App Store. Korzy-
stanie z komunikatora SiSMS 
jest bardzo łatwe. Wystarczy 
wyszukać w aplikacji miasto lub 
gminę, w której mieszkasz i za-
rejestrować się w grupie o intere-
sującym Cię profilu. Informację 
na temat rejestracji i formularz 
on-line znajdą Państwo na stro-
nie urzędu miasta: www.rumia.
eu.

Rejestracja dla użytkowników 
klasycznych telefonów odbywa 
się poprzez wysłanie wiadomo-
ści SMS z odpowiednim kodem 
na numer 661 000 112. Po wy-
słaniu kodu, otrzymają Państwo 
wiadomość zwrotną z regulami-
nem serwisu. Po zapoznaniu się 
z nią, należy odesłać SMS o tre-
ści ZGODA. Po wykonaniu tych 
operacji poprawnie pojawi się 
komunikat o udanej rejestracji. 

Informacje można otrzymać 
także na e-mail. Wystarczy zare-
jestrować się przez formularz na 
stronie Urzędu Miasta Rumi lub 
www.sisms.pl. /kor/

SiSMS ostrzeże 
i powiadomi 
mieszkańców
RUMIA | Do korzystania z bezpłatnego mobilnego sys-

temu ostrzegania i informowania SiSMS zaprasza wszyst-
kich mieszkańców burmistrz Rumi. System ten pozwoli 
na błyskawiczne dotarcie do każdego z najważniejszymi 
informacjami.

- Korzyści z używania 
SiSMS są wymierne dla 
mieszkańców – mówi 
Stanisław Pogorzelski, 
pełnomocnik burmi-
strza Rumi. - Każdy 
przecież lubi wiedzieć 
z odpowiednim wy-
przedzeniem o tym, co 
dzieje się w mieście.

Żołnierzami Wyklętymi nazy-
wamy polskich żołnierzy, którzy 
w latach 1945-1963 walczyli 
przeciw sowietyzacji Polski 
i byli w antykomunistycznym ru-
chu oporu. Ocenia się, że w tym 
okresie w podziemiu antykomu-
nistycznym walczyło około 180 
tys. Żołnierzy Wyklętych, z któ-
rych około 7 tys. zginęło w wal-
kach lub zostało rozstrzelanych 
z wyroków sądów Polski Ludo-
wej i Związku Sowieckiego. 

- Wejherowscy radni podczas 
sesji 15 grudnia 2015 r. podjęli 
uchwałę o nadaniu nazwy imie-
nia Żołnierzy Wyklętych nowo 
powstałemu rondu u zbiegu ulic: 
Zygmunta Krasińskiego, Der-
dowskiego i Nadrzecznej w Wej-
herowie – tłumaczy Bogdan To-
kłowicz, przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa. - Miejsce to 
ma upamiętniać niezłomnych 
bohaterów podziemia niepodle-
głościowego.

- 1 marca po raz szósty ob-
chodzimy Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
― święto żołnierzy, którzy 
nie mogli cieszyć się wolno-
ścią w 1945 r. – dodał prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. – „Żołnierze 
Wyklęci” jeszcze długo nie 
mieli swojej Ojczyzny, byli 
nękani, a cześć z nich zgi-
nęła. Przypominać o nich – 
o ich odwadze i miłości do 

Ojczyzny – będzie to rondo, 
które zostało niedawno wy-
budowane. Jednak pamięć 
o nich żyła i żyje w sercach 
Polaków.

- To ciężka i trudna dla 
Polaków historia, dlatego 
cieszę, że w Wejherowie 
jest miejsce, które będzie 
upamiętniać naszych naro-
dowych bohaterów – powie-
dział z kolei Marcin Drewa, 
radny Wejherowa. /raf/

Nazwali rondo imieniem 
Żołnierzy Wyklętych
WEJHEROWO | Rondo u zbiegu ulic Krasińskiego, Derdowskiego i Nadrzecznej otrzy-
mało nową nazwę. Od 1 marca nosi imię „Żołnierzy Wyklętych”.

Fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o



5|gwe24.pl/aktualności Piatek, 4 marca 2016

Nowe połączenie drogowe 
powstało w miejscu, gdzie do 
tej pory nie było żadnej dro-
gi, nawet gruntowej. 
Jak podkreślali włodarze 
miasta, połączenie to jest bar-
dzo ważne m.in. ze względu 
na poprawę komunikacji za-
chodniej części Wejherowa 
– trasa będzie częścią całe-
go zachodniego połączenia 
od ul. Strzeleckiej Aż do ul. 
Ofiar Piaśnicy. Ale nie tylko 
– ma istotne znaczenie tak-
że ze względu na budowaną 
Trasę Kaszubską. Przewidy-
wane jest bowiem, że nowo-
otwarta droga spowoduje, że 
kierowcy zjeżdżający z Trasy 
Kaszubskiej w kierunku Wy-
brzeża będą mieć alternatyw-
ną drogę. Do tej pory jedyne 
połączenie prowadziło przez 
rondo przy kościele Św. Le-
ona i już teraz było bardzo 
mocno obciążone. Kolejna 
sprawa to stworzenie drogi 
z północy na południe Wej-
herowa, a także przejazdu 
łączącego południową część 
miasta z DK6 na czas za-

mknięcia przejazdu w ulicy 
Kwiatowej, czyli na czas bu-
dowy węzła Kwiatowa.
- Od dłuższego czasu przy-
gotowywaliśmy zachodnie 
połączenie Wejherowa i dwa 
odcinki tego połączenia 
(w miejscach, gdzie w ogóle 
nie było ulicy) są gotowe – 
powiedział Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejhero-
wa. - Jeden odcinek połączył 

ulicę Ofiar Piaśnicy z ulicą 
Nadrzeczną, zaś drugi łączy 
ulicę Sucharskiego z Dro-
gą Krajową nr 6. Są jeszcze 
inne odcinki, które obecnie 
są w przygotowaniu projek-
towym. 
W ramach inwestycji wybu-
dowane zostało rondo w ulicy 
Sucharskiego i Sobieskiego, 
pół kilometra ulicy i przejazd 
kolejowy. 

- Wykonane zostało też to, 
czego nie widać, a zawsze 

generuje duże koszty – tłu-
maczy Beata Rutkiewicz, 
wiceprezydent Wejherowa. 
- Chodzi o całą infrastruk-
turą podziemną, wszystkie 
sieci i instalacje. Wszystkie 
nowe inwestycje drogowe 
w mieście budujemy z peł-
nym „pakietem sieciowym”. 
Zawsze budowana jest kana-
lizacja deszczowa, sanitarna, 
wodociągowa, oświetlenie, 

instalacje teletechniczne. 
Tak jest i w tym przypadku. 
Oprócz tego powstały chod-
niki i ścieżki rowerowe. Wy-
konawca zdążył zrealizować 
inwestycję wcześniej, niż za-
kładała to umowa. Otwiera-
my ten węzeł komunikacyjny 
trzy tygodnie wcześniej, niż 
zakładała to umowa. 
To nie koniec prac w tym 
rejonie miasta. Opracowana 
jest bowiem koncepcja, która 
przewiduje budowę wiaduk-
tu w tym miejscu. Wiadukt 
będzie biegł nad torami ko-
lejowymi i stworzy bezko-
lizyjne połączenie drogowe. 
Dziś otwarty węzeł jest więc 
tak naprawdę rozwiązaniem 
tymczasowym. Na wiadukt 
trzeba będzie jednak pocze-
kać przynajmniej kilka lat. 
Najpierw powstanie bowiem 
wiadukt Kwiatowa, potem 
wiadukt ZRYW i tunel pod 
torami, dopiero później wia-
dukt działki. 
Inwestycja kosztowała ponad 
6,5 mln zł. 

Rafał Korbut

Powstało ważne połączenie drogowe
WEJHEROWO | Jedno z ważniejszych połączeń drogowych w Wejherowie – tzw. „węzeł działki” właśnie został otwarty. Jest to ko-
lejne połączenie południowej części Wejherowa z Drogą Krajową nr 6. Droga ma ogromne znaczenie w kontekście planowanej 
budowy Trasy Kaszubskiej oraz „węzła Kwiatowa”. 

W ramach inwestycji 
wybudowane zostało 
rondo w ulicy Suchar-
skiego i Sobieskiego, 
pół kilometra ulicy 
i przejazd kolejowy. 

Wśród wszystkich klien-
tów banków spółdzielczych 
zrzeszonych w SGB-Banku 
S.A. (grupa SGB-Bank S.A. 
zrzesza obecnie 202 banki 
spółdzielcze), którzy sko-
rzystali z promocji Kredytu 
Gotówkowego (jesień 2015) 
wylosowano 10 laureatów. 
Laureaci wygrali  nagrodę 
w postaci ultranowoczesnego 
telewizora PANASONIC 55 
cali z zakrzywionym ekra-
nem. I to właśnie w grupie 10 
szczęśliwców wylosowano 
klienta Kaszubskiego Banku 
Spółdzielczego!!! Jest nim 
Henryk Holk. 

Wylosowano także nagrody 
II stopnia, które również tra-
fiły do klientów Kaszubskie-
go Banku Spółdzielczego: 
Krystiana Stodolny (portfel 
WITTCHEN) Anny i Marci-
na Kostrach (kuferek na ko-
smetyki WITTCHEN) oraz 
Michała i Katarzyny Klin-
kosz (torba listonoszka WIT-
TCHEN).
Wręczenia nagrody dla lau-
reata w Kaszubskim Banku 
Spółdzielczym dokonali Je-
rzy Liszniański, Wiceprezes 
Zarządu Kaszubskiego Ban-
ku Spółdzielczego, Karolina 
Żurowska, Dyrektor Wspar-

cia Sprzedaży oraz Sławomir 
Marczewski, Dyrektor Od-
działu w Wejherowie.
Szczęśliwy laureat nagrody 
Pan Henryk Holk z Łężyc nie 
krył wzruszenia z wygranej. 
Zapewniał, że jest klientem 
Kaszubskiego Banku Spół-
dzielczego od 18 roku życia 
i ze współpracy tej zawsze 
był zadowolony.
Jest to kolejna w niedługim 
okresie czasu wygrana na-
grody głównej wśród klien-
tów Kaszubskiego Banku 
Spółdzielczego. Jak widać 
warto korzystać z oferty tego 
banku! /opr. raf/

Kolejna promocja i kolejni wygrani
POWIAT | Nadal nie brakuje szczęśliwców wśród klientów Kaszubskiego Banku Spół-
dzielczego. W siedzibie Spółdzielczej Grupy Bankowej w Poznaniu odbyło się losowanie 
nagród w promocyjnej loterii Kredyt Gotówkowy (jesień 2015).
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Duży wybór kwiatów oraz 
różnorodne przybrania ofe-
ruje Kwiaciarnia CudaWian-
ki, mieszcząca się przy ul. 
Kusocińskiego 1 w Wejhe-
rowie. Najlepiej na kilka 
dni przed Dniem Kobiet za-
mówić piękny bukiet. Jeśli 
ktoś jednak tego nie zrobi 
– w samo święto wszystkich 
pań także znajdzie tu ogrom-
ny wybór najróżniejszych 
kwiatów. 
- Panowie kochają róże 
i uwielbiają nimi obdarowy-
wać panie – mówi Katarzyna 
Zajerska, właścicielka kwia-

ciarni. - Poza tym w Dzień 
Kobiet od lat niesłabnącym 
powodzeniem cieszą się goź-
dziki i tulipany. Nie brakuje 
też osób, które wybierają rza-
dziej spotykane kwiaty, jak 
np. storczyki. Ja natomiast 
polecam bukiety – piękne, 
kolorowe, radosne, wiosen-
ne, z pewnością spodobają 
się każdej obdarowanej ta-
kim bukietem pani. 
Kwiaciarnia CudaWianki 
przygotowała z okazji Dnia 
Kobiet bardzo szeroką ofertę: 
od pojedynczych, drobnych 
kwiatów, poprzez kwiaty do-

Najpiękniejsze kwiaty 
na Dzień Kobiet
WEJHEROWO | Przepiękne róże, goździki, tulipany, 
storczyki, wielokolorowe bukiety i wiele innych – wszyst-
kie kwiaty, i te cięte, i doniczkowe, nieodparcie kojarzą się 
ze zbliżającym się Dniem Kobiet.  

niczkowe aż do pięknie przy-
branych róż i dużych, koloro-
wych bukietów. W kwiaciarni 
dostępne są też rozmaite upo-
minki, ozdoby, świece, ręcznie 
robione kartki, itp. 
- Kwiaty są świeże, przywożo-
ne na bieżąco – zapewnia wła-
ścicielka. - Na pewno każdy 
znajdzie coś odpowiedniego. 
Warto zamówić u nas kwiaty 
nieco wcześniej. Każdy, kto 
złoży zamówienie na trzy dni 
przed świętem, nie tylko ma 
gwarancję, że kupi dla wy-
branej pani dokładnie takie 
kwiaty, jakie chce, to jeszcze 
otrzyma 10 proc. rabatu. No 
i nie będzie musiał biegać po 
kwiaciarniach czy stać w ko-
lejce. Dlatego zachęcam do 
składania zamówień.

Dla naszych czytelników 
we współpracy z kwia-
ciarnią cudaWianki przy-
gotowaliśmy konkurs, w 
którym można wygrać 
wspaniałe bukiety. Szcze-
góły – na naszym portalu 
GWE24.pl. 

KWIAcIARNIA 
cuDAWIANKI
ul. Kusocińskiego 1
tel. 607-601-707

fb.com/
KwiaciarniacudaWianki
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Po raz pierwszy Powiat 
Wejherowski był organiza-
torem Wojewódzkich Obcho-
dów Międzynarodowego Dnia 
Przewodnika Turystyczne-
go, który odbył się w sobotę 
w Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie. Międzynaro-
dowy Dzień Przewodnika Tu-
rystycznego obchodzony jest 
na świecie od 1990 r. Głów-
nym jego celem jest ukaza-
nie pracy przewodników lo-
kalnej społeczności oraz roli 
jaką odgrywają w kreowaniu 
wizerunku poszczególnych 
regionów. 

W uroczystości udział wzię-
li m.in.: Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius, Etatowy 

Członek Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego Jacek Thiel, 
Dyrektor Departamentu Tu-
rystyki i Promocji Urzędu 
Marszałkowskiego Marta 
Chełkowska, Przewodnicząca 
Pomorskiej Federacji Przewod-
nickiej PTTK Barbara Ząb-
czyk-Chmielewska, wicepre-
zes Zarządu Głównego PTTK 
Stanisław Sikora, Burmistrz 
Malborka Marek Charzewski, 
Burmistrz Pucka Hanna Pruch-
niewska, Sekretarz Gminy 
Choczewo Robert Lorbiecki, 
dyrektorzy placówek muze-
alnych, prezesi oddziałów 
i kół PTTK, przedstawiciele 
lokalnych organizacji tury-
stycznych, a przede wszystkim 

licznie przybyli przewodnicy 
z województwa pomorskiego. 

Jak zaznaczyła witając gości 
Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius, turystyka od wielu lat 
jest jedną z najdynamiczniej 
rozwijających się dziedzin go-
spodarki. Ma ogromne znacze-
nie jako forma wypoczynku, 
relaksu czy poznania historii. 
Stanowi także istotny czynnik 
rozwoju miast i miasteczek oraz 
jest bardzo ważnym źródłem 
dochodów ludności. Dlatego 
tak ważne staje się umiejętne 
wykorzystanie wszystkich wa-
lorów i zasobów, jakie posiada 
dany region. W przybliżaniu 
ciekawych miejsc, obiektów 
oraz historii niezwykle istotną 

Starosta Wejherowski
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

serdecznie zapraszają na seminarium

„Twój zysk, Twój rozwój  – urzędy pracy dla pracodawców”
Seminarium odbędzie się 14 marca br. o godz. 11.00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4.

Program spotkania:
Przywitanie gości – Starosta Wejherowski, Dyrektor WUP w Gdańsku.• 
Dofinansowanie zawodowego kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników z Krajowe-• 
go Funduszu Szkoleniowego – PUP w Kartuzach.
Pomoc w rozwoju zawodowym pracodawcy i jego pracowników – WUP w Gdańsku.• 
Refundacja pracodawcom kosztów zatrudnienia młodych osób (praca dla młodych) – PUP w Pucku.• 
Finansowe i pozafinansowe formy wsparcia pracodawców – PUP w Gdyni i PUP w Wejherowie.• 

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do wtorku 8 marca 2016 r.:
tel. 058 677 63 07; e-mail: m.caban@pupwejherowo.pl

Wojewódzkie obchody Międzynarodowego 
Dnia Przewodnika Turystycznego w Wejherowie

rolę odgrywają przewodnicy, 
którzy oprowadzając turystów 
przybliżają im wszystkie walo-
ry pięknych miejsc. 

Spotkanie przewodników 
z całego województwa było 
okazją do wręczenia odznaczeń, 
wyróżnień i podziękowań za-
służonym przewodnikom oraz 
władzom samorządowym i in-
stytucjom wspierającym dzia-
łania na rzecz turystyki. Medal 
PTTK „Za Pomoc i Współpra-
cę” otrzymała Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius oraz 

Prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt. Dyplomy Ho-
norowe wręczono Etatowemu 
Członkowi Zarządu Jackowi 
Thielowi, Burmistrzowi Pucka 
Hannie Pruchniewskiej oraz 
Naczelnikowi Wydziały Kultu-
ry i Spraw Społecznych Staro-
stwa Powiatowego w Wejhero-
wie Piotrowi Syrockiemu. 

W trakcie spotkania zebrani 
goście wysłuchali prezentacji 
– Turystyka i czas wolny w po-
wiecie wejherowskim, którą 
przedstawił Jacek Thiel Etato-

wy Członek Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego, wiceprezes 
Stowarzyszenia Turystyczne-
go „Kaszuby Północne” LOT 
oraz – Szlaki tematyczne jako 
produkt wpływający na roz-
wój turystyki danego regionu, 
przedstawionej przez Roberta 
Lorbieckiego Sekretarza Gmi-
ny Choczewo, przewodniczą-
cego Komisji Kultury, Sportu 
i Turystyki Rady Powiatu Wej-
herowskiego. 

Przed zakończeniem części 
oficjalnej o Szlaku Kaszubskich 
Nut jako najnowszej atrakcji tu-
rystycznej Wejherowa opowie-
dział Michał Jeliński Kierownik 
Wydziału Kultury, Spraw Spo-
łecznych, Promocji i Turystyki 
z UM w Wejherowie oraz Anna 
Kuczmarska przewodnik tere-
nowy.

Następnie przewodnicy uda-
li się na spacer po Wejherowie 
Szlakiem Kaszubskich Nut. Po 
Grodzie Wejhera gości opro-
wadziła Anna Kuczmarska. 
Ostatnim punktem obchodów 
był poczęstunek w Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie. 
Goście mogli spróbować potraw 
regionalnych wpisanych na listę 
produktów tradycyjnych Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, m.in. kaczki po pomorsku, 
śledzia po rybacku, wianuszka 
gdańskiego czy kaszubskiego 
kuchu marchewnego. 

Wojewódzkie Obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Prze-
wodnika Turystycznego zostały 
zorganizowane przez Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, 
Urząd Miejski w Wejherowie 
oraz Pomorską Federację Prze-
wodnicką PTTK.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 
serdecznie zaprasza na 

XLVII koncert z cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub”pt. PIEŚNI Z KASZUB

W programie koncertu znajdą się utwory Ł. Kamieńskiego, W. Kirkowskiego, F. Nowowiejskiego, M. Selina, 
A. Sutowskiego, J. Trepczyka, W. Walentynowicza, J.M. Wieczorka w interpretacji uczniów klas wokalnych Bo-
gny Forkiewicz i Liliany Górskiej z Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku Wrzeszczu oraz studentów 
Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Koncert odbędzie się w sobotę 12 marca 2016 r., o godz. 18.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.
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To już koniec naszej akcji 
„Schudnij z Gabinetem Die-
tetycznym Sylwetka w Re-
dzie i Expressem Powiatu 
Wejherowskiego”. Ale nie 
dla pani Moniki, która chce 
schudnąć kolejne kilkana-
ście kilogramów. 
Ponieważ minęły już trzy 
miesiące, od kiedy pani Mo-
nika wzięła udział w akcji 
i zaczęła się odchudzać pod 
okiem specjalistki mgr. Alek-
sandry Bigott, czas na pod-
sumowanie. A liczby mówią 
same za siebie: na początku 
pani Monika ważyła 87,6 
kg, teraz jej waga to 74,1 
kg. Znacznie zmniejszyły 
się też obwody: w pasie 84 
cm (były 92 cm), w talii 84 
cm (były 102 cm), natomiast 
w biodrach 108 cm (były 122 
cm). Różnicę widać gołym 
okiem. 
Jednak przecież nie liczby są 
najważniejsze, ale zdrowie, 
dobre samopoczucie i szczu-
pła sylwetka. 
- Szczerze mówiąc nie bar-
dzo wierzyłam, że uda mi się 
schudnąć, bo myślałam, że 
leży to gdzieś w mojej natu-
rze biologicznej, że tak mu-
szę wyglądać – mówi pani 
Monika. - A jednak okazało 
się, że wcale nie. Najtrud-
niej zawsze jest na początku, 
ale widząc każdy zgubiony 
kilogram zyskiwałam coraz 
większą motywację. 
Wiele osób próbuje się od-
chudzać na własną rękę 
i często – nie posiadając 
odpowiedniej wiedzy – po-
pełnia błędy, które albo nie 

dają rezultatów, albo bardzo 
szybko po zakończeniu diety 
sprawiają że powraca się do 
poprzedniej wagi (tzw. efekt 
jo-jo). Dlatego warto sko-
rzystać z pomocy specjalisty, 
gdyż zdrowe odżywianie się 
to nie tylko odchudzanie. 
- To trochę zmiana stylu ży-
cia – mówi pani Monika. - 
Ale, wbrew pozorom, wcale 
nie jest to trudne. Ja mam 
trójkę małych dzieci, który-
mi muszę się cały czas opie-
kować, nie mam więc zbyt 
wiele czasu na np. ćwicze-

nia fizyczne. Ale wystarczy 
niewielka zmiana pewnych 
nawyków i daje to świetne 
efekty. 
Zmiana sposobu odżywania 
się nie jest wcale tak trudna, 
jak niektórym może się to 
wydawać. Nie ma potrzeby 
kupowania jakichś wymyśl-
nych produktów, wydawa-
nia dużych kwot pieniędzy 
w specjalistycznych skle-
pach, stosowania suplemen-
tów diet czy spędzania dużej 
ilości czasu w kuchni, aby 
przygotować indywidualny 
posiłek.
- Przygotowuję normalne 
posiłki dla całej rodziny – 
przekonuje pani Monika. 
- Moim dzieciom bardzo 
smakują, w praktyce więc 
wszyscy jesteśmy nawet na 
diecie i zdrowo się odżywia-

my. Nie miałam nawet więk-
szych problemów z tym, aby 
zrezygnować z niektórych 
potraw, naprawdę łatwo było 
stosować się do zaleceń pani 
Aleksandry Bigott. 
Dla pani Moniki to nie ko-
niec. Cel to w sumie ponad 
27 kg, można więc powie-
dzieć, że to dopiero (a wła-
ściwie to „aż”) półmetek. 
- Będę uczęszczać do gabi-
netu dietetycznego Sylwetka 
i stosować zalecenia Pani Oli 
aż do osiągnięcia upragnio-
nego celu – zapowiada pani 
Monika. - Dziękuję wszyst-
kim: rodzinie, bliskim i zna-
jomych, którzy wspierali 
mnie i z uwagą śledzili moje 
postępy na łamach „Expressu 
Powiatu Wejherowskiego”. 
Nadal trzymamy kciuki i ży-
czymy powodzenia i wy-
trwałości. A tym, którzy 
chcą zrzucić zbędne kilo-
gramy, radzimy skorzystać 
z pomocy doświadczonego 
dietetyka – zdrowe odżywia-
nie się nie musi być bowiem 
pasmem wyrzeczeń. 
Rafał Korbut

Ogromny sukces. A to jeszcze nie koniec

mgr inż. Aleksandra Bigott
Reda  ul. Jana Brzechwy 12, 
tel: 728-432-003

/Sylwetka Gabinet 
Dietetyczny

POWIAT | Zaledwie trzy miesiące wystarczyły, żeby pani Monika schudła 13,5 kg. I chociaż to jeszcze nie koniec – to wynik już 
jest spektakularny. Chyba najlepiej obrazuje to poniższe zdjęcie...

- Będę uczęszczać do 
gabinetu dietetyczne-
go Sylwetka i stosować 
zalecenia Pani Oli aż do 
osiągnięcia upragnio-
nego celu – zapowiada 
pani Monika. - Dziękuję 
wszystkim: rodzinie, 
bliskim i znajomych, 
którzy wspierali mnie 
i z uwagą śledzili moje 
postępy na łamach 
„Expressu Powiatu Wej-
herowskiego”. 
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Na podstawie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia  2010 
r. o publicznym transporcie zbiorowym  (j.t. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1440, z późn. zmianami) 
informuję o opracowaniu projektu planu zrównoważone-
go rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy 
Gniewino.  
Projekt planu do wglądu na stronie BIP Gminy Gniewino 
lub w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino pok. nr 3 pn.-pt. 
w godz. 7:30-15:30.
Opinie dotyczące tego projektu można składać w formie 
pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej do Wójta Gminy Gniewino, z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016r.  

Wójt Gminy Gniewino
mgr Zbigniew Walczak 

Wójta Gminy Gniewino
o opracowaniu projektu planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Gminy Gniewino

oBWIESZcZENIE
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To polskie święto państwowe 
obchodzone corocznie 1 mar-
ca, poświęcone jest pamięci 
Żołnierzy Wyklętych – żoł-
nierzom antykomunistycz-
nego i niepodległościowego 
podziemia. Ustanowione zo-
stało stosunkowo niedawno, 
gdyż niespełna 5 lat temu. 
W Wejherowie powiatowe 
obchody Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych” rozpoczęły się mszą 
świętą, odprawioną przez 
ks. prałata Daniela Nowaka 
w kościele parafialnym pw. 
Chrystusa Króla i Bł. Alicji 
Kotowskiej w Wejherowie. 
Później zebrani przeszli pod 
Bramę Piaśnicką, gdzie od-
był się uroczysty apel, zaś 
delegacje samorządowców 
oraz przedstawiciele różnych 
organizacji złożyli kwiaty. 
- Wasza (zebranych pod tabli-
cą pamiątkową – przyp. red.) 
postawa szacunku przywraca 
pamięć tym, którym niegdyś 
tę pamięć odebrano – mówiła 
Gabriela Lisius, starosta wej-
herowski. - Dlatego dziś, pa-
miętając o tych żołnierzach, 
nazywanych wyklętymi, ale 
też niezłomnymi – bo swo-
ją niezłomnością walczyli 
o wolność i niepodległość 
– dziękuję wam, że wraz 
z pocztami sztandardowy-
mi przybyliście na tę piękną 
uroczystość. Żołnierze nie-
złomni walczyli z reżimem 
sowieckim i komunistycz-
nym i ponosili za to ofiary. 
Często oddawali życie... Kil-

kaset tysięcy osób przez wie-
le lat poddawanych było róż-
nym represjom, ponad 250 
tys. skazano na wieloletnie 
więzienia. Ponad 5 tys. wy-
rokami sądów wojskowych 
zamordowano. Dziś wielu 
z nich jeszcze nie ma odna-
lezionego miejsca pochówku, 
dlatego tu, przy tym pomniku, 
oddajemy im cześć. W dzień, 
który został ustanowiony 
na pamiątkę okrutnego roz-
strzelania ostatnich członków 
ogólnopolskiej organizacji, 
która kontynuowała tradycje 
podziemnej organizacji Armii 
Krajowej. Zapalając znicze 
i składając kwiaty oddajemy 
im cześć i szacunek. 
W Rumi młodzież, pocz-
ty sztandarowe, wojskowa 
asysta honorowa, władze sa-

morządowe oraz mieszkań-
cy także uczcili Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Miejskie obchody 
święta rozpoczęły się mszą, 
a zakończyły złożeniem 
kwiatów pod pomnikiem Ar-
mii Krajowej. 
Mszę w intencji Ojczyzny, 
w kościele p. w. Bł. Edmunda 
Bojanowskiego i św. Antonie-
go Padewskiego odprawił ks. 
proboszcz Andrzej Gierczak. 
Na nabożeństwie obecni byli: 
Marcin Kurkowski, zastępca 
burmistrza Rumi, Ariel Si-
nicki, przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi, rumscy rad-
ni  oraz mieszkańcy. Uroczy-
stości towarzyszyły poczty 
sztandarowe, reprezentujące 
rumskie szkoły oraz organi-
zacje pozarządowe.
Po mszy uczestnicy udali się 
pod pomnik Żołnierzy Ar-
mii Krajowej przy rondzie 
im. Jana Pawła II.  Wiązanki 
kwiatów składane były z to-
warzyszeniem asysty honoro-
wej Marynarki Wojennej. 
- Po II wojnie światowej 
w komunistycznej Polsce ro-
biono wszystko, by pamięć 
o Żołnierzach Wyklętych 
zaginęła na zawsze, ale za-
mysł się nie powiódł – mówi 
Ariel Sinicki, przewodni-
czący Rady Miejskiej Rumi. 
– Wciąż pamiętamy o tych, 
którzy walczyli za wolną 
Polskę, a dowodem na to jest 
obecność nas wszystkich na 
dzisiejszej uroczystości.
/raf/

Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych

POWIAT | Uroczyste msze święte, składanie kwiatów pod po-
mnikami a także... bieg. Tak w powiecie wejherowskim obcho-
dzono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

W Rumi młodzież, 
poczty sztandarowe, 
wojskowa asysta hono-
rowa, władze samorzą-
dowe oraz mieszkańcy 
także uczcili Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. Miejskie 
obchody święta rozpo-
częły się mszą, a zakoń-
czyły złożeniem kwia-
tów pod pomnikiem 
Armii Krajowej. 
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Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych

Biegi to sport bijący w ostat-
nich latach rekordy popular-
ności. Jednak w przypadku 
akcji „Tropem Wilczym” rów-
nie ważne są jednak atrakcje 
dodatkowe: pokazy grup re-
konstrukcyjnych czy rodzinne 
gry terenowe. W Rumi oprócz 
biegu nagrodzono najmłod-
szych biegaczy, najstarszego 
oraz najliczniejszą rodzinę, 
był wojskowy poczęstunek a 
na zakończenie zaproszono 
na patriotyczny mini-koncert. 
Uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe koszulki, medale oraz 
pakiety z gadżetami.
- Jestem szczęśliwa, że mogę 
od najmłodszych lat uczyć 
moje dzieci patriotyzmu – mó-
wiła pani Ania, która w wyda-
rzeniu uczestniczyła z dwójką 
dzieci. - Żołnierze wyklęci 
przez lata byli zapomniani. To 
dobrze, że w całym kraju tak 
chętnie rozpowszechnia się o 

nich wiedzę. Liczę, że Rumia 
częściej będzie stawiała na 
tego typu wydarzenia. 
Biegi, organizowane z okazji 
„Narodowego Dnia Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych”, 
odbyły się w 160 miastach 
w całej Polsce z inicjatywy 
fundacji Wolność i Demo-
kracja. Fundacja zajmuje się 
upowszechnianiem historii 
Polski, wspieraniem prze-
mian demokratycznych w 
państwach dawnego bloku 
radzieckiego oraz niesieniem 
pomocy Polakom na Wscho-
dzie. Lokalnym partnerem 
wydarzenia została Rumia, 
która włączyła się w projekt 
dzięki zaangażowaniu Ariela 
Sinickiego, przewodniczące-
go rady miejskiej.
- Bieg cieszył się bardzo du-
żym zainteresowaniem, star-
towały całe rodziny. Już na 
dwa tygodnie przed impre-

zą mieliśmy komplet - 300  
uczestników. Jako, że Rumia 
była jedynym organizatorem 
biegu w powiecie wejherow-
skim, puckim i lęborskim, 
mieliśmy wielu gości z in-
nych miast.  Za rok postaramy 
się o zwiększenie puli zawod-
ników. Już teraz zapraszam 
wszystkich chętnych – koń-
czy Ariel Sinicki.
- To wydarzenie jest dobrym 
przykładem na to, że można 
jednocześnie uprawiać sport 
i popularyzować historię - 
mówi Marcin Kaczmarek, 
radny Rumi, wiceprzewod-
niczący Komisji Sportu, Re-
kreacji i Promocji. - Moim 
zdaniem tego typu inicjatyw 
należy organizować jak naj-
więcej. W Rumi jest wiele 
osób, które chcą aktywnie 
uczestniczyć w kulturalnym i 
sportowym życiu miasta.
/kor/

Biegacze także oddali 
hołd żołnierzom
RUMIA | „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” to sposób na oddanie 
hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działają-
cego w latach 1944 – 1963. Do akcji popularyzowania wiedzy na ten temat włączyła się 
także Rumia.
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Metropolita Gdański Ks. Abp 
Sławoj Leszek Głódź, przychy-
lając się do prośby Gabrieli Li-
sius, Starosty Wejherowskiego 
i Ryszarda Czarneckiego, prze-
wodniczącego Rady Powiatu 
Wejherowskiego, stosownie do 
podjętej przez radnych powia-
towych uchwały z dnia 1 marca 
2002 r. - zgodnie z przepisami 
Kodeksu Prawa Kanonicznego 
na większą chwałę Bożą i dla 
pożytku duchowego Wiernych 
- z dniem 1 marca 2016r. usta-
nawia Matkę Bożą Wejherow-
ską Patronką Powiatu Wejhe-
rowskiego.

Świętem patronalnym Matki 
Bożej Wejherowskiej - Patron-
ki Powiatu Wejherowskiego, 
w myśl dekretu, będzie uro-
czystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego - dzień odpustu 
sprawowanego na Kalwarii 
Wejherowskiej. 
5 czerwca 1999 roku podczas 
VII Pielgrzymki Apostolskiej 
do Ojczyzny, dzisiaj już Świę-
ty Jan Paweł II, goszcząc na 
ziemi gdańskiej w Sopocie, 
uroczyście koronował Obraz 
Matki Bożej Wejherowskiej 
z kościoła klasztornego w Wej-
herowie, czczonego od wieków 

jako Uzdrowienie Chorych na 
duszy i na ciele.
To wtedy właśnie, w nastroju 
radości i dziękczynienia za ten 
dar papieskiej koronacji zrodzi-
ła się w Samorządzie Powiatu 
Wejherowskiego inicjatywa – 
by Ukoronowana Matka Boża 
Wejherowska stała się Patronką 
Powiatu Wejherowskiego.
Rozmowy i konsultacje w tej 
sprawie toczyły się w latach 

2000-2001 zarówno w kręgach 
radnych powiatowych i gmin-
nych, jak i kręgach kościelnych 
oraz wielu reprezentatywnych 
środowisk naszego powiatu. 
Efektem po spotkaniu robo-
czym z ówczesnych Metropo-
litą Gdańskim Ks. Abp Tade-
uszem Gocłowskim - za jego 
radą - w sprawie tej wypowie-
działa się Rada Powiatu Wejhe-
rowskiego, która 1 marca 2002 
podjęła historyczną uchwałę 
o przyjęciu Matki Bożej Wej-
herowskiej za Patronkę Powia-
tu Wejherowskiego. Ówczesny 
przewodniczący rady Euge-
niusz Gajewski zawiesił w sali 

obrad obraz Patronki - wisi tam 
do dzisiaj.
Decyzja samorządowa powiatu 
wymagała jeszcze oficjalnego 
uznania przez władze kościelne. 
12 lutego br., Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski wspólnie 
z Ryszardem Czarneckim, prze-
wodniczącym Rady Powiatu 
Wejherowskiego, zwrócili się 
z odnośną prośbą do Abp. Sła-
woja Leszka Głódzia przedkła-
dając jednocześnie listy popar-
cia od Kustosza Sanktuarium 
Pasyjno Maryjnego Ojców 
Franciszkanów w Wejherowie 
ojca Daniela Szustaka i dzie-
kana wejherowskiego Księdza 

Prałata Daniela Nowaka.
W odpowiedzi, Ksiądz Arcybi-
skup 17 lutego 2016 roku wydał 
dekret, ustanawiający z dniem 
1 marca 2016 roku Matkę Bożą 
Wejherowską Patronką Powia-
tu Wejherowskiego. Jednocze-
śnie Ksiądz Arcybiskup wyzna-
czył święto patronalne Powiatu 
Wejherowskiego w dniu Odpu-
stu Wniebowstąpienia Pańskie-
go na Wejherowskiej Kalwarii 
- które w tym roku będziemy 
obchodzić 8 maja 2016 roku 
po raz pierwszy jako Święto 
Patronalne Matki Bożej Wej-
herowskiej Patronki Powiatu 
Wejherowskiego. /raf/

Matka Boża Wejherowska patronką powiatu
POWIAT | Od dziś powiat wejherowski ma patronkę. Jest nią Matka Boża Wejherowska. 

5 czerwca 1999 roku 
podczas VII Pielgrzym-
ki Apostolskiej do 
Ojczyzny, dzisiaj już 
Święty Jan Paweł II, 
goszcząc na ziemi 
gdańskiej w Sopocie, 
uroczyście koronował 
Obraz Matki Bożej 
Wejherowskiej z ko-
ścioła klasztornego 
w Wejherowie, czczo-
nego od wieków jako 
Uzdrowienie Chorych 
na duszy i na ciele.
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ogłasza nabór na wolne stanowiska 
pracy w urzędzie miasta Rumi:

INSPEKtoRA •	 w Referacie Kultury i Spor-
tu Wydziału Edukacji Kultury i Sportu 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

PoDINSPEKtoRA•	  (dwa stanowiska) 
w Wydziale Spraw Społecznych w peł-
nym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /
www.bip.rumia.pl/”.

BuRmIStRZ mIAStA RumI

O sprawie pisaliśmy już na 
naszych łamach, ostatni raz 
w ubiegłym miesiącu. Jeden 
z lokatorów skarżył się na 
stan techniczny budynku oraz 
mieszkania – główne zarzuty 
dotyczyły rzekomego braku 
izolacji podłogi, niewystar-
czającej izolacji ścian budyn-
ku oraz niewłaściwego i nie-
wystarczającego ogrzewania 
mieszkania. 

Nie chcą płacić, a mieszkają

Poprosiliśmy o zajęcie stano-
wiska w tej sprawie prezesa 
Wejherowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej (zarządcy bu-
dynku) oraz przedstawicieli 
władz miasta. 
- Spółdzielnia wybudowała te 
budynki, żeby mieć lokale za-
stępcze na wypadek eksmisji 
lokatorów, którzy nie płacili 
czynszów i są one udostęp-
niane na podstawie umowy 
najmu – wyjaśnia Andrzej 
Onowszak, prezes Wejherow-
skiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. - Powstało 5 budynków 
wybudowanych w latach 
2001-2004, które kosztowały 
spółdzielnię ponad 340 tys. 
złotych (pieniądze pochodzi-
ły z funduszu remontowego, 
wyłożyli je więc sami miesz-
kańcy). Wcześniej podpisa-
no porozumienie z Urzędem 

Miasta Wejherowo: gdyby 
miasto nie mogło po eksmisji 
lokatora zapewnić mu miesz-
kania socjalnego, to taka oso-
ba otrzymywałaby czasowo 
jedno z mieszkań przy ul. 
Sikorskiego. Niestety,  ludzie, 
kiedy tylko tam się wprowa-
dzali, przestawali nam płacić. 
Dlatego my – czyli zarząd 
spółdzielni - wystąpiliśmy do 
miasta o zapłatę odszkodowa-
nia (ustalone jest na pozio-
mie 7,58 zł za metr kw. plus 
media). W praktyce więc to 
miasto płaci odszkodowanie, 
a lokator mieszka za darmo. 
W pięciu budynkach znajdu-
je się łącznie 76 mieszkań, 
z czego obecnie 38 stoi pu-
stych. Kilka dni temu spół-
dzielnia otrzymała od miasta 
wypowiedzenie zawartego 
porozumienia. Przestanie ono 
obowiązywać w czerwcu 
bieżącego roku. Zarząd spół-
dzielni zastanawia się więc, 
jaka będzie przyszłość tych 
lokali. 
- Będziemy starali się te 
mieszkania wynająć lub 
sprzedać – zapowiada prezes 
Onowszak. - Budynki przy 
Sikorskiego są problemem 
dla wszystkich mieszkańców, 
ponieważ na dzień dzisiejszy 
zadłużenie tylko tych kilku 
budynków przy ul. Sikorskie-
go wynosi niemal 420 tys. zł!

Stan techniczny: dobry

Prezes spółdzielni tłumaczy, 
że wszystkie lokale w mo-
mencie przekazywania loka-
torowi są wyremontowane 
i wyposażone. W każdym 
mieszkaniu znajdują się grzej-
niki elektryczne, dwupłytowa 
kuchenka elektryczna, bojler 
do ogrzewania wody. I w tym 
niektórzy mieszkańcy wi-
dzą problem, ponieważ – jak 
twierdzą – nie stać ich na pła-
cenie wysokich rachunków za 
energię elektryczną, zaś same 
grzejniki są za mało wydajne, 
aby zapewnić wystarczającą 
temperaturę. 
- Ogrzewanie jest wystarczają-
ce do lokali o tej powierzchni, 
a problem ze zbyt niską tem-
peraturą wynika z tego, że... 
niektórzy po prostu nie uży-
wają grzejników! - tłumaczy 
Andrzej Onowszak. -  Nie jest 
prawdą, jakoby same budynki 
nie były ocieplone: elewacja 
jest obłożona 10-cm styropia-
nem, podłoga jest zaizolowa-
na płytami styropianowymi, 
a dach wełną mineralną. No 
ale jeśli sami mieszkańcy 
nie włączają grzejników, 
bo nie chcą płacić za prąd, 
to oczywiście ponoszą tego 
konsekwencje. Podkreślam 
jednak, że nie we wszystkich 
mieszkaniach: w tych, gdzie 

mieszkańcy płacą rachunki 
i normalnie grzeją, tempera-
tura jest odpowiednia i nikt 
nie narzeka. Pracownicy spół-
dzielni przeprowadzili analizę 
zużycia energii elektrycznej 
w kilku mieszkaniach. Mie-
sięczne zużycie energii jest 
w nich tak małe, że Wynika 
z tego, iż mieszkańcy w ogóle 
nie włączają grzejników. 
- Niestety na to my, jako spół-
dzielnia, nie możemy nic po-
radzić – rozkłada ręce Andrzej 
Onowszak. - W tej sytuacji, 
na przykład wymiana grzej-
ników na piece akumulacyjne 
nic nie da, bo ci ludzie nadal 
nie będą płacić za prąd i na-
dal nie będą włączać grzej-
ników. Niestety, przez takie 
postępowanie te mieszkania 
niszczeją, pojawia się wilgoć 
i grzyb. Deklaruję jednak, że 
jesteśmy gotowi na to, żeby 
tym, którzy będą chcieli wy-
mienić grzejnik na piec aku-
mulacyjny, umożliwić takie 
rozwiązanie. Ale już zamiana 
taryfy na dwustrefową nale-
ży do samych mieszkańców. 
Jeśli więc któryś z mieszkań-
ców zmieni taryfę u dostawcy 
energii, zadeklaruje chęć re-
gularnego ogrzewania i zgło-
si się do zarządu o wymianę 
grzejnika na piec, to prawdo-
podobnie to zrobimy. 
Rafał Korbut

WSM i miasto przyznają: 
mieszkania socjalne to problem
WEJHEROWO | Pięć budynków przy ul. Sikorskiego, w których znajduje się 76 miesz-
kań socjalnych, to od kilku lat nierozwiązany problem. Część mieszkańców narze-
ka na panujące wewnątrz warunki, a spółdzielnia i miasto przyznają, że jest to dla 
nich spory kłopot. 

Beata Rutkiewicz, 
wiceprezydent Wejherowa:

- Stan mieszkań na ul. Sikorskiego 77 faktycznie 
nie jest zadowalający, ale spółdzielnia nie poczu-
wa się do interwencji w tym zakresie, natomiast 
my – jako urząd – nie mamy wpływu na prywat-
nego właściciela. To nie są nasze lokale i oprócz 
typowej korespondencji z prośbami nie mamy in-

nych narzędzi. Co zatem możemy zrobić w tej sy-
tuacji?  Część ludzi, zamieszkujących w lokalach przy ul. Sikorskiego 77 
ma wyroki sądowe eksmisyjne z nakazem przyznania lokalu socjalnego 
od gminy. Gdy Miasto będzie dysponować wolnymi lokalami socjalny-
mi to będzie również możliwość przekwaterowania.  Ale chyba wszyscy 
wiedzą, jaka jest w tej chwili sytuacja – Miasto po prostu nie ma miesz-
kań. Co prawda dysponujemy kilkoma wolnymi mieszkaniami (odzy-
skaliśmy je po lokatorach, którzy dostali wypowiedzenie umów, po-
nieważ mają ogromne długi, rzędu nawet 50 tys. zł) ale ich stan tech-
niczny nie nadaje się do dalszego użytkowania. Wymagają kapitalne-
go remontu, czyli najpierw musimy znaleźć kilkadziesiąt tys. zł na ich 
remont, a dopiero później można je zasiedlić. Tymczasem w obecnej 
chwili tych pieniędzy w budżecie jest bardzo mało. Kolejną kwestią jest 
to, komu takie wyremontowane mieszkanie przydzielić – lista wnio-
sków jest bowiem bardzo długa, liczy ponad  400  pozycji (w tym około 
80 stanowią wyroki eksmisyjne – 14 z nich to mieszkańcy bloków przy 
ul. Sikorskiego 77).
Stawka, którą obciąża nas WSM, jest bardzo wysoka, bo wynosi 7,59 zł 
za metr kw (średni koszt za m2 łącznie z opłatami za media to ponad 12 
zł). Jest to stawka, którą  nasi mieszkańcy płacą w naszych budynkach 
komunalnych, a nie w socjalnych (czyli w lokalach o obniżonym stan-
dardzie). Naszym zdaniem to zdecydowanie za dużo. 
Dopóki Miasto nie wykona wyroku eksmisyjnego powinno płacić od-
szkodowania na rzecz właścicieli lokali, w których mieszkają lokatorzy 
z wyrokami, mamy jednak wątpliwości, czy powinniśmy płacić wtedy, 
gdy jest wyrok eksmisyjny, czy powinien być odrębny wyrok sądu na-
kazujący wypłatę odszkodowania. To sprawa dyskusyjna, obecnie zaj-
mują się tym nasi prawnicy. 
Jakie zatem są perspektywy na najbliższe lata? Przyspieszyliśmy prace 
związane z budową budynków komunalnych na Górce Bolszewskiej. 
Mamy wprawdzie już jakiś czas projekty budowlane, ale były proble-
my z sieciami i ze służebnością drogi. Po ostatnich rozmowach udało 
się dojść do porozumienia i jestem przekonana, że najpóźniej na prze-
łomie czerwca – lipca dostaniemy pozwolenie na budowę. Mając po-
zwolenie na budowę,  natychmiast przystąpimy do budowy. Jesteśmy 
również na etapie poszukiwania kolejnej działki, na  której moglibyśmy 
zlokalizować kolejny budynek komunalny – być może bardziej w cen-
trum miasta.

Miasto ma za mało mieszkań
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Burmistrz Miasta Rumi przypomina o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2016 rok, w terminie do dnia 
31 marca  2016r. na konto Urzędu Miasta Rumi Bank Rumia Spółdzielczy Nr 
39 8351 0003 0000 2394 2000 0110 lub w Filii Banku Rumia Spółdzielczy 
w Urzędzie Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7.
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospo-
darstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być 
wnoszona, Burmistrz Miasta Rumi udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od 
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, 
jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele miesz-
kaniowe. 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty o wysokości dochodów brutto 
wszystkich członków gospodarstwa domowego za 2015 rok.
Nadmienia się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015r. 
wyniosło 3.899,78zł, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 9 lutego 2016r. (Monitor Polski 2016r. poz. 145).

oGŁoSZENIE BuRmIStRZA mIAStA RumI

Rozpoczęła się coroczna Kwali-
fikacja Wojskowa organizowana 
przez Starostę Wejherowskie-
go na podstawie ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Mężczyźni, którzy w danym 
roku kalendarzowym kończą 
19-ty rok życia są obowiązani 
stawić się w określonym ter-
minie i miejscu do kwalifikacji 
wojskowej. Takiemu obowiąz-
kowi podlegają również ko-
biety kończące 19-ty rok życia 
w danym roku kalendarzowym 
(od 1 stycznia) i w danym roku 
szkolnym lub akademickim 
kończące naukę w publicznych 
i niepublicznych uczelniach na 
kierunkach: analityka medyczna, 
farmacja, lekarski, lekarsko-den-
tystyczny, pielęgniarstwo, psy-
chologia, ratownictwo medycz-
ne, weterynaria oraz w szkołach 
policealnych na kierunkach: far-
macja, ratownictwo medyczne, 
weterynaria.
Do kwalifikacji wojskowej 

mogą się stawić również ochot-
nicy w tym kobiety kończące 
24-ty rok życia w danym roku 
kalendarzowym, niezależnie od 
posiadanych kwalifikacji i wy-
kształcenia.
Powiatowa Komisja Lekarska 
mieścić się będzie przy ul. Ofiar 
Piaśnicy 22 w Wejherowie, 
w budynku Powiatowego Ze-
społu Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych.
Komisja będzie pracować 
w dniach od 1 marca do 22 
kwietnia 2016 r. (38 dni ro-
boczych), w godz. 7.30-12.30 
i przyjmować według poniższe-
go schematu:

Miasto Wejherowo 1-9 • 
marca
Miasto Rumia 10-18 marca• 
Gmina Wejherowo 21-25 • 
marca
Miasto Reda 29-31 marca• 
Gmina Szemud 1-6 kwietnia• 
Gmina Luzino 7-12 kwietnia• 
Gmina Łęczyce 13-15 • 
kwietnia
Gmina Choczewo 15-18 • 
kwietnia
Gmina Linia 19-20 kwietnia• 
Gmina Gniewino 20-21 • 
kwietnia
Kobiety przyjmowane będą • 
tylko w dniu 22 kwietnia.

/raf/

Kwalifikacja wojskowa 
rozpoczęła się
POWIAT | 1372 osoby poddadzą się w tym roku kwalifikacji 
wojskowej: 1249 mężczyzn z rocznika podstawowego (1997), 
96 mężczyzn z roczników starszych, 14 mężczyzn czasowo 
niezdolnych do służby wojskowej oraz 13 kobiet.



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam domek letniskowy w Borko-
wie nad 3 jeziorami, 15m2, prąd, działka 
dzierżawiona, 5500zł. Tel: 503-797-645

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

Sprzedam działkę rod jodełka w Go-
ścicinie tanio 6500zł. Tel: 601-729-256

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 budo-
wy, media przy drodze, tel. 661 582 483

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

JeStem zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

Sprzedam skuter do remontu. Tel: 
787-010-725

KUPIĘ
Skup aut, złomowanie, kasacja, awa-
ryjne otwieranie aut, sprzedaż części, 
pomoc drogowa. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LekcJe dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 
50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

Sprzedam telewizor samsung, 14 cali, 
ładne kolory, cena 70zł, Wejherowo. Tel: 
510-688-509

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY
Mężczyzna szuka pracy w ochronie, 
stróżowanie, pomoc na posesji, okolice 
Lębork, Wejherowo. Tel: 787-010-725

USŁUGI
Pożyczki prywatne pod zastaw nieru-
chomości, ekspresowo, gotówka od ręki. 
Tel: 510-908-900

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

USłUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPakowania jednorazowe, tel. 501 

175 330

USłUgi elektryczne, instalatorstwo, 
usuwanie awarii, montaż sprzętu agd, 
pomiary, Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

ProfeSjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

kotłownie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE
Super seksi blondi pozna Panów 
sponsorów, będzie gorąco, Sopot. Tel: 
511-470-498

RÓŻNE
Sprzedam drewno buk wałki po 140zł 
z transportem do 20 km. Tel: 500-640-
327

Sprzedam drewno kominkowe ukła-
dane na sam. Cena drewna od 130zł. 
Tel: 500-640-327

Sprzedam drewno do CO i gałęziów-
kę. Możliwy transport gratis. Tel: 782-
846-927

Sprzedam piłę tarczową własnej ro-
boty 2.2 kw z kółkami do transportu. Tel: 
695-230-080

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

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

2 foteLe i stolik eleganckie, stan bar-
dzo dobry sprzedam. Tel: 604-061-832

Sprzedam płyty gramofonowe. Muzy-
ka poważna. Tel: 607-376-161

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

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

Sprzedam krzesełko do karmienia na 
kółkach, zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 
505-567-034

Sprzedam 2 krzesła kuchenne metalo-
we, 100 zł, Wejherowo, tel. 505-567-034

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, od-
znaczenia, ekwipunek wojskowy, części 
pojazdów itp..) z okresu II Wojny Świato-
wej 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, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381
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Mało kto dziś interesuje się roz-
grywkami juniorów na pozio-
mie światowym czy nawet eu-
ropejskim. Drzewiej było zupeł-
nie inaczej. Trzydzieści trzy lata 
temu polski futbol reprezen-
towała drużyna juniorów, zdo-
bywając na IV Mistrzostwach 
Świata w tej kategorii wiekowej 
trzecie miejsce. Wrócę do wy-
darzeń z Meksyku, gdyż smut-
ne są refleksje po tamtym, nie-
wątpliwym sukcesie. Jak pisała 
ówczesna prasa, polscy juniorzy 
w 1983 roku uratowali honor 
futbolu europejskiego. Oprócz 
Polaków w półfinałach grali bo-
wiem Brazylijczycy, Argentyń-
czycy i Koreańczycy z Południa. 
Wydawać by się mogło, że więk-
szość z „brązowych” chłopców 
powinna zrobić wielką karierę, 
chociażby tylko w Polsce. Nie-
stety, nic bardziej mylnego. Stąd 
te moje smutne refleksje. Do 
Meksyku pojechało osiemnastu 
zawodników. Bramkarze Józef 
Wandzik z Ruchu Chorzów i Ja-
rosław Bako z ŁKS Łódź. Obroń-
cy Marek Piotrowicz z Górni-
ka Zabrze, Rafał Stroiński  z Le-
cha Poznań, Witold Wenclew-
ski i Jarosław Ludwiczak z ŁKS 
Łódź, Dariusz Waśniewski z Wi-
dzewa Łódź, Wojciech Gorgoń 
z Wisły Kraków oraz Mirosław 
Modrzejewski z Bałtyku Gdy-
nia. Pomocnicy Roman Gruszec-
ki ze Stali Mielec, Joachim Kle-
menz z Górnika Zabrze, Wie-
sław Krauze z Bałtyku Gdynia, 
Wiesław Wraga z Widzewa Łódź 
oraz Mirosław Myśliński z Wi-
dzewa Łódź. Napastnicy Janusz 
Dobrowolski ze Stali Mielec, 

Marek Leśniak z Pogoni Szcze-
cin, Adrian Szczepański z Gwar-
dii Warszawa oraz Bolesław 
Błaszczyk z Bałtyku Gdynia. Czy 
ktoś dziś jeszcze pamięta tych 
zawodników? Jeśli tak, to tylko 
kilku z nich. Najpierw kilka słów 
o przebiegu tamtych Mistrzostw 
Świata Juniorów o Puchar FIFA – 
Coca Cola. W pierwszym me-
czu rozgrywek grupo-
wych Polacy rozgro-
mili Wybrzeże Ko-
ści Słoniowej  7:2. 
Następnie nasi 
chłopcy przegra-
li 1:3 z Urugwa-
jem. Bramkę dla 
Polski strzelił Kle-
menz. W ostatnim 
spotkaniu grupowym 
Polacy pokonali druży-
nę USA w stosunku 2:0, po 
golach Leśniaka i Szczepańskie-
go. W ćwierćfinale przyszło zwy-
cięstwo nad Szkocją. Tym razem 
1:0. Znów gola zdobył Klemenz. 
W walce o finał Brazylia wygra-
ła z Koreą Płd. 2:1, a Argenty-
na pokonała naszą drużynę za-
ledwie 1:0. 18. czerwca 1983 
roku na stadionie w Guadalaja-
ra, Polska po dogrywce wygra-
ła z Koreańczykami 2:1. Gola 
w 78. minucie zdobył Krauze, 
a w doliczonym czasie gry strze-
lił Szczepański. „Brązowa” dru-
żyna grała w składzie  Wandzik - 
Piotrowicz, Gorgoń (Dobrowol-
ski), Waśniewski, Modrzejewski 
– Błaszczyk (Szczepański), Kle-
menz, Krauze, Wenclewski – Le-
śniak, Wraga. Mistrzami Świata 
zostali Brazylijczycy, pokonując 
Argentynę 1:0. Gwoli sprawie-

Meksyk

zBigniew ChuChała

kalendariUM 
fUTbOlOWE

dliwości dziejowej podam, że 
królem strzelców został Brazy-
lijczyk Geovani z sześcioma go-
lami. Zaraz za nim, na drugim 
miejscu uplasował się nasz 
Joachim Klementz, mając na 
koncie pięć trafień. Kto z na-
szych chłopców zrobił wielką 
karierę piłkarską? Największe 
sukcesy odniósł Józef Wandzik. 
Rozegrał w ciągu pięciu lat sto 
czterdzieści spotkań w Górni-
ku Zabrze a następnie aż dwie-
ście czterdzieści dziewięć me-
czów w Panathinaikosie Ateny. 
W pierwszej drużynie narodo-
wej stał w bramce pięćdziesiąt 
dwa razy. Na tym w zasadzie 
należałoby skończyć analizę 
sukcesów piłkarzy z tamtej, 
„brązowej” drużyny. Można 
jeszcze wspomnieć o Marku 
Leśniaku. Sześć lat grał w Po-

goni Szczecin. Wystąpił 
w tej drużynie sto 

pięćdziesiąt razy 
i zdobył sześć-
dziesiąt pięć 
goli. Następ-
nie przeszedł 
do Bayer Le-
verkusen 

i zagrał dla 
„Aptekarzy” 

w stu siedemna-
stu meczach, strze-

lając dziewiętnaście bra-
mek. W piłkę, na niemieckich 
boiskach, grał aż do czterdzie-
stego czwartego roku życia. 
W „dorosłej” drużynie na-
rodowej zagrał dwadzieścia 
razy, strzelając dziesięć goli. 
W pierwszej reprezentacji gra-
li jeszcze tylko Jarosław Bako 
(35 meczów), Witold Wenc-
lewski (5) i Wiesław Wraga 
(1). Nasi gdynianie, Modrze-
jewski, Krauze i Blaszczyk nie 
wyszli ponad ligową przecięt-
ność. Może jednak nie mam 
racji, że tamci juniorzy w wie-
ku seniorskim ponieśli klęskę? 
W końcu dwóch zawodników 
grało w przyzwoitych europej-
skich drużynach i pięciu repre-
zentowało Polskę w dorosłym 
futbolu. Trzeba chyba mierzyć 
siły na zamiary.

W turnieju brały udział sil-
ne zespoły, takie jak Lech 
Poznań, Śląsk Wrocław, Po-
goń Szczecin, Zawisza Byd-
goszcz, Arka Gdynia, Ener-
gie Cottbus, kilka zespołów 
z Litwy, po jednym zespole 
z Rosji i Białorusi. Łącznie 
zagrało 20 zespołów. Żeby 
móc wystąpić w tak prestiżo-
wym turnieju zespół z Wej-
herowa najpierw musiał 
przejść przez eliminacje. Do 
turnieju głównego awanso-
wali dzięki zajęciu 2 miejsca 
w turnieju eliminacyjnym. 
W finale eliminacji przegra-
li wówczas z gospodarzami 
Beniaminkiem Starogard 
Gdański po rzutach karnych, 
ale cel osiągnęli - otrzymali 

zaproszenie do gry w turnie-
ju głównym. 
Błękitni na turniej główny 
Beniaminek Cup 2016 do 
Starogardu Gdańskiego je-

chali z nadzieją na dobry 
występ. I udało się – stanęli 
na najwyższym stopniu po-
dium. 

/raf/

Wielki sukces Błękitnych
WEJHEROWO | W rozgrywanym niedawno międzynarodowym turnieju Beniaminek 
Cup 2016 dla rocznika 2007 o nieoficjalne Mistrzostwo Polski U-9 drużyna Błękitnych 
Wejherowo zajęła 1 miejsce.
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Mecz zorganizowano 27 
lutego o godzinie 17. Gryfici 
od początku spotkania po-
stawili wysoko poprzeczkę 
i dominowali na boisku. Do 
Lęborka przyjechała drużyna 
po rewolucji kadrowej (12 
nowych zawodników) dru-
goligowy Gryf Wejherowo. 
W zespole Pogoni zabrakło 
natomiast Wojciecha Musuły 
i Pawła Labudy, pojawił się 
natomiast trenujący  w ostat-
nim czasie defensywny po-
mocnik lub obrońca 26-letni 
Przemysław Kuss. Zawodnik 

w ostatnich sezonach wystę-
pował w trzecioligowym KS 
Chwaszczyno.

Do przerwy Gryfici prowa-
dzili 1:0 po golu Kuzimskie-
go. W II połowie po zmianach 
w drużynie Pogoni do głosu 
doszła drużyna z Wejherowa, 
której udało się zdobyć aż 3 
gole po akcjach z rzutów roż-
nych.Honorowe trafienie dla 
lęborczan zdobył tuż przed 
ostatnim gwizdkiem z rzutu 
wolnego z 25 metrów Mate-
usz Sychowski.

/Jm/

Wygrana w Lęborku
PIłKa NOŻNa | Pod koniec lutego Gryf Wejherowo zagrał  w Lęborku z Pogonią Lębork.  
Drugoligowy zespół, który przyjechał do miasta w po rewolucji kadrowej (12 nowych za-
wodników) wygrał z lęborską dryżyną 5:1.

 
PoGoń LęBoRK – GRyF WEJhERoWo 1:5 (0:1),
 
bramki:  0:1 Kuzimski (’19), 0:2 Okuniewicz (’54), 0:3 Sosnowski 
(’72), 0:4 Sosnowski (’77), 0:5 Koziara (’86), 1:5 Sychowski (’89) 

Pogoń: Katzor (’30 Labuda, ’60 Łapigrowski) – Stan-
kiewicz (’46 Wesserling), Kochanek, Haraszczuk (’60 
Wierzbowski), Skibicki (’46 Fudala), Sychowski, Mo-
rawski (’46 Miszkiewicz), Formela (’46 testowany), 
Kłos (’46 Sadowski), Madziąg (’46 Kuss), Wardziński  

Gryf: Ferra (’46 Leleń) – Brzuzy, Lewandowski (’46 Kenner), 
Wicki (’46 Dampc), Wicon (’46 Sosnowski), Kołc (‘46 Koziara), 
Nadolski (’46 Łysiak), Klimczak, Kuzimski (’46 Okuniewicz), 
Mońka, Tomczak (’46 Jakubowski)
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z Okocimskim KS Brzesko 
zapowiedziano na 4-5 marca, 
sytuację skomplikowało jed-
nak wycofanie się tej drużyny 
z rozgrywek II ligi. Klub tłu-
maczył powody wycofania się 
z rozgrywek „trudną sytuacją 
organizacyjno-finansową” 
a zamiast tego wyjazdowego 
meczu WKS Gryf Wejherowo 
rozegrał 10. mecz sparingowy 
tej zimy. Przeciwnikiem był 
lider V ligi (klasa okręgowa) 
MKS Orkan Rumia.

Pierwszy mecz o utrzyma-
nie się w II lidze będzie więc 
miał miejsce 12 marca, gdy 
drużyna zagra u siebie z Nad-
wiślanem Góra (12 marca, 
14:00). Kolejni rywale żół-
to-czarnych to Radomiak Ra-

dom, Siarka Tarnobrzeg 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.). 

/PS/, /GB/

Opóźniona liga
PIłKa NOŻNa | Gryfici do ligi przystąpią tydzień póź-

niej, czyli w drugim tygodniu marca. Powodem jest wycofa-
nie się z rozgrywek w II lidze Okocimskiego KS Brzesko.
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Najlepsi trenerzy i sportow-
cy zostali nagrodzeni na uro-
czystej gali. Władze powiatu 
wejherowskiego wyróżniły 
12 trenerów i 27 sportow-
ców. 

- Sport jest najlepszym no-
śnikiem promocji, dlatego co 
roku wyróżniamy najlepszych 
sportowców i najlepszych 
trenerów – wyjaśnia Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski. 
- Trzeba bowiem zaznaczyć, 
że gdyby nie było dobrych 
trenerów, to nie byłoby tak 
dobrych wyników. Dlatego 
zauważamy zarówno trene-
rów, których nagradzamy 
za ten wysiłek i którym dziś 
chcemy podziękować, jak 
również sportowców, bo to 
oni ciężko trenowali, by sta-
nąć na podium. Nagradzamy 
i pokazujemy sportowców, 
którzy mają największe osią-
gnięcia i to we współzawod-
nictwie lokalnym, krajowym, 
jak i międzynarodowym. To 
oni są naszą dumą i chlubą, 
ale też naszymi ambasado-
rami. Sukcesów w ubiegłym 
roku było bardzo dużo, każ-
de osiągnięcie jest niezwykle 
cenne. Sukcesy mamy, mamy 

czym się szczycić i jestem 
dumna, że takich sportowców 
mamy w naszym powiecie. 

Uroczysta Gala Sportu od-
była się w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Wejherowie. Wśród nagro-
dzonych znaleźli się lekko-
atleci, biegacze, przedstawi-
ciele sportów walki, sportów 
zespołowych, unihokeiści 
i jeźdźcy. 

Kryterium dostania się do 
grona nagrodzonych było 
jedno: trzeba było w ubie-
głym roku zająć minimum 
piąte miejsce w mistrzo-
stwach Polski. Nagrodzeni, 
oprócz dyplomów i statuetki, 
otrzymali nagrody pieniężne 
w wysokości od 500 do 1 tys. 
złotych. 

W gali udział wzięli m.in.: 
władze samorządowe powia-
tu wejherowskiego, Krzysz-
tof Krzemiński, burmistrz 
Redy, Marcin Kurkowski, za-
stępca burmistrza Rumi, An-
drzej Byczkowski, dyrektor 
Powiatowego Zespołu Pla-
cówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie, 
radni, młodzież oraz rodziny 
nagrodzonych. Rafał Korbut

Najlepsi trenerzy i sportowcy
POWIaT WEJhEROWSKI | To oni w ubiegłym roku odnosili sukcesy, to oni byli na ustach wszystkich nie tylko w powiecie wejhe-
rowskim, nie tylko w kraju, ale też i na arenie międzynarodowej. 

NAGRoDZENI tRENERZy:

Paweł Bednarczyk – tenis ziemny• 
Lech Bieńkowski – tenis ziemny• 
Rafał Brodecki - karate• 
Mirosław Ellwart - karate• 
Marek Gorlikowski - radiojachting• 
Rafał Karcz - kickboxing• 
Benedykt Król – biegi na orientację• 
Grzegorz Janiszewski - unihokej• 
Łukasz Lesner - jeździectwo• 
Piotr Netter - triathlon• 
Zbigniew Rolbiecki - lekkoatletyka• 
Wojciech Wasiakowski - boks• 

NAGRoDZENI SPoRtoWcy:

Karol Barzowski - unihokej• 
Paulina Bednarczyk – tenis ziemny• 
Aleksandra Bielecka – biegi na orien-• 
tację
Agata Bieńkowska – tenis ziemny• 
Natalia Dawidowska – biegi na orien-• 
tację
Paweł Gosz - radiojachting• 
Agnieszka Grubba - lekkoatletyka• 
Aleksandra Grubba - lekkoatletyka• 
Patrycja Hinc - kickboxing• 
Konrad Kaczmarkiewicz - boks• 
Marta Kąkol - lekkoatletyka• 
Karolina Konkel - lekkoatletyka• 
Jakub Kuźba – biegi na orientację• 
Aleksandra Lesner - jeździectwo• 

Monika Małowiecka - karate• 
Mieczysław Müller - radiojachting• 
Martyna Niećko - lekkoatletyka• 
Robert Niewiedziała – biegi  • 
na orientację
Bartłomiej Ogdowski – biegi  • 
na orientację
Maja Olszewska – kręglarstwo  • 
klasyczne
Paweł Reszke - triathlon• 
Jędrzej Rutz - radiojachting• 
Kacper Stępniak - triathlon• 
Sylwia Wirkowska – kręglarstwo  • 
klasyczne
Małgorzata Zabrocka - karate• 
Grzegorz Żurek – biegi na orientację• 
Przemysław Żyła - unihokej• 

NAJLEPSI SPoRtoWcy I tRENERZy Z PoWIAtu WEJhERoWSKIEGo:




