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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

Jacka Gafkę 
poparł Maciej 
Łukowicz, 
ubiegający się 
o stanowisko 
prezydenta 
w ubiegłych 
wyborach. 
Łukowicz 
zaapelował 
jednocześnie do 
osób, które cztery 
lata temu oddały 
głos na niego, 
aby w listopadzie 
– idąc do urn 
wyborczych – 
oddali swój głos 
na Jacka Gafkę. 

GAFKA I ŁUKOWICZ 
– RAZEM DLA WEJHEROWA!

„We wspólnocie siła”, „Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej!”, 
„Ta drużyna gwarantuje dynamiczny rozwój Wejherowa” 
- to chyba najważniejsze słowa, jakie padły podczas konferencji, 
zorganizowanej przez Jacka Ga� ę, kandydata na prezydenta 
miasta wraz z kandydatami na radnych. Więcej str. 3

Dotacja dla 
„Tytanów”

Zarząd powiatu 
wejherowskiego po-
stanowił dofi nanso-
wać wejherowskich 
piłkarzy ręcznych. 
Klub sportowy 
„Tytani Wejherowo” 
otrzymał 5 tys. zł. 
Tym samym w 2014 
roku „Tytani” dostali 
łącznie już 15 tys. zł.

str. 4
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Jakub W. 

Archiwalne felietony 
Jakuba W. można znaleźć

13°C
7°C

PIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEK

16°C

PIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEK

14°C13°C

PIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEK

9°C
17°C

PIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEK

8°C8°C
16°C

PIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEK

18°C14°C

PIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEK

10°C10°C
18°C

PIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEK

14°C14°C

Bezpłatne autobusy do Piaśnicy
ROCZNICA | W niedzielę 5 października 

o godzinie 10.45 przy kaplicy w Piaśnicy roz-
poczną się uroczystości ku czci osób pomordo-
wanych w Lesie Piaśnickim w latach 1939-1940 
oraz 75-lecia mordu w Piaśnicy. Organizatora-
mi są: wójt Gminy Wejherowo i proboszcz Pa-
ra� i Chrystusa Króla i bł. s. Alicji Kotowskiej 
w Wejherowie przy współudziale prezydenta 
Wejherowa, wójta Gminy Krokowa, Stowarzy-
szenia „Rodzina Piaśnicka” i Komitetu Opieki 
nad Mogiłami Piaśnicy. W programie o godz. 
10.45 Elegia Piaśnicka red. Reginy Osowic-

kiej we fragmentach, o 11.00 podniesienie � a-
gi państwowej, o 11.05  przemówienie wójta 
gminy Wejherowo Henryka Skwarło i prezesa 
Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka, o godz. 
11.25 apel pamięci, salwa honorowa i składanie 
kwiatów i o 11.40 msza św. koncelebrowana za 
poległych w obronie Ojczyzny oraz procesja na 
poświęcenie nowego krzyża i pomnika siostry 
bł. Alicji Kotowskiej. W związku z uroczysto-
ściami w Lesie Piaśnickim Miejski Zakład Ko-
munikacji z Wejherowa uruchamia specjalne 
połączenie autobusowe oznakowane napisem 

„PIAŚNICA” po trasie Osiedle Kaszubskie - 
Prusa - Pomorska - Kochanowskiego - I Bry-
gady Panc. WP - O� ar Piaśnicy - Piaśnica. 
Przystanek początkowy przy SP nr 11 na ulicy 
Prusa. Odjazdy w kierunku Piaśnicy o godzinie 
9.00, 09.30, 10.00, 10,30 i 11.00. Na odcinku od 
ul. Prusa do przystanku przy ul. O� ar Piaśnicy 
autobusy będą zatrzymywały się na wszystkich 
przystankach MZK. Pasażerów przyjeżdżają-
cych pociągami SKM prosi się o skorzystanie 
z przystanku „Broniewskiego” w kierunku Redy 
przy wyjściu z tunelu Dworca PKP Wejherowo. 
Powrót z Piaśnicy do Wejherowa po zakończe-
niu uroczystości około godziny 13.30. Przejaz-
dy autobusami są bezpłatne. (DD)
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Maciej Łukowicz, kandy-
dat na prezydenta miasta w 
poprzednich wyborach sa-
morządowych, obecny wice-
przewodniczący Rady  Mia-
sta Wejherowa i kandydat 
na radnego, poprosił miesz-
kańców, którzy oddali na 
niego głos cztery lata temu 
(otrzymał wówczas ponad 7 
tys. głosów!), aby tym razem 
poparli Jacka Gafkę. 

- Tegoroczna kampania 
powinna mieć inny wymiar 
– mówił podczas środkowej 
konferencji Maciej Łuko-
wicz. - W poprzednich wy-
borach 40 proc. mieszkań-
ców Wejherowa powiedziało, 
że chce zmian, że chce czegoś 
nowego. I my chcemy to za-
proponować – aby miasto 
rozwijało się dynamiczniej, 
aby przyszedł czas nowych 
pomysłów. To poparcie uzy-
skane 4 lata temu dziś musi 
być dodatkiem i czymś wię-
cej w rozwoju miasta i nowej 
koncepcji naszej drużyny. I 
ma pomóc nam i wejhero-
wianom w tym, aby odmie-
nić Wejherowo i dać miastu 
szanse na rozwój. Pewnym 
fenomenem 4 lata temu był 
fakt, że poparcie udzielono 
mi ponadpartyjnie. Wszyscy 
– również środowiska, które 
teoretycznie są wzajemnie 
opozycyjne - patrzyli wów-
czas w kontekście „Wejhe-
rowo jest naszym wspólnym 
dobrem i nie ma mowy o po-
dziale politycznym”. Chcieli-
śmy i nadal chcemy, aby było 
lepiej; Wejherowo się rozwija, 
ale powinno rozwijać się le-
piej, szczególnie w dobie no-
wych środków unijnych mieć 
nowe pomysły, nowe nadzie-
je i żebyśmy mogli osiągnąć 
więcej. Takie idee łączą po-
nadpolitycznie. Udzielone mi 
poparcie dawało nadzieje, że 
nie zamkniemy się w naszych 
małych środowiskach tylko 
pójdziemy szeroką ławą. Dziś 
apeluję do moich wyborców 
sprzed czterech lat: dziś 
mamy szansę na rozwinięcie 
tego, co w poprzednich wy-
borach sięgnęło wysokiego 
poparcia. Mam nadzieję, że 
dziś do wyborców, którzy już 
są przekonani do kandydatu-
ry najprężniejszego radnego 
miasta – Jacka Gafki – dołą-
czą ci, którzy w poprzednich 

Silna drużyna, wspólne cele
Pozytywne zmiany, merytoryczną debatę na temat problemów mieszkańców i sposobów ich rozwiązywania oraz przyspieszenie rozwoju mia-
sta zapowiada silna drużyna kandydatów do Rady Miasta Wejherowa, której liderem jest Jacek Gafka, kandydat na prezydenta Wejherowa. 
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wyborach poparli mnie. Jestem 
przekonany, że Jacek jest oso-
bą, która te idee rozwinie, że 
swoją siłą, młodością i deter-
minacją da Wejherowu więcej. 
Oderwijmy się od podziałów 
politycznych, spójrzmy po 
gospodarsku na Wejherowo, 
zróbmy razem coś dla naszego 
wspólnego dobra. 4 lata temu 
mówiliśmy „Razem dla Wej-
herowa! Ponad podziałami!”. 
Dziś zróbmy kolejny krok i 
powiedzmy „Wejherowo zasłu-
guje na więcej!”. Zrealizujmy 
koncepcję, którą wspólnie ra-
zem z Jackiem i mieszkańcami 

wypracowaliśmy. 
Maciej Łukowicz podkreślił 

też, jak ważna jest wypraco-
wana koncepcja rozwoju mia-
sta, która została rozbudowa-
na przez ostatnie 4 lata pracy 
opozycji w radzie miasta oraz 
na podstawie tego, co powie-
dzieli sami mieszkańcy. Dodał, 
że radni opozycji wielokrotnie 
popierali propozycje prezyden-
ta miasta, natomiast nie zda-
rzyło się, aby koncepcje zgło-
szone przez opozycję zawsze 
były odrzucane przez mające 
większość w radzie ugrupowa-
nie „Wolę Wejherowo”. 

- To bardzo ważne słowa, bo 
pochodzą od osoby, która 4 
lata temu razem z drużyną była 
zaangażowana w sprawy mia-
sta – powiedział Jacek Gafka, 
kandydat na prezydenta Wej-
herowa. - I dziś nadal jest w 
tej drużynie z nami. Pracując z 
Maciejem 4 lata w radzie mia-
sta wiem, że to, co powiedział, 
to nie są puste słowa. Świadczą 
o tym jego praca i doświad-
czenie – czyli wszystko, co 
było na bieżąco konsultowane 
z drużyną, z klubem radnych. 
Pokazał, że trzeba działać ra-
zem. I to będzie pozytywnie 

wykorzystane dla miasta, o ile 
tylko mieszkańcy udzielą nam 
poparcia. Cieszę się, że Maciej 
Łukowicz nadal będzie z nami 
w drużynie, kandydując na 
radnego miasta. Dzisiejszy nasz 
program czerpie z mądrości i 
bogactwa tego, co było propo-
nowane 4 lata temu. Dlatego te 
dwie kampanie w dużej mierze 
się zazębiają. Nasz obecny pro-

gram jest bardzo dobrym wy-
znacznikiem rozwoju miasta 
Wejherowa, wskazuje pewne 
kierunki, które później powin-
ny znaleźć się w budżecie mia-
sta. I zagwarantują dynamicz-
niejszy rozwój. 

Jacek Gafka i kandydaci z jego drużyny to szansa na to, że Wejherowo przez najbliższe cztery 
lata będzie rozwijać się szybciej i dynamiczniej
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WYNIKI | Zakończył się drugi (i ostatni) etap 
plebiscytu organizowanego przez Leroy Merlin 
i naszą redakcję. Głosować można było do 30 
września. Do plebiscytu „Bądź bohaterem w 
swoim sąsiedztwie!” zgłoszono pięć kandyda-
tur. Wygrał ten, kto otrzymał najwięcej głosów 
sms-owych. Ale nie tylko. Zwycięzca otrzyma 
bon o wartości 1,5 tys. zł, za drugie miejsce – o 

wartości 1 tys. zł, natomiast za za trzecie 500 
zł. To jednak nie wszystko! Do wygrania były 
także „parapetówki”, czyli wspólne spotkania 
przy grillu, organizowane przez Leroy Mer-
lin. I tu niespodzianka. Spotkania przy grillu 
będą zorganizowane nie tylko dla zdobywców 
3 pierwszych miejsc, ale dla... wszystkich! Gra-
tulujemy!

A oto ostateczne wyniki naszego plebiscytu:

I miejsce: nr 5, Piotr Onowszak, mieszkaniec Wejherowa 34,5 % głosów
II miejsce, nr 4, Monika Mielewczyk, mieszkanka Wejherowa 28,9 % głosów
III miejsce, nr 2, Gabriela Goyke z mężem, mieszkańcy Choczewa 16,5 % głosów
IV miejsce, nr 3, Edward Śliwiński, mieszkaniec Wejherowa 13,5 % głosów
V miejsce, nr 1, Stowarzyszenie Nowe Betlejem z Redy 6,6 % głosów

W naszym plebiscycie wygrali... wszyscy!
1 2 3

Piłkarze ręczni z klubu 
sportowego „Tytani Wejhero-
wo” grają w II lidzie i osiągają 
bardzo dobre wyniki. 

- Oprócz tego, że chcemy 
wspierać naszych sportow-
ców, to świetna promocja 
zarówno dla miasta Wejhe-
rowa, jak i dla całego powiatu 
– mówi Józef Reszke, starosta 
powiatu wejherowskiego. - 
Ten klub już dostał na pierw-
sze półrocze z tytułu promocji 
10 tys. zł. W związku z tym, 
że drużyna utrzymała się w 
II lidze i zawodnicy osiągają 
dobre wyniki, klub złożył po-
nownie wniosek o do� nan-
sowanie. Zarząd postanowił 
więc przyznać dodatkowa 
kwotę 5 tys. zł na rozgrywki 
jesienne. Myślę, że dla klubu 
to znacząca pomoc, gdyż gra-
ją tam amatorzy, a nie zawo-
dowcy. Część kosztów muszą 
więc sami pokrywać – jak np. 
wyjazdy. A dobrze promują 
powiat wejherowski i miasto 
- klub jest znany, na mecze 
piłki ręcznej przychodzi dużo 
osób. 

WEJHEROWO | Aroma-
tyczna kawa dla niektórych 
osób to pierwszy napój 
każdego ranka, bez którego 
trudno zacząć dzień. Z 
myślą o smakoszach kawy, 
co roku obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień 
Kawy. W Cukierni Wenta na 
wejherowskim rynku przez 
całą niedzielę wszyscy goście 
mieli możliwość wypró-
bowania kaw parzonych z 
miodem i cynamonem, pier-
nikową, chai latte, z syropem 
klonowym, cappuccino z 
kardamonem czy rozgrzewa-
jącą Cafe Coretto z brandy. 
Nie zabrakło też degustacji 
nowych, jesiennych smaków. 
Kawy parzone uchodzą za 
najznakomitsze, ich inten-
sywny aromat oraz smak 

oddają w pełni charakter 
regionu, z którego pochodzi 
przygotowana kawa. Dodat-
kowo w tym dniu, barista 
odpowiadał na pytania, jak 
parzyć kawę, na co zwracać 
uwagę przy zakupie kawy 
oraz jak w pełni delektować 
się unikalnym smakiem kaw. 
W dzisiejszych czasach kawa 
stała się jednym z najpo-
pularniejszych elementów 
posiłku na całym świecie. 
W Cukierni Wenta zawsze 
można odpocząć i wypić 
pyszną kawę. A jeśli do tego 
dodamy ciastko według wła-
snych receptur bez używania 
polepszaczy i innych sub-
stancji nadających wielkość a 
niszczących smak i wartości 
odżywcze, to mamy niebo w 
gębie. (DD)

Pyszna kawa każdego dnia
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Kolejna dotacja dla „Tytanów”
POWIAT | Zarząd powiatu wejherowskiego postanowił do� nansować wejherowskich piłkarzy ręcznych. 
Klub sportowy „Tytani Wejherowo” otrzymał 5 tys. zł. Tym samym łącznie w tym roku „Tytani” dostali już 15 tys. zł.

- W zeszłym roku też otrzy-
maliśmy dotację z budżetu 
powiatu, wówczas było to 
10 tys. zł, w tym roku jest o 
5 tys. zł więcej, co nas cieszy 
– mówi Robert Wicon, wi-
ceprezes klubu „Tytani Wej-
herowo”. - Będziemy nadal 
promować powiat, gramy z 

herbem na piersi w czterech 
województwach. Pieniądze 
wykorzystamy na bieżące wy-
datki i na dalszy rozwój piłki 
ręcznej. Ostatnio organizo-
waliśmy rozgrywki dla dzieci 
i młodzieży, chcemy właśnie 
tych młodych chłopców za-
chęcić do zainteresowania 

się tą dyscypliną sportu. Ale 
na to wszystko są potrzebne 
pieniądze: na wyjazdy, na salę 
gimnastyczną, na organizację 
meczów, sędziów, stroje, itd. 
Tych potrzeb jest naprawdę 
dużo, dlatego cieszymy się, że 
powiat w ten sposób nam po-
maga. (raf)

Umowę na 
do� nansowanie 
podpisano 
w starostwie 
powiatowym w 
Wejherowie
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Informacje ze StaroStwa 
PowIatowego w wejherowIe

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

Biuro Obsługi 
Interesantów:

tel. 58 572-95-50

Sekretariat:
tel. 58 572-94-00
fax. 58 572-94-02

Biuro Rady Powiatu:
tel. 58 572-94-23

Wydział Organizacyjny:
tel. 58 572-94-16

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego:
tel. 58 572-94-43
fax. 58 572-94-41

Wydział Finansowy:
tel. 58 572-94-30

Wydział Rozwoju 
i Programów 
Europejskich:
tel. 58 572-94-51

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych:
tel. 58 572-94-85

Wydział Edukacji:
tel. 58 572-94-29

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów:
tel. 58 572-95-30 (do 36)

Prawa jazdy:
tel. 58 572-95-24,25,28

Wydział Architektury
i Budownictwa:
tel. 0-58 572-94-47
fax. 0-58 572-95-02

Wydział Geodezji:
tel. 58 572-94-61
fax. 58 572-94-62

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami:
tel. 58 572-94-75

Wydział Środowiska:
tel. 58 572-95-43

W imieniu Zespołu Eksper-
tów działających na zlecenie 
Gdańskiego Obszaru Metro-
politalnego oraz samorządu 
powiatu wejherowskiego ser-
decznie zapraszamy Państwa 
na konsultacje społeczne pro-
jektu diagnozy Strategii Metro-
polii 2030. Podczas konsultacji 

przedstawiciele Instytutu Roz-
woju i Polskiej Akademii Nauk 
zaprezentują wyniki swoich 
prac nad diagnozą obszaru 
metropolitalnego w poszcze-
gólnych obszarach poddanych 
analizie. Spotkanie odbędzie się 
w poniedziałek, 13 październi-
ka o godz. 17.00 w Starostwie 

Powiatowym w Wejherowie w 
sali obrad Rady Powiatu Wej-
herowskiego. Gorąco liczymy 
na aktywny udział mieszkań-
ców powiatu wejherowskiego 
w spotkaniach, który pozwoli 
na wypracowanie dokładnej i 
obiektywnej analizy obecnego 
stanu rozwoju metropolii.

Powiatowy  Lekarz  We-
terynarii informuje, że w 
dniach od 27 września do 
30 września br. przeprowa-
dzone  zostanie  szczepie-
nie  lisów  dzikich przeciw 
wściekliźnie  na  terenie 
całego województwa 
pomorskiego. Szczepienie  
odbędzie  się  z  samolotów  
drogą  zrzutów  przynęt  
ze  szczepionką  przeciw  

wściekliźnie. W związku z 
tym prosimy mieszkańców 
o zachowanie szczególnej 
ostrożności we wspomnia-
nym okresie oraz w ciągu 
trzech tygodni po jego 
ustaniu, nie podnoszenie 
przynęt, trzymanie zwie-
rząt domowych z dala od 
przynęt oraz pouczenie w 
tym temacie dzieci.
(SP)

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko- Po-
morskiej zaprasza Państwa 
do zwiedzania wszystkich 
swoich wystaw stałych i 
czasowych. Zwiedzanie 
wystaw oraz samego Mu-
zeum możliwe jest w ciągu 
tygodnia roboczego w go-

dzinach od 09:00 do 15:00, 
zaś w weekendy od 11:00 
do 17:00. Zapraszamy 
także na stronę interneto-
wą muzeum, która zawiera 
informacje o bieżących 
wydarzeniach organizowa-
nych przez placówkę. 
(SP)

Uwaga organizacje poza-
rządowe od 1 października 
2014 r. trwają konsultacje 
projektu uchwały Rady 
Powiatu Wejherowskiego 
w sprawie określenia trybu 
powoływania członków, 
organizacji pracy i działania 
Powiatowej Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego w 
Wejherowie, a także termi-
nów zgłaszania kandydatów 
na członków tej Rady.

Uwagi dotyczące projektu 
uchwały prosimy wysyłać 
na adres: kultura2@powiat.
wejherowo.pl  do dnia 20 
października 2014 r. do 
godziny 14:00. 

Uchwała Nr III/XLVI
/416/10 Rady Powiatu 
Wejherowskiego z dnia 
27.09.2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania 
projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności sta-
tutowej organizacji pożytku 
publicznego.

Wydział Kultury i Spraw 
Społecznych uprzejmie in-
formuje, że Zarząd Powiatu 
Wejherowskiego w dniu 1 
października 2014 r. podjął 
decyzję o przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych pro-
jektu uchwały Rady Powiatu 
Wejherowskiego w sprawie 
określenia trybu powoły-
wania członków, organizacji 
pracy i działania Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Wejherowie, 
a także terminów zgłaszania 
kandydatów na członków tej 
Rady.

Konsultacje trwają w 
dniach 1-20.10.2014 r. w 
formie wyrażania opinii za 
pośrednictwem poczty elek-
tronicznej przez organizacje 
pozarządowe.

Komórka odpowiedzialna 
za konsultacje - Wydział Kul-
tury i Spraw Społecznych, 
pracownik urzędu - inspek-
tor Lucyna Gafka, e-mail: 
kultura2@powiat.wejherowo.
pl, tel. 58 572 94 86. 

www.powiat.wejherowo.pl

Szczepienie lisów Konsultacje społeczne GOM

Muzuem zaprasza

Konsultacje społeczne 
- powołanie Powiatowej 
Rady Działalności 
Pożytku Publicznego
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 W tym roku wyróżnienie 
otrzymał Alfons Zwara, ar-
tysta malarz z Rumi, autor 
imponującego zbioru blisko 
tysiąca obrazów, który w tym 
roku obchodzi 45-lecie malar-
stwa olejnego swojej twórczo-
ści. Ponadto medal trafił do 
chóru Lutnia z Luzina, który 
liczy 35 członków a w 2014 
roku obchodzi swoje 20-lecie. 
Od 2000 roku charakter i re-
pertuar chóru zmienił się na 
śpiew w języku kaszubskim. 
Medal dostała też Parafialna 
Orkiestra Dęta przy Sanktu-
arium NMP Wspomożenia 
Wiernych w Rumi, której hi-
storia sięga 1949 roku. Orkie-
stra liczy 28 osób oraz trzech 
wokalistów, a w tym roku ob-
chodzi 65-rocznicę majowych 
występów trębaczy i 55 rocz-
nicę powstania. Natomiast 

laureatem Nagrody Remusa 
za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej 
oraz upowszechniania i ochro-
ny kultury została Witosława 
Frankowska – pianistka i kla-
wesynistka. 

-Pani Witosława wychowa-
na w rodzinie o długoletnich 
tradycjach kaszubskich i mu-
zycznych, łączy działalność 
artystyczną z popularyzacją 
muzyki regionalnej – mówi 
starosta Józef Reszke. - Jako 
ceniony realizator basso con-
tinuo koncertowała w całej 
Europie i USA. Laureatka Re-
musa współpracuje z Polską 
Filharmonią Kameralną i Or-
kiestrą Kameralną Progress 
w dziedzinie muzyki dawnej. 
Ukończyła z wyróżnieniem 
Wydział Kompozycji i Teorii 
Muzyki, obecnie związana jest 
jako wykładowca z Wydziałem 
Wokalno-Aktorskim Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku. 

Medale za zasługi dla powiatu
POWIAT | Uroczyście rozpoczęły się obrady 36 sesji rady powiatu wejherowskiego czwartej kadencji. 
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie zostały nadane medale „Za zasługi dla powiatu wejherowskiego”. 

Łężycach, aby zrealizować pro-
jekt „Przebudowy, rozbudowy 
i remontu dróg powiatowych w 
celu poprawy bezpieczeństwa 
i dostępności sieci drogowej 
w powiecie wejherowskim” – 
mówi sekretarz powiatu Marek 
Panek. – Koszt projektu wynie-
sie 6 mln 850 tys. zł.

Powiat udzieli dotacji dla Rumi 
na projekt „Poprawy dostępno-
ści komunikacyjnej oraz bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
w Rumi”. Zadanie obejmie ulicę 
Hetmańską, Długą i Dąbrow-
skiego. Powiat przekazał gminie 
Wejherowo zarządzanie drogą 
Gowino-Ustarbowo oraz udzie-
lił dotacji 300 tys. zł na budowę 
tej drogi. Na zakończenie sesji 
wybrano biegłego rewidenta do 
przeprowadzenia badania spra-
wozdania finansowego powiatu 
Wejherowskiego za 2014 rok. Zo-
stało nim Biuro Promar z Gdyni. 
Odczytano też sprawozdanie z 
działalności Komisji Rewizyjnej.  Komponuje, opracowuje utwo-

ry ludowe i regionalne, była re-
daktorem i autorką większości 
haseł muzycznych w książce 
Muzyka Kaszub. Materiały en-
cyklopedyczne. Prowadzi cykl 

koncertów „Spotkania z mu-
zyką Kaszub” w wejherowskim 
muzeum. Dokonała szeregu na-
grań dla radia i telewizji, przygo-
towała do wydania płyty Mòrze 
i Ptôszkòwie na lëpie. Laureatka 

Medalu Stolema. Wyróżniona 
otrzymała 5 tysięcy złotych. Po 
uroczystości radni wysłuchali 
sprawozdania z działalności in-
stytucji kultury, sportu i tury-
styki w powiecie. Zmianie uległ 
budżet powiatu na rok 2014. 
Dochody wynoszą 143 mln 273 
tys. 946 zł a wydatki 149 mln 
212 tys. 175 zł. Rada pozbawiła 
ulicę Dworcową do skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką nr 218 
w Wejherowie kategorii drogi 
powiatowej z uwagi na zmianę 
przebiegu drogi po zbudowaniu 
ronda. Powiat przystąpił do pro-
gramu wieloletniego pod nazwą 
„Narodowy program przebu-
dowy dróg lokalnych - Etap II 
Bezpieczeństwo-Dostępność – 
Rozwój”, aby otrzymać dofinan-
sowanie. 

- Zawieramy umowę partner-
ską z Gminą Choczewo, Gminą 
Gniewino, Gminą Linia, Gminą 
Łęczyce, Gminą Szemud, Gmi-
ną Wejherowo i Eko-Doliną w 

Medale za zasługi dla powiatu wręczał Józef Reszke, 
starosta powiatu wejherowskiego
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Tak jak przewidywałem, rząd 
Ewy Kopacz nie miał żadnego 
problemu z uzyskaniem sejmo-
wego wotum zaufania. Koali-
cyjne kluby PO i PSL, zgodnie 
z wcześniejszymi deklaracjami, 
solidarnie zagłosowały za.

Zanim doszło do głosowania, 
pani premier wygłosiła swo-
je pierwsze expose. Zawarła w 
nim najważniejsze priorytety 
swojego rządu. Tu żadnych nie-
spodzianek nie było, bo jak już 
pisałem w ubiegłotygodniowym 
felietonie, jest to rząd kontynu-
acji, a nie programowego prze-
łomu. Pani premier powtórzyła 
więc to, co powiedział (obiecał), 
jej poprzednik, w swoim expose, 
wygłoszonym nie tak dawno, 
bo 27 sierpnia, na pierwszym 
po wakacyjnej przerwie posie-

dzeniu Sejmu. W kontekście 
kryzysu ukraińskiego mówiła 
o potrzebie dalszego umacnia-
nia, w ścisłej współpracy z UE i 
NATO, naszego bezpieczeństwa. 
Zapewniła, że jej rząd będzie 
prowadził politykę prorozwo-
jową, a ambitny program uru-
chomienia w oparciu m.in. o 
„pasywne aktywa” spółek Skar-
bu Państwa inwestycji, w takich 
dziedzinach jak energetyka, 
nowoczesne technologie, infra-
struktura drogowa, kolejowa 
oraz portowa, mimo opóźnień 
uznała za wiodący. Podtrzymała 
także obietnicę wprowadzenia 
pakietu systemowych rozwiązań 
służących poprawie sytuacji ma-
terialnej rodzin wielodzietnych 
(nowe ulgi i dodatkowe świad-
czenia), waloryzacji kwotowej 

emerytur i rent, ograniczenia 
tzw. „umów śmieciowych” oraz 
skrócenia kolejek do lekarzy 
specjalistów, szczególnie onkolo-
gów. Zadeklarowała także ścisłą 
współpracę rządu z samorząda-
mi przy opracowaniu i realizacji 
tzw. kontraktów regionalnych, 
współfinansowanych ze środ-
ków unijnych i budżetowych. 
Kontynuowany będzie program 
budowy dróg ekspresowych i 
autostrad, a także infrastruktu-
ry zabezpieczającej przed skut-
kami powodzi. I tak jak wtedy, 
tak i teraz, opozycja na planach 
rządu nie zostawiła przysłowio-
wej „suchej nitki”. Ale czemu się 
dziwić, skoro po tamtej stronie, 
od samego początku, nominacja 
Kopacz była traktowana jako 
„kompletne nieporozumienie”, 

a przyjęte przez nią „towarzy-
sko-feministyczno-frakcyjno-
psychologiczne” kryteria doboru 
ministrów uznano za „kpinę ze 
społeczeństwa”. To z całą pew-
nością nie jest dla niej miłe, ale 
takie niestety są dziś standardy 
w polskiej polityce. Jeśli komuś 
wydawało się, że wobec pre-
mier-kobiety, opozycja będzie 
stosowała łagodniejszą retorykę, 
był w błędzie. Odnoszę wraże-
nie, że Kopacz jest nawet ostrzej 
oceniana, niż jej poprzednik. 
Nie będzie miała łatwego zada-
nia. Rozsądny apel prezydenta 
B. Komorowskiego, by nowemu 
rządowi dać 100 dni na spokojną 
pracę, a potem go oceniać, nie 
trafił na podatny grunt. Ostra, 
momentami agresywna debata 
nad expose Kopacz pokazała to 

Planowana inwestycja za-
pewni swobodną migrację 
organizmów wodnych, w tym 
ryb. Dzięki udrożnionemu 
przepływowi ryby uzyskają 
dostęp do miejsc tarliskowych, 
zostanie zachowana ciągłość 
liniowa ujścia do Bałtyku i 
rzeki Redy, a co za tym idzie 
pozwoli to na utrzymanie 

miejsc pracy przybrzeżnych 
rybaków. Na ostatniej sesji 
rady miejskiej w Redzie radni 
wyrazili więc zgodę na doko-
nanie darowizny nierucho-
mości gruntowej przy ulicy 
Nowej na rzecz województwa 
pomorskiego. Powierzchnia 
0,1030 ha zostanie zagospoda-
rowana poprzez wybudowa-
nie przepławki oraz Ośrodka 
Szkoleniowo-Zarybieniowego 
na rzece Redzie. 

Ponadto na ostatniej sesji rady 
miejskiej radni zgodzili się na 
współpracę z Gdynią, Rumią i 
Wejherowem dla realizacji pro-
jektu pt. „Ochrona wód Zatoki 
Gdańskiej – budowa i moder-
nizacja systemu odprowadza-
nia wód opadowych w Gdyni 
oraz Małym Trójmieście Ka-
szubskim”. Zadanie Redy do-
tyczy budowy sieci kanalizacji 
deszczowej i udrożnienia ro-
wów melioracyjnych w ramach 

budowy ulicy 12 Marca – etap 
2. Zmianie uległ przebieg ulicy 
Korzennej z uwagi na powsta-
łe boisko osiedlowe. Radni 
zgodzili się na zawarcie umów 
dzierżawy z dotychczasowymi 
dzierżawcami i najemcą do 3 
lat na działkę o pow. 195 m kw 
na Alei Jana Pawła II pod par-
king oraz działkę o pow. 165 m 
kw na ul. Tenisowej pod ogród 
przydomowy (zielona izolacja 
przestrzenna). 

Nowy rząd z wotum zaufania dobitnie. W wystąpieniach poli-
tyków opozycji nie dostrzegłem 
najmniejszych oznak życzliwości 
i woli współpracy. Nawet w oce-
nie polityki zagranicznej, która 
powinna być wyjęta spod partyj-
nych rozgrywek, dużo chętniej 
akcentowano różnice, niż punkty 
zbieżne. A pewnie będzie jeszcze 
gorzej, bo w najbliższym roku 
mamy aż trzy arcyważne kam-
pania wyborcze, a one skłaniają 

raczej do dystansowania się od 
rządu, niż podejmowania z nim 
współpracy. Kopacz po debacie 
nad swoim expose już wie, że 
może liczyć wyłącznie na swoją 
partię i koalicyjny PSL. 

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP 
Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

Zbudują ośrodek szkoleniowy i przepławkę
INWESTYCJE | Na rzece Redzie powstanie Ośrodek Szkoleniowo-Zarybieniowy 
z wylęgarnią. Wybudowana będzie też tzw. przepławka dla ryb. 

Na rzece Redzie powstanie przepławka z Ośrodkiem 
Szkoleniowo-Zarybieniowym
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Zdrowie i uroda

Perfumerie wprowadziły 
nowe, supertwałe i szybkosch-
nące lakiery Formuła X w blisko 
dwustu odważnych odcieniach 
i niezwykłych efektach – meta-
licznych, brokatowych i neono-
wych. Ich innowacyjny pędzelek 
został opracowany specjalnie, 
aby zapewnić wspaniale jedno-
litą i precyzyjną aplikację. Seria 
Liquid Crystals to niezwykle 
intensywne kolory, opracowa-
ne w oparciu o mikrokryształy 
i inspirowane sztuką witrażu. 
Blogerki z całego świata oszala-
ły na ich punkcie. Press pods to 
jednorazowe lakiery Formuła X 
z wygodnie wbudowanym pę-
dzelkiem w mini � akonie. Mie-
ści on ilość lakieru potrzebą do 
tego, żeby dwa razy pomalować 

paznokcie na obu dłoniach. Cza-
sem wielkie innowacje mieszczą 
się w małych opakowaniach. 
Supermodny, superoryginalny i 
totalnie innowacyjny manicure 
we wszystkich kolorach tęczy, a 
do tego niezwykłe naklejki nail 
art – żadna stylizacja nie będzie 
kompletna bez szalonych pa-
znokci, które idealnie podkre-
ślą unikalny look. Do wyboru 
między innymi sześć nowych 
obłędnych kolorów lakieru Se-
phora Colour Hit i cztery nowe 
lakiery nawierzchniowe dające 
niesamowite efekty: sztucznych 
ogni, szronu, matowy i srebrzy-
sty. Nie można też zapomnieć 
o szablonach i naklejkach – do 
wyboru tatuaże i kalkomanie do 
paznokci, naklejki o efekcie ko-

ronki, skóry, jedwabiu czy szkoc-
kiej kratki. W ofercie znajdziemy 
także ekspresowy zmywacz Dis-
solvant Express Sephora – teraz 

dzięki wyjątkowemu, opaten-
towanemu systemowi w wersji 
do paznokci u stóp. Proponuje 
się też pierwszy szablon do pa-
znokci u rąk i stóp czyli Smart 
Roller. Aplikacja jest bardzo 
prosta: najpierw kładziemy war-
stwę lakieru, suszymy 5 minut i 
przykładamy szablon, a następ-
nie malujemy paznokcie innym 
kolorem. Zdejmujemy szablon 
i nakładamy top coat Mirror 
Shine aby przedłużyć trwałość. 
Efekt gwarantowany.

-Manicure w tym sezonie peł-
ni rolę biżuterii a do wyboru jest 
mnóstwo niesamowitych pro-
duktów, dających oszałamiające 
efekty – mówi Anna Galińska, 
mistrzyni makijażu. - Nie można 
jednak zaniedbać właściwej pie-

Modne szalone, kolorowe paznokcie
URODA | Neonowe kolory, komiksowe naklejki, sztuczne ognie, wyraziste pastele, 
drobinki muszelek, dżety, hologra� czny brokat i najgorętsza nowość w paznokciach 
to tylko niektóre spośród fantastycznych propozycji na modny manicure.  

lęgnacji i przygotowania rąk i pa-
znokci do wykonania manicure. 
Warto wypróbować przenośne 
spa dla paznokci. Zanurzamy 
palce w odżywczej kąpieli z olej-
kiem kameliowy i w jedną minu-
tę mamy zregenerowane, odży-
wione i wzmocnione paznokcie 
oraz miękkie i nawilżone skórki. 
Robiąc manicure nie pomijajmy 
też klasyki, która zawsze dobrze 
wygląda – dodaje Galińska.

Najmodniejszy kształt paznok-
cia to lekko zaokrąglony lub 
migdał. Aby optycznie wysmu-
klić paznokcie, pierwszą warstwę 
lakieru np. w pięknym odcieniu 
pastelu, nałóżmy na całą płytkę, 
a drugą, która ma pogłębić ko-
lor, poprowadźmy tylko przez 
jej środek. Tego roku paznokcie 
od Ciaté zachwycają lakierami o 
oryginalnych fakturach. Do wy-
boru dwa nowe zestawy: biały 
i � oletowy, które nawiązują do 
wakacji nad morzem – ozdób 
paznokcie drobinkami muszelek 

i poczuj się jak prawdziwa syre-
na. Dla fanek jeszcze bardziej 
eterycznego looku marka przy-
gotowała zestawy Bada Bloom 
i Strike a Posy do ozdabiania 
paznokci miniaturowymi suszo-
nymi kwiatkami – bądź hippie i 
poczuj prawdziwe � ower power. 
Nails Inc stworzyło gamę odcie-
ni zainspirowanych angielskimi 
przyjęciami w ogrodzie. Każdy 
lakier pełen jest matowych i bro-
katowych drobinek, które wycza-
rują perfekcyjny manicure. Jeżeli 
chcemy podkreślić swoją indy-
widualność możemy wybrać je-
dyny w swoim rodzaju manicure 
z monogramem. Fantastyczną 
propozycją są też lakiery żelo-
we, które dają niesamowity efekt 
wysokiego połysku bez użycia 
lamp UV. Dzięki innowacyjnej 
technologii, wykorzystywanej w 
profesjonalnych salonach mani-
cure, perfekcyjny efekt połysku 
osiągniemy same.
(Daria Dunajska)

Proszę powiedzieć w kilku 
zdaniach o rodzajach terapii 
kręgosłupa, jaką Pan stosuje?

- W swoim gabinecie stosuję 
wiele różnych technik, między 
innymi metodę wynalezioną 
przez amerykańskiego lekarza, 
radiologa, badacza naukowe-
go Dr Jamesa M. Cox`a. Przez 
wiele lat badań i pracy nad tą 
metodą odkrył on, że możliwe 
jest cofnięcie się przepukli-
ny krążka międzykręgowego 
(dysku) i zdolność do rege-
neracji zniszczonego już dys-
ku. Aby doszło do regeneracji 
krążka, należy dokonać jego 
odciążenia, które jest możli-
we tylko dzięki specjalistycz-
nemu stołowi, który wymyślił 
właśnie Dr Cox. Terapia ta 
pozwala na osiągnięcie efektu 
terapeutycznego, który do tej 
pory był możliwy tylko za po-
mocą skalpela, a do tego jest w 
pełni bezpieczna i nie wnosi 
zbędnego ryzyka. Terapii Dr 
Cox`a używa dziś wielu chiro-
praktyków na całym świecie. 
Od niedawna dostępna jest już 
w kilku gabinetach w Polsce – 
w tym w Wejherowie.

Dla kogo jest skierowana i na 
czym polega ta terapia?

- Terapia Dr Cox`a jest jedy-
na w swoim rodzaju. Przede 
wszystkim trzeba podkreślić, 
że jest bezpieczna, łagodna i 
skuteczna. Skierowana jest dla 
pacjentów z bardzo poważnymi 
dolegliwościami takimi jak: rwa 
kulszowa i barkowa, drętwienie, 
mrowienie kończyn, itp. Objawy 
te, spowodowane są przez prze-
puklinę krążka międzykręgowego, 
który uległ pęknięciu przez wielo-
letnie przeciążenia dysku. Do tej 
pory jedynym, choć nie zawsze 
skutecznym wyjściem był zabieg 
chirurgiczny. Dziś wreszcie, dzięki 
terapii Dr. Cox`a, pacjent może 
uniknąć operacji. 

Terapia Dr Cox`a polega na 
odciążeniu chorego fragmentu 
kręgosłupa, poprzez zmniejsze-
nie ciśnienia wewnątrz dysku, co 
prowadzi do pomniejszenia się 
przepukliny dysku i dzięki temu 
zmniejsza się ucisk na korzenie 
nerwowe, dając ulgę w bólu. Do-
datkowo dzięki terapii , następuje 
powiększenie się otworów mię-
dzykręgowych, a także przywraca-
ny jest ruch w stawach kręgosłupa. 

Terapia Dr Cox`a – ulga dla kręgosłupa
Rozmawiamy z Danielem Grzenkowiczem, terapeutą specjalizującym się w terapiach naturalnych.

Najważniejszym efektem jest rów-
nież regeneracja krążków między-
kręgowych, które stają się bardziej 
nawodnione, odżywione i większe. 
Efekty terapii Cox`a, są udowod-
nione w wielu pracach naukowych 
i badawczych, co sprawia ze terapia 
ta jest w pełni medyczna.

Czy terapia jest bezpieczna?
- Tak, jest bezpieczna. Całość 

zabiegu przeprowadza jest przez 
wykwali� kowanego � zjoterapeu-
te - chiropraktyka, który prze-
prowadza zabieg bezboleśnie i 
delikatnie. Dzięki temu, możliwe 
jest leczenie osób mających oste-
oporozę, czy nawet osób w pode-
szłym wieku bez żadnego ryzyka. 

Ile trwa terapia i jak często 
odbywają się wizyty?

- Długość terapii uzależniona 
jest tylko i wyłącznie od stanu 
pacjenta. Im bardziej zaawanso-
wany stan chorobowy kręgosłupa 
tym leczenie trwa dłużej. . Wizyty 
najczęściej są 2x w tygodniu. Nie-
kiedy przy ostrych stanach bólo-
wych, możliwe jest wykonanie za-
biegu nawet 2 razy dziennie. Wraz 
z ustępowaniem dolegliwości bó-
lowych, maleje również częstotli-
wość wizyt. Zaleca się jednak, by 
dbać pro� laktycznie o stan krę-
gosłupa, przychodząc na wizyty 
kontrolne. Zapewni to pozbycie 
się problemów z kręgosłupem 
w przyszłości i sprawi że pacjent 
oprócz polepszonej sprawności 
ruchowej, będzie także miał dobre 
samopoczucie. 

Terapia Dr Cox`a 
polega na odcią-
żeniu chorego 
fragmentu krę-
gosłupa, poprzez 
zmniejszenie 
ciśnienia wewnątrz 
dysku, co prowadzi 
do pomniejszenia 
się przepukliny 
dysku i dzięki 
temu zmniejsza się 
ucisk na korzenie 
nerwowe, dając 
ulgę w bólu

Daniel Grzenkowicz 
przyjmuje w gabinecie 
terapii naturalnych 
POTALA w Wejherowie. 
Ul. Św. Jana 16 
po wcześniejszej 
rejestracji telefonicznej 
666 992 470 mail 
gabinet@potala.pl
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- Zbliżają się wybory samo-
rządowe. Czy będzie Pan 
startował?

- Tak. Zamierzam ubiegać się 
o mandat radnego do Sejmiku 
Województwa Pomorskiego. 
Będzie to już mój drugi start 
w wyborach samorządowych. 
W 2010 r. zdobyłem 6156 gło-
sów, co niestety nie wystarczy-
ło mi na zdobycie mandatu. 
Mimo to, uważam swój udział 
w poprzednich wyborach sa-
morządowych za bardzo uda-
ny, a wysokie poparcie, jakiego 
udzielili mi wyborcy traktuję 
jako ogromny sukces i jed-
nocześnie wyraz zaufania ze 
strony mieszańców Pomorza. 
W tym roku chciałbym popra-
wić swój wynik sprzed czterech 
lat i uzyskać mandat radnego. 

- Proszę opowiedzieć o swo-
jej pracy zawodowej.

- Od ponad 10 lat jestem Pre-
zesem Zarządu Kancelarii Res 
Cogitans Sp. z o.o. z siedzibą 

w Wejherowie. Kancelaria zaj-
muje się obsługą prawną przed-
siębiorstw i osób � zycznych 
z regionu Pomorza. Zajmuje-
my się m.in. konsultowaniem 
umów handlowych, co pozwa-
la zwiększyć bezpieczeństwo 
transakcji zawieranych przez 
naszych Klientów, oraz udzie-

laniem porad prawnych 
w bieżących sprawach 
życia codziennego, np. 

Trzeba ułatwić dostęp 
do służby zdrowia

- Czym zamierza się Pan zająć 
w sejmiku województwa?

- Jestem świadomy dużej ilości 
zadań, jakie stoją przed przyszły-
mi radnymi Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego. Jako radny 
Sejmiku Województwa Pomor-
skiego zamierzam w szczególno-
ści skupić się na podejmowaniu 
wszystkich możliwych działań 
mogących ułatwić dostęp do 
służby zdrowia w naszym re-
gionie. Uważam, że zwiększone 
powinny zostać wysiłki podej-
mowane w celu pro� laktyki 
zachorowań na choroby nowo-
tworowe wśród mieszkańców 
Pomorza. 

W przeszłości pracowałem 
w Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, nie jest mi 
obca problematyka związana 
z modernizacją terenów wiej-
skich i dopłatami unijnymi po-
bieranymi przez bene� cjentów 
z naszego regionu. 

Wciąż dużym wyzwaniem 
pozostają też kwestie związane 
z dostępem do edukacji pu-
blicznej i bezrobociem wśród 
młodych ludzi. Duży nacisk 
chciałbym położyć na przeciw-
działanie bezrobociu i aktywiza-
cję lokalnego rynku pracy. 

Dziękujemy za rozmowę i ży-
czymy powodzenia w nadcho-
dzących wyborach

Dziękuję.

Kandydat do Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 
z ramienia Platformy 
Obywatelskiej RP.

-  Prezes Zarządu Kancelarii 
Res Cogitans Sp. z o.o. 
z siedzibą w Wejherowie

-  37 lat
-  urodzony w Pucku, mieszka 

w Wierzchucinie
-  żonaty, dwójka dzieci

Bartłomiej Pobłocki

w sprawach spadkowych, od-
szkodowawczych, majątkowych.

Specjalizujemy się również 
w odzyskiwaniu wierzytelno-
ści. W ramach tej działalności 
codziennie stykam się z proble-
mami, jakie napotykają na swo-
jej drodze działający w naszym 
regionie przedsiębiorcy. Warto 
bowiem podkreślić, że problemy 
z płynnością � nansową i odzy-
skiwaniem wierzytelności to bo-
lączka wielu � rm z regionu. 

„Duży nacisk 
chciałbym 
położyć na 

przeciwdziałanie 
bezrobociu 

i aktywizację 
lokalnego rynku 

pracy.”

do służby zdrowia
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W okresie tragicznych walk 
na Ukrainie każda forma 
wsparcia jest potrzebna, a tej 
pomocy szczególnie potrzebu-
ją dzieci. Dlatego po spotkaniu 
z Myronem Yankivem, konsu-
lem Ukrainy oraz dyrektorem 
Caritas Archidiecezji Gdań-
skiej ks. Januszem Steciem, 
które odbyło się w marcu br., 
marszałek Mieczysław Struk 
zwrócił się do pomorskich 
samorządów oraz organizacji 
pozarządowych z prośbą o 
pomoc przy organizacji wy-
poczynku dzieci z Ukrainy. W 
akcję zaangażowały się: Cari-
tas Archidiecezji Gdańskiej, 
który przyjął 100 dzieci wraz 

z opiekunami, gmina Słupsk 
i Miasto Słupsk – 50, gmina 
Kępice – 43, Stowarzyszenie 
na drodze Ekspresji – 60, mia-
sto Lębork i starostwo Lębork 
– 52, Gdańsk – 50 oraz Gdy-
nia – 44. Łącznie 404 dzieci 
wraz z opiekunami.

Pomocy nie odmówiły 
również instytucje kultury i 
edukacji czy placówki tury-
styczne, bezpłatnie udostęp-
niając organizatorom swoją 
ofertę: Muzeum Narodowe w 
Gdańsku, Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku, Mu-
zeum – Kaszubskiego Parku 
Etnograficznego we Wdzy-
dzach Kiszewskich, Muzeum 

Dzieci i młodzież z Ukrainy 
spędziły wakacje na Pomorzu
Atrakcje turystyczne, wyżywienie, zakwaterowanie, a przede wszystkim pomoc terapeutyczna i odpoczynek od traumatycznych wydarzeń 
– ponad 900 dzieci z terenów objętych walkami na Ukrainie skorzystało z wakacji na Pomorzu.  

Archeologiczne w Gdańsku, 
Faktoria w Pruszczu Gdań-
skim, Narodowe Muzeum 
Morskie, Akwarium Gdyńskie 
oraz Gdyńskie Centrum Nauki 
Experyment. 

– Każde dziecko mogło zna-
leźć coś dla siebie, zorganizo-
wano wycieczki krajoznawcze, 
ekologiczno-przyrodnicze 
zabawy i gry zespołowe, kon-

kursy oraz zajęcia plastyczne 
– mówi marszałek Mieczysław 
Struk. – Dzieci dostały także 
szkolne wyprawki, odzież czy 
kieszonkowe, a było to możliwe 
dzięki prywatnym sponsorom, 
społecznościom lokalnym i or-
ganizacjom pozarządowym.

Samorządy lokalne, współ-
pracujące z miastami partner-
skimi na Ukrainie, w ramach 

niezależnej akcji, także zor-
ganizowały wypoczynek dla 
515 dzieci – miasto Kwidzyn, 
gmina Bytów, starostwo By-
tów, gmina Gniewino, gmina 
Gniew, powiat chojnicki, Su-
lęczyno, gmina Nowy Dwór 
Gdański, powiat człuchowski, 
gmina Pelplin, gmina Prabuty 
i parafia Trąbki Wielkie. W su-
mie województwo pomorskie 

gościło w te wakacje 919 dzieci 
oraz ich opiekunów.

30 września marszałek Mie-
czysław Struk spotkał się po-
nownie z konsulem Myronem 
Yankivem. Tym razem była 
to okazja do podsumowania 
wspólnych działań oraz do 
uzgodnienia dalszych form po-
mocy i kierunków współpracy 
z Ukrainą. (ML)
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Przedstawiciele GOM pod-
sumowywali trzy lata swojej 
działalności podczas specjalnej 
konferencji prasowej. Paweł Ada-
mowicz, prezes GOM i prezydent 
Gdańska zaznaczył, że wciąż wie-
lu samorządowców z Pomorza 
nie ma wiedzy na tego, czym po-
winna się zajmować metropolia.
- Dlatego my musimy po-
przez działania bardzo prak-
tyczne udowadniać niemal na 
co dzień, że to jest potrzebne. 
Bo samorządowcy potrzebują 
dowodów i wymiernych efek-
tów - podkreślił Adamowicz.

Przy bogatym można więcej

Hanna Brejwo, wójt gminy 
Pszczółki tłumaczyła natomiast, 
że obszar metropolitalny uła-
twia małym gminom pozyska-
nie dodatkowych pieniędzy.
- Biednemu przy bogatym lżej 
i przynależność do metropolii 

pozwala nam myśleć, że jeste-
śmy wybraną kastą. To daje nam 
dwie rzeczy, po pierwsze pie-
niądze, a po drugie zdobywamy 
coś bardzo wartościowego - wie-
dzę. Dzięki temu, że jesteśmy w 
metropolii, bierzemy udział w 
projektach i zdobywamy fun-
dusze na realizację konkretnych 
rzeczy - mówiła Hanna Brejwo.
Po krótkim podsumowaniu już 
zrealizowanych projektów przed-
stawiciele GOM poinformowali 
o najbliższych planach. Jednym z 
nich jest przygotowywanie Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej. Ten 
dokument będzie gotowy w 2015 
roku i ma wskazać główne źródła 
zanieczyszczeń w metropolii i 
sposoby ich likwidacji. 

Węzły dla podróżnych

GOM zajmie się także budową 
transportowych węzłów integra-
cyjnych, które zwiększą komfort 
podróżowania po metropolii 
ma kosztować 280 mln złotych. 
Węzły zostaną zbudowane, lub 

Trzy lata działań w ramach metropolii
Tworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, budowa transportowych węzłów integracyjnych i stworzenie 
„Weekendów za pół ceny” dla obcokrajowców. To najnowsze plany Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

Fo
t.G

O
M

- Z inicjatywą powstania 
organizacji metropolitalnej 
wyszedł prezydent Gdańska. 
Na początku 2011 r. zaprosił 
do dyskusji kilkudziesięciu 
samorządowców, którzy w 
czerwcu podpisali deklarację 
przystąpienia do stowarzy-
szenia, a 15 września 2011 r. 
powołali je do życia. Formal-
nie organizacja została zare-
jestrowana 6 października.
- W 2011 r. GOM liczył 29 
samorządów. Dziś jest ich 
w składzie stowarzyszenia 
49. To obszar o powierzchni 
6 605,62 km2, zamieszkany 
przez 1,28 mln mieszkańców.
- Członkami wspierającymi są 
dwie � rmy partnerskie: Saur 
Neptun Gdańsk oraz Gdań-
ska Infrastruktura Wodocią-
gowo-Kanalizacyjna. 
- Część najważniejszych 
projektów GOM jest � nanso-
wana z dotacji UE i rządo-
wych, które udało się zdobyć 
stowarzyszeniu. W sumie to 
ponad 14 mln zł, przeznaczo-
nych na działanie Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej, Platformę Praktyk i przy-
gotowanie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej. 

Metropolia w skrócie

rozbudowane w 18 punktach 
metropolii: Tczewie, Pruszczu 
Gdańskim, Kartuzach, Redło-
wie, Karwinach, Luzinie, Rumi, 
Wejherowie, Osowie, Somoni-
nie, Rębiechowie, Sierakowicach, 
Redzie, Żukowie Wschodnim, 
Cieplewie, Gołubiu Kaszub-
skim, Gościcinie Wejherowskim, 
Pszczółkach. Planowany termin 
realizacji projektu wartego 280 
mln złotych to lata 2014-2022.
- Już teraz w powiecie wejherow-
skim jest tyle samochodów co 
dorosłych mieszkańców, a w po-

wiecie kartuskim zarejestrowano 
nieomal tyle samo pojazdów, ile 
ten powiat liczy mieszkańców. 
Nie uda się więc nam wszystkim 
wjechać do Gdańska. Dlatego po-
trzebne są węzły integracyjne - 
tłumaczył Józef Reszke, wicepre-
zes GOM i starosta wejherowski.

Liczy się strategia

Gdański Obszar Metropoli-
talny napisze również Strate-
gię Metropolii 2030, która ma 
przewidywać przyszłe wyzwa-

nia i zagrożenia dla metropolii. 
Ten dokument, który ma inny 
charakter niż Strategia Woje-
wództwa, ma być gotowy jesie-
nią 2015 roku. GOM chce też 
kontynuować swoje działania 
promocyjne. Chodzi konkret-
nie o organizowane wspólnie 
akcje „Weekendów za pół ceny”. 
W przyszłym roku organizacja 
zamierza współpracować z linia-
mi lotniczymi i przed sezonem 
stworzyć ofertę weekendów za 
pół ceny skierowanych do Irland-
czyków, Włochów i Hiszpanów. 

Przedstawiciele GOM podsumowywali trzy lata swojej działalności
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SPRZEDAM
SPRZEDAM pilnie działkę 
budowlaną 1600 m2, z dobrą 
lokalizacją, Linia, tel. 503 923 874

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

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

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 495 tys. zł, 
tel. 502 686 196

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

NIEDROGO biuro 33m2 blisko 
centrum Wejherowa, parter, tel. 
502 351 988

DO WYNAJĘCIA

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 
pokojowe w domku wolno stoją-
cym, blisko dworca głównego w 
Wejherowie, tel. 693 370 251

GARAŻ do wynajęcia, Kartuzy 
Mściwoja, tel. 695 813 159

GARAŻ do wynajęcia przy ulicy 
Strzeleckiej w Wejherowie, tel. 
889 450 015

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Opel Astra 2006 
diesel, 122000 km, czarny hatch-
back, 5 drzwi, cz, klimatyzacja, 
abs, tempomat, autoalarm. Cena 
16 700 zł, tel. 698 162 385

KUPIĘ

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

INNE

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

SPRZEDAM Samsung Galaxy 
Young, nowy, 250 zł, tel. 602 
465 683

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

KSIĘGOWA z Centrum Gdyni 
poprowadzi rachunkowość 
Twojej Firmy, tel. 606 992 753

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

SZAMBA betonowe, 100% 
szczelne, atestowane, produ-
cent, 5 lat gwarancji. tel 515 
373 556

ZADBANY, pracujący, młodo 
wyglądający 46 latek, pozna 
zadbaną kobietę do stałego 
związku z okolic Wejherowa, tel. 
730 499 146

NIEBRZYDKA, szczupła, 
wrażliwa szatynka, 164cm, 55 
lat, Emerytka z Gdańska. Pozna 
pana niepalącego szczerego do 
60 lat na dalsze lata życia Tylko z 
Trójmiasta, tel. 694 271 352

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SZAMBA betonowe, wodosz-
czelne, na ścieki, gnojówkę, gno-
jowicę, deszczówkę, z atestem. 
Zapewniamy transport i montaż 
HBS-em gratis. tel. 666 950 940

BECZKI Plastikowe 100 i 200 
litrów. Cena 30 i 50 zł, tel. 511 
841 826

SPRZEDAM fotelik samochodo-
wy do 18 kg 50 zł, tel. 668 346 
033, Rumia

BURSZTYN kupię, tel: 532 110 
190

SPRZEDAM rower turystyczny 
męski, mało używany, stan bdb, 
1300 zł, tel. 605 468 902

SPRZEDAM odzież dziewczęcą 
rozm. S i M. od 3 zł wzwyż, także 
markową, spodnie rozmiar 1.60 
wzwyż, tel. 501 534 260

SPRZEDAM rękawiczki robocze, 
cienkie, grube oraz gumowe 
grube długie, okazyjnie wszyst-
kie 50 par za 100 zł, Wejherowo, 
tel. 510 688 509

POMOC mam 5-cioro dzieci 
potrzebuje ubrań, artykułów 
szkolnych, środki czystości, z 
góry dziękuję, tel. 570 032 212
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SPRZEDAM silnik 2,2 kw 1400 
obrotów 240 zł, tel. 695 230 080

SPRZEDAM drewno opałowe i 
gałęziówkę, tel. 782 846 927

POMOC, mam 6-cioro dzieci. 
Potrzebuje ubrań, środków 
czystości, artykułów szkolnych. Z 
góry dziękuję, tel. 512 757 719

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

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

OKNO drewniane, kolor sosno-
wy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jed-
noskrzydłowe, otwierane, u góry 
lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

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

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

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122, kurtki, 
buty skórzane, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 

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

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

SPRZEDAM kufer dębowy, wys. 
88cm, dł.1,30cm, szer. 91 cm,gł. 
69,5cm, stan bdb, 2200 zł, tel. 
605 468 902

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

SPRZEDAM 2 krzesła drewnia-
ne, siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34

ZBIORNIKI betonowe szczelne 
na gnojówkę, gnojowicę, desz-
czówkę i na ścieki. Sprawdź nas! 
tel. 600 588 666

Bądź 
na bieżąco!

Bądź na bieżąco!
pomorski.info

pomorski.info
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-Bardzo mi się podobało – 
mówi Anna Merchel, uczen-
nica klasy szóstej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kartu-
zach. - Cieszę się, że mogłam 
posterować „Zawiszą” oraz 
uczestniczyć w nauce wiąza-
nia lin i stawiania żagli.

Anna Merchel i Wiktoria 
Skowron to jedne z 584 osób, 
które w połowie września 
skorzystały z czwartej edycji 
projektu „Pomorze na mo-
rze”, organizowanego przez 
Pomorski Związek Żeglar-
ski. Jego celem jest edukacja 
żeglarska i morska dzieci i 
młodzieży z terenu Pomorza 
i nie tylko. We wszystkich 
odsłonach programu wzięło 
udział już ponad 2 tysiące 
uczestników.

-Wystawa o admirale Unru-

Pomorze wyruszyło na morze
ŻEGLARSTWO | Blisko 600 dzieci i młodzieży z sześciu pomorskich miast i gmin skorzystało z czwartej edycji projektu 
„Pomorze na morze”. Przez cały tydzień jego uczestnicy pływali żaglowcem „Zawisza Czarny” i poznawali historię żeglarstwa. 

gu i film o kapitanie Jurkiewi-
czu też były fajne. Wiele się do-
wiedziałam o tych postaciach 
– dodaje Wiktoria Skowron, 
uczennica klasy drugiej Gim-
nazjum w Cedrach Małych. 

W programie czwartej edycji 
znalazło się żeglowanie na „Za-
wiszy Czarnym” pod dowódz-
twem kapitana Aleksandry 
Emche po Zatoce Gdańskiej, 
zwiedzanie wystawy poświę-
conej admirałowi Józefowi 
Unrugowi i projekcja filmu do-
kumentalnego o kapitanie Ka-
zimierzu Jurkiewiczu. Dzieci 
wzięły również udział w loso-
waniu nagród niespodzianek, a 
na zakończenie swojego pobytu 
w Gdyni otrzymały specjalne 
certyfikaty potwierdzające ich 

udział w akcji. Na zaproszenie 
PoZŻ z programu skorzystało 
tym razem sześć pomorskich 
samorządów: miasto Tczew 
(Szkoły Podstawowe nr 2, 5, 7, 
8, 10, 11 i 12), miasto Wejhero-
wo (Gimnazjum nr 3), gmina 
Pruszcz Gdański (Szkoła Pod-
stawowa w Wiślince i Gimna-
zjum w Przejazdowie), miasto 
Kartuzy (Szkoła Podstawowa 
nr 1 i Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 2), gmina Sze-
mud (Szkoły Podstawowe w 
Bojanie, Kielnie, Szemudzie, 
Łebnie i Jeleńskiej Hucie) oraz 
gmina Cedry Wielkie (Szkoły 
Podstawowe we Wocławach i 
Giemlicach, zespoły szkół w 
Cedrach Małych i Cedrach 
Wielkich).
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Jego celem jest edukacja żeglarska i morska dzieci i młodzie-
ży z terenu Pomorza i nie tylko. We wszystkich odsłonach 
programu wzięło udział już ponad 2 tysiące uczestników

KARATE | Tegoroczne letnie 
wakacje pozostały już co 
prawda tylko wspomnie-
niem, ale dla dzieci ze Sto-
warzyszenia Sportów Walki 
„Shotokan” z pewnością 
są to wspomnienia nieza-
pomniane. Młodzi karate-
cy tego lata byli na obozie 
sportowym w Darłowie.

Dzięki pomocy finansowej 
władz miasta dzieci z sekcji 
Karate Shotokan Wejhero-
wo wypoczywały i ćwiczy-
ły na obozie sportowym w 
Darłowie. Piękno nadbał-
tyckich plaż oraz wspaniała 
pogoda sprawiły, że uczest-
nicy bawili się wspaniale. 
Doskonalili swoje umiejęt-
ności karate na codziennych 
treningach i brali udział w 
licznych konkursach oraz 
grach zespołowych. Nie-
zapomnianych wrażeń do-
starczył rejs galeonem „Król 
Eryk”’, a wysoka tego dnia 
fala nie sprzyjała świeżo 
upieczonym wilkom mor-
skim. Wizyta w jarosław-
skim w Aquaparku „Pano-
rama” była niezapomniana, 
a wysoka lecz sztuczna fala 
dostarczyła sporych wrażeń 
i świetnej zabawy. Dzięki 
temu, że dzieci mieszkały 

To były wakacje...

w Ośrodku z basenem, po-
nad trzydziestostopniowe upały 
były do wytrzymania, a dzieci ze 
Stowarzyszenia Sportów Walki 
„Shotokan” w Wejherowie przy-

jechały do domu opalone i wy-
poczęte.

Karatecy nie mogą już się docze-
kać kolejnego lata, które z pewno-
ścią będzie równie udane. (al)
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NABÓR | Trener rocznika 2001-2002 Wojciech Bork organizuje 
nabór chłopców do swojego zespołu. Zainteresowanych młodych 
kandydatów na piłkarzy Gryfa Wejherowo zapraszamy 
do kontaktu z trenerem: nr telefonu: 606 351 019.Zostań piłkarzem Gryfa! 

SREBRNY SPONSOR

AMK - Puckie Centrum 

Gryf Wejherowo pomimo, 
że jest spadkowiczem z II 
ligi, jako jeden z nielicznych 
zespołów  wyraźnie zgłasza 
chęć awansu po tym sezonie. 
Obecnie Gryf zajmuje piątą 
pozycję z 11 punktami na kon-
cie. Dotychczas wygrał trzy 
spotkania z GKS Manowo, 
Gwardią Koszalin i Bałtykiem 
Gdynią, dwa razy zremisował 
z GKS Przodkowo i Lechią 
II Gdańsk oraz zanotował 
dwie porażki z KS Chwasz-
czyno i Kaszubią Kościerzyną. 
W III lidze dwukrotnie doszło 
do pojedynku między zespo-
łami. Oba wygrał zespół Gry-
fa - w Drawsku 2:0 i w Wejhe-
rowie 3:1. Do drużyny Gryfa 
powrócił po wypożyczeniu, 
grający wiosną w Drawsku 
Grzegorz Gicewicz. 24 wrze-
śnia gospodarze przegrali w 
Pucharze Polski z Błękitnymi 
Stargard Szczeciński 1:2 ale 
wielu kibiców bardzo dobrze 
oceniła ich występ. W sobotę 
z Drawą Drawskiem Pomor-
skim wejherowianie chcieli 
koniecznie wygrać aby poka-
zać, że nadal walczą o awans 
a nierówna forma z początku 
sezonu już ich nie dotyczy. 
Pierwsza połowa obyła się 
bez fajerwerków. Grający z 

MECZE | Przedstawiamy 
wyniki zespołów juniorskich 
Gryfa Wejherowo w ostatnich 
rozgrywkach. Liga Juniorów A 
w grupie Gdańsk I w 6 kolejce 
Gryf Wejherowo – Stolem 
Gniewino 4:1. Bramki strze-
lili: B. Czoska, K. Pestilenz, M. 
Markowski i K. Małolepszy. 
W składzie Gryfa zagrali: K. 
Rzakowski – Ł. Felczuk (T. 
Joachimiak), K. Dębowski, A. 
Driwa, P. Chyła – B. Czoska 
(K. Małolepszy), P. Malejki, R. 
Sirocki (K. Pestilenz), P. Bianga 
(M. Markowski), A. Roppel (D. 
Koszałka) – P. Miler (O. Cielecki). 
Trenerami są E. Hierasimczyk i 
M. Szymański. Pomorska Liga 
Juniorów C1 w 7 kolejce Gryf 
Wejherowo – Wierzyca Pelplin 
2:2. Bramki strzelili: C. Sawczuk 
i K. Lewandowski. W składzie 
Gryfa zagrali: P. Młynarczykow-
ski - Z. Ciszewski, A. Ciski, B. 
Gowiński, F. Kątny - K. Lewan-
dowski, Sz. Krauze, K. Solarczyk, 
O. Ciereszko - C. Sawczuk, K. 
Malz i M. Jakubowski, J. Renusz, 
J. Formella i K. Lubiewski. Trene-
rami są T. Albecki i E. Hierasim-
czyk. Pomorska Liga Juniorów 
C2 w 7 kolejce Gryf Wejherowo 
– Chojniczanka Chojnice 2:3. 
Bramki strzelili: Baranowski i 
Gwizdalski. Trenerem jest W. 
Bork. Pomorska Liga Juniorów 
D1 w 7 kolejce Gryf Wejherowo 
– Cartusia Kartuzy 4:1.Bramki 
strzelili: Potrykus (trzy) i Czujko. 
Trenerem jest W. Bork. Liga 
Juniorów D2 w grupie Gdańsk 
I w 7 kolejce Gryf Wejherowo – 
Eko-Prod Szemud 11:0. Bramki 
strzelili: J. Kreft (trzy), N. Sroka 
(trzy), M. Jeżowski (dwie), K. 
Stolc, O. Kątny i bramka samo-
bójcza. Trenerami są W. Wasiek 
i M. Funk. Liga Juniorów D2 w 
grupie Gdańsk II w 5 kolejce 
Gryf II Wejherowo – AP Lechia 
Gdańsk 0:8. Trenerami są W. 
Wasiek i M. Funk.

Juniorskie 
rozgrywki GryfaGryf powalczył 

o zwycięstwo do końca
LIGA | Zwycięstwem 2:1 (0:0) zakończył się pojedynek Gryfa Wejherowo z Drawą Drawskiem Pomorskim 
w ramach 8 kolejki III ligi bałtyckiej. Jedynego gola dla gości strzelił Przemysław Brzeziński w 60 minucie.

się z dobrej strony ale już po raz 
kolejny nie potra� ł wykorzystać 
swoich okazji. Drawa mogła 
wygrać, a przynajmniej zremi-
sować a jednak dostaje gole w 
początkowych albo końcowych 
minutach, jakby zabrakło jej 
koncentracji. Drawa na pewno 
nie była faworytem meczu. Jed-
nak nikt nie powiedział, że stała 
na straconej pozycji. 

-Do Wejherowa przyjechali-
śmy po 3 punkty, bo nie widzia-
łem innej możliwości – mówi 
trener Woźniak. - Nasz zespół 
zajmuje 9 pozycję ale mamy tyl-
ko o 1 punkt mniej od Gryfa.  W 
tym sezonie gramy zdecydowa-
nie lepiej na wyjeździe i zawsze 
walczymy na boisku, aby wrócić 
do domu z punktami.

Bramki: 46’ K. Rzepa, 90’ M. Dąbrowski, 60’ 
P. Brzeziński
GRYF: W. Ferra - M. Fierka, P. Kostuch, M. 
Skwiercz, S. Kowalski (67’ M. Dąbrowski) 
- M. Więcek (67’ M. Kenner), J. Wicon, M. 
Osłowski, G. Gicewicz - K. Wicki, K. Rzepa. 
Rezerwowi: A. Duda, Sz. Zając, A. Roppel, 
M. Szymański
DRAWA: Kaczmarczyk - Jankowski, Jeż, 
Bielecki, Wyganowski (84’ Capek), D. 
Szymański (69’ Batista), Stukonis, Herma-
nowicz (58’ Guźniczak), Magnuski, Galoch, 
Brzeziński (71’ Trzebiatowski). Rezerwowi: 
Drąg, Jaskólski, Kondraciuk
Sędzia: Dawid Błaszczyk
Następny mecz ligowy odbędzie się na 
wyjeździe w sobotę 4 października o 
godzinie 13.00, gdzie Chemik Police zagra 
z Gryfem Wejherowo.

wiatrem Gryf był częściej w 
posiadaniu piłki. Bez większe-
go zagrożenia dla bramkarzy. 
Warte odnotowania akcje to 
niecelny strzał Gicewicza w 
20 minucie oraz Magnuskiego 
w 32 minucie. Wejherowanie 
starali się atakować ale Drawa 
mądrze stopowała ich zapędy 
daleko od własnej bramki i od 
czasu do czasu wychodziła z 

kontrami.  Druga połowa za-
częła się fatalnie dla zespołu 
Drawy. Niedługo po rozpoczę-
ciu Gryf wykonał szybki aut i 
błąd obrony gości wykorzystał 
Rzepa. Po stracie gola Drawa 
wreszcie się przebudziła. W tej 
części gry była lepszym zespo-
łem i często zagrażała bramce 
gospodarzy. W 60 minucie czas 
wreszcie na wyrównanie. Gola 

dla gości zdobywa Przemysław 
Brzeziański. Potem marnują 
jeszcze dwie stuprocentowe 
okazje. W słupek strzela Ga-
loch, a ładny strzał głową Ma-
gnuskiego broni bramkarz. To 
co nie zrobiła Drawa wreszcie 
zrobił Gryf i w 93 minucie usta-
lił wynik na 2:1. To nie był zły 
mecz. Zespół gości na tle nie-
dawnego drugoligowca pokazał 
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Dodatkowo zespół młodzi-
czek wygrał silnie obsadzony 
turniej w Ostródzie, więc ostat-
nia niedziela września była 
niewątpliwie udana dla rum-
skiej siatkówki. Dla większości 
uczestniczek i uczestników, bo 
dotyczy to także trenerów obu 
zespołów,  niedzielne spotka-
nie było absolutnym debiutem. 
To, że siatkarki dopadła trema 
było widać od pierwszych piłek 
meczu. Lepiej ze stresem po-
radziły sobie gospodynie. Całe 
spotkanie przebiegało według 
scenariusza, w którym APS grał 
pewnie i spokojnie, szczególnie 
w przyjęciu, a nawet jeśli zda-
rzał się rumiankom przestój to 
młode starogardzianki nie były 
w stanie wystrzec się  błędów, 
zwłaszcza w polu zagrywki. 

Dzięki takiemu komfortowi tre-
ner miejscowych mógł swobod-
nie rotować składem, aby dać 
szansę wszystkim zawodnicz-
kom pokazać się przed własną 
publicznością. Dla APS to był 
bardzo ważny mecz. Budowa-
ny w oparciu o młodzież zespół 
dzięki pewnemu zwycięstwu na-
bierze jeszcze więcej wiary w sie-
bie, a to daje nadzieję na udany 
sezon II ligi 2014/2015. W me-
czu Akademia Piłki Siatkowej 
Rumia – UKS Libero Starogard 
Gdański APS zagrały: Modrze-
jewska, Meller, Narwojsz, La-
skowska, Wilczyńska, Rudnik, 
Reszka (libero); Rychter, Grze-
gorowska, Filipkiewicz, Chody-
ko i Orlicka. W składzie Libero: 
Turzyńska, Adamska, Nowac-
ka, Rezmer, Kobus, Wąsowska, 
Zielonka, Kłopecka, Lubańska, 
Kosiedowska i Babiarz. W trak-
cie drugiego seta rumscy kibice 
mieli możliwość fetowania także 

Udany początek sezonu w Rumi
SIATKÓWKA | Bardzo okazale wypadła inauguracja drugoligowego sezonu w Rumi. Zespół Akademii Piłki Siatkowej gładko pokonał 
zespół ze Starogardu Gdańskiego przy wsparciu licznie zgromadzonej publiczności 3:0 (25:19; 25:19; 25:18). 
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innego sukcesu siatkarek z Rumi. 
Z Ostródy nadeszła informacja, że 
młodziczki Akademii Piłki Siat-
kowej wygrały bardzo silnie obsa-
dzony Ogólnopolski Turniej Piłki 
Siatkowej dziewcząt i chłopców 
o puchar Starosty Ostródzkiego. 
Podopieczne Roberta Sawickiego 
zaprezentowały się z bardzo do-
brej strony, co jest o tyle ważne, że 
turniej rozgrywany był w katego-
rii kadetek. Tak jak w przypadku 
pierwszego zespołu ten występ 
daje ogromne nadziej na udany 
sezon rumskiej młodzieży. W 
tamtym składzie Akademii Piłki 
Siatkowej Młodziczek zagrały: 
Inez Doering, Kamila Żak, Sandra 
Mazurek, Ania Stolińska, Pauli-
na Damaske, Weronika Konefke, 
Zofia Przyradzka, Sandra Reiter i 
Agnieszka Makowska. 
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