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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

Unikanie spotkań z miesz-
kańcami i nieobecność na de-
bacie kandydatów na najwyższy 
urząd miasta  – tak wyglądało 
ostatnie kilka dni kampanii 
prezydenckiej Krzysztofa Hil-
debrandta, obecnego prezyden-
ta Wejherowa. 

- To brak szacunku i traktowa-
nie nas z góry – coraz częściej 
powtarzają mieszkańcy miasta. 

- Ostatnie dni doskonale po-
kazują, jaki stosunek do wy-
borców mają obecne władze 
Wejherowa – dodają kontrkan-
dydaci prezydenta. 

Krzysztof Hildebrandt jako je-
dyny z kandydatów na najwyż-
szy urząd w mieście nie pojawił 
się ani na debacie wyborczej w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2, ani na Placu Jakuba 
Wejhera, gdzie odbył się „Ring 
Wyborczy”. 

Więcej str. 3

KRZYSZTOF NIEOBECNY 
HILDEBRANDT

Niemal 5 mln zł
wydali na drogę

Oddano do użytku po-
łączenie drogowe ulicy 
Południowej w Gościci-
nie z ulicą Sucharskiego 
w Wejherowie. Zakres 
prac był ogromny. str. 8
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- Jesteśmy zdegustowani i 
rozczarowani taką postawą 
prezydenta Hildebrandta – 
mówią bez ogródek mieszkań-
cy Wejherowa. - Włodarz nie 
liczy się z naszym zdaniem, nie 
pofatygował się nawet, żeby z 
nami porozmawiać i wysłu-
chać naszych postulatów. 

- Taki stosunek do mieszkań-
ców władze miasta prezentują 
od lat, nie jestem więc zasko-
czony nieobecnością Krzyszto-
fa Hildebrandta – dodaje Jacek 
Gafka, kandydat na prezydenta 
miasta. - Nigdy ani prezydent, 
ani radni z jego ugrupowania, 
nie brali pod uwagę tego, czego 
oczekują mieszkańcy, tylko ro-
bili wszystko według własnego 
widzimisię. Brak obecności na 
spotkaniach z wyborcami jest 
tylko potwierdzeniem tego, 
że Hildebrandt nie okazuje 
mieszkańcom należytego sza-
cunku. 

W minionym tygodniu w 
Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 odbyła się debata 
prezydencka, podczas której 
kandydaci na prezydenta mia-
sta przedstawili młodzieży 
cele, które chcą zrealizować, 
jeśli to ich wybiorą mieszkań-
cy. Odpowiadali też na pytania 
uczniów. Stawiło się trzech 
kandydatów: Jacek Gafka, 
Aleksander Lewandowski i 
Marek Kurowski. Zabrakło tyl-
ko jednego – obecnego prezy-
denta. Podobna sytuacja była 
podczas „Ringu Wyborczego”, 
zorganizowanego na Placu 
Jakuba Wejhera, gdzie oko w 
oko z mieszkańcami stanęli 
trzej kandydaci. Krzysztofa 
Hildebrandta znów nie było. 
Gdy prowadzący poinformo-
wali o tym – zebrani zaczęli 
buczeć, zaś wśród tłumu za-
częto powtarzać, że prezydent 
zwyczajnie obawia się pytań 
mieszkańców. 

Czy prezydent 
się boi?

WEJHEROWO | „Sprawdzony prezydent” 
- to hasło wyborcze Krzysztofa Hildebrandta przed 
najbliższymi wyborami. Bardziej jednak pasowałoby 
hasło „NIEOBECNY prezydent” - Hildebrandt unika 
bowiem debat i spotkań z mieszkańcami. 
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Niekwestionowanym zwycięzcą obydwu debat został 
Jacek Gafka. Kandydat był nagradzany gromkimi brawami 
za swoje wypowiedzi



4 www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

JUBILEUSZ | Uroczysta se-
sja rady gminy Wejherowo w 
ramach obchodów 80-lecia 
gminy odbyła się w hali wi-
dowiskowo-sportowej w Bol-
szewie. Honorowym obywate-
lem gminy został kapelmistrz 
Henryk Kornacki a statuetkę 
Gryfa Kaszubskiego otrzyma-
li prezes Pewik Henryk To-
maszewski i ks. prałat Daniel 
Nowak.

Sesja poprzedzona została 
mszą świętą w kościele pa-
rafialnym w Bolszewie pod 
przewodnictwem biskupa 
Wiesława Szlachetki. Central-
ną częścią uroczystości była 
sesja, na której wręczono sze-
reg odznaczeń i wyróżnień. Za 
zasługi w działalności społecz-
nej i zawodowej Prezydent RP 
nadał wójtowi gminy Henry-
kowi Skwarło srebrny Krzyż 
Zasługi a  Bożenie Plotzke 
złoty medal za długoletnią 
służbę. Odznaczenia wręczył 

wojewoda pomorski Ryszard 
Stachurski. Natomiast medale 
Pro Patria otrzymali: Samorzą-
dowe Gimnazjum w Bolszewie, 
Katarzyna Błędzka–Zając, rad-
ny Ryszard Dopke, kapelmistrz 
orkiestry dętej Henryk Kor-
nacki, wójt Henryk Skwarło i 
były doradca wójta Krzysztof 
Zabiegliński. Ministerialne od-
znaczenia otrzymali również 
radna Bożena Reszke – medal 
Komisji Edukacji Narodo-
wej, radny Wojciech Kuziel i 
Celina Czarnecka – brązową 

odznakę za zasługi dla sportu 
oraz radny Stanisław Bieszk i 
sołtys Krystyna Klawikowska– 
honorową odznakę za zasługi 
dla ochrony środowiska. Do-
datkowe wyróżnienie otrzymał 
sołtys Bieszkowic Kazimierz 
Bieszk i sołtys Warszkowa Do-
rota Formela. Uroczysta sesja 
była doskonałą okazją do wrę-
czenia najwyższych wyróżnień, 
przyznawanych przez władze 
gminy. Tytuł „Honorowego 
obywatela gminy Wejherowo” 
otrzymał wieloletni kapel-

mistrz orkiestry dętej gminy 
Wejherowo Henryk Kornac-
ki. Natomiast statuetkę Gryfa 
Kaszubskiego otrzymał prezes 
Pewik Gdynia Henryk Toma-
szewski i kapelan sanktuarium 
w Piaśnicy ks. Daniel Nowak. 
Na mocy decyzji Konwentu 
Województwa nadano gmi-
nie Wejherowo honorowe 
wyróżnienie za zasługi dla 
województwa pomorskiego. 
Medal z dyplomem odebrali 
z rąk marszałka Mieczysława 
Struka - wójt Henryk Skwarło 

i przewodniczący rady Hu-
bert Toma. Do licznych ży-
czeń i gratulacji dołączyli się 
z kwiatami i prezentami m.in. 
wojewoda pomorski Ryszard 
Stachurski, starosta wejherow-
ski Józef Reszke, burmistrz 
Redy Krzysztof Krzemiński, dy-
rektor biura ministra Kazimie-
rza Plocke i posła Jerzego Bud-
nika oraz władze gminy Linia, 
Łęczyce, Choczewo, Gniewino, 
Krokowa i Puck. Wieczorem w 
hali sportowej odbył się koncert 
Zbigniewa Wodeckiego.

JUBILEUSZE | Ciężka praca 
i wzajemne zrozumienie. Te 
rady na długoletnie poży-
cie małżeńskie głosiły pary, 
które pod koniec września 
obchodziły 50, 60 a nawet 
64 rocznicę ślubu. W su-
mie aż dwadzieścia pięć par 
małżeńskich z terenu gmi-
ny Wejherowo przybyło do 
dworku Rajska Góra w Gó-
rze, aby z rąk wójta gminy 
Henryka Skwarło odebrały 
Medale Róży od prezydenta 
Polski. 

Tradycyjnie już od kilku 
lat, uroczyste spotkanie zain-
augurowały życzenia wójta, 
który gratulował przybyłym 
parom długich lat życia mał-
żeńskiego, a zwłaszcza bycia 
wzorem trwałości i miłości 
dla młodych, który zdołał 
przetrwać dekady różnorod-
nych przemian politycznych. 
Wraz z życzeniami i me-
dalami, pary otrzymywały 
również kwiaty, legityma-
cje, prezenty oraz listy gra-
tulacyjne. Ze szczególnym 

EDUKACJA | Kilkunastu 
nauczycieli i pracowników 
oświaty uczestniczyło w 
gminnych obchodach Dnia 
Edukacji Narodowej. Uro-
czystość odbyła się w Ho-
telu Victoria w Bolszewie. 
Najważniejszym punktem 
wydarzenia było przyznanie 
zasłużonym nauczycielom 
Nagrody Wójta Gminy Wej-
herowo. Specjalna komisja 
wspólnie ze Związkami Za-
wodowymi wytypowała 9 pe-

dagogów, którzy z rąk wójta 
Henryka Skwarło odebrali 
listy gratulacyjne i kwiaty. 
Laureatami nagrody zostali: 
Teresa Hewelt z SP Gościci-
no, Danuta Dryla z SP Gości-
cino, Alicja Łączyńska z SP 
Gościcino, Grażyna Sikorra 
z SP Nowy Dwór Wejherow-
ski, Justyna Walenciak z SP 
Bolszewo, Justyna Kubiś z SP 
Orle, Barbara Kiedrowska z 
Przedszkola Gościcino, Da-
wid Kaczmarek z Gimnazjum 

Bolszewo i Piotr Schmidt z 
SP Góra. Gospodarz spotka-
nia Henryk Skwarło wyraził 
uznanie dla wysiłku wkła-
danego przez nauczycieli w 
realizację niełatwej misji wy-
chowawczej. Dziękował za 
rzetelną pracę i życzył by jej 
owoce były widoczne w suk-
cesach szkoły, jak i wycho-
wanków – przyszłych odpo-
wiedzialnych mieszkańców 
gminy Wejherowo.
(D.Dunajska)

Nagrody dla nauczycieli Kwiaty i medale dla małżeństw
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wzruszeniem oraz podziwem 
zebranych, przyjęto małżeń-
stwo Agnieszki i Brunona Sa-
wickich z Kniewa, którzy w 
tym roku obchodzą 64 rocz-
nicę ślubu. Spotkaniu towa-
rzyszyły występy artystyczne 
kaszubskiego zespołu dzieci z 
Samorządowej Szkoły Podsta-
wowej  w Górze oraz żeńskie-
go chóru gminy Wejherowo 
„Gaudeamus”. Gminne obcho-

dy złotych godów zakończyły 
się wspólnym zdjęciem oraz 
zagraniem przebojów z daw-
nych lat przez Orkiestrę Pro-
menadową z Gdańska.  W uro-
czystości uczestniczyli również 
członkowie rodzin jubilatów, 
proboszcz ks. Jerzy Osowicki z 
Góry i proboszcz ks. Stanisław 
Bach z Gościcina oraz radni i 
sołtysi z gminy Wejherowo. 
(D.Dunajska)

80-lat gminy Wejherowo
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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

www.powiat.wejherowo.pl

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomor-
skiej zaprasza Państwa do zwiedzania wszystkich swoich 
wystaw stałych i czasowych. Zwiedzanie wystaw oraz sa-
mego Muzeum możliwe jest w ciągu tygodnia robocze-
go w godzinach od 09:00 do 15:00, zaś w weekendy od 
11:00 do 17:00. Zapraszamy także na stronę internetową 
muzeum, która zawiera informacje o bieżących wydarze-
niach organizowanych przez placówkę. 

Muzeum zaprasza

Zarząd Powiatu Wejherow-
skiego z siedzibą w Wejhero-
wie przy ulicy 3 Maja 4 ogła-
sza otwarty konkurs ofert na 
zlecenie realizacji w okresie 
od 1 stycznia 2015 r. do 31 
grudnia 2019 r.  zadania z 
zakresu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej  

pn. ,,Prowadzenie na tere-
nie Powiatu Wejherowskie-
go całodobowej placówki 
opiekuńczo – wychowawczej 
typu rodzinnego w celu za-
pewnienia instytucjonalnej 
pieczy zastępczej dla 8 wy-
chowanków z terenu Powia-
tu Wejherowskiego wraz z 

udzieleniem dofinansowania 
tego zadania”, skierowany do 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienio-
nych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie.
(sp)

Stowarzyszenie Konsumen-
tów Polskich we współpracy 
z Urzędem Ochrony Konku-
rencji 

i Konsumentów uruchomiło 
internetowe centrum porad 
dla konsumentów. każdy kon-
sument może otrzymać bez-
płatną poradę prawną wysy-
łając e-mail na adres porady@

dlakonsumantow.pl.
Swoje zapytania mogą do 

Centrum zgłaszać wszyscy 
konsumenci mający problem 
z przedsiębiorcą. Porady nie 
są udzielane jedynie samym 
przedsiębiorcom.

Zgłaszane sprawy mogą do-
tyczyć różnych problemów 
konsumenckich w zakresie 

Internetowe centrum porad relacji łączącej konsumenta z 
przedsiębiorcą. Między innymi 
można się dowiedzieć jak sku-
tecznie złożyć reklamację, co 
robić w przypadku odrzucenia 
jej przez sklep czy jak rozwiązać 
umowę. Odpowiedzi pomogą 
lepiej poznać prawa oraz moż-
liwości dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe 
informacje na stronie 
www.eporady.konsumenci.org. 

Otwarty konkurs ofert 
na zlecenie realizacji zadania Zachęcamy wszystkich 

dorosłych mieszkańców 
powiatu wejherowskiego 
do udziału w wyborach sa-
morządowych 16 listopada 
br. Każdy mieszkaniec 
podczas aktu wyborcze-
go na czterech osobnych 
kartach wyborczych będzie 
mógł wskazać jednego 
kandydata do Rady Miasta 
lub Gminy, jednego kan-
dydata na Wójta Gminy, 
Burmistrza lub Prezydenta 

Miasta, jednego kandydata 
do Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego oraz jednego 
kandydata do Sejmiku 
Województwa Pomorskie-
go. Głosujemy w niedzielę, 
16 listopada- od godz. 
7:00 do 21:00 w ponad stu 
komisjach obwodowych 
na terenie całego powiatu 
wejherowskiego. Raz jesz-
cze zachęcamy do udziału 
w głosowaniu. 
(sp)

Wybory samorządowe.
Będziemy głosować 16 listopada



III. DZIAŁANIA OGÓLNE, SPRAWY RÓŻNE,
FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIASTA

1.  Ograniczenie odbywania służby Straży Miejskiej  
z fotoradarami i skoncentrowanie działań strażników  
na realnej pomocy Mieszkańcom.

2.  Skrócenie o połowę czasu oczekiwania na decyzje
 wydawane przez miasto.
3.  Rzeczywisty dyżur Prezydenta Miasta minimum  

raz w tygodniu.
4.  Poszerzenie oferty dostępu do darmowego Internetu
 w kilku kolejnych punktach miasta.
5.  Pełna współpraca z samorządem powiatowym  

i wojewódzkim oraz administracją rządową.
6.  Współpraca Miasta (m.in. poprzez realizację wspólnych 

zadań) z partnerami społecznymi oraz samorządowymi, jak 
również Gdańskim Obszarem Metropolitalnym.

7.  Rzetelne i tolerancyjne sprawowanie mandatu społecznego
 – z poszanowaniem wszystkich Mieszkańców.
8.  Przejęcie stadionu w porozumieniu z Wejherowskim Klubem
 Sportowym „Gryf” w zarząd miasta i współpraca z Klubem.
9.  Realna rozbudowa oferty turystycznej miasta.
10.  Współpraca przy realizacji programów zdrowotnych
 dla Wejherowian.

II. DZIAŁANIA W SFERZE INWESTYCYJNEJ:

1.  Utwardzenie wszystkich gruntowych dróg w Wejherowie.
2.  Stworzenie planu budowy, modernizacji i bieżących 

remontów dróg.
3.  Budowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów.
4.  Budowa miejsc integracji mieszkańców (w tym strefy 

rekreacji, place zabaw) w każdej dzielnicy miasta.
5.  Realizacja zadań drogowych łączących północną i 

południową część miasta w sposób bezkolizyjny.
6.  Umożliwienie Mieszkańcom współtworzenia budżetu 

miasta (w formie ankiet z priorytetowymi inwestycjami). 
Wprowadzenie miliona złotych na tzw. „budżet obywatelski”.

7.  Tworzenie warunków do nowych inwestycji (powstawania 
nowych miejsc pracy).

8.  Obniżenie podatków dla Mieszkańców i firm.
9.  Rozwój transportu publicznego.
10.  Kontynuacja inwestycji rozpoczętych w bieżącej kadencji.

I. DZIAŁANIA W SFERZE SPOŁECZNEJ:

1.  Walka z bezrobociem.
2.  Rozwój bazy oświatowej.
3.  Budowa i remonty budynków komunalnych.
4.  Wsparcie dla osób korzystających
 z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5.  Wprowadzenie tzw. „Karty Rodziny” dla rodzin z trójką
 oraz większą ilością dzieci.
6. Zwiększenie ogólnej puli dofinansowania dla wszystkich 

organizacji i stowarzyszeń działających w mieście, ubiega-
jących się o tzw. „granty”.

7.  Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców.
8.  Organizacja szerokiego wachlarza imprez kulturalnych
 oraz rozrywkowych dla wszystkich Mieszkańców.
9.  Poszerzenie bieżącej oferty imprez o charakterze miejskim.
10. Podjęcie działań w celu przywrócenia funkcjonowania
 Rad Osiedlowych i ich aktywizacji.

KANDYDACI DO RADY 
MIASTA WEJHEROWA:

1 BIAŁK Grażyna
52 lata, z zawodu pielęgniar-
ka. Mężatka, dwójka doro-
słych dzieci i dwóch wnuków. 
Od urodzenia mieszka 
i pracuje w Wejherowie, 
obecnie jako pielęgniarka 
środowiskowo-rodzinna.

2 3KRAWIEC Mariusz
Od urodzenia mieszkaniec 
Wejherowa. Ukończył 
studia wyższe na Wydziale 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego, 
kierunek Prawo. Czynnie 
zajmuje się sportem.

HIERASIMCZYK 
Erwin
Od urodzenia mieszka 
w Wejherowie. Kawaler. 
Od ponad roku trenuje 
młodzież w juniorskich 
drużynach ‘Gryfa’ Wej-
herowo.

4 5SZYMAŃSKI 
Maciej
Rodowity wejherowianin. 
Z zawodu masażysta, 
a od ponad 10 lat repre-
zentuje jako zawodnik 
barwy klubu piłkarskiego 
WKS „Gryf” Wejherowo. 

SZCZYGIEŁ 
Arkadiusz
Naczelnik Wydziału 
Rozwoju i Programów 
Europejskich Starostwa 
Powiatowego w Wej-
herowie. Od 2006 r. 
Radny Wejherowa.

6 KILIŃSKI Dawid
24 lata, mieszkaniec Wej-
herowa. Z wykształcenia 
elektronik. Pracuje w 
prężnie rozwijającej się 
firmie informatycznej. 
Jest człowiekiem zaanga-
żowanym społecznie.

7 ADEREK Artur
Z Wejherowem związany 
od urodzenia.  Student 
Marketingu i Zarządzania. 
Obecnie pracownik admini-
stracyjny w Trans-Nauta sp. 
z o.o. i doradca marketingo-
wy w New Vision Polska.

8 CZYŻEWSKI 
Bartłomiej
 27 lat. Pracuje w sektorze 
finansowym. Jako zwolennik 
dialogu społecznego głosi 
hasło: „Działajmy wspólnie. 
Małe Kroki – Wielkie Rezul-
taty”.

9 GAFKA Jacek
Wejherowianin od 
urodzenia. 35 lat, żonaty. 
Tata 5- letniego Wiktora 
oraz 2- letniego Karola. 
Absolwent Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego.

10 11
WOŹNIAK 
Bartłomiej
33 lata, żonaty. Ukończył 
studia na Uniwersytecie 
Gdańskim na kierunku 
Geografia Rozwoju Regio-
nalnego. udziela się chary-
tatywnie i społecznie.

DURAJEWSKA 
Angelika 
25 lat. Mama 4-letniego 
Fabiana. Obecnie studiu-
je na kierunku Ochrona 
Środowiska w Kaszub-
sko-Pomorskiej Szkole 
Wyższej w Wejherowie.

12 BUDNIK Ma-
rek 
56 lat. Żonaty, trójka 
dzieci. Od trzech 
kadencji pełni funkcję 
Radnego w  Radzie 
Miasta Wejherowa. 
Przedsiębiorca.

13 ŁUKOWICZ 
Maciej 
46 lat. Radny i wiceprze-
wodniczący Rady Miasta 
Wejherowa. Żona Hanna 
i syn Ksawery; jest synem 
wejherowskich lekarzy 
Mirosławy i Mirona.

14 SCHMIDT 
Mateusz 
Rocznik 1990, żonaty. Wy-
kształcenie wyższe. Autor 
pierwszej pracy licencjac-
kiej w języku kaszubskim. 
Działa w kilku organizacjach 
pozarządowych.

15

16

DAWSZEWSKI 
Piotr
48 lat. Absolwent wydziału 
Edukacyjno-Filozoficznego 
PAP w Słupsku oraz Szkoły 
Oficerskiej. Zastępca Dyr. 
Aresztu Śledczego w Gdań-
sku.

SKOWRONEK 
Marcin 
Żonaty, dwie córki.  Z wy-
kształcenia ekonomista 
– specjalność Finanse 
i Rachunkowość. Od 2002 
roku pracuje na własny 
rachunek.

17 KANDZORA 
Ryszard 
Wejherowianin, kon-
serwatysta  i Kaszuba. 
Przez trzy  kadencje 
Radny Miasta Wejhero-
wa i członek Zarządu 
Miasta.

18 SZLAS Rafał 
Lat 40, żonaty, dwójka 
dzieci. Lokalny przedsię-
biorca, współwłaściciel 
firmy Northpol. Działacz 
społeczny (prezes 
Wejherowskiego Klubu 
Sportowego Gryf.

19 GROTH Tomasz 
Lat 29, żonaty. Wykształce-
nie medyczne, prowadzi 
własną działalność, jest 
kierownikiem Grupy In-
terwencyjnej w WWOPR, 
prowadzi wykłady w 
szkołach nauki jazdy.

20 POTRYKUS 
Katarzyna 
39 lat, z wykształce-
nia inżynier. Matka 
trójki dzieci. 12 letnie 
doświadczenie w pracy 
w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gniewinie.

21 GAFKA
Waldemar 
37 lat, żonaty, dwójka 
dzieci. Wykształcenie 
wyższe ekonomiczne na 
Uniwersytecie Gdańskim.  
Prowadzi działalność 
gospodarczą.
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Chodzi o wywiad, którego Ra-
dosław Sikorski udzielił amery-
kańskiemu, wpływowemu por-
talowi Politico, już po tym, jak 
przestał być ministrem spraw 
zagranicznych. Takiego zamie-
szania już dawno w Polsce nie 
było.

Piszę świadomie w Polsce, bo 
na Zachodzie i na Wschodzie, 
ten wywiad aż tak dużego jak 
u nas rezonansu nie wywołał. 
Poszło głównie o ogólnikową 
sugestię, z której Sikorski szybko 
się wycofał, że Putin już w cza-
sie pierwszej oficjalnej wizyty 
Tuska w Moskwie, do której do-
szło w lutym 2008 roku, miał go 
zachęcać do wspólnego z Rosją 
rozbioru Ukrainy. Argumen-
tował, że Ukraina to „sztucz-
ny kraj”, a „Lwów jest polskim 
miastem”. I mimo iż z wywiadu 
jasno wynikało, że Tusk tego te-
matu w ogóle nie podjął, zaczęła 
się polityczna i medialna burza. 

Zostawię na boku absurdalne 
moim zdaniem insynuacje, ja-
koby Sikorskim kierowały tak 
niskie pobudki jak zemsta na 
Tusku, czy chęć podtrzymania 
zainteresowania swoją osobą 
mediów krajowych i zagranicz-
nych. Prezes PiS Kaczyński za-
rzucił Tuskowi i Sikorskiemu, że 
z wiedzą o niecnych zamiarach 
Putina wobec Ukrainy niczego 
nie zrobili, nawet nie poinfor-
mowali o tym ówczesnego pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego. Po 
pierwsze, ze sprostowania Sikor-
skiego wynika, że do rozmowy 
na temat Ukrainy wtedy nie do-
szło, a po drugie, przypomniano 
prezesowi, że kilka miesięcy 
później, na szczycie NATO w 
Bukareszcie, prezydent Ka-
czyński, podobnie jak wszy-
scy pozostali jego uczestnicy, 
w tym prezydent G.W. Bush, 
usłyszeli od Putina dokładnie 
te same, złowieszcze dywagacje 
na temat Ukrainy, więc co tu 
było do ukrycia. A tak w ogóle, 
to dla prezesa ten wywiad jest 
potwierdzeniem całkowitego 
fiaska resetu naszej polityki 
wobec Moskwy, zainicjowa-
nego właśnie w tym czasie. Si-
korskiemu przy okazji zarzucił 
brak podstawowych kwalifika-

Zamieszanie wokół 
wywiadu Sikorskiego

cji do pełnienia ważnych funkcji 
w państwie, za czym poszedł for-
malny wniosek o odwołanie go 
ze stanowiska Marszałka Sejmu, 
na które nie tak dawno został 
powołany. Lider SLD Miller za-
atakował Sikorskiego zupełnie z 
innej strony. Wytknął mu miano-
wicie fobie antyrosyjskie, co jego 
zdaniem obniża bezpieczeństwo 
Polski. Sam autor wywiadu Ben 
Judah był zdziwiony taką reakcją 
polskich polityków. Nazwał to 
wprost „tabloidyzacją polityki”. 
Nie byłoby tego zamieszania, 
gdyby wywiad był autoryzowany, 
ale takiego obowiązku w Stanach 
nie ma. Jestem przekonany, że 
Sikorskiemu chodziło głównie 
o to, by Zachód nie dał się uśpić 
Putinowi. Zauważmy, wywiadu 
udzielił w czasie, gdy Amerykanie 
prowadzą z Rosjanami zakulisowe 
rozmowy dotyczące poważnego 
zagrożenia, jakim dla cywilizacji 
zachodniej staje się fundamen-
talistyczne Państwo Islamskie 
(IS). Amerykanie przeciw niemu 
montują szeroką koalicję i chcą, 
by była w niej także Rosja. Sikor-
skiemu zależy, by nie odbyło się 
to kosztem Ukrainy. Być może 
zdanie z Tuskiem miało wzmoc-
nić ten przekaz. Cóż, wyszło fa-
talnie, a jak znam polską politykę, 
będzie mu to jeszcze bardzo długo 
wypominane. 

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

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

To bardzo ważna droga nie 
tylko dla mieszkańców Wej-
herowa i Gościcina, ale też 
okolicznych miejscowości. 
Budowa była konieczna nie 
tylko ze względu na uspraw-
nienie ruchu w tej okolicy, 
ale też ze względu na bezpie-
czeństwo. Dochodziło tu bo-
wiem do wielu wypadków.

- Inwestycja była realizowa-
na wspólnie przez powiat i 
naszą gminę – mówi Henryk 
Skwarło, wójt gminy Wejhe-
rowo. - Została dofinansowa-
na z Narodowego Programu 
Dróg Lokalnych, tzw. „sche-
tynówek”. To pierwsze dofi-
nansowanie w historii gminy, 
które pozyskaliśmy z tego 
programu, i dzięki temu tak 
duża inwestycja mogła być 
zrealizowana. 

Ogromna inwestycja drogowa zakończona
Niemal 5 mln zł kosztowała budowa nowego połączenia drogowego ulicy Południowej w Gościcinie 
z ulicą Sucharskiego w Wejherowie. Zakres prac był ogromny. Inwestycję oddano do użytku w tym tygodniu. 

Fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t

łudniową w Gościcinie z ulicą 
Sucharskiego w Wejherowie, 
budowę ronda, rozbudowę dro-
gi powiatowej - ulicy Suchar-
skiego oraz budowę chodników 
i ścieżek rowerowych. Oprócz 
wykonania nowych asfaltowych 
nawierzchni jezdni powstały 
ciągi rowerowe i piesze, cztery 
zatoki autobusowe, dwuetapo-
we przejścia dla pieszych, wyspy 
kanalizujące ruch, odwodnienia 
z dwoma zbiornikami retencyj-
nymi, oświetlenie, oznakowa-
nie poziome i pionowe wraz z 
barierami ochronnymi.

Łączny koszt inwestycji obej-
mujący oprócz robót budow-
lanych także koszty: wycinki 
drzew wzdłuż ulicy Sucharskie-
go, montażu barier energo-
chłonnych i ogrodzenia oraz 
nadzoru wyniósł ponad 4,7 
mln zł (z tego dofinansowanie 
to blisko 2,3 mln zł.). Pozosta-
ła kwota pochodzi z budżetów 
gminy i powiatu. Dodatkowym, 
kosztem inwestycji były tak-
że odszkodowania za wykupy 
gruntów, które ponoszone były 
przez powiat, gminę i miasto 
Wejherowo.

- Cieszy mnie, że na ulicy Su-
charskiego (zgodnie z postu-
latami mieszkańców) powsta-
ło rondo, chodniki, zatoczki, 
droga rowerowa - dodaje Józef 
Reszke, starosta powiatu wejhe-
rowskiego. - Prezydent miasta, 
przez 12 lat zarządzając drogą, 
tego nie zrealizował. Nam uda-

ło się to w krótkim czasie po 
przejęciu drogi zrealizować to 
zadanie. Ważny jest odjazd na 
Gościcino – mieszkańcy nie 
będą musieli dwa razy przejeż-
dżać przez tory, dwa razy wjeż-
dżać na drogę krajową i przez 
to łatwiej im będzie dojechać 
do Wejherowa. Rozładuje to 

też korki, które tu zawsze się 
tworzyły. Przejezdność i bez-
pieczeństwo w tym miejscu na 
pewno znacznie się poprawi. 

Na uroczyste otwarcie zapro-
szono także Ryszarda Stachur-
skiego, Wojewodę Pomorskie-
go. 

- Byłem na podpisaniu umo-

wy, teraz jestem na oddaniu tej 
trasy – powiedział wojewoda 
po przecięciu wstęgi. - I jestem 
pod ogromnym wrażeniem za-
kresu prac, jakie udało się tu 
zrealizować. 

Zakres robót obejmował: 
budowę nowego odcinka uli-
cy gminnej łączącej ulicę Po-

Oddanie tej 
drogi do użyt-

ku usprawni 
ruch i poprawi 

bezpieczeń-
stwo w tym 

rejonie miasta
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Demogra� a jest nieubła-
gana i w sąsiednich powia-
tach powoduje zamykanie 
oddziałów, zwalnianie 
nauczycieli a czasem nawet 
“wygaszanie” szkół. Tymcza-
sem w powiecie wejherow-
skim w roku szkolnym liczba 
uczniów zwiększyła się o 154 
osób. Jak to się udało?

- Powodem jest na pewno 
bardzo dobra akcja marketin-
gowa naszych szkół. Jest ona 
oczywiście także związana z 
wyjątkowo dobrą, całościową 
ofertą naszego szkolnictwa. Je-
śli chodzi o wspomniane akcje 
marketingowe to realizowane 
są one od trzech lat i polegają 
na regularnych spotkaniach 
dla gimnazjalistów organizo-
wanych w konkretnych szko-
łach a także podczas wyjazdów 
do gimnazjów, także tych poza 
granicami naszego powiatu. 
Uczniowie otrzymują także 
specjalny folder, który pokazu-
je kompleksową ofertę naszych 
szkół. Drukujemy go w dużych 
ilościach, po to, żeby każdy z 
gimnazjalistów klasy trzeciej 
dostał publikację do ręki. Inne 
z działań, o których muszę 
wspomnieć to organizowane 
w powiecie Targi Edukacyjne.

Gimnazjaliści szukają dobrej 

Uczniów przyciągamy 
nowoczesnym szkolnictwem
Z Janem Domańskim, wicestarostą wejherowskim rozmawia Grzegorz Bryszewski.

Oświata w skrócie

Rok 2014/2015
-Liczba uczniów w roku szkolnym 2014-2015 - 5802, wzrost w 
stosunku do ubiegłego roku o 154 uczniów
-Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014-2015 - 280, wzrost o 
10 oddziałów
-Liczba nauczycieli w powiecie - 646 (prawie 75%  kadry stano-
wią nauczyciele mianowani i dyplomowani)
-Planowane wydatki oświatowe w budżecie powiatu w roku 
2014 wynoszą ponad 60 mln złotych, czyli stanowią  40,5%  
całości budżetu
-Budżet oświaty  w stosunku do roku ubiegłego wzrósł  o 2,8 
mln złotych
- Subwencja oświatowa zostały powiększone o kwotę 930 tys z 
innych źródeł � nansowania
-Budżet oświaty w obecnej kadencji 2011-2014 wyniósł 220 
mln złotych

Remonty w okresie 2011-2014 
Całościowy koszt remontów w placówkach szkolnych wyniósł   
ponad 20 mln zł. 
ZSP nr 1 w Wejherowie – 3 411 984 zł (najważniejsza inwestycja 
to budowa i wyposażenie auli, koniec tej inwestycji będzie miał 
miejsce w grudniu 2014 roku)
ZSP nr 2 w Wejherowie - 1 824 366 zł (najważniejszy remont to 
dokończenie wymiany pokrycia dachowego)
ZSP nr 3 w Wejherowie - 1 771 467 zł ( istotna inwestycja to 
przejście na gazowy system ogrzewania szkoły i remont sal 
dydaktycznych)
ZSP nr 4 w Wejherowie - 3 666 217 ( ważna inwestycja to budo-
wa wielostanowiskowej pracowni diagnostyki samochodowej)
ZSP w Redzie -643 457 zł
ZSP w Rumi – 654 071 zł
ZSP w Rumi – 5 698 258 zł (ważna inwestycja to budowa hali 
sportowej)
PZKS w Wejherowie – 1354 606 zł (najważniejsza inwestycja 
to remont i modernizacja budynku szkolnych warsztatów 
zawodowych)
PZPS w Wejherowie – 610 743 zł
PZPP w Wejherowie i Rumi – 721 660 zł
PZPOW – 14230 zł

zdobywają także certy� katy ce-
nione w branży i mogą obywać 
praktyki zawodowe w siedzibach 
współpracujących ze szkołą � rm.

Poza tym w szkołach zawo-
dowych cały czas kształci się 
młodzież w takich zawodach 
jak fryzjer, kucharz, sprzedawca, 
obserwujemy także duże zainte-
resowanie innymi kierunkami 
jak: technik geodeta i technik 
hotelarstwa. Warto także wspo-
mnieć o klasach mundurowych 
w naszych szkołach.

Minister Edukacji Narodowej 
zapowiedział, że rok szkolny 
2014/2015 mają być rokiem 
szkolnictwa zawodowego. Ja-
kie te słowa mają odniesienie 
jeśli chodzi o powiat wejhe-
rowski?

- Można powiedzieć, że my od 
zawsze stawialiśmy na szkolnic-
two zawodowe, które stanowi 
około 60 procent całej naszej 
oferty edukacyjnej. Możemy się 
pochwalić także wyjątkowo no-
woczesnymi placówkami, jed-
na z nich nazywana jest nawet 
„Uniwersytetem Szkolnictwa 
Zawodowego”.Nie jest to złośli-
we określenie, tylko sposób na 
podkreślenie nowoczesnej oferty 
i wyposażenia, które zachwyca 
także dyrektorów placówek edu-
kacyjnych z Trójmiasta.

ale też i skutecznej szkoły, 
czyli takiej, która może pomóc 
w znalezieniu pracy. Jak do-
pasowujecie ofertę do takich 
oczekiwań?

- Cały czas i na bieżąco moni-
torujemy sygnały z rynku pracy, 
współpracujemy z Powiatowym 
Urzędem Pracy oraz z doradca-
mi zawodowymi w gimnazjach. 
Taka współpraca z doradcami 
pozwala nam na zdobycie bez-
pośrednich i wiarygodnych in-
formacji o preferencjach gimna-
zjalistów. 

A co z pracodawcami? Czy oni 

także mają wpływ na ofertę 
szkolnictwa w powiecie?

- Oczywiście. Tutaj muszę 
wspomnieć o działaniach pro-
wadzonych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w 
Wejherowie przy ulicy Strzelec-
kiej. Tam oddaliśmy do użyt-
ku w ubiegłym roku szkolnym 
trzy klasopracownie w ramach 
współpracy z trzema praco-
dawcami z regionu z branży 
teleinformatycznej. Uczniowie 
tej szkoły korzystają z wyposa-
żenia pracowni i mają możli-
wość pozyskania umiejętności 
cenionych przez pracodawców, 

Od zawsze stawialiśmy na szkolnictwo zawodowe, które 
stanowi około 60 procent całej naszej oferty edukacyjnej 
– podkreśla Jan Domański, wicestarosta wejherowski
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Po śmierci bliscy zmarłego, 
pogrążeni w smutku i żałobie, 
potrzebują spokoju i czasu na 
przemyślenia. Tymczasem 
muszą uporać się z załatwie-
niem wielu formalności i zor-
ganizowaniem pogrzebu. I tu 
wiele od zakładu pogrzebowe-
go, który wybiorą. Niektóre z 
nich prowadzą tylko sprzedaż 
trumien i oferują transport 
zwłok, ale są też takie, które 
oferują kompleksowe usługi, 
zdejmując z najbliższej rodziny 
konieczność załatwiania wielu 
skomplikowanych spraw i for-
malności. I nie pobierają za to 
żadnych dodatkowych opłat.  

- Zajmujemy się wszystkim 
związanym z pogrzebem, 
począwszy od formalności w 
Urzędzie Stanu Cywilnego, 
poprzez załatwienie wszyst-
kich spraw na cmentarzu, or-
ganizacji samego pogrzebu, 
ceremonii, przewozu zwłok, 
organizacji przewozu żałob-
ników autokarem aż po po-
częstunek i wszystkie detale, 
jak np. oprawę muzyczną 
czy kwiaty – wylicza Marcin 
Uzdrowski, świadczący usługi 
pogrzebowe, - Od momentu 
odbioru zwłok zajmujemy się 
organizacją wszystkiego, oczy-
wiście według wytycznych 
najbliższych. 

Zakład Pogrzebowy Miro-
sław Uzdrowski świadczy usłu-
gi już od 1993 roku, natomiast 

Ostatnia droga 
z szacunkiem i godnością

Najwyższa jakość i kompleksowość – tak w dużym skrócie można opisać usługi świadczone 
przez Zakład Pogrzebowy Mirosław Uzdrowski z Wejherowa. 

na rynku wejherowskim działa od 
12 lat. Dziś dysponuje pełnym, 
profesjonalnym wyposażeniem, 
jak karawany, winda do opuszcza-
nia trumny, profesjonalne stroje 
dla pracowników, a nawet własna 
kwiaciarnia, specjalizująca się we 
florystyce żałobnej. W ofercie za-
kładu znajduje się też bardzo duży 
wybór trumien. 

- Od początku stawiamy na naj-
wyższą jakość usługi i kulturę na-
szych pracowników – przekonu-
je  Marcin Uzdrowski. - Choćby 
karawany: wiele zakładów kupu-
je jakiś używany, zwykły samo-
chód, wyjmuje tylne siedzenia i 
kładzie deskę. My dysponujemy 
wyłącznie fabrycznymi karawa-
nami. Podobnie sprawa ma się z 
wyborem trumien. Niektóre za-
kłady pogrzebowe mają 2 czy 3 
na stanie, a klient wybiera tylko 
ze zdjęć z katalogu. Natomiast u 
nas w zakładzie mamy ponad 80 
trumien, które można obejrzeć 
i wybrać. Do tego te, które my 
sprzedajemy, są zawsze z drew-
na wysokiej jakości, a nie (jak 
to czasem bywa) wyroby z płyty 
wiórowej sprzedawana jako dę-
bowe. 

Zakład Pogrzebowy Mirosław 
Uzdrowski z Wejherowa oferuje 
najniższe ceny oraz kredytowa-
nie usług przez ZUS. Wszystko 
to z myślą, aby w jak najbardziej 
godny sposób i z należnym sza-
cunkiem oddać ostatnią posługę 
zmarłemu. 

tel/fax. 58 677 56 17
kom.: 607 291 564
691 213 103, 607 291 564, 691 213 103

Zakład Pogrzebowy Mirosław Uzdrowski
ul. Nanicka 2/1
84-200 Wejherowo
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„Hubertus” jest chyba naj-
bardziej znaną  i wyczekiwaną 
przez wszystkich miłośników 
jazdy konnej imprezą jeź-
dziecką. To pełna emocji go-
nitwa za uciekającym konno 
jeźdźcem, z przymocowaną 
lisią kitą. Można go złapać, 
rywalizując tylko zgodnie z 
określonymi zasadami. Cho-
ciaż święto obchodzone jest 
tradycyjnie 3 listopada to go-
nitwy organizowane są w róż-
ne dni tego miesiąca. 

W stajni Imperius w Redzie 
miłośnicy jazdy konnej rów-
nież będą świętowali ten dzień 
tradycyjną gonitwą . 

- Nasza gonitwa odbędzie się 
15 listopada. Na pewno będzie 
to ogromna atrakcja dla miło-
śników jazdy konnej. Jako, że 
nasza stajnia wciąż się rozwija, 
dlatego też w tym roku w goni-
twie udział wezmą wyłącznie 
nasi stali klienci. Dopiero za 

rok planujemy stworzyć więk-
szą imprezę także dla osób 
spoza zespołu Imperiusa, któ-
rzy również w ten sposób ce-
lebrują swoje zamiłowanie do 
jazdy konnej - zapowiada Lu-
cyna Szatkowska, właścicielka 
stajni Imperius.

Jak tłumaczą przedstawiciele 
stajni sama gonitwa to okazja 
do zaprezentowania swoich 
umiejętności jeździeckich, a 
przede wszystkim poziomu 
zgrania jeźdźca z wierzchow-
cem. 

- Hubertus to też czas, by 
spotkać się ze znajomymi o 
podobnych zainteresowa-
niach, to czas zdrowej rywa-
lizacji i wspólnego biesiado-
wania. Gonitwę Hubertusa 
można  wygrać, łapiąc lisa. 
Element dobrej zabawy, 
wzmocniony sukcesem, to po-
wód do uśmiechu, a satysfak-
cja z uczestnictwa i wygranej 

W Imperiusie będą gonić lisa
3 listopada to Święto Hubertusa, czyli patrona jeźdźców, myśliwych i leśników. W stajni Imperius z Redy 
miłośnicy jazdy konnej będą świętowali za pomocą  Hubertusa, czyli tradycyjnej gonitwy za lisem.

w istocie napawa dumą - doda-
je Lucyna Szatkowska.

Stajnia Imperius działa od 
niedawna w Redzie. Obiekt ofe-
ruje miłośnikom hippiki 8 koni 
i dwóch instruktorów, oprócz 
zajęć na terenie stajni miło-
śnicy jazdy konnej mogą także 
korzystać z oferty przejażdżek 
po malowniczych okolicach 
Doliny Redy albo wypraw nad 
morze. W stajni z przejażdżek 
konnych korzysta aktualnie kil-
kunastu stałych klientów.

-Nie zależy nam na stworzeniu 
największej stajni w regionie. 
Cel jest inny, stworzenie ka-
meralnego miejsca z klimatem, 
gdzie każda z osób może liczyć 
na indywidualne podejście, a 
rozwijanie pasji do koni i ich 
dobro jest na pierwszym miej-
scu - dodaje właścicielka stajni. 
(GB)

- Hubertus to czas, by 
spotkać się ze znajomymi 
o podobnych zaintereso-
waniach, to czas zdrowej 
rywalizacji i wspólnego 
biesiadowania - mówi 
Lucyna Szatkowska, wła-
ścicielka stajni
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SPRZEDAM
SPRZEDAM ziemie 2500m2 w 
Łówczu Górnym kolo Strzebielina, 
cena do negocjacji. Tel: 607-773-
292.

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje, 
53m, wieżowiec, parter. Cena 195 
tys. Wejherowo. Tel: 58 672-60-75.

SPRZEDAM ziemie 2500m2 w 
Łówczu Górnym kolo Strzebielina, 
cena do negocjacji. Tel: 607-773-
292.

SPRZEDAM mieszkanie 57 m2, 
3 pokoje, 3 piętro, wieżowiec, 
Wejherowo. Tel: 604-915-138

SPRZEDAM ziemię 1.72 ha koło 
Szemuda, tel. 600 994 348

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

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

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

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

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, 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

DO WYNAJĘCIA

GARAŻ dwu stanowiskowy 
wynajmę od zaraz. Kartuzy, tel. 695 
813 159

LUBOWIDZ mieszkanie 
3-pokojowe, kuchnia i łazienka 
wyposażona i umeblowana. Tel: 
509-979-630

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

INNE

SPRZEDAM tanio cztery opony 
zimowe z felgami 13. Cena 320 zł. 
Tel: 510-501-955.

EDUKACJA

KOREPETYCJE z matematyki - 
student, skutecznie i niedrogo 

30zł/60min. Tel: 607-192-499

LEKCJE dodatkowe z � zyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

PRACA dodatkowa tylko Wejhe-
rowo i okolice. Sprzedaż pożyczek. 
Tel: 518-016-213

SZUKAM PRACY

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła. Cale trój-
miasto i okolice. Tel: 601-677-964

SZUKAM pracy jako rozwozi-
ciel jedzenia lub materiałów. 
Samochód Opel Combo C,duży 
bagażnik spal. 7 l/100 km. Tel: 
696-454-028

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

TOWARZYSKIE

SPRAGNIONY miłości 46 lat zapo-
zna panią z kartuz w wieku 40-50 
lat miłe, puszyste. Tel: 669-054-507

40 LETNI mężczyzna pozna 
kobietę na dalsze życie. Tel: 601-
775-377. 

SEX-sex-sex To Lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów. 
Tel: 514-120-213 Sopot

SKRZYWDZONY przez życie 46 
latek zapozna panią z kartuz w 
wieku 40-50 lat. Może jest jakaś 
pani co jest tak załamana jak ja. Tel: 
518-995-461

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM gęsi, kaczki do uboju. 
Kury nioski i ozdobne. Tel: 509-
874-681

RÓŻNE

ALE szybka gotówka – nawet 
10 000 zł!, proste zasady, bez 
zbędnych formalności. Provident: 
Polska S.A. - 600-400-295

SPRZEDAM kanapę, telewizor, 
krzesło obracane, tanio. Tel: 501-
534-260

SPRZEDAM tanio stolik pod tele-
wizor wysokość: 80cm, szerokość 
50cm długość 70cm, MDF dąb. 
Cena 120 zł. Tel: 510-501-955

SPRZEDAM drewno kominkowe 
gałęziówkę i do pieców co. Tel: 
782-846-927

BURSZTYN kupię. Tel: 532-110-
190

G R U P A  M E D I A L N A
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SPRZEDAM łuparkę do drzewa 
świdrową silnik 7 kw bardzo 
praktyczna, sęki nie mają żadnego 
znaczenia. Tel: 601-638-877 

SPRZEDAM pralkę automat Beko 
po wymianie łożysk stan dobry, 
cena 150 zł. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM lampy, bulaje 
okrętowe, mapy, zegary, kolumny 
kompasowe, dzwony oraz inne. Tel: 
601-163-000

SPRZEDAM sypialnię(2 łóżka, 2 
szafki, toaletka) antyk, orzech. Tel: 
604-915-138

SPRZEDAM wykładzinę dywa-
nową 8mx3,5m, brąz, 350 zł oraz 
dywan 3mx4m, beżowy, 200zł. Tel: 
604-915-138

SPRZEDAM kominek bez dymowy 
na paliwo ekologiczne, forma me-
bla, cena 450 zł. Tel: 604-915-138

SPRZEDAM futro z norek, długie, 
skórki kanadyjskie, stan bardzo 
dobry. Tel: 604-915-138

KUPIĘ spawarkę wirową 300-500A.
lub bester. Tel: 666-074-990

SPRZEDAM rower damski, ładny, 
kolor beżowo-brązowy z koszy-
kiem na zakupy, stan bardzo dobry 
320 zł. Tel: 507-486-424

SPRZEDAM materac sprężynowy 
160x200x18 mało używany 130 zł. 
Tel: 695-230-080

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 pomarańczowy, 
wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

OKNO drewniane, kolor sosnowy, 
wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzy-
dłowe, 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, zewnętrzne, 
prawe, z futryną, zbrojone z wizje-
rem, 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 dziew-
czynki, 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: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

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

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

SPRZEDAM 2 krzesła drewniane, 
siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34
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Największe sukcesy odnieśli 
w rywalizacji chłopców szkół 
podstawowych oraz gimna-
zjalnych, gdzie złote medale 
wywalczyła sztafeta Szkoły 
Podstawowej z Luzina oraz 
Gimnazjum nr 1 z Redy. Obie 
ekipy wygrały swoje biegi. 
Chłopacy z Luzina pokonali w 

bezpośredniej walce Publicz-
ną Szkołę Podstawową nr 1 w 
Starogardzie Gdańskim oraz 
Szkołę Podstawową nr 8 z Lę-
borka. Natomiast gimnazja-
liści z Redy wygrali z silnym 
Gimnazjum w Brusach oraz 
z Gimnazjum ze Skarszew. W 
kategorii dziewcząt ze szkół 
gimnazjalnych wywalczono 
ogromny sukces, zdobywając 
srebrny medal. Na drugim 
miejscu uplasowało się Samo-

rządowe Gimnazjum z Bolsze-
wa, ulegając tylko Gimnazjum 
nr 33 z Gdańska, a pokonując 
Gimnazjum w Rychnowych. 
W rywalizacji dziewcząt ze 
szkół podstawowych na dzie-
wiątym miejscu uplasowała 
się Szkoła Podstawowa nr 9 z 
Rumi W kategorii szkół śred-
nich wśród dziewcząt Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 w Wejherowie zajął piąte 
miejsce, zaś chłopcy z Zespo-

łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 z Rumi zdobyli srebrny 
medal. W sumie powiat wej-
herowski zdobył w klasyfikacji 
drużynowej cztery medale: 
dwa złote oraz dwa srebrne 
medale co jest ogromnym suk-
cesem. Start w tegorocznych 
mistrzostwach województwa 
pomorskiego był bardzo uda-
nym występem biegaczy, któ-
rzy powtórzyli występ z ubie-
głego roku.

Jest to jeden z największych 
i najważniejszych turniejów 
po przerwie wakacyjnej, bo 
weryfikuje formę zawodni-
ków  z regionu polski  pół-
nocnej już na samym po-
czątku  sezonu 2014/2015 w 
kategorii dzieci i młodzików. 
Na zawodach nie zabrakło 
również reprezentacji Szkół-

ki Judo Dragon Wejherowo. 
W tym wymagającym turnie-
ju najlepiej poradziła sobie 
Agata Syska i Marta Patok. 
Agata po trzech wygranych 
walkach, które rozstrzygnęła  
na swoją korzyść przed cza-
sem, uległa dopiero w finale 
zawodniczce Gryfa Słupsk 
i tym samym zajęła drugie 
miejsce. Należy zaznaczyć 
że Agata prowadziła przez 
większą część walki finało-
wej, kontrolując przebieg i 

Sukces judoczek 
z Wejherowa

ZAWODY | Na gdańskim Chełmie odbył 
się XXIV Turniej Judo im. Antoniego Reitera. 

dopiero w końcowych sekun-
dach popełniła błąd, który 
zdecydował o zwycięstwie 
rywalki.  Natomiast Marta po 
przegraniu walki o finał, była  
krok od zwycięstwa o brązowy 
medal tych zawodów, zabrakło 
jednak doświadczenia i tak 
zwanej zimnej krwi . Na 15 
sekund przed końcem walki 
nie zdołała utrzymać prowa-
dzenia i minimalnie przegrała 
zajmując ostatecznie bardzo 
dobre czwarte miejsce. Zapra-
szamy młodych adeptów judo 
(dyscypliny uznanej za jedną 
z najbardziej ogólnorozwojo-
wą dla dzieci) do trenowania 
tej dyscypliny w Wejherowie.

Zapraszamy 
młodych 
adeptów 

judo (dyscy-
pliny uzna-

nej za jedną 
z najbardziej 

ogólnoro-
zwojową dla 

dzieci) do 
trenowania 

tej dyscypli-
ny w Wejhe-

rowie

Złoci i srebrni sportowcy z powiatu
GARCZYN | Zawodnicy z powiatu wejherowskiego bardzo dobrze zaprezentowali się 
w mistrzostwach województwa pomorskiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich 
w sztafetowych biegach przełajowych. Zawody odbyły się w Garczynie.
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VIVA

Przetwórstwo Mięsa

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 

Szczególnie jego pierwsza 
połowa, w której chłopcy grali 
w obronie mocno wysunięci 
do przodu, co bardzo utrud-
niało rozgrywanie piłki za-
wodnikom Lechii. Sytuacje do 
strzelenia bramki na przemian 
mieli przeciwnicy jak i druży-
na Gryfa. Zabrakło tylko tro-
chę szczęścia. Taka taktyka gry 
przynosiła efekty, bo pierwsza 
połowa meczu zakończyła 
się wynikiem 0:0. Niestety w 

pierwszych minutach drugiej 
połowy po rykoszecie Gryf 
stracił pierwszą bramkę i do-
tychczas bardzo dobrze spi-
sujący się bramkarz musiał 
po raz pierwszy wyjąć piłkę 
z siatki. Zawodnikom Gryfa 
zabrakło trochę sił na taką grę 
jak w pierwszej połowie. W 
efekcie linie obronne cofnęły 
się na własną połowę boiska, 
co pozwoliło zawodnikom 
Lechii na swobodne rozgry-
wanie piłki. Doprowadziło to 
do utraty drugiej bramki. Po-
mimo tego drużyna Gryfa nie 

poddała się i sama dążyła do 
zdobycia bramki kontaktowej, 
co prawie się udało. W koń-
cówce meczu bramkarz Gryfa 
został pokonany po raz trzeci. 
Mecz był rozgrywany w bar-
dzo dobrym tempie, ob� tował 
w akcje podbramkowe a sędzia 
wiedział po co był na boisku. 
Pozwalał pograć piłką, ucinał 
niepotrzebne dyskusje, jed-
nocześnie reagował na faule, 
których nie było dużo, bo obie 
drużyny grały technicznie. W 
kolejnym meczu ligowym 11 
kolejki zawodnicy Gryfa na 

własnym boisku podejmowali 
drużynę Gryfa Słupsk.  Sobot-
ni rywale zajmowali aktual-
nie 8 miejsce z dorobkiem 14 
punktów. Bilans 4 wygrane, 2 
remisy, 4 porażki. Najlepszym 
strzelcem drużyny z Słupska 
okazuje się być Michał Wy-
socki z 6 bramkami .Na tego 
zawodnika Gryf musiał zwra-
cać ogromną uwagę. Wejhero-
wianie po bardzo dobrym me-
czu w Gdańsku, na własnym 
stadionie osiągnęli wynik 2:5. 
Trenerami są Tomasz Albecki 
i Erwin Hierasimczyk.

LIGA | W 12 kolejce 
III Ligi Bałtyckiej Gryf 
Wejherowo zmierzył się z 
rezerwami Arki II Gdynia. 
Spotkanie odbyło się w 
niedzielę na Narodowym 
Stadionie Rugby w Gdyni. 
Rezerwy Arki przegrały 
z Gryfem 0:2 (0:2) po go-
lach Krzysztofa Wickiego i 
Sebastiana Kowalskiego.

W zespole Gryfa Wej-
herowo występuje kilku 
znanych zawodników Arki 
Gdynia m.in. były czołowy 
napastnik juniorów Mi-
chał Fierka czy testowani 
w klubie Przemysław Ko-
stuch i Maciej Osłowski.  
Niedzielne spotkanie roz-
poczęło się dla gospodarzy 
w najgorszy z możliwych 
sposobów. Już w 2 minu-
cie meczu po rzucie roż-
nym, Krzysztof Wicki na 
raty pokonywał Jakuba 
Miszczuka i ustanowił 
wynik 1:0. Bramkarz Arki 
zdołał odbić strzał głową 
ale wobec dobitki z 
najbliższej odległości był 
już bezradny. Wkrótce 
Gryf stanął przed  szansą 
na podwyższenie wyniku 
ale Grzegorz Gicewicz nie 
tra� ł w bramkę. Żółto-
niebiescy odpowiedzieli 
w 13 minucie niecelnym 
strzałem Roberta Sulew-
skiego z rzutu wolnego. W 
22 minucie Gryf zdobył 
drugą bramkę w wyko-
naniu Sebastiana Kowal-
skiego, który popisał się 
skutecznym strzałem 
głową. Od tego momentu 

Arka zaczęła grać lepiej, 
co przełożyło się na kilka 
niezłych sytuacji bram-
kowych. W 32 minucie 
bliski szczęścia był Paweł 
Abbott ale po dobrym 
odegraniu Michała 
Gałeckiego uderzył z 15 
metrów w poprzeczkę. 
Jeszcze przed przerwą 
ładną akcję Macieja Ko-
ziary zakończył niecelnym 
strzałem narożnika pola 
karnego Przemysław 
Stolc a w 45 minucie po 
prostopadłym podaniu 
Gałeckiego w bramkę nie 
tra� ł Paweł Brzuzy. Na po-
czątku drugiej połowy na 
boisku pojawił się Mateusz 
Węsierski, który poka-
zał się w kilku akcjach z 
dobrej strony. Już po kilku 
minutach uderzał głową 
ale piłkę pewnie chwytał 
Wiesław Ferra. W 53 
minucie w dobrej sytuacji 
znalazł się Brzuzy ale 
ponownie bramkarz Gryfa 
dobrze interweniował. W 
61 minucie szansę na swo-
jego drugiego gola miał 
Wicki, jednak Miszczuk 
obronił jego strzał. W 74 
minucie zawodnicy Arki 
stworzyli najlepszą w tym 
meczu sytuację do zdo-
bycia bramki. Najpierw 
strzał Antonio Calderona 
odbił Ferra, ale hiszpański 
pomocnik odzyskał piłkę 
i dośrodkował w pole kar-
ne. Stojący bez opieki na 
4 metrze Węsierski tra� ł 
jednak tylko w poprzecz-
kę. (D. Dunajska)

Gryf 2000 dobrze 
gra technicznie
MECZE | W Pomorskiej Lidze Juniorów w 10 kolejce Gryf Wejherowo rozegrał mecz ligowy 
z drużyną Lechii Gdańsk. Mecz pomimo przegranej 3:0 był zagrany na bardzo dobrym poziomie. 
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Rezerwy Arki 
przegrały z Gryfem 0:2
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