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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

Paweł Sztender-
ski oraz Grze-

gorz Gniech, 
wejherowianie 
specjalizujący 
się w carvingu 

(sztuka polegają-
ca na rzeźbieniu 

w warzywach i 
owocach) zdobyli 
srebrny medal na 

zawodach Kuli-
narnego Pucharu 

Świata! Sukces jest 
tym większy, że 

właśnie te zawo-
dy, odbywające się 

w Luxemburgu, 
mają najwyższą 
rangę w między-

narodowym świe-
cie kulinarnym.
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Nie będzie dziś tekstu dotyczącego wyści-
gu o Wielką Pardubicką. Chociaż, to co się 
dzieje w tych dniach, to taką gonitwę z prze-
szkodami przypomina. Już zapewne wszyscy 
wiedzą, do czego chcę nawiązać? Śmigam 
sobie po Wejherowie i okolicy bliższej i dal-
szej. Wszędzie tłumy zaganianych Polaków. 
Przedostatnia niedziela przed Świętami Bo-
żego Narodzenia, na drogach przypomina-
ła pełnię lata. Na obwodnicy Trójmiasta trze-
ci pas ruchu w obie strony, tylko w niewiel-
kim stopniu polepszyłby warunki jazdy. To co 
działo się na parkingach i w centrach handlo-
wych, trudno opisywać. Skoro ludzie gonią 
bez opamiętania za prezentami, to widocz-
nie tego chcą. Czy jednak na pewno? Osobi-
ście wątpię. Gdy podsłuchuję przechodniów, 
moje wątpliwości zmieniają się w pewność. 
Ciocia zawsze kupuje dla niego i żony. Wujek 
pamięta o ich dwójce dzieci. Babcia obsypuje 
prezentami wnuki i dorosłe dzieci. Przyjacie-
le przynoszą prezenty zwykle w Drugi Dzień 
Świąt. Jeszcze prezenty w szkole. Do tego do-
łóżmy suto zastawione stoły wigilijne i w oba 
dni świąteczne. Jak to się ma do potoczne-
go poglądu, że jest biednie i prza-
śnie? Nijak. To co się dzieje po-
twierdza tezę, że społeczeństwo 
bogaci się z roku na rok. Za-
raz spadną na mnie gro-
my, szczególnie z jed-
nej strony sce-
ny politycznej. 
Trudno jed-
nak wygrać 
z faktami. Nie 
przeczę, że 
spora część 
społeczeń-
stwa klepie 
niedostatek. 
Bieda natomiast 
przynależy do co-
raz mniejszej ilości 
Polaków. Gdzie w tym 
wszystkim istota ob-
chodów święta przyjścia 
na Świat Syna Bożego? Po-
woli zanika. Na-
wet osoby moc-
no podkreślają-
ce swoje przy-
wiązanie do 

wiary katolickiej, zaczynają mówić o świec-
kiej tradycji świąt i per� dnie się nawzajem 
oszukują. Od czasu do czasu do kościoła (co-
raz mniej liczni), biegiem do pracy i przed-
szkola, najszybciej do sklepu. Internet, tele-
wizja, gazet papierowych mniej, książek jesz-
cze mniej. Gdzieś tam daleko zostaje Ktoś, czy 
Coś… Kto na tym wszystkim zyskuje? Odpo-
wiedź jest genialnie prosta. To bożek bizne-
su pod nazwą produkcja i handel. Zacierają 
ręce wszelkiej maści właściciele fabryk i skle-
pów. Liczą zyski, co rok wyższe. W ten spo-
sób koło się zamyka. Przecież w tym „okrop-
nym” handlu pracują zwykli ludzie, którzy 
także biorą udział w tytułowej gonitwie. Mój 
głos niewiele znaczy, ale chcę dać wszystkim 
do myślenia. W długie świąteczne wieczo-
ry zastanówmy się nad tym, co sami robimy 
ze swoim doczesnym życiem? Kilka dni temu 
obejrzałem, przez szyby okien mieszkań przy 
Rynku, wywiad redaktora Grzegorza Miecu-
gowa z Markiem Kamińskim. Ów znany po-
dróżnik, � lozof i biznesmen wybiera się wła-
śnie, na coś w rodzaju pielgrzymki. Wyruszy 
wiosną z Królewca, miasta � lozofa Kanta, do 
Santiago de Compostela. Po co? Otóż idąc 
samotnie te pięć tysięcy kilometrów, będzie 
szukał sensu i rozmawiał z ludźmi w drodze. 
Może każdy z nas powinien zacząć szukać 

swojej drogi do przejścia? Mimo wszyst-
ko, wesołych Świąt.

Gonitwa

na stronie: 
www.gwe24.pl

Jakub W. 

Archiwalne 
felietony 
Jakuba W. 
można znaleźć
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Co z tą windą?

Dziś w naszej cotygodniowej rubryce publikujemy zdjęcie z Rumi – dokładnie z niedawno wyremonto-
wanego dworca kolejowego. Już podczas ofi cjalnego otwarcia doszło do małego „zgrzytu”, gdyż oka-
zało się, że nie działa winda dla osób niepełnosprawnych. Jak udowadnia nasza Czytelniczka (za po-
mocą przysłanego do nas zdjęcia) – winda jak była niesprawna, tak nadal jest. Oznacza to, że peron 
jest całkowicie niedostępny dla osób niepełnosprawnych i matek z dzieckiem, ponieważ schody są 
wyposażone jedynie w „szyny” dla rowerów, brakuje zaś podjazdów. 
Dziękujemy pani Monice za przesłane zdjęcie. 
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Do stolicy Luxemburga 
przybyło aż 1703 reprezen-
tantów z 35 krajów z całego 
świata. Rywalizowali oni w 
czterech kategoriach. Trzy z 
nich były zarezerwowane dla 
drużyn kucharskich, które 
zmagały się w kategoriach 
kuchni zimnej oraz kuchni 
gorącej. Czwarta - ostatnia 
konkurencja - była zarezer-
wowana dla zawodników 
startujących indywidualnie. 
Tematem tej konkurencji 
była rzeźba artystyczna. Or-
ganizatorzy osobno oceniali 
cukierników oraz pozosta-
łych zawodników. 

- Cała ta kategoria dosko-
nale wpisuje się w istniejący 
i niezmieniający się od lat 
trend, że kuchnia to nie tylko 
gotowanie, lecz także sztuka, 
czasem w typowo artystycz-
nym wydaniu – mówi Paweł 
Sztenderski. - Wszyscy za-
wodnicy udowodnili, że ga-
stronomia to uczta nie tylko 
dla ciała, ale też dla duszy.

Cukiernicy czarowali pu-
bliczność pracami zrobiony-
mi z karmelu, czekolady, róż-
nego rodzaju ciast, kremów, 
nugatu czy marcepanu. Po-

Warsztaty teoretyczno – 
praktyczne dla nauczycieli 
przedmiotów zawodowych 
w zakresie nowych techno-
logii odbyły się w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Wejherowie. W 
szkoleniu uczestniczyli 
nauczyciele ze szkół po-
wiatu wejherowskiego oraz 
uczniowie. 

Dla branży informatycz-
no – teleinformatycznej 
tematem szkolenia były 
nowoczesne sieci telein-
formatyczne i przyrządy 
pomiarowe do badania 
sygnałów w tych sieciach 
oraz dodatkowo zajęcia w 
pracowni szerokopasmo-
wej komunikacji elek-
tronicznej, gdzie można 
było nauczyć się spawać 
światłowody.

Nauczyciele związani 
z branżą elektryczną i 
elektroniczną zapoznali się 
z tematyką bezpiecznych 
instalacji elektrycznych 
i eksploatacją urządzeń 
elektrycznych i elektro-
nicznych niskiego napię-

cia. Nowe rozwiązania w 
tych dziedzinach prezento-
wali przedstawiciele kilku 
firm branżowych. 

Uczestników szkolenia 
odwiedzili przedstawiciele 
nowo wybranych władz 
powiatowych: Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski, 
wicestarosta Witold Reclaf, 
Wojciech Rybakowski, 
członek zarządu powiatu 
oraz Mirosław Lademann, 
naczelnik wydziału edu-
kacji. 

Warsztaty umożliwiają 
nauczycielom poznanie 
najnowszych rozwiązań 
stosowanych w praktyce 
przemysłowej. Daje to 
możliwość modyfikowania 
treści kształcenia przeka-
zywanych uczniom tak, 
aby dobrze przygotować 
ich do wykonywania przy-
szłych zadań zawodowych. 
Dodatkowo warsztaty 
służą rozwojowi współpra-
cy szkół z pracodawcami 
i producentami sprzętu 
dla nowoczesnych branż 
przemysłu i usług. (raf)

Nauczyciele poznawali 
nowe technologie

Polscy rzeźbiarze 
srebrnymi medalistami
Niedawno w  Luxemburgu odbyły się zawody Kulinarnego Pucharu Świata (Villeroy & Boch 
Culinary World Cup). Podczas tegorocznej (12. już edycji) tych prestiżowych zawodów Polskę 
reprezentowali rzeźbiarze Paweł Sztenderski oraz Grzegorz Gniech. 

Grzegorz Gniech przygotował 
postać czarodzieja i magiczny 
świat roślin i zwierząt. W swojej 
pracy użył głównie dynie. Paweł 
Sztenderski również swoją pra-
cę oparł na dyni. Z tego mate-
riału wykonał m.in. orła, pieska 
preriowego i jeża. W pracach 
obu panów kolorytu dodawały 
kolorowe sałaty i kapusty. 

Jury, w skład którego wcho-
dzili przedstawiciele świata 
kulinarnego, ogłosili, że złoty 
medal należy się zawodnikom 
z Tajwanu za prace w taro (Hsu 
Kai Tun, Hong Quan Hong). 
Srebrny medal otrzymali nasi 
zawodnicy, Paweł Sztenderski 
oraz Grzegorz Gniech. Brą-
zowy medal zdobyli w dzie-
dzinie rzeźbienia w owocach 
i warzywach: Eliska Vostalova 
(Czechy), Anna Strandlova 
(Słowacja), Nunziata Sabatino 
(Włochy) oraz Erdem Dirbali 
(Turcja).

Jest to kolejny sukces naszych 
rzeźbiarzy na tak prestiżowej 
imprezie. Dwa lata temu Paweł 
i Grzegorz przywieźli brązowe 
medale z Olimpiady Kulinar-
nej IKA. Rok później zdobyli 
pięć złotych medali podczas 
Melonovego Sampionatu. Suk-
ces ten powtórzyli w tym roku, 
następnie wrócili ze srebrnymi 
medalami Culinary World Cup 
Luxemburg 2014. 

zostali zawodnicy swoje pracy 
wykonywali m. in. z owoców i 
warzyw, lodu, soli, masła, mar-
garyny, sera czy przypraw. 

Grzegorz Gniech oraz Paweł 
Sztenderski zaprezentowali się 
świetnie, a ich umiejętności 
zostały wysoko ocenione przez 

międzynarodowe jury. Pano-
wie pokazali sztukę carvingu, 
czyli artystycznego rzeźbienia 
w warzywach i owocach. Choć 
przygotowywali się razem, to 
na zawodach startowali indy-
widualnie, co oznacza, że sta-
nowili dla siebie konkurencję. 
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Uczestników szkolenia odwiedzili przedstawiciele 
nowo wybranych władz powiatowych
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W połowie grudnia dobiegły koń-
ca prace związane z modernizacją 
skrzyżowania drogi krajowej nr 6 z 
ulicą Zamostną w Bolszewie. Prze-
budowa polegała na dobudowaniu 
kolejnego pasa jezdni, umożliwiają-
cego bezpieczną jazdę pojazdów od 
strony Bolszewa prosto i w prawo. 
Drugi pas przeznaczony jest jedynie 
do skrętu w lewo. Ponadto zmie-
niono synchronizację sygnalizacji 
świetlnej, dzięki czemu na skrzyżo-
waniu  znajdują się jedynie pojazdy 
ruszające tylko z jednego kierunku. 
Pomimo iż drogi te posiadają status 
krajowej i powiatowej, to Gmina 
Wejherowo była inwestorem i sfinan-
sowała zadanie wspólnie z powiatem 
wejherowskim. Koszt przebudowy 
skrzyżowania opiewał na kwotę ok. 
300 tys zł. 

Bezpieczne skrzyżowanie w Bolszewie gotowe!





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

ochrony i promocji zdrowia w tym zdrowia psychicznego,1. 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, 2. 
promowanie aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych,
oświaty, wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży,3. 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,4. 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu,5. 
ratownictwa i ochrony ludności,6. 
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  7. 
i współpracy między społeczeństwami,
turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych,8. 
krajoznawstwa, ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i opieki nad 9. 
zwierzętami,
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 10. 
patologiom społecznym.
działań na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów  11. 
wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy.

Przewidywana kwota  na realizację powyższych zadań wynosi – 160.000 zł.

Miejsce i termin składania ofert: Biuro Obsługi Interesanta Starostwa 
Powiatowego                   
w Wejherowie w terminie do dnia 16 stycznia 2015 roku do godz. 16.00
Osoba upoważniona do kontaktów z wnioskodawcami: Monika Koss tel.(0-58) 
572-94-86.
Termin rozpatrzenia ofert: 15 luty 2015 roku.

Zasady przyznawania dotacji:
warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w zamkniętej kopercie 
oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i 
ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z  2011 r., Nr 6, poz. 25),

w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do tut. 1. 
Urzędu,
na kopercie  winna widnieć informacja jakiego zadania oferta ma dotyczyć 2. 
oraz nazwa organizacji lub podmiotu ubiegającego się o dotację,
do oferty należy dołączyć  następujące załączniki:3. 

-  kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub    
ewidencji, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;

-  pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji ( w przypadku gdy ofertę 
o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze 
statutem organizacji),

-  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających 
ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 
właściwego rejestru      

-  dokument  potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów). 
oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,4. 
złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji,5. 
organizacja, która składa kilka ofert w konkursie – powinna złożyć każdą 6. 
ofertę odrębnie w zamkniętej kopercie,
podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa,7. 
informacja o przyznaniu dotacji zamieszczona zostanie na stronie 8. 
internetowej powiatu www.powiat.wejherowo.pl, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Tryb przyznawania dotacji określony został w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r.  poz. 
1118 ze zm.).
Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia  2015 roku.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty 1. 
wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy,
ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym  2. 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale 3. 
których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3,  
ust. 3 będą realizować zadania publiczne,
w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, uwzględnia 4. 
się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty określone  
w art. 3, ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków 
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
planowany przez organizację pozarządową lub podmioty określone w art. 3, 5. 
ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę 
społeczną członków,
uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych 6. 
w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych  
w art. 3, ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania  
publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia 
otrzymanych na ten cel środków.

Formularz ofert można uzyskać w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie www.powiat.wejherowo.pl

Wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu powiatu w formie 
dotacji dla organizacji pozarządowych  na zadania realizowane  
w 2013 roku kształtowały się następująco:

promocja zdrowia –13.700 zł1. 
oświata, wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży –14.800 zł2. 
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 23.500 zł 3. 
kultura fizyczna i sport –45.000 zł4. 
bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 5. 
– 3.000 zł
ratownictwo i ochrona ludności – 2.000 zł6. 

Wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu powiatu w formie 
dotacji dla organizacji pozarządowych  na zadania realizowane  
w 2014 roku kształtowały się następująco:

ochrona i promocja zdrowia w tym zdrowia psychicznego – 8.500 zł 1. 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, 2. 
promowanie aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych  
– 16.000 zł
oświata, wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży – 23.000 zł3. 
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury – 24.100 zł4. 
upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu -  59.500 zł5. 
ratownictwo i ochrona ludności -  3.800 zł6. 
turystyka, w tym promocje lokalne produktów turystycznych - 11.100 zł7. 
porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom 8. 
społecznym – 4.000 zł 

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Nr IVXXXVII/459/14 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 31 października 
2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert na

wykonanie zadań publicznych w 2015 roku przez podmioty prowadzące na terenie powiatu 
wejherowskiego działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:
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Konkurs podzielono na kilka 
kategorii. Nagrodę specjalną 
w kategorii “Kartki świątecz-

nej” wśród klas zerowych 
zdobyła Aleksandra Janicka z 
Przedszkola Samorządowego 
nr 2 w Wejherowie. Pierwsze 
miejsce zdobyły Maria Papke 
z SSP w Wejherowie i Niko-

la Mazur z SP w Wyszecinie. 
Wśród klas I-III zwyciężyli 
Tomasz Mierzwa z SSP w 
Orlu i Paulina Muttke z SSP 
w Nowym Dworze Wejhe-
rowskim. Wśród klas IV-VI 

Gwiazdka tuż, tuż...
Kolejny raz Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie rozstrzygnął artystyczny konkurs 
dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Gwiazdka tuż...tuż...”. Konkurs cieszył się ogromną popularnością- wpłynęło 
ponad 1000 prac, nie tylko z powiatu wejherowskiego ale i z całego Pomorza.

wygrali Wiktoria Izwaryn z SP 
nr 10 w Rumi, Rozalia Pijor z 
PZPOW w Wejherowie i We-
ronika Malottki z SP w Kębło-
wie. Natomiast z gimnazjum 
zwyciężyli Konrad Pawłowski 
z Gim. Katolickiego w Gdyni, 
Kamila Treder z Gim. w Bol-
szewie i Martyna Grochowska 
z Gim. nr 4 w Rumi. Wśród 
klas ponadgimnazjalnych na-
grodzono Klaudię Gdańską z 
ZSP nr 4 w Wejherowie i Alek-
sandra Tempska z PZPOW 
w Wejherowie. W kategorii 
“Szopki” wśród klas zerowych 
wyróżnienie otrzymała Marce-
lina Konkol z SP w Sychowie. 
Wśród klas I-III pierwsze miej-
sce zajęli Igor Skoczke z SP nr 

11 w Wejherowie, Daria Lesner 
z SP w Barłominie i Roksana 
Jankowska z SP w Jeleńskiej 
Hucie. Wśród klas IV-VI wy-
grał Krzysztof Labuda z SP w 
Kębłowie. W kategorii “Witra-
ży” zwyciężyły Maja Przybyła 
z SP w Jeleńskiej Hucie i Ka-
mila Chilicka z SP w Kębłowie. 
Wśród gimnazjum nagrody 
zdobyli Dominika Gruba z Gim. 
nr 2 w Redzie i Oskar Bork z 
Gim. w Bolszewie. W kategorii 
“Grafiki komputerowej” wśród 
klas I-III zwyciężył Igor Nielek 
z ZKiW w Strzebielinie, wśród 
klas IV–VI Martyna Brzeska z 
SP w Luzinie, wśród gimnazjum 
Michalina Kruszyńska z Gim. 
w Bolszewie, wśród szkół śred-

nich Maria Detlaf z ZSP nr 4 w 
Wejherowie. W kategorii “Kon-
kursu literackiego” w poezji klas 
I-III zwyciężyli Adam Bojke z 
SSP w Gościcinie i Zuzanna Le-
snau z SSP w Bolszewie, wśród 
klas IV-VI Monika Łosińska z 
ZS w Chmielnie. Wśród gim-
nazjum: Antonina Szachowska 
z Biblioteki Publicznej Gminy 
Wejherowo w Bolszewie, Ma-
ciej Szmidt z Zespołu Szkół w 
Chmielnie i Natalia Wasilke z 
Gim. w Bolszewie. Wśród szkół 
średnich Halina Kielińska z ZSP 
nr 4 w Wejherowie. W katego-
rii “Konkursu literackiego” w 
prozie klas I-III wygrała Jessica 
Mering z Biblioteki Publicznej 
w Bolszewie, wśród klas IV-
VI zwyciężyli Maciej Lubocki 
z SP nr 8 w Wejherowie i Ma-
ciej Łaga z SSP w Bolszewie a 
wśród gimnazjum nagrodzono 
Aleksandrę Wojciechowską z 

PZPOW w Wejherowie i Mi-
chalinę Kruszyńską z Gim. w 
Bolszewie. W sumie komisja 
konkursowa nagrodziła 170 
prac. Uroczystość odbyła się 
w Pałacu Przebendowskich w 
Wejherowie.
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Konkurs podzielono 
na kilka kategorii. 
Nagrodę specjalną 
w kategorii “Kartki 
świątecznej” wśród 
klas zerowych 
zdobyła Aleksandra 
Janicka z Przedszkola 
Samorządowego 
nr 2 w Wejherowie
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Teoretycznie wszystko jest pra-
widłowe, Bogdan Tokłowicz ma 
bowiem odpowiednie wykształ-
cenie, kompetencje i doświadcze-
nie do zajmowania stanowiska 
„Głównego Specjalisty do spraw 
rozwoju oświaty”. Pozostają jed-
nak pytania: Czy taki ekspert 
jest naprawdę potrzebny? Czy 
to przypadek, że jest to kolejny z 
radnych popierających prezyden-
ta, który znajduje zatrudnienie w 
instytucji podległej miastu?

Przyjrzyjmy się temu stanowi-
sku (dane na podstawie informa-
cji opublikowanej w Biuletynie 
Informacji Publicznej): Główny 
Specjalista do spraw rozwoju 
oświaty został zatrudniony w 
Miejskim Zespole Obsługi Pla-
cówek Oświatowych w Wejhe-
rowie w wymiarze 3/5 etatu. Od 
kandydata wymagano wyższego 

wykształcenia oraz doświadcze-
nia zawodowego w jednostkach 
samorządu terytorialnego lub 
placówkach oświatowych – mi-
nimum 5 lat. Wymagania dodat-
kowe to m.in. znajomość przepi-
sów: ustawy o systemie oświaty, 
Karta Nauczyciela, o � nansach 
publicznych, zasad do� nanso-
wania inwestycji w placówkach 
oświatowych, a także studia po-
dyplomowe, kursy i szkolenia z 
zakresu samorządu terytorialne-
go i oświaty oraz wskazane do-
świadczenie zawodowe wyższe 
od minimalnego.

Zakres zadań na stanowisku to 
m.in. koordynowanie pracy dy-
rektorów placówek oświatowych, 
nadzór nad remontami bieżący-
mi i inwestycjami oświatowymi, 
reprezentowanie organu pro-
wadzącego w postępowaniach 
w sprawie uzyskiwania przez 
nauczycieli awansu zawodowego 
na stopień nauczyciela miano-

Bo liczą się TYLKO kompetencje...
Niedawno został ogłoszony konkurs w Miejskim Zespole Placówek Oświatowych w Wejherowie (instytucji 
podlegającej władzom miasta). Wygrał do nie kto inny, jak... Bogdan Tokłowicz, radny z klubu Wolę 
Wejherowo, były wiceprezydent Wejherowa, obecnie przewodniczący rady miasta. 

Bogdan Tokłowicz jest już kolejnym (bodajże 
szóstym) radnym Wolę Wejherowo zatrudnio-
nym w jednostce zależnej od miasta. To prze-
sada. Zakres obowiązków, które miałby wy-
konywać odpowiada de facto kompetencjom 
wiceprezydenta ds. oświaty bądź dyrektora 
MZOPO. Nie wiem więc po co tworzy się ko-
lejny etat za publiczne pieniądze???! Utrzyma-
nie MZOPO to na dzisiaj 1,2 mln zł, zaś kolejne 

etaty dla prezydenckich radnych z pewnością nie zredukują tych 
kosztów. Nie wiadomo też tak naprawdę jakie są przyczyny utwo-
rzenia tego typu stanowiska i dlaczego objął je akurat Bogdan To-
kłowicz. Może dlatego, że jako radny, nie może już pełnić funkcji 
wiceprezydenta?... Tym ruchem po raz kolejny prezydent wraz ze 
swoim obozem (Wolę Wejherowo) udowadnia bardzo niskie stan-
dardy obowiązujące w samorządzie Wejherowa pod ich rządami.

Jacek Gafka, radny miasta Wejherowa

wanego, koordynacja organizacji 
uroczystości szkolnych, analiza 
subwencji oświatowej... czyli w 
praktyce to, czym Tokłowicz zaj-
mował się, zajmując stanowisko 
wiceprezydenta!

Na koniec kilka nazwisk rad-
nych, którzy znaleźli pracę w 
instytucjach podległych miastu: 

W. Kozłowski (ZUK), T. Patsidis 
(WCK), B. Tokłowicz (MZOPO), 
P. Formela (WZNK), T. Skowroń-
ska (WTBS). Ponadto w Radach 
Nadzorczych spółek z udzialem 
kapitalu miasta: K. Hildebrandt 
(OPEC), B. Tokłowicz (PEWiK), 
B. Suwara (WTBS i ZUK), A. 
Kraszkiewicz (MZK i ZUK).Fo
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Zakres zadań 
na stanowi-
sku to m.in. 
koordyno-
wanie pracy 
dyrektorów 
placówek 
oświatowych, 
nadzór nad 
remontami 
bieżącymi i 
inwestycjami 
oświatowymi



Życie jak puzzle,
wszystko musi się układać

Z Kazimierzem 
Wierzbickim, 
właścicielem 
Tre� a S.A., 
rozmawia 
Zdzisława 
Mochnacz. 

- Na początku były puzzle... 
Jak to się zaczęło?

- Pytano mnie o to wielo-
krotnie. To może dzisiaj po-
wiem, że mój matematyczny 
umysł był nastawiony zawsze 
na rozwiązywanie proble-
mów. Puzzle to zagadka, 
którą trzeba rozwiązać. Ale 
jeszcze bardziej ciekawym 
i pasjonującym problemem 
do rozwiązania jest zamiana 
20 metrów kwadratowych na 
liczącą się europejską � rmę. 
Inspiracji nie trzeba daleko 
szukać: Paweł Olechnowicz 
z Lotosu czy Piotr Sojka z 
Gdańskiej Stoczni Remonto-
wej stoją na czele biznesów, 
na których może się wzoro-
wać cała Europa. 

- Tre�  to � rma produkująca 
gry, puzzle, karty. Obecna 
w Polsce i za granicą. Jakie 
są plany � rmy na najbliższe 
5-10 lat?

- W Tre� u zawsze staramy 
się mierzyć jak najwyżej, a 
naszym ambicjom towarzyszy 
silna motywacja, która od lat 
pozwala nam osiągać nasze 
cele. Nasze plany na kolejne 
lata to dalszy rozwój ekspor-
tu i budowanie silnej marki 
Tre�  w Polsce, ale także w 
rejonie Europy centralnej i 
środkowowschodniej. Chce-
my, aby Tre�  kojarzył się z 
dobrą � rmą produkującą bez-
pieczne, edukacyjne, ciekawe 
zabawki. Od lat pracujemy 
nad zbudowaniem silnej 
pozycji w Europie, wysyłamy 
nasze produkty bezpośred-

nio już do ponad 50 krajów 
świata, ale w dalszym ciągu są 
miejsca, gdzie puzzle Tre� a 
nie są jeszcze dostępne. 
Chcemy to zmienić i być 
� rmą globalną w pełnym tego 
słowa znaczeniu. 

- Gdzie w Polsce można 
znaleźć produkty Tre� a?

- Właściwie wszędzie. Jeste-
śmy obecni w hipermarke-
tach, dyskontach i na rynku 
tradycyjnym, w księgarniach, 
sklepach specjalistycznych 
i sklepach z zabawkami, 
a także w internecie. Cały 
asortyment Tre� a znajduje 
się również w naszym sklepie 
internetowym. 

- Jakie nowości Tre�  przy-
gotował na te święta? 
Co szczególnie by Pan 
polecił?

- Sprawdzonym hitem 
prezentowym jest w 2014 
roku gra „5 sekund”, ciekawa 
i zabawna rozgrywka dla 
całej rodziny. W tym roku 
Tre�  wygrał też przetarg 
na wydanie „Kolejki” – gry 
opracowanej przez Instytut 
Pamięci Narodowej. Tę grę 
szczególnie mogę polecić, 
podobnie jak wszystkie nasze 
nowe linie puzzli. Nowością 
w naszej ofercie są puzzle 
4000 i 6000 elementowe – to 
dobry pomysł na prezent dla 
największych miłośników 
puzzli. 

Cały wywiad czytaj w naj-
nowszym numerze Expressu 
Biznesu – już w Empikach! 

W hotelu Nadmorski w 
Gdyni odbył się kolejny, 
wyjątkowy wieczór 
z cyklu „Marka jest 
kobietą”.

Spotkanie prowadzone było 
przez Jarosława Waśkiewi-
cza, redaktora naczelnego 
biznesnafali.pl. Tym razem 
gościem była Grażyna Pa-
turalska, właścicielka � rmy 
„Styl w Wielkim Mieście”, 
wybrana do grona 50-ciu naj-
bardziej wpływowych Polek 
rankingu Home & Market 
oraz „Sto Polek” miesięcznika 
PANI. „Dama Polskiego Biz-
nesu” magazynu Zwierciadło, 
autorka „Najbardziej Orygi-
nalnego Biznesu Kobiecego” 
według World Association of 
Women Enterpreneurs oraz 
nagrody głównej „The Excel-
lent Women Enterpreneurs” 
przyznaną przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych ONZ.
Podczas spotkania Grażyna 
Paturalska zaprezentowała 
swoją najnowszą książkę 
„Ubierz duszę”. To publikacja 
dla każdej kobiety, która 
wprowadza do przyjaznego 
świata mody i stylu, uczy 
poczucia własnej wartości i 
wyrażania piękna ukrytego 
we wnętrzu. Napisana w 
bezpośredni i humorystyczny 
sposób. Natomiast inspirują-
ce i praktyczne porady „Bądź 
piękna tu i teraz” przedstawi-
ła Agnieszka Kośnik-Zając z 
Instytutu Medycyny Estetycz-
nej Babiana. ZM/DK

Marka 
jest kobietą
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SPOTKANIE

GKB jest organizacją przedsiębiorców, 
właścicieli i szefów czołowych � rm re-
gionu pomorskiego. Działa od 1994 roku. 
Misją tego stowarzyszenia jest lobbing i 
aktywizowanie gospodarki we wszystkich 
aspektach, które dotykać mogą kondycji 

W Teatrze Muzycznym im. 
Danuty Baduszkowej w Gdyni 
odbyła się Gala Partnerów Me-
ritum Banku 2014. Prowadzona 
była przez dwóch członków 
Kabaretu Limo: Wojciecha 
Tremiszewskiego oraz Szymo-
na Jachimka. 

Podczas gali podsumowa-
no dotychczasowe osiągnię-
cia, przedstawiono plany na 
najbliższą przyszłość oraz 
nagrodzono 16 partnerów 
w różnych kategoriach – 
zarówno ilościowych, jak i 
jakościowych - za wkład w 
rozwój Sieci Partnerskiej 
Meritum Banku.

Dorota Korbut

Jubileusz 
20-lecia GKB
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Dwudziestą rocznicę powstania obcho-
dził niedawno Gdański Klub Biznesu.

ekonomicznej � rm będących członkami 
klubu, jak również wzajemne wsparcie w 
działaniach biznesowych oraz osobistych, 
a także lobbing na rzecz rozwoju nie tylko 
przedsiębiorczości, czy infrastruktury, ale 
także kultury, edukacji, ochrony zdrowia 
mieszkańców regionu. Jubileusz był okazją 
do gratulacji i podsumowań. 
Dorota Korbut

Gala Partnerów 
Meritum Banku 2014
Sieć Partnerska Meritum Banku, która stanowi trzecią siłę na rynku 
franczyz bankowych i  posiada 188 placówek partnerskich, podsumo-
wała 5 lat swojego istnienia. 
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Forum, którego organizato-
rem była Warmińsko-Mazur-
ska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego S.A. w Olsztynie we 
współpracy z Domem Polski 
Wschodniej w Brukseli, to jed-
no z najważniejszych między-
narodowych wydarzeń gospo-
darczych w Polsce Wschodniej.
Tegoroczna impreza zgroma-
dziła przedstawicieli ponad 50 
przedsiębiorców z Warmii i 
Mazur oraz blisko 40 przedsta-
wicieli Jednostek Samorządu 
Terytorialnego, którzy w trak-
cie trwania forum uczestniczyli 
w panelach konferencyjnych i 
warsztatach. Tegorocznym te-
matem przewodnim forum 
było „Eastern Poland Go West!”.
Celem forum było stworzenie 
warunków do wspólnej debaty i 
intensy� kacji współpracy trans-
granicznej przedsiębiorców z 
krajów członkowskich UE i kra-
jów spoza UE, z uwzględnieniem 
roli, jaką może odgrywać w tym 
procesie administracja publiczna.
Forum otworzył Jacek Protas, 
marszałek województwa war-
mińsko-mazurskiego, Sławo-
mir Majman, prezes zarządu 
Polskiej Agencji Informacji i 
Inwestycji Zagranicznych S. 
A. oraz Włodzimierz Szelążek, 
prezes zarządu Warmińsko - 
Mazurskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Olsztynie.
W trakcie forum odbył się panel 
dyskusyjny „Rozwój przedsię-
biorstw z Polski Wschodniej po-
przez współpracę międzynaro-
dową”. Udział w nim wzięli m. in. 
Zdzisław Burmer, dyrektor zarzą-

VI Forum Gospodarcze Warmii i Mazur
Blisko 140 przedstawicieli biznesu, administracji publicznej i dyplomacji przyciągnęło 
VI Forum Gospodarcze Warmii i Mazur w Lidzbarku Warmińskim. 
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dzający Indyk Mazury, Krzysztof 
Jedziniak, dyrektor ds. inwestycji 
UKTI Central and Eastern Eu-
rope, prof. dr hab. Mariusz K. 
Piskuła, dyrektor Instytutu Roz-
rodu Zwierząt i Badań Żywności 

Polskiej Akademii Nauk w Olsz-
tynie oraz Jan Szynaka, prezes 
zarządu Szynaka Meble Sp. z o.o.
Podczas trwania forum odbyła 
się wystawa „Made in Warmia 
and Mazury”, prezentująca ofer-

ty wiodących � rm wojewódz-
twa warmińsko–mazurskiego 
oraz wystawa „Invest in Warmia 
and Mazury!”, gdzie swoje ofer-
ty inwestycyjne przedstawiły 
Instytucje Otoczenia Biznesu 

w tym Warmińsko-Mazurska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
S.A., Suwalska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A. podstrefy 
Ełk i Gołdap, Warmińsko-Ma-
zurskie Centrum Obsługi Inwe-

stora – Certy� kowany Partner 
PAIiIZ 2014-2016 (WMARR 
S.A. w Olsztynie), Dom Polski 
Wschodniej, COIiE oraz miasta 
i gminy z województwa war-
mińsko–mazurskiego.

- Jest Pan wyjątkowo uparty, 
niesamowicie pracowity - 
spał pan na łóżku polowym 
w gdyńskiej restauracji po 
zakończeniu pracy, a nowe 
potrawy wymyśla Pan... rysu-
jąc. Wszystko się zgadza?

- Tak. Z najdrobniejszymi 
szczegółami. Ale tak serio, to 
wydaje mi się, że jestem trochę 
pracoholikiem - sporo czasu 
spędzam w pracy, a gdy mam 
wolne, to często wypełniam 
sobie czas gastronomicznie, 
na szkoleniach, wyjazdach ku-
linarnych lub pomagając kole-
gom z branży. No i jakby tego 
było mało, to od września je-
stem też nauczycielem w ZSP w 
Kłaninie i uczę tam przyszłych 
kucharzy gotowania. Naucza-
nie sprawia mi dużą przyjem-
ność, praca w kuchni hotelu 
wymaga kreatywności, ale wie-
le jej aspektów się powtarza. W 
szkole możemy natomiast pra-
wie za każdym razem gotować 
coś nowego...

- A skąd się wzięło to zamiło-
wanie do rysowania?

- Odkąd pamiętam, zawsze 
lubiłem rysować, a jeśli chodzi 
o rysowanie potraw, to jest to 
historia z czasów, gdy programy 
kulinarne nie były tak modne 
i nowinki podglądało się na 
zagranicznych kanałach. Aby 
zapamiętać potrawy, które wi-
działem na ekranie telewizora, 
musiałem je sobie po prostu 
narysować. Później rysowałem, 
żeby informować kucharzy, jak 
mają wyglądać dania itd. Takie 
rysowanie zostało mi do dzisiaj, 
gdy przygotowuję jakieś propo-
zycje do karty lub na bankiety. 
Rysunki dań przygotowuję rów-
nież przed konkursami. Dania 
rysuję w dwóch perspektywach 
– z góry i z boku. W tym dru-
gim wypadku to taki mój rysu-
nek 3D.

Cały wywiad czytaj w naj-
nowszym numerze Expressu 
Biznesu – już w Empikach! 

Już od 1 stycznia 2015 r. kolejne grupy zawodowe zostaną ob-
jęte obowiązkiem zainstalowania kasy � skalnej. 

Są wśród nich m. in. lekarze, dentyści, prawnicy (z wyjątkiem 
notariuszy), doradcy podatkowi, a także warsztaty motoryzacyj-
ne, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, zakłady gastronomiczne 
(zarówno stacjonarne, jak i świadczące usługi cateringowe, z 
wyłączeniem usług na pokładach samolotów oraz w stołówkach 
szkolnych).

Zasadne jest, aby wszyscy podatnicy funkcjonowali w oparciu 
o te same reguły gry. Business Centre Club popiera jawność i 
rozszerzenie skali rejestrowania dochodów. Nałożenie obowiąz-
ku związanego z instalowaniem, eksploatacją i utrzymaniem 
kas to jednak dla � rm dodatkowe koszty. Rachunek ten powi-
nien równoważyć wzrost wiarygodności takich podatników po 
stronie organów podatkowych.

Rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące ewidencjonowa-
nia obrotu i kwot podatku na lata 2015 - 2016. Wydanie nowego 
rozporządzenia było koniecznością. Gdyby minister � nansów 
tego nie zrobił, to z dniem 1 stycznia 2015 r. obowiązek stoso-
wania kas � skalnych objąłby bez wyjątku wszystkich podatni-
ków. Z końcem 2014 r. przestaje bowiem obowiązywać dotych-
czasowe rozporządzenie ministra � nansów w sprawie zwolnień 
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas re-
jestrujących. Wraz z nim następuje utrata prawa do zwolnienia 
na kasy � skalne dotyczące m. in. działalności w zakresie opieki 
medycznej. Lekarze i lekarze dentyści zostali pozbawieni prawa 
do jakichkolwiek zwolnień z obowiązku posiadania kas � skal-
nych. Kasy � skalne będą musieli wprowadzić w swej działalno-
ści najpóźniej do 1 marca 2015 r. Oprac. Dorota Korbut

Gotowanie 
to przyjemność

Z Arturem Szymańskim, Szefem Kuchni restauracji 
„Rzeka Smaków” w hotelu Ibis Styles Gdynia Reda 
rozmawia Grzegorz Bryszewski.

Kasy � skalne dla lekarzy 
i innych grup zawodowych
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Funpark Croco-Roco to kolo-
rowy świat dżungli, w którym 
dzieci mogą się bezpiecznie 
bawić i uczyć. Poznają świat 
nauki i ciekawej, kreatywnej 
pracy. Jest to zarówno dosko-
nale wyposażony w rozmaite 
urządzenia i zabawki plac za-
baw, jak i punkt doraźnej opie-
ki nad dziećmi. Profesjonalna 
kadra opiekunów w odpowie-
dzialny sposób zajmie się po-
ciechą, a rodzice będą mogli 
w tym czasie bez nerwów za-
łatwić swoje sprawy, czy oddać 
się zasłużonemu relaksowi.

Nie tylko dla dzieci
Croco-Roco to miejsce spo-

tkań dla dużych i małych. Są tu 
atrakcje, które zadowolą dzieci 
w każdym wieku, a wiele z nich 
zainteresuje także dorosłych. 
W krokodylim domku znaj-
duje się kilkupiętrowy małpi 
gaj, w którym wszyscy – bez 
względu na wiek - przemie-
niają się w figlujące i skaczą-
ce małpki. W ślad za dziećmi 
mogą śmiało podążyć rodzice, 
gdyż konstrukcja dostosowana 
jest również do nich, zgodnie z 
zasadą, że na zabawę nigdy nie 
jest za późno.

Na spragnionych zabawy 
czeka tu: podwójna zjeżdżal-
nia falista, zjeżdżalnia tubowa 
z elementami przezroczysty-
mi, przejście linowe między 
poziomami, kapsuły, tunele, 
trampolina, basen z piłeczka-

mi oraz wiele innych atrakcji, 
spełniających oczekiwania do-
słownie każdego. A jeśli ktoś 
zechce odpocząć od biegania i 
skakania, to od tego jest kącik 
interaktywny z grami i zabaw-
kami oraz panelami zabawo-
wo-edukacyjnymi.

Bezpieczna zabawa 
Croco-Roco nie zapomina 

także o najmłodszych. Spe-
cjalnie dla dzieci do 2-go roku 
życia przygotowano spokojny 
i bezpieczny kącik zabaw. Tu 
maluchy znajdą basen z piłecz-
kami, miękką zjeżdżalnią oraz 
małą wspinaczką. Czekają tu 
na nie także kolorowe panele 
zabawowo–edukacyjne, duże 
klocki, bujaki i wiele innych 
zabawek.

Certyfikat Bezpieczeństwa 
to gwarancja, że rodzice mogą 
mieć pewność, że ich dzieciom 
nic tutaj nie grozi. Mogą od-
począć, poczytać gazetę, czy 
napić się kawy w przygotowa-
nym dla nich kąciku kawiar-
nianym. Jest to świetne miej-
sce aby spokojnie poczekać, aż 
maluch nacieszy się licznymi 
atrakcjami Funparku.

Promocje i happy hours
Ponadto można tu urządzić 

wspaniałą imprezkę – urodzi-
nową lub z jakiejkolwiek in-
nej okazji. Szczególnie warto 
zwrócić uwagę na propozycje 
przygotowane z okazji Sylwe-

Zabawa z krokodylem w kolorowej dżungli
Plac zabaw z kilkupiętrową konstrukcją, a w niej zjeżdżalni zjeżdżalnie, przejścia linowe i rozmaite konstrukcje – a wszystko to przystosowane nie 
tylko dla dzieci, ale też dorosłych. Bo przecież najlepsza zabawa jest wtedy, gdy razem z najmłodszymi mogą pobawić się ich rodzice, dziadkowie czy 
starsze rodzeństwo. Aby zapewnić dziecku i sobie tak wspaniałą rozrywkę wystarczy wybrać się do Funparku Croco-Roco. 

stra i karnawału. 
W noc sylwestrową 
dzieciaki zbierają się 
już o godz. 19.00, a 
w programie są m. 
in.: tańce-hulańce, 
zabawy tematyczne i film prosto 
z dżungli,  malowanie twarzy, 
bańki, eksperymenty, zimne 
ognie, słodkości itp. itd. 

W Croco-Roco organizowa-
ne są także bale okolicznościo-
we: mikołajkowe, andrzejkowe, 
na Halloween, itp. Dokładne 
informacje o tych imprezach 
można znaleźć na facebooko-
wym profilu Funparku. Są 
tam także liczne informacje o 
aktualnych promocjach oraz 
o happy hours, kiedy to warto 
skorzystać z atrakcji po obni-

żonych cenach (fa-
cebook.com/fun-
park.crocoroco).

Krokodyl do swo-
jego domku zapra-
sza w godzinach 

10:00 – 20:00 (także w niektóre 
dni świąteczne). Drodzy rodzi-
ce i opiekunowie - pamiętajcie 
jednak, że gdy będziecie w po-
trzebie, Croco–Roco przyjdzie 
z pomocą i otworzy swoją nor-
kę szybciej lub później ją za-
mknie... 

Funpark Croco-Roco
ul. Gdańska 30, 84-240 Reda
tel. 533 033 345
biuro: 534 324 314
crocokontakt@croco-roco.pl
crocobiuro@croco-roco.pl



Mam problem z oceną tego 
marszu. Nie chodzi mi o sam 
marsz, bo prawo do organi-
zowania marszów, manife-
stacji i zgromadzeń zapisane 
jest w naszej Konstytucji i 
każdy może z niego skorzy-
stać. Ale już hasło marszu 
„W obronie demokracji i 
wolności mediów” oraz jego 
data, budzą moje poważne 
zastrzeżenia.

Najpierw hasło marszu. 
Jego pierwszy człon sugeruje, 
że w Polsce demokracja jest 
zagrożona. Nie zgadzam 
się z tym. Gdyby tak było, 
ten marsz nie miałby prawa 
się odbyć. Zostałby pod 
rygorami karnymi zakaza-
ny. Jednym z dowodów na 
zagrożoną demokrację ma 
być sfałszowanie wyborów 
samorządowych. Już na ten 
temat pisałem we wcześniej-
szych felietonach. Nieprofe-
sjonalnie przeprowadzona 
kampania informacyjna, 
co skutkowało rekordową 
liczbą nieważnych głosów 
w wyborach do Sejmików 
Wojewódzkich, w dużej 
mierze zawiniona przez 
PKW niewydolność systemu 
informatycznego, ujawnione 
w formalnych protestach 
wyborczych, uchybienia i 
nieprawidłowości, wery-
fikowane teraz przez Sądy 
Okręgowe, nie świadczą 
jeszcze o masowym, świado-
mym fałszerstwie. Gdyby do 
niego doszło, sam namawiał-
bym do jeszcze ostrzejszych 
protestów, bo obywatele 
muszą mieć pełne zaufanie 
do instytucji sprawujących 
nadzór nad wolnymi wybo-
rami i nad mechanizmami 
legitymizującymi wybrane 
w ich wyniku władze. Przy-
pomnę, już w Konstytucji 3 
Maja napisano, że „WSZEL-
KA WŁADZA SPO-
ŁECZNOŚCI LUDZKIEJ 
POCZĄTEK SWÓJ BIERZE 
Z WOLI NARODU”. Ta 

zupełnie fundamentalna dla 
demokratycznego państwa 
zasada, została wpisana do 
każdej kolejnej polskiej Kon-
stytucji, do obecnej także. I 
nie ma żadnego powodu, by 
uznać, że nie jest ona dziś 
respektowana. Drugi człon 
hasła marszu sugeruje, że 
zagrożona jest w Polsce wol-
ność mediów. Z tym również 
się nie zgadzam. Fakt, gołym 
okiem widoczna jest dys-
proporcja w potencjale i sile 
oddziaływania mediów nur-
tu liberalnego, kojarzonych 
z obozem władzy i mediów 
nurtu prawicowego oraz 
konserwatywnego, nie kryją-
cych z kolei sympatii do PiS 
i ugrupowań prawicowych. 
Ale od tej konstatacji, do 
zarzutu, że wolność mediów 
jest zagrożona jeszcze daleka 
droga. Te pierwsze, określane 
jako mainstreamowe („głów-
nego nurtu”), promując 
bliski im świat idei i wartości, 
dla równowagi regularnie 
zapraszają na swoje łamy i do 
swoich studiów (radiowych 
i telewizyjnych) polityków 
innych opcji oraz niezależ-
nych ekspertów. Po drugie, 
sami właściciele, wydawcy i 
dziennikarze mediów prawi-
cowych i konserwatywnych 
powinni bardzo poważnie 
przemyśleć, dlaczego nie 
potrafią dotrzeć do szerszego 
grona czytelników, słuchaczy 
i telewidzów. Czy przyczyna 
tego leży tylko po stronie ich 
skromniejszych możliwości? 
Na koniec data marszu. Każ-
da, tylko nie ta. 13 grudnia 
powinniśmy, razem, ponad 
podziałami, oddawać hołd 
i czcić pamięć bohaterów i 
ofiary stanu wojennego. Ta 
data dla milionów Pola-
ków, szczególnie z mojego 
pokolenia, jest i długo jeszcze 
będzie wspomnieniem 
zbiorowego dramatu i oso-
bistej udręki. Ich sympatie 
polityczne rozkładają się 
dziś różnie. Jakie dobro ma 
wyniknąć z konfrontowania 
ich ze sobą, w tym właśnie 
dniu?

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

Marsz PiS w rocznicę 
stanu wojennego

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP
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W Olimpiadzie wystartowało 
łącznie 8 zespołów - dwa wy-
stawili organizatorzy, pozosta-
łe 6 wystawiły szkoły z powia-
tu wejherowskiego i puckiego. 
Organizatorzy wydarzenia 
stworzyli dla uczniów cztery 
konkurencje - test wiedzy in-
formatycznej, test znajomości 
arkusza Excel, badanie zabez-
pieczeń (czyli “hackowanie”) i 
zadania związane z programo-
waniem. Konkurencja  miały 
charakter praktyczny,ucznio-
wie rozwiązywali zadania  na 
ekranach komputerów.

-Nagrody w olimpiadzie to 
sprzęt komputerowy. Zdobyw-
ca pierwszego miejca otrzyma 
dysk twardy o wielkości 1,5 
terabajta,  inne nagrody to ta-
blet i słuchawki marki Philips 
- informuje Albert Rogiński, 
organizator mistrzostw.

KULTURA | Po raz pierwszy w 
nowym budynku Miejskiego 
Domu Kultury w Redzie od-
były się „Rodzinne Mikołajki” 
w formie ekologicznych warsz-
tatów ze zdobienia choinek, 
pierników i lampionów dla 
rodziców i dzieci. Przygotowa-
no również wspólne warsztaty 
muzyczne z gwiazdą, kaszub-
ską piosenkarką Weroniką 
Korthals. W Mikołajkach w 
redzkiej Fabryce Kultury 
uczestniczyło prawie 150 osób. 
Zorganizowano je we współ-
pracy z Referatem Gospodar-
ki Odpadami Komunalnymi 

Urzędu Miasta oraz z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej, aby propagować rodzin-
ne spędzanie czasu i nawyki 
ekologiczne. Podczas imprezy 
dzieci wspólnie z rodzinami 
pod okiem instruktora tworzy-
ły naturalne ozdoby z ciastek 
piernikowych, którymi potem 
dekorowały żywe choinki. Tak 
przystrojone drzewka każdy 
mógł zabrać do swoich domów 
lub zasadzić w ogródku czy 
na balkonie. Można też było 
specjalnymi farbami do szkła 
dekorować lampiony, które 
później zabierano do domów 

jako świąteczną dekorację. 
Zabawa była wyśmienita, a ro-
dzinne warsztaty dekorowania 
choinek i lampionów sprawi-
ły dzieciom dużo radości. Na 
uczestników czekały darmowe 
ekologiczne torby na zakupy 
i kamizelki odblaskowe z her-
bem miasta oraz udekorowa-
ne przez siebie żywe choinki i 
lampiony. Impreza zakończyła 
się warsztatami śpiewu, pro-
wadzonymi przez Weronikę 
Korthals i wspólnym śpiewa-
niem kolęd przy zapalonych 
światełkach.
(D.Dunajska)

Nieznani sprawcy złama-
li zabezpieczenia strony 
internetowej rumskiej 
Platformy Obywatelskiej 
i dokonali włamania. 
Podmienili treść witryny 
– na początku tygodnia 
zamiast informacji o 
burmistrzu, programie 
PO i aktualnościach partii 
widniał napis: „Hacked by 

Unkown-X”. 
Serwis PO podpięty jest 

jako podomena „polska-
sila.pl”. I nie tylko strona 
rumskiej PO została za-
atakowana – po wejściu na 
inne domeny obsługiwane 
przez polskasila.pl (ale 
nie wszystkie) wyświetla 
się ta sama informacja o 
włamaniu. (raf)

Zmiana godzin przyjmowania interesantów w Wigilię Bożego 
Narodzenia oraz w Sylwestra w Starostwie Powiatowym w Wej-
herowie

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Wejherowskiego w Wigilię 
Bożego Narodzenia tj. 24 grudnia br. interesanci będą przyjmo-
wani do godz. 14, natomiast w Sylwestra, 31 grudnia, wydział ko-
munikacji będzie przyjmował klientów do godz. 16.

Zmiany godzin przyjęć

Rumska PO – hacked 
by Unkown-X!

Informatyczna rywalizacja w ZSP3
Szesnastu uczniów rywalizowało w Mistrzostwach Wiedzy Komputero-
wej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie. 
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Wyniki:

KLASYFIKACJA 
INDYWIDUALNA:
I miejsce Adrian Szymański z 
ZSP3 w Wejherowie
II miejsce Piotr Walkusz z ZSP1 
w Wejherowie
III miejsce Grzegorz Kupczyk z 
ZSP3 w Wejherowie

KLASYFIKACJA 
DRUŻYNOWA
I miejsce Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 w 
Wejherowie
II miejsce Powiatowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Pucku
III miejsce Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Wejherowie

Organizatorzy 
wydarzenia 
przygotowali dla 
uczniów cztery 
konkurencje

Ekologiczne mikołajki w Redzie
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W Miko-
łajkach w 
redzkiej Fa-
bryce Kultury 
uczestniczyło 
prawie 150 
osób



AKCJA | Ratując jednego psa, 
nie zmienimy świata... ale świat 
zmieni się dla tego jednego psa 
– takie hasło przyświeca akcji, 
organizowanej przez wejhe-
rowskie Stowarzyszenie „Aka-
demia Złotego Wieku”. Akcja 
polega na wsparciu schroni-
ska dla bezdomnych zwierząt, 
zarówno finansowym, jak i 
poprzez dostarczenie karmy, 
koców, akcesoriów dla zwie-
rząt, itp. 

Akcja ma charakter ciągły, a 
nie jednorazowy, i rozpoczęła 
się w listopadzie. W grudniu 
pierwsze dary trafiły do Schro-
niska Bezdomnych Zwierząt  
w Dąbrówce k. Wejherowa.

- W grudniu nasi studenci 
zebrali 140 zł, które przela-
liśmy na konto schroniska – 

mówi Roman Białas, prezes 
stowarzyszenia i pomysłodaw-
ca akcji. - Chcemy zbiórkę pie-
niędzy na karmę organizować 
co miesiąc. Jednocześnie cały 
czas zbieramy rzeczy potrzeb-
ne schronisku. Pomoc jest bez-
terminowa. Oprócz studentów 
troje mieszkańców miasta - 
Stefania Morawska, Teresa Ko-
ścielniak i Grzegorz Michalski 
- zgłosiło się z pomocą. 

Osoby zainteresowane 
wsparciem schroniska proszo-
ne są o zgłaszanie się mailowe 
lub telefoniczne: tel.784 659 
795, azw.utww@tlen.pl. Mile 
widziana każda forma pomo-
cy, zarówno finansowa jak i 
rzeczowa (tj. niepotrzebne 
ubrania, koce, akcesoria dla 
zwierząt). (raf)

Emerycie, uratuj psu życie

Pierwsze dary 
dla schroniska 

zostały już 
przekazane 



Panu Krzysztofowi 
Krzemińskiemu

Burmistrzowi Miasta Reda
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy

skałdają

Wójt Gminy Szemud 
z pracownikami Urzędu

oraz Rada Gminy Szemud 

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Projekt: „ROZWÓJ CYFROWY GMINY REDA”

 Gmina Miasto Reda w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt unijny 
"Rozwój Cyfrowy Gminy Reda" w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

- eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności 
gospodarki "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013".

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do  szerokopasmowego Internetu 40 gospodarstwom 
domowym z terenu Redy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz 8 jednostkom podległym Gminie, 

w których umożliwi się każdemu mieszkańcowi korzystanie ze sprzętu komputerowego 
oraz dostęp do Internetu.

W ramach realizowanego projektu Gmina Miasto Reda zapewniła dostęp do szerokopasmowego 
Internetu jak także wyposażyła Bene� cjentów Ostatecznych w sprzęt komputerowy:

- 40 gospodarstw domowych,
- 8 placówek gminnych: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa 

Nr 6, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna. 

W każdej z  lokalizacji zapewniony został dostęp do Internetu przez okres 8 miesięcy realizacji 
projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu dla zachowania tzw. „trwałości projektu”. W ramach projektu 

zorganizowano również bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu.
W placówkach gminnych umożliwia się każdemu mieszkańcowi bezpłatne korzystanie ze sprzętu 

w godzinach funkcjonowania jednostki 
W celu informowania społeczeństwa o projekcie oraz gromadzenia przydatnych  danych funkcjonuje 

stronę internetowa projektu  o adresie http://www.cyfrowa.reda.pl/ 
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł około 550 tys. zł w czym:

- do� nansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 85 %
- dotacja celowa z publicznych środków krajowych wynosi 15 %

Rozwój Cyfrowy Gminy Reda 

Burmistrzowi Miasta Redy
Krzysztofowi Krzemińskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki

składa

Wójt Gminy Linia
wraz z pracownikami

Matki

składa
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SPRZEDAM

DZIAŁKĘ w Kartuzach zabudo-
waną, zagospodarowaną, media, 
sprzedam pilnie, tel. 695 813 159

SPRZEDAM ziemie 25000 m2 w 
Łówczu Górnym, koło Strzebie-
lina, cena do negocjacji, kontakt 
607 773 292

SPRZEDAM mieszkanie 47 m, 
osiedle Kaszubskie, cena 160 tys., 
Wejherowo, tel. 514 689 930

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 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, 465 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

TANIE noclegi dla pracowników, 
� rm Bolszewo, tel. 781 426 010

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

WEJHEROWO komunalne, 76m, 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój ogrzewanie gazowe, 
zamienię na mniejsze, za dopłatą 
może być inna okolica, tel. 510 
118 155

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

INNE

SPRZEDAM 4 opony zimowe z 
felgami stalowymi 155/70/13, 
cena 290 zł, tel. 510 501 955

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 aparat cyfrowy - Fuji 
Film 14 megapix z ładowarkami, 
tel. 730 499 146, cena 120 zł, 
Wejherowo

SPRZEDAM Tv Samsung 37, stan 
dobry, 400 zł, Gdynia, tel. 888 
787 322

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

WIDEOFILMOWANIE: śluby, 
wesela, rocznice, tel. 505 908 307

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

TOWARZYSKIE

POZNAM sponsorkę w zamian 
dogodzę, mam 25 lat, tel. 696 
454 028

EXTRA cycusie, wystrzałowa 
dupcia, pozna panów sponsorów, 
tel. 514 670 725, Sopot

SINGEL 33 l., modelowy typ 
urody, szukam 1 pani 30-52 l., 
zadbanej, samotnej sponsorki, 
schadzki, Gdańsk, tel. 728 185 
466 sven

CHŁOPAK bez nałogów, lat 41, 
pozna miłą panią spod znaku lwa, 
stały związek, tel. 514 906 666

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM odkurzacz bezwor-
kowy Philips Power Pro Company, 
antyalergiczny, 1800 W, tel. 58 
672 69 75

PIANINO sprzedam, tel. 781 
426 010

SPRZEDAM atrakcyjny księgo-
zbiór oraz roczniki statystyczne 
z lat 1945-1970, Gdynia, tel. 58 
624 35 66

SPRZEDAM silnik 4.5 kw, dwu-
biegowy, plus włącznik, trójkąt 
gwiazda, cena 450 zł, tel. 601 
638 877

SPRZEDAM ławkę do ćwiczeń 
marki THORN, mało używaną, 
razem z osprzętem, tel. 601 638 
877

POTRZEBNA opieka na noc 
do starszej osoby, tel kont. 784 
581 269

SPRZEDAM drewno kominkowe 
do CO i gałęziówkę, transport do 
20 km gratis, tel. 606 522 604

SPRZEDAM kozaczki zimowe 
ocieplane, za kostki, beżowe, 
cena 20, 504 565 577

SPRZEDAM skrzydło drzwiowe 
pokojowe prawe kolor wenge 
50-, tel. 886 190 434

POMOC, mam 5-oro dzieci, 
potrzebuje ubrań, środków 
czystości, art. szkolne, Z góry 
dziękuje, tel. 788 245 594

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Daria 

Dunajska, Grzegorz Bryszewski, 
Krzysztof Handke

SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke
redakcja@expresspowiatu.pl
www.gwe24.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 1897-7405
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,

tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Agora SA
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

REDAKCJA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA www.pomorski.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

Dodaj swoją � rmę do informatora medycznego

tel. 660 731 138
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

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, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 

dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

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

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

Panu

Krzysztofowi Krzemińskiemu
Burmistrzowi Miasta Redy wyrazy głębokiego 

współczucia i słowa otuchy 
z  powodu  śmierci

Matki

składają 
Starosta  Wejherowski Gabriela Lisius 

wraz z  Zarządem  Powiatu Wejherowskiego

Matki

składają 
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KOSZYKÓWKA | W halach 
sportowych Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Rumi 
oraz Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Wejherowie 
odbył się II Turniej o Puchar 
Małego Trójmiasta Kaszubskie-
go w koszykówce amatorskiej. 

W zawodach uczestniczyło 
7 ekip, które były podzielone 
na dwie grupy, w których ry-
walizowały ze sobą w systemie 
„każdy z każdym”, następnie 
obowiązywał system pucha-
rowy. Każdy zespół rozegrał 
w turnieju minimum cztery 
spotkania, a mecze trwały 2x10 
minut. Najlepszą drużyną oka-
zał się „Wejherowski Pakiet”, 
który wygrał wszystkie mecze 
i po raz kolejny udowodnił, 
że są najlepszym zespołem w 
wejherowskich rozgrywkach. 
Podsumowując już po raz piąty, 
wliczając także trzy zwycięstwa 
w Wejherowskiej Amatorskiej 
Lidze Koszykówki, „Wejherow-
ski Pakiet” nie ma sobie rów-
nych. Zwycięska ekipa zagrała 
w składzie: Krystian Mudllaf, 
Adam Spigarski, Maciej Paczo-

ZAWODY | W hali sportowej 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Wejhero-
wie odbyły się mistrzostwa 
powiatu wejherowskiego 
szkół średnich w piłce ręcz-
nej chłopców. Zawody były 
eliminacją do półfinału wo-
jewódzkiej licealiady, który 
odbył się w Wejherowie.

W rywalizacji wzięło 
udział ponad 110 zawod-
ników z całego powiatu. 
W ścisłym finale wystąpiło 
sześć najlepszych zespołów, 
wyłonionych po rozegra-
nych eliminacjach. Zwycięz-
cą turnieju została drużyna 
ZSP nr 4 w Wejherowie, 
która nie poniosła w tych 
zawodach żadnej porażki. 
Zespół zagrał w składzie: 
Mariusz Michta, Marcin 
Michta, Dawid Kreft, Ma-
riusz Naczke, Łukasz Leśnik, 
Łukasz Łaga, Wiktor Wol-
szon, Patryk Gruba, Szymon 
Małaszycki, Marcin Jędrzej-
czak, Mateusz Grunau, Ka-
mil Martyka, Dawid Lasek 
i Adrian Niszczot. Poziom 
rywalizacji z roku na rok jest 

co raz wyższy, głównie za 
sprawą ciągle rozwijającej się 
Wejherowskiej Amatorskiej 
Ligi Piłki Ręcznej, organizo-
wanej przez wejherowskich 
Tytanów. Na zakończenie 
zawodów zespoły zostały 
nagrodzone pucharami, me-
dalami i dyplomami które 
wręczał dyrektor PZPOW 
Andrzej Byczkowski i Bar-
tłomiej Woźniak. 

W klasyfikacji końcowej 
pierwsze miejsce ZSP nr 
4 Wejherowo z 10 pkt. w 
bramkach 103:71, drugie 
miejsce ZSP nr 3 Wejherowo 
z 6 pkt. w bramkach 101:96, 
trzecie miejsce ZSP nr 1 
Wejherowo z 6 pkt. w bram-
kach 72:67, czwarte miejsce 
ZSP nr 2 Wejherowo z 4 
pkt. w bramkach 91:90, piąte 
miejsce ZSP nr 1 Rumia z 4 
pkt. w bramkach 96:95, szó-
ste miejsce II LO Wejherowo 
z 0 pkt. w bramkach 58:102, 
siódme miejsce ZSP Reda i 
ósme miejsce Niepubliczna 
Szkoła Rzemiosła Wejhe-
rowo.  
(DD)

ZAWODY | Kolejny sukces ka-
rateków z Klubu Sportowego 
Karate SAKURA z Rumi miał 
miejsce na IX Swarzędzkich 
Mistrzostwach Karate o puchar 
burmistrza miasta Swarzędz. W 
niedzielę 13 zawodników miało 
okazję powalczyć i zademon-
strować swoje umiejętności z 
265 zawodnikami z 23 klubów 
i miast. Rumia zajęła pierwsze 
miejsce jako klub w klasyfikacji 
medalowej, zdobywając aż 12 
złotych medali, 9 srebrnych i 
tylko 2 brązowe medale. Dodat-
kowo została wyróżniona, gdyż 
miano najlepszej zawodniczki i 
zawodnika przypadło rumskim 
uczniom. Najlepszą zawodnicz-
ką została Karolina Osińska a 
najlepszym zawodnikiem Łu-

kasz Gromuł. W klasyfikacji 
Łukasz Gromuł zajął I m. ku-
mite fantom chłopcy 10-11 lat, I 
m. kumite chłopców 10-11 lat- 
30 kg i I m. kata chłopców 10-
11 lat. Karolina Osińska zajęła I 
m. kata kadetek 14-15 lat, I m. 
kata juniorek 16 -17 lat i II m. 
kumite kadetów open 14-15 lat. 
Małgorzata Kirszling zajęła I m 
kumite młodziczek open 12-13 
lat i I m. kata młodziczek 12-13 
lat. Andrzejewski Patryk zajął I 
m. kata młodzików 12 -13 lat i 
II m. kumite młodzików 12-13 
lat. Wiktoria Ehrlich zajęła I m. 
kumite fantom dziewczynek 
7 lat i młodsze i III m. kihon 
dziewczynek 7 lat i młodsze. 
Krzysztof Małachowski zajął I 
m. kumite młodzików open 12-

13 lat. Andrzjewski Krystian za-
jął II m. kumite open kadetów 
14- 15 lat i II m. kata kadetów 
14-15 lat. Wiktoria Skoczke za-
jęła II m. kata młodziczek 12-13 
lat i II m. kumite młodziczek 12-
13 lat. Jakub Szamber zajął I m. 
kumite fantom chłopców 7 lat i 
młodsi, II m. kata chłopców 7 lat 
i młodsi i III m. kata chłopców 
8-9 lat. Kajetan Link zajął II m. 
kumite fantom chłopców 7 lat i 
młodsi. Remigiusz Totzke zajął 
II m. kumite fantom chłopców 
10-11 lat. Natomiast I m. kata 
drużynowego dziewczyn 12-15 
lat zdobyły Kirszling, Osinska i 
Skoczke. II m. kata drużynowe-
go chłopaków 12-15 lat zdobyli 
Andrzejewski, Małachowski i 
Gromuł. (DD)

Sukces karateków z Rumi
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O Puchar Małego Trójmiasta 

ska, Jakub Bogusz, Przemysław 
Cybulski, Łukasz Dudek oraz 
Patryk Łęgowski. Drugie miej-
sce zajął team „Basket Pomorze”, 
a trzecie miejsce przypadło ze-
społowi „Wildcats Gdynia”. W 
meczach półfinałowych Wejhe-
rowski Pakiet – We dem boyz 
54:47, Wildcats Gdynia – Basket 
Pomorze 36:43. W meczu o piąte 
miejsce Rocznik 97 – Józef Olek-
sy 34:18.W meczu o trzecie miej-
sce Wildcats Gdynia – We dem 
boyz 43:41. W meczu o pierw-
sze miejsce Wejherowski Pakiet 

– Basket Pomorze 47:30. Celem 
pucharu była przede wszystkim 
promocja koszykówki w powie-
cie, spędzenie wolnego czasu 
wśród miłośników tej dyscypliny 
sportowej, ale także propagowa-
nie zdrowego stylu życia poprzez 
sport. Jest nadzieja, że turniej bę-
dzie rozgrywany cyklicznie i w 
przyszłym roku ponownie odbę-
dzie się już po raz trzeci „Puchar 
Małego Trójmiasta Kaszubskie-
go”. W tym miejscu organiza-
torzy zapraszają  wszystkich fa-
nów basketu na czwartą edycję 

Wejherowskiej Amatorskiej Ligi 
Koszykówki, która wystartuje na 
początku lutego 2015 roku. Tur-
niej został  zorganizowany przez 
UKS „Basket Ósemka” Wejhe-
rowo, a głównymi inicjatorami 
przedsięwzięcia byli Bartłomiej 
Woźniak oraz Kordian Zabrocki.  
Tak udana impreza nie odbyła 
by się gdyby nie przychylność 
gospodarzy turnieju, czyli dyrek-
torów obu szkół. Najlepsze trzy 
ekipy otrzymały pamiątkowe pu-
chary, które ufundowało Staro-
stwo Powiatowe w Wejherowie. 

W niedzielę 13 
zawodników 
miało okazję 
powalczyć 
i zademon-
strować swoje 
umiejętności z 
265 zawodni-
kami z 23 klu-
bów i miast

Każdy zespół 
rozegrał w 
turnieju mini-
mum cztery 
spotkania, a 
mecze trwały 
2x10 minut

Mistrzostwa w piłce 
ręcznej chłopców

TURNIEJ | W dniach 13-14 
grudnia w Redzie odbył się VII 
ogólnopolski turniej piłki noż-
nej „Jedynka Cup” dla chłop-
ców z rocznika 2003 i młod-
szych. Gryf Wejherowo zdobył 
pierwsze miejsce. W finale wej-
herowianie pokonali drużynę 
Concordii Elbląg 2:0. 

W zawodach udział wzięło 16 
zespołów podzielonych na dwie 
grupy. Pierwszego dnia rozgry-
wane były mecze eliminacyjne 
w grupie systemem „każdy z 
każdym”. Natomiast w niedzie-
lę zespoły, które zajęły miejsca 
I-IV utworzyły ligę mistrzów a 
zespoły z miejsc V-VIII ligę eu-
ropejską . W gronie 16 drużyn 
zespół Gryfa po dobrej i emo-
cjonującej grze zajął pierwsze 
miejsce, pokonując w finale 
zespół Concordii Elbląg 2:0. 
Był to bardzo interesujący tur-
niej, który obfitował w wiele 
ciekawych i emocjonujących 
spotkań do ostatniego gwizdka 
sędziego. 

Zespół Gryfa Wejherowo wy-
stąpił w składzie: Sebastian Flis, 
Maksymilian Zakrzewski, Oli-
wier Kątny, Michał Wiśniewski, 
Mikołaj Formella, Nikodem 
Sroka, Jakub Kreft, Marcin 
Jeżowski, Patryk Baranowski, 
Bartek Ustrowski, Jakub Kwi-
dziński, Jakub Godlewski i 
dobry duch zespołu Szymon 
Baranowski. W grupie zespół 
Gryfa wygrał sześć z siedmiu 
meczów, ulegając tylko druży-

Juniorzy Gryfa mistrzami 
turnieju Jedynka Cup

nie Santosu Gdańsk 0:1. Nato-
miast w niedzielnych meczach 
wygrali już wszystkie spotkania 
po bardzo emocjonujących me-
czach, szczególnie półfinałowy 
z Polonią I Bydgoszcz 4:2 i fina-
łowy z Concordią Elbląg 2:0. W 
turnieju nagrody indywidualne 
otrzymali za najlepszego zawod-
nika Oliwier Kątny z Gryfa Wej-
herowo, za najlepszego strzelca 
Jakub Kreft z Gryfa Wejherowo 
i za najlepszego bramkarza Da-
wid Abraham z Bałtyku Gdynia. 
W klasyfikacji końcowej Ligi 
Europejskiej pierwsze miejsce 
Gedania Gdańsk, drugie miejsce 

Santos Gdańsk, trzecie miejsce 
Centrum Pelplin, czwarte miejsce 
Jedynka Reda, piąte miejsce Sokół 
Bożepole, szóste miejsce Lechia 
Gdańsk, siódme miejsce Jedyn-
ka Reda i ósme miejsce Pogoń 
Lębork. Natomiast w klasyfikacji 
końcowaej Ligi Mistrzów zwy-
ciężył Gryf Wejherowo. Drugie 
miejsce zajęła Concordia Elbląg, 
trzecie miejsce Polonia Bydgoszcz 
II, czwarte miejsce Polonia Byd-
goszcz, piąte miejsce KP Gdynia, 
szóste miejsce Sparta Gdańsk, 
siódme miejsce Pokolenia Lechii 
Gdańsk i ósme miejsce Bałtyk 
Gdynia. (Daria Dunajska)
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LIGA | Zarząd Wejherowskiego Klubu 
Sportowego Gryf na walnym zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wej-
herowie dokonał wyboru nowego zarzą-
du klubu na lata 2015-2019.

Na walnym zebraniu członkowie Wej-
herowskiego Klubu Sportowego Gryf 
wybrali nowe władze klubowe na lata 
2015-2019. Z 65 członków, obecnych za 
zebraniu było 40 i to oni podejmowali 
decyzje w głosowaniu jawnym jedno-
głośnie lub większością głosów. I tak 
oto powołali nowy zarząd klubu na naj-
bliższe cztery lata. W skład zarządu we-
szli: Dariusz Mikołajczak, Piotr Waga, 
Sylwester Maszota, Marcin Rynkowski, 
Michał Szmytke, Wiesław Renusz i Piotr 
Ruszewski. Z tego grona członkowie wy-
brali prezesa klubu i dwóch wicepreze-
sów. Piotr Waga jako wieloletni sponsor 
WKS-u i właściciel firmy „WP Usługi 
Budowlane Piotr Waga” został prezesem 
klubu a Dariusz Mikołajczak i Sylwe-
ster Maszota – wiceprezesami klubu. 
Na skarbnika wybrano Piotra Ruszew-
skiego. Natomiast w skład nowej Komi-
sji Rewizyjnej na lata 2015-2019 weszli: 
Zbigniew Hallmann jako przewodniczą-
cy komisji oraz Tomasz Angel i Marcin 
Walaszkowski jako członkowie. Wszy-
scy członkowie klubu postanowili rów-
nież zgodnie z paragrafem 19 punktu 4 
Statutu Klubu rozszerzyć porządek ob-
rad i nadać tytuł „Honorowego Członka 
Klubu” byłemu prezesowi Gryfa Rafało-
wi Szlasowi. Ustępujący prezes pogratu-
lował zwycięstwa nowemu prezesowi i 
powiedział na zakończenie zebrania:

-Dziękuje wszystkim ludziom którzy 
mnie wspierali i pomagali. Nie chce wy-
mieniać nikogo z imienia i nazwiska, 
bo mógłbym kogoś pominąć, a tego bym 
sobie nie darował. Spędziłem w moim 
ukochanym klubie 10 lat, gdzie i wspólnie 
osiągnęliśmy największe sukcesy w histo-
rii wejherowskiej piłki. Zawsze pomaga-
łem, pomagam i będę pomagał Gryfowi, 
bo jest to klub w którym się wychowałem 
i dla którego bije moje serce. 
(DD)

Gratuluję objęcia nowej posady. Czego należy się 
spodziewać do pana prezesurze?

- Dziękuję. Zależy mi przede wszystkim na utrzyma-
niu klubu w trzeciej lidze, a także będziemy starać się 
doprowadzić do możliwości przejścia do drugiej ligi, 
stworzyć  przyjazną atmosferę wśród sympatyków 
Gryfa mieszkańców Wejherowa, okolic i całego po-
wiatu – „Stadion dla wszystkich – Gryf Wejherowo”.

Jak ocenia pan stan klubu i innych aspektów w 
momencie przejęcia sterów nad wejherowską 
piłką?

- Dopóki nie zapoznam się z wszystkimi tajnikami 
jak i dokumentacją klubu wolałbym się na ten temat 
nie wypowiadać.

Dotychczasowy prezes stał się niemal ikoną w 
środowisku Gryfa. Bez wątpienia przed panem 
trudne zadanie nie tylko kierowania najstarszym 
klubem piłkarskim na Pomorzu, ale też spełnienia 
dużych oczekiwań.

- Nie ma wątpliwości - Prezes Rafał Szlas co do osią-
gnięć klubu jest nie do pokonania. Przed nami bardzo 
dużo pracy, lecz liczymy na wsparcie i pomoc byłego 
Prezesa.

Czy można oczekiwać jakichkolwiek radykalnych 
zmian w sposobie zarządzenia klubem względem 
działalności poprzedniego włodarza?

- Przede wszystkim  podział obowiązków na każdego 
członka zarządu z wyraźnym wskazaniem jego zakre-
su; zachęcenie jak najwięcej podmiotów  jak i jedno-
stek do współpracy na rzecz WKS GRYF; stworzenie 
- jak już powiedziałem spokojnej - przyjaznej atmos-
fery wokół wszystkich sympatyków klubu, mieszkań-

Gryf z nowym 
zarządem
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Przyjazna 
atmosfera i II liga
Rozmowa z Piotrem Wagą, prezesem Wejherowskiego Klubu Sportowego Gryf. 

ców Wejherowa i okolic, powiatu, a także prezydium miasta 
i starostwa - tak aby tradycyjny Klub WKS GRYF był chlubą 
dla nas wszystkich.

Minione lata ob� towały w lepsze i gorsze momenty, ale 
osiągnięcie pułapu ćwierć� nału Pucharu Polski 2011/12 
niewątpliwie rozbudziło nadzieje kibiców, którzy 
wciąż liczą na więcej. Czy powrót do II ligi w bieżących 
rozgrywkach zdaje się nadrzędnym celem, od którego 
zacznie się tendencja zwyżkowa?

- Wszystko jest możliwe ale na ten temat wolałbym, aby 
wypowiedział się pozostający na stanowisku Dyrektor Spor-
towy Pan Wiesław Renusz.

Dziękuję za rozmowę. 

21-letni uniwersalny 
zawodnik, mogący grać 
zarówno w formacji 
obronnej, jak i w pomo-
cy, po raz kolejny zawitał 
na Wzgórze Wolności. 
Paweł powraca do na-
szego klubu, w którym 
występował przez cały 
sezon 2013/2014 na 
boiskach II-ligowych. 
Tym razem przychodzi 
do Gryfa na półroczne 
wypożyczenie z Arki 
Gdynia.

Urodzony 10 marca 1993 
roku zawodnik, po raz 
pierwszy pojawił się na 
Wzgórzu po zwycięskim se-
zonie w III lidze, w połowie 
2013 roku. Zadebiutował 
meczem w Pucharze Polski, 
gdzie WKS na boisku w 
Bytowie wygrał z tamtejszą 
Bytovią 3:2. Występował 
okrągły sezon, podczas 
którego grał w 30 spotka-
niach II ligi zachodniej oraz 
2 spotkaniach pucharo-
wych. W lidze wystąpił w 
25 spotkaniach w pierwszej 
"jedenastce", z czego 16 w 
pełnym wymiarze czaso-
wym. Zanotował 6 zółtych 
kartek, z czego w spotkaniu 
z Zagłębiem Sosnowiec po 
dwóch upomnieniach, mu-
siał przedwcześnie opuścić 
plac gry. Zdobył zaledwie 
jedną bramkę, ale jakże 
pamiętną - w domowym 
spotkaniu z Polonią Bytom. 
Po kilkunastometrowym 
rajdzie z własnej połowy, 
minął dwóch zawodników, a 
później bramkarza przyjezd-
nych i z prawie zerowego 
kąta zdobył bramkę. Warte 
przypomnienia tra� enie oraz 
krótki wywiad z Pawłem 
znajdą Państwo w materiale 
� lmowym poniżej (bramka 
od 3:53).

Zależy mi przede wszystkim 
na utrzymaniu klubu w trzeciej 
lidze, a także będziemy starać 
się doprowadzić do możliwości 
przejścia do drugiej ligi, stworzyć  
przyjazną atmosferę wśród 
sympatyków

Paweł Brzuzy 
znów w Gry� e
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