
Piątek, 30 stycznia 2015 r.              
Nr 4 (381) NAKŁAD 12 000 EGZ.

Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

W TYM NUMERZE SKRÓTY Z NAJNOWSZEGO

EXPRESSU ROLNICZEGO
Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu a.sucharzewska@expressy.pl - 796 944 155

Wręczenie gratu-
lacji stypendystom 
Marszałka Woje-
wództwa Pomor-
skiego, przyjęcie 
programu wspiera-
nia rodziny na naj-
bliższe kilka lat oraz 
wsparcie organi-
zacji, zajmujących 
się pro� laktyką i 
rozwiązywaniem 
problemów alkoho-
lowych oraz prze-
ciwdziałania narko-
manii – to sprawy, 
nad którymi pochy-
lili się radni Rumi 
podczas wczorajszej 
sesji. Sprawy, które 
są niezmiernie waż-
ne, dotyczą bowiem 
przede wszystkim 
młodych mieszkań-
ców miasta. 

Więcej str. 3

Marta Kasprzyc-
ka, Rafał Bury, 
Jan Kozłowski 

i Maja Skoczke, 
stypendyści 

marszałka 
województwa, 

przyjęli gratula-
cje od Michała 

Pasiecznego, 
burmistrza 

Rumi

DZIECI I MŁODZIEŻ 
NA PIERWSZYM MIEJSCU

Jedyny taki 
instytut

Carving, czyli sztuka 
rzeźbienia w owocach 
i warzywach, staje się 
coraz popularniejsza 
w naszym kraju. 
W tym tygodniu 
w Wejherowie otwarto 
Instytut Sztuki Carvingu 
– pierwszy w naszym 
kraju.                   str. 4

Z aż 16 medalami 
wrócili tancerze z Klubu 
Tanecznego „Świat 
Tańca” z Wejherowa 
z Łeby, gdzie odbywał 
się IX Ogólnopolski 
Festiwal Tańca 
Nowoczesnego.  str. 12

Świat Tańca 
na podium



„Dziennikarz to nie zawód. To charakter” - takie 
stwierdzenie jest powszechne w środowisku 
dziennikarskim. Co oznacza? Dopóki nie 
spróbujesz swych sił, nie dowiesz się, czy i w 
Tobie nie drzemie Ryszard Kapuściński, Tomasz 
Lis czy Justyna Pochanke.

Jeśli jesteś ciekawy świata, widzisz więcej niż inni, jesteś do-
ciekliwy, nie przechodzisz obojętnie obok ludzkich spraw  - 
przyjdź do nas. Dzięki mediom można wiele zmienić, a my – 
z Twoją pomocą – chcemy to robić. Jeśli nigdy wcześniej nie 
pisałeś artykułów – nie szkodzi. Doświadczony dziennikarz 
służy pomocą w zakresie warsztatu. Może okaże się, że dzien-
nikarstwo jest Twoim sposobem na życie? Jeśli już publikowa-
łeś – tym lepiej. Zapraszamy do współpracy.

Kontakt: redakcja@expressy.pl

Zostań dziennikarzem

Piosenkę o tym tytule od 1958 
roku śpiewała Maria Koterb-
ska. Znane są covery między 
innymi Maryli Rodowicz i Soni 
Bohosiewicz. Ale jeszcze kil-

ka tygodni temu nikt nie 
znał najnowszego cove-

ru. To podobno żona 
prezia śpiewa teraz ca-

łymi dniami, tę bar-
dzo ładną skąd-

inąd piosenkę. 
Do czego to 

doszło, praw-
da? A, może 
i dobrze? 
Życzę aby 

trzej bohaterowie 
porozumienia między 

Magistratem a Klubem 
„Gryf”, czyli pre-
zio, prezes i rad-
ny - były pre-
zes zaśpiewali 
za kilka miesię-
cy, lub za kilka 

lat inną znaną piosenkę futbo-
lową, a mianowicie „Trzej przy-
jaciele z boiska”. Dziś zacytu-
ję fragmenty obu tych niegdy-
siejszych przebojów. Najpierw 

refren tego pierwszego – tekst 
Eugenia Wnukowska, muzyka 
Jerzy Harald:

„Bo mój chłopiec piłkę kopie, 
wczoraj bramki strzelił dwie, 
od niedzieli do soboty 
ciągle tylko mecz, mecz, mecz.”

A teraz refren drugiego, wylan-
sowanego przez Andrzeja Bo-
guckiego i Chór Czejanda. Zna-
ny jest również cover Bogdana 
Łazuki. Autor tekstu Artur Mię-
dzyrzecki, kompozytor Włady-
sław Szpilman:

„ Trzej przyjaciele z boiska: 
skrzydłowy, bramkarz i łącznik
żyć bez siebie nie mogą, dziar-
scy i nierozłączni.
Nie jeden mecz już wygrali, nie 
jeden przegrać zdążyli, 
często się rozjeżdżali, lecz za-
wsze znów się schodzili.”

Już pamiętacie te przeboje 
sprzed kilkudziesięciu lat? Nie-
którzy zapewne tak. Cieszę się, 
że znów ktoś próbuje je lanso-
wać…

Jakub W. 
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Archiwalne felietony 
Jakuba W. można znaleźć
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Dyżur reportera

Nasz reporter czeka
na Państwa zgłoszenia!

dzwoń:
pn.-pt., 1000-1600

606 112 745

Twórz gazetę 
razem z nami!

Jeśli jesteś ciekawy świata, widzisz 
więcej niż inni, jesteś dociekliwy, nie 
przechodzisz obojętnie obok ludzkich 
spraw - napisz do nasna adres: 
czytelnicy@expressy.pl

Twój artykuł opublikujemy na naszej 
stronie: www.gwe24.pl, 
a najciekawsze trafi ą do gazety!

PSTRYK zmieniam okolicę
To ma być 
droga?!
Tak wygląda przejście 
i przejazd w Wejherowie, 
przy ul. Sienkiewicza (par-
king przy Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych wraz 
z dojazdem do niego). 
- „Piękne” centrum mia-
sta, same dziury i rozsypa-
ne śmieci – skomentował 
ironicznie Czytelnik, który 
przysłał zdjęcie do naszej 
redakcji. 
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Zanim jednak zaczęto deba-
tować nad poważnymi spra-
wami gratulacje otrzymali 
uczniowie szkół podstawo-
wych, których za doskonałe 
wyniki w nauce i sukcesy sty-
pendiami uhonorował mar-
szałek województwa. Marta 
Kasprzycka, Rafał Bury, Jan 
Kozłowski i Maja Skoczke 
przyjęli gratulacje od Micha-
ła Pasiecznego, burmistrza 
Rumi, oraz Ariela Sinickiego, 
przewodniczącego RM. 

W dalszej części sesji radni 
podjęli uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz w sprawie 
przyjęcia Gminnego Progra-
mu Wspierania Rodziny na 
lata 2015-2017. 

- Po rozmowach z dyrekcją 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej i innymi in-
stytucjami ustaliliśmy, jakie 
działania w tych kierunkach 

Stypendia, wspieranie 
rodzin i profilaktyka
RUMIA | Zgoda, porozumienie i jednomyślność królowały na sesji Rady Miejskiej Rumi, 
podczas której radni podejmowali ważne dla miasta decyzje. Tym razem pochylili się nad 
problemami związanymi z edukacją i organizacją czasu wolnego dla młodzieży 
oraz programem wspierania rodzin. 
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są już prowadzone i jakie jesz-
cze możemy podjąć – mówi 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Powinniśmy brać przy-
kład z Gdyni, która opracowa-
ła i wdrożyła program pracy z 
rodzinami, zaangażowała w to 

aż siedem środowisk i daje to 
znakomite efekty. Dowodem 
tego jest liczba dzieci przyjmo-
wanych do placówek wycho-
wawczych. Przed wdrożeniem 
programu była to liczba ok. 
140 dzieci, które co roku były 

kierowane do placówek, ostat-
nio tych dzieci było już mniej, 
niż 50. To ogromny postęp, ale 
też ogromne oszczędności w 
budżecie gminy i powiatu. Roz-
mawiałem już z Gabrielą Lisius, 
starostą powiatu wejherowskie-
go, i doszliśmy do wniosku, że 
taki program wspierania rodzin 
powinniśmy opracować wspól-
nie z innymi samorządami 
w naszym powiecie. Wtedy z 
pewnością bardzo szybko za-
cznie on dawać wymierne efek-
ty. Musimy podejść do sprawy 
kompleksowo i będziemy na to 
kłaść duży nacisk. 

Radni przyjęli też plany pracy 
poszczególnych komisji działa-
jących w radzie miejskiej, zajęli 
się też kwestią gospodarki od-
padami komunalnymi. Ustalo-
no więc metodę naliczania opłat 
oraz stawki, jakie obowiązują w 
Rumi za wywóz śmieci. Zade-
cydowano, że ani sposób nali-
czania stawek ani same opłaty 
nie ulegną zmianie. Od 1 lutego 
nadal opłata będzie uzależnio-
na od liczby mieszkańców (11 
zł za śmieci segregowane i 19 zł 
za odpady zmieszane). 

- Musimy opracować program wspierania rodzin wspólnie z 
innymi samorządami - przekonuje burmistrz Michał Pasieczny

WEJHEROWO | Zbigniew 
Wolanin i Marek Miotke zo-
stali zwycięzcami dwunastej 
edycji „Konkursu na najbar-
dziej atrakcyjną dekorację 
świąteczną balkonu, okna 
lub ogrodu na terenie miasta 
Wejherowa”.

W kategorii „dekoracje 
świąteczne ogrodów przy 
domach jedno- i wieloro-
dzonnych I miejsce zdobył 
Zbigniew Wolanin z ulicy 
Wczasowej. II miejsce przy-
znano dekoracji Adama Ko-
rzeniowskiego z ul. Okrężnej 
a III miejsce dekoracji Barba-
ry Wojewódka z ul. Ludowej. 
Wyróżnienia otrzymali: Gi-
zela Braszka z ul. Wczasowej i 
Lucyna Block z ul. Okrężnej.
Cały artykuł 
na www.gwe24.pl

WEJHEROWO | Rozpoczyna 
się pierwsza edycja Wejherow-
skiego Budżetu Obywatelskie-
go. Do wydania jest 400 tys. zł, 
wnioski można zgłaszać przez 
miesiąc od najbliższego ponie-
działku, 2 lutego. 

Od 2 lutego do 2 marca miesz-
kańcy Wejherowa będą mogli 
składać wnioski  z propozycjami 
projektów do Budżetu Obywa-
telskiego. Mogą to być zadania 
inwestycyjne oraz działania tzw. 
miękkie, czyli nieinwestycyjne. 
Liczyć się będzie przede wszyst-
kim dobry pomysł, bo tylko 
takie będą miały szansę zyskać 
poparcie wejherowian. 

Kolejny etap – po zakończeniu 
przyjmowania propozycji od 

mieszkańców – to głosowanie. 
Który z projektów doczeka się 
realizacji? O tym zadecydują  
sami wejherowianie. Od 7 do 28 
kwietnia każda osoba zameldo-
wana w mieście, która skończyła 
powyżej 16 roku życia, będzie 
mogła zagłosować na  jeden 
wybrany przez siebie projekt. 
Zwycięskie projekty  z najwięk-
szą liczbą głosów zostaną zreali-
zowane.

- Jestem przekonany, że po-
przez budżet obywatelski miesz-
kańcy zaangażują się w rozwój 
i ulepszanie naszego miasta – 
mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Liczę 
na aktywność społeczeństwa i 
na ciekawe inicjatywy. (raf)

Startuje budżet obywatelski

Nagrodzeni 
za dekoracje



4 www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

Przepiękne kwiaty wycięte 
w arbuzie, szyszki rzeźbione 
z marchewek, twarze z dyni 
i wiele, wiele innych kształ-
tów, ograniczonych jedynie 
wyobraźnią twórców – to 
właśnie carving. Patrząc na 
te wspaniałe rzeźby łatwo 
zapomnieć, że te małe dzieła 
sztuki można po prostu zjeść. 
Wykonane sa przecież z wa-
rzyw i owoców. 

Zainteresowanie carvin-
giem jest coraz większe. 
Dowodem na to jest m.in. 
powołanie do życia Instytutu 
Sztuki Carvingu – otwarto 
go w tym tygodniu w Wej-

herowie. Pomysłodawcami 
stworzenia takiego instytutu 
są Grzegorz Gniech i Paweł 
Sztenderski, mistrzowie (tak-
że na szczeblu międzynaro-
dowym) w carvingu. 

- Wszystko zaczęło się, gdy 
podczas pobytu w Stanach 
Zjednoczonych na statku po-
znałem kucharza, specjalizu-
jącego się w carvingu – opo-
wiada  Paweł Sztenderski. 
- To był 2006 rok. Po po-
wrocie do Polski (w 2007 r.) 
zacząłem pracę w hotelu Mu-
rat, gdzie poznałem Grzego-
rza Gniecha. Zainteresował 
się rzeźbieniem w owocach i 
warzywach, zaczęliśmy to ro-
bić wspólnie. Przełomowym 
momentem był pokaz ca-
rvingu w 2008 roku, otwarty 
dla szerokiej publiczności. 
Odbiór o tym pokazie prze-
szedł nasze oczekiwania. I 
wtedy uznaliśmy, że to jest 
coś, w co warto inwestować 
swój czas i umiejętności. 

Później wszystko potoczy-
ło się już szybko – pozna-
wanie innych osób z kraju, 
zajmujących się carvingiem, 
powołanie do życia stowa-
rzyszenia Carving in poland, 
„zarażanie” swoją pasją ko-
lejnych miłośników carvin-
gu, zdobywanie wielu nagród 

Jedyny taki instytut w Polsce
POWIAT WEJHEROWSKI | Carving, czyli sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach, staje się coraz popularniejsza w naszym kraju. 
W tym tygodniu w Wejherowie otwarto Instytut Sztuki Carvingu – pierwszy w naszym kraju.

na prestiżowych konkursach i 
mistrzostwach (na szczeblu lo-
kalnym, krajowym i międzyna-
rodowym), a w końcu... otwar-
cie Instytutu Sztuki Carvingu w 
Wejherowie. 

- W Wejherowie trafiliśmy na 
wspaniałych ludzi, którzy po-
magają nam realizować nasze 
marzenia – mówi Paweł Szten-
derski. - Nie oszukujmy się: 
sama pasja nie wystarczy. Po-
trzebne są jeszcze możliwości 
i przychylność – a te otrzyma-
liśmy od właścicieli wejherow-
skiego klubu Olimp oraz władz 
miasta i powiatu. To dzięki ich 
pomocy i ich wsparciu mogli-
śmy otworzyć Instytut. 

Plany na działalność Instytu-
tu założyciele mają ogromne 
– uczestnictwo w wielu impre-
zach organizowanych zarówno 
przez miasto, jak i przez powiat, 
organizację pokazów, szko-
leń i konkursów kulinarnych, 
a także szeroko rozumiana 
współpraca z samorządami i 
rozmaitymi instytucjami. Ma-
rzeniem Grzegorza Gniecha i 
Pawła Sztenderskiego jest or-
ganizacja mistrzostw świata 
w Carvingu właśnie w Wejhe-
rowie. Z pewnością byłoby to 
ogromne wydarzenie, trzyma-
my więc kciuki, aby udało się 
to zrealizować.
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GM. SZEMUD | Od stycznia do marca w gminie Szemud 
odbywają się zebrania wiejskie, podczas których 
wybierane są władze sołeckie – sołtysi oraz członkowie 
rad sołeckich. 

Harmonogram zebrań wiejskich w lutym i w marcu:
W nawiasach drugi termin dla części wyborczej w 
przypadku braku wymaganej liczby osób dla ważnego 
przeprowadzenia wyborów. 
– Częstkowo, sołtys Beata Łazorczyk, 2 lutego godz. 18.00 
(2 lutego godz. 18.30), remiza OSP
– Donimierz, sołtys Zdzisław Polaszek, 4 lutego godz. 
18.00 (4 lutego godz. 18.30), SP Donimierz
– Szemud, sołtys Stanisław Draws, 5 lutego godz. 18.00  
(5 lutego godz. 18.30), GCKSiR (sala korekcyjna)
– Przetoczyno, sołtys Halina Skwarło, 9 lutego godz. 
18.00 (9 lutego godz. 18.30), świetlica wiejska
– Głazica, sołtys Maria Nowicka, 10 lutego godz. 18.00 
(10 lutego godz. 18.30), świetlica wiejska
– Grabowiec, sołtys Beata Baranowska, 11 lutego godz. 
18.00 (11 lutego godz. 18.30), sala weselna
– Szemudzka Huta, sołtys Danuta Hirsz, 16 lutego godz. 
17.00 (16 lutego godz. 17.30), SP Jeleńska Huta
– Jeleńska Huta, sołtys Kazimierz Potrykus 16 lutego 
godz. 19.00 (16 lutego godz. 19.30), SP Jeleńska Huta
– Kamień, sołtys Edmund Bojke, 19 lutego godz. 18.00 
(19 lutego godz. 18.30), świetlica wiejska
– Kieleńska Huta, sołtys Mariusz Potrykus, 23 lutego 
godz. 18.00 (23 lutego godz. 18.30), świetlica wiejska
– Kowalewo, sołtys Jerzy Parchem 24 lutego godz. 17.00 
(24 lutego godz. 17.30), u sołtysa
– Kielno, sołtys Wiesława Wenzel 26 lutego godz. 18.00 
(26 lutego godz. 18.30), WOK Kielno
– Bojano, sołtys Wojciech Korbolewski, 3 marca godz. 
18.00 (3 marca godz. 18.30), ZS Bojano
– Rębiska, sołtys Anton Bieszke, 4 marca godz. 18.00  
(4 marca godz. 18.30), świetlica wiejska
– Leśno, sołtys Ryszard Parchem, 5 marca godz. 18.00  
(5 marca godz. 18.30), świetlica wiejska
– Koleczkowo, sołtys Jan Barkowski, 9 marca godz. 18.00, 
(9 marca godz. 18.30), SP Koleczkowo
– Warzno, sołtys Wiesław Hopa, 10 marca godz. 18.00, 
(10 marca godz. 18.30), świetlica wiejska
– Dobrzewino, sołtys Eugeniusz Walkusz 12 marca godz. 
18.00 (12 marca godz. 18.30), SP Karczemki 
(raf)

Wybory nowych 
władz sołeckich

To ważna inicjatywa, gdyż 
w takich punktach każdy 
mieszkaniec będzie mógł za-
poznać się z możliwościami 
uzyskania dofinansowania z 
funduszy Unii Europejskiej. A 
właśnie rozpoczyna się nowe 
– rekordowo wysokie dla na-
szego kraju – rozdanie tych 
pieniędzy. 

Na Pomorzu oficjalnie uru-
chomiono sześć takich punk-
tów, jeden z nich będzie ob-
sługiwał mieszkańców trzech 
powiatów: wejherowskiego, 
kartuskiego i puckiego. Uro-
czystość podpisania umowy i 
otwarcia takiego punktu od-
była się w Wejherowie. Wzięło 
w niej udział trzech starostów: 
Gabriela Lisius (wejherowski), 
Janina Kwiecień (kartuski) i 
Jarosław Białk (pucki). Aby 
otworzyć ten punkt powiaty 
zawarły umowę partnerską. 
Było podyktowane to przede 
wszystkim tym, że właśnie 
inicjatywy partnerskie są 
najwyżej oceniane i mają naj-
większą szansę na realizację. 
A że informacja o funduszach 

unijnych jest niezbędna – nie 
trzeba chyba nikogo przeko-
nywać. 

- To nie tylko samorządy 
mają pozyskiwać pieniądze 
unijne, ale też przedsiębior-
cy, organizacje pozarządowe i 
sami mieszkańcy – wyjaśnia-
ła podczas otwarcia punk-
tu Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - Zachęcamy 
wszystkich do przyjścia tu i 
sięgnięcia po informacje, a 
co za tym idzie, po pieniądze. 
Pracownicy będą udzielać 
porad jak i pomagać w wy-
pełnianiu wniosków, jak już 
ktoś przyjdzie z konkretnym 
pomysłem. Mało tego – po 
uzyskaniu dofinansowania 
będą pomagać w rozliczeniu 
danego wniosku. 

Pracownicy punktu będą 
jeździć po terenie wszystkich 
trzech powiatów, będą też 
ustalone dni i godziny, w któ-
rych w danym powiecie każ-
dy mieszkaniec będzie mógł 
przyjść i zasięgnąć informa-
cji. 

Początek działalności punk-
tu to spotkania informacyj-
ne, jakie będą organizowane 
na terenie trzech powiatów. 

Trzy powiaty razem 
po fundusze unijne
Wspólnie po fundusze europejskie sięgną trzy powiaty: wejherowski, kartuski i pucki. 
Właśnie rozpoczęła działalność sieć Lokalnych Punktów Informacyjnych – jeden z takich 
punktów powstał właśnie dzięki współpracy między samorządami powiatowymi. 

Od lewej: Gabriela Lisius, starosta powiatu wejherowskiego, 
Janina Kwiecień, starosta powiatu kartuskiego i Jarosław 
Białk, starosta powiatu puckiego 

Niedługo zostanie też opraco-
wany harmonogram (zostaną 
wyznaczone miejsca, dni oraz 
godziny otwarcia punktu w po-
szczególnych powiatach). 

- Punkt jest potrzebny, jest 
bowiem bardzo duże zainte-
resowanie i ludzie przychodzą 
i pytają się o możliwości zdo-
bycia dofinansowania – pod-
sumowuje starosta Gabriela 
Lisius. - Warto zauważyć, że 

taki jeden punkt, uruchomio-
ny stosunkowo niewielkim 
kosztem, może obsługiwać aż 
trzy powiaty. 

Na terenie województwa jest 
obecnie sześć takich punktów, 
z tego główny znajduje się w 
Gdańsku. 
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Oczekuje się, że zarówno produkcja, jak i konsumpcja 
drobiu w latach 2014-2024 wzrosną o 7 proc. Ta dynamika 
jest jednak niższa niż w ostatnich pięciu latach, kiedy pro-
dukcja wzrosła o 11 proc. - informują analitycy BGŻ. 

Według analityków stałe zainteresowanie drobiem wiąże 
się ze stosunkowo niską ceną w porównaniu z pozostały-
mi gatunkami mięsa (lepszą konwersją paszy na kg przy-
rostu mięsa) i relatywnie krótkim procesem produkcji. 

Konsumenci postrzegają to mięso jako zdrowe i łatwe 
do przygotowania. Nie występują również ogranicze-
nia związane z normami  religijnymi.

Czynniki te powodują, że na rynku unijnym zwięk-
sza się systematycznie konsumpcja mięsa drobiowego, 
kosztem mięsa wieprzowego. Ten proces jest widoczny 
zarówno w państwach starej piętnastki, jak i w nowych 
krajach członkowskich. Według prognoz KE będzie 
on również występował w kolejnej dekadzie, kiedy to 
przeciętne spożycie mięsa drobiowego w UE ma wzro-
snąć o 5 proc. do poziomu 22,8 kg na osobę w roku.

Widząc rosnące zapotrzebowanie producenci mięsa 
drobiowego w UE decydują się często na zwiększenie 
mocy przerobowych. Jest to szczególnie widoczne 
w nowych krajach członkowskich, gdzie w latach 2014-
2024 według ekspertów KE, wolumen produkcji po-
winien zwiększyć się o 11 proc. Będzie on napędzany 
głównie przez Węgry, Polskę i Rumunię. Z kolei pro-
dukcja w starych państwach członkowskich powinna 
zwiększyć się w analizowanym okresie o 6 proc. Tu naj-
większymi graczami pozostaną Francja, Wielka Bryta-
nia, Niemcy oraz Holandia.

Na tym tle Polska, jak podaje IERiGŻ, ze wzrostem 
produkcji w 2014 r. na poziomie 10 proc. i wolumenem 
produkcji ok. 1825 tys. t wyłania się jako jeden z głów-
nych graczy na rynku UE. Z jednej strony, wynika to 
z dużego zapotrzebowania na mięso drobiowe w kraju 
na poziomie 26,9 kg na osobę w ciągu roku (szacunek 
za 2014 r.). Z drugiej strony, polscy producenci dro-
biu systematycznie umacniają swoją pozycję na rynku 
wspólnotowym, gdzie kierowane jest ponad 34 proc. 
produkcji drobiu.

-Biorąc pod uwagę powyższe prognozy, perspektywy 
rozwoju dla polskich producentów drobiu w kolejnych 
dziesięciu latach są zdecydowanie korzystne. Z drugiej 
strony, wraz ze stopniowy nasycaniem się rynku za-
chodnioeuropejskiego, wzrost polskiego eksportu dro-
biu na rynek wspólnotowy może słabnąć – prognozują 
analityc BGŻ.

(GB)

Konsumpcja drobiu 
będzie rosła

Eksperci KE w najnowszym raporcie przestawiającym perspektywy średniookresowe dla sektora 
rolnego „Medium-term prospects for EU agricultural markets and income 2014-2024” podkreślają, 
że drób będzie najszybciej rozwijającym się segmentem sektora mięsnego. 

Wiadomości 
rolnicze

Japońskie władze ostatecznie 
zaakceptowały dwa dokumenty, które 
umożliwą polskim przetwórcom sprzedaży 
mięsa drobiowego do tego kraju.

Zaakceptowane dokumenty to: świadectwo pocho-
dzenia i zdrowia dla mięsa drobiowego i produktów 
z mięsa drobiowego przeznaczonych do wywozu do 
Japonii i wymagania w zakresie zdrowia zwierząt 
dla mięsa drobiowego eksportowanego z Polski do 
Japonii.

Uzgodnienie dokumentów jest zakończeniem kil-
kuletnich starań pracowników Głównego Inspekto-
ratu Weterynarii oraz Ambasady RP w Tokio. Nego-
cjacje ww. dokumentów rozpoczęto w 2012 r. w celu 
aktualizacji wymagań uzgodnionych w 1995 r. oraz 
zwiększenia wolumenu eksportu mięsa drobiowego 
na rynek japoński. Do tej pory taka sprzedaż była 
bardzo utrudniona. 

-Umożliwienie polskim przetwórcom sprzedaży 
mięsa drobiowego do Japonii jest konsekwentną re-
alizacją strategii ministerstwa rolnictwa i rozwoju 
wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii pole-
gającą na stopniowym otwieraniu jak największej 
liczby zagranicznych rynków na polskie produkty 
rolno-spożywcze. Dzięki niej w sierpniu zeszłego 
roku Japonia otworzyła swój rynek na naszą woło-
winę – tłumaczy Witold Katner, rzecznik prasowy 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (PR)

Japonia otwarta 
na polski drób

Certy� kat otrzymało osiem grup producentów i dwie osoby prywatne, czyli:Kołobrzeska Grupa 
Producentów Ryb (KGPR),Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich, 
Krajowa Izba Producentów Ryb (Ustka), Organizacja Rybaków Łodziowych (Kołobrzeg),Organi-
zacja Producentów Ryb Władysławowo, Środkowopomorska Grupa Rybacka z Ustki, Pomorska 
Organizacja Producentów – ARKA Sp. z o. o. z Gdyni, Zrzeszenie Rybaków Morskich (Gdynia),Ry-
bołówstwo Morskie – Jacek Schomburg, Hel i Ryszard Groenwald (Hel).
Certy� kat poświadcza, że rybacy wiedzą jak łowić dziko żyjące populacje ryb, z zachowaniem 
zasad ekologii, aby nigdy nie zabrakło ich w naszych morzach i oceanach. I mają zamiar ich 
przestrzegać.
- Niebieski Certy� kat MCS to wyróżnik tych, którzy mieli odwagę być odważnymi. Świadczy on, 
że oznaczone nim przedsiębiorstwa rybackie prowadzą gospodarkę połowową w sposób od-
powiedzialny i rzetelny, bez gospodarki rabunkowej, nie kłusują, posiadają dobry sprzęt , stada 
i połowy dorszowe są pod racjonalną kontrolą i opieką – komentuje wiceminister Kazimierz 
Plocke. Skład grupy nie jest zamknięty. Organizatorzy zapraszają kolejne przedsiębiorstwa 
i organizacje rybackie.  (Anna Kłos)
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Od początku roku dostarczaniem interesantom 
KRUS listów i paczek zajmuje się � rma Inpost. Nowy 
operator pocztowy został wybrany w drodze przetar-
gu nieograniczonego zgodnie, umowa z operatorem 
będzie obowiązywała do końca 2016 roku.

Przedstawiciele KRUS podkreślają, że przepisy zo-
bowiązują właścicieli nieruchomości do umieszcze-
nia oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami 
wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej 
części nieruchomości, w celu prawidłowego i termi-
nowego dostarczenia przesyłki do adresata .W inte-
resie wszystkich właścicieli nieruchomości jest także 
posiadanie skrzynki pocztowej, gwarantujące otrzy-
mywanie przesyłek pocztowych w terminie określo-
nym przez operatora pocztowego.

-Kasa zwraca się z uprzejmą prośbą o dopełnienie 
powyższego obowiązku – mówią przedstawiciele 
KRUS. (GB)

InPost nowym 
operatorem  dla KRUS

Europejski certy� kat dla polskich rybaków
RYBOŁÓWSTWO

W siedzibie Mor-
skiego Instytutu 
Rybackiego w Gdyni 
odbyło się uroczyste 
wręczenie Niebie-
skiego Certy� katu 
MCS potwierdza-
jącego, że dorsze 
tra� ające do sprze-
daży pochodzą ze 
stabilnych i dobrze 
zarządzanych łowisk.



Według analityków bar-
dzo wysokie krajowe zbiory 
rzepaku, zarówno w 2013 r., 
jak i w 2014 r., rzutowały na 
wielkość produkcji oleju rze-
pakowego w Polsce w 2014 r. 
W ciągu pierwszych 9 mie-
sięcy 2014 r. przedsiębiorstwa 
zatrudniające co najmniej 50 
osób wytworzyły ok. 849 tys. 
t tego surowca, tj. o 29 proc. 
więcej niż przed rokiem (za 
IERiGŻ, ‘’Rynek rolny’’).W 
analizowanym okresie eks-
port oleju rzepakowego (CN 
1514) z Polski wyniósł pra-
wie 355 tys. t i był o ponad 
1/3 większy r/ r. Ze względu 
jednak na spadek cen, jego 
wartość wzrosła znacznie 
mniej.

Największym odbiorcą 
oleju rzepakowego z Polski 
w trzech pierwszych kwar-
tałach 2014 r. były Czechy, 
gdzie tra� ło ok. 136 tys. t 
surowca, tj. o 57 proc. wię-
cej r/r. Do Niemiec wyeks-
portowano 107 tys. t oleju, 
czyli aż dwukrotnie więcej 
niż rok wcześniej. Z kolei na 
Słowację wysłano ok. 78 tys. 
t oleju rzepakowego, co w re-
lacji rocznej oznacza wzrost 
o 4 proc. Łączny udział 3 
wyżej wymienionych krajów 
w polskim eksporcie wyniósł 
90 proc. wobec 84 proc. rok 
wcześniej.

W analizowanym okresie 
import oleju rzepakowego do Polski również znacznie się 
zwiększył (o 54 proc. r/r, do 103 tys. t). Warto zauważyć, że 
w tym przypadku nastąpiły duże zmiany w zakresie dostaw-
ców. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2014 r. olej rzepakowy 
do Polski przywożono przede 
wszystkim z Czech (37 tys. t), 
Cypru (31 tys. t) oraz z Niemiec 
(11 tys. t), podczas gdy rok wcze-
śniej największymi dostawcami 
były Austria, Belgia i Białoruś. 
Łączny udział Czech, Cypru 
i Niemiec w polskim imporcie 
oleju wyniósł 77 proc.

Wzrostowi produkcji towa-
rzyszyły jednak w Polsce spadki 
cen. W 2014 roku ceny rzepak, 
śruty i oleju rzepakowego były 
znacznie niższe niż w 2013 roku. Najgłębsze obniżki cen 
zaobserwowano w przypadku oleju rzepakowego. Według 
MRiRW, cena netto tego produktu (ra� nowanego) na krajo-
wym rynku w 2014 roku  liczona jako średnia arytmetyczna 

Rzepak. 
Rosła produkcja, 
spadały ceny
Wzrosła produkcja i eksport oleju rzepakowego w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku, produkcji 
towarzyszył jednak spadek cen oleju rzepakowego - poinformowali analitycy banku BGŻ.
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Największym odbiorcą oleju 
rzepakowego z Polski w trzech 
pierwszych kwartałach 2014 
r. były Czechy, gdzie trafi ło ok. 

136 tys. t surowca

wyniosła ok.3160 zł/t i była o 17% procent niższa niż w 2013 rok. 
Dla porównania, średnia cena zbytu netto śruty rzepakowego 
w zakładach tłuszczowych wyniosła 900 zł/t, co oznacza, 10 pro-
centowy spadek w relacji rocznej. Natomiast preciętne ceny za-

kupy rzepaku były o 12-15% 
niższe niż w 2013 roku. 

Podobne tendencje cenowe 
obserwowano na rynku świa-
towym, gdzie w ubiegłym 
roku także najbardziej pota-
niały oleje roślinne. Miało to 
związek ze stosunkowo wy-
soką ich podażą i hamującym 
wzrostem popytu zgłasza-
nego przez sektor biopaliw. 
Według Oil World, potencjał 
dalszych spadków cen olejów 

jest jednak ograniczony, przynajmniej w I połowie 2015 roku ze 
względu na stosunkowo niewielki wzrost ich produkcji w bieżą-
cym sezonie. (GB)

przeglądaj online
 na www.gle24.pl

więcej o magazynie: tel. 796 944 155

Express Rolniczy 
to pomorski magazyn 
skierowany do szeroko 
rozumianej branży rolniczej.
Na łamach tej bezpłatnej 
gazety publikujemy relacje 
z najważniejszych wydarzeń 
branżowych, informujemy 
o nowościach sprzętowych 
oraz publikujemy informacje 
o raportach, analizach i 
prognozach dotyczących 
branży rolniczej.

Nasze pismo można znaleźć 
na najważniejszych targach 
i spotkaniach branżowych, 
a także w siedzibach 
pomorskich instytucji 
zajmujących się branżą 
rolniczą.

Magazyn w wersji cyfrowej 
można przeglądać na 
stronie internetowej 
gwe24.pl
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Podłoże protestu górników 
Państwo doskonale znacie. 
Kompania Węglowa, jedna z 
kilku spółek węglowych, po-
padła w tarapaty finansowe. 
Powodem są spadające już od 
dłuższego czasu na świecie 
ceny węgla, co przy wysokich 
kosztach jego wydobycia w 
niektórych kopalniach tej 
spółki, pogorszyło jej ogól-
ną sytuację finansową. Nie 
powinno dziwić, że krajowi 
odbiorcy szukają na rynku 
tańszego węgla, a to, czy jest 
on krajowy, czy importowa-
ny, ma dla nich drugorzędne 
znaczenie. Dotyczy to bez 
wyjątku wszystkich. Nie tyl-
ko sektora energetycznego 

i przemysłu. Także takich 
odbiorców zbiorowych jak 
spółdzielnie mieszkaniowe 
czy instytucje samorządowe, 
ale i klientów indywidual-
nych. Tym bardziej, że węgiel 
importowany, m.in. z Rosji, 
wbrew temu co się mówi, 
wcale nie jest gorszej jakości. 
Po prostu, nauczyliśmy się li-
czyć pieniądze, a poza tym w 
sektorze publicznym trzeba 
przestrzegać rygorystycznych 
przepisów ustawy o zamó-
wieniach publicznych. Spa-
dek ceny węgla i problemy z 
jego sprzedażą spowodowały, 
że na początku tego roku KW 
stanęła na krawędzi bankruc-
twa. Zanosiło się na to, że już 
w lutym, zabraknie jej pienię-
dzy na wypłatę wynagrodzeń 
dla ok. 47 tys. pracowników i 
na tzw. 14-tki, przysługujące 
im z racji archaicznego, moim 
zdaniem, „zbiorowego układu 
pracy” (13-tki wypłacono już 
w styczniu). Przez moment 
wyglądało to groźnie, bo 

każdego dnia, w imię górni-
czej solidarności, do protestu 
dołączały kolejne kopalnie, 
a szef „Solidarności” Piotr 
Duda, dla zademonstrowa-
nia poparcia dla postulatów 
protestujących górników, nie 
wykluczał przeprowadzenia 
strajku generalnego. Zaczął 
się wyścig z czasem. Ratun-
kowy program rządowy zo-
stał przez górniczy aktyw 
związkowy odrzucony, mimo 
iż w jego obronę zaangażowa-
ła się osobiście pani premier 
Kopacz. Związkowcy, po-
dobnie jak cała bez wyjątku 
opozycja, nie uwierzyli, że 
rządowi chodzi o ratowanie 
miejsc pracy. Wariant likwi-
dacji kopalń, przynoszących 
największe straty, rzeczywi-
ście był brany pod uwagę, ale 
tylko wtedy, gdyby program 
naprawczy się nie powiódł, 
bo ile jeszcze można dopłacać 
do górnictwa z budżetu pań-
stwa. Protesty związkowców i 
zmasowana krytyka opozycji 

nie miały na szczęście wpły-
wu na uchwalenie noweli-
zacji tzw. ustawy węglowej, 
która daje rządowi i zarzą-
dowi spółki instrumenty do 
wdrożenia w nierentownych 
kopalniach KW programów 
naprawczych, powiązanych z 
programami osłonowymi, a 
w przypadku pojawienia się 
korzystnej oferty także ich 
sprzedaży. I to, moim zda-
niem, na tyle uspokoiło sytu-
ację, że obie strony zdecydo-
wały się ponownie usiąść do 
stołu. Na porozumienie nie 
trzeba było długo czekać. Jest 
ono wynikiem kompromisu, 
więc nie wszystkich zadawa-
la. Mam tylko nadzieję, że nie 
jest to zamiecenie problemu 
pod dywan. Bo polskie gór-
nictwo, jeśli ma przetrwać, 
nie ucieknie od głębokiej re-
formy.

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

RUMIA | Stowarzyszenie 
„Nasza Rumia” wspólnie 
z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej i harce-
rzami organizuje dla osób 
potrzebujących pomocy 
gorący posiłek w każdą 
sobotę i niedzielę. 

Posiłki są wydawane w 
okresie zimowym w Domu 
Harcerza w godzinach od 
11:30 do 13:30. Program 
dożywiania, który został 
stworzony ma na celu 
zabezpieczenie gorącego 
posiłku dla potrzebują-
cych mieszkańców Rumi. 
Aby skorzystać z tej formy 
pomocy należy zgłosić się 
do MOPS-u w Rumi w celu 
zapisania się do programu. 
W okresie zimowym ważne 

jest, aby w mieście istniało 
miejsce, gdzie można się 
napić gorącej herbaty i spo-
żyć ciepły posiłek, gdyż nie 
wszystkich stać na wyjście 
do kawiarni czy restauracji. 
Dlatego, aby zaspokoić 
potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców zostały pozy-
skane środki finansowe na 
realizację takiego właśnie 
programu. Realizacji zada-
nia do końca marca podjęli 
się Bogdan Formella i Ja-
rosław Muszyński . Osoby 
, które nie zostaną zakwali-
fikowanie przez MOPS do 
programu, mają możliwość 
skorzystania z posiłków 
poprzez Stowarzyszenie 
„Nasza Rumia”. 
(DD)

Gorące posiłki dla potrzebującychProtest górników zażegnany
FELIETON | Rozpoczął nam się ten rok od masowych protestów. Ledwo co zakończył się 
protest lekarzy rodzinnych, a w ich ślady poszli górnicy bankrutującej Kompanii Węglowej. 
Na szczęście i tym razem skończyło się na kompromisowym porozumieniu.

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP
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300 gospodarstw domowych 
z siedmiu dzielnic Gdyni 
(Chwarzno, Redłowo, Wiel-
ki Kack, Dąbrowa, Witomi-
no, Śródmieście i Karwiny), 
które posiadają taryfę G11 i 
korzystają z liczników zdal-
nego odczytu, ma możliwość 
wzięcia udziału w jednym z 
najbardziej innowacyjnych 
projektów energetycznych re-
alizowanych w naszym kraju. 
Energa Living Lab to projekt, 
w ramach którego powstanie 
pierwsze w Polsce i jedno z 
niewielu w Europie „żywe la-
boratorium” energetyczne.

Uczestnicy projektu będą 
mieli szansę nie tylko obni-
żyć swoje rachunki za prąd 
i nauczyć się, jak świadomie 
korzystać z energii, ale także 
testować najnowsze rozwią-
zania. Kontrolę nad rachun-
kami, bieżącym zużyciem i 

planowaniem zużycia ener-
gii ułatwią im wielostrefowe 
Programy Cenowe, oferujące 
zmienne stawki za energię w 
ciągu doby oraz innowacyjne 
usługi, takie jak raporty na te-
mat zużycia energii oraz Inte-
ligentna Sieć Domowa (ISD) 
- nowoczesny system zarzą-
dzania energią elektryczną w 
domach. Optymalizacja zu-
życia energii docelowo przy-
czyni się również do poprawy 
jakości środowiska natural-
nego poprzez redukcję emisji 
CO2.  Faza testów potrwa 18 
miesięcy, a udział w projekcie 
jest całkowicie bezpłatny.

- Tworząc to laboratorium, 
chcemy nauczyć jego uczest-
ników – klientów Grupy 
Energa – jak racjonalnie za-
rządzać zużyciem energii 
elektrycznej za pomocą no-
woczesnych narzędzi i usług, 

które będą szeroko dostępne 
w najbliższej przyszłości– 
wyjaśnia Beata Ostrowska, 
rzecznik Grupy Energa. -To 
pierwszy tego typu projekt 
w Polsce i jeden z niewielu 
w Europie. Dlatego wyniki 
gdyńskiego projektu zostaną 
wykorzystane podczas wdro-
żenia podobnych rozwiązań 
nie tylko w Polsce.

Energa Living Lab stwarza 
uczestnikom projektu szansę 
na obniżenie rachunków za 
energię: jeśli stosując nowy 
Program Cenowy uda im się 
obniżyć koszty energii elek-
trycznej, otrzymają zwrot 
nadpłaty w stosunku do 
standardowego rachunku. W 
przypadku, gdy wysokość ra-
chunku według nowych cen 
okaże się wyższa od tradycyj-
nego, nie zostaną doliczone 
żadne dodatkowe koszty.

Energa Living Lab rusza w Gdyni
Energa Living Lab to pierwsze w Polsce laboratorium nowoczesnej energetyki, stworzone przez i dla mieszkańców. 300 gospodarstw 
domowych w Gdyni przetestuje najnowsze pilotażowe rozwiązania do zarządzania i świadomego zużycia energii elektrycznej. Rekrutacja 
uczestników, którzy zapoczątkują budowę innowacyjnej społeczności, ruszyła już 26 stycznia. 

Ponadto, spośród 300 gospo-
darstw domowych zostanie 
wybranych 30, które zostaną 
wyposażone w urządzenia 
umożliwiające pozyskiwanie 
energii z odnawialnych źródeł, 
np. panele fotowoltaiczne.

Podczas trwania projektu 
uczestnicy będą regularnie 
otrzymywać wskazówki, które 
pomogą zmienić im dotych-
czasowe przyzwyczajenia zwią-
zane z korzystaniem z energii 
elektrycznej oraz niezbędne 
wsparcie techniczne. Ich po-
stępy i wrażenia będą na bieżą-
co dokumentowane za pomocą 
wywiadów oraz ankiet. Po za-
kończeniu projektu, realizator 
opracuje raporty podsumo-
wujące oraz techniczne, które 
potem wspomogą wdrożenie 
systemu Inteligentnej Sieci 
Domowej.

(GB)

Pomorskie dochody i wydatki 
Projekt budżetu dla województwa pomorskiego został przyjęty przez sejmik. 
Za jego przyjęciem głosowało 24 radnych koalicji PO i PSL, przeciwko było 7 radnych PiS.  

W 2015 r. dochody woje-
wództwa mają wynieść 765 mln 
zł i będą niższe o ok. 5 procent 
w porównaniu z 2014 r. W ze-
stawieniu z poprzednim rokiem 
Pomorskie ma otrzymać o 40 
mln zł niższą subwencję. 

- Niższe dochody to nie na-
sza wina - tłumaczył Henryk 
Halmann, skarbnik wojewódz-
twa. - Niższe dochody związane 
są też z niższymi wpływami z 

funduszy unijnych. Kończy się 
realizacja projektów finansowa-
nych z perspektywy 2007-2013, 
a realizacja inwestycji z nowej 
perspektywy 2014-2020 jeszcze 
może się nie zacząć. Wpływy z 
podatków zostały oszacowane 
na podstawie prognozy przewi-
dywanej w budżecie państwa. 
Ponad 80 proc. dochodów Po-
morskiego stanowią udziały w 
podatkach CIT i PIT. Dochody 

mają wynieść 765 mln zł., wy-
datki 786 mln. Prawie 21 mln zł 
deficytu ma być pokryte z tzw. 
wolnych środków. Wojewódz-
two po raz trzeci z rzędu nie bie-
rze kredytu na pokrycie deficy-
tu. Dług województwa na koniec 
2015 r. ma wynosić 322,6 mln zł. 
Ostatnia rata ma być spłacona w 
2027 r. Poinformował, że indy-
widualny wskaźnik zadłużenia 
dla Pomorskiego wynosi 14,2 

proc., przy dopuszczalnym po-
ziomie prawie 16 procent. 

Prawie co druga złotówka w 
2015 r. w Pomorskiem ma być 
wydana na transport. Na ten cel 
zaplanowano 386 mln zł z kwoty 
786 mln zł przeznaczonej na wy-
datki. Budżet 2015 komentuje 
nowy wicemarszałek – Krzysz-
tof Trawicki:

- Projekt budżetu jest nie tylko 
skonstruowany prawidłowo, ale 

zwiera również elementy sprzy-
jające dynamicznemu rozwojowi 
województwa. Szczególnie ważne 
jest, że zapewnia realizację zadań 
współfinansowanych ze źródeł 
zagranicznych, w tym w ramach 
Programów Operacyjnych za-
równo w okresie 2007–2013, jak i 
2014–2020. Przewiduje realizację 
zadań bieżących i majątkowych 
ujętych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Po-
morskiego. Zapewnia realizację 
zadań w zakresie ochrony zdro-
wia, kultury i oświaty. Dobrze, że 
sporo nakładów inwestycyjnych 
zaplanowano na działania wzmac-
niające spójność województwa 
i podnoszące szanse rozwojowe 
terenu.

Czyli na transport – 190 mln zł, 
przede wszystkim na zakup po-
jazdów szynowych do obsługi bu-
dowanej Pomorskiej Kolei Metro-
politalnej (75 mln zł) oraz zakup 
czterech pojazdów trakcyjnych do 
obsługi trasy Malbork-Grudziądz 
(46 mln zł, ta inwestycja komu-
nikacyjna jest współfinansowana 
przez województwo kujawsko-
pomorskie). Na przebudowę dróg 
wojewódzkich na Powiślu i na 
rozbudowę układów drogowych 
w Sierakowicach i w Pruszczu 
Gdańskim zaplanowano łącznie 

Od lewej: Krzysztof Trawicki, wicemarszałek pomorski 
oraz członkowie zarządu: Ryszard Świlski i Hanna Zych Cisoń

Od prawej: Mieczysław Struk, marszałek pomorski 
i Wiesław Byczkowski, wicemarszałek pomorski

prawie 55 mln zł. W budżecie 
przewidziano też pieniądze na 
przygotowanie dokumentacji in-
westycji drogowych w nowej per-
spektywie finansowej 2014-2020. 

Na rolnictwo przeznaczono 
75,3 mln zł, w tym na melioracje 
41,7 mln zł jako wkład własny w 
ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko oraz 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Na sport – 5,5 mln zł 
wydaje się kwotą raczej skromną, 
ale po raz pierwszy realizowany 
będzie program „Aktywizacja fi-
zyczna dzieci w wieku wczesnosz-
kolnym” (za 900 tys. zł)

- Generalnie w budżecie na rok 
2015 najwięcej środków planuje 
się przeznaczyć na transport - 386 
mln zł (49,1 proc.)– uzupełnia 
Ryszard Świlski, członek zarządu. 
–  W tym - oprócz wymienionych  
inwestycji - na bieżące utrzyma-
nie dróg i przebudowę mostu 
w Tczewie - 108 mln zł. Ponad 
227 mln zł ma być przeznaczone 
na pasażerskie przewozy kole-
jowe, w tym 101 mln zł to dota-
cja do przewozów kolejowych.  
Prawie 10 proc. (77,8 mln zł) ma 
być przeznaczone na admini-
strację publiczną, niewiele mniej 
otrzymają kultura i sport - 76,9 
mln zł (w tym 68 mln zł dla in-
stytucji kultury). Na rolnictwo 
- 75,3 mln zł, ochronę zdrowia 
i politykę społeczną - prawie 
55 mln zł. Na oświatę i eduka-
cję ma być wydane 39 mln zł.  
Anna Kłos
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WEJHEROWO | Zespół wo-
kalny Art’n’Voices z Wejhero-
wa zdobył najważniejsze laury 
dziesiątej edycji odbywające-
go się w Chełmnie Ogólno-
polskiego Konkursu Kolęd i 
Pastorałek. 

Konkurs adresowany był do 
chórów mieszanych, jedno-
rodnych oraz zespołów wo-
kalnych. Konkurencja była 
ogromna, do rywalizacji sta-
nęły 22 chóry z całego kraju 
– łącznie ok. 700 uczestników. 

Przesłuchania konkursowe 
miały miejsce w Auli Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 
1 w Chełmnie natomiast Kon-
cert Laureatów (poprzedzony 
uroczystą mszą świętą uświet-
nioną występami chórów) w 
Kościele WNMP.

Poziom tegorocznego kon-
kursu był bardzo wysoki. Zło-
te Pasmo - czyli nagrodę dla 
zespołów, które zdobyły naj-
wyższą punktację (91-100/100 
pkt) - otrzymało aż 7 startują-

cych zespołów! 
Składający się z amatorów 

oraz zawodowych muzyków 
ośmioosobowy zespół wokal-
ny Art’n’Voices, działający na 
terenie powiatu wejherow-
skiego, zachwycił jury swoją 
interpretacją polskich oraz 
zagranicznych kolęd. 

Podczas Kuncertu Laureatów 
Art’n’Voices wykonali w języ-
ku kaszubskim kolędę „Bibi, 
synku, bi” – utwór skompono-
wany przez członkinię zespo-

Grand Prix dla zespołu Art’n’Voices łu, Annę  Rocławską. Utwór ten 
jest parafrazą melodii kołysanki 
maryjnej autorstwa Witosławy 
Frankowskiej, można go na-
zwać także muzyczną wizytów-
ką zespołu nie stroniącego od 
oryginalnych, współczesnych i 
awangardowych brzmień. Wy-
konanie utworu przyjęte zosta-
ło owacjami na stojąco.

Skład zespołu: Małgorzata 
Rocławska, Anna Godlewska 
– soprany, Anna Rocławska, 
Julianna Styn – alty, Mateusz 
Warkusz, Patryk Mudlaw – te-
nory, Tomasz Chyła, Janusz 
Żak – basy. Rafał Korbut

Podczas festiwalu na par-
kiecie królował hip hop oraz 
inne techniki streetowe. Po 
zaciętej, tanecznej rywali-
zacji tancerzy z całej Polski 
jurorzy postanowili przyznać 
nagrody solistom, duetom 
oraz formacjom. Klub ta-
neczny Świat Tańca, prowa-
dzony przez Joannę i Jacka 
Bernaśkiewiczów, przywiózł 
do Wejherowa aż 16 miejsc 
medalowych. 

Gościem specjalnym im-
prezy był najmłodszy zespół, 
czyli Laleczki (4-5 latki). 

- Maluszki już od najmłod-
szych lat mają możliwość 
prezentacji na wielu impre-
zach w Polsce – wyjaśnia Ja-
cek Bernaśkiewicz. 

W kategorii do lat 8 zwy-
ciężył zespół Wow, a drugie 
otrzymał Respect. W kate-
gorii do lat 11 srebrny pu-
char wytańczyły Carmenki 
i Euforia, a trzecie miejsce 
zdobyły zespoły Na Maxa i 
debiutanci Dla mnie bom-
ba! Wśród mocnej konku-
rencji w kategorii 12-15 lat 
pierwsze miejsce zdobyła 
formacja Explozja, a trzecie 
wytańczył zespół Expresik. 
Na piątej pozycji uplasowała 
się natomiast formacja Enig-
ma. Formację powyżej lat 
15 reprezentował zespół Fu-
sion, zdobywając 4 miejsce, a 
wśród solistów do lat 8 srebro 
wytańczyła Dobrosława La-
skiewicz , zaś brąz Kornelia 
Ziemann. W kategorii do lat 
8 - debiuty srebro wytańczy-
ła Zofia Połot, a brąz Anna 
Pryczkowska. Na 4 miejscu 
uplasowała się Wiktoria Ko-
biela, a na 5 pozycji znalazł 

Świat Tańca 16 razy na podium
Z aż 16 medalami wrócili tancerze z Klubu Tanecznego „Świat Tańca” z Wejherowa z Łeby, 
gdzie odbywał się IX Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego. 

się Marcin Kiel. Finałową 
szóstkę zamknęła Emila Li-
powska. Natomiast w kategorii 
do lat 11 złoty medal wytań-
czyła Amelia Kowalska, która 
później w duecie z Dobrosławą 
Laskiewicz wytańczyła rów-
nież medal srebrny. Ponadto 

na wysokim 4 miejscu wśród 
40 solistów znalazła się Marce-
lina Pośpieszna, a na szóstym 
Agata Nowicka. Wśród debiu-
tantów w tej kategorii na srebro 
zatańczyła Magdalena Mróz.

Bardzo mocno obstawio-
na była kategoria 12 -15 lat. 

Wśród 60 solistów nasza tan-
cerka Nikola Suchocka wytań-
czyła szóstą lokatę a Kamila 
Miller wyróżnienie. Natomiast 
Nikola Suchocka w duecie z 
Marceliną Urban otrzymały 
najwyższą punktację, zdoby-
wając złoto.

WEJHEROWO | To będzie już 
XII edycja Festiwalu Słowa 
Verba Sacra - w poniedziałek, 
9 lutego o godz. 17.00 odbę-
dzie się wyjątkowe wydarzenie 
kulturalne. W Kolegiacie 
Wejherowskiej w Wejherowie 
(Plac Jakuba Wejhera) aktorka 
Danuta Stenka będzie czytać 
biblię w języku kaszubskim. 

Cykl Verba Sacra jako projekt 
artystyczno – naukowo – 
literacki, powstał dla uczczenia 
Wielkiego Jubileuszu Roku 
Dwutysięcznego. W jego 
ramach najwybitniejsi artyści 
scen polskich prezentują jeden 
tekst biblijny w najstarszych 
świątyniach Polski.

Ze względu na swoją wielką 
wartość artystyczną, naukową i 
literacką cykl Verba Sacra został 

kontynuowany po roku 2000. 
W grudniu 2003 roku w Pozna-
niu, po raz kolejny w ramach 
cyklu Verba Sacra, literacki 
język polski został wzbogaco-
ny językiem kaszubskim. Od 
tego czasu, każdorazowo na 
początku roku, słowo Biblii w 
tłumaczeniu na język kaszubski, 
wybrzmiewa w duchowej stoli-
cy Kaszub – w Wejherowie. Ten 
piękny język prezentuje uznana 
aktorka, Danuta Stenka oraz o. 
Jakub Waszkowiak OFM.

Realizacji muzycznej wizji 
oraz oprawy najbliższej Wejhe-
rowskiej Verba Sacra podjął się 
Cezary Paciorek wraz z Danyah 
Ujazdowską, Jakubem Kor-
nackim, Larry OK Ugwu oraz 
Krzysztofem Słomkowskim.
(raf)

Verba Sacra po raz dwunasty
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SPRZEDAM

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM mieszkanie na 
osiedlu kaszubskim 150000 
zł. Tel: 514-689-930

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

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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

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

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem 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

WEJHEROWO – Nanice, 
55m2, wynajmę mieszkanie 3 
pokojowe, kuchnia umeblo-
wana z wyposażeniem AGD, 
łazienka z wanną, ubikacja 
oddzielna, 700 zł/msc + 
media, tel. 696 304 553

WYNAJMĘ lokal o po-
wierzchni 55m2 położony w 
Wejherowie przy ul Gulgow-
skiego 2B. Tel: 665-060-275

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

INNE

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

SPRZEDAM telewizor Pana-
sonic 29 cali. Cena 50 zł. Tel: 
500-761-082

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

PRZEDŁUŻANIE włosów na 
ringi, koloryzacja, strzyżenie. 
Niskie ceny! Tel: 519-464-623.

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

KOTŁOWNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

ZADBANY, wysoki, samotny, 
pracujący 45 - latek pozna 
zadbaną kobietę do stałego 
związku z okolic Wejherowa. 
Tel: 730-499-146

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

DREWNO kominkowe i 
do co, także gałęziówka. 
Sprzedam możliwy transport 
gratis. Tel: 606-522-604

SPRZEDAM beczki plasti-
kowe 200 litrów. Idealne na 
działkę i paliwo odporne na 
mrozy, 50 zł. Tel: 503-631-333

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki na 3-4lata cena 
50zł, Wejherowo. Tel: 798-
020-532

SPRZEDAM telewizor 
PHILIPS (nie płaski) mały stan 
bardzo dobry. Cena 50 zł. Tel: 
798-020-532 Wejherowo

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i kom-
pletem kluczy, wraz z futryną, 
cena 650 zł, tel. 600 702 048 

MATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
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REDAKCJA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA www.gwe24.plNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

Dodaj swoją � rmę do informatora medycznego

tel. 660 731 138
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

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

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

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

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
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, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381
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Osłabione brakiem Agnieszki 
Laskowskiej i Agnieszki Rych-
ter pojechały do Malborka na 
mecz II ligi rumskie akade-
miczki. Podczas meczu oka-
zało się, że siatkarki, które w 
dotychczasowych spotkaniach 
występowały rzadziej na bo-
isku bardzo dobrze wywiązały 
się z zadań jakie postawił przed 
nimi trener Tomasz Kordowski. 
Efekt był taki, że zespół z Rumi 
rozegrał najlepsze zawody w 
bieżących rozgrywkach. Poza 
trzecim setem, gdy seria za-
grywek Dominiki Mikołajew-
skiej z Orła rozbiła rumianki, 
z ogromną determinacją APS 
walczyły o każdy punkt w ni-
czym nie ustępując wyżej noto-
wanym przeciwniczkom. Bar-
dzo dobrze zaprezentowały się 
nastolatki z Rumi : Magdalena 
Orlicka i Angelika Wilczyńska. 
Ich pewna gra w odbiorze i sku-
teczność w ataku wzbudzały co 

chwilę aplauz publiczności (w 
tym przede wszystkim bardzo 
głośnej grupy sympatyków z 
Rumi). Dobra gra i ogromne 
serce do walki nie wystarczy-
ły tym razem do wygrania 
spotkania, ale zdobyty punkt 
może się okazać bardzo cenny 
w końcowym rozliczeniu II ligi 
kobiet.

Ważne zawody rozgrywał w 
niedzielę drugi zespół Młodzi-
czek Akademii Piłki Siatko-
wej Rumia. Awans do IV ligi 
rozgrywek wojewódzkich był 
ogromnym sukcesem najmłod-
szych siatkarek z Rumi. Przed 
zawodami rozgrywanymi w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Hipolita Roszczynial-
skiego oczekiwano, że rumianki 
będą walczyć o utrzymanie się 
na tym poziomie rozgrywko-
wym. Rzeczywistość okazała 
się dużo bardziej radosna. Pod-
opiecznym Mateusza Chyla za-
brakło wygranej w jednym secie 
do awansu! Dziewczęta stoczyły 
dwa pasjonujące pojedynki, a 

REDA | W kategorii dziewcząt 
rywalizowały zespoły z SP nr 
2, SP nr 5 i SP 3. Natomiast do 
zmagań w kategorii chłopców 
zgłosiły się SP nr 2,SP nr 3 i 
SP nr 4. Zwycięzcy będą repre-
zentować  miasto w zawodach 
powiatowych.  W turnieju w 
kategorii dziewcząt SP 3 poko-
nała SP 5 2:0, SP 3wygrała z SP 
2 2:0 a SP 5 pokonała SP 2 2:1. 
W tabeli końcowej zwyciężyła 
SP 3, uzyskując 4 pkt. Drugie 

miejsce zajęła SP 5 z 3 pkt i 
trzecie miejsce SP 2 z 2 pkt. W 
składzie zwycięskiej drużyny 
zagrały: Julia Sudnik, Julia Wi-
tulska, Julia Kowalska, Zuzanna 
Gruchała, Adriana Formella, 
Anna Ratke i Sandra Kamińska, 
Martyna Janczewska, Kinga 
Lica, Vanessa Ślizińska i Natalia 
Wicon. Opiekunem jest Anna 
Koleśnik. Natomiast w katego-
rii chłopców SP 3 wygrała z SP 
2 2:0,  SP 3 pokonała SP 4 2:0 a 

SP 2 wygrała z SP 4 2:0. W ta-
beli końcowej zwyciężyła SP 3, 
uzyskując 4 pkt. Drugie miej-
sce zajęła SP 2 z 3 pkt i trzecie 
miejsce SP 4 z 2 pkt. W składzie 
zwycięskiej drużyny zagrali: 
Damian Sawicki, Paweł Hinc, 
Rafał Wasiuta, Paweł Pranczka, 
Kamil Okrój, Krzysztof Skorup-
ski, Nikodem Gruba, Radosław 
Hirsz i Jakub Majcherek. Opie-
kunem jest Wojciech Guzow.
(DD)

Mistrzostwa w siatkówce
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W hali Zespołu 
Szkół nr 2 w 
Redzie roze-
grano mistrzo-
stwa Redy 
w piłce siatko-
wej dziewcząt 
i chłopców 
szkół podsta-
wowych. 

Awans młodziczek z Rumi do finału
SIATKÓWKA | Na jeden turniej przed końcem fazy zasadniczej Młodziczki Akademii Piłki Siatkowej Rumia zapewniły sobie 
awans do finału mistrzostw województwa. Ważny punkt do drugoligowej tabeli w Malborku wywalczył pierwszy zespół z Rumi.

ekipy fanów wyposażone były 
w bębny, trąbki i inne czyniące 
hałas gadżety. Atmosfera była 
więc gorąca, a młode siatkarki 
się do niej dostosowały grając 
na bardzo wysokim poziomie. 
Akademiczki bardzo dobrze 
rozpoczęły pierwszego seta zdo-
bywając kilkupunktową prze-
wagę. Gdańszczanki zaciekle 
walczyły i udało się im dopro-
wadzić do wyrównanej końców-
ki, w której większym spokojem  
wykazały się jednak  gospodynie 
i to one objęły prowadzenie. Do 
drugiej odsłony Gedania po-
deszła z wielkim animuszem i 
przełożyło się to na sytuację na 
boisku. Zespół z Rumi pozwo-
lił się zdominować i przyjezdne 
dość łatwo wygrały tę partię, 
wyrównując wynik meczu. Tie-
break to tradycyjnie już gra ner-
wów. Wyrównana walka trwała 
do zmiany stron. Po niej to 
drużyna z Gdańska zagrała sku-
teczniej i wystrzegała się błędów 
wygrywając trzeciego seta i cały 
mecz. Obie ekipy gładko zwy-
ciężyły w pozostałych meczach 
turnieju, więc Gedania zajęła 
pierwsze miejsce, a Akademia 
Piłki Siatkowej Rumia drugie. 
Oba kluby zapewniły sobie już 
miejsce w turnieju finałowym 
Mistrzostw Pomorza, którego 
wyniki zadecydują o podziale 
medali.

przegrany tie-break z MMKS za-
decydował, że to właśnie gdańsz-
czanki wywalczyły promocję do 
III ligi Mistrzostw Pomorza.

Bezsprzecznie wydarzeniem 
weekendu w klubie z Rumi był 

organizowany w sali Szkoły 
Podstawowej nr 9 turniej I ligi 
Mistrzostw Pomorza Młodzi-
czek, którego  gospodarzem był 
pierwszy zespół Akademii Piłki 
Siatkowej Rumia. Tradycyjnie 

już ozdobą zawodów był poje-
dynek podopiecznych Roberta 
Sawickiego z pierwszą drużyną 
Energi Gedanii Gdańsk. Mecz 
odbywał się przy trybunach 
wypełnionych kibicami. Obie 
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Dobra gra 
i ogromne 
serce do 
walki nie 
wystarczyły 
tym razem 
do wygrania 
spotkania, 
ale zdobyty 
punkt może 
się okazać 
bardzo cenny 
w końcowym 
rozliczeniu II 
ligi kobiet
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WYWIAD | We wtorek 
Paweł Czoska parafo-
wał kontrakt z Gryfem 
Wejherowo. Szczegóły 
ponownego związania 
się wychowanka żółto-
czarnych z klubem 
ze Wzgórza Wolności 
ujawnił nam dyrektor 
sportowy - Wiesław 
Renusz.

Krzysztof Handke: Jakie na-
dzieje wiąże pan z pozyska-
niem Pawła Czoski? Ostatni 
mecz ligowy był jego 
udziałem ponad rok temu, 
więc niewątpliwie musi mu 
brakować ogrania w minio-
nych miesiącach. Czy nie 
będzie to problemem?

Wiesław Renusz: Paweł ma 
na koncie występy na pozio-
mie ekstraklasy i I ligi, więc 
mimo młodego wieku jest 
już zawodnikiem ogranym. 
Nie bez znaczenia jest też 
to, że nasz nowy nabytek  to 
wychowanek żółto-czarnych 
i mieszkaniec Wejherowa. 
Zimą jest dużo czasu, aby 
zawodnik przygotował się do 
gry na pełnych obrotach, na-
wet biorąc pod uwagę roczną 
przerwę. Najważniejsze, że 
jest zdrowy.

 
Czy aktualna kondycja 
� zyczna zawodnika jest 
zadowalająca?

-  Na pewno nie ma 
nadwagi, a co do dyspozycji 
� zycznej to zbyt wcześnie na 
ocenę. Od poniedziałku tre-
nuje z zespołem i nie rozegrał 
jeszcze żadnego sparingu. 
Dajmy mu trochę czasu i 
obdarzmy zaufaniem. Z całą 
pewnością po powrocie do 
macierzystego klubu będzie 

chciał spełnić oczekiwania 
kibiców.

Skąd wyszła inicjatywa 
transferu - czy powstała ona 
w klubie, czy też sam piłkarz 
zgłosił się do macierzystego 
ośrodka?

- Ten transfer był związany 
z odejściem Jacka Wicona i 
to klub zaproponował Czosce 
występy w Gry� e. Muszę 
przyznać, że bardzo szybko 
doszliśmy do porozumienia.

Niedawno do kadry dołą-
czył Paweł Brzuzy, też do-
brze znany wejherowskim 
kibicom. To taka tendencja 
pozyskiwania niemal „swo-
ich” i wprowadzania tym 
samym lepszej identy� kacji 
na linii kibice - zawodnicy?

- Na pewno łatwiej wpro-
wadzić do zespołu piłkarza, 
który już grał na Wzgórzu 
Wolności i zna ten klimat. 
Zyskujemy tym samym czas 
aklimatyzacji, jaki zwykle jest 
potrzebny w innych przy-
padkach. Kibice znają Pawła 
z występów na poziomie II 
ligi i powinno nas wszystkich 
cieszyć, że byli zawodnicy 
z chęcią wracają do nasze-
go klubu, gdy dostają taką 
propozycję. 

 
Czy można się spodziewać 
kolejnych transferów w 
przerwie zimowej? Ewentu-
alnie jakie pozycje mają być 
wzmocnione?

- Bardzo blisko związania 
się z nami jest Krzysztof 
Cysewski - lewonożny gracz 
Chojniczanki Chojnice. To 
zawodnik o statusie mło-
dzieżowca. Samo okienko 
transferowe trwa do pierw-
szego meczu ligowego, więc 
niczego nie można wykluczyć 
i pewne ruchy mogą zajść.

SPARINGI | W minioną 
sobotę zawodnicy Gryfa 
Wejherowo rozegrali kolejny 
mecz kontrolny w ramach 
przygotowań do rundy 
wiosennej. Rywalizacja 
przeciwko Gedanii Gdańsk 
zakończyła się remisem 2:2.

Co do powiedzenia po 
tym spotkaniu miał trener 
Tomasz Kotwica? - Pierwsza 
połowa wyglądała przy-
zwoicie, zanotowaliśmy 
większe posiadanie piłki niż 
przeciwnik i przeprowa-
dziliśmy kilka ładnych i, co 
ważniejsze, składnych akcji. 
Nie ustrzegliśmy się jednak 
pojedynczych, prostych 
błędów przy wyprowadzaniu 
piłki i w ustawieniu defensy-
wy. Natomiast druga połowa 
to zdecydowana przewaga 
Gedanii, a katastrofalna 
gra w naszych szeregach. 
Przegrywaliśmy pojedynki w 
środku pola, słabo współ-
pracowaliśmy zarówno na 
bokach formacji, jak i z 
przodu. Gra się nie kleiła i 
ciężko nam było wymienić 
2-3 celne podania. Czeka nas 
jeszcze dużo pracy, ale na 
szczęście to dopiero po-

czątkowa faza przygotowań 
i możemy poprawić wiele 
aspektów w naszej grze. Jeśli 
chodzi o skład personalny, to 
ciągle szukamy zawodników. 
Pojawiły się 2-3 nazwi-
ska, które byłyby sporymi 
wzmocnieniami. Rozmowy 
są cały czas prowadzone, 
więc nie możemy jeszcze ni-
czego potwierdzić - oznajmił 
szkoleniowiec Gry� tów dla 
o� cjalnej strony klubu.

31 stycznia żółto-czarni 
pojawią się na boisku w 
Lęborku, gdzie skonfrontują 
siły z tamtejszą Pogonią. Po 
tym starciu zaplanowano od-
nowę biologiczną w bolszew-
skim hotelu Victoria.

Skład Gryfa przeciw-
ko Gedanii: Ferra (Duda 
46’) - Fierka (Kenner 46’), 
Kowalski, Skwiercz, Cysew-
ski - Brzuzy (Miler 46’), Kołc 
(Osowski 46’ - Fierka 70’), 
Wiśniewski, Gicewicz (Ropel 
46’ - Gicewicz 75’) - Wicki 
(Rzepa 46’), Ilanz.
KH

„Czoska będzie chciał spełnić 
oczekiwania kibiców”

Wychowanek 
wraca do macierzy

Trzeci sparing i trzeci remis

Czoska jest nominalnym pomocnikiem i do tej pory 
występował w Arce Gdynia, Warcie Poznań, Olimpii Elbląg 
oraz Radomiaku Radom
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Impreza z roku na rok cieszy 
się coraz większym zaintereso-
waniem. Tym razem do turnie-
ju zgłosiło się osiem drużyn, w 
sumie 67 chłopców i dziewcząt 
z pięciu rumskich szkół pod-
stawowych z klas od czwartej 
do szóstej. Uczestnicy przy-
byli z rodzicami i nauczycie-
lami wychowania fizycznego. 
W turnieju zagrały drużyny: 
Deeks United, FC Abibas, FC 
Czakmar, FC Pomarchhewce, 
LSO św. Krzyż, MKS, Serki FC 
i Wanted’s. W turnieju mogli 
uczestniczyć amatorzy, jak i 
dzieci trenujące w rumskich 
klubach sportowych. Uczest-

ników przywitał prezes SL Sa-
los ks. Marek Konkol a współ-
organizatorka turnieju Jolant 
Król przedstawiła regulamin 
i przypomniała o kulturze i 
zasadach gry na boisku. Nato-
miast ks. Michał Kwiatkowski 
przedstawił historię ks. Jana 
Bosko oraz przygotowania 
do 200-lecia urodzin ks. Bo-
sko, które w Rumi rozpoczęto 
spotkaniem pod hasłem ,,W 
Rumi jest Bosko” dla dzieci 
i młodzieży. Turniej wygrał 
zespół ze Szkoły Podstawowej 
nr 9 o nazwie FC Pomarch-
hewce. Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy medal, 
a drużyna puchar i dyplom, 
który wręczył ks. Marek 
Konkol, Jolant Król i Tomasz 

Urbaniak-Dzienisz. Wyłonio-
ny został najmłodszy zawod-
nik. Okazał się nim Oskar 
Bohmann. Najlepszym strzel-
cem został Patryk Mróz a naj-
lepszym bramkarzem Kacper 
Synica. Turniej był dobrą oka-
zją do integracji międzysz-
kolnej, sprawdzenia swoich 
umiejętności piłkarskich, gry 
zespołowej i współpracy na 
boisku. 
-Jak powiedział św. Jan Bo-
sko „Boisko martwe – diabeł 
żywy, boisko żywe – diabeł 
martwy” – mówi ks. Michał 
Kwiatkowski. - Miejmy na-
dzieję, że dzieci coraz częściej 
będą miały możliwość spożyt-
kowania sił na boisku i rozwi-
jania swoich umiejętności. 

REDA | W hali Zespołu Szkół nr 1 w Redzie 
odbyły się rozgrywki Redzkiej Ligi Siatków-
ki. W zmaganiach udział wzięło osiem dru-
żyn, które podzielone zostały na dwie grupy. 
W wyniku rozgrywek w grupie A zwyciężyły 
Śledzie, uzyskując 6 pkt. Drugie miejsce zajęli  
Czadomeni z 4 pkt, trzecie miejsce Black 
Team z 2 pkt i czwarte miejsce Ekipa Tom-
ka z 0 pkt. Natomiast w grupie B wygrała 
Hawana. zdobywając 6 pkt. Drugie miejsce 
zdobył  Olimp Bolszewo z 4 pkt, trzecie 
miejsce Som Lepsi z 2 pkt i czwarte miejsce 
Sami Swoi z 0 pkt. W meczach finałowych 
o trzecie miejsce Bolszewo wygrało z Cza-
domeni 2:1. W meczu o pierwsze miejsce 
Śledzie pokonały Hawanę 2:0. W składzie 
zwycięskiej drużyny Śledzi zagrali: Artur 
Miotk, Rafał Miotk, Adam Kloka, Cezary 
Madziąg, Ewa Dudek i Miłosz Gdanietz.  
(DD)

Śledzie na prowadzeniu
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Zespół Olimp Bolszewo

LUZINO | W sobotę 31 stycz-
nia w hali widowiskowo–spor-
towej GOSRiT im. marszałka 
Macieja Płażyńskiego w Luzi-
nie odbędzie się dziewiąty tej 
zimy turniej el professional 
Kaszub Cup. Tym razem w 
zawodach, organizowanych 
przez KTS-K GOSRiT Luzino, 
rywalizować będą zawodnicy z 
rocznika 1996 i młodsi. Począ-
tek imprezy zaplanowano na 

godz. 8:00 a udział już potwier-
dziło 12 drużyn z całego woje-
wództwa. Tegoroczna edycja 
turniejów Kaszub Cup objęta 
jest patronatem honorowym 
wojewody pomorskiego Ry-
szarda Stachurskiego, wicemi-
nistra rolnictwa dr Kazimierza 
Plocke, marszałka wojewódz-
twa Mieczysława Struka, pre-
zesa OZPN Radosława Mi-
chalskiego, prof. Waldemara 

Turniej Kaszub Cup Moska rektora AWFiS, Monikę 
Chabior  prezesa FRKF, Mag-
dalenę Kołodziejczak przewod-
nicząca PLZS, Polski Związek 
Piłki Nożnej i wójta Gminy Lu-
zino. Do zakończenia tegorocz-
nej edycji Kaszub Cup pozostały 
jeszcze trzy imprezy. Najpierw 
w sobotę 28 lutego rywalizować 
będą dziewczynki w kategorii 
open, a ostatnim akcentem będą 
turnieje dla dziewczynek U-13 
i U-16, które odbędą się w nie-
dzielę 1 marca. Zawody rozegra-
ne zostaną w międzynarodowej 
obsadzie. (DD)

Zagrali o Puchar 
św. Jana Bosko
RUMIA | Już po raz czwarty SL Salos z Rumi przy współpracy 
z parafią Podwyższenia Krzyża Świętego i Urzędem Miasta 
zorganizował, Turniej piłki nożnej halowej o puchar św. Jana Bosko.
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