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REDZKI DWORZEC DO REMONTU, 
WEJHEROWO JESZCZE POCZEKA
Kolejny dworzec (po Rumi) w powiecie wejherowskim zostanie zmodernizowany. Zabytkowy 
budynek ma odzyskać wygląd sprzed lat. Obiekt będzie gruntownie odnowiony, zburzona 
zostanie też dobudówka, w której do tej pory mieściła się kasa biletowa. 

Oprócz dworca w 
Redzie na remont 

czeka jeszcze dwo-
rzec w Wejherowie. 

Ale w tym wypad-
ku mieszkańcy i 
podróżni muszą 

jeszcze uzbroić się 
w cierpliwość – mo-
dernizacja rozpocz-

nie się bowiem nie 
wcześniej, niż w 
przyszłym roku. 

Pojawiła się nato-
miast szansa na 

dość szybki remont 
przystanku SKM w 

Rumi Janowie. 
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Żółto-czarni
ładują akumulatory
Szkoleniowiec 
wejherowskiej 
drużyny podzielił się 
na łamach Expressu 
spostrzeżeniami 
co do zimowych 
treningów i nowych 
nabytków w barwach 
żółto-czarnych.

- Raczej nie przewiduje-
my już żadnych ruchów 
kadrowych, ale dopóki 
okienko będzie otwarte, 
to niczego nie możemy 
wykluczyć - mówi 
Tomasz Kotwica

Więcej str. 15



Tytuł „ukradłem” Stefanowi Kisielewskiemu. Ten 
wybitny kompozytor, krytyk muzyczny, publicy-
sta, prozaik i polityk wcale by się nie obraził. Miał 
zwyczaj wkurzać wszystkich dookoła, gdy mó-
wił i pisał swoje obrazoburcze felietony. Był twór-
cą Ruchu Polityki Realnej a potem współtwórcą 
Unii Polityki Realnej. Kto dziś pamięta tego wy-
jątkowego człowieka? Zmarł 24 lata temu. Przez 
całe lata pisał w „Tygodniku Powszechnym” a na 
koniec we „Wprost”. Pod tytułem „Moje typy” pan 
Stefan wymienił kilkadziesiąt znanych nazwisk 
dziennikarzy i pismaków schyłkowego PRL-u. Bez 
słowa komentarza. Lista była znana jako „lista ka-
nalii”. Nie denerwujcie się, ja nie mam takiej listy. 
Postanowiłem jednak bez słowa komentarza wy-
mienić kilkanaście cytatów z bogatej twórczo-
ści publicystycznej Stefana Kisielewskiego. Każ-
dy czytelnik niech sobie tłumaczy mój zamiar jak 
chce. Oczywiście wymagane jest czytanie ze zro-

Jakub W. 
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Archiwalne felietony 
Jakuba W. można znaleźć
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PSTRYK
zmieniam okolicę

1 miejsce to mało? Ten zajął... 4

zumieniem, a o to nadal w Polsce i w Wejherowie 
bardzo trudno. 
„Człowiek często kłamie tak, jak żyje: nieświado-
mie”
„Człowiek to zwierzę pożądające rozrywki”
„Działać można tylko dopóki ma się marzenia”
„Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, auto-
matycznie przestałby być durniem. Z tego wnio-
sek, że durnie rekrutują się jedynie spośród ludzi 
pewnych, że nie są durniami”
„Jedna czarna owca podkreśla biel wszystkich po-
zostałych”
„Logika jest także stanem uczuciowym”
„Moralność musi być formą przyjemności – ina-
czej nie wygra”
„Najtrudniej zbić argumenty kogoś mówiącego 
nie na temat”
„Nie ma demokracji bez o� cjalnych kon� iktów – 
wyrzekanie się kon� iktowości to grób demokra-
tyzmu”
„Nie możesz być kimś innym, choć nie wiesz do-
brze kim jesteś”
„Nie należy chełpić się tym, że ma się słuszność, 
bo to nie nasza zasługa, lecz prawdy, z pomocą 
której zyskaliśmy przewagę”
„Nienawiść starzeje się, tak jak i miłość”
„Przekora jest intelektualnym instynktem samo-
zachowawczym”
„Radość negatywna, radość z tego, że przeciwnik 
nie ma racji, cechuje ludzi małych, niezdolnych 
do wzięcia odpowiedzialności za całość”
„Stosowanie przymusu wynika z niewiary w argu-

mentację”
„Władza, która chce zarządzać wszystkim dzi-

wi się, gdy pociągają ją do odpowiedzialno-
ści za wszystko”
„Złe nie śpi, natomiast dobre zasypia bar-

dzo często”

Kierowcy parkujący swoje auta gdzie po-
padnie i niezgodnie z przepisami to wciąż 
codzienny widok. Jedną z takich sytuacji 
uwiecznił na zdjęciu nasz czytelnik Tomasz.
Zdjęcie zostało zrobione na parkingu przy 
sklepie Netto w Wejherowie. Kierowcy po 
prostu parkują jak im się żywnie podoba. 
Zaparkować na 4 miejscach? Temu kierowcy 
to się udało.

Dyżur 
reportera

Nasz reporter czeka
na Państwa zgłoszenia!

dzwoń:
pn.-pt., 1000-1600

606 112 745

dzwoń:

Jeśli jesteś ciekawy świa-
ta, widzisz więcej niż inni, je-
steś dociekliwy, nie przecho-
dzisz obojętnie obok ludzkich 
spraw - napisz 
do nas na adres: 
czytelnicy@expressy.pl

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

Twórz 
gazetę 
razem z nami!
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Redzki dworzec został wy-
budowany na przełomie lat 60. 
i 70. XIX wieku. Przez wiele 
lat nieremontowany ostatnie 
lata Teraz ma zostać przywró-
cona dawna jego świetność 
– planowane jest odnowienie 
elewacji oraz wymiana okien 
i drzwi, odnowione zostanie 
też wnętrze budynku. Cały 
budynek ma zachować pier-
wotny kształt. Założeniem 
jest bowiem przywrócenie 
dworca do takiego stanu, jak 
było to zaraz po wybudowa-
niu dworca. 

- Ten dworzec ma cieka-
wą architekturę, na pewno 
warto ją zachować – mówi 
Krzysztof Piekarski, dyrektor 
Oddziału Gospodarowania 
Nieruchomościami PKP S.A. 
w Gdańsku. - W najbliższym 
czasie wykonawca rozpocz-
nie prace. Cała dokumentacja 
została przygotowana i prze-
kazana wykonawcy, umowa 
jest podpisana, nic już nie stoi 
na przeszkodzie, aby rozpo-
cząć modernizację budynku 
dworca. 

Mieszkańcy i podróżni od 
dawna zwracali uwagę na do-

GM. WEJHEROWO | Reali-
zacja Programu Aktywności 
Lokalnej „Młodzi i Samo-
dzielni”, finansowe wsparcie 
wejherowskiego szpitala, 
sprzedaż gminnych nieru-
chomości oraz bonifikaty od 
opłat z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nie-
ruchomości – to najważniej-
sze sprawy, jakie poruszono 
podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy Wejherowo. 

IV Sesja Rady Gminy 
Wejherowo odbyła się w 
Bolszewie. 

Wśród wielu przegłosowa-
nych tego dnia uchwał jedna 
z pierwszych, którą przyjęli 
radni, dotyczyła przyjęcia do 
realizacji Programu Aktyw-
ności Lokalnej „Młodzi i Sa-
modzielni” na 2015 r. Jest to 
kontynuacja programu z 2014 
r., jego celem jest aktywizacja 
zawodowa i zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu 
niezatrudnionych osób z po-
łudniowych terenów gminy, 
czyli miejscowości: Biesz-
kowice, Gniewowo, Łężyce, 
Nowy Dwór Wejherowski, 
Reszki, Sopieszyno, Ustarbo-
wo i Zbychowo. Warto dodać, 
że program skierowany jest 
do ludzi młodych, w wieku 
15-20 lat, co daje możliwość 
wdrażania działań profilak-
tycznych (zapobieganie uza-
leżnieniom oraz problemom 
wychowawczym). Osoby 
objęte tymi działaniami będą 
uczęszczać na zorganizowane 
zajęcia. 

Radni zdecydowali też o 
przekazaniu dofinansowania 
Szpitalowi Specjalistycznemu 
w Wejherowie. Kwota 12 tys. 
zł przeznaczona będzie na 
zakup specjalistycznej apara-
tury medycznej dla oddziału 

Neurologii z Oddziałem 
Udarowym.

Kolejna decyzja podjęta 
przez radnych dotyczy sprze-
daży gminnych nierucho-
mości. Pierwsza z nich to 
nieruchomość zabudowana 
budynkiem mieszkalnym 
oraz przynależnym budyn-
kiem znajdującym się w 
Warszkowie (zbycie w trybie 
bezprzetargowym, na rzecz 
ich najemców), druga to 
nieruchomość położona w 
Bolszewie (sprzedaż firmie, 
która prowadzi tam działal-
ność gospodarczą).Uchwa-
lono też nieodpłatne nabycie 
nieruchomości położonej w 
Gościcinie (chodzi o trójkąt 
widoczności na skrzyżowaniu 
ulic Szlacheckiej i Kasztelań-
skiej).

Ponadto wyrażono zgodę na 
udzielenie bonifikaty od opłat 
z tytułu przekształcenia pra-
wa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nierucho-
mości przysługujące osobom 
fizycznym, co znacznie ułatwi 
osobom fizycznym nabycie 
lokali mieszkalnych. Uchwa-
lono bonifikatę w wysokości 
90 proc. 

Podczas sesji nadano 
również nazwy dwóm ulicom 
– Wichrowe Wzgórze w 
w Gościcinie i Wspólna w 
Bolszewie. 

Konieczne zmiany przegło-
sowano również w Regula-
minie utrzymania czystości 
i porządku w Gminie 
Wejherowo. Dotyczą one 
zakwalifikowanie popiołów 
pochodzących z palenisk 
domowych do odpadów zbie-
ranych selektywnie (do tej 
pory były wyrzucane razem z 
odpadami zmieszanymi, teraz 
ulegnie to zmianie). 
Rafał Korbut

Przeciwdziałanie 
wykluczeniom, 
pomoc szpitalowi
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Dworce i przystanki 
do remontu
POWIAT WEJHEROWSKI | Zabytkowy budynek dworca w Redzie od wielu lat wymagał 
remontu. Niegdyś wizytówka miasta, dziś szpecił okolicę. W końcu obiekt zostanie gruntownie 
wyremontowany. Modernizacji doczekać się ma też przystanek SKM w Rumi Janowie. 

budówkę, w której do tej pory 
znajdowała się kasa. Opinie na 
jej temat były jednoznacznie 
negatywne: że nie pasuje do ar-
chitektury budynku i po prostu 
szpeci. W najbliższym czasie 
dobudówka ma zostać zburzo-
na. Zamiast niej w tym miejscu 
będzie wiata. 

- To taka otwarta poczekal-
nia dla podróżnych – wyjaśnia 
Krzysztof Piekarski. - Kiedyś w 
takim stylu się budowało, chce-
my odtworzyć ten styl. 

Kasa biletowa została już 
przeniesiona do pawilonu han-
dlowego. Odnowiony redzki 
dworzec ma zostać oddany do 

użytku już za ok. 3 miesiące, 
koszt inwestycji szacowany jest 
na ok. pół mln zł. Ponieważ 
dworzec jest wpisany do rejestru 
zabytków, prace będą prowadzo-
ne pod nadzorem konserwatora. 

A co z zabytkowym dworcem 
w Wejherowie? Jeszcze będzie 
musiał poczekać...

- Biorąc pod uwagę studium 
wykonalności i sposób finanso-
wania programu modernizacji 
dworców aglomeracyjnych my-
ślę, że terminy realizacji będą 
znane do końca tego roku – 
mówi Krzysztof Piekarski. - Zaś 
realny termin wykonania to rok 
przyszły. 

Oprócz dworców planowany 
jest też remont przystanku kole-
jowego SKM Rumia Janowo. 

- Spółka SKM rozpoczęła 
przygotowywanie dokumentacji 
technicznej – wyjaśnia Ryszard 
Grychtoł, wiceburmistrz Rumi. 
- Przygotowywane są dwa wa-
rianty, które pozwolą na określe-
nie zakresu prac i kosztów. PKP 
PLK planują jednocześnie swoją 
inwestycję – budowę dodatkowe-
go toru od Chylonii do Rumi, bo 
docelowo od Gdyni do Wejhero-
wa mają być 4 tory. Niezależnie od 
wybranego wariantu peron zosta-
nie poszerzony, ponieważ obecnie 
jest za wąski. Między schodami 
z kłądki a brzegiem peronu jest 
za wąsko, co stwarza niebezpie-
czeństwo dla podróżnych. Poza 
tym powstaną windy dla niepeł-
nosprawnych i całą niezbędna in-
frastruktura. Poszerzenie peronu 
wiąże się z koniecznością przesu-
nięcia jednego z torów SKM. 

Na razie nie jest planowana wy-
miana ani modernizacja kładki 
nad torami dla pieszych. Zakoń-
czenie prac nad koncepcją ma 
nastąpić w drugim kwartale tego 
roku, następnie zostanie przygo-
towana dokumentacja technicz-
na. Wówczas prawdopodobnie 
poznamy też termin rozpoczę-
cia prac. 
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Peron na przystanku Rumia Janowo zostanie poszerzony

Henryk Skwarło, wójt gminy Wejherowo podkreśla, 
że przegłosowane uchwały są ważne dla mieszkańców
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Na ostatniej sesji rady po-
wiatu w Starostwie Powiato-
wym w Wejherowie, najpierw 
pod obrady poszła uchwała w 
sprawie delegowania radnych 
do składu Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku na ka-
dencję 2015-2017. Głosami 
21 za, radni wybrali do komi-
sji Grzegorza Gasztę i Zyg-
munta Tredera. Na przedsta-
wicieli rady do Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Wejherowie 
zgłoszono trzech kandyda-
tów. Anna Jamróz otrzymała 
18 głosów, Ludwik Zegzuła 
dostał 17 głosów a Jolanta 
Król 11 głosów poparcia. Tak 
więc do rady weszli Jamróz i 
Zegzuła. Zmianie uległ także 
skład rady Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie. 
Po burzliwych dyskusjach 
odwołano Józefa Reszke i Ka-
zimierza Bistronia ze składu 
rady a powołano Gabrielę Li-
sius i Jacka Thiela. Za zmianą 
było 12 radnych a przeciw-
ko 9 radnych. Natomiast do 
reprezentowania powiatu 
wejherowskiego w stowarzy-
szeniu Gdański Obszar Me-
tropolitalny powołano staro-
stę Gabrielę Lisius. Starosta 
będzie również delegatem 
powiatu na Zgromadzeniu 
Ogólnym Związku Powiatów 
Polskich. Ponadto radni usta-

Wybrano delegatów i ustalono stawki
POWIAT | Podczas czwartej sesji rady powiatu wejherowskiego radni skupili się na wyborze przedstawicieli rady do 
różnych zgromadzeń i stowarzyszeń oraz komisji. Ustalono również wysokość opłaty za usunięcie pojazdów. 
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lili wysokość opłat za usunięcie 
i parkowanie pojazdów oraz 
wysokość kosztów, powstałych 
w wyniku wydania decyzji 
usunięcia oraz odstąpienia od 
usunięcia pojazdu. Przykłado-
we stawki wynoszą: za usunię-
cie roweru 100 zł, motocyklu 
200 zł, pojazdu do 3,5 t – 410 
zł, do 7,5 t – 550 zł, do 16 t – 
720 zł, powyżej 16 t – 1050 zł 
i pojazdu materiałów niebez-
piecznych 1400 zł. Zmianie 
uległ także budżet powiatu na 
2015 rok. Dochody zwiększyły 
się o 267 tys. 74 zł w związ-
ku z podpisaniem umowy na 

realizację projektu „Lokalny 
punkt informacyjny funduszy 
europejskich w Wejherowie 
dla powiatów kartuskiego, 
puckiego i wejherowskiego”, fi-
nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z europejskiego 
funduszu rozwoju regional-
nego. Również wydatki uległy 
zwiększeniu o tą samą kwotę z 
przeznaczeniem na realizację 
tego projektu. Łączne docho-
dy wyniosą 140 mln 989 tys. 
538 zł a wydatki 136 mln 636 
tys. 49 zł. Na zakończenie sesji 
zarząd powiatu odpowiadał na 
zapytania radnych. Radny Jó-

zef Reszke pytał się m.in. o:
-Czy 160-metrowy odcinek 

ulicy 12 Marca w Wejherowie 
od ul. Myśliwskiej do przejaz-
du kolejowego zostanie w koń-
cu poszerzony o dodatkowy 
pas ruchu – mówił Józef Resz-
ke. - Dwa lata trwa załatwia-
nie decyzji o pozwolenie na 
wycięcie 5 drzew, a za chwilę 
znowu będziemy mieli ochro-
nę lęgową ptaków. To miejsce 
w godzinach szczytu jest za-
korkowane.

Jak wyjaśniła starosta Ga-
briela Lisius, w lutym radni 
dowiedzą się jaka decyzja zo-

stała podjęta w tej sprawie, bo 
będzie rozmowa z prezyden-
tem miasta.

Kolejnym spornym tematem 
był nowy samochód służbowy 
starostwa.

- Dlaczego samochód służ-
bowy został wymieniony 
po remoncie na nowy i to z 
automatyczną skrzynią bie-
gów, skoro kierowca ma dwie 
sprawne nogi i nie jest niepeł-
nosprawny – pytał radny Józef 
Reszke. – Auto po naprawie 
było sprawne i można było 
nim jeszcze jeździć przez pe-
wien czas.

Jak wyjaśnił na forum czło-
nek zarządu Jacek Thiel, sko-
dę superb należało od razu 
wymienić na nowy a nie go 
remontować - z uwagi na bez-
pieczeństwo. 

- Stary samochód oddaliśmy 
dealerowi a zakupiliśmy nową 
skodę o klasę niższą, octavię 
– dodaje Jacek Thiel. – Nie 
możemy pozwolić, aby auto 
zawiodło na drodze w podróży 
służbowej.

„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, je-
steś dociekliwy, nie przechodzisz obojętnie obok ludz-
kich 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 dziennikarstwo 
jest Twoim sposobem na życie? Jeśli już publikowałeś – 
tym lepiej. Zapraszamy do współpracy.

Kontakt: redakcja@expressy.pl

Zostań dziennikarzem
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WEJHEROWO | Kolejny raz 
rusza akcja „Super Pączki 
Pomagają Dzieciom”. W 
ubiegłych latach inicjatywa 
właścicieli cukierni E.M. 
Wenta spotkała się z bardzo 
życzliwym przyjęciem przez 
mieszkańców Wejherowa. 
Z pewnością będzie tak i w 
najbliższy czwartek. 

Cel jest szczytny – część 
dochodu z pączków, które 
w Tłusty Czwartek zostaną 
sprzedane w cukierni E.M. 
Wenta, znajdującej się na 
wejherowskim rynku, zo-
stanie przekazana na cele 
charytatywne. Tym razem 
pieniądze trafią do chorują-
cej na cukrzycę 12-letniej 
Marysi na pokrycie kosztów 
wyjazdu na kolonie rehabili-
tacyjne. 

- Kolonie dla dzieci cho-
rujących na cukrzycę różnią 
się od wyjazdów organizo-
wanych dla zdrowych dzie-
ci, ponieważ uczestnicy ob-
jęci są stałą opieką lekarzy, 
dietetyków i psychologów 
- wyjaśnia Elżbieta Wenta, 
właścicielka wejherowskiej 
cukierni. - Podczas takich ko-
lonii dzieci nie tylko wypo-
czywają i bawią się, ale także 
uczą, jak żyć z cukrzycą. Bo 
przecież to choroba, z którą 
będą musiały zmagać się do 
końca życia. Marysia to zwy-
czajna, 12-letnia dziewczyn-
ka, która ma swoje mniejsze 
i większe marzenia. Jednym 
z nich jest np. to, że bardzo 
chciałaby mieć laptopa. Je-
żeli w Tłusty Czwartek uda-
łoby nam się uzbierać więcej 
pieniędzy, a może znalazłby 
się jeszcze jakiś darczyńca, 
może udałoby nam się speł-
nić i to marzenie. Ale naj-
ważniejsze teraz jest sfinan-

Super Pączki pomogą Marysi

sowanie wyjazdu. 
Akcja „Super pączki poma-

gają dzieciom” organizowana 
jest w wejherowskiej cukierni 
już trzeci rok z rzędu. W ubie-
głych latach dzięki temu udało 
się pomóc finansowo dzieciom 
potrzebującym wsparcia, dlate-
go także w tym roku organiza-
torzy postanowili kontynuować 
tę inicjatywę. 

Tłusty Czwartek to dzień, w 
który branża cukiernicza na-

stawia się na zysk. A dlaczego 
jednocześnie nie pomóc innym, 
nie zrobić czegoś dobrego? - 
pyta retorycznie Elżbieta Wen-
ta, właścicielka wejherowskiej 
cukierni. - Mam nadzieję, że 
„Super Pączki” staną się naszą 
coroczną tradycją. Zachęcamy 
wszystkich, aby włączyli się do 
akcji i kupili u nas chociaż jed-
nego, symbolicznego pączka. 
Ta cała kwota, którą chcemy 
uzbierać, powstaje przecież z 
groszy. Musimy sprzedać dużą 
ilość pączków, aby zebrać całą 
potrzebną sumę. Cała idea zro-
dziła się z przeczytania ksią-
żeczki „Pączkowe drzewo”, w 
której głównymi bohaterami 
są chłopiec i pączek. Pomy-
ślałam wtedy, że pączek może 
być nie tylko przyjemnością 
dla podniebienia, ale też za 
jego pośrednictwem można 
komuś potrzebującemu pomóc. 
Wspólnie z córką Dominiką 
opracowałyśmy więc założenia 
całej akcji, a później ją zorgani-
zowałyśmy. 

Co trzeba zrobić, aby włą-
czyć się do akcji? Wystarczy 
w Tłusty Czwartek kupić przy-
najmniej jednego pączka (im 
więcej, tym lepiej) w Cukier-
ni E.M. Wenta na Pl. Jakuba 
Wejhera 5, aby pomóc spełnić 
marzenia potrzebującym dzie-
ciom. Uzbierane pieniądze zo-
staną przekazane rodzinie Ma-
rysi w poniedziałek, 16 lutego. 

- Mamy tez niespodziankę 
dla naszych klientów – doda-
je Elżbieta Wenta. - Spośród 
tych, którzy zrobią zakupy na 
nieco większą kwotę i okażą 
paragon, wybierzemy później 
5 osób, które zaprosimy wraz 
z osobą towarzyszącą 14 lutego 
na walentynkowy poczęstunek 
w naszej cukierni. 

Rafał Korbut

Przypomnijmy: 3 lata temu w 
wyniku pożaru spłonął barak 
socjalny, a mieszkający w nim 
lokatorzy utracili dach nad 
głową. Władze miasta podjęły 
wówczas decyzję, aby zbudo-
wać nowy obiekt. Za kwotę ok. 
4,3 mln zł powstał więc nowy 
budynek, w którym znajdu-
ją się  64 mieszkania. Ponad 
3 mln zł na ten cel pochodzi 
z budżetu miasta, natomiast 
1,3 mln zł to dotacja z Ban-

ku Gospodarstwa Krajowego. 
Budynek jest podłączony do 
sieci ciepłowniczej OPEC, co 
powinno skutkować niższymi 
opłatami za ogrzewanie.

- Chcielibyśmy, aby tego bu-
dynków powstawało w Wejhe-
rowie więcej – mówi Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
miasta. - Myślę, że z biegiem 
czasu systematycznie będzie-
my starali się to realizować. 

- Bank Gospodarstwa Krajo-

wego to bank rozwoju, który 
realizuje szereg programów 
rządowych m.in. program 
wsparcia budowy mieszkań 
socjalnych i komunalnych, 
dzięki któremu miasto Wejhe-
rowo uzyskało 30 proc. dopła-
ty w ramach funduszu dopłat 
– dodaje Bogusław Białowąs, 
dyrektor Banku Gospodarstwa 
Krajowego. - Jest to pierwszy 
projekt realizowany w ramach 
tego programu. Cieszymy się, 

z tego powodu i liczymy na 
dalszą współpracę.

Nowi lokatorzy są zadowo-
leni, chociaż niektórzy mieli 
pewne zastrzeżenia. 

- Bardzo się cieszę, nareszcie 
mam klucze do swojego no-
wego mieszkania – mówi pani 
Justyna Ryszowska.

- Jesteśmy z mężem bardzo 
zadowoleni, mimo tego, że 
mieszkanie jest na drugim 
piętrze – dodaje Jolanta Ty-

Oddano nowy budynek socjalny
WEJHEROWO | Czterokondygnacyjny budynek socjalny przy ul. Iwaszkiewicza w Wejhe-
rowie został oddany do użytku. Pierwszych 10 rodzin, które utraciły swoje lokum w pożarze 
budynku socjalnego, otrzymały klucze do nowych mieszkań. 

szer. - Wygodniej byłoby nam 
na parterze, ponieważ mamy 
już swoje lata, a mąż jest obłoż-
nie chory. Ale jakoś damy sobie 
radę. 

- Będę mieszkał w otoczeniu 
swoich dawnych sąsiadów, z 
którymi dobrze się  znam – 

podkreślił z kolei Edward Szre-
der. 

W pobliżu nowego budynku 
wcześniej został wybudowany 
duży parking. Na wiosnę zo-
staną podjęte prace związane 
z poprawą estetyki otoczenia 
wokół budynku. (raf)

W budynku  przy ul. Iwaszkiwicza znajdują się 64 mieszkania
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Powiat wejherowski
www.powiat.wejherowo.pl

W siedzibie Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  
w Wejherowie odbyła się promocja 
działalności Stowarzyszenia 
Akademia Głodnica, która 
głównie zajmuje się działalnością 
edukacyjną, tj. prowadzi małe 
szkoły na Głodnicy, Starej Hucie  
i w Bączu oraz propaguje historię  
i kulturę regionu.

Tego wieczoru można było zapoznać się z no-
wowydanym albumem autorstwa Haliny i Wi-
tolda Bobrowskich pt. "Domôcëzna. Strzepcz 
w starej fotografii" wydanego w 2013 r. z okazji 

700-lecia Strzepcza. Obie książki, jak również 
wcześniejszy tomik japońskich wierszy prze-
tłumaczonych na kaszubski przez Witolda Bo-
browskiego, są owocem współpracy wydawni-
czej Stowarzyszenia i Muzeum.

Spotkanie okrasił m.in. występ jasełkowy w 
wykonaniu dzieci ze Starej Huty według scena-
riusza Jolanty Sikorskiej, w reżyserii Mariusza 
Kaprowicza.

Przybyli goście, wśród których nie zabrakło 
Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius oraz 
Wójta Gminy Linia Bogusławy Engelbrecht, 
mogli zwiedzić okolicznościową wystawę zdjęć 
zamieszczonych w promowanym albumie, a 
także uzyskać wpis autorów albumu.

Akademia Głodnica w Pałacu

W siedzibie Starostwa PoW 
siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Wejherowie odbyło 
się szkolenie dotyczące pro-
filaktyki nowotworowej dla 
pracowników samorządu. 
Spotkanie zorganizowane 
w ramach umowy z Mini-
sterstwem Zdrowia przez 
Wojewódzki Ośrodek Koor-
dynujący przy Uniwersytec-
kim Centrum Klinicznym w 
Gdańsku dotyczyło zdrowe-
go życia, badań profilaktycz-
nych mammograficznych i 
cytologicznych.

Na szkoleniu omawiane były 
dwa programy: Populacyjny 
Program Wczesnego Wykry-
wania Raka Piersi, skierowa-
ny do kobiet w wieku 50-69 
lat, oraz Populacyjny Pro-
gram Profilaktyki Wczesne-
go Wykrywania Raka Szyjki 
Macicy, skierowany do kobiet 
w wieku 25-59 lat. 

Godziny 
przyjmowania 
Powiatowego 
Rzecznika 
Konsumentów
Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów 
pełni dyżur 
we wtorki od godziny 
8.00 do 16.00. 
Informację telefoniczną 
można uzyskać we 
wtorki i piątki od 
godziny 8.00 do 15.00 
pod numerem telefonu 
(58) 572 94 15.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie
Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
e-mail: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl

Zgodnie z „Informacją dotyczącą zasad realizacji 
programów rynku pracy przez PUP Wejherowo w 2015 roku” 
Dyrektor Urzędu ogłasza nabór wniosków o przyznanie 
dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.  
Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o wsparcie  
w wysokości do 21.000 zł.

Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach, w sekretariacie Urzędu osobiście 
lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie od 5 do 13 lutego 2015 r. Za dostarczenie 
wniosku w terminie uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu, a nie datę stempla poczto-
wego czy nadania przesyłki kurierem.

Komisja spośród wszystkich złożonych wniosków wybierze 50 najlepszych, których pomysło-
dawcy otrzymają dofinansowanie.

W ramach ww. naboru preferowane będą wnioski składane przez:
- bezrobotne osoby powyżej 50 roku życia,
- bezrobotne osoby do 30 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- bezrobotne osoby niepełnosprawne.

Nabór wniosków o przyznanie 
bezrobotnemu środków na podjęcie 
działalności gospodarczej

Profilaktyka 
nowotworowa 
w Starostwie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie udziela 
konsultacji na etapie przygotowania wniosków o przyznanie dotacji 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, że aktualnie 
trwa nabór wniosków na następujące formy aktywizacji:
- Szkolenie "Technolog robót wykończeniowych w budownic-

twie"
 (zapisy od 02.02.2015) 10 miejsc,
- Szkolenie "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 

CNC"
 (zapisy od 09.02.2015) 5 miejsc,
- Szkolenie "Spawanie blach i rur metodą MAG 136 - spoiny 

pachwinowe z egzaminem DNV" (zapisy od 16.02.2015)   
10 miejsc,

-  Szkolenie "Glazurnik - przyuczenie do zawodu glazurnika"
 (zapisy od 23.02.2015) 5 miejsc,
-  Szkolenie "Kucharz - pomoc kucharza" (zapisy od 23.02.2015)   

5 miejsc. 

Szkolenia w urzędzie pracy
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FELIETON | To nie jest 
żadna niespodzianka. 
Sondaże przedwy-
borcze przewidywały 
dużo wyższe zwy-
cięstwo lewicowej, 
populistycznej par-
tii SYRIZA, na czele 
której stoi Aleksis 
Tsipras. Zapowiadało 
się nawet, że rządzić 
będzie samodzielnie, 
ale skończyło się na 
koalicji z antyunijną 
partią Niezależnych 
Greków.

Tsipras umiejętnie, wyko-
rzystał w kampanii wybor-
czej rosnące niezadowolenie 
Greków z polityki „zaciska-
nia pasa”, wymuszonej na 
nich przez UE i MFW, którą z 
wielkim trudem i powiedzmy 
sobie, zmiennym powodze-
niem, realizował poprzedni 
rząd konserwatywnej partii 
Nowa Demokracja i proeu-
ropejskich socjalistów z PA-
SOK. Przypomnijmy, że Gre-
cja przez nieodpowiedzialną 
politykę swoich wcześniej-
szych rządów, stanęła na kra-
wędzi bankructwa. Pierwsze 

oznaki kryzysu pojawiły się 
już w 2002 roku, ale zostały 
zbagatelizowane. Sytuację 
na krótko poprawiły przy-
gotowania do Igrzysk Olim-
pijskich w Atenach (2004), 
bo poczynione w związku z 
nimi inwestycje infrastruk-
turalne i sportowe miały 
ożywczy wpływ na grecką 
gospodarkę. Ale kolejne lata, 
to szybkie staczanie się w 
dół. Z każdym kolejnym ro-
kiem pogarszały się wszyst-
kie wskaźniki makro- i mi-
kroekonomiczne, określające 
kondycję ich budżetu i go-
spodarki. Nie potrafię zrozu-
mieć, dlaczego już wtedy nie 
interweniowały powołane 
do kontroli finansów państw 
członkowskich agendy Ko-
misji Europejskiej, mimo iż 
Grecja od 2001 roku była w 
strefie euro? Co gorsze Gre-
cy, rozpieszczeni socjalnie, 
przyzwyczajeni do dostatku, 
żyjący zdecydowanie ponad 
stan, by nie pogorszyć sobie 
poziomu życia, zaniechali 
płacenia podatków i spłaca-
nia kredytów, potęgując tylko 
lawinowo rosnące problemy. 
W zamian za plan pomoco-
wy, na który składała się w 
największym skrócie „żywa 
gotówka” i znaczne umo-
rzenia kredytów i pożyczek 
przez instytucje finansowe i 
banki, grecki rząd zobowią-
zał się wdrożyć drastyczny, 
przez co niepopularny spo-
łecznie i trudny politycznie 
program oszczędnościowy. 
Ale ponieważ obliczony był 
on na dłuższą perspektywę, 
tylko w niewielkim stopniu 

poprawił doraźną sytuację. 
Mimo to, jeszcze wtedy, 
większość Greków zdawała 
sobie sprawę, że nikt im już 
niczego nie da za darmo i 
że to głównie od nich zale-
ży, kiedy wyjdą na prostą. 
Dlatego pierwsze po rozpo-
częciu wdrażania tego pla-
nu wybory parlamentarne 
w 2012 roku wygrały partie, 
które wzięły za niego odpo-
wiedzialność. Ale coraz bar-
dziej zniecierpliwieni Grecy 
zaczęli się radykalizować, 
co wykorzystał Tsipras. Za-
czął przekonywać, że jest w 
stanie wynegocjować dużo 
korzystniejsze warunki spła-
ty długów niż jego poprzed-
nicy. Przy okazji odwołał się 
do narodowej dumy Gre-
ków, deklarując, że zerwie 
z „polityką poddaństwa” i 
„przywróci Grecji godność”. 
Jest teraz w arcytrudnym 
położeniu. Dobrze wie, że 
już za kilka miesięcy Grecy 
zaczną rozliczać go z przed-
wyborczych obietnic, a KE 
obiecanym przez niego rene-
gocjacjom mówi stanowcze 
nie. Jednostronne wyjście ze 
strefy euro nic Grekom nie 
da, tak samo jak wystąpienie 
z UE, bo zadłużeni po uszy 
sami sobie nie poradzą. Kto 
ich weźmie na garnuszek? 
Przeżywająca kryzys Rosja, 
do której teraz Tsipras robi 
oko?

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

W Grecji wygrał 
lewicowy populizm

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

WEJHEROWO | Do 13 lu-
tego zmieniony jest rozkład 
jazdy niektórych autobusów 
komuikacji miejskiej. Jak 
informuje Miejski Zakład 
Komunikacji Wejherowo do 
13 lutego 2015 roku:

- nie kursują linie „szkolne” 
nr 13 i 14

- na linii nr 1 obowiązują 
ograniczenia „wakacyjne”: 
kurs linii nr 1 o godz. 7:00 
z Góry zakończy trasę na 
Fenikowskiego; kurs linii nr 
1 o godz. 13:29 z Os. Feni-
kowskiego kończy bieg przy 
Gimnazjum w Bolszewie; 
nie jest wykonywany kurs do 
Góry (odjazd z Os. Fenikow-
skiego o 13:29) – kurs koń-
czy się przy Gimnazjum w 
Bolszewie, kurs powrotny z 
Góry o 14:13 zaczyna się od 
Bolszewa), a także „szkolny” 
kurs do Redy przed godz. 8 
kończy się na pętli „Śmie-
chowo Ogrodowa”.

- linie nr 4 i 5 nie dojeż-
dżają do pętli przy szkole w 
Orlu.

- nie będą wykonywane 
kursy linii nr 4 o godz. 7:15 z 
Zamostnej i 7:26 z Orla; linii 
nr 4 o godz. 13:35 z budow-
lanych i 13:51 ze Strzeleckiej 
do Gimnazjum w Bolszewie

- na linii nr 11 nie ma 
kursu „szkolnego”; linii nr 11 
o 7:06 z Osiedla Kaszubskie-
go do Kąpina oraz powrót z 
Kąpina o 7:20; przyjazd do 
Kąpina o 7:21, odjazd do 
Pomorskiej o 7:25.

Całodobowa informacja 
telefoniczna – 58 572 29 33.
(raf)

Zmiany 
w komunikacji
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Od 2002 roku w Wejhero-
wie funkcjonuje Fundacja 
„Uśmiech Dziecka”. Od po-
czątku głównym celem orga-
nizacji była rehabilitacja dzieci 
i młodzieży cierpiących z po-
wodu różnego stopnia niepeł-
nosprawności. Fundacja, za-
czynająca od wsparcia dla 30 
dzieci, dziś pomaga już blisko 
800 podopiecznym. W struk-
turach fundacji funkcjonuje 
obecnie Niepubliczne Przed-
szkole Specjalne „Uśmiech 
Dziecka” oraz NZOZ Ośro-
dek Wczesnej Interwencji dla 
Dzieci i Młodzieży.

W programie realizowanym 
przez Przedszkole Specjalne, 
obok pracy indywidualnej 
i grupowej prowadzone są 
również zajęcia z hipoterapii, 
dogoterapii i hydroterapii. W 
tejże placówce po niespełna 2 
latach funkcjonowania uru-
chomiono też zajęcia stymula-
cji pracy mózgu EEGBioffeed-
back. Nowością, prowadzoną 
od niecałego roku, są zajęcia 
z Arteterapii. Jest to jedna z 
form usprawniania osób nie-

Goście wysłuchali koncer-
tów Gminnej Orkiestry Dętej 
z Gniewina pod batutą Wal-
demara Szczypiora, Chóru 
„Appassionato” pod dyrekcją 
Joanny Kurek, Zespołu Folk-
lorystycznego „Nadolanie” 
pod dyrekcją Ilony Kowalczyk 
oraz zespołów: „Cztery Pory 
Miłowania” i „4 Razy w Roku”. 
Koncert uświetnił solowy wy-
stęp aktorki i piosenkarki z 
Gniewina, Igi Krefft.

Nie zabrakło też słodkiego 
poczęstunku, przygotowanego 
przez lokalne Koła Gospodyń 
Wiejskich. Do tak szczytnej 
akcji przyłączyły się również 

wszystkie oddziały Ochot-
niczych Straży Pożarnych z 
terenu gminy Gniewino, orga-
nizując wystawę najnowocze-
śniejszego sprzętu ratownicze-
go, w który są wyposażone. Po 
raz pierwszy na koncercie go-
ścili też przedstawiciele Ratow-
nictwa Medycznego FALCK z 
Wejherowa z ciekawą prezen-
tacją sprzętu medycznego.

3-letni Nataniel Keller choru-
je na mózgowe porażenie dzie-
cięce pod postacią diparezy 
spastycznej kończyn dolnych, 
które przejawia się krótszą 
kończyną dolną, wzmożonym 
napięciem w kończynach dol-

Okazali wielkie serca - pomogli Jadzi i Natanielowi

GNIEWINO | Koncert charytatywny, podczas którego uczestnicy mieli okazję wesprzeć finansowo rehabilitację 
Nataniela Kellera i Jadzi Dargacz, odbył się w Hali Widowiskowo – Sportowej w Gniewinie. 

nych, obniżonym napięciem 
w kręgosłupie, zaburzeniami 
mowy, silną wadą wzroku i ste-
roidozależnym zespołem ner-

czycowym. Walka z chorobą 
wymaga ciągłej rehabilitacji, na 
co z kolei potrzebne są odpo-
wiednie środki.

Jadzia Dargacz jest mieszkan-
ką Góry oraz członkinią Gmin-
nej Orkiestry Dętej w Gnie-
winie. W wyniku wypadku 

samochodowego straciła prawą 
rękę. Jest niezwykle silną osobą i 
nie poddaje się przeciwnościom 
losu, dlatego też, mimo wszyst-
ko, udało jej się ukończyć Pań-
stwową Szkołę Muzyczną I stop-
nia im. Frederyka Chopina w 
Wejherowie, w której uczyła się 
gry na klarnecie. Obecnie Jadzia 
przechodzi rehabilitację i zbiera 
fundusze na protezę ręki, której 
koszt sięga ponad 200 tys. zł.
(Justyna Wiszniewska, 
opr. raf) 
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Budujemy Dzienne Centrum Rehabilitacji

pełnosprawnych, zakładająca 
terapię przez sztukę.

Dzięki wsparciu miasta Wej-
herowa, Starostwa Powiatowego, 
Urzędu Marszałkowskiego oraz 

współpracy z PFRON, Fundacja 
jest samowystarczalna w zakre-
sie codziennego działania. Od 
początku roku 2013 rozpoczę-
liśmy kolejny ambitny projekt 

- budowę Dziennego Centrum 
Rehabilitacji dla młodzieży i 
dorosłych z obszaru powiatu 
wejherowskiego. Celem tego 
projektu jest objęcie opieką nie-

pełnosprawnych dzieci w wieku 
szkolnym oraz wieloprofilowa 
rehabilitacja osób (także doro-
słych) z uszkodzeniami cen-
tralnego układu nerwowego. 

Potrzebny jest jednak remont 
pomieszczeń do prowadzenia 
terapii i rehabilitacji, co wiąże 
się z koniecznością pozyskania 
środków finansowych. Niepeł-
nosprawność jest nieuleczalna, 
nasi podopieczni nadal potrze-
bują wsparcia po osiągnięciu 
wieku szkolnego, a my możemy 
poprawić komfort ich życia. 

Dzienne Centrum Rehabi-
litacji powstanie w pomiesz-
czeniach stanowiących garaże 
po byłym pogotowiu, przy ulicy 
Chopina 15. Termin remontu i 
otwarcia obiektu jest jednak za-
leżny od wsparcia mieszkańców 
i lokalnego biznesu. Serdecznie 
prosimy Państwa o wsparcie na-
szej inicjatywy poprzez przeka-
zanie 1% podatku dochodowe-
go na rzecz niepełnosprawnych 
dzieci i dorosłych z Wejherowa 
i okolic. Przy wypełnianiu te-
gorocznego PIT-u wpiszcie 
numer KRS Fundacji „Uśmiech 
Dziecka”: 0000098397, więcej 
informacji o naszej działalności 
zamieszczamy na stronie inter-
netowej www.usmiechdziecka.
org.pl. 



BADANIA

Wiadomości 
rolnicze

Ruszają debaty 
Na początku lutego ruszy cykl 
debat poświęconych rozwojowi 
obszarów wiejskich pod wspól-
nym tytułem „Rozwój obszarów 
wiejskich a Wspólna Polityka 
Rolna Unii Europejskiej”. 
Organizatorzy spotkań to 
Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku, Pomor-
ska Izba Rolnicza oraz Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictw. Podczas spotkań 
o przyszłości Wspólnej Polityki 
Rolnej oraz środkach UE  na roz-
wój polskiej wsi  w latach 2014-
2020 będzie mówił Kazimierz 
Plocke, Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Kolejnym punktem spotkań 
będzie debata -  pytania szczegó-
łowe do instytucji rolniczych. De-
baty potrwają do końca marca, 
w maju odbędzie się ich podsu-
mowanie podczas sesji Sejmiku 
Województwa Pomorskiego. 
Organizatorzy spotkań planują 
w czerwcu wydać publikację 
podsumowującą cykl debat.

Harmonogram 
Debat Rolniczych 
9 luty 2015
–  powiat Malbork, godz. 

9.30, sala unijna PODR 
O/Stare Pole, ul. Marynarki 
Wojennej 21

–  powiat Nowy Dwór 
Gdański, godz. 13.00, 
sala Żuławskiego Parku 
Historycznego, Kopernika 
17

16 luty 2015
–  powiat Tczew, godz. 

9.30, Dom Kultury 
w Subkowach, ul. 
Wybickiego 22 a –  
powiat Gdańsk, godz. 
13.00, sala konferencyjna 
PODR w Gdańsku

23 luty 2015
–  powiat Puck, godz. 9.30, 

Wiejski Dom Kultury 
w Żelistrzewie, ul. Lipowa 
17

–  powiat Wejherowo, godz. 
13.00, sala konferencyjna 
w Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie, ul. 3 Maja 4

Pierwsze wystąpienie w ramach forum 
zapowiedziano na godzinę 9.45 - o „Nawo-
żeniu plantacji nasiennych” będzie opowia-
dała Renata Gaj z Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu.

Kolejny wykład „Podsumowanie wyni-
ków PDOiR w województwie pomorskim” 
zaprezentuje Mirosława Domańska,za-
stępca Dyrektora SDOO Karżniczka, za-
planowano także wykład Hanny Kowal z 
Polskiej Izby Nasiennej, która opowie o 
„Korzyściach wynikających ze stosowania 
kwali� kowanego materiału siewnego oraz 
nowych przepisach dotyczących obowiąz-
ku badania sprzętu do zaprawiania nasion”.

Po przerwie kawowej, którą zaplanowano 
o godzinie 12 organizatorzy zaprezentują 
kolejne cztery wykłady. Paweł Kochański 
z Agencji Nasiennej w Lesznie będzie mó-
wił o „Korzystaniu z odmian chronionych 
wyłącznym prawem”, Leszek Golasiński z 
Agencji Rynku Rolnego OT Gdynia opo-
wie o „Funkcjonowaniu systemu dopłat 
do zakupu bazowego i kwali� kowanego” 
a Joanna Dalecka z WIORIN w Gdańsku 
przedstawi „Obowiązujące wymagania z 
zakresu wytwarzania i obrotu materiałem 
siewnym”. Ostatni wykład przedstawi Ma-
rek Musielak z PMHZ Strzekęcin Sp. z o.o, 
który opowie działalności � rmy. (GB)

Koło Gospodyń Wiejskich w Cewicach zostało zwy-
cięzcą X Gminnego - VII Powiatowego Turnieju Kół Go-
spodyń Wiejskich. Turniej zorganizowano w niedzielę 
25 stycznia w Nowej Wsi Lęborskiej (powiat lęborski).

Do rywalizacji o miano najlepszego Koła Gospodyń 
Wiejskich w Gminie Nowa Wieś Lęborska (po raz dzie-
siąty) i Powiecie Lęborskim (po raz siódmy) przystąpi-
ły cztery Koła Gospodyń Wiejskich: Mosty, Tawęcino, 
Kębłowo Nowowiejskie oraz Cewice. Powiatowy turniej 
w Nowej Wsi Lęborskiej był eliminacją do � nału woje-
wódzkiego, organizatorzy przygotowali więc takie same 
konkurencje, jak w przypadku turnieju wojewódzkiego. 
Gospodynie rywalizowały więc w konkurencjach - ku-
linarnej, edukacyjnej, wokalnej, modowej i tanecznej.
Jury turnieju (Mirosław Rybicki,kierownik Powiatowego 
Biura ARiMR, Mariola Pruska, dyrektor Muzeum w Lębor-
ku i Iwona Juchniewicz,pracownik Starostwa Powiatowego 
w Lęborku) zadecydowało o wygranej KGW Cewice, dru-
gie miejsce zajęły gospodynie z Mostów, na trzecim miej-
scu uplasowało się Koło Gospodyń Wiejskich w Kębłowie 
Nowowiejskim, panie z Tawęcina zajęły czwarte miejsce.
.-Turniej po raz kolejny pokazał siłę Kół Gospodyń Wiej-
skich. Potra� ą doskonale bawić się. Panie jak zwykle 
zaskoczyły nas swoją pomysłowością, ciekawymi stroja-
mi,wspaniałymi wypiekami oraz humorystycznymi dia-
logami. Konkurencje były śmieszne, ciekawe, dostarczyły 
rozrywki zarówno uczestnikom, jak i gościom - podkre-
ślają organizatorzy turnieju. (PR)

- Pojawiają się pierwsze, bardzo wstępne, prognozy 
zbiorów rzepaku w przyszłym sezonie 2015/16. Według 
Oil World, unijna produkcja rzepaku zmniejszy się o 3-4 
mln t w odniesieniu do sezonu bieżącego i prawdopo-
dobnie wyniesie ok. 20,5-21 mln t. Spadek zbiorów bę-
dzie konsekwencją m.in. niższej powierzchni zasiewów 
rzepaku ozimego- informują analitycy BGŻ.

Tegoroczne plony rzepaku prawdopodobnie również 
będą niższe w stosunku do wysokich uzyskanych w 2014 
r., ze względu m.in. na unijny zakaz stosowania insekty-
cydów z grupy neonikotynoidów do zaprawiania nasion 
rzepaku.

Prognozowany spadek produkcji rzepaku w UE praw-
dopodobnie będzie częściowo rekompensowany spodzie-
wanymi wysokimi zapasami na koniec sezonu bieżącego. 
Oil World w swoim raporcie z końca stycznia prognozu-
je, że mogą one wynieść ok. 1,6 mln t wobec blisko 0,85 
mln t przed rokiem i 0,95 mln t przed dwoma laty. (GB)

Druga edycja Forum 
Nasiennego
W poniedziałek 23 lutego w Kościerzynie odbędzie 
się druga edycja Pomorskiego Forum Nasiennego. 
Organizatorem spotkania jest Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego.

Na zdjęciu pierwsza edycja Forum Nasiennego, które zorganizowano 
w ubiegłym roku w Kościerzynie
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Rzepak. Zbiory będą niższe

KGW Cewice 
na podium
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Jak informuje Polska Izba Mle-
ka, od stycznia do października 
2014 r. Chiny zaimportowały 
ogółem 56 tys. ton żółtego sera. 
I chociaż ten wynik w kontekście 
światowego obrotu tym produk-
tem na pewno nie powala na 
kolana to istotna będzie w tym 
wypadku dynamika wzrostu im-
portu. Bo w całym roku 2013 r. 
był on o 10 tys. ton mniejszy.

-  Można się spodziewać, że 

import będzie dalej wzrastał, 
głównie dzięki temu, że bo-
gacąca się klasa średnia 
coraz bardziej preferuje to-
wary importowane. Według 
danych najpopularniejszej 
wyszukiwarki internetowej 
w Państwie Środka, czyli 
Baidu, Chińczycy coraz czę-
ściej szukają w sieci informa-
cji o żółtym serze. W ciągu 
ostatnich trzech lat liczba 

Chińczyczy polubili żółty ser
Chińczycy szybko uczą się miłości do żółtego sera, który jeszcze niedawno był prawie zupełnie 
niedostępny w tym kraju. W ubiegłym roku Chiny zaimportowały 62 tony żółtego sera z Polski.

zapytań dotycząca tego produk-
tu wzrosła o 60 proc - podkreśla 
Polska Izba Mleka.

W ciągu pierwszych 10 mie-
sięcy zeszłego roku Chiny im-
portowały najwięcej żółtego sera 
z Nowej Zelandii (24 tys. ton), 
Australii (15,1 tys. ton), Stanów 
Zjednoczonych (10 tys. ton) 
Francji (1,6 tys. ton) i Włoch 
(1,1 tys. ton).

- Natomiast wielkość importu 
z Polski wyniosła w tym okresie 
62 tony. To niewiele, ale tu także 
zauważalna jest silna tendencja 
wzrostowa, gdyż import z Polski 
wzrósł trzykrotnie w porówna-
niu z tym samym okresem rok 
wcześniej - przekonuje PIM.





12 www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

Budżet miasta na 2015 rok 
po stronie dochodów wynie-
sie 66 mln 761 tys. 446 zł a po 
stronie wydatków 68 mln 393 
tys. 998 zł. Deficyt będzie w 
kwocie 1 mln 632 tys. 552 zł 
a dochody z opłat za wydanie 
zezwoleń na sprzedaż alko-
holu 382 tys. zł. Natomiast 
wpłata na fundusz celowy 
Policji wyniesie 6 tys. 156 
zł. Radni przyjęli wieloletnią 
prognozę finansową. W pro-
gnozie znalazł się plan go-
spodarki niskoemisyjnej dla 
miasta o „ochronie powie-
trza”, Program „Rodzina na 
plus” dla wspierania rodzin 
wielodzietnych i wzmoc-
nienia funkcji rodziny, ak-
cja przeciwdziałania rakowi 
szyjki macicy jako ochrona 
zdrowia poprzez szczepienie 

Inwestycje i programy rodzinne
REDA | Rada Miejska w Redzie podczas trzeciej sesji uchwaliła budżet na 2015 rok, określiła dotacje dla niepu-
blicznych placówek oświatowych oraz zmieniła studium zagospodarowania przestrzennego Moście Błota. 
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wszystkich 13-letnich dziew-
cząt, budowa sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej, budo-
wa drogi od ul. Kosynierów 
w Rumi do ul. Obwodowej w 
Redzie dla poprawy i rozwoju 
infrastruktury drogowej, mo-
dernizacja i przebudowa części 
wymiennikowni na siedzibę 

MOPS dla poprawy warunków 
obsługi klientów oraz przebu-
dowa i rozbudowa budynku 
przy ul. Gdańskiej na nową sie-
dzibę urzędu dla poprawy wa-
runków obsługi mieszkańców.

-Przyjęty został Gminny Pro-
gram Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-

lowych na 2015 rok – mówiła 
sekretarz miasta Hanna Janiak. 
- Do 30 września 2014 r. ko-
misja rozpatrzyła 24 wnioski 
osób nadużywających alkoho-
lu. Wpłynęły też 44 formularze 
Niebieskiej Karty. Na finanso-
wanie programu przewidujemy 
361 tys. zł.

Ponadto radni uchwalili 
zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru 
Moście Błota z uwagi na zmia-
nę administracyjną granic od 1 
stycznia 2010 roku. Wyposaży-
li w majątek Miejski Dom Kul-
tury o wartości 1 mln 122 tys. 
835,01 zł z działką i budyn-
kiem przemysłowym. Udzielili 
pomocy rzeczowej powiatowi 
wejherowskiemu na drogi 437 
tys. 208 zł. Radni określili tryb 
udzielania i rozliczania dotacji 
niepublicznym szkołom pod-
stawowym, gimnazjom, przed-
szkolom. Zmienili też uchwałę 
o regulaminu wynagradzania 
nauczycieli. Teraz dodatek 
funkcyjny przysługuje nauczy-
cielowi z tytułu wychowaw-
cy oddziału przedszkolnego i 
klasy w szkole podstawowej w 
kwocie 90 zł/miesiąc, wycho-

wawcy klasy w gimnazjum – 
100 zł a opiekunowi stażu 50 
zł/miesiąc za każdego stażystę. 
Udzielono dotacji Szpitalowi 
Specjalistycznego w Wejhero-
wie w kwocie 24 tys. zł na za-
kup trzech kardiomonitorów 
dla Oddziału Neurologicznego 
z Oddziałem Udarowym. Po-
nadto została uchylona uchwa-
ła na dzierżawę na okres 20 
lat gruntu o pow. 1432 m kw 
z przeznaczeniem na budowę 
przepławki na rzece Redzie 
w Ciechocinie oraz budynku 
szkoleniowego z uwagi na brak 
ugody pomiędzy miastem a 
Polskim Związkiem Wędkar-
skim Okręg w Gdańsku i nie 
doszło do zawarcia umowy 
dzierżawy. Została zawarta ko-
lejna umowy dzierżawy z do-
tychczasowym dzierżawcą na 
3 lata na plac zabaw o pow. 380 
m kw na ul. Puckiej z przezna-
czeniem na cele rekreacyjne i 
sportowe.



NIERUCHOMOŚCI

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

SPRZEDAM domek murowany 
z kominkiem całoroczny w Wej-
herowie na os. Sucharskiego. Tel: 
500-028-260

SPRZEDAM mieszkanie na os. 
Kaszubskim w Wejherowie 150000 
zł. Tel: 514-689-930

SPRZEDAM działkę 7600m2, 
media przy drodze i 5000m2 Łówcz. 
Tel: 782-167-653

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojo-
we 60m2 na trzecim piętrze w Rumi 
Janowie. W pobliżu jest żłobek, 
przedszkole, szkoły, sieć sklepów, 
dobre połączenia komunikacyjne. 
Może być zamiana na mniejsze. 
Cena 240000zł. Tel: 693-591-449

SPRZEDAM działkę siedliskową 
7600m2, media przy drodze i 
5000m2 łąki, Łówcz Górny. Tel: 
782-167-653

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

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

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

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

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

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 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

BOLSZEWO tanie noclegi dla 
pracowników � rm i nie tylko. Tel: 
781-426-010

BOLSZEWO, wynajmę parter 
domu umeblowany. Tel: 781-426-
010

WEJHEROWO, wynajmę miesz-
kanie 3 pokojowe 53 m. Kuchnia 
umeblowana blisko SKM 650 zł plus 
media. Tel: 696-304-553

BOLSZEWO wynajmę parter domu 
umeblowany. Tel: 781-426-010

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

ZAMIENIĘ 3 pokojowe w Rumi na 
mniejsze. Tel: 693-591-449

KUPIĘ

KUPIĘ małą działkę budowlaną w 
Rumi do 60 tys. lub w Redzie do 45 
tys. Tel:  608-893-392

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut do kasacji, dojazd do 
klienta. Tel: 696-452-992

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

INNE

SPRZEDAM cztery opony zimowe 
z felgami 155.70.13”, mało używane 
cena 230 zł. Tel: 510-501-955.

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

ELEKTRO śmieci skup, odbiór z 
domu. Tel: 696-452-992

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

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SAMOTNY w związku zapozna 
miłą Panią z Kartuz i okolic w wieku 
40-50 lat. Tel: 511-416-251

EXTRA cycusie, wystrzałowa 
dupcia, pozna Panów sponsorów, 
Sopot. Tel: 514-670-725

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM lub wypożyczę Rollbar 
do piwa dwu kranowy. Tel: 781-
426-010

KATALIZATORY skup, najwyższe 
cen. Tel: 696-452-992

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie, prace malarskie, Wejhe-
rowo. Tel: 507-521-077

DREWNO 7m gratis, z powodu 
przeprowadzki. Tel: 512-125-942

SPRZEDAM łuparkę świdrową 
do drzewa silnik 5.5 kw, bardzo 
praktyczna. Tel: 601-638-877
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DREWNO kominkowe i do co, także 
gałęziówka. Sprzedam, możliwy 
transport gratis. Tel: 606-522-604

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

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

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, 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: ekwipunekwojsko-
wy@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 napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPRZEDAM futro damskie, 
sztuczne, a’la norka, strzyżone, 
kolor czarny, duży rozmiar, długość 
za biodra, zapinane na haftki, stan 
idealny.  Cena 70,00 zł.
Kontakt: tel. 660 731 138. Wejhe-
rowo
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Tym razem w jednodnio-
wej imprezie rywalizowali 
najstarsi juniorzy. Najlepszą 
drużyną zawodów okazał się 
zespół GOSRiT Luzino. Pod-
opieczni trenera Krzysztofa 
Buczaka w ostatecznym roz-
rachunku wyprzedzili zespół 
FC We-Met Gowidlino oraz 
AD Dąbrówkę Linia. Dopiero 
na czwartym miejscu zawody 
zakończyli zawodnicy Wikęd 
GOSRiT Luzino, którzy przed 
turniejem byli stawiani w roli 
faworyta .Najlepsza trójka tur-
nieju otrzymała pamiątkowe 
statuetki Stolema, ufundowa-
ne przez wójta gminy Luzino, 
piłki od wojewody pomor-
skiego Ryszarda Stachurskiego 
i KKW Sport oraz komplet 
medali. Królem strzelców 
został Wojciech Domski z 
KTS-K GOSRiT II Luzino, 
najlepszym bramkarzem Ma-
teusz Mejer z AD Dąbrówki 
Linia a najlepszym zawodni-
kiem Marcin Choszcz z FC 
We–Met Gowidlino. W kla-
syfikacji końcowej dla juniora 
A zwyciężył KTS-K GOSRiT 
II Luzino. Drugie miejsce za-
jął FC We–Met Gowidlino, 
trzecie AD Dąbrówka Linia, 

SIATKÓWKA | W mocno 
eksperymentalnym zestawie-
niu nie udało się Akademii 
Piłki Siatkowej Rumia na-
wiązać walki w meczu II ligi 
kobiet z Atomem Sopot II.  

Mimo wyraźnej porażki 
rumskie siatkarki kolejny raz 
pokazały ambitną i odważ-
ną grę, a licznie zebrana 
publiczność nagradzała 
taką postawę gorącym 
dopingiem. Do spotkania 
rumska drużyna przystąpiła 
osłabiona brakiem Agnieszki 
Laskowskiej, Angeliki Wil-
czyńskiej i Oliwii Rudnik. 
Trener Tomasz Kordowski 
zmuszony był przesunąć na 
pozycję przyjmującej Natalię 
Filipkiewicz, nominalną 
rozgrywającą Akademii Piłki 
Siatkowej Rumia. Doświad-
czony przeciwnik skwapli-
wie próbował wykorzystać 
ten fakt kierując zagrywki 

właśnie na tą siatkarkę. Po 
początkowych problemach z 
każdym kolejnym odbio-
rem Natalia Filipkiewicz 
nabierała pewności siebie i 
ostatecznie może uznać swój 
występ za udany. Jednak-
że szczególnie dużą klasą 
wykazała się druga przyj-
mująca Magdalena Orlicka. 
Siatkarka, która miesiąc 
temu skończyła piętnaście 
lat bez żadnych kompleksów 
przystąpiła do gry przeciwko 
dużo wyżej notowanym 
przeciwniczkom. Bardzo do-
brze przyjmowała zagrywkę, 
zdobywała punkty serwisem 
i blokiem, ale szczególne 
wrażenie robiła jej sku-
teczność w ataku. Przebieg 
kolejnych setów był bardzo 
zbliżony. (DD)

Czytaj więcej 
na gwe24.pl

LUZINO | Trwają ferie 
zimowe dla dzieci i mło-
dzieży. Dla nich GOSRiT 
Luzino przygotował wiele 
sportowych atrakcji.

Do dyspozycji  uczniów 
jest boisko Orlik w Lu-
zinie i Kębłowie. Na hali 
widowiskowo–sportowej 
jest bezpłatny dostęp do 
komputerów w Wiosce 
Internetowej. Codziennie w 
godzinach 8:00-11:00 od-
bywają się zajęcia sportowe 
dla uczniów gimnazjum. W 
najbliższym czasie odbędzie 
się w sobotę 7 lutego o godz. 
10:00 turniej rugby TAG dla 
rocznika 2003 i młodszych 
w sali w Kębłowie, o godz. 
12:00 turniej „Dzikich 
Drużyn” dla rocznika 1998 i 
młodszych w hali w Luzinie, 
o godz. 15:00 turniej w 
jenge na Orliku w Luzinie, 
o godz. 17:30 X kolejka 
Luzińskiej Ligi Halowej w 
hali w Luzinie oraz początek 
obozu sekcji kickboxingu w 
hali w Luzinie. W niedzie-

lę 8 lutego o godz. 10:00 
otwarty turniej piłki nożnej 
dla rocznika 1997 i młod-
szych na Orliku w Kębłowie, 
o godz. 15:00 turniej w fife 
na Orliku w Luzinie, o godz. 
18:00 II kolejka Luzińskiej 
Ligi Sołeckiej na hali w 
Luzinie. W poniedziałek 
9 lutego wyjazd drużyny 
GOSRiT/El professional 
Luzino 2001/2002 na obóz 
sportowy do Lini i wyjazd 
drużyny dziewcząt na obóz 
sportowy do Lini oraz 
początek obozu dochodze-
niowego GOSRiT/Kleba 
2003/2004 Luzino. W so-
botę 14 lutego o godz. 12:00 
turniej „Dzikich drużyn” dla 
rocznika 1999 i młodszych 
na hali w Luzinie, o godz. 
17:30 . XI kolejka Luziń-
skiej Ligi Halowej na hali 
w Luzinie. W niedzielę 15 
lutego o godz. 12:00 turniej 
„Dzikich Drużyn” rocznika 
2001 i młodszych w hali w 
Luzinie.
(DD)

Rumia nie sprostała 
PGE Atomowi Sopot

Ferie zimowe na sportowo

Najstarsi juniorzy 
w Kaszub Cup
PIŁKA NOŻNA | Na początku ferii zimowych w hali widowiskowo - sportowej im. marszałka 
Macieja Płażyńskiego w Luzinie odbył się kolejny turniej El professional Kaszub Cup. 
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czwarte Wikęd GOSRiT Luzino, 
piąte Auto Części Seba Kartuzy, 
szóste KTS-K GOSRiT I Luzi-
no, siódme Pogoń Lębork, ósme 
Start Łeba, dziewiąte Young 
Boys Przodkowo, dziesiąte WKS 
Gryf Wejherowo, jedenaste LKS 
Latarnik Choczewo i dwunaste 
miejsce GKS Linia. Sponsorami 
turnieju byli: Mariusz Maszota 

z El professional, PZU i G.EN. 
GAZ. Warto dodać, że turniej 
Kaszub Cup objęty był patro-
natem honorowym przez wo-
jewodę pomorskiego Ryszarda 
Stachurskiego, wiceministra 
rolnictwa Kazimierza Plocke, 
marszałka województwa Mie-
czysława Struka, prezesa OZPN 
Radosława Michalskiego, rek-

tora AWFiS prof. Waldemara 
Moskę, prezesa FRKF Monikę 
Chabior, przewodniczącą PLZS 
Magdalenę Kołodziejczak, Pol-
ski Związek Piłki Nożnej i wójta 
gminy Luzino Jarosława Wejera.

REDA | Na miejskim lodowi-
sku odbyły się gry oraz zabawy 
ruchowe dla dzieci i młodzie-
ży. Chętnych do wspólnej za-
bawy nie brakowało. Ponad 60 
osób rywalizowało w różnych 
konkurencjach. Dla osób, któ-

re stawiały pierwsze kroki na 
łyżwach była to bardzo fajna 
przygoda. Po dwugodzinnej 
zabawie zostali wyłonieni naj-
lepsi uczestnicy, którzy zostali 
nagrodzeni pamiątkowymi 
medalami. W konkurencji 

trójboju na lodzie wygrała Iza-
bella Doppke. Drugie miejsce 
zajęła Nikola Rykowska i trze-
cie miejsce Seweryn Kustusz. 
W kategorii sprintu zwyciężył 
Miłosz Mochelewski. Drugie 
miejsce zdobył Błażej Talaśka 

Zabawy na lodowisku w Redzie i trzecie miejsce Max Urbaniak. 
W konkurencji slalomu wygrał 
Miłosz Mochelewski. Drugie 
miejsce zajął Jeremi Wańczyk i 
trzecie miejsce Iwo Rykowski. 
W trakcie ferii zimowych w po-
niedziałki, środy i piątki o go-
dzinie 10:00 MOSiR zaprasza do 
udziału w konkurencjach spor-
towych na lodzie. 
(DD)
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Krzysztof Handke: Gryf 
znajduje się niemal na 
półmetku przygotowań do 
rundy wiosennej. Odbyło 
się już kilka sparingów i 
za niewiele ponad miesiąc 
nastąpi powrót na ligowe 
boiska. Jak pan ocenia 
dotychczasowe przygoto-
wania? Wszystko przebiega 
zgodnie z planem?

 
Tomasz Kotwica (trener 

Gryfa): Wszystko idzie zgod-
nie z planem. Realizujemy to, 
co sobie założyliśmy. Nasza 
gra w sparingach była jeszcze 
daleka od naszego optymalne-
go poziomu, ale praca, którą 
wykonujemy, na pewno przy-
niesie efekty w rundzie rewan-
żowej. 

 
Czy początek lutego to 
okres bardziej wytężonego 
treningu siłowego? Wobec 
takich okoliczności, bo na 
pewno staracie się wyglądać 
dobrze kondycyjnie przez 
całą rundę, wyniki meczów 
sparingów zapewne traktu-
je pan drugorzędnie.

 
- Okres przygotowawczy za-

wsze naszpikowany jest dużą 
ilością treningów o charakte-
rze siłowym i wytrzymałościo-
wym. Ładujemy akumulatory, 
żeby mieć siłę biegać i walczyć 
przez pełne 90 minut w każ-
dym meczu. Oczywiście, że 
chcemy wygrywać zawsze, ale 
jednak w tym okresie wynik 
sparingów nie jest tak istotny.

 
W minionym spotkaniu 
sparingowym przeciwko 

Dyrektor sportowy Gryfa, 
Wiesław Renusz, przyznał w 
wywiadzie opublikowanym 
w ubiegłotygodniowym nu-
merze EPW, że prowadzone 
są zaawansowane rozmo-
wy na temat wypożyczenia 
Krzysztofa Cysewskiego z 
Chojniczanki Chojnice. Nie-
długo po tej informacji do-
pięto wszystkie szczegóły tej 
okresowej transakcji i młody 
pomocnik wystąpił już w no-
wych barwach podczas spa-
ringu z Pogonią Lębork.

Bilans 
sparingowy 
Gryfa
Rozegrane 
gry kontrolne:
-  KP Starogard Gdański 
(mecz wyjazdowy) 1:1

-  Okocimski Brzesko (zgru-
powanie w Cetniewie) 2:2
-  Gedania Gdańsk (zgrupo-
wanie w Cetniewie) 2:2

-  Pogoń Lębork (mecz wy-
jazdowy) - wygrana 3:1

Gole strzelone: 8
Gole stracone: 6
Strzelcy: 2 - Wicki, 1 - Ilanz, 
Gicewicz, Brzuzy, Skwiercz, 
Kostuch, Rzepa

Plan sparingów 
na kolejne tygodnie:

07.02 (sobota) - Concordia 
Elbląg (Elbląg)
11.02 (środa) - GKS 1962 
Jastrzębie (Gniewino)
14.02 (sobota) - Gryf Słupsk 
(Słupsk)
21.02 (sobota) - Arka II 
Gdynia (Gdynia)
28.02  (sobota) - Arka Gdy-
nia (Gdynia)

WKS sięgnął 
po Cysewskiego „Ładujemy akumulatory, 

żeby walczyć w każdym meczu”
ROZMOWA | Szkoleniowiec wejherowskiej drużyny podzielił się na łamach Expressu 
spostrzeżeniami co do zimowych treningów i nowych nabytków w barwach żółto-czarnych.

Pogoni Lębork wystąpiło kilku 
nowych graczy, między innymi 
po raz pierwszy w okresie 
przygotowawczym w barwach 
Gryfa wybiegli na boisko Cy-
sewski i Czoska. Co może pan 
powiedzieć o tych zawodni-
kach? Mają predyspozycje do 
tego, aby poprowadzić Gryfa 
do upragnionego celu?

 
- Krzysiek Cysewski to mło-

dzieżowiec z dobrą lewą nogą, 
da nam duże pole manewru, je-
śli chodzi o wyjściowa jedenast-
kę.  Natomiast Paweł Czoska to 
doświadczony zawodnik, bardzo 
dobry technicznie, z dobrą wizją 
gry, jeśli tylko nadrobi zaległo-
ści � zyczne, to myślę, że będzie 
wzmocnieniem tej drużyny. Li-
czymy na nich.

 
Paweł Czoska to nowy-stary 
zawodnik w kadrze Gryfa. 
Jego atutem jest niewątpliwie 
znajomość klimatu Wzgórza 
Wolności. Problemem może 
być jednak fakt, że ostatni o� -
cjalny mecz rozegrał jesienią 
2013 roku. Wspomniał pan o 
jego zaległościach - w jakiej 
konkretnie dyspozycji � zycz-
nej znajduje się ten piłkarz?

 
- Nie ma nadwagi, nie jest po 

żadnej kontuzji, a do tego ma 
chęci i zapał do ciężkiej pracy. 
To bardzo ważne. Mamy jesz-
cze trochę czasu, żeby dobrze go 
przygotować. 

 
Coraz śmielej w pana zespole 
pojawiają się młodzi gracze. 

To efekt ich dobrej pracy na 
treningach czy raczej polityki 
klubu zabezpieczającej przy-
szłość Gryfa?

 
- Zależy nam, aby najzdolniej-

si chłopcy z juniorów byli stop-
niowo wprowadzani do zespołu 
i żeby w przyszłości o sile tego 
zespołu stanowili właśnie wy-
chowankowie. Mają oni świado-
mość, że czeka ich dużo ciężkiej 
pracy na treningach, by mogli 
dostać swoją prawdziwą szan-
sę. Dla nich to pierwszy okres 
przygotowawczy na takim pozio-
mie i mają dużo do zrobienia, ale 
każdego dnia będą coraz lepsi.

 
Niedawno doszło do porozu-
mienia na linii miasto - klub. 
Choć nie odnosi się ono do 
spraw czysto sportowych, to 
jednak może to zadziałać tylko 
na waszą korzyść, biorąc pod 
uwagę całokształt funkcjono-
wania klubu.

 
- Dla nas to świetna wiadomość 

i bardzo się z tego cieszymy. Bez 
udziału władz miasta nie damy 
rady. Liczymy, że to dopiero po-
czątek owocnej współpracy po-
między klubem a miastem.

 
Okienko transferowe będzie 
trwało do rozpoczęcia pierw-
szej kolejki rundy wiosennej. 
Należy spodziewać się jeszcze 
jakichś wzmocnień?

- Raczej nie przewidujemy już 
żadnych ruchów kadrowych, ale 
dopóki okienko będzie otwarte, 
to niczego nie możemy wyklu-
czyć. 

- Raczej nie 
przewiduje-
my już żad-

nych ruchów 
kadrowych, 

ale dopóki 
okienko bę-

dzie otwarte, 
to niczego 

nie możemy 
wykluczyć. 
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POMORZE | Wszystkich mi-
łośników biegania oraz ak-
tywnego spędzania czasu za-
praszamy do wzięcia udziału 
w dziesięciu niezależnych bie-
gach w ramach cyklu Kaszuby 
Biegają 2015. Imprezy odby-
wać się będą od kwietnia do 
października  w różnych uro-
kliwych miejscach Kaszub, na 
dystansach nie krótszych niż 
około 10 km. Organizatorzy 
biegu pragną nie tylko pro-
mować zdrowy styl życia, ale 
również chcą zaprezentować 
tysiącom miłośnikom biega-
nia fantastyczne miejsca na 
Kaszubach i ich unikatowe 
piękno. Uczestnicy będą mo-
gli podziwiać uroki przyrody, 
zadbane lasy, cudowne je-
ziora oraz wspaniałe widoki, 
które z pewnością oczarują 
każdego. Pierwsza impreza z 
cyklu „Kaszuby Biegają 2015” 
odbędzie się już 11 kwietnia 
(sobota) o godzinie 10:30 w 
Piaśnicy na terenie gminy 
Wejherowo. Nowością trze-
ciej edycji będą m.in. biegi 
dzieci i młodzieży, dodatko-
we kategorie wiekowe oraz 
współzawodnictwo  w ramach 
Ligi Firm KB 2015 (LF), Ligi 

Ruszają zapisy do „Kaszuby Biegają 2015”
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Klubów Fitnes KB 2015 (LKF) 
i Ligi Teamów KB 2015 (LT) 
dla drużyny minimum czterech 
zawodników lub zawodniczek. 
Po cyklu KB 2015 odbędzie się 
gala „Kaszuby Biegają 2015”, 
podsumowująca zmagania 
sportowo–organizacyjne, po-
łączona z zabawą taneczną. W 
tym roku oprócz Biegu Piaśnic-
kiego możemy uczestniczyć 3 
maja (niedziela) o godz. 14:00 
w Żukowie w „Żukowskiej 10”, 
24 maja ( niedziela) o godz. 
13:00 w Sierakowicach w „Sie-
rakowickiej 15” z okazji XV-
lecia Klubu Sportowego BAT 
Sierakowice. Dalej 13 czerwca 
(sobota) o godz. 11:00 w Sze-
mudzie w „Kaszubskim Biegu 

Lesoków”, 5 lipca (niedziela) o 
godz. 15:00 w Przodkowie w 
„Ćwierćmaratonie Szwajcarii 
Kaszubskiej” z biciem  rekordu 
Kaszub we wspólnym bieganiu, 
25 lipca (sobota) o godz. 16:00 
w Lipuszu w „Pętli Tuszkow-
skiej Matki”, 8 sierpnia (sobota) 
o godz. 16:00 we Wdzydzach 
w „Wdzydzkim Półmaratonie 
Stolema”, 29 sierpnia (sobota) 
o godz. 16:00 w Kolbudach w 
„Kolbudzkiej 10”, 19 września 
(sobota) o godz. 11:00 na Złotej 
Górze koło Kartuz w „Biegu o 
Złotą Górę” i 17 października 
(sobota) o godz. 11:00 w Przy-
jaźni koło Żukowa w „Biegu 
Przyjaźni” w ramach Festiwalu 
Zdrowia. (Daria Dunajska)

WĘDKARSTWO | Już w 
najbliższą sobotę, 7 lutego, 
odbędzie się zebranie spra-
wozdawcze Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego Nr 80 
Wejherowo Miasto. Zarząd 
Koła PZW nr 80 zaprasza 
wszystkich zainteresowanych 
– zebranie zorganizowane 
zostanie w siedzibie Koła, 
przy ul. Hallera 25 o godzinie 
15.00.
- Gorąco zapraszamy Człon-
ków naszego koła – mówi 
Mariusz Baliszewski, prezes 
Koła. - Uwaga - na zebranie 
należy wziąć ze sobą legi-
tymację z aktualną opłatą 
członkowską na rok 2015.
(raf)

PIŁKA NOŻNA | Od dłuższe-
go czasu planowaliśmy cykl 
piłkarskich wspomnień. Życie, 
a właściwie śmierć, przyspie-
szyła podjęcie decyzji. 2 lutego 
Polski Związek Piłki Nożnej 
poinformował bowiem, że w 
wieku 81. lat zmarł Henryk 
„Burza” Szczepański. Mało kto 
wie, że „Burza” urodził się 7 
października 1933 w Wej-
herowie. Wraz z rodzicami 
jeszcze przed wojną wyjechał 
do Bydgoszczy. Występował 
w Polonii Bydgoszcz, ŁKS 
Łódź (mistrzostwo Polski i 
Puchar Polski) i Odrze Opole. 
Grał aż na trzech pozycjach 
jako obrońca, pomocnik i 
napastnik. W reprezentacji 

Polski w latach 1957-1965 
rozegrał 45 meczów, wszystkie 
w pełnym wymiarze czasu. W 
24. spotkaniach był kapitanem 
biało-czerwonych. Uczestnik 
Igrzysk Olimpijskich w Rzy-
mie w 1960 roku. Po zakoń-
czeniu kariery zawodniczej 
trenował Gwardię Warszawa, 
OKS OZOS Olsztyn, Olimpię 
Poznań i Motor Lublin.

Co tydzień w tym miej-
scu będę opowiadał o tym, 
jak grali polscy piłkarze na 
wszystkich boiskach i stadio-
nach Świata. Kalendarium 
sprzed lat będzie odnosić się 
do dni i miesięcy wydania 
kolejnych numerów naszej 
gazety. Zbigniew Chuchała

Wędkarze 
podsumują 
działalność

Futbolowe kalendarium
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