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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

Rozpoczęła się przebudowa ciągu pieszego od ul. Sobieskiego 
do ul. Bukowej  i Osiedla Harcerskiego wraz z całym terenem 
przyległym i ulicą Bukową przed liceum i przychodnią zdrowia. 

Jak informują władze miasta inwestycja jest kontynuacją Pro-
gramu Rewitalizacji Śródmieścia. 

W ramach inwestycji powstanie ciąg pieszy, nowy odcinek ul. 
Bukowej,  pętla do zawracania i zatoka postojowa, kanalizacja 
deszczowa, oświetlenie, ławki, fontanna, itd. Zakończenie plano-
wane jest na sierpień bieżącego roku. (raf)

Powstanie chodnik, 
parking i fontanna

Budowa ciągu pieszego potrwa do sierpnia
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LEKÓW W NOCY 
NIE KUPISZ. JESZCZE...

Od kilku lat mieszkań-
cy Rumi, aby późnym 
wieczorem lub w nocy 

kupić lekarstwa, musieli 
jechać np. do Gdyni. 

W mieście nie ma bo-
wiem żadnej apteki, 

która pełniłaby dyżury 
nocne. Wielu mieszkań-
ców od dawna zwracało 

uwagę na ten problem 
i prosiło o jego rozwią-

zanie. Jest szansa, że 
to się zmieni. Władze 
miasta prowadzą bo-

wiem rozmowy z właści-
cielami aptek, pojawiło 
się kilka wariantów, ale 
wszystko wiąże się oczy-

wiście z dodatkowymi 
kosztami.

Więcej str. 3



2°C3°C4°C
1°C

1°C
-2°C0°C

0°C
1°C

3°C
-4°C
2°Cpogod�

PIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEK

1°C 1°C
2°C

PIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEK

1°C

PIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEK

3°C
-4°C-4°C

PIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEKPIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEK

3°C

PIĄTEK                SOBOTA             NIEDZIELA           PONIEDZIAŁEK        WTOREK           ŚRODA              CZWARTEK

Dyżur 
reportera

Nasz reporter czeka
na Państwa zgłoszenia!

dzwoń:
pn.-pt., 1000-1600

606 112 745

dzwoń:

Jeśli jesteś ciekawy świata, widzisz więcej 
niż inni, jesteś dociekliwy, nie przechodzisz 
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!

Ścieżka 
dla rowerzystów, 
czy dla... psów?
Od kiedy powstała ścieżka 
rowerowa wraz z oddziel-
nym chodnikiem bardzo się 
ucieszyłem, ale radość była 
krótka – napisał do nas nasz 
Czytelnik, mieszkaniec Wej-
herowa. - Ścieżka w godzi-
nach porannych od 7.00 do 
około 8.30 służy bowiem 
do... spacerowania z pieska-
mi! I nie tylko pieski space-
rują po ścieżce, ale też zała-
twiają się na niej. A ich wła-
ścicieli w ogóle to nie inte-
resuje...

Najgorsze, że piesi z pie-
skami i chcący spacerować 
nad rzeką nie są świadomi 
tego, że nie powinni się tam 
znajdować. Na zdjęciu pan 
z owczarkiem kaukaskim, 
który notorycznie tam wy-
prowadza psa. 

Chcesz zamieścić zrobione 
przez siebie zdjęcie w dziale 
PSTRYK? 

Wyślij do nas na adres: 

pstryk@expressy.pl 
wraz z krótkim opisem.

PSTRYK zmieniam okolicę
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Problem mieszkańcy miasta 
zgłaszali wielokrotnie. Do tej 
pory panowała sytuacja patowa 
– apteki nie były czynne, miesz-
kańcy musieli w środku jechać 
np. do odległej o 20 km Gdyni. 
Wszystko rozbija się oczywiście 
o pieniądze. Właściciele aptek 

tłumaczą, że wydłużenie godzin 
otwarcia wiąże się ze sporymi 
kosztami, których nie pokryją 
im zyski ze sprzedaży leków w 
nocy, ponieważ wtedy klien-
tów jest znacznie mniej, niż w 
dzień. 

Władze miasta nie chcą jednak 
tego problemu pozostawiać. 

- To bardzo ważna kwestia dla 
mieszkańców, dlatego zależy 
nam na tym, żeby jak najszyb-

ciej z aptekarzami dojść do po-
rozumienia – tłumaczy Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. - 
Prowadzimy obecnie rozmowy 
z czterema podmiotami, wstęp-
ne ustalenia są obiecujące. Mam 
nadzieję, że w marcu lub kwiet-
niu, jak już będziemy wiedzieli, 
w jakiej wysokości wolne środki 
mamy do dyspozycji w ramach 
budżetu miasta, sprawę uda się 
ostatecznie załatwić. Obecnie 

realizujemy budżet przygotowa-
ny przez poprzednią burmistrz, 
nie chcemy w nim wprowadzać 
jakichś znaczących zmian, po-
nieważ są to zaczęte sprawy, 
które trzeba dokończyć. Stąd 
ten okres miesiąca czy dwóch 
oczekiwania, o którym wspo-
mniałem. 

A chodzi o niemałe pienią-
dze, gdyż wstępnie oszacowano, 
że zapewnienie całodobowej 

działalności apteki będzie kosz-
tować miasto około 250-300 ty-
sięcy rocznie. 

- Inny wariant to wydłużenie 
godzin pracy w jednej z aptek 
oraz otwieranie jej w dni świą-
teczne, wówczas nie byłaby ona 
otwarta co prawda przez całą 
dobę, ale i tak znacznie po-
prawiłoby to sytuację – dodaje 
Michał Pasieczny. - Koszt tego 
rozwiązania byłby dużo niższy, 

Jest szansa na całodobową aptekę
RUMIA | Sytuacje, gdy późnym wieczorem czy w nocy pilnie trzeba kupić lekarstwo, nie należą do rzadkości. 
Czasem są to leki ratujące życie. Niestety takiej możliwości od kilku lat pozbawieni są mieszkańcy Rumi. 
Nie ma tu żadnej apteki, dyżurującej wieczorami i nocą. 

kosztowałoby to budżet miasta 
kilkadziesiąt tys. zł rocznie. 

Trzecia możliwość, którą zapro-
ponował jeden z przedsiębior-
ców, to otwarcie nowej apteki, ale 
w lokalu należącym do miasta. 
Dla właściciela byłoby to ko-
rzystne, bo nie płaciłby czynszu, 
a dla miasta i mieszkańców, bo w 
ramach umowy apteka otwarta 
byłaby całodobowo. 

- W najbliższych dniach bę-
dziemy kontynuować rozmowy 
i mam nadzieję, że dość szybko 
uda nam się dojść z aptekarzami 
do porozumienia – mówi Ariel 
Sinicki, przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi. 
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Podczas czwartej sesji rady 
miejskiej w Redzie radni 
przystąpili do sporządzenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta w rejonie ulicy Puckiej 
i Wejherowskiej. Tak waż-
na dla tego rejonu uchwała 
umożliwi zmianę przeznacze-
nia terenów, znajdujących się 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
rzeki Redy, uwzględniając za-
grożenia powodziowe. 

-Możliwe będzie uzupełnie-
nie funkcji zieleni rekreacyj-
nej o funkcję usługową typu 
obiekty sportowe i turystyczne 
czy mała gastronomia z loka-
lami mieszkalnymi – wyjaśnia 
burmistrz Redy Krzysztof 
Krzemiński. 

Radni w podobny sposób 
przystąpili do sporządzenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
w rejonie ulicy Tenisowej, 
Sportowej i Łąkowej. Tutaj 
uchwała umożliwi moderniza-
cję układu komunikacyjnego 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
MOSiR-u. Stworzy się możli-
wość budowy alternatywnego 
połączenia drogi dojazdowej 

Prace społeczne, medale 
i nowe obiekty w Redzie
INWESTYCJE | Już niedługo tereny w sąsiedztwie rzeki Redy oraz stadionu zostaną zago-
spodarowane. Taką uchwałę podjęli radni miejscy na czwartej sesji w Redzie. Zmianie uległy 
także zasady przyznawania medali zasłużonym dla miasta oraz tytułu honorowego obywatela. 
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ul. Sportowej z drogą lokalną ul. 
Łąkową. Ponadto w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
mogą powstać nieuciążliwe usłu-
gi. Następnie radni przyjęli plan 
prac społecznie użytecznych, 
wykonywanych w 2015 roku. 
W Miejskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji dwie osoby będą po-
rządkować obiekt, w Miejskim 
Domu Kultury dwie osoby rów-
nież będą porządkować obiekt, 
w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej sześć osób bę-
dzie opiekować się starszymi i 
dziećmi oraz wykonywać prace 
porządkowe obiektów. Na reali-
zację prac miasto wyda 21 tys. 
191,54 zł. Radni zmienili zasady 
przyznawania medalu „Zasłużo-

ny dla miasta Redy”. 
–Medal ma wspierać i upo-

wszechniać ideę samorządową 
oraz pobudzać do aktywności 
obywatelskiej – mówiła zastęp-
ca burmistrza Teresa Kania. 

Medal jest wyrazem szcze-
gólnego wyróżnienia, uznania i 
elementem promocji miasta dla-
tego będzie nadawany osobom 
fizycznym i prawnym, które w 
sposób szczególny przyczyniły 
się do rozwoju Redy i swymi 
osiągnięciami przysporzyły 
chwały miastu. Zmianie uległ 
także regulamin nadawania ty-
tułu „Honorowy obywatel mia-
sta Redy”. Rada może nadać 
tytuł osobom szczególnie za-
służonym dla miasta jako wyraz 

wyróżnienia i uznania. Tytuł zo-
stanie przyznany dla wspierania 
i upowszechniania idei samorzą-
dowej i pobudzania aktywności 
obywatelskiej. Zmianie uległa 
również uchwała regulaminu 
wynagradzania nauczycieli za-
trudnionych w szkołach miej-
skich przy dodatku funkcyjnym 
i dodatku za wysługę lat. Po raz 
kolejny rada udzieliła gminie 
Wejherowo pomocy finansowej 
do kwoty 40 tys. zł na najkrót-
szy szlak komunikacyjny łączą-
cy Zbychowo z Redą. Gmina 
Wejherowo jest najemcą drogi, 
zarządzanej przed Nadleśnic-
two Gdańsk, dlatego Reda chce 
wspomóc gminę w kosztach za 
dzierżawę drogi, jej remonty i 
odszkodowania za szkody. Na 
zakończenie sesji radni zgodzili 
się na sprzedaż trzech działek w 
rejonie ulicy Polnej i Ogińskiego 
oraz gruntu między ulicą Długą 
a Skautów o pow. 0,0433 ha.  
Uaktualniono uchwałę wyboru 
metody ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi  oraz ustalenia stawki 
tej opłaty w związku z wejściem 
nowych przepisów.

W rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej przy rzece Redzie za-
planowano obiekty sportowe, turystyczne lub małą gastrono-
mię z lokalami mieszkalnymi
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Bursztynowy Pasaż to sto-
warzyszenie, które zostało za-
wiązane w 2006 roku w celu 
wdrażania programu pilota-
żowego Leader+. W ramach 
tego zadania utworzono ob-
szar pod nazwą Bursztynowy 
Pasaż skład którego wchodzi 
obecnie 6 gmin: Choczewo, 
Gniewino, Krokowa, Nowa 
Wieś Lęborska, Wicko i 
Łeba.

Stowarzyszenie Bursztyno-
wy Pasaż pełni rolę Lokalnej 
Grupy Działania, podejmując 
wiele działań na rzecz rozwo-
ju gmin i przedsiębiorstw. 
Głównym jego celem jest 
wspieranie  rozwoju obsza-
rów wiejskich, w szczególno-
ści poprzez aktywizowanie 
ludności i realizację opraco-
wanej Lokalnej Strategii Roz-
woju. Samorządowcy oraz 
zarząd LGD podsumowali w 

Miliony na lokalne inicjatywy
FUNDUSZE | Wytyczenie i oznakowanie tras do uprawiania Nordic Walking, scena plenerowa w 
Czymanowie, centrum kultury w gminie Krokowa, organizacja imprez kulturalnych i sportowych, a 
nawet stroje i instrumenty dla lokalnych zespołów – te wszystkie i wiele innych inicjatyw można było 
zrealizować dzięki działalności stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż. 

Gniewinie działania stowarzy-
szenia. 

- Środki unijne w ramach 
programu rozwoju obszarów 
wiejskich wydajemy od pięciu 
lat – wyjaśnia Michał Słowik, 
prezes LGD Bursztynowy Pa-
saż. - Od tego czasu wydat-
kowaliśmy już ponad 5,5 mln 
zł. Te pieniądze przeznaczone 
były na zadania podzielone na 
trzy działy. Pierwszy dział to 

infrastruktura, beneficjentami 
były przede wszystkim gminy, 
które są naszymi partnerami. 
Podejmowane inicjatywy w 
ramach odnowy wsi to np. bu-
dowa centrum kultury, placów 
zabaw, remont świetlic, itp. 
Drugi dział to inwestycyjne 
wspieranie przedsiębiorców. 
Dzięki naszemu dofinanso-
waniu mogli doposażyć swoje 
przedsiębiorstwa w niezbędny 

sprzęt. Trzeci dział to małe, 
tzw. miękkie projekty, jak orga-
nizacja imprez, finansowanie 
lokalnych inicjatyw, itp. Tych 
projektów było najwięcej. 

Władze stowarzyszenia przy-
gotowują się do nowego rozda-
nia pieniędzy pochodzących 
z funduszy unijnych, na lata 
2016-2020. Jaka będzie pula i 
strategia – jest to obecnie usta-
lane. 

Kolejny raz odbyła się akcja 
„Super Pączki Pomagają 
Dzieciom”. Cel jest szczytny 
– część dochodu z pączków, 
które w Tłusty Czwartek 
zostały sprzedane w cukierni 
E.M. Wenta, znajdującej się 
na wejherowskim rynku, 
zostanie przekazana na cele 
charytatywne. Tym razem 
pieniądze trafią do chorującej 
na cukrzycę 12-letniej Marysi 
na pokrycie kosztów wyjazdu 
na kolonie rehabilitacyjne.

W chwili zamykania gazety 
nie była jeszcze znana osta-
teczna kwota, jaką udało się 
uzbierać. Ale z pewnością jest 
niemała, ponieważ wczoraj 
w cukierni przez cały dzień 
po pączki trzeba było stać w 
kolejce. To najlepszy dowód 

na to, że mieszkańcy chętnie 
włączyli się do akcji. 

Akcję „Super pączki poma-
gają dzieciom” zorganizowa-
no w wejherowskiej cukierni 
już trzeci rok z rzędu. 

Symboliczny czek na kwo-
tę, którą udało się uzbierać, 
zostanie przekazany rodzinie 
Marysi w poniedziałek, 16 
lutego.

- Mamy tez niespodziankę 
dla naszych klientów – mówi 
Elżbieta Wenta, właścicielka 
cukierni. - Spośród tych, któ-
rzy zrobili zakupy na nieco 
większą kwotę, wybraliśmy 5 
osób, które zaprosimy wraz z 
osobą towarzyszącą 14 lutego 
na walentynkowy poczęstu-
nek w naszej cukierni. 
(raf)

Super Pączki znów pomagają
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Jedną ze zrealizowanych inwestycji było wytyczenie tras nordic walking



„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: rekrutacja@expressy.pl

Zostań dziennikarzem
WEJHEROWO | Jeszcze tyl-
ko dwa tygodnie pozostały 
do końca terminu składania 
wniosków w ramach tzw. bu-
dżetu obywatelskiego w mie-
ście Wejherowie. Mieszkańcy 
miasta swoje pomysły - spisa-
ne i opatrzone co najmniej 50 
podpisami - składać mogą do 
2 marca. Pod koniec marca na-
stąpi ogłoszenie listy projektów, 
zaś w kwietniu wejherowianie 
będą mogli głosować na po-
szczególne projekty. Te z naj-
większą ilością głosów zostaną 
zrealizowane w drugiej połowie 
bieżącego roku. 

Jednak głównym ogranicze-
niem tejże realizacji może być 
ogólna kwota przewidziana na 
całe przedsięwzięcie. Na wnio-

Ty zdecyduj, na co wydać 400 tys. zł sek prezydenta miasta, rada zare-
zerwowała na ten cel w tegorocz-
nym budżecie kwotę 400 tys. zł. 
Trudno przewidzieć ile wniosków 
(i na jaką ogólną kwotę) zostanie 
złożonych przez mieszkańców. 
Jednak już przy kilkunastu wnio-
skach wysoko ocenianych przez 
głosujących, kwota przypadająca 
na jeden projekt to kilkadziesiąt 
tysięcy zł. 

Wiele będzie zależało od aktyw-
ności wejherowian składających 
wnioski, jak i od wyników kwiet-
niowego głosowania nad poszcze-
gólnymi projektami. 

Co do tego, że budżet obywatel-
ski to dobra inicjatywa, zgadzają 
się wszyscy. Opozycja wskazuje 
jedynie, że kwota przeznaczona na 
ten cel mogłaby być wyższa. (raf)

- Budżet obywatelski jest praktycznie 
żelaznym już punktem budżetów ogólnych 
w wielu samorządach Jacek Gafka, radny 
miasta. - To fakt korzystny dla mieszkańców. 
Miarą poziomu tej „obywatelskości” budżetu 
jest jednak jego wysokość w tym właśnie 
punkcie. Dlatego będę namawiał Radę 
Miasta Wejherowa, aby w przyszłorocznej 

edycji kwota 400 tys. zł. została zwiększona. Jako radni będzie-
my już bogatsi o wiedzę z przebiegu pierwszej - pilotażowej 
edycji budżetu obywatelskiego i, w zależności od jej efektów, 
będzie można odpowiednio dostosowywać tę obywatelską 
część budżetu do potrzeb mieszkańców. Wierzę w mądrość 
i aktywność wejherowian, więc i potrzeby w zakresie budże-
tu obywatelskiego zapewne będą rosły, tym bardziej, że do 
poziomu choćby rumskiego budżetu obywatelskiego (Rumia 
przeznaczyła na budżet obywatelski 1,5 mln zł) zostało nam 
sporo do nadrobienia.

Jacek Gafka, radny miasta Wejherowa



Wiadomości 
rolnicze

Od początku lutego 2015 roku zmieniły się zasady 
dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa. Zmiany dotyczą możliwości 
przedłużenia okresu trwania umowy dzierżawy do 
10 lat wybranych przypadkach i stanowią wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom rolników.

Wprowadzone zmiany dotyczą możliwości przedłużenia okre-
su trwania umowy dzierżawy do 10 lat w przypadkach, kiedy 
nieruchomość nie może zostać sprzedana, bądź przemawiają za 
tym obiektywne względy przedstawione przez rolnika. Przypad-
ki w których może nastąpić przedłużenie okresu trwania umo-
wy są następujące:
- dzierżawca poniósł znaczne nakłady � nansowe, w ramach 

prowadzonej działalności rolniczej, natomiast przedłużenie 
umowy dzierżawy zapewni mu stabilność gospodarowania i 
zachowanie płynności � nansowej gospodarstwa;

- dzierżawca wykupił ośrodek gospodarczy i prowadzi na nim 
działalność gospodarczą;

- przedmiotem dzierżawy są grunty na których znajdują się 
plantacje kultur wieloletnich;

- przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stawowa, której 
dzierżawca nie może nabyć ze względu na limit 500 ha UR 
(możliwy do sprzedaży na rzecz jednego nabywcy) i nieru-
chomości tej nie można podzielić ze względów gospodar-
czych;

- przemawiają za tym względy społeczno-gospodarcze (np. wy-
sokość zatrudnienia, pro� l produkcji).

Pełna treść obowiązującego zarządzenia w sprawie zasad 
dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa (nr 08/2015) jest dostępna na stronie internetowej 
Agencji www.anr.gov.pl

Przedstawiciele ANR podkreślają, że agencja już od 3 lat kon-
sekwentnie zwiększa areał i liczbę nowo zawieranych umów 
dzierżawy. O ile w 2011 roku powierzchnia nowych dzierżaw 
wyniosła 11 tys. ha to w roku 2014 było to już 56 tys. ha.,najwię-
cej w województwie zachodniopomorskim – 10,6 tys. ha. (GB)

Zmiany w dzierżawach 
gruntów

Targi  to wydarzenie promu-
jące tradycyjną i regionalną 
żywność, zdrowe i ekolo-
giczne produkty, regionalne 
wyroby oraz kosmetyki na-
turalne. Targi cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem 
zarówno wśród wystawców, 
jak i konsumentów. Zeszło-
roczna edycja zgromadziła 
ponad 200 wystawców, któ-
rych stoiska odwiedziło kilka-
naście tysięcy osób.

Targi Regionalia promują 
produkty, które powstają na 
bazie lokalnych składników 
o najwyższej jakości, a także 
wyroby przygotowane zgod-
nie z recepturami, które pielę-
gnowane są od wielu pokoleń. 
Główne miejsce na targach 
zajmuje sektor spożywczy 
obejmujący żywność trady-
cyjną, regionalną, ekologicz-
ną i organiczną. Prezentowa-
ne są tu także miody i wyroby 
mleczarskie oraz wina i piwa 
regionalne.

Oferta prezentowana na tar-
gach przyciąga uwagę przed-
stawicieli branżowych, którzy 
poszukują tam dostawców. 
Targi odwiedzają zarządzają-
cy oraz właściciele sklepów ze 
zdrową żywnością, sieci han-
dlowych, hoteli i restauracji. 

-Te trzy dni to nie tylko eks-

Ekologiczna i tradycyjna 
żywność na targach
Tradycyjną i regionalną żywność, zdrowe i ekologiczne produkty, regionalne 
wyroby oraz kosmetyki naturalne będzie można zobaczyć podczas Targów 
Regionalia 2015. Ta impreza targowa  odbędzie się  w dniach 17-19 kwietnia br. 
w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie.

pozycja i sprzedaż wyjątko-
wych produktów. To również 
szansa na spotkanie partne-
rów biznesowych – tłumaczy 
Bartosz Sosnowski, prezes 
Międzynarodowych Targów 
Polska. – Podczas zeszłorocz-
nej edycji targów kilka � rm 
właśnie tu rozpoczęło rozmo-
wy, które zakończyły się pod-
pisaniem kontraktów, w tym 

także z dużą siecią handlową 
– dodaje.

Wystawcy targów  mogą 
wziąć udział w prestiżowym 
konkursie na Najlepszy Pro-
dukt Targów Regionalia, który 
organizowany jest pod ho-
norowym patronatem Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Celem konkursu jest 
promocja regionalnych i lo-

kalnych produktów oraz rze-
miosła artystycznego z Polski i 
ze świata. Zwycięzca otrzyma 
nagrodę główną Ministra. Po-
nadto w czterech kategoriach 
konkursowych, tj.: „Skarby 
natury”, „Promile i procenty”, 
„Natura i uroda” i „Rękodzie-
ło” zostaną wyłonieni laureaci, 
którzy otrzymają Złoty Medal 
Targów Regionalia 2015. (GB)
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GOSPODARKA

Nowe targi rolnicze w Ostródzie
Już w najbliższy weekend – 14-15 lutego odbędzie nowa impreza branży 
rolniczej. Mowa o targach Arena Agro, które odbędą się  w Ostródzie. Organi-
zatorem targów jest Polska Izba Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Pomysł na zorganizowanie 
targów powstał  podczas 
spotkań organizatora  z  � r-
mami członkowskimi.
- Okazało się, że dystrybu-
torzy maszyn rolniczych z 
północno-wschodniego re-
jonu Polski już od dłuższe-
go czasu narzekają na brak 
profesjonalnej imprezy rol-
niczej w pobliżu swojego 
miejsca zamieszkania. W 
związku z tym, postanowi-
liśmy wyjść naprzeciw za-
potrzebowaniu i ich ocze-
kiwaniom i zorganizować 
dla nich wystawę branżową fo
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jeszcze przed sezonem- 
mówi Renata Arkuszew-
ska, wiceprezes Polskiej 
Izby Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych.
Podczas targów zosta-
nie zaprezentowana naj-
nowsza oferta czołowych 
marek z branży maszyn i 
urządzeń rolniczych. Swo-
ją obecność na wystawie 
zapowiedzieli już główni 
dealerzy maszyn, którzy 
swoje siedziby maja w 
północnej Polsce. Dla nich 
będzie to również jedyna 
okazja do bezpośredniego 
spotkania się z rolnikami 
z północno-wschodniej 
Polski i przeprowadzania z 
nimi rozmów biznesowych.
Wystawa będzie zorgani-
zowana w funkcjonalnych 
i klimatyzowanych halach, 
na łącznej powierzchni po-
nad 18 000 m2. (GB)
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FELIETON | Chodzi o Kon-
wencję Rady Europy z 2011 
roku o zapobieganiu i zwal-
czaniu przemocy wobec ko-
biet i przemocy domowej, 
zwaną w skrócie „antyprze-
mocową”. Sejm, na ostatnim 
posiedzeniu, po burzliwej 
debacie, przyjął ustawę upo-
ważniającą Prezydenta do jej 
ratyfikowania. Teraz trafi ona 
pod obrady Senatu. 

Winny jestem państwu 
wyjaśnienie, dlaczego, jako 
jeden z trzech posłów PO, 
głosowałem przeciw tej 
ustawie. Ta konwencja, od 
samego początku wzbudza-
ła duże kontrowersje. Nie 
tylko zresztą w Polsce. Zo-
stała dotąd podpisana przez 
36 państwa, w tym Polskę, 

ale tylko połowa z nich ją 
ratyfikowała. Wśród krajów, 
które jeszcze tego nie zro-
biły są m.in. ponoć bardziej 
od nas „nowoczesne” i „po-
stępowe” Niemcy, Finlandia, 
Norwegia, Dania, W. Bryta-
nia, Szwajcaria, a także nasi 
sąsiedzi Czechy i Litwa. Wi-
docznie w państwach tych są 
poważne opory, być może nie 
tylko natury prawnej, by pro-
cedurę ratyfikacji zakończyć. 
Nie jest więc tak, że tylko my 
z tym zwlekaliśmy, że tylko 
my mamy z tym problem. 
To pierwszy mit, który chcę 
zburzyć. Drugi - bez przy-
jęcia Konwencji, w naszym 
kraju nie jest możliwy postęp 
w zwalczaniu przemocy wo-
bec kobiet i przemocy domo-
wej. Nieprawda. Po pierwsze, 
na tle innych państw, które 
Konwencję podpisały, nie 
wypadamy najgorzej. Polskę 
charakteryzuje najniższy w 
Europie wskaźnik przemocy 
w rodzinie! U nas wynosi on 
19 proc. a np. w Danii aż 52 

proc. a w Szwecji 46 proc. I 
są to badania Agencji Praw 
Podstawowych UE, robio-
ne we wszystkich krajach tą 
samą metodą, dlatego można 
uznać je za wiarygodne. Po 
drugie, nic nie stoi na prze-
szkodzie, by jeśli jest taka 
potrzeba, zmienić polskie 
prawo po to, by usprawnić 
ściganie sprawców przemo-
cy, zaostrzyć kary za te prze-
stępstwa i ulżyć ich ofiarom, 
np. poprzez budowę dla nich 
tymczasowych schronisk. Tu 
od strony prawnej nic nas 
nie ogranicza, a pieniądze 
na to też powinny się zna-
leźć. Trzeci mit - przyjęcia 
Konwencji nie niesie z sobą 
żadnych niebezpieczeństw 
dla tradycyjnego, sprawdzo-
nego u nas modelu rodzi-
ny. Otóż ja nie mam takiej 
pewności. A skoro nie mam, 
wolę dmuchać na zimne. Na 
swoim fanpage (na Facebo-
oku) przytoczyłem wypo-
wiedź prof. Andrzeja Zolla, 
wybitnego polskiego praw-

nika, b. sędziego i prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego 
i b. Rzecznika Praw Obywa-
telskich, któremu nie moż-
na zarzucić ideologicznego 
zacietrzewienia. Powtórzę 
ją, bo najlepiej oddaje ona 
także moje wątpliwości i nie-
pokoje. Pan profesor uważa, 
że interpretacja niektórych 
zapisów Konwencji może 
być sprzeczna z naszą Kon-
stytucją, a do tego jest obca 
naszej kulturze, naszej tra-
dycji i naszym wartościom. 
Wskazuje tu na zapisy, mó-
wiące o obowiązku (!) walki, 
na wszystkich poziomach 
edukacji, z stereotypowymi 
rolami kobiet i mężczyzn w 
naszym społeczeństwie oraz 
o przeciwstawieniu sobie 
płci biologicznej, tzw. płci 
kulturowo-społecznej. Mojej 
zgody na to nie ma.

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

Kontrowersje wokół konwencji
Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

EKOLOGIA | Sześć tysię-
cy złotych można otrzymać 
na dobry pomysł w ramach 
konkursu „Ochrona przyro-
dy wokół Twojego otoczenia”, 
wspieranego przez Grupę 
Energa. Wnioski należy skła-
dać do 15 lutego. Szansę na 
dotację mają projekty, które 
chronią zwierzęta występują-
ce obok naszych domów, takie 
jak jerzyki, mazurki, nietope-
rze czy pszczolinki i złotolitki. 
W dotychczasowych czterech 
edycjach konkursu wsparcie 
na łączną kwotę ponad 100 
tysięcy złotych otrzymały 24 
tego typu realizacje.

W tym roku największą 
szansę na wsparcie mają roz-
wiązania służące jednocześnie 
wielu rzadkim odmianom 
ptaków i owadów.

- Liczymy na przemyślane, 
wieloletnie inwestycje, nieba-

Energa i Fundusz dla Przyrody 
chronią środowisko

Fo
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nalne i angażujące wiele osób. 
Nie chodzi nam o zwykłe budki 
dla ptaków – podkreśla Mag-
dalena Berezowska z Fundacji 
Przyrodniczej „pro Natura”. Do 
składania wniosków zachęca-
my Parki Narodowe, organiza-
cje pozarządowe działające na 
rzecz natury, szkoły i urzędy 
gmin. Dotacja może wspomóc 

projekty już realizowane lub 
planowane.

Zgłoszenia powinny zawie-
rać wieloelementowe koncep-
cje działań, obejmujące np. 
budowę schronień (trwałych, 
odpornych na działanie czasu) 
i jednoczesne zakładanie natu-

ralnych ogrodów z odpowied-
nich gatunków roślin, które 
pomogą zwierzętom przetrwać 
- zapewnią miejsce żerowania i 
rozrodu oraz kryjówki.

W każdej z poprzednich edy-
cji konkursu składanych było 
nawet kilkadziesiąt wniosków, z 
których wybrano m.in. projekty 
dotyczące ochrony kilku gatun-
ków nietoperzy, gągoła, sowy 
błotnej, renowacji gniazd bo-
ciana białego, czy zagrożonych 
stanowisk wierzby lapońskiej.

Wnioski do tegorocznej edy-
cji konkursu należy przesyłać 
do 15 lutego na adres: Funda-
cja Przyrodnicza „pro Natura” 
Trzcinica Wołowska 10; 56-160 
Wińsko, z dopiskiem na koper-
cie: Fundusz dla Przyrody.

Grupa Energa od lat wspiera 
ochronę środowiska naturalne-
go oraz edukację ekologiczną, 
gdyż przyroda jest jednym z 
kluczowych obszarów aktyw-
ności Grupy, realizowanych w 
ramach programu Energa dla 
Ciebie. 

Nietoperze - gatunek, któremu w ramach projektu „Poprawa warunków siedliskowych 
w zimowisku nietoperzy w bunkrze w Trzaskowie” pomaga PTOP Salamandra

Wnioski 
należy 
składać do 
15 lutego



9www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

W ten sposób obiekt ten 
przybrał dzisiejszą formę ze-
społu  pałacowo - parkowego, 
otwierającego swe drzwi dla 
wszystkich przybywających 
tam gości. Obecnie obiekt 
dysponuje zapleczem gościn-
no - restauracyjnym oferują-
cym szeroki wachlarz usług.                  
W pięknym parku, znajduje 
się pałac oferujący salę balo-
wą na 100 osób. 

Nieopodal znaleźć można 
profesjonalny namiot gdzie 
bawić się może 250 osób. 
Kompleks oferuje także kom-
fortowo wyposażone pokoje 
gościnne. Można tam organi-
zować wszelakie imprezy od 
kameralnych po duże przyję-
cia okolicznościowe. 

Piękne otoczenie, z roman-
tycznymi alejkami czy też  
ogrodem różanym sprawia, 
że goście czują się tu wspania-
le. Wszystkim szybko udziela 
się sielankowy nastrój. Obec-
ność altany ślubnej czyni to 
miejsce znakomitym do or-

Lisewski Dwór - wypoczynek, imprezy,  
rozrywka i doskonałe menu

Lisewski Dwór położony na terenie Gminy Gniewina – wyróżniającej się mianem „Dobrej Gminy”  to pewnie 
nazwa, która wielu czytelnikom już się kojarzy. Piękny zadbany park, a w nim odrestaurowany pałac. Jednak nie 
zawsze tak było. Kilka lat temu widać było opuszczony budynek pośród zarośniętego parku. Dzięki działaniom 
władz gminnych uruchomiono procedury umożliwiające zmianę właściciela obiektu. Po niej w szybkim tempie 
rozpoczęto prace remontowe i restauratorskie nie tylko samego pałacu, ale i całego kompleksu parkowego. 

ganizacji imprez weselnych. 
Każdy znajdzie tam coś cie-

kawego. Można skorzystać 
z elektronicznej strzelnicy, 

spędzić czas na czynnej rekre-
acji by wieczorem zrelaksować 
się w saunie czy w jacuzzi. 
Codziennie restauracja Lisew-

skiego Dworu oferuje kuch-
nię na najwyższym poziomie.  
Obiekt wyposażony jest w plac 
zabaw dla dzieci i to właśnie 

21 marca tego roku.  Oprócz 
tego 14 lutego organizowane są 
Walentynki, a 8 marca Week-
end dla Kobiet. Na trwałe  do 
kalendarza imprez wpisały się: 
13 czerwca oraz 5 września 
koncerty Andrzeja Koryckiego 
i Dominiki Żukowskiej; or-
ganizowany  w maju zlot mo-
toryzacyjny MtoKaszebe czy  
też Puchar StrongMan, któ-
ry odbędzie się 30 sierpnia.  
12 i 13 grudnia tego roku go-
spodarze zapraszają na koncert 
ballad rosyjskich. Nie zapo-
mnieć tu należy o organizo-
wanych w Lisewie balach syl-
westrowych czy  styczniowym, 
karnawałowym balu przebie-
rańców.

Drzwi Lisewskiego Dworu sto-
ją otworem dla wszystkich, ofer-
ta jest bardzo szeroka, obsługa 
zaspakaja wszelkie potrzeby 
klienta, nawet te indywidualne. 
Można tu dobrze zjeść, zorga-
nizować przyjęcie, wysłuchać 
koncertu czy też wziąć udział  
w organizowanych balach.

z myślą o nich przygotowano 
zwierzyniec, gdzie najmłodsi 
mogą miło spędzić czas i obco-
wać z przyrodą. 

Integralną i ważną częścią 
oferty Lisewskiego Dworu 
są cyklicznie organizowane 
koncerty czy spotkania au-
torskie takie jak: odbywający 
się w styczniu Charytatywny 
Koncert Noworoczny czy też 
Wieczór Kolędowy. 28 lutego  
gościć tam będzie Kabaret 
Czwarta Fala, zaś już 14 marca 
gospodarze obiektu zapraszają 
na recital Wiktora Zborow-
skiego. Dla tych, którzy będą 
chcieli dowiedzieć się cze-
goś więcej o przednich trun-
kach doskonałą okazją będzie 
uczestnictwo w Wieczorze 
Whisky, który odbędzie się  





Niekoniecznie trzeba być europosłem, aby uczest-
niczyć w pracach organów Unii Europejskiej. Jest 
to też możliwe poprzez zajmowanie stanowiska w 
Europejskim Komitecie Regionów. 

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicie-
li samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszyst-
kich 28 państw członkowskich. 
Członkami EKR reprezentującymi województwo po-
morskie zostali: Mieczysław Struk, marszałek  pomor-
ski, Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska i Stanisław 
Szwabski, gdyński radny. Każdy z nich reprezentuje 
inny szczebel samorządowy. Członkowie delegacji, za-
proponowani przez polski rząd i formalnie zatwierdze-
ni przez Radę Unii Europejskiej, przez najbliższe pięć 
lat będą zasiadali w Komitecie, reprezentując w UE in-
teresy polskich miast i regionów.
Komitet Regionów funkcjonuje od 1994 r. - od podpi-
sania traktatu z Maastricht - i został powołany, by sa-
morządy lokalne i regionalne Europy miały możliwość 
zabrania głosu w Unii Europejskiej. Każdy spośród 350 
członków KR musi być wybrany do władz politycznych 
w swoim mieście lub regionie. Politycy szczebla lokal-
nego i regionalnego zbierają się w Brukseli do sześciu 
razy w ciągu roku, aby omawiać priorytety politycz-
ne i wydawać opinie w sprawie ustawodawstwa UE. 
Oprac. Anna Kłos

Nasi w Europie
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Parkowa firma Bioseco specjalizuje się we wdrażaniu 
technologii automatycznego analizowania obrazu 
wideo. W zeszłym roku głośno było o ich Multireje-
stratorze – wynalazku do rozpoznawania i liczenia 
ptaków, używanego m. in. na lotnisku w Rębiecho-
wie i farmach wiatrowych. Wraz z nowym rokiem Bio-
seco przedstawiło kolejne rozwiązanie – tym razem 
przeanalizuje ono „skalę rażenia”, jaką mają reklamy 
zewnętrzne.
System do mierzenia skuteczności billboardów czy 
citilightów dostarczy wielu szczegółowych informa-
cji na temat otoczenia wybranych reklam. Wśród nich 
np. ilość osób i pojazdów w zasięgu reklamy czy ilość 
„spojrzeń” przechodniów z podziałem na ich prze-
działy wiekowe. Rozwiązanie to wyposaży w cenne 
dane do skuteczniejszych działań marketingowych i 
optymalizacji kampanii.
Outdoor Analytics to rewolucja, na którą od dawna 
czekali przedsiębiorcy, którzy chcą mieć świadomość 
efektywności swoich działań reklamowych. 
- Już dziś widać, że możliwości zastosowania tej 
technologii są znacznie większe – mówi Sławomir 
Halbryt, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodar-
czej Pomorza.
Oprac. Dorota Korbut

Jaka siła drzemie w billboardzie?

„Siła kobiecości – kurs 
na sukces 2015 roku” 
– to hasło kolejnego 
z cyklu spotkań „Mar-
ka jest kobietą”.
Cykl to rozmowy o marce 
osobistej w życiu i w biznesie, 
to spotkania z najlepszymi 
praktykami zarządzania, 
psychologii biznesu, a przede 
wszystkim – ze wspaniałymi, 
wartościowymi ludźmi, kobie-
tami godnymi naśladowania, 
które na co dzień inspirują 
innych. Tym razem można 
było spotkać się w jednym 
miejscu z „kobietami sukcesu” 
wszystkich edycji i poznać 
osobiście panie biorące udział 
w niezwykłym raporcie „Siła 
kobiecości 2014/2015”, w któ-
rym wypowiada się blisko 50 
przedsiębiorczych kobiet.
Dotychczasowi goście specjal-
ni cyklu „Marka jest kobietą” 
to: Ilona Adamska „Ambasa-
dorka Przedsiębiorczości Ko-
biet”, laureatka konkursu „Ko-
biecy Biznes 2014”, Agnieszka 
Zając „Kobieta Sukcesu 2014 
województwa pomorskiego”, 
Gabriela Antczak „Osobowość 
Roku” i „Dyrektor Marketingu 
Roku”, Grażyna Paturalska - 
wybrana do grona 50 Naj-
bardziej Wpływowych Polek 
rankingu Home & Market, au-
torka „Najbardziej Oryginal-
nego Biznesu Kobiecego” wg 
World Association of Women 
Enterpreneurs oraz nagrody 
głównej „The Excellent Women 
Enterpreneurs”, przyznanej 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych ONZ oraz Ka-
tarzyna Bujakiewicz - aktorka, 
znana z ról w � lmach „Kochaj 
i rób co chcesz”, „Stara Baśń” 
i seriali „Na dobre i na złe”, 
„Magda M.” oraz „Lekarze”. 
DK

SPOTKANIA

Bo w kobietach 
jest siła...

To spotkania 
z najlepszymi 
praktykami 
zarządzania
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- Panuje opinia, że obecnie aka-
demik musi być także strategiem i 
managerem. Pani wciela tę myśl w 
życie i jest znana z pragmatycznego 
podejścia do spraw naukowych... 

- Redukcja zadłużenia wydziału z 
pewnością jest sukcesem, a zawar-
cie korzystnych umów aplikacyjnych 
owocuje tym, że nasi absolwenci 
mają lepszy start na rynku pracy. 
Dawniej w środowisku akademickim 
nie zawsze dbano o stronę bizneso-
wą, co wynikało zapewne z poczucia 
bezpieczeństwa � nansowego w sfe-
rze budżetowej. Teraz musimy funk-
cjonować na styku nauki i biznesu. 

- I za dostosowanie kierunków 
kształcenia do potrzeb rynku pra-
cy?  

- Studia nie mogą być oderwane od 
rzeczywistości. Dlatego proponujemy 
studentom różnego rodzaju praktyki. 
Podpisujemy umowy z różnymi pra-
codawcami rozszerzając ofertę.
Na przykład podpisaliśmy umowę z 
Pracodawcami Pomorza. Organizuje-
my konferencję „Nauka i biznes”, która  
integruje środowisko biznesmenów i 
pracodawców ze środowiskiem aka-
demickim i sprzyja wymianie wiedzy i 
doświadczeń. Przedsiębiorcy to także 
potencjalni pracodawcy dla naszych 
absolwentów. 

- Przed nami kolejna konferencja 
„Nauka i biznes”. 

- Jest ona organizowana cyklicznie 
- dwa razy do roku, w kwietniu i li-
stopadzie. Ciekawi goście i trudne 

Gdynek i Gdynka – to imiona nowych 
suwnic Bałtyckiego Terminalu 
Kontenerowego. 

Suwnice kosztowały ponad 55 milionów 
złotych. Zostały zbudowane przez fir-
mę Shanghai Zhenhua Heavy Industries. 
Przypłynęły do Gdyni na pokładzie spe-
cjalistycznego statku. Rejs trwał ponad 
dwa miesiące, a samo wejście do Gdyni, 
w związku z niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi, było kilkukrotnie przesu-
wane. Ostatecznie statek zacumował przy 
nabrzeżu BCT, a dwa dni później rozpo-
częła się trwająca 48 godzin operacja roz-
ładunku suwnic i przenoszenia ich na tory 
nabrzeżowe. Zanim oba dźwigi mogły za-
cząć pracę, musiały jeszcze przejść odbiory 
techniczne i szereg prób.
Każda z nowych suwnic ma wysięg 48 me-
trów nad wodę, licząc od burty statku przy 

nabrzeżu i mogą udźwignąć towar ważą-
cy 60 ton. Umożliwia to obsługę statków 
do 19 rzędów kontenerów, co w praktyce 
przekłada się na pojemność ok. 13 000 
TEU, a więc statków oceanicznych ponad 
dwukrotnie większych od tych, które ob-
służyć może Kanał Panamski.
To nie ostatnie suwnice, które pojawią się 
w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym. 
Jeszcze w tym roku do Gdyni przybędą 
dwie kolejne. 
- Nasz potencjał zwiększy się z obec-
nych 700 tys. TEU do 1,2 mln TEU – mówi 
Krzysztof Szymborski, prezes zarządu 
BCT. - Budujemy w ten sposób zdolność 
przeładunkową Gdyni do obsługi statków 
oceanicznych w podróżach bezpośrednich 
z Azji do Europy. To jest wielkie i funda-
mentalne przedsięwzięcie dla przyszłości 
Gdyni. 
Oprac. DK

Nowe suwnice BCT

Na styku nauki i biznesu
Z prof. dr hab. Beatą Pastwą-Wojciechowską, dziekanem 
Wydziału Nauk Społecznych i kierownikiem Zakładu Psychologii 
Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego, 
rozmawia Dorota Korbut. 

tematy są w tym przypadku kluczem. 
Prelegentkami były już m. in. Domi-
nika Kulczyk, czy Elżbieta Zubrzycka. 
A prof. Zbigniew Izdebski mówił o 
wpływie stresu na zdrowie i życie sek-
sualne. Była mowa także o miejscu ko-
biet w biznesie. 
Kolejna konferencja odbędzie się 15 
kwietnia pod hasłem „Zdrowa organi-
zacja” na Wydziale Nauk Społecznych 
UG.

- Studia 
nie mogą 
być ode-

rwane od 
rzeczywi-

stości.
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Jak co roku Verba Sacra 
przyciągnęła tłumy wejhe-
rowian. To niezwykłe wyda-
rzenie religijno-kulturalne 
odbyło się już po raz 12. 

- Spotykamy się, aby wsłu-
chać się w piękno języka 
małej, kaszubskiej ojczyzny 
– powitał zebranych Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Verba Sacra w 
Polsce trwa od 2000 roku, a 
w Wejherowie po raz pierw-
szy odbyła się w 2004 roku. 
Nasze miasto jest jedynym 
w kraju, gdzie wsłuchujemy 
się w słowa Biblii w brzmie-
niu języka regionalnego, jako 
jedni pierwszych wprowadzi-
liśmy też oprawę muzyczną. 

W tym roku wprowadzo-
no kolejną nowość – po raz 
pierwszy urozmaicono Verba 
Sacrę o elementy spektaklu. 
W orszaku biblijnym zoba-
czyliśmy Misterników Ka-
szubskich pod kierunkiem 
Wojciecha Robakowskiego. 
Reżyserem prezentacji był 
Przemysław Basiński. 

Najważniejszą częścią było 
– tradycyjnie już – gdy po-
chodząca z Kaszub aktorka 
Danuta Stenka odczytywała 
fragmenty Pisma Świętego 
w języku kaszubskim. Tym 
razem wybrano dzieje synów 
Jakuba, m.in. dramatyczną 
historię Józefa i jego żony 
Racheli. Są to fragmenty 
pierwszej księgi Biblii, nazy-
wanej w tradycji chrześcijań-
skiej Księgą Rodzaju. Przeło-

żone zostały przez o. prof. dr. 
hab. Adama Ryszarda Sikorę 
z języka hebrajskiego na ję-
zyk kaszubski. Muzykę do 
spektaklu skomponował i 
opracował Cezary Paciorek, 
który wystąpił wspólnie z  
Danyah Ujazdowską, Jaku-
bem Kornackim, Larrym OK 
Ugwu i Krzysztofem Słom-
kowskim. 

W tegorocznej Verba Sa-
crze uczestniczył m.in. bi-
skup Wiesław Szlachetka.

Danuta Stenka podkreśliła 
swój szczególny związek z 
Wejherowem. 

- Wejherowo pojawiło się 
na mapie mojego życia z po-
wodu Verba Sacra, wydarze-
nie zapisane w moim kalen-
darzu jest pewnego rodzaju 
odruchem w moim życiu 

Modlitwa, muzyka i Biblia po kaszubsku
Danuta Stenka czytająca Biblie przetłumaczoną na język kaszubski, nastrojowa muzyka, procesja przygotowana przez Misterników Kaszub-
skich i wejherowska kolegiata wypełniona po brzegi – tak wyglądała tegoroczna Verba Sacra, czyli Modlitwa Katedr Polskich. 

– powiedziała aktorka. - Za 
każdym razem odkrywam coś 
nowego w czytaniu Biblii. Ja te 
fragmenty znam, ale podczas 
prezentacji muszę wejść w 
sens, nasączyć tekst „ludzkim 
głosem”. 
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ne - prawe, NOWE, zbrojone, 
z wizjerem i kompletem kluczy, 
wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 600 
702 048 

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

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

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

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, 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: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

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

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

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 działkę 7600m2 me-
dia przy drodze i 5000 m2 Łówcz. 
Tel: 782-167-653

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 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

LĘBORK, pokój tanio do wynajęcia 
od zaraz z używalnością kuchni 
i łazienki. Tel: 784-046-326

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 53m, kuchnia 
umeblowana blisko SKM 650 zł 
plus media. Tel: 696-304-553

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

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

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

INNE

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

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

REGULACJA, wymiana uszczelek 
i szyb w oknach PCV. Tel: 515-
404-943

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

PAN 55 lat szuka Pani poważnie 
myślącej o stałym związku. Tel: 
668-284-411.

PEŁEN życia 55 latek szuka Pani 
poważnie myślącej o stałym 
związku z Wejherowa i okolic. Tel: 

668-284-411

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

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

LODÓWKĘ tanio oddam, kolor 
biały, Wejherowo, tel. 789-431-218

POMOC mam 5 -cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków czysto-
ści, artykułów szkolnych. Z góry 
dziękuje. Tel: 788-245-594

SPRZEDAM meble kuchenne ze 
zlewozmywakiem, telewizor duży, 
cena 100zł. Tel: 501-534-260

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

SPRZEDAM okna białe PCV nowe. 
1030Szerokości na 1760 wys. 400zł. 
oraz 1100 na 1340 za 350 zł. Tel: 
500-412-480

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

SPRZEDAM łuparkę świdrową 
do drzewa silnik 5.5 kw bardzo 
praktyczna. Tel: 601-638-877

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

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

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrz-
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Zawody organizowane 
były po raz pierwszy pod 
egidą Federacji WKSF. Na 
sali wMińsku Mazowieckim 
zawodnicy zdobyli razem 17 
medali, w tym pięć złotych, 
trzy srebrne i dziewięć brązo-
wych w różnych kategoriach 
wiekowych i wagowych. Na 
wyróżnienie zasługują wszy-
scy zawodnicy WSS za walkę 
do końca o każdy punkt. Na 
szczególne wyróżnienie za-
sługują debiutanci: Kacper 
Labudda, Dorian Kupc, San-
dra Pikron, Maciej Zielonka i 
Mariusz Bojka. 

Niewątpliwym plusem i 
największym sukcesem orga-
nizatorów jak twierdzi Rafał 
Karcz, było sprowadzenie 
gości honorowych. Bezape-
lacyjne autorytety w oso-
bach Marka Piotrowskiego 
- legendy kickboxingu oraz 

17 medali mistrzostw Polski
ZAWODY | Zawodnicy Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, występując pod nazwą sponsora głównego 
Joomla Monster Kickboxing Team, wywalczyli 17 medali Mistrzostw Polski w sztukach walki. 
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Rafała Jackiewicza - zawodo-
wego Mistrza Europy w boksie 
zapewne uświetniły turniej w 
Mińsku Mazowieckim. W kla-
syfikacji końcowej złote medale 

zdobyli: Nikola Siecińska w kat. 
kadet mł do 145 cm wzrostu 
semi contact, Filip Stark w kat. 
kadet st. do 170 cm wzrostu 
semi contact, Patrycja Hinc w 

kat. junior do 160 cm wzrostu 
semi contact, Patrycja Hinc w 
kat. junior do 170 cm wzro-
stu semi contact i Monika 
Korthals w kat. senior do 65 

kg light contact.  Srebrne me-
dale wywalczyli: Dorian Kupc 
jako dzieci starsze do 125 cm 
wzrostu semi contact,  Kacper 
Macholl w kadet mł powyżej 
145 cm semi contact i Błażej 
Mach w junior do 60 kg light 
contact. Natomiast brązowe 
medale otrzymali: Nikodem 
Komkowski jako dzieci starsze 
do 125 cm semi contact, Julia 
Kwidzińska w kadet st. do 165 
cm semi contact, Sandra Pi-
kron w kadet st. powyżej 165 
cm semi contact, Paweł Bart-
kiewicz w kadet st. do 60 kg 
light contact, Maciej Zielonka 
w junior do 65 kg light contact, 
Szymon Sroka w junior powy-
żej 80 kg light contact, Moni-
ka Korthals w senior powyżej 
175 cm semi contact, Mariusz 
Bojka w senior do 85 kg light 
contact i Mariusz Bojka w we-
teran do 85 kg light contact. 
Klub obecnie prowadzi nabór 
do sekcji kickboxingu w Wej-
herowie i Luzinie. 

Luty to w Polsce miesiąc 
mało piłkarski. Zazwyczaj 
zima ostro dawała się w tym 
miesiącu we znaki. Teraz jest 
inaczej, ale też kalendarz me-
czów piłkarskich w Europie 
i na Świecie wymusza, aby 
przerwa w rozgrywkach była 
jak najkrótsza. Aż trudno 
uwierzyć, ale pierwszy mecz 
w lutym rozegrała polska re-
prezentacja w 1936 roku. Do-
kładnie było to 16 lutego w 
Brukseli. Polska pokonała w 
meczu towarzyskim na wy-
jeździe Belgię 2:0. Dwóch za-
wodników to byli gracze Po-
goni Lwów, dwóch z Ruchu 
Wielkie Hajduki (dziś Cho-
rzów), po jednym z Polonii 
Warszawa, ŁKS Łódź, Wisły 
Kraków, Dębu Katowice, Na-
przodu Lipiny, Warty Poznań 
i Śląska Świętochłowice. Gole 
strzelili Ryszard Piec w 3. i 
Hubert Gad w 76. minucie. 
Ciekawe były historie części 
naszych reprezentantów w 
czasie II wojny światowej. To 
jednak opowieść do innego 
odcinka Kalendarium. Na 
koniec podam, że selekcjo-
nerem naszej kadry był Józef 
Kałuża. 
Zbigniew Chuchała

Kalendarium 
futbolowe

Zawody 
organizowane 
były po raz 
pierwszy pod 
egidą Federacji 
WKSF
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Rozegrane gry kontrolne:
-  KP Starogard Gdański (mecz 
wyjazdowy) 1:1
-  Okocimski Brzesko (zgrupo-
wanie w Cetniewie) 2:2
-  Gedania Gdańsk (zgrupowa-
nie w Cetniewie) 2:2
-  Pogoń Lębork (mecz wyjaz-
dowy) - wygrana 3:1
-  Concordia Elbląg (mecz 
wyjazdowy) - wygrana 3:0
- GKS 1962 Jastrzębie (Gniewi-
no) - porażka 1:3
Wygrane/remisy/porażki: 
2-3-1

Gole strzelone: 12
Gole stracone: 9
Strzelcy: 4 - Wicki, 2 - Gice-
wicz, Rzepa, 1 - Ilanz, Brzuzy, 
Skwiercz, Kostuch.
Plan sparingów na kolejne 
tygodnie:
14.02 (sobota) - Gryf Słupsk 
(Słupsk)
18.02 (środa) - Wikęd/GOSRiT 
Luzino (prawdopodobne)
21.02 (sobota) - Arka II Gdynia 
(Gdynia)
28.02  (sobota) - Arka Gdynia 
(Gdynia) W minioną sobotę gry� ci ry-

walizowali w Elblągu, gdzie nie 
mieli większych problemów z 
udokumentowaniem wyższości 
nad miejscową drużyną. Tra-
� enia padły łupem Krzysztofa 
Rzepy, Krzysztofa Wickiego oraz 
Grzegorza Gicewicza. Zawodni-
cy Concordii mieli szansę na 
zdobycie kontaktowej bramki 
przy stanie 0:2, ale reprezentant 
gospodarzy pomylił się przy 
wykonywaniu rzutu karnego. 
Dominacja żółto-czarnych nie 
ulegała wątpliwości, a elblążanie 
nie mieli w swoich szeregach 
atutów, które pozwoliłyby im 
na równorzędną walkę. Zwy-
czajowo w meczach sparingo-
wych dochodzi do wielu zmian 
i nie inaczej było tym razem. - 
Oczywiście, że chcemy wygry-
wać zawsze, ale jednak w tym 
okresie wynik sparingów nie 
jest tak istotny - mówił niedaw-
no na naszych łamach trener 
Kotwica. W sobotę na placu gry 
nie pojawili się między innymi 

Kowalski, Kenner, Roppel, Czo-
ska oraz Ilanz, którzy z różnych 
powodów nie mogli wystąpić w 
tym spotkaniu. Zaprezentował 
się za to wówczas trenujący z 
seniorami Remigiusz Sirocki. 

W środę przyszła kolej na 
konfrontację z siódmą ekipą 
III ligi grupy opolsko-śląskiej. 
W Gniewinie doszło do poje-
dynku Gryfa i GKS-u 1962 Ja-
strzębie. Tym razem to rywale 
kontrowali przebieg meczu i 
pewnie zwyciężyli. Autorem 
jedynego gola dla WKS-u był 
Krzysztof Wicki, który notabe-
ne bardzo dobrze radzi sobie 
podczas trwającego właśnie 
okresu przygotowawczego. Na-
stępnym przeciwnikiem zespo-
łu ze Wzgórza Wolności będzie 
imiennik ze Słupska - tamtejszy 
Gryf. Początek zawodów zapla-
nowano na sobotnie południe 
(godz. 12, Słupsk). Warto nad-
mienić, że aktualnie zawodni-
kiem słupskiej drużyny jest Ja-
rosław Felisiak. Ten piłkarz ma 

za sobą przeszłość związaną z 
wejherowską piłką, więc pomi-
mo niewielkiej rangi rywaliza-
cji, można uznać to za dodatko-
wy smaczek. Niewykluczone, 
że do wcześniej ustalonych gier 
sparingowych dojdzie kolejna 
potyczka, bowiem czynione są 
przymiarki, aby w kolejną środę 
Gryf zmierzył siły z Wikędem/
GOSRiT Luzino.

Zestawienie Gryfa z meczu 
przeciwko Concordii: Ferra 
- Godula, Kostuch, Skwiercz, 
Cysewski - Osłowski, Kołc, 
Szymańśki, Gicewicz - Rzepa, 
Wicki oraz Brzuzy, Wiśniewski, 
Fierka, Pestilenz, Miler, Sirocki.

Zestawienie Gryfa z meczu 
przeciwko GKS-owi: Gryf: Fer-
ra - zawodnik testowany, Ko-
stuch (46’ Skwiercz), Kowalski, 
Wiśniewski (46’ Cysewski) - 
Brzuzy (46” Fierka), Osłowski, 
Szymański, Gicewicz ( 46’ Ken-
ner) - Czoska (46’ Wicki), za-
wodnik testowany (46’ Rzepa)
Krzysztof Handke

TURNIEJ | Podopieczni 
trenera Borka wzięli udział w 
turnieju halowym SKS Vigo 
Tuchom Cup 2015 odbywają-
cym się w Chwaszczynie i nie 
pozostawili rywalom złudzeń, 
wygrywając zmagania i tracąc 
tylko jednego gola.
W turnieju wystąpiło osiem 
drużyn. Gry� ci zaliczyli 
pięć zwycięskich spotkań, z 
czego dwa (w tym � nał z UKS 
Przyjaźń I Gdańsk) wygrali po 
serii rzutów karnych. Kró-
lem strzelców całej imprezy 
został zdobywca 6 bramek, 
reprezentant WKS-u, Szymon 
Kędzior, a najlepszym zawod-
nikiem Gryfa w całym turnieju 
był Robert Wika.

Młodzi wejherowianie 
wystąpili w składzie:
 Robert Wika, Szymon Kędzior 
(zdobywca 6 bramek), Maciej 
Czułko (2 bramki), Mateusz 
Kędzior (3 bramki), Dorian 
Domachowski (3 bramki), 
Arkadiusz Miotk (4 bramki), 
Tomasz Cierocki, Jakub Ba-
nach (1 bramka)

Końcowa klasy� kacja:
1. Gryf Wejherowo
2. UKS Przyjaźń I Gdańsk
3. KS Sulmin
4. Ze� r Gdynia
5. Iskra Gdynia
6. Huzar Choczewo
7. SKS Vigo Tuchom
8. UKS Przyjaźń II Gdańsk

Bilans treningowy Gryfa

Wygrana w cuglach 
rocznika 2002

Falujący Gryf 
w sparingach
PRZYGOTOWANIA | Podopieczni Tomasza Kotwicy mają już 
za sobą sześć meczów kontrolnych. W ostatnim czasie pokonali 
Concordię Elbląg 3:0 i ulegli GKS-owi 1962 Jastrzębie 1:3. 
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III liga 2014/2015, grupa: pomorsko-zachodniopomorska
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