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W niewielkich sklepach i u detalicznych sprzedawców można kupić świeżą i ekologiczną żywność oraz produkty 
i przedmioty wysokiej jakości, często oryginalne i różniące się od tego, co można dostać w sieciówkach - to główne 
argumenty, przytaczane przez zwolenników inicjatywy obywatelskiej, której celem jest stworzenie targowiska 
w Redzie. Czy jest szansa na to, aby takie miejsce do handlu powstało w mieście? Niewykluczone, 
ale – jak podkreśla burmistrz Redy – droga do ewentualnej realizacji tego pomysłu jest jeszcze długa.         Więcej str. 3

CZY JEST SZANSA 
NA TARGOWISKO?

„Targowisko i małe sklepiki 
MUSZĄ ŻYĆ W SYMBIOZIE, aby przeciwstawiać się dyskontom i marketom”.
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WEJHEROWO | Sprawca, 
który zaatakował nożem 
17-letnią Agatę z Wejhe-
rowa, wciąż pozostaje na 
wolności. Policja poszu-
kuje osób, które feralnego 
wieczora lub w nocy 
mogły zauważyć coś, co 
pomogłoby w ustaleniu 
zabójcy. 

Przypomnijmy: 17-letnia 
wejherowianka zginęła 
od ciosu nożem w klatkę 
piersiową. Zwłoki odkrył 
przechodzień w okolicach 
plaży w Gdańsku Brzeźnie. 
Ciało nastolatki znaleziono 
w niedzielę około godz. 
10.00. Do zabójstwa doszło 
natomiast prawdopodob-
nie dzień wcześniej, w 
sobotni wieczór, gdy Agata 
jeździła rowerem po parku. 

- Podjęte dotąd czynno-

ści pozwoliły potwierdzić, 
iż pokrzywdzona ostatni 
raz była widziana w dniu 
21 lutego o godz. 17.21 
przy hipermarkecie Real 
przy ul. Kołobrzeskiej 
w Gdańsku – informuje 
gdańska policja. - Osoby, 
które rozpoznają pokrzyw-
dzoną, a także posiadają 
jakąkolwiek wiedzę na 
temat zdarzenia, proszone 
są o kontakt pod nr tel. 
997.  (raf)

Morderstwo 17-latki
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Świeże warzywa pochodzą-
ce z niewielkich gospodarstw 
i prywatnych działek, wędli-
ny z małych masarni, świeżo 
wędzone ryby czy wyroby lo-
kalnych rzemieślników – to 
i wiele innych rzeczy można 
kupić na miejskich targowi-
skach. Nic więc dziwnego, 
że takie place z niewielkimi 
boksami a nawet stołami, z 
których kupcy sprzedają to-
war, wciąż mają swoich zwo-
lenników. Kupujący tam 
podkreślają, że towar różni 
się od tego dostępnego w dys-
kontach czy hipermarketach. 
Poza tym klienci cenią sobie 
fakt, że kupują stale u tych 
samych sprzedawców, do któ-
rych po pewnym czasie mają 
zaufanie. 

- Idea polega na wybudo-
waniu zadaszonego targowi-
ska pełniącego m.in. funkcję 
gospodarczą, przeznaczone-
go do sprzedaży artykułów 
przemysłowych i spożyw-
czych – wyjaśnia Sebastian 
Gierszewski, pomysłodawca 
budowy targowiska. - Obiekt 
będzie ponadto spełniał funk-
cję kulturalną i rekreacyjną. 
Funkcja kulturalna związana 
jest z możliwością organizacji 

Targowisko? Niewykluczone, ale...
REDA | W wielu miastach na Pomorzu funkcjonują targowiska i hale targowe. Tak jest w np. w Gdyni, Gdańsku, Wejherowie, Kartuzach 
czy Rumi. Ale nie w Redzie. Przedstawiony niedawno pomysł, aby stworzyć targowisko w Redzie, zdobywa coraz większe poparcie. 

imprez masowych, natomiast 
funkcja rekreacyjna wiąże się 
z wykorzystaniem zadaszonej 
przestrzeni do uprawiania spor-
tu. Chcę - wraz z mieszkańcami 
- napisać petycje do rady miasta 
w tej sprawie. 

Pomysł, propagowany na jed-
nym z portali społecznościo-
wych, popiera już niemal 1 tys. 
osób. Na razie jednak sprawa 
nie była zgłoszona władzom 
miasta. Burmistrz na razie wy-
powiada się na ten temat z dy-

stansem.
- Nie wykluczam, że takie tar-

gowisko mogłoby powstać w 
mieście, ale jeszcze nikt się do 
mnie ani do radnych nie zgło-
sił i nie przedstawił żadnych 
konkretnych propozycji – wy-
jaśnia Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. - Słyszałem o 
tym tylko nieoficjalnie. Jeżeli 
pomysł miałby się kiedyś do-
czekać realizacji to najpierw 
musiałbym poznać, jakie są 
założenia inicjatorów, musie-

libyśmy to przedyskutować i 
dopiero wtedy podjąć jakąkol-
wiek decyzję. Wszystko zależy 
od  tego, po co takie targowisko 
miałoby powstać i czy znajdą 
się zarówno kupcy, jak i klien-
ci, aby ten obiekt funkcjonował. 
Przypomnę, że przecież jest plac 
(przy ul. Gniewowskiej) prze-
znaczony do handlu, który nie 

cieszy się zainteresowaniem ani 
kupujących, ani sprzedających. 
W centrum miasta, pośród 
zabudowy mieszkaniowej, nie 
ma natomiast takiego miejsca, 
gdzie targowisko miałoby po-
wstać. Jeżeli natomiast miałoby 
być zbudowane kosztem boiska 
sportowego przy ul. Łąkowej (a 
o takiej lokalizacji nieoficjalnie 

słyszałem) to moim zdaniem 
nie jest to dobre rozwiązanie. 
Jestem otwarty na rozmowy z 
pomysłodawcami, możemy to 
przedyskutować i zastanowić 
się, jakie są możliwości. 

Pomysł, propagowany na jednym z portali 
społecznościowych, popiera już niemal tysiąc osób
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Uroczystość, zorganizowa-
na przez Pomorską Izbę Rze-
mieślniczą Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, odbyła się w 
Dworze Artusa w Gdańsku. 

- Nagrodzone dziś firmy są 
motorem postępu i rozwoju 
gospodarczego Pomorza – 
podkreślił podczas uroczystej 
gali Wiesław Szajda, Prezes 
Pomorskiej Izby Rzemieślni-
czej Małych i Średnich Przed-

siębiorstw.- Wyróżnionym 
życzę kolejnych sukcesów i 
rozwoju firm. 

- Dziękuję za wkład i do-
brą, rzetelną robotę na rzecz 
rozwoju województwa po-
morskiego – dodał Michał 
Owczarczak, wicewojewoda 
pomorski. - Izba skupia ok. 
2,5 tys. firm, to bardzo dużo 
i te firmy wywierają duży 

wpływ na cały region. Bardzo 
ważne jest to, że odbudowu-
jecie szkolnictwo zawodowe. 
Kładziemy na to bardzo duży 
nacisk, aby stale zwiększać za-
interesowanie tym rodzajem 
edukacji. 

Znaczenie działalności 
przedsiębiorstw podkreślił 
też Ryszard Świlski, wicemar-
szałek województwa pomor-
skiego. 

- To moment historyczny, 
również w kontekście podpi-
sania kilka dni temu porozu-
mienia pomiędzy samorzą-
dem województwa a Komisją 
Europejską – wyjaśniał wice-
marszałek. - Jest to niezmier-
nie ważne, bo rozwój Pomo-
rza będzie zależeć od tego, 
jak będziemy wykorzystywać 
środki unijne. To ponad 1 mld 
850 mln euro przeznaczonych 
na szeroko pojętą gospodarkę 
i edukację. A województwo 
pomorskie opiera się właśnie 
na waszej – przedsiębiorców 
– działalności. 

I tak za działalność społecz-
ną oraz szkoleniową, za umie-
jętne łączenie rzemieślniczych 
tradycji z nowoczesnością 
wyróżnieni zostali: Andrzej 
Landowski (Wielobranżowa), 
Piotr Szlendak (Elexmetal), 
Ryszard Stobba (Meblo-
met), Krzysztof Daszkowski 
(Sopot), Andrzej Stanisław 
Wandtke (Rumia), Wiesław 

Rzemieślnicy wyróżnieni
POMORZE | Rzemieślnicy z całego Pomorza odebrali Listy Gratulacyjne, przyznane za działalność i osiągnięcia w 2014 roku. 

Polakiewicz (Kwidzyn), Mi-
rosław Czerski (Starogard 
Gdański), Zbigniew  Laskow-
ski (Sztum), Bogdan Szreder 
(Nowy Dwór Gdański), Paweł 
Narloch (Gdynia), Ryszard 
Krause (Kartuzy), Tadeusz 
Czerwionka (Puck), Gabriela 
Krawiecka (Tczew), Danuta Ja-
worska (Fryzjersko – Kosme-
tyczny), Karol Szatybełko (Pie-
karzy I Cukierników), Piotr 

Małuszek (Stolarzy), Mirosław 
Kaszubowski (Motoryzacyjny), 
Romuald Zajączkowski (Ar-
tystyczny), Ryszard Ostrowski 
(Metalowych I Elektrotech-
nicznych).

Za nowoczesność i profesjo-
nalizm zarządzania firmą: Ża-
neta Białek - Salon Fryzjerski 
Wiktoria (Pruszcz Gdański), 
Krystyna Kacprzyk - wytwa-
rzanie artykułów z tworzyw 

sztucznych (Rodło)
Mirosław Richert - spółka 

jawna Miro (Wejherowo), Pa-
weł Gołąbek - Skrzydła Natu-
ry, Cech Bioenergoterapeutów, 
Tadeusz Sychowski - Usługi 
Murarsko-Budowlane (Reda), 
Tadeusz Zdunek - Zdunek 
Premium Sp. Z O.O., Brunon 
Gajewski - Powiatowy Cech 
Rzemiosł Małych I Średnich 
Przedsiębiorstw (Wejherowo), 

Mieczysław Kulesz – Spółdziel-
nia Produkcyjno0-Usługowa 
Rodło.

Za profesjonalne przygotowa-
nie młodzieży do Ogólnopol-
skiego Konkursu Międzyszkol-
nego OPEN HAIR CUP 2014: 
Pomorskie Szkoły Rzemiosł, 
Zespół Szkół Rzemiosła i Han-
dlu w Gdyni, Powiatowy Ze-
spół Szkół nr 3 w Kościerzynie, 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
nr 1 w Starogardzie Gdańskim, 
Zespół Szkół Inżynierii Środo-
wiska i Usług w Elblągu, Ze-
spół Szkół Zawodowych nr 9 w 
Gdańsku, Niepubliczna Szkoła 
Rzemiosł w Wejherowie. 

Laureaci konkursów bran-
żowych: Szymon Wesołowski, 
Mirosław Lemiński, Agnieszka 
Mroczkowska. Mistrz szkolący 
- Karol Kowalski. 

Alicja Falkowska. Mistrz szko-
lący - Waldemar Sawa. 

Aleksandra Majchrzak, Olga 
Stodulska, Anna Rydlewska, 
Monika Fogt, Piotr Waszczuk. 
Mistrz szkolący - Joanna Kuzas
-Jakuszewska. 

Anna Perszon, Daria Cisłow-
ska, Joanna Orłowska, Nata-
lia Hebel, Filip Elend, Paulina 
Baranowska,. Mistrz szkolący 
- Henryk Mosiejko. 

Klaudia Miler, Dominika 
Oracz. Mistrz szkolący - Dag-
mara Kleszcz. 

Marcin Motag, Tomasz Bolda, 
Piotr Musiał. 

Henryk Mosiejko z Wejherowa, mistrz szkolący, razem uczniami, którzy odebrali  
Listy Gratulacyjne oraz z przedstawicielami władz województwa i prezesem Izby

Znaczenie dzia-
łalności przedsię-
biorstw podkreślił 
też Ryszard Świl-
ski, wicemarsza-
łek województwa 
pomorskiego. 
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Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020 jest 
największym programem � -
nansowym w historii regionu.

Co zostanie s� nansowane z 
funduszy europejskich? 

- Po pierwsze gospodarka 
– wylicza Małgorzata Pisare-
wicz, rzecznik prasowy mar-
szałka. - Urząd Marszałkowski 
skoncentruje się na inwesty-
cjach w projekty innowacyjne 
i te związane ze specjalizacja-
mi regionu. Na ten cel prze-
znaczono ponad 314 milio-
nów euro. Po drugie ochrona 
środowiska i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii - 
ponad 335 miliony euro. Jed-
nym z kluczowych elementów 
będzie wsparcie dla edukacji 
(m.in. przedszkolnej) oraz 
pomoc dla osób bezrobotnych 

8 miliardów złotych 
dla Pomorza!
Dobra wiadomość dla naszego regionu - po wielu miesiącach negocjacji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
otrzymał od Komisji Europejskiej informację o zaakceptowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na  lata 2014-2020. Region będzie miał do dyspozycji ogromną kwotę 8 miliardów złotych.

i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Na takie projekty 
przeznaczono w sumie 631 mi-
lionów euro.

Na czym polegają zmiany w 
stosunku do poprzedniego, 
Regionalnego Programu Ope-

racyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-
2013? Po pierwsze, wojewódz-
two pomorskie ma 1 miliard 
euro więcej. W odróżnieniu 
od poprzedniej perspektywy, 
wsparcie w ramach nowego 

Programu będzie udzielane z 
dwóch funduszy struktural-
nych: Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. W ten sposób Urząd 
Marszałkowski zarządza pie-
niędzmi przeznaczonymi za-
równo na infrastrukturę, jak i 
działania związane z edukacją 
czy wsparciem dla osób bez-
robotnych. To znacznie ułatwi  
planowanie powiązanych ze 
sobą przedsięwzięć.

Projekt Programu Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego przesłał do Ko-
misji Europejskiej w kwietniu 
2014 roku. Od tego momentu 
wprowadzono do niego wie-
le poprawek. Od września do 
końca grudnia 2014 r. prowa-
dzono bezpośrednie negocjacje 
w Warszawie i Brukseli.

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego:

Regularne spotkania specjal-
nego zespołu konsultacyjnego 
ds. RPO 2014-2020 rozpoczęły 
się już w sierpniu 2013 roku. 
Równocześnie zaczęliśmy pra-
cę nad dziesiątkami dokumen-
tów niezbędnych do przyjęcia 
i realizacji Programu. W tej 
chwili koncentrujemy się na 
przygotowaniu pierwszych 
konkursów, które ogłosimy w 
II kwartale tego roku. To za-
danie wymaga prawdziwie 
tytanicznej pracy i ekwilibry-
styki, bo działaliśmy i działamy 
w oparciu o zmieniające się 
projekty wytycznych i rozpo-

rządzeń  Bardzo ważnym elementem nowego Programu 
jest możliwość koordynacji realizowanych projektów na ob-
szarze kilku gmin lub powiatów. Samorządowcy będą mu-
sieli przygotować partnerskie przedsięwzięcia dla Trójmia-
sta i pozostałych, największych miast województwa. Jedną 
z ważniejszych wprowadzonych zmian w nowym okresie 
programowania są tzw. ramy wykonania. Oznacza to, że 
Urząd Marszałkowski będzie musiał zrealizować konkretne 
cele (np. liczba miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat). 
Jeżeli zostaną osiągnięte, otrzymamy dodatkowe środki 
w ramach tzw. rezerwy wykonania. Nowy Regionalny Pro-
gram Operacyjny będzie przełomowy. Mamy świadomość 
odpowiedzialności, która na nas ciąży. Oceniając naszą pra-
cę np. w 2024 roku nie będziemy się jedynie zastanawiać, 
czy mamy wystarczającą ilość dróg, ale nad tym jak fundu-
sze europejskie pozwoliły nam włączyć region w europejską 
i światową konkurencję w branżach, które dla Pomorza są 
szczególnie ważne, np. IT.

WEJHEROWO | W wejhe-
rowskim ratuszu odbyło się 
spotkanie władz miasta ze 
wspólnotą kupców pawilo-
nów handlowych przy ul. 
Puckiej oraz Rzeźnickiej, do-
tyczące problemu przestęp-
czości oraz zanieczyszczenia 
terenu wokół pawilonów. 

Podczas spotkania Bo-
gusław Suwara, sekretarz 
miasta, przekazał w imieniu 
prezydenta Wejherowa pro-
pozycje władz mające na celu 
pomoc w rozwiązaniu pro-
blemu.

- Zwiększeniu bezpieczeń-
stwa i wprowadzeniu po-
rządku w rejonie pawilonów 
handlowych w dużej mierze 
przyczyni się planowana in-
westycja umieszczenia na 
rogu ul. Puckiej i Św. Jana 
miejskiej kamery monito-
rującej przestrzeń publicz-
ną, która swoim zasięgiem 
obejmie teren pawilonów od 
strony ul. Puckiej i Rzeźnic-
kiej. Jednakże - jak podkre-
ślił Bogusław Suwara - re-
jon pawilonów jest terenem 
prywatnym, więc inicjatywa 
i umieszczenie systemu mo-

Będzie monitoring w rejonie 
Puckiej i Rzeźnickiej

nitorującego pozostałą, we-
wnętrzną część placu, na któ-
rym znajdują się pawilony, leży 
po stronie kupców.

Kupcy zostali również za-
chęceni do skorzystania z 
możliwości wzięcia udziału w 
projekcie „Wejherowski budżet 
obywatelski 2015” i przedsta-
wienia swojego pomysłu w tym 
zakresie.

Obecni na spotkaniu przed-

stawiciele Komendy Powia-
towej Policji oraz komendant 
Straży Miejskiej Zenon Hinca, 
zapewnili, że w celu zapewnie-
nia poprawy bezpieczeństwa 
oraz porządku publicznego 
zostanie wzmożona prewencja 
na terenie wokół ul. Puckiej 
i Rzeźnickiej, jak również na 
placu wewnętrznym, na któ-
rym usytuowane są pawilony 
handlowe. (raf)

Teren w okoli-
cy pawilonów 

handlowych 
przy skrzyżowa-

niu ulic Puckiej 
i Rzeźnickiej 

będzie monito-
rowany
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Powtarzam od lat wło-
darzom Wejherowa i 

okolicy - przestańcie 
obchodzić roczni-

cę mojej śmier-
ci. Cieszcie się 
z paru innych 
powodów zwią-

zanych ze mną i 
Moim Ukochanym Mia-

stem. Żeby to chociaż była 
jakaś okrągła roczni-

ca mojego zejścia z 
ziemskiego padołu, 
a tu raptem 358. Co 
roku przyglądam 

się kto mnie nawiedził przy 
pomniku a i w krypcie klasz-
tornej. Po wyborach te wizyty 
są bardziej interesujące, bo 
zawsze pojawiają się jakieś 
nowe twarze. Wymienię, tym 
razem nie całkiem w przypad-
kowej kolejności, tych co to 
nazywają się POLITYKAMI, 
Politykami i politykami. Sami 
sobie dopasujcie, kto do ja-
kiej grupy należy? Krzysztof 
Hildebrandt – bywa u mnie 
dość regularnie, choć nie za 
bardzo mnie lubi. No, i ma 
strasznie smutną minę zawsze. 

Uśmiech to oznaka zdrowia 
panie prezydencie. Jerzy Bud-
nik – widzę od czasu do czasu, 
ale raczej oddzielnie od pre-
zia. A, tu taka niespodzian-
ka… Gabriela Lisius – teraz 
w pierwszym szeregu. Witold 
Reclaf - nie bywa u mnie za 
często, bo to obywatel Rumi. 
Ryszard Czarnecki – nie mylić 
z Obatelem Czarneckim, tym 
z Parlamentu Europejskiego, 
choć obaj z PIS. Jacek Thiel 
– ważna postać, niby z drugie-
go planu, ale to tylko pozory. 
Henryk Kanczkowski – teraz 

Jakub W. 

na stronie: www.gwe24.pl

Archiwalne felietony 
Jakuba W. można znaleźć

Rocznica
uchodzi na najważniejszego 
Kaszuba. Arkadiusz Szczygieł 
– szef klubu opozycyjnego w 
Radzie Miasta Wejherowa. 
Mariusz Łupina – nowy rad-
ny z Fenikowskiego. Bogdan 
Tokłowicz – nieśmiertelny, 
do niedawna Stary Zastępca, 
a teraz Stary Pełnomocnik i 
Stary Przewodniczący w jed-
nym. Marcin Drewa – młody 
zastępca Starego Przewodni-
czacego. Wojciech Rybakow-
ski – nie potrafi ę zdefi niować 
tej postaci. Bogusław Suwa-
ra – wiadomo, toż to Wielki 

Woźny. Dariusz Kreft – spec 
od futer. Radosław Kamiński 
– następca swojego taty Ed-
munda. Henryk Skarło – od 
dawna Gmina Wejherowo nie 
miała takiego szefa przez duże 
„S”. Maciej Milewski – nie-
zauważalnie, ciężko pracujący 
zastępca pana Skwarły. Za-
pewne było koło mnie sporo 
innych ważnych postaci świa-
ta lokalnej polityki. Ale, nie to 
jest ważne. Najciekawsze jest 
to, kogo nie było? Pamiętać 
należy, że nieobecni rzadko 
mają rację.Jakub W. 
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„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

- W wyniku  postępowania 
przetargowego uzyskano do-
brą cenę  płyt  i za kwotę mi-
liona zł (to dwa razy więcej, 
niż w roku ubiegłym) zaku-
piono ich ponad 27 tys. sztuk 
– mówi Ryszard Kalkowski, 
wójt gminy Szemud. - Po-
zwoli to na utwardzenie po-
nad 6 km dróg gruntowych. 
Inicjatywa spotkała się  - po-
dobnie jak w roku ubiegłym 
– z dużym zainteresowaniem 
społecznym, co potwierdza 
złożenie przez grupy miesz-
kańców 29 wniosków wraz z 
deklaracjami udziału finan-
sowego w kosztach. 

Na podstawie zarządze-
nia wójta komisja, ustaliła 
podział płyt wg kryteriów 
ustalonych w ubiegłym roku. 
Przy ocenie wniosków brano 
pod uwagę: ilość mieszkań-
ców korzystających bezpo-
średnio z drogi, kategorię 
drogi w planie zagospodaro-
wania przestrzennego gmi-
ny, czy wnioskowaną drogą 
odbywa się dowóz dzieci do 
szkół, wysokość oferowane-
go wkładu własny własnego 
(koszt ułożenia), połączenie 
z drogą utwardzoną, liczbę 
krzyżujących się ulic bocz-
nych z wnioskowaną drogą, 

KULTURA | Cztery wielko-
postne koncerty składające 
się na jedną całość „Golgota 
- Ostateczne Zwycięstwo” od-
będą się w różnych kościołach 
Trójmiasta (Rumia, Gdynia 
i Gdańsk). Będą to nie tylko 
spotkania religijne, ale także 
kulturalne. zaangażowali się 
w nie muzycy tacy jak Cezary 
Paciorek, Maciej Afanasjew, 
Szymon Damięcki oraz Grze-
gorz Nadolny. Liderem całości 
jest aktor - Jakub Kornacki.

W niedzielę 1 marca o godz. 
19.00 w Sanktuarium NMP 
WW rozpocznie się wyjątko-

wa trasa koncertowa. „Golgo-
ta - ostateczne zwycięstwo”* 
to seria czterech spotkań z 
Ewangelią, głoszoną przez 
zespół Kanaan na różne spo-
soby - poprzez świadectwo, 
muzykę i poezję. Na repertuar 
składają się kompozycje wła-
sne i na nowo zaaranżowane 
pieśni z bogatej tradycji wiel-
kopostnej. Każde spotkanie 
będzie prowadzone przez inny 
duet - Kuba Kornacki raz wy-
stąpi z Cezarym Paciorkiem 
(akordeon, instr. klawiszowe), 
raz z Maciejem Afanasjewem 
(skrzypce), raz z Grzegorzem 

Nadolnym (kontrabas), a raz 
z Szymonem Damięckim (gi-
tara). Wspólnym mianowni-
kiem  zespołu są znakomici 
muzycy, w większości - jazz-
mani z najwyższej półki w 
kraju. Zapowiada się więc 
prawdziwa uczta duchowo-
muzyczna.

Terminy koncertów tej wy-
jątkowej trasy: 

1. „Skandal w Niebie” - Kuba 
Kornacki i Cezary Paciorek, 1 
marca (niedziela) godz. 19.00, 
Parafia Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia Wier-
nych (Salezjanie), ul. Genera-

Milion złotych na lokalne drogi 
SZEMUD | Rekordową kwotę – bo aż milion złotych – przeznaczy w tym roku samorząd gminy Sze-
mud na płyty drogowe, służące do utwardzania lokalnych ulic. Utwardzanie ulic odbywa się w ramach 
inicjatyw lokalnych. Polega to na tym, że za płyty płaci gmina, zaś za ich ułożenie – sami mieszkańcy. 

Golgota - Ostateczne Zwycięstwo ła Henryka Dąbrowskiego 26, 
Rumia. 

2. „Uwolnij Barabasza!” - Kuba 
Kornacki i Maciej Afanasjew, 8 
marca (niedziela) godz. 19.00, 
Parafia św. Antoniego z Padwy, 
Klasztor OO. Franciszkanów, 
ul. Ujejskiego 40, Gdynia. 

3. „Kamień Obrazy” - Kuba 
Kornacki i Grzegorz Nadol-
ny, 22 marca (niedziela) godz. 
19.00, Parafia Św. Jana Chrzci-
ciela, ul. Chylońska 129, Gdy-
nia. 

4. „Golgota – Ostateczne 
Zwycięstwo” - Kuba Kornacki 
i Szymon Damięcki, 28 marca 
(sobota) godz. 19.00, Parafia 
M.B. Królowej Korony Polskiej 
- OO. Cystersi, ul. Polanki 131, 
Gdańsk Oliwa. (raf)

aktualny stan techniczny drogi 
wg oceny Referatu Gospodar-
ki Komunalnej, wbudowaną 
infrastrukturę w pas drogowy. 
Za każde z kryteriów komisja 
przyznawała punkty od 0 do 
10.

Na tych zasadach komisja 
dokonała oceny wszystkich 29 
wniosków. Obecnie 26 komite-
tów bierze udział w dalszym po-
stępowaniu. Okazało się, że wy-
brane wnioski  rozłożyły się po  
całym terenie gminy Szemud. 
Na początku marca gmina 
ogłosi postępowanie na wybór 
wykonawcy robót budowla-
nych. (raf)

- Pieniędzy jest dwa razy 
więcej niż w roku ubiegłym 
- mówi Ryszard Kalkowski, 
wójt gminy Szemud 



Przyjaciel 
Przedsiębiorcy 

GOM 
i NORDA 
razem!
Wspólną deklarację 
złożyli prezydenci 
Gdańska, Sopotu 
i Gdyni w sprawie 
powołania nowego 
stowarzyszenia.
W oświadczeniu, które 
podpisali: Paweł Adamo-
wicz,  prezydent Gdańska, 
Jacek Karnowski, prezy-
dent Sopotu, Wojciech 
Szczurek, prezydent Gdyni, 
czytamy:
- Bogatsi o doświadczenia 
samorządów skupionych 
w Stowarzyszeniu Gdański 
Obszar Metropolitalny oraz 
Metropolitalnym Forum 
Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów i Starostów 
NORDA, w jubileuszowym 
roku dwudziestopięciolecia 
odrodzonego samorządu 
terytorialnego w Polsce, 
my niżej podpisani dekla-
rujemy chęć przekształce-
nia Stowarzyszenia GOM i 
Forum NORDA we wspólne 
Stowarzyszenie Gdańsk, 
Gdynia, Sopot - Trójmiasto 
mające na celu skuteczne 
działania dla dobra miesz-
kańców Pomorza. 
Pierwszym zadaniem 
Stowarzyszenia będzie 
wspólne przygotowanie 
programu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
i pozyskanie środków na 
projekty ważne dla rozwo-
ju naszej metropolii oraz 
regionu.
Oprac. DK 

SPOTKANIA

Podczas uroczystej gali konkursu 
„Pracodawca Pomorza i Kujaw 2014” 
tytuł „Przyjaciel Przedsiębiorcy 
2014” otrzymała Teresa Kamińska, 
Prezes Zarządu Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
sp. z o.o.

Wyróżnienie zostało przyznane „za dynamiczne 
rozwijanie nowych terenów inwestycyjnych oraz 
profesjonalną obsługę inwestorów otrzymujących 
kompleksowe wsparcie przy wdrażaniu strategii in-
nowacyjności”.

Wcześniej PSSE znalazła się wśród 4 polskich spe-
cjalnych stref ekonomicznych, wyróżnionych w pre-
stiżowym rankingu fDi Magazine „Global Free Zones 
of the Year 2014”. Jest ona jedną z najbardziej utytuło-
wanych stref ekonomicznych w Polsce. Jako pierwsza 
ze stref uhonorowana została godłem „Teraz Polska” 
w kategorii „Innowacje”. Jest również laureatem wie-
lu prestiżowych tytułów: Ambasador Polskiej Gospo-
darki, Jakość Roku 2012, Rzetelna Firma, Diamenty 
Forbesa, Gazele Biznesu, Firma z Przyszłością.
Oprac. DK

A wszystko to za sprawą trójmiejskiego dealera, � rmy Witman i 
banku Citi Handlowy. Uczestnikom „Night of emotions” zostały za-
prezentowane takie modele jak AMG GT, Klasa G 63 AMG 6x6, czy 
Klasa S 63 AMG.

Samochody AMG nie są po prostu Mercedesami z większą licz-
bą koni mechanicznych, ale oryginalnymi pojazdami, które niezbyt 
często można spotkać na polskich drogach. Tym razem na hipo-
drom - zamiast koni - pośród świateł, laserów i dymu, wjechały wła-
śnie prawdziwe perełki marki z A� alterbach. 

Pierwszym prezentowanym modelem był najnowszy AMG GT, 
który swoją premierę będzie miał dopiero w marcu br. Uczestnikom 
„Night of emotions” został on zaprezentowany aż w trzech różnych 
odsłonach.

Kolejnym samochodem, który pojawił się na płycie hipodromu, 
była Klasa S 63 AMG. Jej wnętrze to połączenie atmosfery luksu-

fo
t. 

m
at

. P
SS

E 

Jednak końca negocjacji ani konkretnych 
decyzji, kiedy i gdzie elektrownia powsta-
nie, wciąż nie widać. Samorządowcy trzech 
gmin, które są wskazywane jako prawdo-
podobna lokalizacja elektrowni jądrowej 
– czyli Gniewina, Choczewa i Krokowej – 
wciąż nie mogą się doczekać wiążących de-
cyzji. To rodzi spore problemy - elektrownia 
powstanie przecież w jednej z lokalizacji, 
dopóki więc ostateczna decyzja w tej spra-
wie nie zostanie podjęta, atrakcyjne tereny 
inwestycyjne we wszystkich trzech gminach 
są zablokowane. Nie można ich przezna-
czyć ani pod zabudowę mieszkaniową, ani 
pod działalność gospodarczą. 

Dlatego wójtowie tych trzech gmin wysłali 
niedawno list otwarty do premier Ewy Ko-
pacz. Zwrócili się w nim z prośbą o podjęcie 
interwencji w sprawie trwającego procesu 

przygotowawczego do budowy pierwszej 
polskiej elektrowni jądrowej. 

- Zdecydowaliśmy się na formułę listu 
otwartego, przekazanego do wiadomości 
mediów, ponieważ nasza wcześniejsza ko-
respondencja w tej sprawie pozostawała bez 
odpowiedzi lub była przekazywana osobom 
odpowiadającym zdawkowo – wyjaśnia 
Zbigniew Walczak, wójt gminy Gniewino. 
- Tymczasem projekt polskiej energetyki 
jądrowej napotyka na coraz poważniejsze 
problemy, które - jeśli nie zostaną właściwie 
rozwiązane - grożą wielkimi stratami natury 
� nansowej, gospodarczej i społecznej. Stra-
ty te będą odczuwalne w skali państwowej, 
regionalnej, jak i lokalnej, czego smutnym 
dowodem jest już aktualna sytuacja gmin 
Choczewo, Gniewino i Krokowa. 
Rafał Korbut

AMG na hipodromie
Na jeden wieczór sopocki hipodrom przeobraził 
się w prawdziwą stajnię samochodów marki 
Mercedes AMG.

su ze sportową funkcjonalnością oraz pasją do najwyższych osiągów, 
z zamiłowaniem do detali. Jednak niekwestionowaną gwiazdą tego 
wieczoru była unikatowa Klasa G 63 AMG 6x6. Jej pojawienie wywo-
łało entuzjazm wśród zaproszonych gości. 

Wjazd samochodów ze stajni AMG poprzedził dżokej, który w rytm 
muzyki zaprezentował swoje umiejętności w skokach przez przeszko-
dy, a Paulina Czapla, znana z programu „Must Be � e Music”, swoim 
występem oczarowała ponad 200 zaproszonych gości. DK

Co z tą elektrownią
jądrową? 

Mija już 7 lat 
od czasu, gdy 
pojawiły się 
pierwsze infor-
macje o rządo-
wych planach 
budowy elek-
trowni jądrowej 
w Polsce.



KONFERENCJA

Wiadomości 
rolnicze

Wołowina 
na konferencji 
w Kościerzynie
Na 3 marca zapowiedzia-
no konferencję branżową 
“Wołowina kulinarna szansą 
dla Pomorza” w Kościerzynie. 
To spotkanie rozpocznie się o 
godzinie 10 w kinie Remus. 

Pierwszy wykład w ramach 
konferencji będzie dotyczył ge-
netycznych i środowiskowych 
uwarunkowań produkcji mięsa 
wołowego i przedstawi go prof. 
Henryk Grodzki z SGGW w War-
szawie. Zaplanowano także 
inne prelekcje - “Zastosowanie 
efektywnych mikroorgani-
zmów w hodowli bydła mięsne-
go” ( Adam Filarski, Greenland 
Technologia EM SP z o.o), “Mo-
del � nansowania gospodarstw 
rolnych w banku BGŻ” ( Joanna 
Janiak-Wyroślak, ekspert ds. 
� nansowania agrobiznesu, 
departament ekspertów Agro) 
i “Możliwość wsparcia � nan-
sowego producentów mięsa 
wołowego z uwzględnieniem 
wszelkiego typu płatności” ( 
Łukasz Korcz-Lewandowski, 
ARIMR OR Gdynia). 
Podczas spotkania w Koście-
zynie zostaną przekazane 
również aktualności z życia 
Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Bydła oraz Po-
morskiego Stowarzyszenia Ho-
dowców Bydła Ras Mięsnych.
Organizatorem konferencji jest 
Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego. (GB)

Premierowe targi 
rolnicze w Ostródzie
W weekend 14-15 lutego w kompleksie wystawienniczym Arena 
Ostróda miała miejsce premierowa edycja targów rolniczych 
Arena Agro Ostróda 2015. Na targach zaprezentowało się 
ponad 100 wystawców, zwiedziło je prawie 20 tysięcy osób.

Zmiany 
w dzierżawach 
gruntów

Od początku lutego 2015 roku zmieniły się zasa-
dy 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 
okresu trwania umowy dzierżawy do 10 lat w przypadkach, 
kiedy nieruchomość nie może zostać sprzedana, bądź prze-
mawiają za tym obiektywne względy przedstawione przez 
rolnika. Przypadki w których może nastąpić przedłużenie 
okresu trwania umowy są następujące:
- dzierżawca poniósł znaczne nakłady � nansowe, w ramach 

prowadzonej działalności rolniczej, natomiast przedłuże-
nie umowy dzierżawy zapewni mu stabilność gospodaro-
wania 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, któ-
rej dzierżawca nie może nabyć ze względu na limit 500 ha 
UR (możliwy do sprzedaży na rzecz jednego nabywcy) i 
nieruchomości tej nie można podzielić ze względów go-
spodarczych;

- przemawiają za tym względy społeczno-gospodarcze (np. 
wysokość 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 
konsekwentnie 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.,najwięcej w województwie zachodniopomorskim – 
10,6 tys. ha. (GB)

Gospodarzem wydarzenia była Polska 
Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych,a patronat honorowy nad im-
prezą sprawowało Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Podczas dwudniowych 
targów, które były pierwszą tak komplek-
sową wystawą rolniczą w województwie 
warmińsko-mazurskim swoją ofertę przed-
stawiło ponad 100 wystawców reprezen-
tujących blisko 150 polskich i zagranicz-
nych marek z branży maszyn i urządzeń 
rolniczych. Targi zwiedzało prawie 20 ty-
sięcy osób a organizatorzy podkreślają, że 
podczas imprezy miały miejsce także roz-
mowy biznesowe i zawierano transakcje.
W ramach targów zorganizowano rów-
nież seminaria i wykłady dla rolników.. 
Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa przygotowali 

wystąpienia pod tytułem „Zasady przy-
znawania płatności bezpośrednich w 2015 
roku”. Dużą  frekwencją cieszyły się też 
wykłady, zatytułowane „Najlepsze do-
świadczenia zagranicznych rolników w za-
kresie wdrażania zazielenienia (greening)”.
Kolejna edycja wystawy Arena odbędzie 
się w Ostródzie za rok, również w lutym. 
- Cieszę się, że Polskiej Izbie Maszyn i 
Urządzeń Rolniczych udało się z sukcesem 
wprowadzić na rynek nową profesjonalną 
wystawę dedykowaną naszej branży. Are-
na Agro Ostróda ma z pewnością ogrom-
ny potencjał rozwoju! Dołożymy wszelkich 
starań w przyszłości, żeby kolejne edycje 
tej imprezy były jeszcze lepsze i bogatsze w 
ofertę maszyn i urządzeń rolniczych – za-
powiada Renata Arkuszewska, wiceprezes 
PIGMIUR. (GB)
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Targi w Ostródzie odwiedziło prawie 20 tysięcy osób
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Na początku marca ruszy ogól-
nopolskie badanie statystyczne 
pogłowia świń i produkcji 
żywca wieprzowego.
Badanie zaplanowano na okres 
2-20 marca 2015 i będzie miało 
miejsce na terenie całej Polski. 
Badanie będą przeprowadzać 
ankieterzy statystyczni współ-
pracujący z GUS.
- Rolnicy będą mogli wziąć 
udział w badaniu poprzez 
samodzielne wypełnienie 
formularzy (przez internet) albo 
rozmowę z teleankieterem w 
trakcie wywiadu telefoniczne-
go. 
Tożsamość teleankietera i 
ankietera można potwierdzić 
dzwoniąc na bezpłatny numer 
infolinii: 800 800 800 (czynny w 
okresie trwania badania) - tłu-
maczą organizatorzy badania.
Więcej informacji nt. badań 
ankietowych znajduje się na 
stronie: http://form.stat.gov.pl/
BadaniaAnkietowe/2015/index.
htm. (GB)

Wielkie 
liczenie świń

ANKIETY
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Dotacje przyznawane są nie-
przerwanie od 2002 roku, dzię-
ki czemu udało się zrealizować 
już ponad pół tysiąca projek-
tów. W roku bieżącym liczba 
ta wzrośnie o kolejne 92 przez 
co wsparcie powiatu wejherow-
skiego dla organizacji pozarzą-
dowych od początku przyzna-
wania dotacji przekroczy sumę 
miliona złotych. Współpraca 
Powiatu Wejherowskiego z or-

ganizacjami pozarządowymi 
jest jednym z najistotniejszych 
zadań, co dostrzegalnie wpływa 
na integrację i prawdziwy roz-
wój mieszkańców powiatu.

W tym roku dotacje przezna-
czone są na realizację zadań 
zleconych przez powiat m.in. z 
zakresu sportu, ochrony zdro-
wia, wsparcia osób niepełno-
sprawnych, oświaty, kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

turystyki, a także wypoczynku 
dzieci i młodzieży. Celem jest 
zwiększanie aktywności spo-
łecznej mieszkańców powiatu, 
działania na rzecz integracji eu-
ropejskiej, przeciwdziałanie pa-
tologiom społecznym, zaktywi-
zowanie działalności kulturalnej 
oraz sportowo-rekreacyjnej.

- Organizacje pozarządowe w 
sposób szczególny przyczyniają 
się do budowy więzi ze społe-

czeństwem – mówi Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski. 
- Tego rodzaju współpraca 
przyczynia się do podniesienia 
jakości usług publicznych oraz 
integrację mieszkańców po-
wiatu. Organizacje stają się nie 
tylko wykonawcami zadań, lecz 
także ich inicjatorami i uczest-
nikami projektowania regulacji 
co wpływa na urzeczywistnie-
nie się prawdziwego partner-

Było to aż nadto widoczne 
podczas prac nad rządowym 
projektem ustawy o odnawial-
nych źródłach energii (OZE) i 
to na każdym ich etapie. Takiej 
presji i takim naciskom już 
dawno polscy posłowie nie byli 
poddawani. 

Samo lobbowanie nie jest 
czymś nagannym. Robią to 
wszystkie środowiska i grupy 
zawodowe, których dotyczą pro-
jekty procedowane w Sejmie i w 
Senacie, od górników zaczynając 
po rolników, przedsiębiorców 
na nauczycielach kończąc. To 
samo dotyczy wszystkich, bez 
wyjątku, branż naszej gospo-
darki. Każdy broni swoich 
interesów, zasłaniając się, a jakże, 
dobrem publicznym. A teraz 
przejdę do energetyki opartej na 
odnawialnych źródłach energii, 
do których zalicza się m.in. 
wiatr, wodę, słońce, geotermię, 
biomasę i biogaz wysypiskowy. 
Jak Państwo wiecie, by przeciw-
działać niekorzystnym zmianom 
klimatycznym na naszym globie 
(nie wszyscy w to, że jest aż tak 
źle wierzą) UE, wykonując zale-
cenia z Kioto, przyjęła program 
redukcji emisji dwutlenku węgla 
(CO2) do 2020 roku. Sprowadza 
się on z grubsza do zwiększe-
nia udziału OZE w produkcji 
energii do 20 proc. (w latach 
2020-2030 jeszcze więcej). Ma 
się to odbyć kosztem energetyki 
konwencjonalnej, w warunkach 
polskich opartej głównie na 
węglu kamiennym. Także o 20 
proc. ma zostać zwiększona 
tzw. efektywność energetyczna, 
czemu należy tylko przyklasną

. Polsce udało się wynegocjo-
wać trochę lepsze warunki niż 
innym państwom unijnym, ale i 
tak mamy obowiązek zwiększe-
nia w tym okresie pozyskiwania 
energii z OZE z obecnych 12 
do 15 proc. Problem w tym, że 
energetyka odnawialna, wciąż 

jest dużo droższa od konwen-
cjonalnej. Nawet bogate Niemcy 
mają z tym problem, a co 
dopiero my. To dlatego Donald 
Tusk, gdy jeszcze był premierem, 
zadeklarował na Śląsku, że jeste-
śmy jak najbardziej za rozwojem 
OZE, ale wyłącznie do górnego 
pułapu przyjętych zobowiązań 
i nic ponad to. Przekonywał, 
że długo jeszcze podstawą 
naszej niezależności energe-
tycznej będzie polski węgiel, ale 
jednocześnie zadeklarował, że w 
trosce o środowisko, elektrow-
nie które na nim bazują, będą 
modernizowane. To rzecz jasna 
nie satysfakcjonuje rodzimych 
ekologów i wspierających ich 
przedsiębiorców, zainteresowa-
nych szybszym rozwojem OZE. 
Dotyczy to także tzw. energetyki 
prosumenckiej, czyli energii, 
którą konsument wytwarza 
sam, z takich mikroinstalacji jak 
np. panele słoneczne, przydo-
mowe elektrownie biogazowe 
czy też wiatrowe. Nadwyżkę 
tego co nie wykorzysta, będzie 
musiał odkupić od niego zakład 
energetyczny. Jak już wyżej 
wspomniałem produkcja energii 
z tych instalacji jest droższa od 
tej, którą dostarczają elektrownie 
konwencjonalne, więc by się 
opłacało ją produkować, do każ-
dego kW trzeba dopłacać. Bój w 
czasie prac nad tym projektem 
toczył się o to, by ta dopłata była 
w rozsądnych granicach. Opozy-
cja i co było dużą niespodzianką 
Klub PSL, przeforsowały dopłatę 
wyższą od proponowanej przez 
rząd o kilkaset procent. Odczuje 
to 16 mln indywidualnych od-
biorców energii, bo ostatecznie 
to na nich spadnie ciężar dopłat. 

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

Zwolennicy energetyki 
obywatelskiej w natarciu

160 tys. zł od powiatu dla organizacji
POWIAT WEJHEROWSKI | Zarząd Powiatu Wejherowskiego przyznał dotacje dla 
organizacji pozarządowych na 2015 rok. Tego rodzaju wsparcie otrzymało 71 organizacji 
w ramach 92 projektów na łączą kwotę 160 tys. zł. 

stwa. Współpraca powinna być 
istotna w kontaktach i pracach z 
organizacjami pozarządowymi, 
które są bezpośrednimi przed-

stawicielami naszych mieszkań-
ców i taką dobrą współpracę 
chciałabym realizować.
(raf)

- Organizacje 
pozarządowe 
przyczyniają 

się do budowy 
więzi ze społe-

czeństwem – 
mówi Gabriela 
Lisius, starosta 

wejherowski
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Bogatsi o doświadczenia 
samorządów skupionych 
w Stowarzyszeniu Gdański 
Obszar Metropolitalny oraz 
Metropolitalnym Forum 
Wójtów, Burmistrzów i Pre-
zydentów NORDA, w jubi-
leuszowym roku dwudzie-
stopięciolecia odrodzonego 
samorządu terytorialnego 
w Polsce, my niżej podpisa-
ni deklarujemy chęć prze-
kształcenia Stowarzyszenia 
GOM i Forum NORDA we 
wspólne Stowarzyszenie 
Gdańsk, Gdynia, Sopot – 
Trójmiasto, mające na celu 
skuteczne działania dla do-
bra mieszkańców Pomorza. 
Pierwszym zadaniem Sto-
warzyszenia będzie wspólne 
przygotowanie programu 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych i pozyskanie 
środków na projekty ważne 
dla rozwoju naszej metropo-
lii oraz  regionu”. – czytamy 
w preambule porozumienia 
podpisanego przez prezy-
dentów Gdańska, Sopotu i 
Gdyni.

- Przez trzy miesiące pro-
wadziliśmy, wspólnie z 
prezydentem Jackiem Kar-
nowskim, intensywne nego-
cjacje z prezydentem Gdyni 
Wojciechem Szczurkiem. W 
końcu osiągnęliśmy kom-
promis. Kompromis, który – 
jestem przekonany – będzie 
w interesie i metropolii i 
regionu – uważa Paweł Ada-
mowicz, Prezydent Miasta 
Gdańska.

Będzie metropolia! 
Celem samopomoc i solidarność
Może to wpływ miejsca, bo Walne Zgromadzenie członków Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego w dniu 23 lutego br 
odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności, ale po  latach starć i trudnych dyskusji ogłoszono, że łączą się oba 
samorządowe ugrupowania: Gdański Obszar Metropolitarny pod przywództwem Pawła Adamowicza – prezydenta 
Gdańska i Forum Norda kierowane przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Przez cały czas dwu możniejszych 
sąsiadów zachęcał do zawarcia sojuszu prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

- Cieszę się, że w jubileuszo-
wym roku 25-lecia odrodzone-
go samorządu terytorialnego 
udało się zawrzeć historyczny 
kompromis. Samorządy Nor-
dy, wraz z całym Gdańskim 
Obszarem Metropolitalnym, 
włączają się w budowę metro-
polii – mówi Jacek Karnowski, 
Prezydent Miasta Sopotu.

Mamy dobre porozumie-
nie, które stwarza szanse na 
skuteczne, wspólne zabiegi 
o finansowanie kluczowych 
projektów regionalnych ZIT. 
Jestem przekonany, że nale-
życie wykorzystamy nasze do-
świadczenia, które zdobyliśmy 

w ramach GOM i NORDY. 
Zapewne będziemy zastana-
wiać się jeszcze nad najlepszą 
nazwą dla nowego stowarzy-
szenia-zapowiada Wojciech 
Szczurek, Prezydent Miasta 
Gdynia.

Aby ta wstępna ugoda sta-
ła się ciałem, trzeba załatwić 
pewne formalności. Musi od-
być się kolejne Walne Zgro-
madzenie GOM, które wpro-
wadzi zmiany w statucie, w 
tym zmianę nazwy, propono-
wana jest: Metropolia Gdańsk, 
Gdynia, Sopot – Trójmiasto. 
Następnie Rada Miasta Gdy-
ni,  Miasta Wejherowa oraz 

gmin: Puck i Kosakowo mu-
szą podjąć uchwały odnośnie 
przystapienia do nowego sto-
warzyszenia. To samo mogą, 
choć nie muszą, zrobić pozo-
stali członkowie Forum Nor-
da. Wtedy pozostanie już tylko 
uzupełnienie składu zarządu 
GOM i rejestracja stowarzy-
szenia w KRS.

lutego br., ponieważ skończy-
ła się kadencja władz GOM, 
odbyły się wybory kolejnych. 
W skład nowego zarządu 
wchodzą:
Paweł Adamowicz – prezydent 
Gdańska jako prezes
Jacek Karnowski – prezydent 
Sopotu jako wiceprezes
Hanna Brejwo – wójt Gminy 
Pszczółki jako skarbnik
Oraz reprezentanci poszczegól-
nych powiatów:
Jarosław Białk – starosta pucki,
Mirosław Czapla – starosta 
malborski,
Edmund Głombiewski – staro-
sta lęborski,
Gabriela Lisius – starosta wej-
herowski,
Bogdan Łapa – wicestarosta 
kartuski,
Jacek Michalski – burmistrz 
Nowego Dworu Gdańskiego,
Mirosław Pobłocki – prezydent 
Tczewa,
Wybrano tez Komisję Rewizyj-
ną do której weszli:
Janusz Goliński – wójt Gminy 
Cedry Wielkie,
Bogusława Engelbrecht – wójt 
Gminy Linia,
Michał Pasieczny – burmistrz 
Rumi.

Jako 50-ty członek do GOM 
przystąpiła Gmina Władysła-
wowo. Reprezentować ją bę-
dzie burmistrz  Roman Kużel. 

W zebraniu uczestniczył też 
marszałek Mieczysław Struk, 
który został wybrany przewod-
niczącym Rady Programowej 
Stowarzyszenia.
Anna Kłos

Silna grupa kaszubska

Samorządowcy Ziemi Puckiej
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Uroczystość rozpoczęła się 
zbiórką pocztów sztandaro-
wych na placu przykościel-
nym parafii św. Anny. W 
krypcie klasztornej władze 
samorządowe złożyły kwiaty 
na trumnie Jakuba Wejhera 
i jego rodziny oraz odmó-
wiły modlitwę. W południe 
została odprawiona msza św. 
za zmarłego Jakuba Wejhera 
w 358 rocznicę śmierci oraz 
o błogosławieństwo boże dla 
miasta. Mszy świętej z udzia-
łem władz, przedstawicieli 
Zrzeszenia Kaszubsko–Po-
morskiego i pocztów sztan-
darowych przewodniczył ks. 
Piotr Żynda. 

-Największym wotum, jakie 
po sobie pozostawił Jakub 
Wejher i najważniejszy po-
wód, dla którego pamięć o 
nim przetrwała i trwać będzie 
dalej, jest Kalwaria Wejhe-
rowska i Sanktuarium Mat-
ki Bożej – mówił na wstępie 
o. Daniel Szustak, gwardian 
klasztoru.

Po nabożeństwie, delega-
cje przy akompaniamencie 
orkiestry dętej przemaszero-
wały w pochodzie pod po-
mnik założyciela miasta na 
rynku. Przemówienie do ze-
branych wygłosił prezydenta 
miasta Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt oraz prezes od-
działu Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego Henryk 
Kanczkowski.

-Moment oddania hołdu 

W 358 rocznicę śmierci Jakuba Wejhera
ROCZNICA | Mieszkańcy Wejherowa uroczyście obchodzili 358  rocznicę śmierci założyciela miasta Jakuba 
Wejhera. Wystrzelono salwy z armaty Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i arkebuzów Bractwa Rycerskiego spod 
Nordowej Gwiazdy w Świecinie oraz złożono kwiaty pod pomnikiem i w rodzinnej krypcie.

Fo
t. 
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szczątkom jest przeżyciem 
niezwykłym, bo Jakub Wejher 
spoczywa w mieście, które za-
łożył i w ziemi, którą wybrał dla 
nas – podkreślał prezes Hen-
ryk Kanczkowski. - Szkoda, że 
Wielki Mąż ziemi kaszubskiej 
w stosunkowo młodym wie-
ku musiał pożegnać się z tym 
światem, pozostawiając nam 
swój testament.

Pod pomnikiem Jakuba Wej-
hera wiązanki kwiatów złożyły 
delegacje władz państwowych i 
samorządowych z powiatu wej-
herowskego i puckiego m.in. 
poseł Jerzy Budnik, starosta 
wejherowski Gabriela Lisius, 
prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt, burmistrz 
Redy Krzysztof Krzemiński, 
wójt gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło, kombatanci, zrzeszeń-
cy i służby mundurowe. W uro-
czystości ponadto uczestniczyły 
poczty sztandarowe szkół, rze-
mieślników, ZK-P z Wejhero-
wa, Redy, Szemuda, Dębogórza 
i Krokowej a także Bractwa Ry-
cerskie i Strzeleckie oraz Gryfa 
Pomorskiego.

W południe zo-
stała odprawio-
na msza św. za 
zmarłego Jakuba 
Wejhera w 358 
rocznicę śmierci 
oraz o błogosła-
wieństwo boże 
dla miasta. 
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SPRZEDAM

SPRZEDAM DZIAŁKĘ położoną 
w dolinie Słupi z dostępem do 
rzeki, 7 km do Ustki, 4700 m2, 
180 zł/m2, tel. 502 686 196

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 380 tys. zł, tel. 
502 686 196

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898

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

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

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898

SPRZEDAM ziemię 20000m2 w 
Lowczu Górnym kolo Strzebieli-
na, cena do negocjacji, kontakt 
607773292
DOM wolno stojący w Wejhero-
wie, działka 1202 m2, cztery gara-
że, murowane, pilnie sprzedam, 
tel. 501 549 579, tel. 58 672 34 13

DO WYNAJĘCIA

LĘBORK, pokój tanio do wyna-

jęcia od zaraz z używalnością 
kuchni i łazienki, tel. 784-046-326

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

WYNAJMĘ pom. 80 m w W-ie 
wyposażona dla prod. krawiec-
kiej lub na inna nieuciążliwa 
działalność, 605 276 089.

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut do kasacji, dojazd do 
klienta, tel. 696 452 992

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

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

INNE

POTRZEBUJĘ pilnie wirówkę 
do prania, z okolic Kartuz może 
ma ktoś już niepotrzebną. 
Tel.669205938.

PRACA

DAM PRACĘ
SZUKAM PRACY

USŁUGI

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 

transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

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

POŻYCZKI prywatne pod za-
staw nieruchomości tel.510 905 
908 www.podzastaw.com

TOWARZYSKIE

WDOWA, zadbana pełna życia 
55 latka, pozna pana z klasa 
poważnie myślącego o związku. 
tel 664038355

KOBIETKA, seksi blondi pozna 
sponsora, tel. 514670725. Sopot 
również sex. 

NIEZALEŻNY � nansowo z 
mieszkaniem 46 latek pozna 
zadbaną kobietę do stałego 
związku, tel. 511683080

ZWIERZĘTA

ODDAM fajnego psa kundelka 
w dobre ręce, Rumia, tel. 881-
237-164

RÓŻNE

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

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrz-
ne - prawe, zbrojone, z wizjerem 
i kompletem kluczy, wraz z 
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tel. 660 731 138
futryną, białe, cena 400 zł, tel. 600 
702 048 

ODDAM duży telewizor. Tylko 
wymaga  drobnej naprawy 
włącznika. Tel:501 534 260.

SPRZEDAM ładną odzież 
bardzo tanio. Oddam telewizor 
duży. Tylko wymaga  drobnej na-
prawy włącznika. Tel:501534260.

SPRZEDAM ładną odzież, roz. S i 
M. Tanio. Oddam telewizor duży. 
Tylko wymaga  drobnej naprawy 
włącznika. Tel: 501534260.

SPRZEDAM fotelik do samo-
chodu do 13 kg 50 zł 668 tel.668 
346 033 

ZBIERAM makulaturę, złom, 
rowery, cb radia. Gdańsk, sms 
791-15-00-96.

ZBIERAM makulaturę, złom, 
przyjmę rower, krótkofalówkę, cb 
radio, pmr walkie-talkie. Gdańsk, 
Kliniczna, Reja, Hallera, okrag. 
sms 791-15-00-96 

SPRZEDAM silniki 4.5 kw 1.5 kw 
1.1kw oraz przekładnie ślimako-
wą, tel 601 638 877  

POMOC. Mam 6-cioro dzieci. 
Potrzebne są ubrania środki 
czystości, art. szkolne. Z góry 
dziękuję, 512757719 

POMOC mam 5-cioro dzieci. 
Potrzebuje ubrań, środków 
czystosci, art. szkolne. Z góry 
dziękuję, tel. 788245594

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki na 3-4 lata cena 50 
zł, stan. b. dobry, Wejherowo tel. 
798020532
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Na zawodach uczestniczyło 
prawie 600 zawodników z 10 kra-
jów. Zawodnicy z powiatu wejhe-
rowskiego, trenowani przez Rafa-
ła Karcza, wywalczyli dwa złote, 
dwa srebrne i sześć brązowych 
medali, plasując się w klasy� ka-
cji klubów na czwartym miejscu 
w konkurencji point� ghting, 
spośród 24 sklasy� kowanych w 
całym turnieju. Klasą błysnęła 
Zuzanna Kalbarczyk, trenującą 
w GOSRiT Luzino, która zdobyła 
dwa złote medale oraz jeden brą-
zowy. Uplasowała się na pierw-
szym miejscu wśród wszystkich 
starszych kadetek 13-15 lat na 
turnieju. W klasy� kacji końco-
wej zawodników Rafała Karcza 
na Slovak Open Zuzanna Kalbar-
czyk z KTS-K GOSRIT Luzino 
zdobyła złoto point� ghting do 50 
kg kadet starszy, złoto point� gh-

Tym razem dotarłem do archiwalnego wydania  
tygodnika „Piłka Nożna”  nr 9 (208) z 28 lutego 
1977 roku, czyli sprzed równo 38. lat.  I cóż my 
tam czytamy? Na pierwszej stronie zdjęcie Hen-
ryka Kasperczaka, dziś selekcjonera reprezentacji 
Mali a wówczas reprezentanta Polski i pomocnika 
pierwszoligowej Stali Mielec. Otrzymał on bowiem 
nagrodę tygodnika „Piłka Nożna” dla Najlepszego 
Piłkarza 1976 roku. Rzecz miała miejsce przed in-
auguracyjnym meczem Stali w rundzie wiosennej 
ze Śląskiem Wrocław. Z kronikarskiego obowiąz-
ku podam, że mecz był rozgrywany we Wrocławiu 
i zakończył się zwycięstwem wojskowych z Wro-
cławia 1:0. Bramkę strzelił Zygmunt Garłowski. 
W pozostałych meczach Widzew zremisował 1:1 
z Ruchem Chorzów, ROW Rybnik przegrał z ŁKS 
Łódź 0:1, Lech przegrał 0:2 z Arką Gdynia (jedną 
z bramek strzelił Zbigniew Kupcewicz, brat Janu-
sza), Legia pokonała Odrę Opole 1:0, Górnik Za-
brze wygrał z Szombierkami Bytom 2:1, GKS  Ty-
chy 1:0 z Zagłębiem Sosnowiec i Pogoń Szczecin z 
Wisłą Kraków w stosunku 2:1. Ówczesna I liga to 
odpowiednik dzisiejszej Ekstraklasy. Grało w niej 
16 drużyn. Po pierwszych meczach rundy rewan-
żowej na czele tabeli był ŁKS Łódź z 24. punkta-
mi  i stosunkiem bramek 27 -12. Nasza wybrze-
żowa Arka zajmowała 12. pozycję z 14 punktami 
(bramki 18 – 22). Tabelę zamykał Lech Poznań z 
zaledwie 7. punktami.  Wiele ciekawych informa-
cji można jeszcze przeczytać na łamach tamtego 
wydania PN. Nie mamy jednak miejsca, aby o tym 
pisać. Podam tylko, że trenerem reprezentacji Bra-
zylii przestał być Osvaldo Brandao a jego miejsce 
zajął Claudio Coutinho. Brazylia była wówczas, 
po Mistrzostwach Świata 1974, czwartą drużyną 
Świata a Polska trzecią. To były czasy, prawda?
Zbigniew Chuchała

Kalendarium futbolowe
Kickboxerzy zdobyli 
medale na Słowacji
SUKCES | Wspólna reprezentacja Klubów Wejherowskiego Stowarzyszenia 
Sportowego oraz KTS-K GOSRiT Luzino, wystartowała w międzynarodowym 
turnieju kickboxingu na Słowacji w Bańska Bystrzycy. 

ting do 55 kg kadet starszy i brąz 
do 50 kg light contact. Wygrała 7 
walk, przegrała tylko 1. Patrycja 
Hinc z KTS-K GOSRiT Luzino 
wywalczyła srebro point� ghting 
do 55 kg seniorów i brąz do 60 
kg. Mikołaj Herzberg z Wej-
herowskiego  Stowarzyszenia 
Sportowego zdobył srebro do 79 
kg seniorów point� ghting i brąz 
do 74 kg. Oliwer Laskowski z 
Wejherowskiego Stowarzyszenia 
Sportowego wywalczył brąz li-
ght contact powyżej 69 kg kade-
tów starszych. Kacper Macholl 
z KTS-K GOSRiT zdobył brąz 
w kat. powyżej 47 kg kadetów 
młodszych point� ghting. Rafał 
Karcz z Wejherowskiego Stowa-
rzyszenia Sportowego otrzymał 
dwa brązowe medale point� -
ghting do 63 i 69 kg seniorów. 
Tuż za podium uplasował się 
Błażej Mach z WSS, który od-
padł z rywalizacji w kat. do 63 
kg kick-light. Wśród prawie 600 
zawodników na Slovak Open, 
bardzo dobrze zaprezentowali 
się pozostali zawodnicy z pol-
skich klubów  Na turnieju nie 
zabrakło najlepszej na świecie 
drużyny kickboxingu, węgier-
skiego Kiraly Team. Dodajmy, 
że klub ogłasza nowy nabór na 
kickboxing. Są wolne miejsca 
dla dzieci w wieku od lat 5 na 
zajęcia w Luzinie i Wejherowie 
oraz sekcji starszej od lat 16 w 
Wejherowie. (DD)
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Zawody były organizowane przez słowacki związek kickboxingu i naj-
większą organizację kickboxingu na świecie Wako
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Wynik spotkania otworzył 
Przemysław Kostuch, tra� ając 
do siatki przeciwników głową 
po dośrodkowaniu Grzegorza 
Gicewicza z rzutu rożnego. Tuż 
po rozpoczęciu drugiej połowy 
żółto-niebiescy wyrównali, ale 
w 87. minucie na listę strzel-
ców wpisał się jeszcze Krzysztof 
Wicki, dla którego był to już 
piąty gol w meczach sparin-
gowych. W przyszłą sobotę 
gry� tów czeka jeszcze poważ-
niejszy sprawdzian - naprzeciw 
stanie pierwszy zespół z ulicy 
Olimpijskiej w Gdyni. Mecz nie 
odbędzie, jak wcześniej plano-
wano, na gdyńskim obiekcie, 
ale na naturalnym boisku w 
Mostach. Pierwszy gwizdek o 
godz. 11.
Arka II Gdynia 
- Gryf Wejherowo 1:2 (0:1)
Bramki: Tomczak 48’ - Ko-

Rozegrane gry kontrolne:

-  KP Starogard Gdański (mecz wyjazdowy) 1:1
-  Okocimski Brzesko (zgrupowanie w Cetniewie) 2:2
-  Gedania Gdańsk (zgrupowanie w Cetniewie) 2:2
-  Pogoń Lębork (mecz wyjazdowy) - wygrana 3:1
-  Concordia Elbląg (mecz wyjazdowy) - wygrana 3:0
- GKS 1962 Jastrzębie (Gniewino) - porażka 1:3
- Gryf Słupsk (mecz wyjazdowy) - wygrana 4:1
- Wikęd/GOSRiT Luzino (Gniewino) 3:3
- Arka II Gdynia (mecz wyjazdowy) - wygrana 2:1
Wygrane/remisy/porażki: 4-4-1
Gole strzelone: 21
Gole stracone: 14
Strzelcy: 5 - Wicki, 4 - Rzepa, 3 - Ilanz, Kostuch, 2 - Gicewicz, 

Skwiercz, 1 - Brzuzy, Szymański.
Ostatnim rywalem wejherowian w ramach zimowych przy-

gotowań będzie Arka Gdynia (sobota, 28.02, Mosty).
Opr. KH

W piątek prezentacja drużyny
Piłkarze ze Wzgórza Wolności zostaną o� cjalnie zaprezento-

wani kibicom w piątek, 27 lutego w klubie Olimp. Wydarzenie 
odbędzie się o 19:00. Dokładnym miejscem spotkania z kibi-
cami ma być kawiarnia Cafe Olimp, znajdująca się na piątym 
piętrze. Podczas prezentacji przewidziano między możliwość 
porozmawiania z zawodnikami, którzy w niedługiej przyszłości 
będą walczyć w rundzie wiosennej na trzecioligowych boiskach 
o awans na wyższy szczebel.

Gryf pozyskał nowego piłkarza
Kamil Godula, do niedawna zawodnik rezerw Arki Gdynia, 

dołączył do kadry trenera Tomasza Kotwicy. Ten niespełna 19-
latek to wejherowianin, który jest bocznym obrońcą. W swojej 
przygodzie z piłką bronił barw Arki II Gdynia, Lechii Gdańsk 
oraz Orła Choczewo. Jesienią 2014 roku zaliczył trzy występy 
na trzecioligowych boiskach. Przyjście Goduli jest szóstym 
transferem gry� tów w przerwie między rundami.

Ruszyła przedsprzedaż karnetów
We wtorek rozpoczęto dystrybucję karnetów w przedsprzeda-

ży. Abonament obejmuje możliwość obejrzenia ośmiu meczów 
gry� tów w rundzie wiosennej, a jego koszt wynosi 40 zł. Kar-
nety można nabywać w biurze na stadionie od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10:00-12:00 oraz 15:00-17:00. KH

W poniższym zestawieniu zostały uwzględnione daty i godziny meczów przed własną 
publicznością. Do inauguracji drugiej części sezonu pozostał niewiele ponad tydzień.

16. kolejka : WKS Gryf - GKS Leśnik Manowo  08.03 (niedziela) godz. 14:00
18. kolejka : WKS Gryf - KS Chwaszczyno  22.03 (niedziela) godz. 14:00
20. kolejka : WKS Gryf - Gwardia Koszalin  04.04 (sobota) godz. 14:00
22. kolejka : WKS Gryf - Lechia II Gdańsk  18.04 (sobota) godz. 16:00
24. kolejka : WKS Gryf - Chemik Police  01.05 (piątek) godz. 17:00
26. kolejka : WKS Gryf - Bałtyk Koszalin  16.05 (sobota) godz. 17:00
27. kolejka : WKS Gryf - Arka II Gdynia  23.05 (sobota) godz. 17:00
29. kolejka : WKS Gryf - Rasel Dygowo  03.06 (środa) godz. 18:00

Warto zaznaczyć, że 3 maja planowany jest festyn Gryfa pod nazwą „Majówka”.

W SKRÓCIE:

Bilans sparingowy Gryfa

Wiosenny rozkład jazdy Gryfa:

Arka II nie 
podołała Gryfowi
PRZYGOTOWANIA | Rezerwy gdyńskiej Arki musiały 
uznać wyższość piłkarzy Gryfa Wejherowo, którzy zwyciężyli 
na Narodowym Stadionie Rugby 2:1.

stuch 6’, Wicki 87’.
Arka II: Skowron (30’ Miszczuk) 
- Nowakowski, R.Robakowski 
(75’ Skrzypczak r.96), Wojcino-
wicz (60’ Matys), Dampc - Mo-
siejko, Regulski (82’ Bach)- Kup-
czyk (60’  F. Patok), Bach (60’ 
Hebel), Tomczak  - Karłowicz 

(60’ Węsierski).
Gryf: W.Ferra - K.Godula (S.Ko-
walski), P.Kostuch, M. Skwiercz, 
M.Wiśniewski (K.Cysewski) 
- G.Gicewicz, P.Czoska (M.Fier-
ka), M.Szymański, P.Brzuzy 
(M.Kenner) - K.Rzepa, K.Wicki 
(P.Miler). KH
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W sobotę rywalizowa-
li zawodnicy rocznika 
2005/2006. Najlepszym ze-
społem zawodów okazali się 
zawodnicy Lechii Gdańsk, 
którzy w wielkim finale po 
konkursie rzutów karnych 
pokonali GKS Cartusia Kar-
tuzy. Na najniższym stopniu 
podium stanęli zawodnicy 
Byki Słupsk pokonując w 
małym finale KP Gdynię. 
Kolejne miejsca zajęli: Polo-
nia Gdańsk, AP Mosty, KP 
Starogard Gdański, Akade-
mia Piłkarska Gdańsk, Con-
cordia Elbląg, Piki Gdańsk, 
GOSRiT Luzino i Lew Lę-
bork. Najlepszym bramka-
rzem turnieju został Antoni 
Mikułko z Lechii, królem 
strzelców został Jakub Ka-
linowski z Byków i Jakub 
Staniszewski KP Gdynia a 
najlepszym zawodnikiem 
Oliwier Stenzel z Cartusi.  
Najlepsza trójka turnieju 
otrzymała statuetki Stolema, 
ufundowane przez wójta 
gminy Luzino Jarosława We-
jera, komplety medali ufun-
dowane przez GOSRiT Luzi-
no oraz nagrody rzeczowe w 
postaci sprzętu sportowego, 
ufundowane przez Urząd 
Marszałkowski. Najlepsi za-
wodnicy turnieju otrzymali 
pamiątki, ufundowane przez 

REDA | W hali Zespołu Szkół 
nr 1 w Redzie odbył się tur-
niej redzkiej ligi piłki siat-
kowej. W rywalizacji udział 
wzięły zespoły pierwszoligo-
we. Do zakończenia zmagań 
pozostały jeszcze trzy tur-
nieje oraz turniej finałowy, 
który odbędzie się 14 marca 
o godz. 10:00. Tabela wy-
ników po ostatniej kolejce 
przedstawia się następują-
co:  w grupie A na pierw-
szym miejscu Śledzie z 4 pkt, 
drugim Black Team z 2 pkt 
i trzecim Amgaz z 0 pkt. W 
grupie B pierwsze miejsce ma 
Hawana z 4 pkt, drugie Sami 
Swoi z 2 pkt i trzecie Ekipa 

Tomka z 0 pkt. W grupie C 
na pierwszym miejscu Urząd 
Miasta Reda z 4 pkt, drugim 
Czadomeni z 2 pkt i trzecim 
Dino z 0 pkt.  W meczach 
półfinałowych Śledzie poko-
nały Urząd Miasta Reda 2:1 a 
Hawana przegrała z Sami 
Swoi 0:2. W meczu o trzecie 
miejsce Urząd Miasta wygrał 
z Hawaną 2:1. W finale spo-
tkali się Śledzie i Sami Swoi 
z wynikiem 2:1. W składzie  
zwycięskiej drużyny zagrali: 
Rafał Miotk, Artur Miotk, 
Cezary Madziąg, Ewa Dudek, 
Adam Kloka i Miłosz Gda-
nietz. W klasyfikacji general-
nej prowadzą Śledzie z 101 

pkt. Drugie miejsce zajmuje 
Bolszewo z 83 pkt, trzecie 
Urząd Miasta Reda z 83 pkt, 
czwarte Hawana z 81 pkt, pią-
te Black Team z 80 pkt, szóste 
Sami Swoi z 77 pkt, siódme 
Som Lepsi z 67 pkt, ósme 
Amgaz z 65 pkt, dziewiąte  
Dajcie Nam Wygrać z 59 pkt, 
dziesiąte Dino z 59 pkt, jede-
naste Czadomeni z 59 pkt, 
dwunaste Ekipa Tomka z 55 
pkt, trzynaste Gimnazjum z 
47 pkt, czternaste Raks z 40 
pkt, piętnaste Dark Team z 
37 pkt, szesnaste Amgaz M z 
35 pkt i siedemnaste Raks II 
z 29 pkt.
(DD)

LUZINO | Wraz początkiem 
2015 roku szesnaście piłka-
rek drugoligowej drużyny 
GOSRiT Luzino otrzymuje 
stypendia sportowe, które 
zostały ufundowane przez 
Pomorską Komunikację 
Samochodową. Firma 
Pomorska Komunikacja 
Samochodowa od 2014 
roku wspiera piłkarki z 
Luzina, fundując im sprzęt 
sportowy oraz organizując 
dalekie wyjazdy na mecze 
ligowe oraz krajowe finały. 
Dzięki pomocy prezesa 
firmy Witolda Skiby za-

wodniczki mają możliwość 
rozwijania swojej sportowej 
pasji w Luzinie. Oprócz za-
wodniczek dziesięć piłkarzy 
GOSRiT Luzino otrzymuje 
również stypendia spor-
towe oraz sportowo–so-
cjalne w ramach projektu 
„Biało-zielona przyszłość z 
Lotosem”. Ponadto czterech 
luzińskich sportowców 
otrzymało w tym roku 
stypendia wójta gminy 
Luzino. Tak więc już 30 
zawodników objętych jest 
programami stypendialny-
mi. (DD)

ZAWODY | W Redzie odbył 
się turniej tenisa stołowego 
dla dzieci i młodzieży, gdzie  
organizatorem był Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Zawody w tenisie stołowym 
dziewcząt i chłopców szkół 
podstawowych rozegrano 
w  hali Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Redzie. W kategorii 
dziewcząt zwyciężyła Moni-
ka Pietrzyk. Drugie miejsce 
zajęła Julia Styba, trzecie 
Daria Teska i czwarte Kari-
na Ziętkowska. W kategorii 
chłopców wygrał Krystian 

Łaziński. Drugie miejsce 
zdobył Paweł Cybula, trzecie 
Patryk Płomin i czwarte 
Mikołaj Kunz. W kolejnym 
dniu zawodów w kategorii 
chłopców zwyciężył Kry-
stian Łaziński. Drugie miej-
sce zajął Patryk Płomień, 
trzecie Kacper Sokołowski, 
czwarte Mateusz Gułajski, 
piąte Patryk Szendel i szóste 
Marcin Klawikowski. W  
kategorii dziewcząt wygrała 
Daria Teska. Drugie miejsce 
zdobyła Maja Lubrycht.
(DD)

Pierwsza Liga Siatkówki  
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Zespół 
Śledzie 
z Redy.

Do zakoń-
czenia 

zmagań 
pozostały 

jeszcze trzy 
turnieje 

oraz turniej 
finałowy, 
który od-

będzie się 
14 marca 

o godz. 
10:00.

Piłkarki GOSRiT 
otrzymały stypendia

Turniej tenisa stołowego
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300 adeptów turnieju 
„Nadzieje Polskiej Piłki” 
LUZINO | Mnóstwo sportowej pasji odbyło się na luzińskiej hali widowiskowo- sportowej 
GOSRiT na turnieju „Nadzieje Polskiej Piłki” im. Marszałka Macieja Płażyńskiego. Prawie 
300 najmłodszych adeptów futbolu uczestniczyło w tej cyklicznej imprezie. 

kancelarię Prezesa Rady Mi-
nistrów i KTS-K Lew Lębork 
a wszyscy zawodnicy, uczest-
niczący w zawodach otrzy-
mali nagrody, ufundowane 
przez PZPN i gminę Luzino. 
Imprezę zorganizowali Piotr 
Jasielski i Rafał Kaczmarczyk, 
którym pomagali Adam Olej-
niczak i Grzegorz Zembrzuc-
ki. W niedzielnym turnieju 
rywalizowali młodsi zawod-
nicy rocznika 2007/2008. W 
zawodach nie liczyła się koń-
cowa kolejność, tylko gra a 
po jej zakończeniu wszystkie 
drużyny otrzymały jednako-
we nagrody - statuetki Dia-
belskie Skrzypce, komplety 

złotych medali, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe i wszystko 
za zdobycie pierwszego miej-
sca. Fundatorami nagród byli: 
GOSRiT Luzino, wiceminister 
rolnictwa Kazimierz Plocke, 
PZPN i Urząd Marszałkowski. 
W zawodach uczestniczył Bał-
tyk Gdynia ( dwa zespoły), Be-
niaminek 03 Starogard Gdań-
ski, GOSRiT Luzino, GOSRiT 
Luzino (dziewczyny), Jedynka 
Reda (dwa zespoły), Radu-
nia Stężyca, Sparta Sycewice 
i UKS Sławoszyno. Imprezę 
zorganizował Mateusz Cytry-
niak. Po zakończeniu turnieju 
wszystkie dzieci wyjechały z 
Luzina uśmiechnięte. Zawody 

były przed ostatnim akcentem 
turniejów halowych na hali. 
Kolejny w trzech kategoriach 
wiekowych odbędzie się w 
międzynarodowej obsadzie 
turniej Kaszub Cup dla dziew-
cząt, który zakończy zimowy 
maraton. Turniej „Nadzieje 
Polskiej Piłki” im. Marszałka 
Macieja Płażyńskiego objęty 
został patronatem honoro-
wym przez wojewodę pomor-
skiego Ryszarda Stachurskie-
go, wiceministra rolnictwa 
Kazimierza Plock, marszałka 
województwa Mieczysława 
Struka, prezesa PZPN Rado-
sława Michalskiego, Pomorski 
LZS i wójta gminy Luzino.
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