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Gm. SzemUd | Liczba mieszkańców 
powiatu wejherowskiego sięga już 
200 tys. Wiele z tych osób żyje nie 
w miastach, ale w gminach wiejskich. 
Rozwój tych obszarów jest niezmier-
nie ważny, a to, jakie inwestycje są 
realizowane w gminach i jak można 
poprawić jakość życia mieszkańców, 
zależy w dużej mierze od władz samo-
rządowych.

PO PIERWSZE: 
DROGI I OŚWIATA

str. 3

Wójtowie, we współpracy z radnymi, 
podejmują wiele inicjatyw, mających 
wpływ na rozwój gminy, którymi za-
rządzają. 

Chcemy sprawdzić, jakie 
pomysły chcą realizować 
włodarze gmin i jakie 
kierunki rozwoju są – ich 
zdaniem – najważniejsze. 
Jako pierwszego zapytaliśmy 
o to ryszarda Kalkowskiego, 
wójta gminy Szemud.

Oddaj śmieci 
za darmo i zgodnie 
z prawem
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Jeśli pokażemy okrutne 
zdjęcia ofi ar wojen, to nie 

będzie wojen? Odpo-
wiedź prosta – nie. Czy, 

gdy będziemy pokazy-
wać zdjęcia „nadpa-

lonych” płuc pala-
czy papierosów, 
to przestaniemy 
palić? Nie! Zo-

baczymy zdjęcia ofi ar 
używania narkotyków i sta-
niemy się wrogami tych 

używek? Oczywiście, 
że nie. Będziemy po-
kazywać drastyczne 
zdjęcia z wypadków 
na drogach i czy 

wtedy kierowcy zaczną ostroż-
nie jeździć a piesi chodzić z roz-
mysłem? Po wielokroć, nie, nie 
i nie. Dzisiaj w Internecie i tele-
wizji bez przerwy epatuje prze-
moc. Widzą to wszyscy i wciąż. 
Czy likwiduje to przemoc w ro-
dzinie, w stosunku do dzieci 
i słabszych? Ależ oczywiście, że 
nie! Wódę pije większość społe-
czeństwa polskiego. Jedni mało, 
drudzy dużo. Jeśli będziemy 
pokazywać skutki picia alkoho-
lu, to zlikwidujemy alkoholizm? 
Nie. Tego typu pytania i wszel-
kie podobne, możemy zadawać 
w nieskończoność. Nie mają 
one żadnego sensu. Gdyby od-

powiedzi były w każdym przy-
padku „tak”, życie ludzi byłoby 
usłane różami. Są jednak na 
ziemskim padole osoby, które 
uważają, że drogą pokazywa-
nia okrucieństwa, zlikwidują 
przyczyny jego powstawania. 
Nie tak dawno koło jednego 
z kościołów w Wejherowie ktoś 
przygotował wystawę. Okrut-
ną wystawę. Przedstawia ona 
obrazy płodów ludzkich i frag-
menty tych płodów powstałe 
w wyniku aborcji. Codzien-
nie osoby idące do kościoła, 
w tym małe dzieci, narażone 
są na oglądanie tego strasznego 
„przedstawienia”. Kto wpadł na 

Jakub W. 

Doktor fotoaparat
ten szaleńczy pomysł? Komu to 
potrzebne i czemu ma służyć? 
Oczywiście wiadomo. Autorzy 
wierzą bowiem, że pokazując te 
okropności, doprowadzą do zli-
kwidowania „procederu” usu-
wania ciąży. Tylko, czy wolno im 
coś takiego pokazywać w miej-
scu publicznym? Na dodatek 
w obrębie kościoła, katolickiego 
kościoła dodam. Nikt się nie li-
czy z uczuciami tych osób, które 
są zmuszone to oglądać. Zadam 
więc tylko jedno pytanie. Czy 
aborcja to coś dobrego? Wszy-
scy ludzie odpowiedzą, że nie. 
Oczywiście, gdybym zapytał kto 
jest za, a kto przeciw usuwaniu 
niechcianych ciąży, odpowiedzi 
byłyby różne. Ale to zupełnie 

inna kwestia i nie mnie ją roz-
strzygać. Ja, nie jestem zwolen-
nikiem aborcji i ogłaszam to 
publicznie. Oglądając tę ohyd-
ną, przykościelną wystawę za-
cząłem dochodzić do wniosku, 
że od momentu wynalezienia 
aparatu fotografi cznego nie po-
winno już być na Świecie wszel-
kiego zła. A jednak jest. Aparat 
fotografi czny, okazał się nie być 
antidotum na leczenie patologii 
i okrucieństwa. Na koniec py-
tania z gatunku tych „ na Ber-
dyczów”. Kto wydał zgodę na tę 
okrutną wystawę przy kościele? 
Co na to prezio? Co na to Straż 
Miejska? Co na to Policja? Co 
na to prokurator? Co na to su-
mienia księży?

ARCHIWALNE FELIETONY Jakuba W. 
można znaleźć na stronie: www.gwe24.pl
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Sprzedam: 
Opel Insignia, 

rok prod. 2010, pierwsza re-
jestracja styczeń 2011. Silnik 
EcoFlex 1.9, faktura VAT!

Wyposażenie: klimatyzacja, 
kierownica wielofunkcyjna, 
centralny zamek, komputer, 
el. lusterka, el. szyby, system 
nawigacji, wspomaganie 
kierownicy, radio / cd, czujnik 
deszczu, tempomat. 

Minęły już dwa miesiące 
bieżącego roku. Niebawem 
– z początkiem okresu wio-
senno-letniego – z pewno-
ścią rozpoczną się inwestycje 
w gminie. Jakie i kiedy?

- Inwestycje w naszej gmi-
nie ruszyły już pełna parą. 
W budżecie gminy na rok 
2015 zabezpieczyliśmy środ-
ki w wysokości 1 miliona zł 
na zakup płyt yomb. W wy-
niku  postępowania prze-
targowego uzyskano dobrą 
cenę  płyt  i za ta kwotę za-
kupiono ponad 27 tys., co 
pozwoli na utwardzenie po-
nad 6 km dróg gruntowych. 
Ogromnymi inwestycjami są 
prace związane z dynamicz-
nym rozwojem sieci kanali-
zacyjnej we wsiach: Szemud, 
Kielno i Karczemki. Te dzia-
łania mają na celu komplek-
sową poprawę warunków 
zaopatrzenia w wodę wschod-
niej części Gminy Szemud 
(sołectwa Bojano, Dobrzewi-
no, Koleczkowo), wchodzą-
cej w skład tzw. Aglomeracji 
Gdyńskiej. […] Prowadzimy 
również inwestycje polegające 
na modernizacji ujęć wody – 
przebudowa systemu wodo-
ciągowego w obrębie Bojano 
oraz Koleczkowo /przepom-
pownie, zbiorniki retencyjne/

Partnerstwo i wspólne ini-
cjatywy to jedne z najważ-
niejszych spraw, jeśli chodzi 
o sprawne rządzenie gminą 
i osiąganie sukcesów. Ja-
kie wspólne inicjatywy czy 
to z innymi gminami, czy 
z powiatem, czy w końcu 
z rozmaitymi organizacjami 
i instytucjami, zamierza pan 
w tym roku podejmować?

- Podjęta została już uchwa-
ła w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dotyczącej 
wspólnego (z powiatem wej-
herowskim) sfinansowania  
przebudowy odcinka drogi 
w Kielnie (ul. Oliwska). Jest 
to kontynuacja odcinka prze-
budowanego w ub. roku o ko-
lejne prawie 400 m.

Ponadto planujemy wspól-
nie z powiatem kartuskim 
przebudowę drogi  Będargo-
wo-Sianowo, oraz z gminą 

Przodkowo modernizację 
drogi Warzno-Czeczewo. 
Z gminą Żukowo współpra-
cujemy w zakresie projek-
tu odprowadzania ścieków 
z terenu gminy Szemud do 
„Oczyszczalni Wschód” po-
przez sieć kanalizacyjną Żu-
kowa i innych operatorów. 

Jeśli chodzi o współpracę 
z organizacjami - podpisali-
śmy ugodę z OSP Cząstkowo. 
Warunki ugody w dużej czę-
ści oparte zostały  na wcze-
śniejszym Zarządzeniu Wójta 
w sprawie funkcjonowania 
części obiektu OSP nie bę-
dącego przedmiotem zabez-
pieczenia gotowości bojowej 
jednostki. Tym samym  za-
kończony został niepotrzebny 
nikomu spór sądowy.

Jakie kierunki rozwoju 
gminy uznaje pan za najważ-
niejsze: inwestycje drogowe, 
rozwój oświaty, rozbudowa 
bazy turystycznej, promocja 
gminy mająca na celu ścią-
gnięcie tu turystów, a może 
coś jeszcze innego?

- Rozwój dróg i sieci wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej. Ale 
chcemy też zadbać o to, aby 
nasza oferta edukacyjna była 
na najwyższym poziomie, są 
szanse na wybudowanie kom-
pleksu sportowo rekreacyj-
nego w szkole integracyjnej 
w Kielnie. Planujemy również 
rozpocząć działania rewitali-
zacyjne wokół naszych jezior. 
Po 13 latach kończymy prace 

nad nowym Studiom Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go.

Które z zadań, czy to re-
alizowanych obecnie, czy 
takich, które mają być zre-
alizowane w najbliższych 
latach, uważa pan za najważ-
niejsze?

- Strategiczną inwestycją dla 
gminy Szemud jest planowa-
na droga S6. W naszej gmi-
nie planowane są dwa węzły 
w Koleczkowie i w Szemudzie 
oraz Miejsce Obsługi Po-
dróżnych w Bojanie. Znaczna 
część trasy, bo 19 km przebie-
gać będzie przez gminę Sze-
mud. Mamy duże nadzieje, że  
w związku budową Trasy Ka-
szubskiej tworzy się  szansa na 
rozwój, a konkretnie wzrost 
gospodarczy przyległych tere-
nów. Będzie to krok milowy, 
historyczny jeśli chodzi o roz-
wój naszego regionu. 

Fundusze unijne dają 
ogromne możliwości roz-
woju gminy. Na realizację 
jakich zadań gm. Szemud 
chce i ma szanse pozyskać 
dofinansowanie?

- Mamy w planach pozyskać 
dofinansowanie m.in. na: bu-
dowę dróg, chodników, wo-
dociągów, kanalizacji, budo-
wę obiektu Centrum Lokalnej 
Społeczności, budowę boisk, 
ścieżek rowerowych, a także 
dofinansowanie zadań dot. 
środowiska: m.in. usuwania 
i utylizacji azbestu z naszej 
gminy, wymiana instalacji 
grzewczych, dociepleń bu-
dynków. Chcielibyśmy także 
pozyskać dofinansowanie na 
cele współpracy, wymiany 
praktyk, szkoleń, podnoszenia 
wiedzy. Pomysłów i planów 
na fundusze unijne mamy 
bardzo dużo, chcielibyśmy 
je realizować także w formie 
partnerstw, pokazując przez 
to, że wspólnie z mieszkańca-
mi odpowiadamy za zrówno-
ważony rozwój naszej gminy.

Stawiam 
na współpracę

(powyżej opublikowaliśmy 
nieco skróconą wersję wywiadu 
– pełną treść przeczytasz na 
naszym portalu GWe24.pl)

WYWIAD | Z Ryszardem Kalkowskim, wójtem gminy Szemud, o perspektywach rozwoju, 
najważniejszych inwestycjach i partnerstwie, rozmawia Rafał Korbut.

Przebieg: 130 tys. Stan bardzo 
dobry, bezwypadkowy, serwi-
sowany w ASO. 

Cena 48 tys. zł. 

Tel. 601 300 143

WeJHerOWO | do 24 
marca trwać będzie for-
malna weryfikacja i anali-
za techniczno-finansowa 
zgłoszonych przez miesz-
kańców 64 propozycji 
projektów do budżetu 
obywatelskiego. 

Następnie mieszkańcy za-
decydują w powszechnym 
głosowaniu o wyborze pro-
jektów do realizacji. 

- Pod głosowanie mogą 
zostać poddane propozycje 
projektów, które zostaną 
dokładnie opisane w for-
mularzu wniosku, poda-
na zostanie szacunkowa 
wartość i lokalizacja oraz 
są zgodne z przepisami. 
Obecnie trzeba to spraw-
dzić. – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Wszystko po 
to, aby było wiadomo, co 
ma być zrealizowane, jakie 
jest oczekiwane mieszkań-
ców. Kolejny etap, od 7 do 
28 kwietnia, to głosowanie. 
Projekty, które otrzymają 
najwięcej głosów, zostaną 
zrealizowane. 

Wśród projektów są m.in. 
dotyczące infrastruktury 
drogowej i ścieżek rowero-
wych, uatrakcyjnienia bazy 
sportowej, urządzeniem 
zieleni i miejsc rekreacyj-
nych. Są też pomysły zwią-
zane z poprawą bezpieczeń-
stwa i projekty społeczne.

(raf)

64 projekty na budżet 
obywatelski
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W spotkaniu wzięli udział 
działacze klubu, zawodnicy, 
kibice, a także samorządowcy 
miejscy i powiatowi. Wyda-
rzenie poprowadził Bartłomiej 
Czyżewski. Pojawili się na 
nim: Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent miasta Wejhero-
wa, Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski oraz Jacek Thiel, 

członek zarządu powiatu wej-
herowskiego.

- Naszym celem jest uzyska-
nie najlepszego wyniku, czyli 
awans do wyższej ligi – po-
wiedział Piotr Waga, prezes 
WKS Gryf Wejherowo. - Za-
wodnicy chcą wejść na szczyt, 
czyli zająć pierwsze miejsce 
w lidze. Rozgrywki w II lidze 
wymagają większych fundu-
szy, obecnie 

nie jesteśmy obecnie goto-

Prezentacja zespołu 
i dofinansowanie
WEJHEROWO | Oficjalna prezentacja III-ligowej drużyny Gryfa Wejherowo oraz przekazanie 
symbolicznego czeku na kwotę 30 tys. zł – taką uroczystość zorganizowano w Klubie Olimp. 

Naszym celem jest 
uzyskanie najlep-
szego wyniku, czyli 
awans do wyższej 
ligi – powiedział Piotr 
Waga, prezes WKS 
Gryf Wejherowo

” wi na to, ale gdyby doszło do 
awansu, to sobie poradzimy. 
Współpraca z miastem i staro-
stwem układa się coraz lepiej, 
myślę więc, że wszystko jest na 
dobrej drodze. 

Podczas prezentacji i spotka-
nia Gabriela Lisius przekazała 
władzom Gryfa Wejherowo 
symboliczny czek na kwotę 30 
tys. zł. Przypomnijmy, że nie-
dawno klub otrzymał 50 tys. zł 
z budżetu miasta. 

Wspólne zdjęcie piłkarzy, władz klubu i samorządowców

O kulturze i sporcie
rUmIa | Kulturze, sportowi i rekreacji w głównej mierze 

była poświęcona ostatnia sesja rady miejskiej rumi. 

Radni wysłuchali sprawoz-
dań z działalności Miejskiego 
Domu Kultury, Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej i Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Dyskutowali tez o pomyśle, 
aby w Rumi wybudować nowy 
obiekt kulturalny. 

- Taki budynek jest potrzeb-
ny, nie wiemy jeszcze, czy bę-
dzie to dom kultury czy raczej 
muzeum – wyjaśnia Michał 
Pasieczny, burmistrz miasta. 
- Zależy to od tego, czy uda 
nam się i z jakiego źródła po-
zyskać dofinansowanie. Naj-
ważniejsze jest jednak, aby był 
to obiekt z dużą halą widowi-
skową. 

W ramach wpro-
wadzonych zmian 
przeznaczono też 
pieniądze na wy-
konanie koncepcji 
węzłów drogowych 
w Rumi.

”
- Na pewno taki obiekt jest 

potrzebny, ale za wcześnie, 
aby mówić o szczegółach – 
dodaje Ludwik Bach, dyrek-
tor miejskiego Domu Kultury 
w Rumi. - Na razie jest to do-
piero w fazie koncepcyjnej. Co 
do jednego wszyscy są zgodni 
– obecny budynek MDK jest 
po prostu niewystarczający. 

Kolejną sprawą omawia-
ną podczas sesji były zmiany 
w budżecie miasta oraz zago-
spodarowanie Janowa, a także 

sprzedaż nieruchomości znaj-
dujących się na terenie gminy.

Rada Miejska wprowadzi-
ła więc zmiany do budżetu 
miasta. Zwiększono środki 
finansowe na pokrycie wkła-
du własnego gminy na reali-
zację projektu budowy boiska 
sportowego przy ul. Bukowej 
w Rumi (obok Orlika 2012). 
Rumia stara się bowiem 
o środki zewnętrzne na inwe-
stycję pochodzące z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej 
Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. Dofinansowanie w ra-
mach projektu może wynieść 
50 proc., ale nie więcej niż 1 
mln zł.

W ramach wprowadzo-
nych zmian przeznaczono 
też pieniądze na wykonanie 
koncepcji węzłów drogowych 
w Rumi. Przedsięwzięcie zo-
stanie ujęte w dofinansowaniu 
w ramach projektu „Zintegro-
wane Inwestycje Terytorialne”.

Radni przyjęli także uchwa-
łę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla rejonu Janowa, 
położonego pomiędzy ulica-
mi: Dąbrowskiego, Gdańską, 
Dokerów i Stoczniowców, dla 
którego to obszaru do tej pory 
nie było planu zagospodaro-
wania. 

- Zadaniem przyszłego pla-
nu miejscowego jest przede 
wszystkim zachowanie aktu-
alnych funkcji, form i gaba-
rytów istniejącej zabudowy, 
co winno stanowić podstawę 
tworzenia czytelnej polityki 
przestrzennej gminy – tłuma-
czy burmistrz Michał Pasiecz-
ny. (raf)
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Karsten Klepsvik, ambasa-
dor Norwegii wraz z małżon-
ką Heidi Klepsvik odwiedził 
Wejherowo. Spotkał się z Ga-
brielą Lisius, starostą powiatu 
wejherowskiego, aby zapoznać 
się z tym, jak przez ostatnie 5 
lat powiat wejherowski wyko-
rzystał fundusze, pochodzące 
głównie z Norwegii. 

5 miliardów w 5 lat

W skład delegacji gości we-
szli także płk. Øivind Oland 
Christensen, attache obrony, 
Michał Rzeszewicz, Konsul 
a.h. w Konsulacie Królestwa 
Norwegii w Gdyni, Karina 
Gradowska-Karpińska, do-
radca d/s funduszy norwe-
skich i Łukasz Grabowski, 
asystent ambasadora. 

- Przez 5 lat udało nam się 
przekazać około 5 mld zło-
tych powiedział – powiedział 

podczas wizyty Karsten Klep-
svik, ambasador Norwegii. 
- Widząc, jak te pieniądze 
zostały spożytkowane, od-
czuwam zadowolenie i dumę. 
Tym bardziej, że są one wy-
dane na rzecz młodych osób 
i przyszłych pokoleń. Wyko-
naliście dobrą i pożyteczną 
pracę. Te pieniądze pochodzą 
z 3 państw: Norwegii, Islandii 
i Liechtensteinu. Ale trzeba 
podkreślić, że 98 proc. z tego 
pochodzi z Norwegii. Jestem 
przekonany, że ten projekt to 
bardzo ważny wkład w relacje 
pomiędzy Polską a Norwegią. 

Zrealizowano 27 zadań

Doskonałą współpracę 
z Norwegią i korzyści płynące 
z tego dla powiatu wejherow-
skiego podkreśliła starosta 
Gabriela Lisius. 

- Pomysł pozyskania środ-
ków z funduszu norweskiego 
zrodził się w 2005 roku, gdy 
praktycznie wyczerpane były 
możliwości pozyskiwania 

pieniędzy z funduszy euro-
pejskich – powiedziała Ga-
briela Lisius, starosta powiatu 
wejherowskiego. - Koncep-
cję projektu i dokumentację 
opracowywaliśmy w staro-
stwie, gdzie został powołany 
specjalny zespół do realizacji 
tego zadania. Na cały projekt 
składało się 27 zadań, dziś 
praktycznie kończy się 5-letni 
okres realizacji tego projek-
tu. Produktami twardymi 
infrastrukturalnymi projektu 
są wybudowane w powiecie 
ogólnodostępne strefy rekre-
acji dziecięcej (w ich skład 
wchodzą place rekreacyjne, 
stoły do gier planszowych, 
boiska, korty tenisowe, bież-
nie, skocznie, skatepark) 
oświetlone i monitorowane. 
Rezultatem miękkim projek-
tu jest wprowadzenie powia-
towego programu promocji 
zdrowia i wychowania w wy-
miarze 4,8 tys. godzin poza-
lekcyjnych zajęć, w których 
wzięło udział 90 tys. uczestni-
ków. Wszystko to było możli-

Jestem dumny 
z wyników współpracy
POWIAT WEJHEROWSKI | Wykorzystanie przekazanych już pieniędzy z funduszu 
norweskiego i perspektywy dalszej współpracy to główne sprawy, o jakich rozmawiano pod-
czas wizyty ambasadora Norwegii u władz samorządowych powiatu wejherowskiego. 

we dzięki pieniądzom pozyska-
nym z Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

Dobre perspektywy 
na przyszłość

W spotkaniu z delegacją 
wzięło udział wielu gości, m.in. 
Ryszard Czarnecki, przewod-
niczący Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego, Jacek Thiel, etatowy 
członek zarządu powiatu wej-
herowskiego, dyrektorzy szkół, 
liderzy zajęć sportowych i mło-
dzież szkolna. 

Po części oficjalnej delegacja 
udała się do placówek oświa-
towych, prowadzonych przez 
samorząd powiatu wejherow-
skiego, w których wykorzysta-
no fundusze norweskie. Amba-
sador odwiedził wejherowskie 
placówki: Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 i Powiatowy Zespół Kształce-
nia Specjalnego. 

Przedstawiciele lokalnych 
władz liczą na to, że uda się 
skorzystać z kolejnej puli 
środków, które będą dostępne 
w tym roku. Ambasador nato-
miast wyraził przekonanie, że 
dalsza współpraca Norwegii 
i Polski będzie układać się co 
najmniej tak samo dobrze, jak 
do tej pory.
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delegacja dyplomatyczna z Norwegii podczas 
spotkania z władzami samorządowymi powiatu 
wejherowskiego
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Nowy zastępca burmi-
strza miasta Rumi ds. spo-
łecznych jest ekspertem 
z zakresu zarządzania i ko-
munikacji marketingowej. 
Ukończył socjologię na 
Uniwersytecie Gdańskim 
oraz studia podyplomowe 
Public relations i komuni-
kacja społeczna w Wyższej 
Szkole Bankowej w Gdań-
sku. Ma za sobą także stu-
dia  podyplomowe w Szko-
le Głównej Handlowej 
w Warszawie - Zarządzanie 
sprzedażą oraz Zarządzanie 
projektami. Ukończył rów-
nież studia doktoranckie 
na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Tematem rozprawy doktor-
skiej jest promocja miast.

Stanisław Pogorzelski pra-
cował jako konsultant w re-
nomowanych agencjach 
marketingowych i PR. Były 
to m.in. Euro RSCG Sen-
sors i Havas Sports & Enter-
tainment, gdzie zarządzał 
projektami o zasięgu krajo-
wym i międzynarodowym 
z udziałem m.in. Zinedine-
’a Zidane’a czy Roberta Ku-
bicy, dla takich klientów jak 
Orange, Danone, PKN OR-
LEN, Coca-Cola, Castrol 
czy UEFA. 

Od 2004 roku brał udział, 
jako konsultant w dzia-
łaniach marketingowych 
Polskiego Związku Rugby. 
W roku 2007 został człon-
kiem zarządu PZR, jed-
nocześnie pełniąc funkcję 
rzecznika prasowego związ-

ku. Pracował także jako 
redaktor naczelny bran-
żowego miesięcznika, wy-
kładowca akademicki. Jest 
autorem licznych publikacji 
z zakresu marketingu, ko-
munikacji i sponsoringu.

- Praca w samorządzie, 
a do tego w miejscowości 
z którą jestem rodzinnie 
i emocjonalnie związany, to 
ogromny zaszczyt, ale i wy-
zwanie – mówi Stanisław 
Pogorzelski, wiceburmistrz 
Rumi. - Mam nadzieję, że 
moja wiedza, pomysły i do-
świadczenie szybko zaowo-
cują ciekawymi projektami 
dla miasta. (raf)

„Najważniejszy jest 
dobry wizerunek miasta”

rUmIa | Stanisław pogorzelski został nowymi wicebur-
mistrzem rumi. zastępca michała pasiecznego pracę roz-
począł w tym tygodniu.

Stanisław pogorzelski 
został nowym wiceburmi-
strzem rumi
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W środę, 4 marca, w Starostwie powiatowym 
w Wejherowie odbyło się wspólne posiedzenie 
Komisji Bezpieczeństwa i porządku przy Sta-
roście oraz Komisji Bezpieczeństwa i porządku 
publicznego rady powiatu Wejherowskiego, któ-
remu przewodniczyła Gabriela Lisius - Starosta 
Wejherowski.

Starosta dba o bezpieczeństwo 
- wspólne posiedzenie komisji bezpieczeństwa

Podczas spotkania Starosta 
wręczyła akty powołania do 
składu Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku przy Staro-
ście, w skład której wchodzą: 
Grzegorz Gaszta i Zygmunt 
Treder – Rada Powiatu Wej-
herowskiego, Bogusława 
Engelbrecht – Wójt Gmi-
ny Linia, Henryk Skwarło 
– Wójt Gminy Wejherowo, 
insp. Krzysztof Lawer – Ko-
mendant Powiatowy Poli-
cji w Wejherowie, mł. insp. 
Ireneusz Szmurło – przed-
stawiciel delegowany przez 
Komendanta Powiatowego 
Policji, Kazimierz Okrój – 
Przewodniczący Rady Miasta 
w Redzie, Lidia Jeske – Pro-

kurator Rejonowy w Wejhe-
rowie. Członkowie z głosem 
doradczym: Iwona Roma-
nowska – Dyrektor PCPR 
w Wejherowie, Ewa Banasik 
– Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Wejhe-
rowie, mł. bryg. Andrzej Pap-
ke – Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Wejherowie, Jerzy Tel-
szewski – Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego 
w Wejherowie, Wojciech Try-
bowski – Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Wejherowie, 
Janusz Mikoś – Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Wejherowo, 
Kazimierz Grubba – Naczel-
nik Wydziału Bezpieczeń-

stwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie.

W trakcie spotkania opinio-

wano i przyjęto sprawozdania 
z pracy Policji i innych powia-
towych służb, inspekcji i stra-
ży, a także jednostek organi-

zacyjnych wykonujących na 
terenie powiatu zadania z za-
kresu porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli.

Już dziś 
rozstrzygnięcie 
konkursu 
„Gryf Literacki 
2014”

Różnią się pod wzglę-
dem gatunku, objętości, 
czy formy. Ale łączy je jed-
no – powiat wejherowski. 

Tego regionu dotyczy ich 
tematyka, tu zostały wyda-
ne lub stąd pochodzi ich 
autor. 25 książek zgłoszo-
nych zostało do ósmej edy-
cji konkursu „Gryf Literac-
ki 2014”, organizowanego 
przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Wejherowie. 
Nazwisko nagrodzonego 
autora poznamy dzisiaj 
o godzinie 18.00 podczas 
uroczystej gali, która odbę-
dzie się w siedzibie biblio-
teki. 

Na podstawie uchwały Nr IV/III/35/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji na dofi nansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 26 poz. 600 z dnia 7 marca 2011 r.)

zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji w 2015 r.

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków.

Miejsce i termin składania wniosków:
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Biuro Obsługi Interesanta, w terminie 
do 10 kwietnia 2015 r. (włącznie).

Osoba upoważniona do kontaktów z wnioskodawcami:
Monika Koss tel. 58 572 94 86.

Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w zamkniętej kopercie wniosku zgodnego ze wzorem okre-
ślonym w uchwale Nr IV/III/35/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.  w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji na dofi nansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Formularz wniosku oraz treść uchwały dostępne są w Wydziale Kultury 
i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
powiatu www.powiat.wejherowo.pl. 
2. Na kopercie powinien zostać umieszczony zapis „dotacja na zabytki”. 
3. Informacja o rozpatrzeniu wniosków ukaże się na stronie internetowej powiatu. 
4. Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji. 
6. Benefi cjent, który składa kilka wniosków, powinien złożyć każdy wniosek w odrębnej, zamkniętej kopercie. m
7. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.

Zachęcamy kobiety w wieku 
50-69 lat, do profi laktyki zwią-
zanej z rakiem piersi. Bezpłatne 
badania można wykonać w na-
stępujących miejscach:

• Łęczyce - 9 marca przy bu-
dynku szkoły, ul. Topolowa 1

• Gniewino - 9 marca przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 

ul. Strażacka 2
• Luzino - 10 marca przy Hali 

Widowiskowo-Sportowej, 
ul. Mickiewicza 22
• Rumia - 10-13 marca na par-

kingu przy Hali Widowiskowo-
Sportowej MOSiR, ul. Mickiewi-
cza 49

• Reda - 11-12 marca przy Przy-
chodni Zdrowia, ul. Łąkowa

Aby uniknąć stania w kolejne 
przy mammobusie, należy zare-
jestrować się pod nr tel. 58 666 
2 444. 

Szczegółowe informacje do-
stępne na stronie internetowej: 
www.mammo.pl

zarzĄd pOWIaTU WeJHerOWSKIeGO Bezpłatne badania 
mammografi czne 
w powiecie 
wejherowskim

”

O przyznaniu Gryfa Li-
terackiego za rok 2014 
zdecyduje kapituła. W jej 
skład wchodzą laureaci 
wcześniejszych edycji kon-
kursu oraz Dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie. 

Konkurs na najpoczyt-
niejszą książkę ubiegłego 
roku, odbywa się pod pa-
tronatem Starosty Wejhe-
rowskiego oraz Przewod-
niczącego Rady Miasta 
Wejherowa. Dzięki dofi-
nansowaniu przyznanemu 
przez Zarząd Powiatu Wej-
herowskiego, laureat otrzy-
ma z rąk Starosty nagrodę 
finansową. Przewodniczą-
cy Rady Miasta Wejherowa 
wręczy zwycięzcy statuetkę 
Gryfa Literackiego.

Uroczystą galę uświetni 
występ Agaty Jasińskiej 
oraz Klaudii Schmidt.  

Konkurs na najpo-
czytniejszą książkę 
ubiegłego roku, 
odbywa się pod 
patronatem Staro-
sty Wejherowskie-
go oraz Przewod-
niczącego Rady 
Miasta Wejherowa. 
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Mieszkańcy będą  mogli 
również skorzystać z bonifi-
katy za przekształcenie nie-
ruchomości. Podczas piątej 
sesji rady miejskiej w Urzę-
dzie Miasta w Redzie radni 
zatwierdzili plan pracy Ko-
misji Rewizyjnej na bieżący 
rok. Zaplanowano kontro-
lę ściągalności podatków 
w urzędzie, analizę wyko-
nania budżetu, kontrolę wy-
branych przetargów i kon-
trolę w Zespole Szkół nr 1. 
Ustalono plan pracy komisji 
stałych na 2015 rok. Radni 
przystąpili też do sporządze-
nia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
w rejonie ulicy Leśnej, wzdłuż 
terenów kolejowych dla wła-
ściwego przebiegu drogi 
i realizacji zabudowy przy 

bardzo trudnych warunkach 
terenowych, wynikających 
z wysokiego ukształtowania 
terenu. Zmieniono uchwałę 
o budżecie miasta na 2015 
rok. Zwiększyły się wydatki 

o 1 mln 329 tys. 126 zł, prze-
sunięto dochody za 2 mln 450 
tys. zł i zwiększono  deficyt o 1 
mln 329 tys. 126 zł m.in. na 
rozbudowę urzędu przezna-
czono 52 tys. 746 zł, rozbudo-

wę Ośrodka Pomocy 162 tys. 
980 zł, na koszty oczyszczania 
miasta 119 tys. 900 zł a na wy-
płatę dodatku dla nauczycieli 
stażystów 8 tys. 324 zł. 

- Uchwalamy Program 

Wspieranie rodziny 
i kryteria przedszkolne
REDA | W Redzie radni zaakceptowali kryteria rekrutacyjne do publicznych przedszkoli. 
Funkcjonował będzie też Program Wspierania Rodziny w latach 2015-2017. 

Wspierania Rodziny na lata 
2015-2017, aby zapobiegać 
dysfunkcji rodziny, by była 
w stanie samodzielnie zmie-
rzyć się z własnymi problema-
mi – mówi zastępca burmistrza 
Teresa Kania. - Ważne jest, by 
pomoc specjalistyczna mogła 
być dla rodzin ubogich bez-
płatna. 

Według aktualnych danych 
pomocą społeczną objętych 
jest 481 rodzin, w tym 227 
rodzin z dziećmi, 89 rodzin 
niepełnych oraz 105 rodzin 
emerytów i rencistów. Powo-
dem trudniej sytuacji życiowej 
w Redzie jest najczęściej ubó-
stwo (317), bezrobocie (224) 
i niepełnosprawność (221). 

-Urząd Miasta realizuje dzia-
łania programu poprzez dowóz 
dzieci niepełnosprawnych do 
placówek, kartę dużej rodzi-
ny, program Rodzina na Plus, 
szczepienia HPV, pomoc sty-
pendialną i nagrody – wyjaśnia 
burmistrz Krzysztof Krzemiń-
ski. - Program jest finansowa-
ny z budżetu miasta i państwa 
a koordynatorem jest MOPS. 

Następnie radni ustalili kryte-
ria i wartości punktowe w po-
stępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli. Teraz 
dziecko objęte rocznym obo-
wiązkowym przygotowaniem 
przedszkolnym otrzyma 10 pkt. 
a gdy rodzice mieszkają w Re-
dzie i złożyli roczne zeznanie 
podatkowe PIT w Urzędzie 

- Uchwalamy Pro-
gram Wspierania 
Rodziny na lata 2015-
2017, aby zapobie-
gać dysfunkcji rodzi-
ny, by była w stanie 
samodzielnie zmie-
rzyć się z własnymi 
problemami

”

Skarbowym w Wejherowie – 
5 pkt. Natomiast, gdy rodzice 
uczą się w trybie dziennym 
lub prowadzą działalność go-
spodarczą lub gospodarstwo 
rolne otrzyma 3 pkt. A gdy ro-
dzeństwo kształci się w szkole 
podstawowej, w której funk-
cjonuje przedszkole – 3 pkt. 
Na zakończenie sesji radni 
udzielili bonifikaty od opłaty 
za przekształcenie prawa użyt-
kowania wieczystego w pra-
wo własności nieruchomości 

w wysokości 80 proc. różnicy 
pomiędzy wartością. Wyso-
kość bonifikaty obowiązuje do 
końca 2016 roku. Z każdym 
następnym rokiem, poczynając 
od 2017, wysokość bonifikaty 
będzie obniżona o kolejne 5 
proc.
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„Dziennikarz to nie zawód. To charakter” - takie stwier-
dzenie jest powszechne w środowisku dziennikarskim. 
Co oznacza? Dopóki nie spróbujesz swych sił, nie do-
wiesz się, czy i w Tobie nie drzemie Ryszard Kapuściń-
ski, Tomasz Lis czy Justyna Pochanke.

 
dziennikarzem

Jeśli jesteś ciekawy świata, wi-
dzisz więcej niż inni, jesteś docie-
kliwy, nie przechodzisz obojętnie 
obok ludzkich spraw  - przyjdź 
do nas. Dzięki mediom można 
wiele zmienić, a my – z Twoją 
pomocą – chcemy to robić. Jeśli 
nigdy wcześniej nie pisałeś ar-
tykułów – nie szkodzi. Doświad-

czony dziennikarz służy pomo-
cą 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

Jest to pierwszy w gminie 
Wejherowo Punkt Zbiórki Od-
padów Niebezpiecznych i Zu-
żytego Sprzętu Elektrycznego 
i Elektronicznego (PZON).

1 punkt na 40 tys. 
mieszkańców

- Nowy punkt powstał, by 
zapewnić mieszkańcom gmi-
ny możliwość bezpiecznego, 
stałego i bezpłatnego przeka-
zania odpadów niebezpiecz-
nych, do których zaliczamy 
m.in. niewykorzystane farby, 
lakiery, zużyte baterie, świe-
tlówki, przeterminowane leki 
oraz wszelki sprzęt elektrycz-

ny i elektroniczny – wyjaśnia 
Tadeusz Wiśniewski, prze-
wodniczący zarządu Komu-
nalnego Związku Gmin „Do-
lina Redy i Chylonki”. - Jest 
to już jedenasty punkt, czeka 
nas jeszcze w połowie roku 
odbiór dwunastego (w gmi-
nie Kosakowo). Jeżeli po-
dzielimy ilość mieszkańców 
naszego związku przez ilość 
punktów to wyjdzie nam, 
że na jeden punkt przypa-
da ok. 40 tys mieszkańców. 
Ideą takich punktów jest bo-
wiem to, żeby były one blisko 
mieszkańców. Aby odpady 
niebezpieczne powstające 
w gospodarstwach domo-
wych bez problemu można 
było bezpłatnie oddać. Tak, 
aby te odpady nie trafi ły do 
środowiska.

Kolejny przykład 
wzorowej współpracy

Rocznie KZG „Dolina Redy 
i Chylonki” wspólnie z samo-
rządami odbiera ok. 200 ton 
samych odpadów niebezpiecz-

nych. Dla porównania jeszcze 
parę lat temu było to zaledwie 
kilka ton.

Punkt zbiórki odpadów 
niebezpiecznych nie powstał 
w przypadkowym miejscu. 
Mieści się przy ul. Szkolnej 

52, w pobliżu budynku sta-
rej szkoły podstawowej. To 
miejsce, gdzie przychodzą 
mieszkańcy, mają coś do zała-
twienia i wiedzą, jak tu trafi ć. 
Tu w okresie letnim zbierane 
są także odpady zielone (np. 

Oddaj śmieci za darmo 
i zgodnie z prawem
BOLSZEWO | Sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, farby i lakiery czy zużyte akumulatory i baterie – to 
wszystko zalicza się do odpadów niebezpiecznych. W Bolszewie otwarto punkt, gdzie takie odpady można bezpłatnie oddać.

skoszona trawa) i mieszkańcy 
chętnie z tego korzystają. Teraz 
przy okazji będą mogli też po-
zbyć się odpadów niebezpiecz-
nych.

    - To kolejny, bardzo wymier-
ny przykład współpracy z KZG 
– mówi Henryk Skwarło, wójt 
gminy Wejherowo. - Taki punkt 
ma taką zaletę, że mieszkańcy 
nie muszą teraz magazyno-
wać odpadów niebezpiecznych 
i czekać na zbiórkę objazdową, 
tylko mogą je oddać w każdej 
chwili. Bardzo ważne jest, aby 
odpady niebezpieczne nie tra-
fi ały na wysypiska razem ze 
mieszanymi ani tym bardziej 
bezpośrednio do środowiska 
(a takie sytuacje niestety się 
zdarzały).

Gdzie i kiedy można oddać

Warto dodać, że w gminie 
Wejherowo funkcjonują już 
dwa Punkty Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) - w Łężycach i Ką-
pinie. Można tam zostawiać 
m.in. odpady zielone i opony. 
Od dnia wejścia w życie tzw. 
ustawy śmieciowej, wyniki 
w selektywnej zbiórce odpadów 
wśród mieszkańców przerosły 
oczekiwania i tak w przypadku 
np. plastiku założone szacunki 
przekroczono o 300 proc!

Punkt Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych znajduje się 
w Bolszewie przy ul. Szkolnej 
52 na terenie byłej szkoły pod-
stawowej. Czynny jest w w każ-
dy wtorek i czwartek (w godz. 
15:00 – 18:00) oraz sobotę 
(w godz. 11:00-15:00).

Każdy z mieszkańców może 
bezpłatnie korzystać nie tylko 
z punktu w Bolszewie, ale z każ-
dego punktu odbioru odpadów 
niebezpiecznych.
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Zmianie uległ budżet na 
rok bieżący. Dochody wy-
niosą 144 mln 10 tys. 272 zł 
a wydatki 145 mln 90 tys. 710 
zł. Wydatki zostaną przezna-
czone m.in. na remonty na 
drogach za 1 mln 50 tys. zł. 
Odbędzie się przebudowa 
Alei Lipowej w Redzie, odno-
wa drogi Wysokie-Kaczko-
wo, remont drogi od mostu 
w Bożympolu Wielkim do 
drogi krajowej nr 6 i odnowa 
drogi Zakrzewo-Linia. Po-
nadto zaplanowano inwesty-
cje na drogach za 2 mln 470 
tys. zł. Będzie to przebudowa 
ulicy Odrębnej w Wejhero-
wie, dokumentacja budowy 
drogi Celbowo-Brudzewo-
Wejherowo, koncepcja bu-
dowy ronda na skrzyżowaniu 
ulicy 12 Marca i Sikorskiego 
w Wejherowie, utwardzenie 
drogi Gniewowo-Zbychowo, 
dokumentacja rozbudowy 
drogi Kochanowo-droga nr 6, 
przebudowa drogi w Kielnie, 
Zelewo-Zamostne i ul. Kuso-
cińskiego w Choczewie oraz 
dokumentacja przebudowy 
drogi w Kurowie. 

- A kiedy powstanie 170-

metrowy odcinek ul. 12 Marca 
od Myśliwskiej do przejaz-
du kolejowego za 900 tys. zł? 
– dopytywał się radny Józef 
Reszke.

- To zadanie będzie zrealizo-
wane i jest zapisane na przy-
szły rok – wyjaśniła starosta 
Gabriela Lisius. – Bo zarząd 
zdaje sobie sprawę, jaka to 

ważna inwestycja dla bezpie-
czeństwa kierowców.

Radni przyznali dofinanso-
wanie na zakup radiowozu 
dla KPP w Wejherowie (36 
tys. zł), samochodu dla stra-
ży pożarnej w Rumi (150 tys. 
zł) i remont elewacji budynku 
na ul. Dworcowej 7 w Wejhe-
rowie (83 tys. zł). Na zakup 

księgozbioru dla powiatowej 
biblioteki przyznano 30 tys. zł 
a dla Muzeum PiMKP 140 tys. 
zł w tym na wykonanie ilumi-
nacji świetlnej 93 tys. zł. Na 
powiatowe imprezy i nagrody 
będzie to 29.500 zł a na wydat-
ki dla I LO w Wejherowie 95 
tys. zł.

Burzliwa dyskusja rozpoczę-
ła się, gdy radni zatwierdzali 
zawarcie z powiatem puckim 
porozumienia o podjęciu dzia-
łań na rzecz realizacji budowy 
i przebudowy drogi Wejhero-
wo-Brudzewo-Celbowo. 

- Inwestycja ułatwi dostęp 
do głównych miejsc turystycz-
nych powiatów, skróci czas 
transportu pacjentów do szpi-
tala w Wejherowie i stanowić 
będzie alternatywę dla istnie-
jących dróg wojewódzkich nr 
216 i 218, zwłaszcza w sezonie 
turystycznym – przekonywał 
członek zarządu Jacek Thiel.

Jednak, aby obydwa powiaty 
mogły zgłosić się do konkur-
su o dofinansowanie z Naro-
dowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych 2017, 
konieczne jest opracowanie 
dokumentacji projektowej za 
200 tys. zł. Część radnych nie 
zgodziła się, aby w całości za-
jął się powiat wejherowski. 

Są pieniądze
na budowę dróg
POWIAT | Szykują się remonty i przebudowy dróg powiatowych. Ponadto wszystkie gmi-
ny w naszym powiecie otrzymają pomoc finansową na kulturę i sport. Takie decyzje podjęli 
radni na ostatniej sesji rady powiatu wejherowskiego.

WeJHerOWO | Czy 
kredyt musi się kojarzyć 
tylko z comiesięcznymi 
ratami i odsetkami? Nic 
bardziej mylnego. aż 100 
osób, które skorzystały 
z  promocji dobry Kredyt 
w bankach należących 
do Spółdzielczej Grupy 
Bankowej, otrzymało 
nagrody pieniężne. 

Nagrody zostały przy-
znane w ramach ogólno-
polskiej loterii, w której 

wzięli udział wszyscy, 
którzy skorzystali z pro-
mocyjnej oferty bankowej. 

Losowanie mające wska-
zać laureatów promocji 
Dobry Kredyt (jesień 
2014)  odbyło się 30 stycz-
nia w siedzibie SGB w Po-
znaniu. Do rozlosowania 

było łącznie (dotyczy to 
całego kraju) 100 nagród 
po 2 tys. zł każda. Po 
ogłoszeniu wyników oka-
zało się, że aż 3 laureatów 
to klienci  Kaszubskiego 
Banku Spółdzielczego 
w Wejherowie. 

Są to: Tadeusz Szczęsny 
O/Bolszewo, Piotr Gruba 
O/Łęczyce, Beata Bonk O/
Bolszewo. W przedostatni 
dzień lutego w centra-
li Kaszubskiego Banku 

Spółdzielczego w Wejhe-
rowie odbyło się uroczyste 
wręczenie symbolicznych 
czeków. Organizatorzy 
loterii gratulują laureatom 
wygranej i zachęcają do 
korzystania z promocyj-
nych ofert Banku. Bo - jak 
widać – warto! (r)

Wygrali po 2 tys. zł!
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pOWIaT | Na dzień 
Otwarty zaprasza Urząd 
Skarbowy w Wejherowie. 
Urzędnicy będą czekali na 
interesantów w sobotę 7 
marca tego roku od godz. 
9.00 do 13.00.

Dlaczego warto odwiedzić 
„skarbówkę” właśnie w tym 
dniu? Przede wszystkim po 
to, aby skorzystać z pomocy 
urzędników przy wypełnia-
niu PIT-u oraz po instruktaż 
wysłania deklaracji przez 
internet. Ta ostatnia metoda 
jest coraz bardziej popularna 
zwłaszcza, że pozwala oszczę-
dzić sporo czasu. 

Żeby rozliczyć się przez in-
ternet, należy zabrać do urzę-
du kilka dokumentów. Są to: 
dowód osobisty, informacje 
o dochodach i odliczeniach 
oraz rozliczenie za rok ubiegły 
(dotyczy to osób, które rozli-
czały się za 2013 r.).

Dzień Otwarty to równiez 
okazja, by otrzymać nie-

zbędne informacje na temat 
rozliczenia podatku za rok 
2014 oraz żeby po prostu zło-
żyć  osobiście lub wysłać przez 
Internet zeznanie podatkowe.

Przypomnijmy, że aby uła-
twić podatnikom rozliczenie 
się w fiskusem, w wejherow-
skim urzędzie skarbowym 
przygotowano stanowisko 
komputerowe dla petentów. 
Dzięki temu osoby rozlicza-
jące się przez internet mogą 
zrobić to nie tylko w domu, 
ale również w siedzibie Urzę-
du Skarbowego w Wejherowie 
przy ul. Sobieskiego 346. 

W przypadku jakichkol-
wiek trudności w wysłaniu 
zeznania przez internet oraz 
pytań dotyczących rozliczeń 
za ubiegły rok pracownicy 
urzędu służą pomocą i wspar-
ciem. Ponadto zapewniona 
jest możliwość wydrukowania 
UPO – urzędowego potwier-
dzenia odbioru dokumentu 
elektronicznego.(raf)

Przyjdź do skarbówki
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Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

FeLIeTON | I jak 
na razie przebiega pod 
hasłem „wszyscy na 
Komorowskiego”. Było to 
zresztą do przewidzenia, 
bo urzędujący prezydent 
jest najpoważniejszym 
kandydatem do zwy-
cięstwa w majowych 
wyborach.

Świadczą o tym ostatnie 
sondaże. Przewaga prowa-
dzącego w nich Bronisła-
wa Komorowskiego, nad 
goniącym go Andrzejem 
Dudą, wprawdzie w ostat-
nich tygodniach nieco 
zmalała, ale wciąż jest 
bardzo duża i mieści się 
w granicach 20 - 30 punk-
tów procentowych. W nie-
których sondażach Komo-
rowski wygrywa w I turze, 
z innych wynika, że dojdzie 
do dogrywki, z której i tak 
wyjdzie zwycięsko. Strate-
gia jego najpoważniejsze-
go konkurenta jest czytel-
na. Z pomocą pozostałych 
kandydatów chce dopro-
wadzić do II tury, licząc 
w niej na niespodziankę. 
Stąd zmasowane ataki na 
Komorowskiego z prawa 
i z lewa, wyciąganie i wy-
olbrzymianie potknięć, 
które mu się przydarzyły, 

grzebanie w jego i jego 
żony życiorysie. To jeszcze 
rozumiem, bo mikrosko-
powe prześwietlanie star-
tujących kandydatów, to 
nieodzowny element każ-
dej kampanii wyborczej, 
nie tylko prezydenckiej. 
Mogę potwierdzić, że nie 
jest to ani miłe, ani przy-
jemne, ale każdy, kto chce 
funkcjonować w polityce, 
także na szczeblu lokal-
nym, musi się z tym liczyć. 
Ale już naśmiewanie się 
z jego wieku, rozpuszcza-
nie plotek o jego rzeko-
mych problemach zdro-
wotnych, wyzłośliwianie 
się na temat aparycji pani 
prezydentowej i wreszcie 
przeciwstawianie parze 
prezydenckiej „mądre-
go, inteligentnego” Dudy 
i jego „pięknej, eleganc-
kiej” żony, z czym mamy 
do czynienia w mediach 
i na portalach prawico-
wych jest miałkie i tego 
zaakceptować nie potrafię. 
Jakoś tego, że pani prezy-
dentowa urodziła i z mę-
żem wychowała pięcioro 
dzieci, a państwo Duda 
mają tylko jedną córkę, 
tam się nie zauważa, no bo 
to przecież pokazywałoby 
ją w korzystnym świetle. 
Drażni mnie jeszcze jedno. 
By odebrać Komorowskie-
mu wyborców i nie do-
puścić do wygrania przez 
niego wyborów w I turze, 
liderzy partyjni wychwala-
ją pod niebiosa konkuren-
tów swoich kandydatów. 

Brzmi to śmiesznie i jest 
podszyte hipokryzją. Bo 
co sądzić o tym, że nagle 
prezes Jarosław Kaczyński 
rozpływa się w zachwy-
tach nad zaletami kan-
dydatki SLD Magdaleny 
Ogórek, a przewodniczą-
cy Leszek Miller odwza-
jemnia się komplemen-
towaniem Dudy. Mam 
uwierzyć, że mówią to 
szczerze? Czy nie jest to 
przysłowiowe robienie lu-
dziom wody z mózgu? To 
tak, jak w czasie kampanii 
prezydenckiej w 2010 roku 
prezes Kaczyński nagle 
obiecał, że o „postkomu-
nistach”, których przedtem 
nigdy nie oszczędzał, bę-
dzie już teraz dobrotliwie 
mówił „lewica”, a o Olek-
sym, że to nie żaden „ko-
much” tylko „polityk le-
wicowy średnio-starszego 
pokolenia”. W tym posta-
nowieniu wytrwał tylko 
do końca kampanii, a na 
pogrzeb Oleksego nie po-
szedł. Żeby nie było wąt-
pliwości, szanuję każdego 
kandydata. Każdy z nich 
ma swoje atuty i swoich 
zagorzałych zwolenników. 
Niech promują w kam-
panii swoje poglądy, swój 
system wartości i walczą 
o jak najlepszy wynik. Tyl-
ko niech grają fair play.

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

Kampania prezydencka 
zaostrza się

Gm. WeJHerOWO | 
przed nami III edycja Festi-
walu Kultury Białoruskiej. 

W tym roku do gminy 
Wejherowo oraz instytucji 
kulturalnych na terenie 
województwa pomorskiego 
zawita Orkiestra Bałałajko-
wa Państwowego Uniwer-
sytetu Kultury i Sztuki 
z Mińska. Na naszym 
terenie gościć będą od 8 
do 16 maja. W tym czasie 
wystąpią m.in. w Centrum 
Św. Jana w Gdańsku, Sali 
Karwan Muzeum Zamko-
wego w Malborku, a także 
w kościołach gminy Wejhe-
rowo w Górze, Bolszewie, 
na scenie letniej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gościci-
nie, a także dzielić się będą 
innymi aspektami ( także 
kulinarnymi) swojej kultury 
w Bibliotece Publicznej 
w Bolszewie.

Tymczasem organizatorzy 
zwracają się do wszystkich 
osób i rodzin, które gości-
ły białoruskich muzyków 
w przeciągu dwóch minio-
nych lat oraz pozostałych 
chętnych z prośbą o zapew-
nienie dachu nad głową dla 
gości z Białorusi od 8 do 16 
maja tego roku. Wszystkich, 
którzy dysponują w tym cza-
sie miejscem dla co najmniej 
dwóch osób oraz są dyspo-
zycyjni, prosimy o kontakt 
z Urzędem Gminy Wejhero-
wo pod nr tel. 728 842 689 
lub na adres mailowy: re-
dakcja_ng@ug.wejherowo.
pl. (raf)

Przyjmij 
muzyka
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W dzisiejszym wydaniu Expressu Powiatu Wejherowskiego prezentujemy zbiorowe zdjęcie z bierzmowania w Kąpinie. Za-
chęcamy naszych Czytelników do przesyłania podobnych zdjęć, zarówno z bierzmowania, jak i z innych uroczystości. Będzie-
my je publikować na naszym portalu gwe24.pl i na łamach naszej gazety. 

zdjęcia z krótkim opisem wysyłajcie na adres: redakcja@expressy.pl. 

Pokaż swoje zdjęcie
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KULTUra | Cztery 
wielkopostne koncerty 
składające się na jedną 
całość „Golgota - Ostatecz-
ne zwycięstwo” odbywają 
się w kościołach Trójmiasta 
(rumia, Gdynia i Gdańsk). 
To nie tylko spotkania 
religijne, ale także kultural-
ne. zaangażowali się w nie 
muzycy tacy jak Cezary pa-
ciorek, maciej afanasjew, 
Szymon damięcki oraz 
Grzegorz Nadolny. Liderem 
całości jest aktor - Jakub 
Kornacki.

Wyjątkowa trasa koncer-
towa. „Golgota - ostateczne 
zwycięstwo” to seria czterech 
spotkań z Ewangelią, gło-
szoną przez zespół Kanaan 
na różne sposoby - poprzez 
świadectwo, muzykę i po-
ezję. Na repertuar składają 
się kompozycje własne i na 
nowo zaaranżowane pieśni 
z bogatej tradycji wielko-
postnej. Każde spotkanie 
będzie prowadzone przez 
inny duet - Kuba Kornacki 
raz wystąpi z Cezarym Pa-
ciorkiem (akordeon, instr. 

klawiszowe), raz z Maciejem 
Afanasjewem (skrzypce), raz 
z Grzegorzem Nadolnym 
(kontrabas), a raz z Szymo-
nem Damięckim (gitara). 
Wspólnym mianownikiem  
zespołu są znakomici muzy-
cy, w większości - jazzmani 
z najwyższej półki w kraju. 
Jeden z koncertów już za 
nami, kolejne odbędą się: 

„Uwolnij Barabasza!” - 
Kuba Kornacki i Maciej Afa-
nasjew, 8 marca (niedziela) 
godz. 19.00, Parafia św. An-
toniego z Padwy, Klasztor 

OO. Franciszkanów, ul. Ujej-
skiego 40, Gdynia. 

„Kamień Obrazy” - Kuba 
Kornacki i Grzegorz Na-
dolny, 22 marca (niedziela) 
godz. 19.00, Parafia Św. Jana 
Chrzciciela, ul. Chylońska 
129, Gdynia. 

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

(raf)

Golgota - Ostateczne Zwycięstwo

pOWIaT WeJHerOWSKI | W miniony wtorek w Sta-
rostwie powiatowym w Wejherowie odbyło się pierwsze 
posiedzenie powiatowej rady działalności pożytku pu-
blicznego (prdpp). To całkiem nowa inicjatywa, pozwa-
lająca na szerokie konsultacje społeczne z organizacjami 
pozarządowymi z terenu powiatu.

Powiat otwarty 
na współpracę 
z organizacjami 
pozarządowymi

- Dialog z organizacjami po-
zarządowymi w sposób szcze-
gólny przyczynia się do budo-
wy więzi ze społeczeństwem. 
Współpraca powinna być istot-
na w kontaktach i pracach z 
takimi organizacjami, gdyż są 
one bezpośrednimi przedsta-
wicielami naszych mieszkań-
ców. Taką dobrą współpracę 
chciałabym realizować rów-
nież dzięki Powiatowej Radzie 
Działalności Pożytku Publicz-
nego, która właśnie rozpoczę-
ła swoją działalność. – mówi 
Gabriela Lisius – Starosta 
Wejherowski.

- Powiat Wejherowski jako 
jeden z nielicznych w woje-
wództwie przyjął dobrą prak-
tykę współpracy. Podkreślił to 
w swojej wypowiedzi obecny 
na spotkaniu Marek Olech-
nowicz – Przewodniczący 
Pomorskiej Rady Organizacji 
Pozarządowych oraz Wice-

przewodniczący Pomorskiej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. - Wybór przed-
stawicieli do Powiatowej Rady 
odbywał się w każdej gminie, 
dzięki czemu w Radzie zasia-
dają przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych ze wszyst-
kich gmin i miast powiatu.

Starosta Gabriela Lisius, 
zaproponowała by w prezy-
dium nowej rady zasiadali 
przedstawiciele organizacji, a 
nie przedstawiciele Powiatu, 
co spotkało się z pozytyw-
nym odzewem ze strony or-
ganizacji pozarządowych. W 
wyniku przeprowadzonego 
głosowania Przewodniczą-
cym PRDPP w Wejherowie 
został Radosław Kamiński 
- przedstawiciel Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w 
Wejherowie, a Wiceprzewod-
niczącą Marta Lichwa z Fun-
dacji „Dobroczyńca” z Rumi.
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żemy zapewnić zawodnikom 
pakiet szkolenia na najwyż-
szym poziomie, opiekę zespołu 

trenerskiego, zespołu wsparcia 
PZŻ oraz najlepszej klasy sprzęt 
sportowy.

Zawodnicy kadry narodowej 
PZŻ Energa Sailing Team Po-
land, a dokładniej 11 członków 
pełni rolę patronów programu 
Energa Sailing Edukacja. Pro-
gram jest adresowany do dzieci 
ze szkół podstawowych w wieku 
7-9 i 9-11 lat. Będzie on realizo-
wany w 8 ośrodkach

w Szczecinie, Gdyni, Sopocie, 
Olsztynie, Poznaniu, Warsza-
wie, Wrocławiu i Krakowie, 
przy udziale instruktorów PZŻ 
i przeszkolonych nauczycieli 
WF. Po etapie teoretycznym, 
realizowanym w marcu i kwiet-
niu, rozpoczną się zajęcia na 
wodzie: dla młodszej grupy 
uczestników w klasie Optimist, 
a dla starszej – w windsurfingu, 
o który w tym roku poszerzono 
program. We wszystkich ośrod-
kach udział w szkoleniu weźmie 
800 uczestników, dla których 
zaplanowano 6300 godzin zajęć. 
Dla najlepszych i najbardziej 
zaangażowanych osób zorgani-
zowane zostaną latem żeglarskie 
półkolonie.

Przedstawiono też program 
wsparcia zawodników ka-
dry narodowej PZŻ Energa 
Sailing Team Poland, przy-
gotowujących się  do startu 
w igrzyskach olimpijskich 
w Rio de Janeiro. W spotkaniu 
udział wziął, Andrzej Biernat, 
Minister Sportu i Turystyki.

- To, co Grupa Energa i Pol-
ski Związek Żeglarski mają 
ze sobą wspólnego, to przede 
wszystkim długofalowe po-
dejście do realizacji założo-
nych celów – mówi Wojciech 
Topolnicki, wiceprezes za-
rządu Energa S.A. - Dlatego 
zaangażowaliśmy się w tę 
współpracę w sposób strate-
giczny.

Najważniejsze cele polskich 
kadrowiczów na ten rok to 
zdobycie co najmniej dwóch 
medali na Mistrzostwach Świa-
ta i Teście Przedolimpijskim 

oraz zdobycie kolejnych kwa-
lifikacji. 

- W tym roku do Energa 
Sailing Team Poland zostali 
włączeni wszyscy członkowie 

kadry narodowej seniorów 
Polskiego Związku Żeglarskie-
go – mówi Tomasz Chamera, 
Wiceprezes PZŻ. Chcemy ob-
jąć szkoleniem jak najszerszą 

grupę zawodników. Dzięki 
środkom finansowym z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki 
oraz zaangażowaniem naszego 
partnera Grupy Energa, mo-

Nabierają wiatru w żagle
ŻEGLARSTWO | Podczas wspólnej konferencji prasowej Polskiego Związku Żeglarskiego i Grupy Energa zainaugurowano kolejną 
edycję Energa Sailing – największego w Polsce programu edukacji żeglarskiej dla najmłodszych. 
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Dzięki środkom 
finansowym z Mi-
nisterstwa Sportu 
i Turystyki oraz 
zaangażowaniem 
naszego partne-
ra Grupy Energa, 
możemy zapewnić 
zawodnikom pakiet 
szkolenia na naj-
wyższym poziomie.

”



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 siedlisko na działce 
4800 m2, w malowniczej okolicy 
Zblewo. Tel: 695-469-389

Sprzedam mieszkanie 2 
pokojowe 47 metrów na os 
kaszubskim w Wejherowie za 
150 000 zł. Tel: 514-689-930

Sprzedam ziemię 20 000m2 
w Łówczu Górnym kolo Strze-
bielina, cena do negocjacji. Tel: 
607-773-292

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

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

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

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

dzIaŁKa z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 380 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

WYNaJmĘ pom. 80m2 w W-wie 
, wyposażone dla prod. krawiec-
kiej lub na inną nieuciążliwą 
działalność, tel. 695 171 397
 
WYNaJmĘ mieszkanie 40m2 
w centrum W-wa , na biuro 
lub gab.lekarski, kosmet. itp. 2 
pokoje + przedpokój. Budynek z 
windą, tel. 605 276 089

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JeSTem zainteresowana 
wynajęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ
zamIeNIĘ mieszkanie 2-wu 
pokojowe, pierwsze piętro, 
własnościowe na Os Kaszub-
skim w Wejherowie. 44,7 m2, 
plus piwnica na mieszkanie 3-y 
pokojowe na Os Kaszubskim. 
Tel: 696-783-718

KUPIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
INNE

EDUKACJA
LeKCJe dodatkowe z fi 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, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

zaTrUdNIĘ stolarza emeryta, 
rencistę, ucznia, Żukowo. Tel: 
605-212-757

zaTrUdNIĘ stolarza. Tel: 606-
774-088

SZUKAM PRACY

zaOpIeKUJĘ się starszą osobą 
na terenie Wejherowa. Tel: 512-
059-494

USŁUGI

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

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

TOWARZYSKIE

SzUKam tej jedynej Pani mego 
serca z Kartuz, mam 47 lat. Tel: 
511-416-251

SeX-sex-sex To lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponso-
rów, Sopot. Tel: 514-120-213

WdOWa, zadbana, pełna życia 
55-latka pozna Pana z klasą 
poważnie myślącego o związku. 
Tel: 664-038-355

KaWaLer przed 30-stką bez 
nałogów pozna Panią do 37 lat 
w celu stałego związku. Dziecko 
nie stanowi problemu. Tell: 
518-713-564. Proszę o poważne 
sms’y.

ZWIERZĘTA

Sprzedam prosiaki, cena 150 

zł sztuka. Tel: 505-864-616

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

RÓŻNE
Sprzedam tanio odzież uży-
waną od 1zł wzwyż, okazja. Tel. 
501-534-260

Sprzedam spawarkę BESTER 
160 A 380 volt 540 złotych, 
Gościcino. Tel. 695-230-080

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

Sprzedam łuparkę do drzewa 
świdrową, silnik 5,5 kw oraz 
silniki 4,5.1,5. 1,1 kw . Tel: 601-
638-877   

Sprzedam beczki plastikowe 
200 l. Idealne na działkę i pali-
wo, odporne na mrozy 50 zł. Tel: 
503-631-333 

Sprzedam drzwi 80, zewnętrz-
ne - prawe, NOWE, zbrojone, z 
wizjerem i kompletem kluczy, 
wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 
600 702 048 

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

Sprzedam białe drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 
kluczy, cena: 400 zł, tel. 600 
702 048

Sprzedam łyżwy fi gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 

Wejherowo, tel. 505-567-034

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

Sprzedam mydła włoskie Nesti 

Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

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

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

zŁOTa rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381
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Srebrne medale są ukorono-
waniem wspaniałego sezonu 
na poziomie wojewódzkim 
i początkiem przygody mło-
dych siatkarek w walce o Mi-
strzostwo Polski. Rozgrywki 
młodziczek w województwie 
pomorskim składały się 
z siedmiu turniejów elimi-
nacyjnych, a punkty w nich 
zdobywane tworzyły ranking, 
z którego cztery najlepsze 
drużyny awansowały do fi-
nału. Podział medali zale-
żał wyłącznie od wyników 
zawodów finałowych, które 
rozegrane zostały w niedzielę 
1.03 w Gdańsku. Młodzicz-
ki z Rumi przez cały sezon 
toczyły wyrównaną walkę 
z rówieśniczkami z Ener-
gi Gedanii. Ostatecznie to 
gdańszczanki zajęły pierwsze 
miejsce w rankingu i dzięki 
temu były gospodyniami nie-
dzielnych zawodów. Zanim 
doszło do konfrontacji fawo-
rytów oba zespołu zmierzyły 
się z drużynami z Kwidzyna 
i Malborka, które uzupełniały 
skład finału. Rumia i Gedania 
napotkały nadspodziewanie 
silny opór w meczach z teo-
retycznie słabszymi prze-
ciwniczkami. Niespodzianki 
jednak nie było i mecz Aka-
demii Piłki Siatkowej Rumia 
z gdańszczankami zadecydo-
wał o tym który z klubów zo-
stanie Mistrzem Pomorza.

Przegrany pierwszy set moc-
no zachwiał morale młodych 

siatkarek z Rumi. Gedania 
objęła kilkupunktowe prowa-
dzenie i pomimo powrotu do 
dobrej gry przyjezdne nie mo-
gły tej straty zniwelować. Gdy 
na tablicy pokazał się wynik 
24:22 dla Gdańska kibice Ge-
danii  rozpoczęli świętowania. 
Natomiast rumska strona wi-

downi ze zdwojoną energią 
zaczęła dopingować rumianki 
okazując niezachwianą wiarę 
w możliwość odwrócenia prze-
biegu wydarzeń na boisku. Ta 
pozytywna energia udzieliła 
się graczkom Akademii Piłki 
Siatkowej Rumia, bo po przy-

prawiającej o palpitację serc 
widowni walce obroniły dwie 
piłki meczowe i nie pozwoliły 
zdezorientowanym gdańsz-
czankom na nic więcej w tym 
secie. O tytule Mistrza Pomo-
rza Młodziczek 2015 zadecydo-
wać miał tie-break. Gedanistki 
bardzo źle zniosły końcówkę 

drugiego seta i od początku 
trzeciej partii wyraźnie ustę-
powały przeciwniczkom. Aka-
demia Piłki Siatkowej Rumia 
prowadziły już 11:8 i wówczas 
nastąpił kolejny w tym spo-
tkaniu zwrot akcji. Dziewczęta 
z Gdańska poukładały grę i mo-

zolnie odrabiały straty. Młode 
akademiczki po zakończeniu 
spotkania zapłakane odbierały 
srebrne medale. Jednak trze-
ba jasno powiedzieć, wicemi-
strzostwo to ogromny sukces 
podopiecznych Roberta Sawic-
kiego, a najważniejsze jest to, 
że poziom gry jaki prezentują 

daje ogromne nadzieje na suk-
ces w kolejnych etapach walki 
o Mistrzostwo Polski. Ćwierć-
finał Akademia Piłki Siatkowej 
Rumia rozegra we Włocławku, 
gdzie zmierzy się z WTS i OPP 
Kołobrzeg. Do półfinału awan-
sują dwa zespoły.

Srebro dla młodziczek
SIATKÓWKA | Po pasjonującym turnieju finałowym Młodziczki Akademii Piłki Siatko-
wej Rumia zostały wicemistrzyniami Pomorza. 

pIŁKa rĘCzNa | Na wygra-
ną we własnej hali Tytani 
czekali prawie 5 miesięcy, 
tym bardziej czuć było 
presję wśród zawodników 
z Wejherowa. 

Początek spotkania był bar-
dzo wyrównany. Do 8 minuty 
tczewianie prowadzili róż-

nicą 1-2 bramek, ale na każ-
de trafienie gości skutecznie 
odpowiadał  Tomasz Bartoś. 
Wtedy to popis umiejętności 
bramkarskich pokazał Szy-
mon Chołcha, który obronił 

kolejne 4 rzuty gości a bram-
ki z kontrataków zdobywali 
Michał Lanc i Marcin Wicki. 

Dzięki popisowym akcjom 
w ataku a także skutecznej de-
fensywie, Tytani do przerwy 
prowadzili 5 bramkami 18:13. 
W drugiej połowie czerwo-
no–czarni nie zwalniali tem-

pa. Kolejne bramki zdobywali 
Lanc, Bartoś i Wicki. Udany 
fragment gry mieli też Krzysz-

tof Brzeski i Tomasz Turek, 
którzy pomiędzy 34 a 44 mi-
nutą zdobyli 5 trafień i wej-
herowianie odskoczyli  na 
różnicę ośmiu bramek 25:17. 
W kolejnych minutach rywale 
kompletnie się pogubili. Tyta-
ni wykorzystali to i zdobyli ko-
lejne 5 trafień, tracąc zaledwie 
jedno. Swoje trafienia dołożyli 
Robert Wicon i Maciej Dą-
browski i w efekcie czego, na 
7 minut przed zakończeniem 
spotkania czerwono–czarni 
prowadzili już 30:18. W tym 
momencie było pewne, że tego 
meczu nie przegrają a trener 
Paździocha wprowadzi do 
gry młodszych zawodników. 
Ostatecznie spotkanie zakoń-
czyło się zasłużoną wygraną 
szczypiornistów z Wejherowa 
30:23. 

Daria Dunajska

Upragnione zwycięstwo Tytanów
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zapOWIedŹ | W najbliż-
szą niedzielę kolejne ważne 
spotkanie przed szczypior-
nistami z Wejherowa. 

Tym razem Tytani zmierzą 
się z zajmującym jedno miej-
sce wyżej w ligowej tabeli 
AZS-em Bydgoszcz w hali 
sportowej przy ul. Czerka-
skiej 8. Niedzielne spotkanie 
rozpocznie się o godzinie 
11:00. 

Po ostatnim efektownym 
zwycięstwie z Samborem 
Tczew nastroje w ekipie 
Pawła Paździochy są bojowe 
i jak zapowiadają piłkarze 
„Jadą do Bydgoszczy po 
zwycięstwo”. W poprzedniej 
rundzie żółto–czerwoni 
niespodziewanie ulegli AZS-
owi 24:25 choć do 45 minuty 
prowadzili 21:15. 

- Zlekceważyliśmy przeciw-
nika, mając kilku bramkową 
przewagę, tym razem będzie-

my skupieni przez sześć-
dziesiąt minut aby drugi raz 
nie popełnić takiego błędu 
- mówi Robert Wicon. 

Tytani do rywali tracą zale-
dwie trzy punkty, ale mają też 
rozegrany jeden mecz więcej. 

- Wyjazdowe zwycięstwo 
na pewno podniosło by jesz-
cze mocniej morale drużyny, 
choć i teraz jesteśmy mocno 
zbudowani ostatnim zwy-
cięstwem – dodaje Maciej 
Dąbrowski. 

Dobrą wiadomością jest, 
że do gry, najprawdopodob-
niej powróci  Kamil Wicki. 
Zawodnik ten jest kluczową 
postacią w drużynie a jego 
kilku miesięczna absencja 
była dużym osłabieniem dla 
Tytanów. 

- Nie mogę obiecać na 
100 procent, ale tak na 95 
procent Kamil zagra z nami 
w Bydgoszczy – dodaje 
Robert Wicon.  (DD)

Tytani zmierzą się z AZS

JeŹdzUeCTWO | Miesz-
kanka Wejherowa Maggie 
Misztal w ostatni weekend 
lutego uczestniczyła po 
raz pierwszy w zawodach 
jeździeckich rangi ogólno-
polskiej dzieci i młodzieży 
w skokach przez przeszko-
dy w Lesznie. 

Pierwsze i trzecie 
miejsce w skokach
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Maggie Misztal ma dopiero 
8 lat ale już startowała na 
swoim bardzo doświadczo-
nym i wielokrotnym mistrzu 
Polski - kucyku o imieniu 
Poker. Dziewczynka osią-
gnęła duży sukces w parze 
z konikiem na parkurach 
bardzo znanego ośrodka 
jeździeckiego w Polsce 

„JKS Przybyszewo” przy 
Wyższej Szkole Marketingu 
i Zarządzania w Lesznie. 
W konkursie na styl jeźdźca 
i o wysokości przeszkód 
50cm Maggie Misztal zajęła 
wysokie trzecie miejsce a  
w konkursie na styl jeźdźca 
i o wysokości przeszkód 

60cm Maggie zajęła aż 
pierwsze miejsce. Były to 
dopiero pierwsze zawody 
Maggie a już zakończone 
sukcesem. Kolejne zawody 
odbędą się za miesiąc. Na-
stępnie w kwietniu odbędzie 
się finał Halowego Pucharu 
Polski Dzieci i Młodzieży. 
(DD)
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Jak się pan czuje ponow-
nie na Wzgórzu Wolności? 
Po ponad dziesięciu latach 
wraca pan do klubu, w któ-
rym rozpoczynał przygodę 
z piłką na szczeblu junior-
skim.

Wszystko wygląda zupeł-
nie inaczej niż wtedy. Wów-
czas byłem juniorem, a teraz 
mam do czynienia z senior-
ską piłką i na pewno fajnym 
przeżyciem będzie debiut 
w pierwszej drużynie Gryfa 
po tylu latach.

Związanie się z Gryfem 
było naturalnym wyborem? 
Rozważał pan inne opcje?

- Dostałem sygnał od wło-
darzy klubu, że chcieliby, 
abym dołączył do zespołu. 
Dogadaliśmy się bardzo 
szybko. Był to jedyny i mam 
nadzieję, że trafny wybór.

Co może pan powiedzieć 
o przygotowaniach do run-
dy wiosennej? Jest już pan 
zgrany z drużyną?

- Czego bym nie dekla-
rował, to i tak nic nie da. 
W niedzielę gramy pierw-
szy mecz i z całą pewnością 
rozgrywki ligowe wszystko 
zweryfi kują.

Czuję głód 
ligowej piłki
WYWIAD | Z Pawłem Czoską, który w zimowej przerwie dołączył 
do kadry Gryfa Wejherowo, rozmawia Krzysztof Handke.

Czas na ligę
W drugą niedzielę marca 

gryfi ci rozpoczną ligowe 
zmagania po okresie zi-
mowych przygotowań do 
sezonu. 

Pierwszy gwizdek roz-
brzmi o godz. 14, a przeciw-
nikiem żółto-czarnych bę-
dzie GKS Leśnik Manowo. 
Gryf plasuje się na drugiej 
pozycji, mając taką samą 
ilość punktów jak Cartusia 
Kartuzy, natomiast przy-
jezdni znajdują się w strefi e 
spadkowej - na piętnastym 
miejscu. 9 sierpnia pod-
czas pierwszego starcia obu 
zespołów wejherowianie 
zaaplikowali zawodnikom 
z Manowa pięć goli, nie tra-
cąc przy tym żadnej bramki. 
Na listę strzelców wpisa-
li się wówczas Piotr Kołc, 
Krzysztof Wicki, Krzysztof 
Rzepa, Przemysław Kostuch 
oraz Michał Skwiercz. Za 
bezapelacyjnego faworyta 
niedzielnego meczu należy 
zatem uznać podopiecznych 
Tomasza Kotwicy, choć błę-
dem byłoby zlekceważenie 
drużyny, która za wszelką 
cenę będzie chciała utrzy-
mać trzecioligowy byt. (KH)

Ostatni ofi cjalny mecz roze-
grał pan jesienią 2013 roku. 
Wyczekuje pan już na nie-
dzielną potyczkę z Leśnikiem 
Manowo?

- Z mojej strony jest napraw-
dę duży głód piłki. O tym, czy 
zagram w wyjściowym skła-
dzie, dowiem się zapewne na 
krótko przed spotkaniem. Nie 
zmienia to faktu, że bardzo 
chcę wystąpić.

Udana inauguracja drugiej 
części sezonu może być dla 
was kluczowa. Macie inne 
cele niż przeciwnik, z którym 
się zmierzycie, ale bez wątpie-
nia GKS Leśnik nie zastosuje 
wobec was taryfy ulgowej.

- To bardzo ważny pojedynek 
dla nas, ale rywale też mają 
swoje plany i będą chcieli, po-
dobnie jak my, dobrze zacząć 
rundę wiosenną. Każde zwy-
cięstwo na początku pozytyw-
nie napędza drużynę. Jak to 
w sporcie bywa - obie ekipy 
będą walczyć o trzy punkty, 
jednak liczę na to, że nam uda 
się ta sztuka.

Gryf ma dobrą pozycję wyj-
ściową do walki o awans. To 
nadrzędny cel na najbliższy 
czas?

- Tabela wygląda tak, że po 
jednej kolejce może nastąpić 
spora rotacja i niemal od-
wrócenie jej do góry nogami. 
W przypadku pierwszej ósem-
ki różnice punktowe są bardzo 
małe, ale jesteśmy w czołówce 
i wszystko od nas zależy.

Od takich piłkarzy jak pan 
kibice będą zapewne wyma-
gać więcej, ponieważ występy 
w ekstraklasie zobowiązują. 
Będzie to dla pana dodatko-
wa motywacja?

- Oczywiście, mobilizacji nie 
powinno mi zabraknąć.

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
•  Arka Gdynia (mecz wyjazdowy) 
    - porażka 1:3
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