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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

WEJHEROWO | Na tę inwestycję od lat czekali nie tylko mieszkańcy i władze samorządowe, ale też tury-
ści odwiedzający miasto – dworzec kolejowy w końcu doczeka się rewitalizacji.  Nie będzie to jednak tylko 
miejsce, gdzie mona kupić bilet, sprawdzić rozkład jazdy czy poczekać na pociąg. Nic bardziej mylnego – 
wejherowski dworzec ma stać się także miejscem wielu spotkań i wydarzeń kulturalnych.

Dworzec zmieni oblicze, 
czyli... „Kolej na kulturę!”
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Wszyscy w tym tygodniu 
piszą o absolutorium dla 
prezia Wejherowa i dla Za-
rządu Powiatu Wejherow-
skiego, to i ja dołożę trzy 
grosze. W obu przypadkach 
radni takiego absolutorium 
za 2014 rok udzielili. Do-
brze to, czy źle? Z punktu 
widzenia władzy wykonaw-
czej oczywiście, że dobrze. 
Z punktu widzenia opozycji 
oczywiście, że źle. Zatem 
należy domniemywać, że 
zarówno w Radzie Powiatu 
jak i w Radzie Miasta opo-
zycji nie ma. I nie daję tu na-
wet znaku zapytania. Jeżeli 
w Powiecie sprawa wydaje 
się dość prosta, bo w końcu 
dzisiejsza niby opozycja, 
jeszcze pod koniec roku tam 
rządziła i trudno, żeby swo-
jemu Zarządowi odmówiła 
absolutorium, to w Mieście 
sprawa wydaje się z grun-
tu podejrzana. Ale, czy na 
pewno? Tylko jeden radny 
miejski głosował przeciw-
ko absolutorium, a drugi się 
wstrzymał. Zatem co takiego 
przekonało pozostałych z tak 
zwanej opozycji, aby poprzeć 
prezia Hildebrandta? Myślę 
sobie, że sprawa musi mieć 
drugie dno. Mieszkańcy już 

się trochę pogubili. Jeszcze 
parę miesięcy temu trwała 

ostra walka o fotel pre-
zia i miejsca w ławach 

Rady Miasta. Obie 
strony nie szczędziły 

sobie razów, choć 
trzeba przyznać, 
że o wiele mniej-

szych niż w 2010 
roku. Zatem, co ja myślę 
na ten temat słów kilka. Po 

pierwsze nastąpiła wy-
miana części radnych. 
Przyszli po władzę 
ludzie młodzi i z du-
żymi ambicjami.  Po 
drugie wyczuwa się 

zmianę taktyki walki po stro-
nie przeciwników prezia. Po 
trzecie sam władca rządzący 
niepodzielnie od 17 lat, zna-
lazł się w potrzasku. Roz-
wala mu się Wolę Wejhe-
rowo, czytaj partia władzy. 
Do tego pojawiło się dwóch 
niepokornych ludzi z PIS-u. 
Na dodatek ten dwudziesty 
pierwszy radny to nikt inny, 
tylko pan Kukowski, któ-
ry dziś nie pała miłością do 
prezia. Po czwarte, prezio 
zaczął realizować punkty 
z programu, wypisz wyma-
luj wczorajszej opozycji. Po 
piąte obywatele miasta, na-
wet ci co głosowali na pana 
Gafkę i kandydatów popiera-
nych przez PO, widzą coraz 
piękniejsze miasto. Łatwo 
nie dadzą sobie wmówić, 
że dzieje się tylko źle. Po 
szóste, siódme i ósme i tak 
dalej, nikt nie lubi za bardzo 
być ciągle w opozycji. W da-
jącej się przewidzieć per-
spektywie, nastąpi wymiana 
pokoleniowa na szczytach 
wejherowskiej władzy. To 
pewne jak dwa razy dwa 
jest cztery. Panowie Hilde-
brandt, Tokłowicz, Suwara, 
Bochiński, Budnik (Marek, 

nie mylić z Jerzym), Kancz-
kowski, Jarosz, Kreft, Ga-
jewski, Kanczkowski i pani 
Skowrońska dopełnią swego 
politycznego żywota. Do 
tego prawdopodobnie raz na 
zawsze z polityki miejskiej 
zniknęli tacy ludzie jak Gla-
za, Chuchała, Nowocińska, 
Ruciński, Makurat czy Pat-
sidis.  Na marginesie walki 
o władzę miejską są także 
zdecydowanie Budnik (tym 
razem Jerzy) i Reszke. Na ich 
miejsce wybierają się Szczy-
gieł, Szlas, Szmidt, Kandzo-
ra, Formela, Groth, Gafka, 
Łupina, Drewa, Skowroń-
ski, Łukowicz czy Czyżew-
ski. W blokach startowych 
czekają zapewne ci młodzi, 
którzy jeszcze w ubiegłym 
roku walkę o ratuszowe fo-
tele przegrali. Nic nie jest 
wieczne, a już władza z całą 
pewnością. Myślę także, że 
po 25 latach od pierwszych 
demokratycznych wyborów 
samorządowych potrzeba 
już innego spojrzenia. Trud-
no odmówić tym co rzą-
dzili od 1990 roku zapału, 
dobrych chęci, zdolności, 
mądrości czy pracowitości. 
Jednak licznik czasu, czy jak 
kto woli przysłowiowy PE-
SEL robi swoje. Jestem głę-
boko przekonany, że za kilka 
lat koalicje w Radzie Miasta 
będą się tworzyć wg innych 
kryteriów niż dotychczas. 
Dlatego też absolutorium 
z ubiegłego wtorku odczy-
tuję, jako znak czasu. Tylko 
pamiętajcie wszyscy, którzy 
tego absolutorium udzielili-
ście, że jeden błąd w ocenie 
przeciwnika, może was bar-
dzo drogo kosztować. 

 Absolutorium
Jakub W. 

 Absolutorium
Jakub W. 

ARCHIWALNE FELIETONY
można znaleźć na stronie: 
www.gwe24.pl

Podczas sesji absolutoryjnej nie 
obyło się bez dyskusji, ale więk-
szość radnych podkreślała, że są 
to raczej drobne uwagi, nie mające 
dużego wpływu na pozytywną oce-
nę wystawioną prezydentowi za re-
alizację ubiegłorocznego budżetu. 
Przed głosowaniem nad udzie-
leniem absolutorium prezydent 
przedstawił obszerne sprawozdanie 
z działań, jakie zrealizowano w ra-
mach ubiegłorocznego budżetu. 
- W 2014 r. na inwestycje wyda-
liśmy ok. 17 mln zł – podkreślił 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Zbudowaliśmy wie-
le ulic i chodników w różnych 

częściach miasta, pieniądze 
z budżetu miasta zostały wydane 
też na edukację, kulturę i sport. 
Nie zapomnieliśmy też o miej-
skiej komunikacji, dofi nansowa-
niu policji oraz służby zdrowia, 
pomocy społecznej, wspieraniu 
stowarzyszeń i organizacji poza-
rządowych czy w końcu turysty-
ce i promocji.
- Trzeba podkreślić, że gdy bu-
dżet na 2014 rok był uchwalany 
żadne poprawki, zgłoszone przez 
opozycję, nie zostały uwzględ-
nione i o tym musimy pamiętać 
– powiedział Arkadiusz Szczy-
gieł, szef klubu radnych PO-Sa-

Prezydent z absolutorium
WEJHEROWO | Radni miasta zdecydowana większością głosów udzielili absolutorium 
Krzysztofowi Hildebrandtowi, prezydentowi Wejherowa, za wykonanie budżetu w 2014 roku. 

morządność w miejskiej radzie. 
- Mam świadomość, że absolu-
torium to nie jest ocena sprawo-
wanej w ubiegłym roku władzy 
ani budżetu, a jedynie ocena wy-
konania tego budżetu. My – jako 
opozycja – mamy negatywne 
uwagi do ubiegłorocznego bu-
dżetu, jak sprawa unieważnienia 
planu zagospodarowania prze-
strzennego i narażenie miasta na 
zapłacenie odszkodowania na 
rzecz PKS-u, kamery na skrzy-
żowaniu DK6 z ul. Orzeszkowej 
czy w końcu za duże wydatki na 
tzw. promocję miasta. Ale pod-
kreślam, że miasto funkcjonu-
je poprawnie, a sprawozdanie 
z realizacji budżetu jest dobre. 
Jako plus muszę też podkreślić 
rozpoczęcie współpracy z opo-
zycją. 
Po dyskusji poszczególne klu-
by radnych przedstawiły swoje 
stanowiska, po czym odbyło się 
głosowanie nad dwiema uchwa-
łami: przyjęcie sprawozdania 

fi nansowego z wykonania bu-
dżetu 2014 oraz  udzielenie ab-
solutorium prezydentowi. Oby-
dwa głosowania miały taki sam 
wynik – 19 radnych zagłosowało 
„za”, 1 głos był „przeciw” oraz 1 
„wstrzymujący”. 
- Dziękuję radnym za zaufanie 
i dobrą ocenę – powiedział zaraz 
po głosowaniu prezydent Wej-
herowa. - W ostatnich latach po-
ziom życia mieszkańców miasta 
podniósł się, w Wejherowie za-
szło wiele pozytywnych zmian. 
W ubiegłym roku udało nam 
się zrealizować wiele inwesty-
cji, wiele wydarzeń sportowych 
i kulturalnych, zacieśnić współ-
pracę z wieloma organizacjami. 
I za tę współpracę chcę wszyst-
kim podziękować, bo dzięki 
temu udało się zrobić wiele do-
brego. Ja jestem dla was (zwrócił 
się do radnych – przyp. red.), wy 
jesteście dla mnie, a my wszy-
scy jesteśmy dla mieszkańców 
i dla Wejherowa. (raf)
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MGr. witold KruszyńsKi, 
Kierownik Działu 
ds. techniczno-eksploatacyjnych

przeglądaj, 
 czytaj, 
  komentuj
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Absolutorium udzielono po 
wysłuchaniu szczegółowe-
go sprawozdania z wyko-
nania budżetu za 2014 rok, 
jak również pozytywnej 
opinii Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta oraz Regio-
nalnej Izby Obrachunko-
wej. Wniosek o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi 
Miasta wraz z projektem 
uchwały przedstawił Prze-
wodniczący Komisji Rewi-
zyjnej Leszek Grzeszczyk. 
Oprócz zadań drogowych, 

Jednogłośnie za burmistrzem
RUMIA | Radni Miasta Rumi podczas XI sesji jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta. Uchwała abso-
lutoryjna była najważniejszą podczas czerwcowego posiedzenia Rady. 

infrastrukturalnych czy też 
w zakresie bezpieczeństwa 
publicznego, miasto fi nan-
sowało również oświatę (na 
poziomie przedszkolnym, 
podstawowym oraz gimna-
zjalnym), która co roku sta-
nowi największą pozycję bu-
dżetu po stronie wydatków. 
Wydatki budżetowe objęły 

także realizację zadań z za-
kresu pomocy społecznej, 
ochrony środowiska, sportu, 
kultury i wielu innych dzie-
dzin życia społecznego.
- Nie każdy samorząd może 
poszczycić się jednomyślnie 
udzielanym absolutorium – 
podsumował burmistrz Mi-
chał Pasieczny. - Tym bardziej 

serdecznie dziękuję radnym 
Rumi za jednogłośne poparcie 
tej uchwały. Sądzę, że kon-
struktywną współpracą, dialo-
giem, rozmowami i wspólny-
mi działaniami ze wszystkimi 
radnymi oraz mieszkańcami 
naszego miasta, przyspie-
szymy zdecydowanie 
jego rozwój.
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Samorządy oraz spółki ko-
lejowe od wielu lat zastana-
wiają się, jak można wyko-
rzystać budynki dworców 
kolejowych. Są to często za-
bytkowe budynki, znajdujące 
się w atrakcyjnych miejscach 
miast i większych wsi. Pio-
nierem na skalę ogólnopolską 
w tej kwestii stała się Rumia, 
w której powołano do życia 
„Stację Kultura”. W budynku 
starego dworca kolejowego 
swoją siedzibę znalazły nie 
tylko kasy biletowe, pocze-
kalnia dla podróżnych czy 
toalety, ale też (a właściwie 
przede wszystkim) miejska 
biblioteka. Od tej pory dwo-
rzec stał się lokalnym centrum 
kultury, skupiającym różne 
organizacja i stowarzysze-
nia, a także miejscem wielu 
spotkań i eventów. Podobny 
pomysł będzie realizowany 
w Wejherowie. 

Generalny remont

Dzięki wspólnym staraniom 
Gabrieli Lisius, starosty wej-
herowskiego i Krzysztofa 
Hildebrandta, prezydenta 
Wejherowa, udało się dojść 
do porozumienia z przedsta-
wicielami kolei i rozpocząć 
procedurę modernizacji dwor-
ca PKP w Wejherowie. W cią-
gu 2 lat zabytkowy, 150-letni, 
zniszczony dziś budynek zo-
stanie zmodernizowany i ma 
stać się wizytówką nie tylko 
miasta, ale i całego powiatu. 
W środę 24 czerwca został 
podpisany list intencyjny w tej 
sprawie. Porozumienie pod-
pisali przedstawiciele trzech 
zainteresowanych stron - Ja-
rosław Bator, członek zarządu 
PKP S.A. Oddział Gospoda-
rowania Nieruchomościami 
w Gdańsku, Gabriela Lisius, 
starosta powiatu i prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. Strony 
zobowiązały się do wspólnej 
realizacji projektu przebu-
dowy dworca kolejowego 

Kulturalny dworzec
WEJHEROWO | W ciągu najbliższych dwóch lat wejherowski dworzec kolejowy całkowicie zmieni zarówno swój 
wygląd, jak i przeznaczenie. Stanie się bowiem nową siedzibą dwóch działów wejherowskiego muzeum. 

w Wejherowie. 
PKP w ramach planowanych 
inwestycji w latach 2015-2017 
zmodernizuje budynek dworca, 
dostosowując go do obowiązu-
jących przepisów i standardów 
europejskich. Do wyremon-
towanego dworca PKP swoje 
kasy zamierza przenieść rów-
nież PKS. 
Powiat wejherowski i miasto 
Wejherowo zagospodarują 
natomiast I piętro i poddasze 
dworca (łącznie ponad 400 m2) 
z przeznaczeniem na cele kul-
turalne i edukacyjne, w tym na 
sale wystaw czasowych, miej-
sce spotkań, konferencji, itp. 
A wszystko to w ramach pro-
jektu o roboczej nazwie „Kolej 
na Kulturę ”. 

Kultura na dworcu

Samorządy postanowiły za-
adoptować część budynku 
dworca kolejowego w Wejhero-
wie na potrzeby dwóch działów 
Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie: Działu Historii 
Miasta Wejherowa oraz Działu 
Antropologii Kultury Kaszub 
(na bazie Działu Sztuki i Pa-
miątek po Pisarzach i pracowni 
Etnografii). Umieszczone tam 
zostaną pracownie dla działów 
muzeum i korzystających ze 
zbiorów, sala konferencyjna, 
gdzie odbywać się będą lekcje 
muzealne dla różnych grup wie-fo
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kowych oraz spotkania kół 
zainteresowań. 
Planuje się również utworze-
nie punktu spotkań młodzieży 
szkół średnich dojeżdżającej 
do Wejherowa autobusami 
PKS i kolejką SKM – tzw. 
„Poczytalnię”. W tej części 
Starostwo Powiatowe propo-
nuje organizację przestrzeni 
dla młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnej, która z racji 
miejsca zamieszkania i po-
wiązań komunikacyjnych 
zmuszona jest korzystać 
z węzła dworca kolejowego 
SKM i dworca PKS w Wej-
herowie. 
Rozpoczęcie inwestycji za-
planowane jest na III kwartał 
2016 rok.

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa:

- Bardzo długo czekaliśmy na mo-
dernizację głównego dworca w mie-
ście, gdyż odgrywa on bardzo ważną 
rolę publiczną. Jest to miejsce, gdzie 
krzyżują się różne drogi dojazdu do 
Trójmiasta. Ludzie dojeżdżają tu np. 
PKS-em, i stąd wyruszają dalej. To 
tak naprawdę miejsce bardzo istotne 

z punktu widzenia komunikacyjnego. My – jako miasto – 
patrzymy na to jeszcze szerzej. Realizujemy przecież węzeł 
„Kwiatowa”, w efekcie nastąpi przebudowa całego terenu 
– placu przed dworcem, placu za dworcem, modernizacja 
torów, modernizacja dworca, przeniesienie kas PKS-u do 
budynku i stworzenie nowych funkcji publicznych. Spowo-
duje to, że powstanie tu nowa jakość. Dążymy do tworzenia 
jak najlepszych warunków dla rozwoju środowisk twórczych 
i wykorzystywania ich kreatywności, a takie z pewnością 
znajdą się w zmodernizowanym budynku dworca PKP. 

To będzie nowa jakość

Gabriela lisius, 
starosta powiatu wejherowskiego:

- To inwestycja chyba najbardziej od 
wielu lat oczekiwana przez miesz-
kańców nie tylko miasta, ale i powia-
tu. Tutaj koncentruje się część życia, 
mieszkańcy różnych miejscowości 
powiatu wejherowskiego tu się zjeż-
dżają, tu się przesiadają z autobusu 
czy samochodu i SKM-ką udają się do 

szkół czy do pracy. Obiekt powinien być nie tylko miej-
scem przyjaznym i kulturalnym, ale też spełniać wiele 
funkcji. Chcemy, aby to była nie tylko poczekalnia, ale 
miejsce edukacyjne i kulturalne, miejsce spotkań mło-
dzieży. Pomysł został szeroko przedyskutowany, długo 
zastanawialiśmy się, czego jeszcze brakuje w mieście, co 
mogłoby powstać w tym budynku. I tak powstał projekt 
„Kolej na kulturę”. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna, 
to kolejny przykład tego, że działając wspólnie można 
dużo więcej zrobić. 

kolej na kulTurę

nowe dworce, 
nowy wizerunek

Jarosław bator, 
członek zarządu PKP S.A.:

- Dworzec zostanie całkowicie prze-
budowany, wyremontowany i wypo-
sażony w najnowsze instalacje oraz 
niezbędne elementy techniczne. 
Najważniejsza jednak będzie zmia-
na funkcjonalna powierzchni, która 
spowoduje, że cała przestrzeń będzie 
wykorzystywana zarówno na potrzeby 

kolei, jak i cele, które uzgodniliśmy z przedstawicielami sa-
morządów. My, jako PKP S.A., od dłuższego czasu prowadzi-
my zmianę wizerunku dworców, chcemy, aby kojarzyły się 
nie tylko z podróżą, ale stały się również miejscem spotkań. 
To udaje nam się realizować dzięki dobrej współpracy z sa-
morządami. Dotychczas powstały między innymi biblioteka 
i czytelnia w Rumi oraz w Obornikach Śląskich, a także prze-
strzeń wystawiennicza na antresoli wrocławskiego Dworca 
Głównego. Dworzec wejherowski jest już z jednym z ostat-
nich pomiędzy Lęborkiem a Malborkiem, który nie został 
jeszcze odnowiony.

fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t

fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t
fo

t. 
R

af
ał

 K
or

bu
t

fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t



POWIAT WEJHEROWSKI
www.powiat.wejherowo.pl /powiatwejherowski

9 czerwca odbył się ogólno-
polski Kongres Rodzicielstwa 
Zastępczego, podczas które-
go wręczono wyróżnienia dla 
Organizatorów Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej i Powiatów 
najbardziej zaangażowanych 
w rozwój pieczy zastępczej. 
Wśród wyróżnionych znalazł 
się Powiat Wejherowski i Po-
wiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wejherowie. 

Pod hasłem „Dziecko jest naj-
ważniejsze” odbył się w Mini-
sterstwie Gospodarki w Warsza-
wie III Kongres Rodzicielstwa 
Zastępczego zorganizowany 
przez Koalicję na Rzecz Ro-
dzinnej Opieki Zastępczej. 
Patronat Honorowy nad Kon-
gresem objął Minister Pracy 
i Polityki Społecznej, Minister 
Sprawiedliwości, Rzecznik 
Praw Dziecka oraz Prezydent 
Miasta Warszawy. Ideą Kongre-
su jest promocja rodzinnej opie-
ki zastępczej oraz zwiększanie 
świadomości społecznej w za-
kresie opieki nad dzieckiem 
i rodziną.

Koalicja w ramach projek-
tu „Dobre działanie to w sed-
no wnikanie”, realizowanego 
z programu Obywatele dla 
Demokracji, przy współpra-
cy z komisją ekspertów oraz 
Związkiem Powiatów Polskich 
i Ogólnopolskim Stowarzysze-
niem Powiatowych i Miejskich 
Ośrodków Pomocy Rodzinie 
„Centrum”, wyróżniła w  tym 
roku cztery powiaty ziemskie: 
bialski, legionowski, turecki 
i wejherowski oraz pięć miast 
na prawach powiatu tj.: Gdańsk, 
Gdynię, Kielce, Radom i Ryb-
nik. 

Wyróżnienie przyznawane za 
wkład w rozwój rodzinnej opieki 
zastępczej oraz podejmowanie 
wysiłków, aby dobrze realizo-
wać zapisy ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy za-
stępczej odebrali  w Warszawie 
– Jacek Thiel Etatowy Członek 
Zarządu, Iwona Romanowska 
Dyrektor PCPR w Wejherowie 
oraz zastępca Dyrektora PCPR 

w Wejherowie Małgorzata Ber-
nacka. 

– To wyróżnienie jest dla nas 
sygnałem, że dobrze realizuje-
my założenia koncepcji pieczy 
zastępczej –  powiedział Jacek 
Thiel Etatowy Członek Za-
rządu. – Ustawa o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy za-
stępczej ściśle określiła zada-
nia, zasady fi nansowania oraz 
rolę samorządów i podległych 
placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych. Jednak realizując te 
założenia zawsze staramy się 
mieć na uwadze przede wszyst-
kim dobro dzieci.  

Nagrody przyznawane są 
w oparciu o przeprowadzone we 
wszystkich powiatach ankiety 
wraz z dołączonymi wnioska-
mi, a także dane z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. 

Podczas Kongresu uczestni-
cy spotkania wysłuchali także 
wystąpień prelegentów, którzy 
zwrócili uwagę na potrzebę sta-
łości i poczucie bezpieczeństwa 

dzieci w rodzinach zastępczych. 
Celem rodzinnej opieki za-
stępczej powinno być bowiem 
zapewnienie ochrony, opieki 
i warunków do zaspokajania 
podstawowych potrzeb dziecka, 
w tym m.in. potrzeby poczucia 
bezpieczeństwa, czego życzyła 
wszystkim dzieciom Natalia.

– Życzę wszystkim, by czuli 
się w swoich rodzinach tak bez-
piecznie i były tak kochane jak 
ja w swojej – mówiła piętnasto-
latka na początku spotkania.

 Ponadto dyskutowano na te-
mat roli poszczególnych insty-
tucji we wsparciu dzieci i rodzin 
oraz obecnego systemu rodzin-
nej opieki zastępczej i potrzebą 
ewentualnych zmian.

W Kongresie uczestniczyło 
około 400 osób, wśród nich 
głównie przedstawiciele orga-
nizatorów pieczy zastępczej, 
rodzice zastępczy, a także m.in. 
Wiceminister Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbieta Seredyn, 
Dyrektor Biura Związku Powia-
tów Polskich Rudolf Borusie-
wicz, Rzecznik Praw Dziecka 
Marek Michalak oraz Mirosław 
Chrapkowski Przewodniczą-
cy Rady Rodzin Zastępczych 
z Wejherowa.

Koalicja na rzecz rodzinnej 
opieki zastępczej to grupa prak-
tyków z całej Polski. Ich misją 
jest realizowanie prawa dziecka 
do wychowania w rodzinie oraz 
promowanie rodzicielstwa za-
stępczego, ponieważ w Polsce 
brakuje kandydatów na rodzi-
ców zastępczych.

Wyróżnienie dla Powiatu Wejherowskiego i PCPRII piknik rodzinny 
przy wejherowskim Muzeum

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki
oraz Parafi alnym Oddziałem Akcji Katolickiej 

przy Parafi i Świętej Anny w Wejherowie
serdecznie zapraszają na 

II piknik rodzinny pn. „Kaszubskie siadanie na trawie”, 
połączony z Wejherowską Galą Akordeonu

w sobotę 27 czerwca w godz. 16.00-19.00
na tarasie i w parku przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Podczas pikniku zaprezentowana zostanie muzyka w wy-

konaniu akordeonistów, m.in. uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Wejherowie.

O godz. 18.00 odbędzie się koncert, w którym wystąpi: 
Paweł Nowak - „Akordeonowy rekordzista”. 

Promocja książki Eugenii Drawz  
„W cieniu Piaśnicy”

Wydawnictwo Region i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 

mają zaszczyt zaprosić na promocję książki
Eugenii Drawz „W cieniu Piaśnicy”

Promocja odbędzie się 30 czerwca 2015 r. o godz. 18.00 
w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

W programie m.in.:
prezentacja sceniczna przygotowana przez słuchaczy Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie pod kierunkiem Wan-
dy Kanteckiej orz kiermasz książek Wydawnictwa Region.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cy-
klu „Środa z Funduszami” zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom 
związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji społecznej 
i zawodowej z Funduszy Europejskich w perspektywie fi nansowej na lata 2014-2020. 

W programie spotkania m.in. omówienie:
• możliwości uzyskania dofi nansowania z Programów na lata 2014-2020:
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
 - Programów współpracy ponadnarodowej,
• źródeł informacji o Funduszach Europejskich.
Uwaga!
Liczba miejsc jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie 
prawo zamknięcia naboru w przypadku zebrania kompletu formularzy zgłoszeniowych. 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.powiatwejherowski.pl 
Formularz należy przesłać na adres: 
punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl 
Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.
„Środy z Funduszami dla...” to cykl spotkań informacyjnych dla benefi cjentów organizowa-
nych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Spotkania informacyjne są współfi nansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Spotkanie informacyjne: 
„Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”
- 1 lipca 2015 r. (środa) o godz. 10.00. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.
„Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”



Inwestycja, polegająca na bu-
dowie kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Gościcino, 
została zakończona, zaś sieć 
wraz z całą infrastrukturą zo-
stała uroczyście oddana do 
użytku.
Oficjalne zakończenie projektu 
odbyło się na terenie przepom-
powni ścieków w Gościcinie 
– jest to jeden z elementów no-
wej sieci kanalizacyjnej.
W ten sposób Gościcino stało 
się pierwszą praktycznie cał-
kowicie skanalizowaną miej-
scowością w gminie. Miesz-
kańcy, którzy chcą podłączyć 
się do sieci, mogą liczyć na 
dofinansowanie.
- To pierwsza miejscowość 
w naszej gminie, o której 
można powiedzieć, że zo-
stała skanalizowana – mówi 
Henryk Skwarło, wójt gminy 
Wejherowo. - Oczywiście nie 
w pełnych 100 procentach, bo 
takiego wyniku nie mają nawet 
miasta, ale w zdecydowanej 
większości. W ramach tego 
zadania w Gościcinie wybudo-
wano ponad 21 km kanalizacji 
sanitarnej. Biorąc pod uwagę 
odcinki zrealizowane wcze-
śniej jest tutaj ponad 45 km 
kanalizacji, do której miesz-
kańcy podłączają się, a teraz 
kolejnych wiele posesji będzie 
można podłączyć.
Zakończenie tej inwestycji nie 
oznacza zakończenia rozbudo-
wywania sieci kanalizacyjnej. 
Wręcz przeciwnie – zostanie 
ona wykonana w kolejnych 
miejscowościach.
- Nie ma przerwy, już teraz 
wykonawca realizuje kolejne 
zadanie – dodaje wójt Henryk 
Skwarło. - Odcinek o długości 
ok. 8 km w Bolszewie, najwięk-

szej miejscowości w naszej 
gminie. Myślę, że największe 
miejscowości, a żyje w nich 
ponad 60 proc. mieszkańców 
gminy, będą skanalizowane 
w ciągu 1,5 roku do dwóch 
lat. Także rozpoczęliśmy bu-
dowę kanalizacji w Kąpinie, 
w początek realizacji wchodzi 
tez kanalizacja w Łężycach. 
Tak więc bardzo dużo w tym 
zakresie się działo, dzieje i bę-
dzie działo.
Wójt podkreśla, że bardzo 
ważne są tu kwestie finansowe. 
Ostatnie zadanie w Gościcinie 
zostało bowiem zrealizowane 
i sfinansowane przez PEWiK 
(Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Gdyni). 
Spółka pozyskała dofinanso-
wanie na ten cel z funduszy 
zewnętrznych.
- Kosztowało to w sumie 13 
mln złotych, ale ponieważ 
wszystko zakopaliśmy pod 
ziemię, mieszkańcy nie będą 
tego widzieć – zażartował 
podczas oddawania do użytku 
inwestycji Henryk Tomaszew-
ski, prezes zarządu PEWIK 
Gdynia. - Ale najważniejsze, 
że będą z tego korzystać.
Początkowo gmina Wejhe-
rowo miała partycypować 
w kosztach. Ponieważ jednak 
PEWiK wziął na swoje barki 
cały ciężar finansowania, gmi-
na zaoszczędzone pieniądze 

przeznaczy na dofinansowa-
nie podłączania poszczegól-
nych posesji do kanalizacji. 
W ten sposób fundusze trafią 
bezpośrednio do mieszkań-
ców, władze gminy mają zas 
nadzieję, że pomagając w ten 
sposób właścicielom domów, 
więcej osób zdecyduje się na 
wykonanie przyłączy. Pierw-
sze wnioski, złożone przez 
mieszkańców, zostały pozy-
tywnie rozpatrzone. Około 180 
mieszkańców otrzymało dofi-
nansowanie, a na najbliższym 
posiedzeniu radni gminy mają 
podjąć decyzję o przyznaniu 
kolejnych środków na ten cel.
PEWIK zapowiada, że ka-
nalizacja niedługo zawita do 
kolejnych miejscowości znaj-
dujących się na terenie gminy 
Wejherowo.
- Już zbudowaliśmy prawie 
50 km sieci kanalizacyjnej na 
terenie gminy Wejherowo, a to 
przecież nie koniec – podkre-
śla prezes Henryk Tomaszew-
ski. - Jesteśmy spółką z Gdyni, 
ale realizujemy zadania tam, 
gdzie jest potrzeba. W Gości-
cinie taka potrzeba była, po-
staraliśmy się o środki unijne, 
dołożyliśmy swoje i ją zreali-
zowaliśmy.
Wszystkie ścieki płyną kana-
lizacją do jednej, wspólnej, 
dużej oczyszczalni ścieków – 
w Dębogórzu. Rafał Korbut

Kanalizacja gotowa
GMINA WEJHEROWO | Pierwsza miejscowość w gminie Wejherowo 
została niemal w 100 procentach skanalizowana. Właśnie oddano do użytku 
nowo wybudowaną sieć kanalizacyjną.
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Teren, do tej pory będący 
własnością miasta, na którym 
ma zostać zbudowana nowa 
siedziba sądu, został przejęty. 
Od środy nieruchomością for-
malnie zarządza gdański sąd. 
W obecności notariusza pod-
pisano umowę przekazania 
gruntu przez miasto na rzecz 
Skarbu Państwa. 
Chodzi o nieruchomość w re-
jonie ulic Wniebowstąpienia 
i Reformatów. Już wiele mie-
sięcy temu podjęto decyzję, 
że powstanie tam nowy budy-
nek sądu. Teren został właśnie 
przekazany - akt notarialny 
podpisali Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejhero-
wa, oraz Marian Pieńczewski, 
dyrektor Sądu Apelacyjnego 
w Gdańsku. 
Budowa nowej siedziby 
ma usprawnić pracę sądu 
i zwiększyć jego dostępność 
dla mieszkańców.
- Dla mieszkańców Wejhero-
wa ważną rzeczą jest polep-
szenie dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, co wiąże się 
w pierwszej kolejności z za-
pewnieniem właściwych wa-
runków lokalowych Sądowi 
Rejonowemu w Wejherowie - 
mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Dla-
tego miasto przekazuje sądo-
wi nieruchomość, która jest 
przeznaczona pod budowę 
nowej siedziby. Przygotowa-
nie tego terenu do inwestycji 
trwało bardzo długo. Znaj-
dowały się tu różne budyn-
ki, trzeba było części terenu 
pozyskać od prywatnych 

właścicieli i dopiero w ten 
sposób stworzyć przestrzeń, 
w która można zainwesto-
wać. Chcielibyśmy, aby ta 
przestrzeń była przeznaczona 

pod usługi, działalność go-
spodarczą i handel. Czyli taka 
przestrzeń, która ożywia mia-
sto. Kolejne takie małe cen-
trum na terenie Wejherowie. 

I sąd ze swoimi potrzebami 
idealnie nam się wpisał w tę 
wizję. Dzięki temu mogliśmy 
zaproponować, aby w ramach 
inwestycji na tym terenie zna-

lazł się nowy budynek dla 
sądu. Ostatecznie zbudujemy 
więc ciekawy fragment mia-
sta, który ożywi ten obszar. 
Rafał Korbut

Rusza budowa sądu
WEJHEROWO | - Będziemy robić wszystko, aby jak najszybciej zrealizować tę inwestycję – zapowiedział dyrektor gdańskiego 
sądu apelacyjnego podczas oficjalnego przejęcia terenu, na którym ma powstać nowa siedziba wejherowskiego sądu. 

Marian 
PieńczewsKi, 
dyrektor Sądu 
Apelacyjnego 
w Gdańsku:

- Dzięki przy-
chylności prezydenta oraz 
pozytywnej ocenie ministra, 
bo z naszej strony zgoda na 
przejęcie terenu i realiza-
cję tej inwestycji była już od 
dawna, udało się dziś podpi-
sać umowę notarialną. Mia-
sto musiało wykonać wiele 
przygotowań, np. oczyścić 
ten teren, aby transakcja 
przejęcia była możliwa. Skarb 
Państwa nie chciał brać na 
siebie obowiązku wysiedlania 
mieszkańców czy burzenia 
starych budynków. Miasto 
to wykonało i przygotowało 
od strony formalno-prawnej. 
Z naszej strony w stosun-
kowo krótkim czasie udało 
się wszystko przygotować 
i uzyskać zgodę ministra na 
kupno nieruchomości, co dzi-
siaj udało się zrealizować. To 
ważna inwestycja, ponieważ 
sąd ma obecnie cztery loka-
lizacje w Wejherowie i dwie 
w Pucku. Postawienie takie-
go budynku poprawi jego 
dostępność dla obywateli 
i sprawność funkcjonowania 
tej instytucji. Sędziowie teraz 
jeżdżą do Pucka i przemiesz-
czają się między różnymi bu-
dynkami. Obecne warunki 
lokalowe zwyczajnie nie wy-
starczą i nie przystają też do 
powagi sądu. Nowa inwesty-
cja usprawni działanie i skró-
ci czas rozpatrywania spraw. 
Jeszcze w tym roku powsta-
nie projekt budynku, a jeżeli 
pozwoli sytuacja finanso-
wa, budowa rozpocznie się 
w przyszłym roku.

ProjekT 
jeszcze 
w Tym roku
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Prąd elektryczny o wysokim 
napięciu (i niskim natęże-
niu) wywołuje u agresyw-
nego napastnika chwilowy 
bezwład mięśni, pozwalając 
tym samym na odpowiednią 
reakcję funkcjonariuszom.
Do rumskiej komendy Stra-
ży Miejskiej paralizatory 
trafiły w celu podniesie-
nia poziomu bezpieczeń-
stwa naszych mieszkańców. 
Będą używane w sytuacjach 
wymuszonych przez naj-
bardziej agresywne wobec 
społeczeństwa czy funkcjo-
nariuszy zachowania osób, 

które bezpośrednio mogłyby 
także zagrażać bezpieczeń-
stwu w naszym mieście. 
- Służby odpowiedzialne za 
porządek publiczny i bezpie-
czeństwo miasta muszą wy-
kazać się nie tylko profesjo-
nalizmem i odpowiednimi 
umiejętnościami w codzien-
nych działaniach, ale tak-
że nowoczesnym sprzętem 
i przygotowaniem na każdą 
sytuację - podkreśla Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. 
- Dlatego decyzję o zakupie 
paralizatorów uważam za 
właściwą i podnoszącą po-

ziom bezpieczeństwa w na-
szym mieście.
Uprawnienia umożliwiające 
stosowanie paralizatorów 
przez strażników miejskich 
przewidział ustawodaw-
ca, po czym wiele spośród 
komend Straży Miejskich 
zabiegało o tego typu broń. 
Tak było np. w Sopocie. 
- W rumskiej Straży Miej-
skiej sprzęt użytkowany 
będzie od bieżącego miesią-
ca – podsumowuje Roman 
Świrski, komendant Straży 
Miejskiej.
(raf)

Innowacje 
w miejskiej straży
RUMIA | Straż Miejska w Rumi otrzymała nowe narzędzie - paralizatory 
“TASER XP–26”. To specyficzna broń, która jest w stanie wystrzeliwać elek-
trody na odległość nawet do 7 m.
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Rumscy strażnicy już mogą korzystać z nowego sprzętu

PRENUMERATĘ
ZAMÓW

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk



10 www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

sl
ub

yi
w

es
el

a.
in

fo

P
R

Z
E

G
L

Ą
D

A
J 

O
N

L
IN

E

dowiedz się więcej:       tel. 792 060 155
   e-mail: z.mochnacz@expressy.pl

Z głębokim żalem oraz wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Księdza Jana Gaszty
Radcy Duchownego ad honores 

w Parafi i pw. Trójcy Świętej w Wejherowie

Kapłana - przez cały okres swojej 59 - letniej posługi 
kapłańskiej, zaangażowanego w rozwój duchowy parafi an, 

którym służył w kolejnych placówkach duszpasterskich 
rozsianych na Ziemi Kaszubskiej, Księdza do ostatnich dni 

pełniącego posługę kapłańską, osobę duchowną
z oddaniem służącą Bogu, Kościołowi i Wiernym. 

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Kapłanom 
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący Rady 

Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa

wraz z Pracownikami

Dzieci z Żelazna i sąsied-
nich wsi położonych w gmi-
nie Choczewo od dzisiaj 
mogą się cieszyć wyremon-
towaną świetlicą środowi-
skową. Wszystko dzięki PGE 
Polska Grupa Energetyczna 
S.A., która realizuje II edycję 
wolontariatu pracowniczego 
PGE „Pomagamy”.

Ponad 200 wolontariuszy 
PGE z całej Polski w tym roku 
realizuje łącznie 40 projek-
tów dla lokalnych społeczno-
ści. Świetlica środowiskowa 
w Żelaznem to jedyna inwe-
stycja PGE w województwie 
pomorskim w II edycji PGE 
„Pomagamy”, jednak w ko-
lejnych tygodniach PGE zre-
alizuje program wsparcia 29 
kolejnych świetlic z trzech 
gmin: Choczewo, Krokowa 
i Gniewino.

Jak czytamy na stronie in-
ternetowej PGE S.A., „celem 
programu wolontariackiego 
PGE <<Pomagamy>> jest 
aktywizacja oraz integracja 
pracowników [PGE], rozwój 
ich umiejętności i wspieranie 

w działaniach na rzecz naj-
bliższego otoczenia. Inicjato-
rami i fundatorami programu 
są PGE Polska Grupa Ener-
getyczna oraz Fundacja PGE 
– Energia z Serca”.

Na uroczystości otwarcia 
świetlicy w Żelaźnie byli 
obecni m.in. Wiesław Gęb-
ka, wójt gminy Choczewo, 
a także Jacek Cichosz, prezes 

spółki PGE EJ1, która ma 
przygotować budowę pierw-
szej polskiej elektrowni ją-
drowej.

W trakcie uroczystości 
otwarcia świetlicy w Że-
laźnie, odbyły się pokazy 
chemiczne dla dzieci. Panie 
z koła gospodyń wiejskich 
przygotowały obfi ty poczę-
stunek.

PGE wyremontowała świetlicę w Żelaźnie
GMINA CHOCZEWO | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wyremontowała i doposażyła świetlicę środowiskową w Żelaźnie w gminie Chocze-
wo. Przedsięwzięcie udało się zrealizować w ramach II edycji wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”.
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Spółka PGE EJ 1, która zo-
stała wyznaczona do przygo-
towania i realizacji inwestycji 
budowy elektrowni jądrowej 
jest właśnie w trakcie prowa-
dzenia badań lokalizacyjnych 
tego obiektu w dwóch lokali-
zacjach jednocześnie. Mowa 
o lokalizacjach w wojewódz-
twie pomorskim: „Chocze-
wo” w gminie Choczewo 
oraz „Żarnowiec” w gminach 
Gniewino i Krokowa.

- Badania środowiskowe 
i lokalizacyjne są kluczowym 
elementem projektu budowy 
elektrowni jądrowej. Ich ce-
lem jest wskazanie bezpiecz-
nego dla ludzi i środowiska 
umiejscowienia elektrowni. 
Na podstawie ich wyników 
będziemy mogli do minimum 
ograniczyć oddziaływanie 
elektrowni na życie okolicz-
nych mieszkańców oraz lo-
kalną faunę i florę – podkreśla 
Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 
1.

Badania polegają mi.n. na 
dokładnej inwentaryzacji ga-
tunków roślin i zwierząt, ce-
lem jest także przebadanie 
środowiska lądowego i wod-
nego. W ramach prac zosta-
nie też oceniony aktualny stan 
środowiska, w tym poziom 
zanieczyszczenia i występo-
wanie izotopów promienio-
twórczych w gruncie, wodach 
powierzchniowych i podziem-
nych oraz atmosferze. 

Zmiana w Choczewie

Inwestor szacuje, że będzie 
mógł wskazać wstępnie wio-
dącą lokalizację elektrowni 
na etapie opracowania rapor-
tu o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla planowane-

go przedsięwzięcia, 
czyli w 2017 roku.

Analiza już zebra-
nych danych spra-
wiła, że  zmianie 
ulec może obszar 
badań w lokalizacji 
„Choczewo”. Prze-
prowadzone dotąd 
badania wskazały, 
że taka lokalizacja 
może mieć wpływ 
na znajdujące się 
w sąsiedztwie ob-
szary Natura 2000 
w okolicy Biało-
góry. Inwestor zle-
cił więc niezależną 
ocenę oddziaływa-
nia inwestycji na 
obszary Natura 
2000. Taki doku-
ment ma być goto-
wy pod koniec bie-
żącego roku.

- W najbliższych 
miesiącach przepro-
wadzimy w loka-
lizacji „Choczewo” 
badania i analizy przyrodni-
cze oraz hydrogeologiczne. 
Potwierdzą one, czy decy-
zja o korekcie obszaru badań 
potencjalnej lokalizacji elek-
trowni, jest wskazana ze 
względów przyrodniczych – 
zapowiada Jacek Cichosz.

Odwierty i wizyty 
badaczy

Jak będą w praktyce wyglą-
dały badania? Inwestor tłu-
maczy, że na wyznaczonych 
działkach zostanie zamonto-
wana aparatura pomiarowa 
i badawcza, a w okolicy po-
jawią się  kilkuosobowe ekipy 
badaczy prowadzące obser-
wacje przyrodnicze. Następ-

nie wykonane zostaną specja-
listyczne modelowania oraz 
analiza wpływu oddziaływań 
na obszary Natura 2000. Je-
śli ekspertyzy potwierdzą za-
grożenie znaczących nega-
tywnych oddziaływań, strefa 
dalszych badań lokalizacyj-
nych zostanie prawdopodob-
nie przesunięta w kierunku 
zachodnim.

- Prowadzone badania nie 
spowodują ingerencji w ży-
cie mieszkańców okolicznych 
miejscowości (Jackowo, Lu-
biatowo-Kopalino, Słajsze-
wo) i środowisko naturalne, 
a także nie będą mieć wpływu 
na ruch turystyczny w gminie. 
Prowadzone prace badawcze 
nie będą stanowiły ingerencji 
w lokalny krajobraz, a turyści 

będą mogli w pełni korzystać 
z walorów okolicznej przyro-
dy – podkreśla Maciej Stry-
jecki, Dyrektor Biura Lokali-
zacji i Ochrony Środowiska.

Turyści będą 
przyjeżdżać 

Spółka PGE EJ 1 regular-
nie organizuje spotkania dla 
mieszkańców okolicznych te-
renów. Na tych spotkaniach 
udzielane są informacje na te-
mat aktualnego stanu badań. 
W trakcie spotkań przed-
stawiciele inwestora odpo-
wiadają również na pyta-
nia mieszkańców. Podczas 
ostatnich trzech  spotkań, 
dla mieszkańców trzech so-
łectw - Słajszewa, Lubiato-

wa - Kopalina i Jac-
kowa, dużo miejsca 
poświęcono tematowi 
ruchu turystycznego. 
Inwestor tłumaczył, 
że prowadzenie ba-
dań nie będzie miało 
negatywnego wpły-
wu na rozwój turysty-
ki w gminie. 

-Współistnienie 
energetyki jądro-

wej i turystyki jest 
możliwe bez szkody 
dla któregokolwiek  
z sektorów. Potwier-
dzają to doświadcze-
nia krajów, w których 
od lat funkcjonują 
obiekty jądrowe. Na 
świecie funkcjonu-
je ponad 400 reakto-
rów jądrowych w 30 

krajach. Wiele z nich umiej-
scowionych jest w regionach 
bardzo atrakcyjnych tury-
stycznie. Elektrownie funk-
cjonują bezpiecznie na obsza-
rach znajdujących się na liście 
UNESCO, w pobliżu uzdro-
wisk czy kąpielisk wyróżnio-
nych środowiskowym certy-
fikatem blue flag – tłumaczy 
Katarzyna Włodek-Makos, 
Dyrektor Biura Komunikacji 
i Relacji Zewnętrznych.

Elektrownia coraz bliżej
INWESTYCJA | Już za dwa lata zostanie wskazana  preferowana przez inwestora lokalizacja elektrowni jądrowej na 
Pomorzu. Wiadomo już, że możliwe jest przesunięcie lokalizacji w gminie Choczewo, żeby inwestycja nie oddziaływała na 
znajdujące się w sąsiedztwie obszary Natura 2000.

Podatki i miejsca pracy

Stałym tematem rozmów 
z mieszkańcami była spra-
wa korzyści dla mieszkańców 
i gmin związanych z lokaliza-
cją elektrowni jądrowej w ich 
rejonie. Jako najbardziej wy-
mierną korzyść finansową dla 
gminy Inwestor wskazał po-
datki, które operator elektrow-
ni będzie wpłacał każdego roku 
do ich kasy. Bezpośredni sza-
cowany roczny dochód gminy-
gospodarza elektrowni może 
wynieść od 30 do 40 mln zło-
tych. Z tego tytułu wpływy 
będą mieć również gminy są-
siednie – ustawodawca zadbał 
bowiem o to, aby 50 proc. po-
datków płaconych przez elek-
trownię trafiało właśnie do 
nich. 

- Po stronie benefitów 
należy też zapisać miej-
sca pracy i infrastrukturę, 
które powstaną w związku  
z budową i eksploatacją elek-
trowni. W trakcie budowy 
elektrowni jądrowej niezbędne 
jest bezpośrednie zatrudnienie 
2500-4000 osób – mówi prezes 
PGE EJ 1.

Inwestor podkreślał też, że 
często pojawiający się argu-
ment, iż w elektrowni zatrud-
nienie mogą znaleźć jedynie 
osoby o wysokich kwalifika-
cjach nie jest zgodny z praw-
dą.  Eksperci jądrowi stanowią 
30 proc. kadry. Aż 70 proc. sta-
nowisk po odpowiednim prze-
szkoleniu może zostać obsa-
dzonych kadrą z lokalnego 
rynku. W elektrowni jądrowej 
Confrentes w Hiszpanii, któ-
rą w ubiegłym roku odwiedzi-
ła spółka PGE EJ 1, wspólnie 
z przedstawicielami gmin lo-
kalizacyjnych, pracuje obecnie 
700 osób, z których większość 
to mieszkańcy okolicznych 
miejscowości. 

Grzegorz Bryszewski

Spółka PGE EJ 1 zapowiedziała, że w okresie letnim bę-
dzie stale obecna w gminach lokalizacyjnych: Choczewo, 
Krokowa, Gniewino z ofertą edukacyjną i informacyj-
ną,pracownicy udzielą wszystkim zainteresowanym wy-
czerpujących informacji nt. projektu badań i inwestycji.
Kolejne spotkania z lokalną społecznością na temat ba-
dań lokalizacyjnych i kolejnych etapów projektu budowy 
elektrowni jądrowej zaplanowane są na wrzesień 2015 r.

Kalendarium badań
• do VIII 2015 - dodatkowe badania przyrodnicze 
   i hydrogeologiczne
• XII 2015 - określenie granic lokalizacji „Choczewo” 
• do V 2016 - inwentaryzacja leśnych siedlisk 
   przyrodniczych
• do 2017 - stały monitoring meteorologiczny, 
   hydrologiczny i sejsmiczny (kontynuacja badań 
   już rozpoczętych)
• 2017 - wskazanie wstępnej lokalizacji budowy 
   elektrowni jądrowej

Informacje w wakacje

Inwestor elektrowni atomowej jest 
w trakcie badań lokalizacyjnych.
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Komisja Rewizyjna i Regio-
nalna Izba Obrachunkowa 
pozytywnie zaopiniowały 
sprawozdanie z wykonania 
budżetu powiatu za 2014 r. 
Wykonanie dochodów wynio-
sło niemal 147,2 mln zł, co 
stanowi 102,78 proc. planu, 
natomiast wykonanie wydat-
ków wyniosło prawie 145,4 
mln zł, co stanowi 97,49 proc. 
planu.
Największy udział w budżecie 
powiatu stanowiły wydatki na 
oświatę i wychowanie (ponad 
60 mln zł, czyli 41 proc. ogółu 
zrealizowanych wydatków po-
wiatu), pomoc społeczną (19 
proc. ogółu, 27,6 mln zł) oraz 
drogi (14 proc. ogółu, ponad 
20,5 mln zł).
Z ogólnych wydatków ma-
jątkowych (inwestycyjnych) 
zrealizowanych na kwotę 
niemal 16,5 mln zł przezna-
czono środki na: inwestycje 
drogowe (10,8 mln zł), inwe-
stycje w oświacie (4,6 mln zł), 
pozostałe wydatki majątkowe 
(niespełna 700 tys. zł). 
Z inwestycji drogowych re-
alizowano zadania związane 
z przebudową nawierzch-
ni, chodników, skrzyżowań, 
a nawet mostu w wielu miej-
scowościach powiatu wejhe-
rowskiego, m.in. w Redzie, 
Górze, Rozłazinie, Gniewo-
wie, Zbychowie, Łęczycach, 
Kaczkowie, Rumi Strzepczu, 

Strzebielinku, Kielnie, Wejhe-
rowie, itd. 
Powiat zlecił też wykonanie 
dokumentacji i projektów na 
zadania remontowe i inwe-
stycyjne na drogach, tak aby 
w następnych latach móc 
przystąpić do ich realizacji. 
Są to dokumenty dotyczą-
ce budowy ulicy Odrębnej 
w Wejherowie, przebudowy 
ulicy  Przemysłowej w Wej-
herowie, remontu chodnika 
w ciągu ulicy Św. Antoniego 
do ulicy Dworskiej w miej-
scowości Robakowo, remontu 
ulicy 12 Marca w Wejherowie.  
Powiat udzielił również 
pomocy finansowej gminom, 
z którymi wspólnie realizuje 
zadania inwestycyjne.
Z wydatków majątkowych 

w oświacie najważniejszymi 
były rozbudowa i przebudo-
wa budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Wejherowie o aulę wraz 
z łącznikiem i infrastrukturą 
techniczną oraz rozbudowa 
budynku Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 4 w Wej-
herowie o wielostanowiskową 
pracownię diagnostyki samo-
chodowej z zapleczem sanitar-
nym i salami dydaktycznymi. 
W 2014 r. w ramach wydat-
ków bieżących wygospoda-
rowano również środki na re-
monty. Ogółem była to kwota 
ponad 7 mln zł na drogi po-
wiatowe, prace w placówkach 
oświatowych i w pozostałych 
jednostkach organizacyjnych 
powiatu. Rafał Korbut

Jednogłośne 
absolutorium
POWIAT | Radni Powiatu Wejherowskiego jednogłośnie udzielili abso-
lutorium Staroście Gabrieli Lisius i całemu Zarządowi Powiatu Wejherow-
skiego za wykonanie budżetu w 2014 roku. 
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Huczne powitanie lata 
KONCERT | Ukraińska grupa MIRAMI, która ma na swoim koncie 
taki hity jak: „Sexualna niebezpieczna” czy „Summer Dreams” wystąpi 
w Łebie. Koncert  zapowiedziano na 27 czerwca i będzie częścią Powi-
tania Lata w tej miejscowości.

Dla naszych Czytel-
ników mamy wyjątko-

wą atrakcję - możliwość 
wykonania zdjęcia z grupą 
MIRAMI tuż po koncercie. 
Aby wziąć udział w losowa-
niu takiej nagrody musicie 
odpowiedzieć na pytanie 

„Jak nazywa się 
debiutancki album 
grupy?” 

i wysłać odpowiedź 
na adres e-mailowy: 

g.bryszewski@expressy.pl

w piątek 26 czerwca. Kon-
kurs rozwiążemy tego sa-
mego dnia, szczęśliwe osoby 
(nagroda trafi do 2 Czytelni-
ków) otrzymają wiadomość 
e-mailem o sposobach ode-
brania nagrody.

    zdjęcie z zesPołem 
dla czyTelników 

KOnKUrS

Impreza „Powitanie Lata” 
będzie miała miejsce w sobo-
tę 27 czerwca na Skwerze Ry-
baka. O godzinie 20 wystąpi 
główna gwiazda, czyli ukra-
ińska grupa  MIRAMI, która 
zdobyła popularność w Pol-
sce dzięki takim utworom jak 
m.in. „Sexualna niebezpiecz-
na” i „Summer Dreams”. 
W trakcie imprezy zapowie-
dziano również występy lo-
kalnych zespołów oraz inne 
atrakcje. Równolegle do kon-
certów odbywać się będzie  
Festiwal Zapomniane Smaki. 
- W czasie jarmarku zarów-
no mieszkańcy jak i turyści 
dowiedzą się jak zdrowo 
i smacznie gotować posiłki 
dla siebie i całej rodziny. Na 
miejscu będzie można zaopa-
trzyć się i za darmo spróbo-
wać wszystkich produktów 
niezbędnych do utrzymania 
zdrowego trybu życia, a tak-
że wziąć udział w atrakcyj-

nych warsztatach - zapowiada 
Michał Sałata, asystent ds. 
Kultury i Sportu w UM Łeba. 

Express Powiatu Puckiego ob-
jął Patronat Medialny nad Po-
witaniem Lata w Łebie.

Tematem spotkania było 
„wsparcie dla firm w ramach 
funduszy unijnych 2014-
2020”.

Podczas śniadania Arka-
diusz Szczygieł, szef Punktu 
Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Wejherowie, 
zaprezentował aktualne moż-
liwości wsparcia firm w ra-
mach Funduszu UE w  per-
spektywie 2014-2020, oraz 
przypomniał, o czym należy 
pamiętać aplikując o środki 
unijne (dobre praktyki i prak-
tyczne wskazówki).

(raf)

Jak i gdzie aplikować 
o środki unijne
SPOTKANIE | Członkowie oraz przyjacie-
le Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda 
Biznes spotkali się na śniadaniu biznesowym 
w Hotelu Wieniawa w Rekowie Górnym.
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III Pomorskie Forum Dro-
biarskie odbyło się w dniach 
15-16 czerwca w kompleksie 
wypoczynkowym „Wichrowe 
Wzgórze” w Chmielnie k. Kar-
tuz i zostało zorganizowane 
pod patronatem Mieczysława 
Struka, marszałka województwa 
pomorskiego. 
W Forum uczestniczyli przed-
stawiciele szeroko pojętej branży 
drobiarskiej, bardzo rozwiniętej 
na Kaszubach – producenci 
piskląt, pasz, przedsiębiorcy 
hodujący stada kurcząt, wete-
rynarze, dietetycy, właściciele 
ubojni, naukowcy zajmujący się 
tematyką drobiu.
W ramach Forum odbyły się 
wykłady poświęcone tematyce 
drobiarskiej. Przemawiali m.in. 
prof. dr hab. Andrzej Koncicki, lek. wet. Wojciech Hodorowicz, 
Kazimierz Sekuła – powiatowy lekarz weterynarii, Witold Wierz-
biński – dyrektor Biura promocji Żywności ARR. 
Chętni mogli zapoznać się z ofertą licznych fi rm, które zaprezen-
towały swoje produkty na stoiskach. Nie obeszło się bez rozdania 
nagród, zafundowanych przez licznych sponsorów, a także kolacji 
i występu zespołu COCTAIL.
Pomorskie Forum Drobiarskie to inicjatywa jednocząca środo-
wisko drobiarskie na Pomorzu. Pomorscy przedsiębiorcy, prowa-
dzący fermy kurcząt, nie tylko zaopatrują w drób i jaja odbiorców 
z terenu całej Polski, ale i eksportują jaja i mięso za granicę, do 
wielu krajów Unii Europejskiej i nie tylko. 
– W 2014 roku Polska została ogłoszona największym producen-
tem drobiu w Unii Europejskiej – powiedział Aleksander Mach, 
dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdań-
sku. – Województwo Pomorskie jest zdecydowanym liderem. 
Najwięcej ferm drobiu, bo około 200, jest w samym powiecie kar-
tuskim. To rekordowa, niewiarygodna wręcz liczba – dodał.
Polska jest europejskim potentatem w produkcji drobiu, lecz jesz-
cze nie wszyscy przedsiębiorcy z branży drobiarskiej rozumieją, 
dlaczego należy się zrzeszać. 
Zygmunt Stromski, wiceprezes Pomorskiego Zrzeszenia Hodow-

ców Drobiu i Producentów Jaj, ma nadzieję, że drobiarze wreszcie 
zrozumieją, że działanie w porozumieniu, wymiana doświadczeń, 
postawienie na szeroko pojęty rozwój i inwestycje, to jedyna dro-
ga do sukcesu. – Zrzeszając się, jesteśmy silni. Sami nie zdziałamy 
nic, gdy nadejdą trudniejsze czasy – powiedział.
Ambicją PODR-u jest rozszerzenie Forum Drobiarskiego na inne 
województwa. Aleksander Mach marzy o tym, aby kiedyś odbyło 
się ogólnopolskie forum branżowe, jednak najpierw chciałby, aby 
do Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów 
Jaj przystąpili wszyscy pomorscy drobiarze. Jak dotąd w porozu-
mieniu działa co czwarty. 
Jak powiedział Mariusz Sobierajski, prezes zarządu Zrzeszenia, 
razem można zdziałać więcej. – W pojedynkę jesteśmy skazani na 
porażkę w walce z urzędnikami, którzy tylko nam przeszkadzają, 
mnożąc problemy. Musimy się zrzeszać i mówić jednym głosem, 
aby móc się bronić – stwierdził. (PS)

III Pomorskie Forum 
Drobiarskie
W Chmielnie k. Kartuz odbyło się III Pomorskie Forum Drobiarskie, zorga-
nizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku oraz 
Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. 

Od lewej stoją: Marek Stasiak – producent drobiu, właściciel 
ferm kurczaków, Mariusz Sobierajski – prezes zarządu Pomor-
skiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Jerzy 
Grzegorzewski – wójt Gminy Chmielno, Hubert Lewna – radny 
sejmiku województwa pomorskiego, właściciel fermy kur-
czaków, Aleksander Mach – dyrektor Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

fo
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SPECJALNE

Podobnie jak w ubiegłych 
latach organizatorzy tar-
gów, czyli PODR Gdańsk 
zadbali o szeroką ofertę 
wystawców z branży rolnej 
i towarzyszącej. Uczestni-
cy imprezy targowej mogli 
więc zapoznać się z ofertą 

fi rm sprzedających ciągni-
ki i maszyny rolnicze, ma-
teriały budowlane, nawozy  
i środki ochrony roślin, 
sprzęt ogrodniczy oraz 
wyposażenie budynków 
inwentarskich. Słoneczna 
pogoda zachęcała także do 
odwiedzenia stoisk fi rm 
zajmujących się energią 
odnawialną,  a szczegól-
nym zainteresowaniem 
cieszyły się prezentowane 
na targach kolektory sło-
neczne.
W ramach targów odbyła 
się również promocja mię-
sa drobiowego „Kurczak 
w domu i szkole nie tylko 
w rosole” organizowana 
przez Pomorskie Zrzesze-
nie Hodowców Drobiu 
i Producentów Jaj oraz 
Krajową  Federację Ho-
dowców Drobiu i Produ-
centów Jaj. Akcja cieszyła 
się dużym zainteresowa-
niem osób odwiedzających 
targi a jej organizatorzy 
zadbali o nietuzinkowe 
atrakcje – goście targowi 
mogli więc spróbować lo-
dów o smaku kurczako-
wym, sprawdzić wielkość 

swojej tkanki tłuszczowej 
u dietetyka albo spróbować 
potraw z drobiu stworzo-
nych przez profesjonalne-
go Szefa Kuchni.
- Warto informować ludzi 
o walorach, jakie posiada 
mięso drobiowe. Bo jest 

ono lekkostrawne,  posiada 
łatwoprzyswajalne białko 
i sprzyja odtłuszczaniu 
organizmu – podkreśla 
Mariusz Sobierajski, pre-
zes zarządu Pomorskiego 
Zrzeszenia Hodowców 
Drobiu i Producentów Jaj.
Imprezie targowej w Luba-
niu towarzyszyła  Pomor-
ska Wojewódzka Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych. 
Podczas czternastej edycji 
wystawy swoim dorobkiem 
hodowlanym pochwaliło 
się łącznie aż 142 hodow-
ców. W ramach wystawy 
prezentowane i oceniane 
były:  konie zimnokrwiste, 
bydło mleczne i mięsne, 
owce i trzoda chlewna. 
Hodowcy zaprezentowa-
li licznie króliki, gołębie, 
drób hodowlany i ozdobny 
a także małe  ptactwo ro-
dzime i egzotyczne
Targom w Lubaniu towa-
rzyszyły takze atrakcje 
muzyczne – w sobotę 6 
czerwca zagrał tam zespół 
Cocktail, na zakończenie 
imprezy targowej wystąpił 
zespół Top One. 
(GB)

Gorące targi
w Lubaniu
To były dwa słoneczne, tłumne i in-
tensywne dni. W pierwszy weeekend 
czerwca w Lubaniu koło Kościerzyny 
zorganizowano kolejną edycję Pomor-
skich Targów Rolno-Przemysłowych.
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Dolistne dokarmianie jest bardzo skutecznym sposobem uzu-
pełnienia składników pokarmowych. Można w tej formie do-
starczać zarówno makro-, jak i mikroelementy, mając na uwadze 
fakt, że makroelementy (azot, fosfor, potas, magnez, wapń i siar-
ka), pobierane przez rośliny w dużych ilościach, powinny być 
wnoszone głównie doglebowo. Z kolei zapotrzebowanie roślin 
na mikroelementy (bor, miedź, cynk, mangan, molibden, żela-
zo), pobierane w niewielkich dawkach – od kilku gramów do 
1,5-2,5 kg/ha, można w dużym stopniu, a nawet w 100% zaspo-
koić poprzez opryski dolistne. Mikroelementy wnoszone w tej 
formie są 10, a niektóre nawet 20-krotnie lepiej przyswajalne 
przez rośliny w porównaniu z ich doglebowym stosowaniem.
Niedobór konkretnych składników występuje najczęściej 
w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju rośliny, kiedy rośnie 
zapotrzebowanie na poszczególne składniki. Dlatego dolistne 
dokarmianie roślin w tych okresach, umożliwia szybkie dostar-
czenie defi cytowych składników, co skutkuje wyraźnym wzro-
stem plonów. w określonych sytuacjach można się spodziewać 
po ich wniesieniu istotnych zwyżek plonu (przeciętnie 7-14%) 
i poprawy jego jakości.
Podczas oprysku należy zwracać uwagę na następujące czyn-
niki jak m.in optymalna temperatura i pora dnia. Optymalną 
temperaturą dla dobrej przyswajalności wniesionych składni-
ków jest 12-20°C, po przekroczeniu 25°C oprysk nie może być 
dokonywany, gdyż grozi uszkodzeniem (poparzeniem) roślin, 
opryski wykonywać wieczorem lub całodobowo w pochmurny 
dzień najlepszy efekt uzyskuje się dokarmiając rośliny w fazie 
intensywnego wzrostu i rozwoju, w przypadku zbóż od począt-
ku strzelania w źdźbło do wykłoszenia, oprysk  drobnokroplisty, 
krople powinny osiąść na obu stronach liścia i łodygach,  nie 
powinny spływać. 
Wybierając termin oprysku należy uwzględnić prognozę po-
gody, dobrze gdyby w okresie 48 godzin po oprysku nie spadł 
większy deszcz, do sporządzanego roztworu nawozów można 

dodać jeden środek ochrony roślin (grzybo- lub owadobójczy), 
zgodnie z instrukcją jego stosowania. Wskazany jest też doda-
tek zwilżacza przeliczeniu na 1 ha należy przewidzieć od 200 do 
1000, roztworu cieczy roboczej, w zależności od rozrostu masy 
nadziemnej roślin i możliwości technicznych opryskiwacza.
Mocznik (bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, jest związ-
kiem organicznym i nie powoduje korozji części metalowych), 
azot w formie amidowej, łatwo wchłaniany przez tkanki ro-
ślinne, powoduje także mniejsze oparzenia roślin niż mineral-
ne związki azotu. Stosując dolistnie mocznik w fazie kłoszenia 
zwłaszcza w latach suchych, gdy doglebowo zastosowanego azo-
tu, ze względu na niedobór wody roślina nie może pobrać. Wte-
dy zastosowanie dolistnie do 5% roztworu mocznika poprawia 
wypełnienie ziarna i zawartość białka.
Zboża  - dawka kg mocznika na 100 l wodnego roztworu (% 
stężenia roztworu)
*krzewienie  20 kg + siedmiowodny siarczan magnezowy (5 
proc.- 5 kg na 100 l wody),
*strzelanie w źdźbło 12 kg + siedmiowodny siarczan magnezowy 
(5 proc.), początek kłoszenia do 5 kg mocznika na 100 l wody. 
Nie stosować roztworu mocznika w fazie kwitnienia zbóż.
Rzepak-dawka kg mocznika na 100 l wodnego roztworu (% stę-
żenia roztworu)
*ruszenie wegetacji 12 kg, 8-11 dni po pierwszym oprysku 12 
kg, zwarty zielony pąk rzepaku 12 kg
Do roztworu mocznika można dodać środki ochrony roślin wg 
zaleceń Instytutu Ochrony Roślin.

Dolistne dokarmianie – 
same korzyści
Dolistne dokarmianie roślin umożliwia szybkie wniesienie w okresie wegeta-
cji defi cytowych dla roślin składników pokarmowych zarówno w przypadku 
ich niedoboru w glebie, jak też utrudnionego pobierania. Ma to szczególne 
znaczenie w okresie niedoboru wilgoci w glebie tak jak to było w 2014 r. i za-
powiada się w 2015r. 

Literatura:
System Nawożenia „Police”
Nawozy azotowe ZAK SA
Farmer – A. Artyszak 2007
PZDR Elbląg  F Murzicz

franciszek Murzicz,  
PZDR Elbląg
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Uruchomienie montowni 
wiąże się z realizacją podpi-
sanego w 2013 r kontraktu 
na dostawę 3000 ciągni-
ków, wyposażenie centrów 
serwisowych w Etiopii oraz 
dostawę części zamiennych. 
Otwarcie montowni mia-
ło miejsce we wtorek 12 
maja. Uroczystego przecię-
cia wstęgi w czasie otwarcia 
zakładu dokonali: Dlami-
ni Zuma, przewodnicząca 
Komisji Unii Afrykańskiej 

oraz Lech Wałęsa, były pre-
zydent RP.
Montownia Ursusa  zo-
stała utworzona w mieście 
Adama. Aktualnie obecnie 
zatrudnia pracowników, 
z których większość prze-
szła szkolenia u inżynierów 
i techników z Polski.
W planach Ursusa jest eks-
pansja na kolejne rynki 
afrykańskie, gdzie zarząd 
fi rmy obserwuje popyt na 
produkty dla rolników.

Ursus otworzył 
montownię w Etiopii
Etiopska spółka METEC otworzyła 
montownię ciągników Ursus. 
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Przed dwunastoma mie-
siącami licznik rejestracji 
zatrzymał się na poziomie 
1421 sztuk. Obecnie zareje-
strowano o 4 traktory więcej. 
Od początku roku na drogi 
wyjechało jednak o 13 proc.  
nowych ciągników mniej 
niż w analogicznym okresie 
roku ubiegłego. – Rok 2015 
nie rozpoczął się dobrze dla 
producentów ciągników rol-
niczych. Od początku roku 
rynek nie rozwijał się zgodnie 
z ich oczekiwaniami. Nawet 
marzec, który zwyczajowo 
przynosił ożywienie, w tym 
roku nie napawał optymi-
zmem. Długo oczekiwaną 
zmianę przyniósł dopiero 
maj, w którym po raz pierw-
szy w tym roku sprzedaż 
osiągnęła ubiegłoroczny po-
ziom. Stało się to możliwe za 
sprawą uruchomienia wypłat 
w ramach zaległego PROW. 
Wszystko wskazuje na to, że 
również czerwiec przyniesie 
nam dobre wieści z rynku – 
mówi Mariusz Chrobot z fi r-
my Martin & Jacob.
John Deere pozostaje liderem 
rynku ciągników rolniczych. 
W maju zarejestrowano 256 
nowych traktorów tego pro-
ducenta, a więc o 38 proc. 

więcej niż w analogicznym 
okresie roku 2014 i 11 proc. 
więcej niż w kwietniu. Od 
początku roku zarejestro-
wano 915 zielono-żółtych 
ciągników co daje blisko 17 
proc. rynku i pierwsze miej-
sce w ogólnym zestawieniu  
producentów. Na miejscu 
drugim ulokował się New 
Holland, który w maju sprze-
dał 247 sztuk, czyli o 7 proc. 
mniej niż przed dwunastoma 
miesiącami. Podium ze stra-
tą 68 sztuk do lidera zamyka 
Zetor. Taki wynik oznacza 
dla czeskiego producenta, 
w porównaniu z majem 2014, 
wzrost sprzedaży o 31 proc. 
Utraconą w kwietniu pozycję 
lidera odzyskał w maju Zetor 
Major 80. W tym miesiącu 
40 nabywców (o 7 więcej niż 
przed rokiem) zdecydowało 
się na zakup tego konkret-
nego traktora. Na miejscu 
drugim znalazł się popular-
ny sadownik marki Kubota 
– model L5040. Zarejestro-
wano 31 takich ciągników, 
a więc o 30 proc. mniej niż 
w analogicznym okresie roku 
2014. Podium wśród modeli, 
z wynikiem 29 rejestracji, za-
myka Farmtrac 675DTN. 
(MCH)

Rynek rośnie w maju
W maju sprzedaż nowych ciągników 
nieznacznie wzrosła. Zarejestrowano 
1425 sztuk, czyli o 8 proc. więcej niż 
w kwietniu. Maj to także jedyny w tym 
roku miesiąc, w którym udało się po-
prawić ubiegłoroczny rezultat – infor-
muje agencja Martin & Jacob, monito-
rująca rynek rolniczy. 



Przede wszystkim elektrownia wiatrowa jest obiektem budowla-
nym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowla-
ne (ze zm.). Należy zatem – w dużym uproszczeniu – w pierwszej 
kolejności zadbać o dokonanie wszelkich formalności, jakie wiążą 
się z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zapoznać 
się z miejscowym planem zagospodarowania (przy czym w jego 
braku wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu). Można co prawda wyróżnić konstrukcje elek-
trowni, które ze względu na swoje cechy nie będą wymagały po-
zwolenia na budowę, jednak w warunkach postawionego pytania 
opcja ta nie podlega rozważeniu. Co istotne, prawo budowlane 
posługuje się defi nicją obszaru oddziaływania obiektu, przez co 
należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budow-
lanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. Do tych przepisów należą w szczególności rozporzą-
dzenie określające warunki techniczne, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie, przepisy z zakresu zagospodaro-

wania przestrzennego, przepisy z zakresu ochrony środowiska, 
jak również prawa cywilnego. Opisane regulacje mogą wpływać 
bezpośrednio lub pośrednio na dostosowanie wielkości urzą-
dzenia, jego położenie w pewnej odległości od zabudowań, czy 
przekładać się na konieczność spełnienia szczególnych wymagań 
technicznych, przykładowo odnosić się do poziomu emisji hała-
su. Na uwagę zasługuje przykładowo przewidziany ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (ze zmianami 
oraz aktami wykonawczymi) obowiązek uzyskania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach, czy kwestie odnoszące się do 
poziomu hałasu (decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu).

NIEŚCISŁE KRYTERIA

W braku ścisłych norm w jednym konkretnym przypadku ta 
sama farma wiatrowa może więc z powodzeniem powstać, nie-
kiedy jednak spotkamy się z istotnymi ograniczeniami lub cał-
kowitym niepowodzeniem naszego zamierzenia. Znaczenie dla 
spełnienia określonych warunków może mieć zastosowany typ 
turbiny, jej moc, wysokości 
masztu, średnica wirnika, 
cechy terenu oraz stopnia 
zalesienia i urbanizacji, czy 
zwyczajnie ocena organu 
administracji. Warto zapa-
miętać, że na drodze admi-
nistracyjnej, podobnie jak 
cywilnej, możemy napotkać 
utrudnienia nie tylko będą-
ce następstwami przepisów, 
a pochodzące od uczestników 
tych postępowań, którymi 
często są sąsiedzi, nie zawsze 
przychylni pomysłowi insta-
lacji elektrowni. I tak strona-
mi w postępowaniu w spra-
wie pozwolenia na budowę 
są: inwestor oraz właściciele, 
użytkownicy wieczyści lub 
zarządcy nieruchomości 
znajdujących się w obszarze 
oddziaływania obiektu. Z ko-
lei tzw. immisje, czyli od-
działywanie z naszej działki 
odnoszące skutek na działce 
sąsiedniej, mogą być przy-
czyną sprawy rozpoznawanej 
przed sądem powszechnym, 
kiedy to na przykład sąsiad 
nie mogący znieść hałasu 
umiejscowionej nieopodal 
elektrowni, z ulgą pozwie jej 
dysponenta, licząc na upra-
gnioną ciszę lub jej pieniężny 
ekwiwalent.
Temat zostanie rozwinięty 

w kolejnym numerze Expressu, gdzie będą omówione kwestie 
dotyczące projektu tzw. ustawy odległościowej, nieprawidło-
wości w zakresie przebiegu inwestycji ze strony organów, jak 
również sposoby odwołania się od niekorzystnych rozstrzy-
gnięć.
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PRAWNIK ODPOWIADA:

Jak nie szukać wiatru w polu, 
czyli kilka uwag o funkcjonowaniu elektrowni wiatrowych

Jeden z Czytelników podczas Agro Wystawy w Krokowej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przepisów regulują-
cych funkcjonowanie elektrowni wiatrowych tuż obok pól rolnych. Radca prawny Ryszard Stopa przybliża proble-
matykę, jaka się z tym wiąże.

Czekamy 
na pytania 
do prawnika
W ramach naszego cyklu porad prawnych 
publikujemy praktyczne komentarze 
dotyczące aktualnych problemów naszych 
Czytelników. Rzetelny oraz kompetentny 
zespół specjalistów  w ciekawy oraz zwięzły 
sposób będzie udzielał odpowiedzi na 
przedstawione przez rolników zagadnienia.

Zachęcamy do zadawania pytań drogą 
e-mailową: rolniczy@expressy.pl

lub za pomocą tradycyjnej poczty:
Express Rolniczy, 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo
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PRENUMERATĘ
ZAMÓW

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk
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Dańczak wygrał konkurs na to stanowi-
sko, który ogłoszono, gdy jego poprzed-
nik przeszedł na emeryturę. Wcześniej 
pełnił przez dwie kadencję funkcję wój-
ta gminy Dębnica Kaszubska (powiat 
słupski), przez jedną kadencję był człon-
kiem Zarządu Powiatu Słupskiego, dzia-
łał także w Pomorskiej Izbie Rolniczej. 
- Mam więc rozeznanie związane ze spe-
cyfi ką działalności rolniczej na terenie 
naszego województwa – podkreśla dy-
rektor gdyńskiego oddziału ARR.
Nowy dyrektor ARR w Gdyni jest wła-
ścicielem gospodarstwa rolnego w Dęb-
nicy Kaszubskiej - Gospodarstwo ma 
24 ha. To taka działalność dodatkowa 
oparta głównie na pszczelarstwie. Moż-
na powiedzieć, że pszczelarstwo to taka 

pasja rodzinna– tłumaczy 
dyrektor ARR w Gdyni.
Aktualne działania gdyń-
skiego oddziału ARR to 
głównie sprawy przekazy-
wania dopłat do materiału 
siewnego.
-Rolnicy zakończyli już 
prace polowe a do od-
działu wpływają faktury. 
Zajmujemy się również 
rozliczeniem kwot mlecz-
nych. Ważna część naszej 
działalności to progra-
my rządowe, takie jak na 
przykład „Owoce w szkole”. 
W tej chwili jesteśmy w trakcie ustalania 
dostaw owoców i warzyw, które trafi ą do 

uczniów w przyszłym roku szkolnym – 
tłumaczy Eugeniusz Dańczak.

Nowy szef ARR w Gdyni
Eugeniusz Dańczak został nowym dyrektorem 
gdyńskiego oddziału Agencji Rynku Rolnego.
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Tam warto być!

Napiszemy również o Twojej imprezie!
W rybryce „Tam warto być” informujemy o najważniejszych wydarzeniach branżo-
wych dla naszych Czytelników. Jeśli chcesz, żeby pojawiła się tam także zapowiedź 
Twojej imprezy to wyślij materiały na adres rolniczy@expressy.pl albo skontaktuj się 
z nami telefonicznie - 58 736 16 92

E X P R E S S R O L N I C Z Y . P L

• 4-5.07.2015 Targi Agro-Tech 
- Minikowo (woj. Kujawsko-pomorskie)

organizatorzy targów zapowiedzieli obecność wystawców 
zajmujących się techniką rolniczą (około 130 wystawców) 
i profesjonalne pokazy polowe na specjalnie wydzielonym 
ringu zwanym „Górą Prawdy”, wystawom maszyn będzie to-
warzyszła  Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, na 
której ponad stu hodowców wystawia pod ocenę prawie 
500 zwierząt, w tym bydło mleczne i mięsne, trzodę chlew-
ną, owce i kozy oraz drób hodowlany

• 11.07.2015 Regionalne Święto Ryby
- Iława (woj. Warmińsko-mazurskie)

• 12.07.2015 Regionalny Festiwal Potraw 
   z Mięsa Drobiowego 
- Nidzica (woj. Warmińsko-mazurskie)

• 18.07.2015  Regionalny Festiwal 
   Klusek i Makaronu 
– Kurzętnik (woj. warmińsko-mazurskie)

www.expressrolniczy.pl

przeglądaj 
     wersje elektroniczne
poprzenich wydań na:

tel. 791 980 155
r.laskowski@expressy.pl

Dowiedz się więcej:Dowiedz się więcej:
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SPRZEDAM

DOM wolno stojący w 
Wejherowie, działka 1202 
m2, cztery garaże, mu-
rowane, pilnie sprzedam 
lub zamienię na 2 pokoje 
z kuchnią za dopłatą, tel. 
501 549 579, tel. 58 672 
34 13

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

SPRZEDAM lub wynaj-
mę 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 ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

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

KĘBŁOWO, dom 139m, 
działka 716m. 4 poko-
je, 2 łazienki, kuchnia, 
jadalnia, garderoba, 390 
tysięcy. Tel: 519-399-162

DZIAŁKĘ komercyjną 
sprzedam, 1000m, cena 
60000zł. Tel: 572-943-543

SPRZEDAM gospo-
darstwo rolne 8.20 Ha i 
zabudowania, Jeleńska 
Huta. Tel: 661-895-941

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ pokoje na 
Kaszubach „‘Zielone 

Wzgórze” Sikorzyno, 
Zapraszamy. Tel: 725-310-
047

WEJHEROWO - cen-
trum, wynajmę pokój z 
używalnością kuchni i 
łazienki, pani pracującej 
i nie palącej, cena 460 
zł. Tel: 609-793-942, 58 
672-78-96

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w 
okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

BMW e39 540i Kombi 
2001r., bogata wersja 
wyposażenia, serwisowa-
na w BMW Kwiatkowski, 
cena: 22.000, tel. 792 613 
309

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, auto 
części, awaryjne otwiera-
nie drzwi, pomoc drogo-
wa. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z 
� zyki i chemii, w tym 
zadania oraz matema-
tyka, 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 

TELEFONY

TELEFON stacjonarny 
„Dartel” z prezentacją 
numeru w kartoniku wraz 
z papierami, mało używa-
ny, cena 45zł, Wejherowo. 
Tel: 510-688-509

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednora-
zowe, tel. 501 175 330

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

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

FOTOGRAF, Profesjonal-
na fotogra� a na różne 
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OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY 
WEJHEROWO

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r., 
poz. 199) oraz uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr IX/89/2011 z 
dnia 29 czerwca 2011 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu 
Kąpina w Gminie Wejherowo, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 06.07.2015 r. do 27.07.2015 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, w dni 
robocze w godz. od 8.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
17.07.2015 r. w Urzędzie Gminy Wejherowo w Sali nr 309 o godz. 
9:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Wejherowo z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 10.08.2015 r. 
- w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 
84-200 Wejherowo, pok. nr 308,
- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 
84-200 Wejherowo,
- w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym wery� kowanym przy pomocy ważnego kwali� kowanego 
certy� katu na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy 
Wejherowo na platformie ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1235 z późn. zm.)  w związku z prowadzonym postępowaniem w 
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu 
i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego 
wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. 
projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Pań-
stwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie 
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą skła-
dać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: 
w formie pisemnej do Wójta Gminy Wejherowo na adres Urząd Gminy 
Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, ustnie do protokołu, 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres 
mailowy sekretariat@ug.wejherowo.pl w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 10.08.2015r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozo-
staną bez rozpatrzenia.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kąpina w Gminie 
Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

okazje, konkurencyjne 
ceny, Tel. 697-442-013

PIELĘGNACJA ogrodów, 
tel. 600 160 888

TOWARZYSKIE

PEŁNA życia 55-latka, 
pozna 60-latka z klasą, 
mężczyznę swoich ma-
rzeń. Tel: 532-274-177

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

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

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

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

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

KUPIĘ militaria, antyki, 

pamiątki z II Wojny Świa-
towej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od 
ręki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

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

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

SPRZEDAM dwa kaski 
jak nowe na motor lub 
skuter czarne. Tel: 601-
638-877

SPRZEDAM silnik 7,5 
kw 960 obr oraz piłę mo-
torową „Makita” w mało 
używaną. Tel: 601638 877

SPRZEDAM beczki 
plastikowe 200 litrów, 
idealne na działkę, cena 
50zł. Tel: 503-631-333

SPRZEDAM wędkę Shi-
mano nasci 215/22, stan 
idealny, 100zł, Karwia. Tel: 
516-603-723

SPRZEDAM stół rozkła-
dany 80x140x76x180 
ciemny orzech w bardzo 
dobrym stanie 250zł. 
Tel:507-486-424

DREWNO do CO i 
gałęziówkę sprzedam, 
możliwy transport gratis. 
Tel: 782-846-927

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Na-
czelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury 
Urzędu Miasta Rumi w pełnym wymiarze czasu 
pracy.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna 
jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

BURMISTRZ MIASTA RUMI
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Przez ten weekend zagraliśmy 
dwie ostatnie kolejki - w sumie 
aż 9 spotkań, ostatni mecz se-
zonu zaplanowany jest na sobo-
tę 27 czerwca i zagrają w nim 
zespoły Vendetty i Pro-Sportu, 
lecz mecz ten nie będzie miał 
wpływu na układ tabeli. Bez-
apelacyjnie najlepszą drużyną 
drugiej Wejherowskiej Ligi 
Piłki Nożnej rozgrywanej na 
orliku w Gościcinie było KS 
Kniewo, których do mistrzo-
stwa naszej ligi poprowadził 
kapitan zespołu i król strzelców 
rozgrywek - Paweł Spławiński.  
Kolejkę zaczęliśmy zaległym 
meczem pomiędzy FC Po Na-
lewce a WKS Kaszuby, w któ-
rym lepszy okazał się zespół 
FC Po Nalewce wygrywając 
po zaciętej walce 3-2. Bardzo 
trudne zadanie w sobotę miał 
zespół Sucharskiego, który 
podejmował mistrza ligi, obie 
drużyny pokazały przez cały 
sezon, że w piłkę grać potra-
fią, jednak szczęśliwi z boiska 
schodzili tylko zawodnicy 
Kniewa, którzy wbili Suchar-
skiemu pięć goli, tracąc trzy.  
WKS Kaszuby nie miało ła-
twego weekendu, gdyż musieli 

zagrać drugi mecz w sobotę, 
tym razem przeciwnikiem była 
drużyna Sprzęgła, zawodni-
cy z Kaszub nieco zmęczeni 
po pierwszym meczu i z dość 

okrojoną ilościowo kadrą nie 
mogli zbyt długo stawiać oporu 
zmotywowanej i licznej ekipie 
Sprzęgła, mecz zakończył się 
wynikiem 4-9 dla Sprzęgła.  

Kolejny mecz wywołał niema-
łą kontrowersję, zmierzyły się 
w nim drużyny Pegaza FT i FC 
Po Nalewce, mecz ten zakoń-
czył się wynikiem 3-4 dla FC 

KS Kniewo i Chiquita w pierwszej lidze
PIŁKA NOŻNA | Mimo, że zwycięzcę naszej ligi poznaliśmy już jakiś czas temu, to emocje były 
spore do samego końca rozgrywek, a żadna z drużyn nie zamierzała odpuszczać przeciwnikowi. 

PN, jednak zarząd ligi musiał 
ten mecz anulować i przyznać 
walkowera Pegazowi, gdyż 
w FC Po Nalewce zagrał za-
wodnik, który w tym sezonie 
grał już w WLPN II w Redzie 
(po obradach zarządu ligi za-
padła decyzja o walkowerze).  
Sobotnią kolejkę zakoń-
czyliśmy meczem Chiquity 
z Okrężną Wejherowo, w któ-
rym obie drużyny podzieliły 
się punktami remisując 1-1. 
Jeśli zaś chodzi o ostatnią ko-
lejkę tego sezonu WLPN II 
Gościcino, w pierwszym spo-
tkaniu zagrały dwie najmłodsze 
drużyny naszej ligi czyli FC Po 
Nalewce i Sucharskiego. Mecz 
lepiej zaczęło Sucharskiego, 
które szybko objęło prowadze-
nie, jednak z każdą kolejną mi-
nutą FC PN punktowało rywala 
i wypunktowało 5-2, takim re-
zultatem zakończył się ten mecz.  
Po sobotnim wysokim zwy-
cięstwie Sprzęgło podejmowa-
ło vice-lidera Chiquitę, tutaj 
emocji również nie zabrakło. 
Zawodnicy Chiquity, którzy 
zmotywowani po sobotnim re-
misie, wierzyli, że mogą ograć 
licznie zgromadzoną drużynę 
Sprzęgła. Piłka drogę do bramki 
znalazła aż sześć razy. Na listę 
strzelców wpisał się także Ka-
pitan drużyny Damian Elwart, 

który z bramki przeszedł w pole. 
Arcyciekawe spotkanie zaczęło 
się o 18.40, Pro-Sport Wejhero-
wo zagrał z Kniewem i myli się 
ten, który myśli, że mistrz ligi 
łatwo i bez bólu poradził sobie 
z zespołem zamykającym naszą 
tabelę. Mecz był bardzo wyrów-
nany i prawie do samego końca 
utrzymywał się bezbramkowy 
remis, w końcówce gola dla 
Kniewa zdobył Ireneusz Brzeski 
i Pro-Sport zakończył ten mecz 
bez punktu, ale wielkie słowa 
uznania dla Panów z Pro-Sportu, 
którzy dzielnie walczą w każdym 
meczu, mimo że rywal przeważ-
nie jest od nich sporo młodszy.  
Ostatnim meczem był ten po-
między Vendettą i Okrężną, 
podobnie jak poprzedniego 
dnia Okrężna podzieliła się 
punktami z rywalem, ale przy-
znać trzeba, że tak dobrze gra-
jącej Vendetty w tym sezonie 
nie widziałem, wynik 1-1.  
Zaplanowany był też mecz 
WKS Kaszuby - Pegaz FT, 
jednak problemy kadrowe 
zmusiły drużynę WKS do od-
dania meczu walkowerem. 
Gratulujemy awansu do 
WLPN I drużynom KS Knie-
wo i Chiquity Wejherowo.  
Ostatni mecz ligi odbędzie się 
27 czerwca i zagrają w nim dru-
żyny Vendetty i Pro-Sportu.
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Wiceliderem rozgrywek po-
zostali zawodnicy z Roba-
kowa, którzy wygrali w Ko-
chanowie 4:0, ale niestety nie 
wynik spotkania pozostanie 
w pamięci piłkarzy oraz ki-
biców, a wyjątkowo niespor-
towe zachowanie jednego 
z zawodników Robakowa, 
który brutalnie potraktował 
stopera z Kochanowa. Dla 
agresora akcja skończyła 
się czerwoną kartką, a po-
szkodowany musiał odwie-
dzić wejherowski szpital.

Grad goli zobaczyli ki-
bice w Milwinie gdzie 
miejscowa drużyna po-
konała Kębłowo 5:4.

Bardzo dobrze w drugiej 
części sezonu radzą sobie 

piłkarze z Luzina, którzy 
tym razem wygrali w Wy-
szecinie aż 4:1 i awanso-
wali za 3 pozycje w ligowej 
tabeli. Hatrickiem w tym 
meczu popisał się Formela.

W ostatnim meczu kolejki 
Barłomino wygrało w Sy-
chowie 2:1. Teraz zawod-
nicy ligi sołeckiej udadzą 
się na zasłużone wakacje, 
aby rozpocząć zmagania 
sportowe we wrześniu.

Wyniki IX kolejki 
Luzińskiej Ligi 
Sołeckiej wiosna 2015:

Milwino-Kębłowo 5;4
Wyszecino-Luzino 1;4
Sychowo- Barłomino 1;2
Kochanowo -Robakowo 0;4

zelewo misTrzem 
wiosny
LUZINO | W niedzielę 21 czerwca odbyła się ostatnia 

wiosenna kolejka Luzińskiej Ligi Sołeckiej. Na czele roz-
grywek organizowanych przez Witolda Dąbrowskiego 
z GOSRiT Luzino nadal znajdują się zawodnicy z Zele-
wa, którzy tej niedzieli mieli pauzę.

przeglądaj, 
 czytaj, 
  komentuj

www.gwe24.pl

Faworyzowany lider tabe-
li robił co mógł, żeby strzelić 
choć jedną bramkę, jednak albo 
świetnie bronił bramkarz z Bol-
szewa, albo na drodze piłce sta-
wał słupek lub poprzeczka.

Takie rozstrzygnięcie szcze-
gólnie ucieszyło piłkarzy Cho-
pina Wejherowo, którzy skrzęt-
nie z potknięcia San Marino 
skorzystali i dzięki zwycięstwu 
w ostatnim meczu z Amato-
rem Gościcino 6-3, zrównali 
się z tym zespołem punktami. 
W tej sytuacji o tym kto zosta-
nie mistrzem WLPN decydo-
wał bezpośredni mecz pomię-
dzy drużynami z tą samą ilością 
punktów. Mecz ten drużyny San 

Marino i Chopina Wejherowo 
rozegrały już w 1 kolejce. Wy-
grał wówczas zespół Chopina 
6-2 i jak się okazało dzięki 
temu został mistrzem WLPN.
Kwestia spadku z WLPN 
rozstrzygnęła się natomiast 
bardzo szybko. Do wcześniej 
zdegradowanej drużyny Pro-
Fana Gościcino, dołączył ze-
spół Błękitnych Wejherowo, 
który żeby uniknąć degradacji 
musiał wygrać z Jamą Zła. 
Zwycięstwem sezon zakończy-
ło Kąpino, które bardzo pewnie 
pokonało ProFana Gościcino 
8-2, nie wystarczyło to jednak 
do zajęcia miejsca na podium, 
gdyż wygrała również drużyna 

Chopina mistrzem wejherowskiej ligi 
PIŁKA NOŻNA | Po piątkowych meczach Wejherowskiej Ligi Piłki Nożnej na miano bohaterów kolejki zasłużyli piłka-
rze Mark-Metalu Bolszewo, którzy pokonali liderujący do tej pory zespół San Marino aż 3-0. 

GOSRIT-u Luzino i to ten zespół 
zajął 3 miejsce w WLPN - wio-
sna 2015. (KP)

San Marino 
- Mark-Metal Bolszewo 0-3
Bramki : Szymon Andryskowski 2, 
Bartłomiej Woźniak
Żółte kartki : Dawid Sychowski 
(San Marino) - Kamil Woźniak 
(Mark - Metal)
błękitni wejherowo -
 Jama zła 2-4 (1-3)
Bramki : Kacper Małolepszy, 
Tomek German - Patryk Żyła, 
Dawid Ruchniewicz, 
Karol Pionk, samobójcza
Kąpino - Profan Gościcino 8-2
Bramki : Marek Furman 3, 
Łukasz Kwaśnik 3, Kuba Fornal, 
Dawid Roppel - Damian Gajewski 2
LZS Donimierz 
- Gosrit luzino 1-2 (0-1)
Bramki : Bartek Kanczkowski 
- samobójcza, 
Paweł Rutkowski z karnego
chopina wejherowo 
- amator Gościcino 6-3 (4-1)
Bramki : Dawid Łaga 3, 
Szymon Zając, Łukasz Ilukowicz, 
samobójcza - Mateusz Pawłowski, 
Szymon Krauze, Michał Hewelt
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Na wstępie gratuluję wy-
walczenia awansu. Udało się 
zrealizować główny cel, któ-
rym był powrót na drugoli-
gowe boiska. Ocena zespołu 
na przestrzeni całego sezonu 
musi być chyba tylko pozy-
tywna.

- Dziękuję. Rzeczywiście 
był to bardzo dobry sezon 
w naszym wykonaniu. Wy-
graliśmy ligę mając dziesię-
ciopunktową przewagę nad 
drugim zespołem, zdobyliśmy 
historyczne 68 „oczek”, co 
pokazuje, że na przestrzeni 
całego sezonu byliśmy zdecy-
dowanie najlepsi. To zasługa 
przede wszystkim piłkarzy, 
gdyż oni są najważniejsi, ale 
słowa uznania należą się rów-
nież prezesom, działaczom 
i kibicom Gryfu.

Wiosną nie pozostawiliście 
rywalom złudzeniom, no-
tując imponującą serię pod 
koniec rozgrywek. Paradok-
salnie porażka z Lechią II 
dodatkowo Was zmobilizo-
wała?

- Porażka z Lechią II bardzo 
nas zabolała. Była dotkliwa 
i w dodatku przed własną 
publicznością. W tym meczu 
mieliśmy pecha, bo rywal co 
uderzył na naszą bramkę to 
piłka lądowała w siatce, a my 
tego dnia nie byliśmy w stanie 
wykorzystać nawet rzutu kar-
nego. W moim odczuciu wy-
nik nie był sprawiedliwy, ale 
czasami takie mecze się zda-
rzają. Na szczęście ta porażka 
dużo nas nauczyła i dała po-
zytywny impuls. Wyciągali-
śmy wnioski i graliśmy coraz 
lepiej, co zaowocowało póź-

niejszą serią ósmiu zwycięstw 
z rzędu bez straty gola.

Co najbardziej Pana satys-
fakcjonuje po minionym se-
zonie, a jaki aspekt nadawał 
się do poprawy? Skuteczna 
gra na wyjazdach była za-
pewne budująca...

- Runda jesienna pokazała, 
że aby myśleć o pierwszym 
miejscu musimy poprawić 
się w grze obronnej zarówno 
na poziomie indywidualnym, 
jak i drużynowym. Pojedyn-
cze mecze można wygrywać 
atakiem, ale mistrzostwo ligi 
wygrywa się obroną. Zwra-
całem uwagę zawodnikom, 
żeby bronili z większym po-
święceniem i determinacją, 

ale pracowaliśmy też nad po-
ruszaniem i ustawieniem się 
zespołu w fazie obrony. Nie 
było meczu, w którym padł-
by bezbramkowy remis. Jeśli 
dobrze broniliśmy i nie traci-
liśmy bramki, to w ataku byli-
śmy na tyle mocni, że zawsze 
potrafi liśmy wykorzystać tę 
jedną sytuację. To był klucz. 
I z tego, że udało mi się do-
trzeć do moich zawodników 
i zmusić ich do maksymalne-
go wysiłku jestem najbardziej 
zadowolony.

Czy zgadza się Pan z opi-
nią, że Gryf przewyższał 
całą ligę zarówno piłkarsko, 
jak i kibicowsko?

- Na pewno tak, nie mam co 

do tego wątpliwości. Kibi-
ce zasługują na duże brawa. 
Przychodzili licznie na sta-
dion i byli naszym dwuna-
stym zawodnikiem. Wspiera-
li nas również na wyjazdach, 
gdziekolwiek graliśmy. 
Wszędzie czuliśmy się jak 
u siebie i to nas motywowało 
do lepszej gry.

Jaki jest bilans strat po 
zmaganiach w sezonie 
2014/15? Wiadomo, że na 
dłuższy okres z gry wyłą-
czony jest Maksymilian 
Kenner. Czy poza nim ktoś 
uskarża się na urazy?

- Maksiu niestety doznał po-
ważnej kontuzji i będzie po-
trzebował dłuższej przerwy, 
aby dojść do pełni zdrowia. 
Był ważnym ogniwem ze-
społu, będziemy go wspierać, 
aby jak najszybciej do nas 
dołączył. Na szczęście poza 
nim wszyscy są zdrowi.

Na ile istotne okazały się 
ruchy transferowe poczy-
nione w przerwie zimowej? 
Czy powroty do klubu Brzu-
zego i Czoski sprawdziły się 
pod względem tożsamościo-
wym w odniesieniu do fa-
nów, można by rzec – mar-
ketingowym?

- Trzeba jasno powiedzieć, 
że zawodnicy, którzy do-
łączyli do nas zimą mocno 
przyczynili się do awansu. 
Paweł Brzuzy grał u nas z po-
wodzeniem w II lidze i kibice 
dobrze go znali, natomiast 
Paweł Czoska to wejhero-
wianin, który rozpoczynał 
swoją grę w Gryfi e, a teraz 
po kilku latach wrócił. Kibi-

ce na pewno identyfi kują się 
z takimi piłkarzami, wycho-
wankami klubu, dla nich to 
ważne. Klub musi rozwijać 
się w takim kierunku, aby 
w przyszłości grało ich jak 
najwięcej.

Minął właśnie rok odkąd 
rozpoczął Pan przygodę 
z ławką trenerską. Jakie są 
Pana pierwsze spostrzeże-
nia w tej pracy? To bez wąt-
pienia wymarzony start na 
nowej drodze.

- Nie było łatwo, ale wiedzia-
łem na co się piszę. Starałem 
się od początku narzucić wła-
ściwy rytm pracy, dyscyplinę 
i dobrą atmosferę. To klucz, 
żeby zespół się rozwijał. Sta-
rałem się niczego nie odpusz-
czać, żeby nie mieć sobie nic 
do zarzucenia. Oczywiście 
nie uniknąłem błędów, wiem 
ile pracy przede mną, chcę się 
rozwijać. To był dobry rok, 
wymarzony start, ale teraz 
poprzeczka wisi wyżej i cze-
ka nas jeszcze więcej pracy.

Zważywszy na to, że nie-
dawno zakończył Pan karie-
rę piłkarską, czy nie korci 
czasami Pana, szczególnie, 
gdy nie wszystko ukła-
da się po myśli, by wejść 
i wspomóc dziś już swoich 
podopiecznych na boisku? 
Jakie przełożenie ma Pana 
doświadczenie wyniesione 
z boiska na „trenerkę”?

- Na pewno są chwile kie-
dy o tym myślę, ale zdaję 
sobie sprawę, z moich ogra-
niczeń i wiem jakie mogłyby 
być konsekwencje zdrowot-
ne. Poza tym wszedłem już 

w inne buty i nie wyobrażam 
sobie żeby to się mogło zmie-
nić. To, że sam grałem w pił-
kę na pewno działa na moją 
korzyść. Znam język szat-
ni, dlatego czuję to co czują 
i myślą zawodnicy w różnych 
sytuacjach. To pomaga.

Będzie Pan dalej prowa-
dził wejherowskiego Gryfa? 
Ma Pan ważną umowę czy 
dopiero dojdzie do rozmów 
z zarządem?

- Z zarządem szybko doszli-
śmy do porozumienia.

Jak będzie wyglądać przy-
szłość kluczowych graczy? 
Wszyscy wyrazili wstępnie 
chęć pozostania? Myślicie 
o jakichś wzmocnieniach?

- Większość piłkarzy zo-
stanie, nie chcemy wielkich 
zmian, bo wierzymy w tych 
zawodników. Jednak wzmoc-
nienia są konieczne. Rozmo-
wy trwają, nie mamy dużo 
czasu, więc szukamy i działa-
my każdego dnia.

Kiedy ruszają przygoto-
wania do kolejnych rozgry-
wek? Jaki będzie ich plan?

- Zawodnicy w tym tygodniu 
będą pracować indywidualnie, 
a 29 czerwca spotkamy się na 
pierwszym treningu. Dwa dni 
później drużyna przejdzie ba-
dania wydolnościowe i szyb-
kościowe. Czeka nas również 
obóz dochodzeniowy, gdzie 
będziemy trenować dwa razy 
dziennie. Będziemy ciężko 
pracować, żeby jak najlepiej 
przygotować się do nowego 
sezonu.

Mistrzostwo ligi wygrywa się obroną
ROZMOWA | O minionych rozgrywkach i przygotowaniach do przyszłych z Tomaszem Kotwicą, trenerem Gryfa, rozmawia Krzysztof Handke.
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Młody szkoleniowiec 
poprowadził gryfi tów 
do awansu




