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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

więcej str. 5

Szlak Nut Kaszubskich 
otwarty

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa, 
oprowadził mieszkańców 
miasta szlakiem Nut 
Kaszubskich i odsłonił 
ostatni pomnik. | str. 9

Wieńce, zabawa i Łzy

rolnicy i wszyscy korzy-
stający z owoców ich 
ciężkiej pracy spotkali 
się na najważniejszym 
dziękczynieniu rolników - 
dożynkach. | str. 15

Powstaje biblioteka 
profesora Labudy

WEJHEROWO | Budynek znajdujący się przy samej bramie wjazdowej na teren wejhe-
rowskiego muzeum jeszcze do niedawna był zamieszkały, teraz ma stać się siedzibą no-
wej biblioteki. Miasto przekazało nieodpłatnie nieruchomość powiatowi, który z kolei 
chce przeprowadzić generalny remont obiektu i przenieść tam niezwykle cenne zbiory, 
które pozostawił prof. Gerard labuda, wybitny badacz Kaszub. Władze samorządowe 
województwa już zadeklarowały wsparcie fi nansowe tej inwestycji. Budynek będzie 
pełnił funkcję nie tylko biblioteki, ale również miejsca spotkań z artystami.
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Jakub W. Jakub W. 

2010 napisałem „Myslovitz 
w Wejherowie”. W tym cza-
sie mieliśmy do czynienia 
z tak zwanym przesileniem 
przedwyborczym. Radni 
opozycji próbowali dokonać 
zmian w budżecie. Nawet 
im się początkowo udało, ale 
potem Śpiący Miś, czyli ów-
czesny przewodniczący rady 
Miasta, za późniejszą nagrodę 
zostania wicepreziem stanął 
po stronie prezia i wszystko 
diabli wzięli. Tak czy inaczej, 
wzorem prezia z Mysłowic 
nasz prezio straszył, że przez 
przesunięcia środków na bu-
dowę dróg klomby wyschną, 
Doda nie wystąpi w amfi te-

atrze, w miejskich ubika-
cjach zabraknie papieru 
toaletowego, zamilkną 
telefony w urzędzie i za-
braknie forsy na propa-
gandę. Tak się jednak nie 
stało i stać nie mogło. Czy 
dziś byłaby możliwa taka 
wolta opozycji? Otóż nie, 
bo opozycji w starym sty-
lu już dziś nie ma. Budżet 
na 2015 rok został przyjęty 
jednogłośnie. Felieton pod 
tytułem „Pogrom kielecki” 
z 5. października nie do-
tyczył bynajmniej pogro-
mu z 1946 roku. Otóż był 
to czas pierwszej polskiej 

wojny z dopalaczami. Prezio 
Kielc zaatakował handel do-
palaczami niezwykle skutecz-
nie. Niestety „warszawka” 
nie była już tak precyzyjna 
w tej walce i dziś mamy coś 
w rodzaju drugiej, tym razem 
małej wojny z dopalaczami. 
Wejherowo ani wtedy ani dziś, 
nie jest wolne od sprzedają-
cych te śmiercionośne nar-
kotyki. Napisałem narkotyki, 
gdyż to wielkie oszustwo gdy 
mówi się, że to przecież tyl-
ko dopalacze. „Nie uda się” 
to tytuł felietonu z 24. lutego 
2012 roku. Wyraziłem w nim 
radość z tego, że nie uda 
się jednak wysiedlić części 
mieszkańców Wejherowa do 
Nowego Dworu Wejherow-
skiego. Był bowiem taki plan, 
aby wybudować dom socjalny 
w tej miejscowości i postarać 
się, aby zamieszkali tam ci 
niegrzeczni wejherowianie, 
którzy nie płacą czynszów 
i dewastują lokale mieszkal-
ne. Na szczęście nowe władze 
Gminy Wejherowo postawiły 
stanowcze weto. I bardzo do-
brze, gdyż byłoby to swoiste 
kuriozum. Dziś temat już nie 
istnieje i mam nadzieję, że już 
nigdy nie powróci. Na koniec 
przypomnę temat z felieto-
nu jaki ukazał się 17. sierp-
nia 2012 roku pod tytułem 
„Srebrna na sprzedaż w try-
bie nadzwyczajnym”. Kpiłem 
z metody jaką stosował pre-
zio i jego ugrupowanie Wolę 
Wejherowo. Otóż w poprzed-
niej kadencji była stosowana 

praktyka zwoływania sesji 
nadzwyczajnych gdy tematy 
były, powiedzmy sobie kon-
trowersyjne. Tak miało być, 
i było 21. sierpnia tamtego 
roku. Chodziło bowiem o to 
aby szybko i bez „zbędnej” 
dyskusji rada wyraziła zgo-
dę na sprzedaż terenów na 
tak zwanym Osiedlu Srebr-
na. Oczywiście sprzedaż się 
udała. Inwestor miał zamiar 
wybudować Galerię Handlo-
wą w terminie do II kwar-
tału 2015 roku. Do tej pory 
nie wbił nawet jednej łopaty. 
Podejrzewam, że może wcale 
tej Galerii nie wybudować. 
Ten rodzaj handlu w Polsce 
jest w zdecydowanym odwro-
cie i mam nadzieję, że już na 
zawsze. Wracam jednak do 
sesji nadzwyczajnych. W tej 
kadencji tego typu sesji jest 
zdecydowanie mniej. Odpo-
wiedź jest prosta. Opozycja 
jest bardziej wobec prezia 
spolegliwa to i powodów do 
takich sesji brak. Mógłbym 
jeszcze długo analizować te-
maty przeze mnie porusza-
ne przez te ponad sześć lat. 
Część problemów znikła, 
część pozostała. Jak to w ży-
ciu. Jedno jest pewne, że te-
matów do opisywania życie, 
prezio i radni będą dostarczać 
na wieki wieków.

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

wyślij zdjęcie

wraz z krótkim

opisem na adres:

pstryk@expressy.pl

Czy aby nie za WĄsKo?
Na ulicy Staromłyńskiej w Wejherowie od niedawna kierowcy miewają problem z przejecha-
niem. Właściciel jednej z działek najpierw postawił słupki, teraz buduje ogrodzenie. Przez to 
w tym miejscu droga jest tak wąska, że dwa samochody jadące z naprzeciwka mają problem, 
aby się wyminąć. Kto dopuścił do takiej sytuacji? Dlaczego na drogę nie jest zarezerwowany 
pas o odpowiedniej szerokości? Rafał, mieszkaniec Wejherowa

Nawiedziłem swoich 
czytelników dotych-

czas aż dwieście 
s i edemdz ies ią t 

razy, począwszy 
od 15. maja 

2009 roku. 
Nie raz, nie 
dwa przy-
c h o d z i ł o 

mi do głowy pyta-
nie, czy coś się zmieni-
ło w moim mieście od 

pierwszego wpi-
su w pamiętni-
ku Expressu? 
Zacznę od 
pierwszego fe-

lietonu pod tytułem „Co 
widać z cokołu?”a potem, 
na chybił trafi ł ja w Lotto, 
wybiorę kilka różnych. Za 
czasów panowania w Wa-
tykanie papieża Benedykta 
XVI do Rzymu wybrali się 
prezio Wejherowa i jego 
dwaj zastępcy. Zostawi-
li Urząd na pastwę losu 
i Wielkiego Woźnego. Opi-
sałem ten incydent i chyba 
już nigdy potem takiego 
numeru włodarze miasta 
nie wycięli? Przynajmniej 
mnie o tym nic nie wia-
domo. To było w pierw-
szym felietonie. 5. marca 

Co się zmieniło?

ARCHIWALNE FELIETONY
można znaleźć na stronie: 
www.gwe24.pl
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Wykonywane prace to stwo-
rzenie nowej nawierzchni 
asfaltowej o łącznej długości 
150 metrów wraz z kanaliza-
cją deszczową. Mieszkańcy 
zaangażowali ze swoich środ-
ków 15 proc. łącznej wartości 
inwestycji.
- Mieszkańcy Rumi chętnie 
angażują się w takie inicjaty-

wy – mówi Michał Pasieczny, 
burmistrz miasta. – Dzięki ich 
aktywności możliwe będzie 
wybudowanie nowej ulicy 
dojazdowej, która z pewno-
ścią przysłuży się nie tylko 
kierowcom, lecz także rowe-
rzystom i pieszym.
Projekty tego typu mają 
pierwszeństwo realizacji, 

więc nowa droga pojawi się 
na mapie Rumi już wkrótce. 
Przewidywany termin zakoń-
czenia prac to koniec wrze-
śnia.
Prace wykończeniowe trwają 
także na ulicy Działkowców. 
Mimo wstępnych założeń za-
kończenia inwestycji w 2016, 
wszystko wskazuje na to, 

że ulica zostanie oddana do 
użytku już w tym roku. 
Remontu doczeka się rów-
nież ulica Żeglarzy. Inwe-
stycja będzie obejmowała 
położenie ponad stu metrów 
nawierzchni asfaltowej wraz 
z chodnikami, a także budowę 
kanalizacji burzowej i montaż 
oświetlenia. Rafał Korbut

Mieszkańcy i miasto 
wspólnie budują
RUMIA | Dzięki zaangażowaniu mieszkańców możliwy stał się remont ulicy Mściwoja II w Sta-
rej Rumi. Nowa droga powstanie w ramach inicjatywy społecznej. 

POWIAT | Aż ośmiu 
nietrzeźwych kierujących 
policjanci zatrzymali 
tylko w ciągu dwóch dni. 
Wśród prowadzących „na 
podwójnym gazie” były 15 
i 17-latka, które urządzi-
ły sobie przejażdżkę na 
skuterze.  
 
Prawie 2 promile alko-
holu miała w organizmie 
17-latka, która z młodszą 
koleżanką jeździła na 
skuterze. Druga z dziew-
czyn też była nietrzeźwa 
– badanie wykazało, że 
ma ponad 0,5 promila 
alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 
Policjanci zatrzymali dwie 
dziewczyny, gdy te jeździ-
ły skuterem po drogach na 

terenie gminy Łęczyce. 
W czasie legitymowania 
od nastolatek wyczuli al-
kohol. Badanie alko-testem 
potwierdziło podejrzenia 
policjantów, że nastolatki 
są pijane. Teraz 17-latka 
będzie odpowiadała za 
popełnione przestępstwo 
przed sądem karnym, nato-
miast 15-latka odpowie za 
popełniony czyn karalny 
przed sądem rodzinnym. 
Oprócz tego policja za-
trzymała jeszcze aż sześć 
osób, które złamały prawo 
i stworzyły zagrożenie dla 
innych, siadając za kierow-
nicą po spożyciu alkoholu. 
Wszyscy zatrzymani mieli 
powyżej 1 prom. alkoholu. 
(raf)

Nietrzeźwe Nastolatki 
jeździły skuterem
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Która inwestycja gminna, 
zrealizowana ze wsparciem 
środków unijnych, była 
w tym roku dla Pana naj-
ważniejsza i którą może się 
Pan szczególnie pochwalić?

– W tym roku najważniejszą 
inwestycją było zagospo-
darowanie części „Centrum 
Luzina”, czyli terenu poło-
żonego pomiędzy siedzibą 
urzędu gminy a Szkołą Pod-
stawową im. Lecha Bądkow-
skiego, pomiędzy ulicami 
Ofiar Stutthofu a Kaszubską. 
Utworzyliśmy tam miejsce 
do wypoczynku i rekreacji 
dla mieszkańców. Usłysza-
łem dużo pochwał za tę in-
westycję, i to niekoniecznie 
od osób, które za mną prze-
padają. Nie było nas stać, aby 
zrealizować projekt wyłącz-
nie z funduszy gminnych, 
bo kosztował ponad milion 
czterysta tysięcy złotych. 
Osiemdziesiąt pięć procent 
kosztów pokryła więc Unia 
Europejska, co jest zasługą 
nie tylko moją i pozostałych 
pracowników urzędu, ale 
i radnych oraz np. pani Ge-
nowefy Kasprzyk, której już 
nie ma z nami. To oczywiście 
dopiero początek, kolejne 
fragmenty „Centrum Luzina” 
w najbliższych latach.

Co było wcześniej w miej-
scu „Centrum Luzina”? Co 
jeszcze tam powstanie?

– W miejscu „Centrum 
Luzina” było wcześniej 

bagno i dzikie wysypisko 
śmieci. Teren był ogólnie nie-
uporządkowany. W tym roku 
odsłoniliśmy miejsce do spa-
cerów, coś w rodzaju parku. 
Docelowo ma tamtędy prze-
biegać ulica Machalewskie-
go,od ulicy Ofiar Stutthofu 
aż do ulicy Kaszubskiej. Już 
mamy projekt techniczny 
tej drogi oraz pozwolenie 
na jej budowę. W „Centrum 
Luzina” mają się znajdować 
kawiarnia/restauracja, plac 
zabaw dla dzieci i – za kilka 
lat – muszla koncertowa, 
czyli miejsce na wszelkie-
go rodzaju wydarzenia pod 

gołym niebem. Planujemy tez 
budowę w „Centrum Luzina” 
nowej siedziby urzędu gminy 
wraz z niezbędnym parkin-
giem.

Czy nie boi się Pan tej 
inwestycji?

– Wielokrotnie padały pro-
pozycje, ze strony radnych, 
żeby wybudować nową sie-
dzibę urzędu gminy. Obecnie 
mieścimy się w dwóch bardzo 
skromnych budynkach. Naj-
pierw zróbmy wszystkie 
chodniki, kanalizację, wypo-
sażmy do końca szkoły, wy-

budujmy lub wyremontujmy 
wszystkie potrzebne drogi. 
Decyzja o budowie nowej 
siedziby urzędu w „Centrum 
Luzina” musi kiedyś zapaść, 
ale w bliżej nieokreślonej 
przyszłości, na samym końcu 
zagospodarowania terenu 
przy Szkole Podstawowej.

Co jeszcze wydarzyło się 
w gminie Luzino w tym 
roku?

– Ukończyliśmy realizację aż 
ośmiu programów unijnych. 
Mówię tutaj o inwestycjach, 
które musiały być wykona-
ne, i wykonane zostały, do 30 
czerwca: budowie dojazdu 
do Biblioteki Gminnej i par-
kingu dla tej instytucji, wy-
konaniu boisk do koszyków-
ki i siatkówki przy Szkole 
Podstawowej w Kębłowie, 
budowie trzech chodników 
w Luzinie, budowie parkin-
gu przy Orliku w Luzinie. 
Oprócz tego doposażyliśmy 
przedszkola i zerówki, zaku-
piliśmy kolejnych dziesięć 
komputerów z dostępem do 
Internetu dla mieszkańców, 
ukończyliśmy budowę kana-
lizacji przy ulicach Wilczka, 
Dobrej i kardynała Wyszyń-
skiego. Skanalizowaliśmy też 
budynek kolejowy, przebu-
dowaliśmy stację uzdatniania 
wody – zwiększyliśmy wy-
dajność o sto procent. Są to 
rzeczywiste sukcesy naszej 
gminy – inwestycje, dzięki 
którym w gminie Luzino żyje 
się wygodniej.

Jakie są plany na najbliższą 
przyszłość?

– Właśnie wykonujemy pro-
jekt techniczny inwesty-
cji „Aglomeracja Luzino”. 
Mowa tu o projekcie na sieć 
kanalizacyjną w jeszcze nie-
skanalizowanej części Luzina, 
w większej części Kębło-
wa i w części Robakowa. 
Chcemy też uruchomić stację 
uzdatniania wody dla Kębło-
wa. Za kilka lat mają powstać 
nowe studnie w Luzinie i Sy-
chowie. Wartość projektu to 
ponad trzydzieści milionów 
złotych. To są ogromne pie-
niądze. 

Czy wszystko przebiega 
bezproblemowo?

– Niestety, niektórzy miesz-
kańcy gminy Luzino ociągają 
się z wyrażeniem zgody na 
przyłączenie do sieci kanali-
zacyjnej. Jeśli wkrótce tego 
nie zrobią, zostaną pominięci 
w projekcie, co wyklucza póź-
niejsze przyłączenie do sieci 
na dogodnych warunkach, 
za 1,5 do 2 tysięcy złotych. 
Dziwi mnie to, ponieważ in-
formowaliśmy, że włączenie 
danej nieruchomości w pro-
jekt nic nie kosztuje, a zawsze 
można się wycofać. Otrzy-
maliśmy ponad milion zło-
tych dofinansowania na samo 
projektowanie, które będzie 
trwało do końca tego roku. 
Już niebawem złożymy wnio-
sek o pozwolenie na budowę 
kanalizacji w ramach projektu 

„Aglomeracja Luzino”. Do-
chowamy terminu, choć jesz-
cze kilka miesięcy temu nie 
było to takie pewne.

Kultura w Luzinie – czy ma 
się dobrze?

– Nie mamy się czego wsty-
dzić. Kulturę stwarzają pasjo-
naci, których mamy w naszej 
gminie wielu. My nie prze-
szkadzamy tym ludziom, 
wręcz przeciwnie – pomaga-
my, na ile możemy. W gminie 
Luzino prężnie działa Gminna 
Biblioteka Publiczna, są też 
stowarzyszenia. Najaktyw-
niejsze to Pro Bono, które 
mocno z nami współpracuje 
(wydano ostatnio książkę pt. 
Gród nad Luzińską strugą – 
o naszej wsi, jej atrakcjach 
i zabytkach). Są też chór 
Lutnia, zespół Luzińskie 
Dzwoneczki, orkiestra dęta, 
regionalna grupa teatralna, 
która ostatnio zainscenizo-
wała, na polu w Kochanowie, 
tradycyjne kaszubskie wesele. 
Powstała nawet książka o tej 
inscenizacji. Ważne są też 
Koła Gospodyń Wiejskich, 
obecne w Luzinie, Kochano-
wie, Kębłowie i Robakowie. 
Zatrudniliśmy w urzędzie 
gminy osobę, która zajmuje 
się promocją Luzina m.in. 
w Internecie. Mocno rozwi-
nęliśmy też stronę Facebooka. 
Luzino cały czas się rozwija!

Osiem programów unijnych 
zakończonych tylko w tym roku
WYWIAD | Z Jarosławem Wejerem, wójtem gminy Luzino, rozmawia Piotr Smoliński

przeglądaj, czytaj, komentuj:
www.gwe24.pl

Oficjalna inauguracja wraz 
z meczem gwiazd odbędzie 
się już 3 września w Rumi na 
Orliku przy ul. Świętopełka. 
W fazie eliminacyjnej turniej 
jest rozgrywany na blisko 1200 
boiskach Orlik w całej Polsce. 
W tym roku do turnieju zgłosiło 
się 15 255 drużyn, ok. 140 000 
dziewcząt i chłopców. Udział 
w Turnieju Orlika to nie tylko 
wspaniała sportowa przygoda, 
ale również pierwszy krok do 
piłkarskiej kariery.
W programie turnieju inaugu-
racyjnego w Rumi, z udziałem 

Ministra Sportu i Turystyki 
Adama Korola oraz znamie-
nitych gości ze świata sportu, 
znajdą się miedzy innymi: 
mecz Goście kontra drużyna 
Orlika (w drużynie Gości wy-
stąpią znani sportowcy, artyści 
i dziennikarze) oraz mini festyn 
sportowy dla dzieci. Wyda-
rzenie poprowadzą dzienni-
karz TVP Sport Rafał Patyra 
i DJ UCHO – animator zabaw 
z widzami podczas wszystkich 
dotychczasowych Turniejów 
Orlika. Finał Turnieju Orlika 
odbędzie się 17 października 

na warszawskim Torwarze.
Interesującym elementem te-
gorocznej edycji będzie moż-
liwość udziału animatorów 
pracujących na Orlikach, tre-
nerów drużyn oraz rodziców 
w szkoleniach on – line na spe-
cjalnej platformie internetowej 
UPYourLevel, dotyczących m. 
in. animacji zajęć na boiskach, 
a także komunikacji między ro-
dzicami, trenerami i zawodni-
kami. Ambasadorami, a jedno-
cześnie trenerami turnieju będą 
znany piłkarz i komentator te-
lewizyjny Wojciech Kowalew-

Ogólnopolska inauguracja
RUMIA | Turniej Orlika o Puchar Premiera RP to największy i najbar-
dziej prestiżowy w Polsce turniej piłkarski dla dzieci w wieku 10 –13 lat. 

ski oraz były reprezentant Polski 
i olimpijczyk Dariusz Gąsior. 
Włączenie Ambasadorów w or-
ganizację turnieju przyczyni się 
do popularyzacji sportowej edu-
kacji dzieci i młodzieży.
- Z przyjemnością włączamy się 
w każdy projekt, który zachęca 
do aktywności sportowej i jed-
nocześnie wychowuje. Jeste-
śmy również dumni, że kolejna 
impreza takiej rangi trafiła do 
Rumi. Kibicujemy teraz mocno 
wszystkim uczestnikom, a już 
szczególnie drużynom z Rumi  
- powiedział Michał Pasieczny 
burmistrz Rumi.
Inauguracja Turnieju Orlika 
2015 w Rumi to kolejna impre-
za sportowa, która wysoko pla-
suje Rumię na sportowej mapie 
Polski. W tym dniu Rumia będzie 
obchodzić prawdziwe piłkarskie 
święto. Początek o godz. 13.(raf)

LUZINO | Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius 
oraz Wójt Gminy Luzino 
Jarosław Wejer serdecznie 
zapraszają wszystkich 
mieszkańców na Dożynki 
Powiatowo – Gminne, które 
odbędą się 30 sierpnia 
w Luzinie.

Dożynki rozpoczną się 
o godz. 13.30 Mszą Świętą 
Dziękczynną w kościele pw. 
św. Wawrzyńca w Luzinie, po 
mszy o godz. 14.30 zaplano-
wano przejazd Korowodu Do-
żynkowego ulicami Luzina. 
Godz. 15.00 - uroczyste 
otwarcie na placu przy Gim-
nazjum, o 15.30 rozpocznie 
się Turniej Sołectw.
Kolejne atrakcje to: godz. 

16.30 - rozstrzygnięcie kon-
kursu na najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy, godz. 16.45 
- wręczenie nagród i odzna-
czeń, zaś o godz. 17.15 występ 
Kaszubskiego Idola. 
Na godz. 18.20 zaplanowa-
no występ zespołu Boney 
M./Hakuna, o godz. 19.30 
występ Tomasza Dolskiego, 
zaś o godz. 20.30 występ ze-
społu M.I.G. 
Niebo rozbłyśnie fajerwerka-
mi o godz. 22.00, zaś o godz. 
22.15 wystąpi zespół Bliza. 
Ponadto: wystawa fotogra-
ficzna pt. „Rodziny Rolni-
ków”, wesołe miasteczko, 
dmuchańce
dla dzieci, punkty gastrono-
miczne, rękodzieło. (raf)

wspólNe dożyNki
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Mowa o budynku, znajdują-
cym się tuż przy wejściu na 
teren Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej. Nieruchomość, która 
należała do miasta, właśnie 

zmieniła właściciela. Teraz 
jest własnością powiatu, który 
chce wykorzystać obiekt do 
wyeksponowania bardzo 
obszernych zbiorów prof. 
Labudy. 

Władze miasta przekazały 
działkę przy ul. Zamkowej 
wraz z budynkiem nieod-
płatnie w obecności notariu-
sza. Po rewitalizacji budy-
nek będzie pełnić nie tylko 

rolę biblioteki, gdzie będzie 
można zapoznać się ze zbio-
rami prof. Labudy, ale także 
miejsca spotkań dla twórców, 
np. pisarzy i malarzy. 
Rafał Korbut

Nowe lokum dla nowej biblioteki
WEJHEROWO | W przyszłym roku ma szansę rozpocząć się kompleksowa modernizacja budynku, w którym swoją siedzibę będzie mieć po-
wstająca w Wejherowie biblioteka im. prof. Gerarda Labudy. Nieruchomość właśnie została przekazana przez miasto powiatowi. 

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa

- Powiat od dawna szukał budynku, który 
mógłby pomieścić ogromne i cenne zbio-
ry, które przez całe życie zgromadził, prof. 
Gerard Labuda, wybitny badacz Kaszub. 
I teraz udało się to zrealizować. Od dziś 

powiat dysponuje pomieszczeniem, które po wyremonto-
waniu idealnie nadaje się do tego celu. Oczywiście remont 
będzie kosztowny, ale władze województwa już zadeklaro-
wały możliwość udzielenia dofinansowania. Nieodpłatne 
przekazanie nieruchomości jest efektem dobrej współpra-
cy z powiatem. Mam nadzieję, że dalsze wspólne działania 
zarówno z powiatem, jak i województwem, doprowadzą 
do realizacji wyznaczonego celu.

Gabriela lisius, 
starosta wejherowski:

- Teraz, gdy staliśmy się właścicielem bu-
dynku, chcemy stworzyć z niego reprezen-
tacyjne miejsce, w którym wyeksponu-
jemy zbiory oraz gdzie będą odbywać się 
spotkania z twórcami. Realnie biblioteka 

ma szansę być otwarta jeszcze w tej ka-
dencji. Do końca grudnia mamy czas na złożenie projektu 
budowlanego, następnie wystąpimy do marszałka z wnio-
skiem o dofinansowanie na budowę z funduszy unijnych. 
Mamy realną szansę otrzymać te pieniądze, marszałek już 
wcześniej deklarował chęć współpracy. Wniosek będzie 
opiewał na kwotę ponad 2 mln zł. Jeśli wszystko pójdzie po 
naszej myśli w przyszłym roku otrzymamy pieniądze i wów-
czas będzie można rozpocząć procedurę przetargową i roz-
począć prace.

tomasz fopKe, 
dyrektor wejherowskiego muzeum:

- Przekazanie nieruchomości przeznaczonej 
na bibliotekę to ważny dzień dla muzeum 
i dla tych, którym kultura kaszubska jest 
bliska sercu. Współpraca z powiatem i de-
klaracje władz wojewódzkich zaowocowały 

tym, że dziś możemy cieszyć się z podpisania 
aktu przekazania nieruchomości. Nasz majątek powiększył 
się o ten budynek i zyskaliśmy tak potrzebną nam prze-
strzeń. Biblioteka, oprócz udostępnienia zbiorów, będzie 
pełnić funkcje turystyczne i edukacyjne. Obecnie poczynili-
śmy kroki, aby zabezpieczyć ten budynek i zapobiec dewa-
stacji do czasu, aż rozpocznie się jego modernizacja.
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To kolejna droga zmoderni-
zowana na obrzeżach miasta, 
tym razem w dzielnicy prze-
mysłowej.
- W tym rejonie zlokalizo-
wanych jest wiele firm. Ta 
ulica została wykonana dla 
przedsiębiorców, ale przede 
wszystkim dla mieszkańców, 
którzy korzystają z usług 
tych przedsiębiorców, Po-
wiatowego Urzędu Pracy 
oraz KRUS – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa ds. rozwo-
ju miasta.
W ramach inwestycji, którą 
wykonała firma SKANSKA, 
została wykonana nawierzch-
nia z betonu bitumicznego na 
odcinku prawie 270 metrów 
bieżących, chodniki, plac ma-
newrowy, odwodnienie oraz 
zatoki parkingowe mogące 
pomieścić 50 samochodów. 
O jej naprawę i budowę 
miejsc parkingowych w tym 
miejscu, zabiegali od dłuż-

szego czasu przedsiębiorcy 
i kierownictwo Powiatowego 
Urzędu Pracy, u których in-
teresanci sygnalizowali brak 
miejsca na samochody klien-
tów. Koszt wykonanych prac 
wyniósł ponad 672 tys. zł.
Podczas odbioru, w którym 
uczestniczyli m.in. sekretarz 
miasta Bogusław Suwara, 
kierownik Wydziału Inwe-
stycji, Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowi-
ska Stanisław Brzozowski, 
inspektorzy Urzędu Miej-
skiego i przedstawiciel wy-
konawcy Grzegorz Bejnaro-
wicz, pozytywnie oceniono 
jakość wykonanych robót. 
Przebudowa tej ulicy zosta-
ła wykonana w planowanym 
terminie, choć wykonawcy 
powiedzieli, że największym 
dla nich problemem, z czego 
nie zdawali sobie z tego 
sprawy, był panujący na tej 
drodze bardzo wytężony 
ruch. (raf)

Powstała droga 
przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy
WEJHEROWO | Komisja pod przewodnic-
twem zastępcy prezydenta Beaty Rutkiewicz 
dokonała odbioru przebudowanej ulicy przy 
Powiatowym Urzędzie Pracy. 
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Referendum już w pierw-
szą niedzielę września. Czy 
warto wziąć w nim udział?
- W Polsce obywatele bez-
pośrednio mogą decydować 
o bardzo ważnych sprawach 
dla naszego kraju jedynie po-
przez wybory lub referendum. 
Każdy ma szansę wyrazić 
swoją opinię i to głos narodu 
powinien być w szczególno-
ści brany pod uwagę przez 
polityków. Właśnie dlatego 
warto wziąć udział w referen-
dum. 

Jednomandatowe Okręgi 
Wyborcze, czyli JOW-y, są 
dziś potrzebne?
- W moim przekonaniu tak. 
Jest to zasadnicza zmiana 
o charakterze ustrojowym. 
Przede wszystkim każdy oby-
watel uzyska indywidualne 
prawo do zgłoszenia swojej 
osoby jako kandydata w wy-
borach do Sejmu. Dzisiaj 
jest to niemożliwe. Obecnie 
w okręgach wielomandato-
wych  mamy bardzo często 
setki kandydatów, którzy dla 
większości wyborców  są 
całkowicie nieznani i anoni-

mowi.  W nowym  systemie  
każdy komitet wyborczy 
wystawia w danym okręgu 
wyborczym tylko jednego 

kandydata a zatem radykalnie 
zmniejszy się liczba kandy-
datów, co spowoduje także 
zmniejszenie wydatków na 

kampanię wyborczą co jest 
niezwykle  istotne w kontek-
ście kolejnego pytania w refe-
rendum. Niejako przy okazji 

zniknie problem, który szcze-
gólnie uwidocznił się podczas 
ostatnich wyborów samorzą-
dowych kiedy to karty wy-
borcze zostały wydrukowane 
w formie „książeczek do gło-
sowania”. JOW-y powodują, 
że posłem w danym okręgu 
zostaje tylko jedna osoba - 
i co ważne –z największym 
społecznym poparciem! Poseł 
wybrany w jednomandato-
wym okręgu wyborczym 
będzie rozpoznawalny i łatwy 
do rozliczenia z wykonanej 
pracy.

Dziś partie polityczne finan-
sowane są m.in. z budżetu 
państwa. Czy powinno się 
to zmienić po wrześniowym 
referendum?
- Większość organizacji utrzy-
muje się w znacznej mierze 
ze składek lub dobrowolnych 
darowizn oraz innej działal-
ności. Dlaczego miałoby być 
inaczej w przypadku partii 
politycznych? Nie podzie-
lam zdania tych, którzy chcą  
utrzymania obecnego syste-
mu finansowania partii poli-
tycznych  z budżetu państwa 

czyli z pieniędzy obywateli.
 
A co z trzecim referendal-
nym pytaniem dotyczącym 
systemu podatkowego?
- Interpretacja prawa na ko-
rzyść obywatela winna być 
zawsze stosowana nie tylko 
w sprawach dotyczących 
podatków. Trzeba więc po-
przeć zmiany mające na celu 
dobro obywateli. Powinno to 
zwiększyć poczucie bezpie-
czeństwa podatnika i zaufanie 
do państwa, a także ułatwić 
funkcjonowanie administracji 
podatkowej w przyszłości, co 
przysłuży się nam wszystkim.

Czy Pana zdaniem obywate-
le stawią się na referendum 
i frekwencja dopisze?
- Myślę, że każdy powinien 
skorzystać z możliwości bez-
pośredniego wypowiedzenia 
się na tematy, które doty-
czą nas wszystkich. Właśnie 
dlatego warto wziąć czynny 
udział w referendum i poka-
zać swoją obywatelskość. To 
jeden z niewątpliwych atutów 
demokracji. Skorzystajmy 
z niego.

Warto pokazać swoją obywatelskość
WYWIAD | Z Józefem Reszke, radnym powiatowym i Przewodniczącym PO RP w powiecie wejherowskim, rozmawia Rafał Korbut.

W obecnej kadencji pełni 
Pan funkcję przewodni-
czącego Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu, jednak 
nie zaprzestał Pan aktywno-
ści na płaszczyźnie ochrony 
zdrowia.

- Nie ma nawet takiej możli-
wości, bowiem zagadnienia 
ochrony zdrowia zawsze były 
i będą mi bliskie. Chętnie biorę 
udział nie tylko w samych dys-
kusjach, ale również uczestni-
czę w pracach związanych z tą 
dziedziną, gdzie chętnie służę 
swym doświadczeniem. Nie 
da się przecież od tego uciec, 
samorząd województwa po-
dejmuje wiele działań orga-
nizacyjnych i finansowych 
zmierzających do optymali-
zacji funkcjonowania podle-
głych mu jednostek. Ostatnim 
tego przykładem jest choćby 
otwarcie oddziału rehabilitacji 
neurologicznej w Szpitalu św. 
Wojciecha. Dzięki środkom 
pozyskanym m.in. z Unii Eu-
ropejskiej w ramach RPO WP 
udało się stworzyć 30-łóżkowy 
oddział, który w znacznym 
stopniu poprawi dostępno-
ści pacjentów z Pomorza do 

świadczeń rehabilitacyjnych. 
Należy podkreślić, że aktyw-
ność samorządu wojewódz-
twa w ochronie zdrowia jest 
naprawdę wielka. Żeby nie 
być gołosłownym warto po-
służyć się liczbami, proszę 
sobie wyobrazić, że w latach 
2007-2014 na ochronę zdro-
wia Urząd Marszałkowski 
przeznaczył blisko 640 milio-
nów złotych.

Sporo emocji wzbudzały 
zawsze procesy przekształ-
ceń szpitali w spółki prawa 
handlowego czy konsolida-
cji podmiotów leczniczych. 
Patrząc już z pewnej per-
spektywy, jak ocenia Pan te 
działania?

- Należy zacząć od tego, że 
zdrowie to temat, który do-
tyczy każdego. Pewnie wła-
śnie dlatego to kwestia bardzo 
wrażliwa, do której podchodzi 
się w sposób emocjonalny. 
Zarówno pacjenci, jak i sama 
kadra poszczególnych szpitali 
w przekształceniach widziała 
pewne obawy. Jak się okazu-
je zupełnie niepotrzebnie. 
Dzięki racjonalizacji kosz-

tów, w kasach lecznic zostaje 
więcej pieniędzy, które można 
przeznaczyć na leczenie czy 
inwestycje w nowy sprzęt 
i infrastrukturę. To z kolei 
powoduje znaczący wzrost 
jakości świadczonych usług 
i nasi pacjenci mogą czuć się 
bezpieczni. Chcę przy tym 
powiedzieć, że nie możemy 
zapominać o ludziach, którzy 
tak naprawdę decydują o ob-
liczu szpitali. Za ich ciężką 
pracę należy się godziwa 

płaca. W tej materii jest jesz-
cze wiele do zrobienia, ale 
jestem przekonany, że nieba-
wem postulaty personelu me-
dycznego będą zrealizowane. 
To wymaga oczywiście pew-
nych kompromisów. Wracając 
jednak do pytania, obecnie 
mamy 18 jednostek ochrony 
zdrowia prowadzonych przez 
Urząd Marszałkowski, z czego 
dziesięć to właśnie spółki 
prawa handlowego. Dzięki 
zrealizowanym już przekształ-

WYWIAD | Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim, radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. 

Zdrowy optymizm
ceniom możemy dokonywać 
różnych analiz. Pokazują one 
w sposób wyraźny, że polityka 
prowadzona przez Zarząd Wo-
jewództwa na czele z marszał-
kiem Mieczysławem Strukiem 
okazała się słuszna. Przez wiele 
lat byłem przewodniczącym 
Rady Społecznej kościerskie-

go szpitala, więc 
dla zobrazowania 
tematu posłużę się 
właśnie tym przykła-
dem. Przekształcenie 
Szpitala Specjali-
stycznego w Ko-
ścierzynie w spółkę 
prawa handlowego 
doprowadziło do 
zmniejszenia zobo-
wiązań wymagal-
nych z ponad 17 mln 
zł (stan na koniec 
grudnia 2012 r.) do 
zera (stan obecny 
– koniec kwietnia 
br.). Spowodowa-
ło też polepszenie 
wyniku finanso-
wego. W 2012 r. 

szpital wygenerował 
stratę netto na poziomie 9 mln 
zł, natomiast za pierwszy rok 
obrotowy spółki jest to strata 
w wysokości 1,7 mln zł. Biorąc 
pod uwagę okres od 1 stycznia 
2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 
spółka wypracowała zysk 
w wysokości 2,5 mln zł. Spółka 
odzyskała też płynność finanso-
wą – na bieżąco reguluje swoje 
zobowiązania wobec kontra-
hentów. Na koniec chcę także 
jasno powiedzieć, że   umowa 

pomiędzy Urzędem Marszał-
kowskim i Agencją Rozwoju 
Przemysłu zawiera zapis, że 
w przypadku gdy Agencja 
będzie chciała wyjść ze spółki, 
samorząd gwarantuje środki na 
wykup udziałów.

W tym co Pan mówi widać 
spory ładunek optymizmu...

- Ochrona zdrowia to bardzo 
specyficzna dziedzina naszego 
codziennego życia, wymagają-
ca sporych nakładów finanso-
wych. Ale i te nie gwarantują 
pełnego zadowolenia u wszyst-
kich, bowiem trudno o stwo-
rzenie idealnego systemu. 
Z tym mają problemy także 
kraje znacznie bardziej rozwi-
nięte niż nasz. Nie zwalnia to 
nas oczywiście od poszukiwań 
nowych rozwiązań gwarantu-
jących optymalny dostęp do 
pomocy medycznej. Szansą na 
to jest właśnie ograniczenie 
zbędnych kosztów i oszczęd-
ności tam gdzie to możliwe. 
Jedną z recept jest właśnie 
konsolidacja podmiotów lecz-
niczych. Przykład gdyńskich 
szpitali pokazuje, że połączenie 
tamtejszych placówek daje ko-
rzyści choćby w postaci wspól-
nej polityki zakupowej. Nie 
do przecenienia jest także fakt 
coraz lepszej współpracy na 
linii samorząd województwa 
i Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Problemy tych dużych i mniej-
szych podmiotów są bardziej 
dostrzegane, a wycena procedur 
robi się coraz bardziej realna.
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W spacerze z prezydentem 
Krzysztofem Hildebrandtem 
wzięło udział kilkudziesię-
ciu mieszkańców. Włodarz 
miasta opowiadał m.in. 
o swoich planach inwesty-
cyjnych na najbliższe lata, 
związanych z odwiedzanymi 
miejscami. Nie zabrakło też 
opowieści o historii Wejhero-
wa. Najdłużej zatrzymywano 
się na Kalwarii.
- Szlak Kaszubskich Nut to 
pomysł na trasę po Wejhe-
rowie, ukazującą zabytki, 
piękne miejsca i nowoczesne 
obiekty, którymi możemy się 
pochwalić - mówi prezydent 
Wejherowa, Krzysztof Hil-
debrandt. - Elementy tego 
szlaku stanęły w miejscach 
najbardziej atrakcyjnych 
dla turystów i mieszkań-
ców. Połączenie zwiedzania 

najciekawszych punktów 
miasta z popularnymi nutami 
stanie się nową atrakcją 
turystyczną o charakterze 
edukacyjnym, akcentującym 
elementy historii Wejherowa 
i kultury kaszubskiej. Zapra-
szam mieszkańców i tury-
stów do spacerów Szlakiem 
Kaszubskich Nut, aby cie-
kawie spędzić czas i lepiej 
poznać swoje miasto. 
Wędrując za rozmieszczony-
mi w mieście 14. elementami 
tradycyjnej pieśni kaszub-

skiej o charakterze wyliczan-
ki, uczestnicy spaceru mogli 
zobaczyć m.in. Kościół św. 
Anny, Rynek, Park, Filhar-
monię Kaszubską czy Kal-
warię Wejherowską.
Na zakończenie spaceru pre-
zydent odsłonił ostatni ele-
ment Szlaku – interaktywną 
rzeźbę Kaszuby siedzącego 
na ławce w Parku Miejskim, 
grającego na akordeonie 
i śpiewającego popularną 
kaszubską piosenkę. Aby po-
słuchać kaszubskiego alfa-
betu należy przycisnąć jeden 
z klawiszy akordeonu. U stóp 
Kaszuby znajdują się rzeźba 
psa oraz kanka (pojemnik), 
dalej stoi kamień z wyrytym 
alfabetem kaszubskim. Po 
drugiej stronie ławki, przez 
którą przewieszony jest 
płaszcz Kaszuba, umiejsco-

wiono mały kamienny słup 
z koroną, oznaczający ostatni 
element Szlaku.
Aby przejść szlak turystycz-
ny z 14. elementami popu-
larnej wyliczanki, najlepiej 
skorzystać z mapy i innych 
wydawnictw, przygotowa-
nych przez Urząd Miasta. 
Mapka, wydana w niewiel-
kim formacie jest wygodna, 
ale przede wszystkim stano-
wi cenną wskazówkę. Można 
ją otrzymać w wejherowskim 
ratuszu. (PS, RK)

Szlak Nut Kaszubskich otwarty
WEJHEROWO | Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa, oprowadził mieszkańców miasta Szlakiem Nut Kaszubskich i odsłonił pomnik 
Kaszuby grającego na akordeonie i śpiewającego popularną kaszubską piosenkę. Tym samym zakończyła się realizacja Szlaku w Wejherowie. 
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Ogłoszenie dotyczące realizacji projektu 
pt. „E- projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia”

Nr projektu POIG.08.03.00-22-113/12-00
Gmina Linia informuje, że do dnia 30 września 2015 r. trwa realizacja projektu nr POIG.08.03.00-22-113/12-00 pt. „E- projekt szan-
są rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia” w ramach, którego zapewniono bezpłatnie:

a) dla 50 gospodarstw domowych z Gminy Linia (uczestnikom projektu):
-  50 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- 40 szt. drukarek atramentowych,
- dostęp do szerokopasmowej sieci Internet,
b) dla 6 jednostkach organizacyjnych Gminy Linia włączone do projektu w ramach działań koordynacyjnych:
- 63 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- 4 szt. drukarki sieciowe,
- dostęp do szerokopasmowej sieci Internet.

Od dnia 01 października 2015 r. rozpocznie sie okres trwałości projektu, który Gmina jest zobowiązana utrzymać przez 5 lat. 
W ramach trwałości projektu wszystkim uczestnikom zapewniony zostanie:
- zestaw komputerowy wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym i antywirusowym oraz drukarką atramentową,
- bezpłatny dostęp do internetu.
Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społe-
czeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„ Cieszymy się, że mieszkańcy korzystają z nowoczesnych technologii, tj. komputera i internetu a Gmina może wspierać takie działania” 
Pozdrawiam

Bogusława Engelbrecht Wójt Gminy Linia

Smacznie i świeżo

Jedzenie „na mieście” staje 
się coraz popularniejsze – 
i nic dziwnego, bo w dzi-
siejszych czasach wiecznego 
pośpiechu coraz mniej osób 
ma czas i możliwości, by go-
tować w domu. 
Gdzie więc udać się w prze-
rwie od pracy czy podczas 
zakupów, by zjeść smaczny, 
domowy obiad w przystępnej 
cenie? Odpowiedź jest prosta 
– wejherowska restauracja 
Zielona Weranda. 
Głównym atutem restaura-
cji jest znakomite jedzenie, 
przygotowywane na bieżą-
co przez doskonałego szefa 
kuchni. Do tego w bardzo 
atrakcyjnych cenach. 
- Nie używamy półproduktów, 
wszystko jest ze świeżych 
składników – wyjaśnia wła-
ścicielka Zielonej Werandy. 
- Warte polecenia są w szcze-
gólności „dania dnia”. Już za 
10 zł każdego dnia można 
zjeść smaczny obiad, jak np. 
tradycyjny kotlet schabowy 

z ziemniakami czy frytkami 
oraz świeżymi warzywami, 
bitki babuni, a w każdy piątek 
rybę. Do tego proponujemy 
zupy w cenie zaledwie 3 zł. 
Warto dodać, że dania dnia 
można zjeść w Zielonej We-
randzie przez cały dzień – od 
godz. 12 aż do 18.

Okolicznościowe 
przyjęcia

Zielona Weranda to nie tylko 
smaczne jedzenie, ale też ka-
meralna atmosfera i klima-
tyczna sala. Jest to również 
doskonałe miejsce na organi-
zowanie rozmaitych imprez 
okolicznościowych, takich 
jak chrzty, urodziny, jubile-
usze, itp. 
- Organizujemy takie impre-
zy na ok. 30 osób – wyja-
śnia  właścicielka. - Zawsze 
podczas takich wydarzeń 
staramy się stworzyć tu swo-
bodną, rodzinną atmosferę. 
Menu oczywiście jest wcze-
śniej ustalane, oprócz tego 
do dyspozycji gości podczas 

takich imprez zawsze jest do-
datkowy stół kawowy gratis. 
Polecamy też domowe ciasta 
i torty własnego wypie-
ku. Niedługo będziemy też 
dysponować większą salą, 
będziemy więc mogli zorga-
nizować bankiety i imprezy 
nawet dla 80 osób. 
Właściciele restauracji chcą 
niebawem wprowadzić nową 
ofertę dla swoich klientów – 
kuchnię tematyczną. W każdy 
weekend szef kuchni będzie 
przygotowywał dodatkowo 
kilka dań z innego regionu 
świata – będą więc weeken-
dy włoskie, francuskie, mek-
sykańskie, itp. 
Zielona Weranda oferu-
je także catering dla firm, 
a w niedługim czasie u zbiegu 
ulic Harcerskiej i Sobieskie-
go zostanie otwarty punkt, 
gdzie będzie można kupić 
garmaż.

Domowa kuchnia w przytulnym wnętrzu
WEJHEROWO | Smaczne, domowe jedzenie, kameralna atmosfera, bardzo przystępne ceny i miła, profesjonalna obsługa – to wszystko 
można znaleźć w restauracyjce Zielona Weranda. 

Zielona Weranda
ul. Mickiewicza 9a
Wejherowo
tel. 501 408 491
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Ok. 80 proc. kupujących miesz-
kanie wspiera się kredytem 
bankowym. I choć dziś kredyty 
są najniżej oprocentowane w hi-
storii, to wciąż wymagają po-
siadania zdolności kredytowej, 
w tym zebrania, co najmniej 
dziesięcioprocentowego wkła-
du własnego. Myli się więc ten, 
kto sądzi, że w całym procesie 
zakupu mieszkania najtrudniej 
jest znaleźć odpowiednie lo-
kum. 

Grunt to przygotowanie

Aktualna sytuacja na rynku 
mieszkaniowym jest wręcz 
komfortowa dla kupujących: 
wiele gotowych lokali, atrak-
cyjne ceny i ciekawe promocje 
to rynkowy trend. Dlatego dziś 
większym wyzwaniem dla ku-
pujących może być znalezienie 
atrakcyjnego kredytu hipotecz-
nego niż mieszkania, mimo że 
zaciąganiu kredytów sprzyjają 
najniższe w historii stopy pro-
centowe.
Wiele osób uważa, że procedu-
ra kredytowa zajmuje dużo cza-
su, ponieważ wymaga zebrania 

wielu dokumentów, a wynik 
nie zawsze jest dla nas korzyst-
ny.  Tak rzeczywiście jest, jeśli 
kupujący nie są dobrze przy-
gotowani do całego procesu. 
Dlatego możliwość współpracy 
z doradcą kredytowym reko-
mendowanym przez dewelope-
ra jest idealnym rozwiązaniem 
dla osób oczekujących profe-
sjonalnej opieki, rzeczywistego 
doradztwa, pełnej i jawnej in-
formacji o procesie.
- My akurat współpracujemy 
z najbardziej doświadczonymi 
doradcami kredytowymi, któ-
rzy specyfi kę banków znają tak 

dobrze jak nasze produkty, dzię-
ki czemu znaczna większość 
klientów otrzymuje kredyty 
– mówi Tomasz Sznajder, wi-
ceprezes zarządu Polnord SA. 
- Współpraca z doradcą daje 
naszym klientom dodatkowe 
bezpieczeństwo, np. w sytuacji 
odmownej decyzji kredyto-
wej możliwość bezkosztowej 
rezygnacji z umowy rezerwa-
cyjnej. 

Zdolność kredytowa

Krokiem najistotniejszym po-
winno być oszacowanie zdol-

ność kredytowej. I to najlepiej 
z dwóch perspektyw. Po pierw-
sze, należałoby określić wyso-
kość raty, jaką jesteśmy w sta-
nie płacić. Każdy indywidualnie 
musi odpowiedzieć sobie na 
pytanie: jakie zobowiązanie 
jest w stanie płacić co miesiąc, 
przez najbliższe dwie - trzy 
dekady, biorąc przy tym pod 
uwagę inne wydatki, a nawet 
spadek wynagrodzenia w przy-
szłości. Kalkulując ratę kredytu 
trzeba mieć także świadomość, 
że w przyszłości oprocentowa-
nie może wzrosnąć i raty nie 
będą już tak niskie jak dziś.
Własną kalkulację zdolności 

w poszukiwaniu 
źródeł fi nansowania
Decyzja o zakupie mieszkania na kredyt niesie za sobą konsekwencje fi nansowe na wiele 
lat. Aby te konsekwencje nie były negatywne, do zaciągnięcia kredytu hipotecznego trzeba 
się dobrze przygotować.

kredytowej należy porównać 
z kalkulacją bankową. Często 
bowiem banki w nieco inny 
sposób wyliczają dochód netto 
przyjmowany do analizy, niż 
mogłoby nam się wydawać. Za-
tem może się okazać, że do wy-
liczenia zdolności, bank przyj-
mie znacznie mniejszy poziom 
dochodów, niż w rzeczywistości 
mamy patrząc choćby na źró-
dła dochodów. Na takie różnice 
muszą głównie zwrócić uwagę 
osoby pracujące lub zatrudnione 
na umowach zlecenie lub umo-
wach o dzieło, a także prowa-
dzące działalność gospodarczą. 
Dopiero zestawienie tych dwóch 
wersji zdolności kredytowej daje 
podstawę do decyzji o wysoko-
ści kredytu. 

Kto pyta, nie błądzi

Nie bójmy się pytać o szczegóły 
przed podpisaniem umowy kre-
dytowej. Kierujmy się zasadą, 
„im więcej wiem, tym więcej 
zyskuję”. Prośmy o wyjaśnienie 
wszystkich wątpliwości, nieja-
sności. Szukając dobrej oferty 

kredytowej, zwracajmy uwagę 
na wszystkie warunki kredytu 
(również te drobnym drukiem), 
a nie tylko wybiórcze elementy. 
Często okazuje się, że kredyt 
z bardzo niskim oprocentowa-
niem będzie miał wysoką pro-
wizję, albo obowiązkowe ubez-
pieczenie, co w konsekwencji 
okaże się drogim rozwiązaniem. 
Nie wolno zatem lekceważyć 
żadnych kosztów czy wymogów 
banku, gdyż każdy element ofer-
ty ma duże znaczenie w końco-
wych kosztach kredytu. 
- Warto także zwracać uwagę na 
wymóg skorzystania z dodatko-
wych produktów takich jak np. 
karta kredytowa, albo obowiązek 
wpływu wynagrodzenia na konto 
– tłumaczy Michał Krajkowski, 
główny analityk Notus Doradcy 
Finansowi. - I koniecznie należy 
zapytać o konsekwencje nie wy-
pełniania tych wymogów. Może 
przecież okazać się, że w jednym 
miesiącu wynagrodzenie nie 
wpłynie na konto np. z powodu 
zmiany pracy, wówczas bank 
będzie miał prawo podwyższyć 
oprocentowanie kredytu.
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Działający w Polsce dewelo-
perzy rozpoczęli w lipcu bu-
dowę 6658 mieszkań - to o 4,2 
proc. więcej niż rok temu. 
Liczba pozwoleń na przy-
szłe budowy również wzrosła 
(o 2,7 proc.). 
W okresie sierpień 2014 r. – 
lipiec 2015 r. deweloperzy 
rozpoczęli budowę prawie 80 
tys. mieszkań, co jest warto-
ścią większą o 27 proc. od tej 
zanotowanej rok temu i o 2 
proc. od tej sprzed miesiąca. 
Tak dużo mieszkań dewe-

loperzy nie budowali nigdy 
w historii polskiego rynku 
mieszkaniowego. Łączy się 
to z rekordową sprzedażą nie-
ruchomości w wielu fi rmach. 
W pierwszym półroczu 2015 
r. dziesięciu największych 
deweloperów notowanych na 
GPW sprzedało ponad 6,7 tys. 
mieszkań. Trzy największe 
fi rmy (Robyg, Budimex Nie-
ruchomości i Dom Develop-
ment) zanotowały sprzedaż 
przekraczającą tysiąc lokali. 
Co więcej, dane GUS wska-

zują, że deweloperzy wierzą 
w podobny poziom sprzedaży 
w kolejnych kwartałach i mie-
siącach. Świadczyć o tym 
może największa od ponad 
trzech lat liczba pozwoleń 
na budowę, jaką im wydano. 
Przez ostatnich 12 mies. było 
to 84,2 tys. pozwoleń, o po-
nad jedną piątą więcej niż 
w analogicznym okresie rok 
temu i o 0,3 proc. więcej niż 
miesiąc temu.
Od kilku miesięcy spada jedy-
nie liczba mieszkań oddanych 

do użytkowania. W ostatnich 
12 mies. było to 56,7 tys., o 2,9 
proc. mniej niż rok wcześniej. 
Na efekty ożywienia w liczbie 
oddawanych klientom klu-
czy musimy jeszcze pocze-
kać, bowiem budowa bloku 
mieszkalnego trwa przeciętnie 
około dwóch lat. Patrząc z tej 
strony należy oczekiwać, że 
ze wzrostem liczby mieszkań 
oddawanych do użytkowania 
będziemy mieli do czynienia 
od wiosny przyszłego roku.
Boom na rynku mieszkanio-

wym z jednej strony bierze się 
z dobrej sprzedaży mieszkań, 
a z drugiej ze sprzyjających 
okoliczności makroekono-
micznych w postaci najniż-
szych stóp procentowych 
w historii. Niskie stopy z jed-
nej strony zachęcają inwe-
storów do zaciągania kredy-
tów, a z drugiej sprawiają, że 
wielu zamożnych klientów 
rezygnuje z lokowania swoich 
środków w bankach na rzecz 
poszukiwania alternatywnych 
sposobów rozmnażania pie-

niędzy i trafi ają m.in. na rynek 
nieruchomości, co generuje 
zwiększony popyt.
Sytuacja taka nie będzie jed-
nak trwała wiecznie. Stopy 
procentowe prędzej czy póź-
niej wzrosną i sytuacja może 
zacząć się odwracać. Gdy 
popyt będzie mniejszy od po-
daży deweloperzy napotkają 
na problemy ze sprzedażą wy-
budowanych mieszkań i może 
dojść do obniżki cen.
(oprac. raf, źródło Home-
Broker)

kolejne rekordy aktywności deweloperów
79,7 tys. rozpoczętych budów i 84,2 tys. otrzymanych pozwoleń na kolejne budowy – takiego roku deweloperzy nie mieli od dawna. Lipiec był 
kolejnym miesiącem wysokiej aktywności fi rm działających w branży mieszkaniowej, które wyraźnie wierzą, że popyt na mieszkania utrzyma 
się na wysokim poziomie przez kolejne kwartały.
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Zakorzeniona w tradycji bu-
dowlanej uroczystość to znak, 
że budowa Galerii Metropo-
lia wkracza w ostatnią fazę. 
Pierwsi klienci odwiedzą 
nowe centrum handlowe już 
we wrześniu 2016 roku. 
Uroczyste zawieszenie wiechy 

miało miejsce na dachu Galerii 
Metropolia i towarzyszył mu 
premierowy pokaz wirtualne-
go spaceru po wnętrzach Gale-
rii oraz prezentacja z poszcze-
gólnych etapów powstawania 
inwestycji. Wśród zaproszo-
nych gości obok inwestora, 

partnerów i osób zaangażowa-
nych w budowę, znaleźli się 
także przedstawiciele władz 
województwa Pomorskiego 
i miasta Gdańska oraz przyszli 
najemcy. 
- W skład inwestycji wcho-
dzi również układ drogowy 

wokół Galerii, wykonywany 
we współpracy z gminą oraz 
Urzędem Marszałkowskim 
oraz rewitalizacja potoku 
Strzyża, która zapewni miesz-
kańcom Dolnego Wrzeszcza 
bezpieczeństwo powodziowe 
- powiedział Bogdan Górski, 

zawisła wiecha 
na Galerii Metropolia
Niespełna po dwóch latach od momentu rozpoczęcia prac budowlanych i wbicia pierwszej 
łopaty, na dachu Galerii Metropolia zawisła tzw. wiecha. Wydarzenie to wieńczy kolejny 
etap budowy projektu realizowanego w Gdańsku Wrzeszczu. 

Prezes Przedsiębiorstwa Bu-
dowlanego Górski. - Bardzo 
ważnym elementem inwestycji 
jest również powstające w są-
siedztwie osiedle Browar Gdań-
ski, które w części mieszkalnej 
obejmie 740 apartamentów.
Galeria Metropolia razem z in-
nymi inwestycjami w tej części 
dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz, 
stworzy zupełnie nową tkan-
kę miasta. Na terenie osiedla 
Browar Gdański powstanie 
kompleks Browar Kultural-
ny, w którym znajdzie się sala 

koncertowa na 1000 miejsc sie-
dzących, restauracje i kawiar-
nie, a także Mini Browar wraz 
z muzeum. W podziemiach 
natomiast inwestor zaplanował 
niespotykany na Trójmiejską 
skale kompleks term z saunami 
i basenami.

Galeria Metropolia zaoferuje 
swoim klientom i najemcom 
ponad 34 tys. mkw. powierzch-
ni i będzie jednym z najlepiej 
skomunikowanych centrów 
handlowych na Pomorzu. W ga-
lerii na czterech poziomach 
przewidziano łącznie ponad 
100 lokali i stoisk handlowych 
oraz usługowych. Umowy naj-
mu z przyszłymi najemcami 
podpisano już na ponad 20 000 
m2 powierzchni obiektu, a ca-
łość oddana będzie do użytku 
w przyszłym roku. 

Galeria Metropolia to inwesty-
cja Przedsiębiorstwa Budowla-
nego Górski realizowana przez 
spółkę celową Centrum Heve-
lius. Agentem komercjalizu-
jącym Galerię Metropolia jest 
fi rma DTZ. 
Rafał Korbut
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Dożynki Gminy Wejherowo, 
bo o nich mowa, zorganizowa-
no tym razem w Orlu. Uczest-
nicy zebrali się w kościele pw. 
św. Piotra i Pawła na dzięk-
czynnej Mszy Św. koncelebro-
wanej przez księży z Gminy 
wraz z ks. prałatem Dalnielem 
Nowakiem i ks. prałatem Tade-
uszem Reszką. 
Po nabożeństwie dożynkowy 
korowód, na czele którego 
w roli starostów stanęli Ka-
tarzyna Kandziora i Romu-
ald Ptach, udał się na boisko. 
Wspólną biesiadę zainaugu-
rowało uroczyste złożenie na 
ręce gospodarza – Wójta Hen-
ryka Skwarło – chleba, którym 
dzielili się zebrani goście.
Podczas tegorocznych obcho-
dów tradycyjnego łamania 
z rolnikami i mieszkańcami 
dokonali goście, wśród których 
nie zabrakło przedstawiciela 
marszałka Senatu Bogdana Bo-
rusewicza – pani Małgorzaty 
Gładysz, wiceministra rolnic-
twa Kazimierza Plocke, posła 
na Sejm Jerzego Budnika, prze-
wodniczącego Rady Powiatu 
Wejherowskiego Ryszarda 
Czarneckiego, radnych Gminy 
wraz z Przewodniczącym Rady 
Hubertem Tomą oraz zaprzy-
jaźnionych samorządowców 
i przedsiębiorców, w tym Prze-
wodniczącego Zarządu KZG 
„Dolina Redy i Chylonki” Ta-
deusza Wiśniewskiego. 
Tego dnia wyróżniono szcze-
gólnie aktywnych gospoda-
rzy. Medale „Zasłużony dla 
rolnictwa” z rąk samego wi-
ceministra rolnictwa w tym 
roku odebrali: Tadeusz Ziegert 
(Gowino), Piotr Kieliński (Go-
wino), Sebastian Lipski (Resz-
ki), Henryk Lesner (Sopieszy-
no), Elżbieta Albecka (Orle), 
Krzysztof Falkowski (Góra), 
Piotr Konkol (Kniewo) i Rena-
ta Reich – Kolmetz (Łężyce). 
Ponadto okazję do odebrania 
wcześniej przyznanego medalu 
„Zasłużony dla kultury” miała 
Gertruda Stein, od lat promują-
ca kaszubszczyznę m.in. przez 
działalność zespołu Kaszeb-
sci Psote. Kolejnym ważnym 
wyróżnieniem były wręczone 
przez prezesa Wojewódzkie-
go Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych Piotra 
Hałuszczaka odznaczenia „Or-
dery Serca Matkom Wsi”, jakie 
w tym roku trafiły do 19 kobiet 
z terenów Gminy. 
Ponadto wręczono nagrody 
w rozstrzygniętym wcześniej 
konkursie „Piękna Wieś” oraz 
najważniejszym tego dnia kon-
kursie na najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy, wybierany 

tym razem nie przez komisję, 
lecz w drodze plebiscytu. De-
cyzją mieszkańców, w katego-
rii „Wieniec tradycyjny” zwy-
ciężyło dzieło sołectwa Orle, 
natomiast za najciekawszą 
kompozycję kategorii „Wie-
niec współczesny” uznano pra-
cę z Ustarbowa. 
Na scenie natomiast nawet 
przez chwilę nie brakowało 
atrakcji. Mieszkańcy i goście 
mieli okazję zobaczyć m.in.: 
Orkiestrę Dętą Gminy Wejhe-
rowo, Teatr Zbierańce i Teatr 
Muzyczny HALS. Niezwykle 
energetyczny okazał się tak-
że KASZUBSKI IDOL Live 
2015, czyli koncert 8 wokali-
stów, którzy najpopularniej-
sze popowe hity zaserwowali 

w wersji lokalnej – po kaszub-
sku! Niemniejszym wulka-
nem emocji okazała się grupa 
POPOVACULA, która przy-
była do nas z Torunia. Mocne 
brzmienia i bogate instrumen-
tarium, jakim się posługiwali, 
były doskonałym wstępem do 
koncertu gwiazdy wieczoru – 
zespołu ŁZY. 
Mimo późnej pory liczna pu-
bliczność zdecydowała o po-
zostaniu na wspólnej zabawie 
z zespołem NIGHT LOVERS. 
Muzyka disco polo jaką wyko-
nywali, porwała wielu zebra-
nych do tańca. 
Warto wspomnieć, że nie tylko 
na scenie zapewniono szereg 
atrakcji. Podczas wydarzenia, 
pod sceną przez kilka godzin 

na mega patelni gotowano 
gulasz, którym mógł się czę-
stować każdy z przybyłych. 
Nie zapomniano także o kon-
kursach sprawnościowych, 
jakie dzielnie przeprowadzali 
radni: Wojciech Kuziel, Artur 
Czaja i Roman Stanisławczyk. 
Także obecne podczas wyda-
rzenia Radio Kaszebe ochoczo 
obdarowywało uczestników 
licznych konkursów. Podczas 
dożynek trwała akcja honoro-
wego oddawania krwi - udało 
się zebrać aż 15,3 litra.
Bez wątpienia tegoroczne 
Święto Plonów zaliczyć można 
do najważniejszych wydarzeń 
zorganizowanych w Gminie 
Wejherowo!
(UG Wejherowo, oprac. raf)

Wieńce, zabawa i Łzy
GM. WEJHEROWO | Kolejne żniwa zamknęły rok gospodarskich prac na polach. Rolnicy i wszyscy korzystający z owoców ich ciężkiej pracy 
mogli ponownie spotkać się na najważniejszym dziękczynieniu rolników - dożynkach. 
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Duże zmiany odczują ucznio-
wie Gimnazjum nr 2, którzy 
nowy rok rozpoczną w dwóch 
nowych salach multimedial-
nych. Pomieszczenia zostały 
wyposażone z myślą o języku 
angielskim i przedmiotach 
humanistycznych – dzięki 
nowoczesnemu sprzętowi na-
uka tych przedmiotów będzie 
przyjemnością. 
Kolejną inwestycją był gene-
ralny remont instalacji elek-
trycznej, wodnej i sanitarnej 
w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących przy ul. Stocz-
niowców 6, jednak uczniowie 
najbardziej zauważą odno-
wione toalety, odmalowane 
sale, jak również zupełnie 
nowe oblicze pierwszego 
piętra w segmencie C, które 
adaptowane jest na potrzeby 
oddziałów przedszkolnych. 
Wśród prac remontowych re-
alizowanych w okresie letnim 
warto również wymienić re-
monty podłóg w Przedszkolu 
nr 1, malowanie sali gimna-
stycznej w Gimnazjum nr 4 
oraz naprawy dachu w Szkole 
Podstawowej nr 1.
Ruszyły też prace nad dwoma 
nowymi, wielofunkcyjny-
mi boiskami szkolnymi przy 
Gimnazjum nr 1 oraz Szkole 
Podstawowej nr 10. Termin 
realizacji tych projektów, 
finansowanych w ramach 
budżetu obywatelskiego, pla-
nowany jest na koniec paź-

dziernika bieżącego roku.
Ponadto w dniu 25 sierpnia 
w Miejskim Domu Kultu-
ry w Rumi odbyło się uro-
czyste ślubowanie nowych 
nauczycieli mianowanych. 
Znalazły się wśród nich: p. 
Beata Bielaszewska-Kaleta 
i Marta Brzozowska ze Szko-
ły Podstawowej nr 1; Marta 
Boryca, Karolina Ott, Włady-
sława Ryta, Karina Staencel, 
Marzena Zarach ze Szkoły 
Podstawowej nr 6; Aleksan-
dra Andrachiewicz, Grażyna 
Kossakowska oraz Moni-
ka Rumian z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, a także 
Katarzyna Jungiewicz i Anna 
Okrój z Gimnazjum nr 1. 
Aby uzyskać awans zawo-
dowy na nauczyciela mia-
nowanego, należy posiadać 
odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe oraz zdać egza-
min przed komisją. Minimal-
ny staż pracy kandydata na 
nauczyciela mianowanego 
wynosi niecałe pięć lat, więc 
na promocję mogą liczyć 
wyłącznie doświadczeni pra-
cownicy.
– Z okazji nowego roku 
szkolnego, pragnę złożyć ser-
deczne życzenia wszelkiej po-
myślności i samych sukcesów 
uczniom, nauczycielom oraz 
personelowi administracyjne-
mu – mówi Michał Pasiecz-
ny, burmistrz Rumi. - Wierzę, 
że zbliżający się rok będzie 
okresem efektywnej pracy, 
obfitującym w niezapomnia-
ne przeżycia, przynoszącym 
wiele radości i uśmiechu.

Nowi nauczyciele, nowe sale
RUMIA | Podczas gdy rumscy uczniowie odpoczywali, w kilku placówkach szkolnych trwały remonty. Zakres zrealizowanych prac był szeroki - obejmował nie 
tylko odnawianie wnętrz, lecz także wyposażanie sal lekcyjnych. 
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Niedawno zajęcia Zumby 
odbyły się w Wejherowie. 
Teraz czas na Rumię!

Fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o

Wspaniali instruktorzy
 szalone rytmy

Zajęcia poprowadzi aż pięciu 
wykwalifi kowanych instruk-
torów. Każdy z nich posiada 
wieloletnie doświadczenie 
w prowadzeniu treningów 
tanecznych. Oznacza to, że 
zumba w ich wykonaniu 
będzie wręcz naszpikowa-
na uśmiechem i pozytywną 
energią. 
Podczas sobotniego maratonu 
uczestnicy będą mogli spró-
bować swoich sił w zumbie 
łączącej różne style tańca. 
Nie zabraknie akcentów la-
tynoamerykańskich, salsy, 
samby i oczywiście elemen-
tów fi tness. Całość dostoso-
wana będzie do możliwości 
każdego z uczestników, więc 
bez obaw – wszyscy dadzą 
radę. 
– Stawiamy na rozmaitość – 
mówi Damian Złoch, mana-
ger City Gym, współorgani-
zator imprezy. – Prowadzący 

podzielą się rolami i stylami, 
wykorzystamy też różnorod-
ną muzykę. Wszystko będzie 
się jednak kręciło wokół czy-
stej, lubianej przez wszyst-
kich zumby – dodaje.

Atrakcje dla dzieci 
i rozstrzygnięcie konkursu

Szczególnie mile widziane 
podczas Rumia Zumba Fest 
będą całe rodziny. Dla naj-
młodszych zorganizowana 
zostanie specjalna strefa, 
w której czekały będą różne 
atrakcje. Malowanie twarzy, 
dmuchane zjeżdżalnie 
i zabawa z animatorami – to 
tylko część z nich. 
W sobotnie popołudnie wyło-
nieni zostaną także zwycięz-
cy konkursu, który ogłoszony 
został na stronie wydarzenia. 
Do wygrania atrakcyjne na-
grody - karnet do CityGym, 
torba sportowa i darmowy 
masaż. Wszystkie upominki 
ufundowane zostały przez 

CityGym Rumia. 
– Zależy nam, aby sobotnie 
wydarzenie było świętem 
całych rodzin. Zumba jest 
bowiem wspaniałą formą re-
kreacji, bez względu na wiek 
czy umiejętności – mówi 
Agnieszka Rodak z Wydziału 
Rozwoju Urzędu Miejskiego 
w Rumi.  
 
Rumia stawia na sport 

Maraton zumby będzie ko-
lejnym dużym wydarzeniem 
sportowym, jakie w ostatnim 
czasie zorganizowane zostało 
w Rumi. W lipcu miasto go-
ściło Marcina Gortata, jedy-
nego polskiego koszykarza 
grającego w NBA. W sierp-
niu Rumia była współgospo-
darzem pierwszych zawodów 
triathlonowych Herbalife 
Ironman 70.3. W październi-
ku w rumskich lasach odbę-
dzie się MTB Garmin Series 
– wyścig rowerów MTB. Ser-
decznie zapraszamy.

Sobota pod znakiem zumby
RUMIA | Już w najbliższą sobotę, 29 sierpnia, odbędzie się pierwsza 
edycja największego rumskiego maratonu zumby – Rumia Zumba Fest. 
Początek o godzinie 11:00 w parku przy Miejskim Domu Kultury (ul. 
Mickiewicza 19).
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Postępowanie zintegrowane 
to jeden z najważniejszych 
procesów, które poprzedzą 
realizację budowy elektrow-
ni jądrowej w Polsce. Spółka 
PGE EJ 1 prowadzi obec-
nie badania środowiskowe 
i lokalizacyjne, które pozwo-
lą wybrać lokalizację tej in-
westycji. Niedawno złożono 
do Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska KIP 
(Kartę Informacyjną Przed-
sięwzięcia), czyli pierwszy 
oficjalny dokument przedsta-
wiający podstawowe założe-
nia planowanej inwestycji. 
Dokument stanowi podsta-
wę do wszczęcia procedury 
oceny oddziaływania na śro-
dowisko, niezbędnej w pro-
cesie wyboru bezpiecznej 
lokalizacji elektrowni.

Ważny przetarg 

Uruchomienie postępowa-
nia zintegrowanego, czyli  
przetargu, którego efektem 
będzie wybór konsorcjum 
firm odpowiedzialnych za 
strategiczne kwestie doty-
czące budowy i funkcjono-
wania pierwszej elektrowni 
jądrowej w Polsce zaplano-
wano na koniec 2015 roku.

- Przygotowujemy się do 
uruchomienia postępowania 
w wyznaczonym terminie. 
Według naszych informacji, 
potencjalni oferenci również 
rozpoczęli analogiczne przy-
gotowania po swojej stro-
nie – mówi Jacek Cichosz, 
prezes zarządu spółki PGE 
EJ 1.

Wg. przewidywań Spółki do 
przetargu może stanąć 4-5 
konsorcjów. Spółka prowa-
dzi rozmowy z dostawcami 
technologii z takich krajów 
jak: Japonia, Stany Zjed-
noczone, Francja, Kanada. 
W spotkaniach uczestniczą 
również ich potencjalni part-
nerzy, gdyż zakres postępo-
wania poza dostawą techno-
logii reaktora obejmuje m.in. 
generalne wykonawstwo 
elektrowni, usługi wsparcia 
prowadzenia i utrzymania jej 
ruchu, dostawy paliwa jądro-
wego oraz program transferu 
kompetencji do PGE EJ 1. 
Oferenci zostaną poprosze-
ni także o przedstawienie 

możliwego zaangażowania 
kapitałowego w realizację 
inwestycji. 
- Budowa elektrowni ją-
drowej w Polsce to naj-
większe przedsięwzięcie 
gospodarcze realizowane 
w naszym kraju po 1989 r. 
Ze względu na zakres jaki 
obejmuje tzw. postępowanie 
zintegrowane, a także jego 
szacowaną wartość, jest to 
najpoważniejszy przetarg 
w całym projekcie budowy 
elektrowni.– podkreśla Jacek 
Cichosz. 

Kluczowe elementy

W ramach postępowania 
zintegrowanego poten-

cjalni oferenci zostaną po-
proszeni o przedstawienie
w swoich ofertach kluczo-
wych elementów realizacji 
inwestycji:
• dostawy technologii elek-
trowni jądrowej wraz z ge-
neralnym wykonawstwem, 
• dostawy usług wsparcia 
prowadzenia i utrzymania 
ruchu elektrowni wraz z pro-
gramem transferu kompeten-
cji do PGE EJ 1, 
• dostawy paliwa jądrowe-
go, 
• zaangażowania kapitałowe-
go partnera strategicznego 
m.in w formie finansowania 
dłużnego Agencji Kredytów 
Eksportowych i banków ko-
mercyjnych.

Przygotowania 
do przetargu

Spółka PGE EJ 1 przepro-
wadziła już szereg dzia-
łań przygotowawczych do 
przeprowadzenia postę-
powania zintegrowanego. 
Po pierwsze, odbyły się 
trzy tury rozmów z po-
tencjalnymi partnerami 
w ramach tzw. dialo-
gu wstępnego. Miały one 
pomóc potencjalnym oferen-
tom we właściwym zrozu-
mieniu koncepcji przyjętej 
przez PGE EJ 1. W trakcie  
bezpośrednich spotkań firmy 
miały możliwość zaprezen-
towania swojego spojrzenia 
na projekt i wskazania, co 

z ich strony jest możliwe do 
zaoferowania. 
- Wiosną  tego roku prze-
prowadziliśmy kolejną turę 
spotkań z potencjalnymi 
oferentami. Na podstawie 
zebranych w jego trakcie 
informacji, PGE opracuje 
ostateczny zakres postępo-
wania zintegrowanego, jego 
regulamin oraz powiązaną 
dokumentację przetargową. 
Zgodnie z założeniami, po-
stępowanie powinno zostać 
uruchomione pod koniec 
2015 roku – tłumaczy prezes 
PGE EJ 1.

We wrześniu 2014 r. PGE EJ 
1 podpisało umowę z brytyj-
ską firmą Amec Foster Whe-

eler, która pełni funkcję In-
żyniera Kontraktu i wspiera 
PGE EJ 1 w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu postępo-
wania zintegrowanego. 

Nowoczesna 
i bezpieczna technologia

Realizacja inwestycji o 
takiej skali wzbudza duże 
zainteresowanie 
społeczeństwa.

PGE EJ 1 tłumaczy, że w 
Polsce zostaną zastosowane 
reaktory III/III + generacji, 
które są najnowocześniej-
szym i najbardziej bezpiecz-
nym z dostępnych na rynku 
rozwiązań.

Inwestor elektrowni wybierze 
fi rmy do współpracy
INWESTYCJA | Spółka PGE EJ 1, odpowiedzialna za przygotowanie do budowy elektrowni jądrowej w Polsce planuje uruchomienie tzw. 
postępowania zintegrowanego, które ruszy pod koniec 2015 roku. Będzie to rodzaj złożonego przetargu, który wyłoni konsorcjum fi rm odpo-
wiedzialnych za dostarczenie technologii reaktora, budowę elektrowni, jej uruchomienie i bieżącą eksploatację, dostawy paliwa oraz wsparcie 
fi nansowania budowy elektrowni. 

- Budowa elektrowni jądrowej w Polsce to 
największe przedsięwzięcie gospodarcze 

realizowane w naszym kraju po 1989 r. 
Ze względu na zakres jaki obejmuje tzw. 

postępowanie zintegrowane, a także jego 
szacowaną wartość, jest to najpoważniejszy 

przetarg w całym projekcie budowy elek-
trowni - mówi Jacek Cichosz,prezes PGE EJ 1

”
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FELIETON | Bo tak trzeba na-
zwać to, co dzieje się po zaini-
cjowaniu przez prezydenta A. 
Dudę, kolejnego referendum. 
Od razu dodam, że jest to ze 
szkodą dla samej instytucji 
referendum, która spełnia 
bardzo ważną rolę w społe-
czeństwie obywatelskim, pod 
warunkiem, że sięga się po nią 
rozważnie.

A obecnie jest niestety nad-
używana, co konstatuję ze smut-
kiem. Bowiem zgodnie z literą 
i duchem art. 125 ust. 1 Konsty-
tucji RP, referenda ogólnokra-
jowe powinny być przeprowa-
dzane wyłącznie „w sprawach 
o szczególnym znaczeniu dla 
państwa”. Nie wystarczy więc, 
że jakaś sprawa jest nośna spo-
łecznie, wzbudza wiele wątpli-
wości, a nawet wywołuje duże 
kontrowersje. Takich spraw jest 
przecież bardzo wiele, ale to 
jeszcze nie powód, by w każdej 
z nich, o zdanie pytać społe-
czeństwo w drodze referendum. 
To jest materia dla wszelkiego 
rodzaju apeli i petycji, kierowa-
nych do najważniejszych orga-
nów w państwie. W naszej Kon-
stytucji nie ma szczegółowego 
katalogu spraw, które mogą być 
rozstrzygane w wyniku ogólno-
krajowego referendum. Wyjąt-
kiem jest art. 235, który mówi 
o tym, że referendum może być 
przeprowadzone dla zatwier-
dzenia najważniejszych zmian 
w Konstytucji (chodzi o rozdz. 
I dot. spraw ustrojowych, a tak-
że rozdz. II dot. praw i obowiąz-
ków człowieka i obywatela) oraz 
art. 90 dotyczący wyrażenia 
zgody na ratyfikowanie umowy 
międzynarodowej, na podstawie 
której Polska przekazuje orga-
nizacji międzynarodowej lub 
organowi międzynarodowemu 

kompetencje organów władzy 
państwowej w niektórych spra-
wach. No chyba, że zmienimy 
ustrój naszego państwa i przej-
dziemy na demokrację bezpo-
średnią, taką jaka jest w Szwaj-
carii, gdzie praktycznie każda 
ustawa federalna i lokalna może 
zostać poddana pod głosowanie 
w referendum. U nas jednak jest 
demokracja pośrednia, czyli de-
cyzje podejmują przedstawiciele 
społeczeństwa wybrani w wol-
nych wyborach. Szafowanie re-
ferendami wcale nie przyczyni 
się do wzrostu zaufania do pań-
stwa. Żeby nie być posądzonym 
o stronniczość, to uważam, że 
to pierwsze, ogłoszone przez 
ówczesnego prezydenta B. Ko-
morowskiego, też kryterium 
zapisanego w Konstytucji nie 
spełnia. Owszem zasady wybo-
ru do najwyższego organu wła-
dzy ustawodawczej, jakim jest 
Sejm, czyli pytanie o JOW-y, da 
się jeszcze uzasadnić „szczegól-
nym znaczeniem dla państwa”, 
ale dwóch pozostałych pytań już 
nie. Nie inaczej jest z pytaniami 
zgłoszonymi przez prezydenta 
A. Dudę - „Czy jest Pan/ Pani 
za utrzymaniem dotychczaso-
wego systemu funkcjonowania 
Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe?”, 
„Czy jest Pan/Pani za zniesie-
niem obowiązku szkolnego 
sześciolatków i przywróceniem 
obowiązku szkolnego od 7. roku 
życia”, „Czy jest Pan/Pani za 
obniżeniem wieku emerytalne-
go i powiązaniem uprawnień 
emerytalnych ze stażem pracy?” 
Z całą pewnością dotyczą spraw 
bardzo ważnych z punktu widze-
nia poszczególnych obywateli 
i dużych grup społecznych, ale 
czy spełniają wyżej wymienio-
ne kryterium? Tej pewności już 
nie mam. A ponieważ zgłoszone 
zostały w trakcie kampanii wy-
borczej, podobnie zresztą jak 
pytania Komorowskiego, tyle że 
parlamentarnej, muszą być uzna-
ne za element gry wyborczej. 

Jerzy 
budniK

Poseł 
na Sejm RP

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

Wojna referendalna

Pożegnanie Wakacji odbędzie 
się na boisku sportowym przy 
ul. Tysiąclecia w Łebie. Atrak-
cje zaplanowane na piątek 28 
sierpnia to Festiwal Kulinarny 
– Smaki Regionów połączo-
ny z Jarmarkiem Rękodzie-
ła  Miasteczko Tymbarka dla 
najmłodszych i Strefa Ma-
lucha (Bajkostwory i klocki 
MuBaBao z Festiwalu Dzia-
łań Kreatywnych „Podwodne 
Żagle” Biblioteki Miejskiej. 
Po wielkim sukcesie Pierwsze-
go Festiwalu Kolorów, który 
miał miejsce tego lata w Łebie 
organizatorzy zapowiadają 
„powtórkę z rozrywki”. Od 
godziny 17.00 rozpocznie się 

druga edycja Łebskiej Eksplo-
zji Kolorów, którą poprowadzi 
DJ – Marco Bricke. 
- Zabawa przy muzyce mecha-
nicznej połączona z wyrzutami 
kolorów tzw. proszków Holi 
będzie z pewnością wyjątko-
wym przeżyciem dla każde-
go – podkreśla Michał Sałata 
z UM Łeba.
Piątkowa zabawa wypełniona 
jest również atrakcjami mu-
zycznymi. O godzinie 19.30 na 
scenie zaprezentuje się zespół 
Zero (znani z takich hitów jak 
„Bania u cygana” czy „Jedzie-
my na Maksa”). O godzinie 
21.00 wystąpi gwiazda wie-
czoru – zespół Fun Factory 

(popularni artyści lat 90’tych, 
znani z takich hitów jak: 
„I wanna Be With You” czy 
„Celebration”). 
Przed koncertem o godzinie 
20 zaplanowano wykonanie 
wspólnego zdjęcia Łebian, 
które ma być pamiątką tego-
rocznych wakacji.
Kolejny dzień tj. 29 sierpnia 
(sobota) zapowiada się rów-
nież interesująco.  Upłynie on 
w klimacie zawodów sporto-
wych  dla rodzin z dziećmi. 
O godzinie 10.00 rozpoczną 
się zawody wędkarskie nad 
Czarnym Stawem w Łebie 
„o największą złowioną rybę”. 
Organizatorem zawodów węd-

karskich jest PZW koło Łeba. 
Po nich, o godzinie 12.00 roz-
poczną się zmagania sportowe 
dla  dzieci i młodzieży zwią-
zane z oficjalnym otwarciem 
ścieżki zdrowia - PZU Trasy 
Zdrowia w Łebie. Z urządzeń 
wczasowicze i mieszkańcy 
mogą korzystać już od końca 
lipca. Zamontowane są one 
w Parku Nadmorskim poło-
żonym nad Czarnym Stawem. 
W tej części miasta odbędą się 
m.in. zabawy sportowe z ani-
matorami  z wykorzystaniem 
nowo powstałych urządzeń, 
zabawy taneczne, puszczanie 
wielkich baniek mydlanych 
i malowanie twarzy. (GB)

Pożegnanie Wakacji
pod naszym patronatem

IMPREZA | Łeba pożegna wakacje podczas dwudniowej i pełnej atrakcji imprezy 28 i 29 
sierpnia. Muzyczną perełką będzie występ zespołu Fun Factory.
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SPRZEDAM

doM wolno stojący 
w Wejherowie, działka 
1202 m2, cztery garaże, 
murowane, pilnie sprze-
dam lub zamienię na 2 
pokoje z kuchnią za do-
płatą, tel. 501 549 579, 
tel. 58 672 34 13

SPrZedaM działkę bu-
dowlaną w Goręczynie, 
cena do negocjacji. Tel: 
505-864-616

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 bu-
dowlaną, 600 m kw, Wej-
herowo, tel. 513-005-898 

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

MaM do wynajęcia 
mieszkanie 2 pokojowe 
na os.1000 lecia. Tel: 
605-651-466

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

DO WYNAJĘCIA miesz-
kanie 1 pokojowe w dom-
ku jednorodzinnym 
w Centrum Wejherowa. 
Tel: 693-370-251

JeSTeM zainteresowa-
na wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPrZedaM Ford s-max, 
2010r., 2000cm, 115km, 
srebrny lakier oraz szy-
by oryginalny przebieg 
162tys. stan bardzo do-
bry, cena 48500 zł, Reda. 
Tel: 510-260-315

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, awa-
ryjne otwieranie aut, po-
moc drogowa, auto czę-
ści. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

SPrZedaM okap ku-
chenny pod zabudowę 

60, używany, srebrny 
99zł. Tel: 510-260-315

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ pracza i ma-
glarki do Pralni w Wejhe-
rowie. Tel: 602-447-261 
lub 58/ 677-27-36

SZUKaM Pani do prania, 
sprzątania domu jednoro-
dzinnego, jestem osobą 
wymagającą. Stawka 15 
zł/h. Tel: 691-916-700

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

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

oPaKoWania jednora-
zowe, tel. 501 175 330

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

TOWARZYSKIE

SeX-sex-sex to lubię. Go-
rąca blondi pozna Panów 
sponsorów, Sopot. Tel: 
514-120-213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPrZedaM drewno do 
CO i gałęziówkę, możliwy 
transport gratis. Tel: 782-
846-927 

SPrZedaM silnik 7.5 kw 
960 obrotów oraz markizę 
2.95 na 2 m. Tel: 601-638-
877

oddaM piec kafl owy. Tel: 
515-411-954

SPrZedaM narty mło-
dzieżowe buty, kijki za 
niewiele. Tel: 691-916-
700

SPrZedaM worek 
ubrań, około 10kg, rożne 
damskie, młodzieżowe, 
stan dobry, cena 200 zł. 
Tel: 691-916-700

SPrZedaM beczki pla-

stikowe 200 litrów, cena 
45zł/szt. Tel: 511-841-826

SPrZedaM silnik 7,5 
kw 960 obrotów oraz piłę 
motorową marki Makita, 
mało używaną. Tel: 601-
638-877

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

SPrZedaM dwa fotele 
dwuosobowe stylowe, 
solidne drewno, niemiecki 
wyrób. Tel: 780-070-086

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

SPrZedaM fotelik sa-
mochodowy 0-13 kg 80 
zł, krzesełko do karmienia  
kółka 200 zł, łóżeczko 
drewniane 50 zł, tel. 505-
567-034

G R U P A  M E D I A L N A

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
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SPrZedaM łyżwy fi guro-
we, 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 wło-
skie 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: 
ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPrZedaM kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. L, 
kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381
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archiwalne kalendarium 
czytaj na
www.gwe24.pl

KALENDARIUM 
FUTBOlOWe

Zbigniew 
Chuchała

Dziś w zasadzie, zamiast ka-
lendarium powinienem napi-
sać o jednej, niezwykle waż-
nej sprawie, oczywiście pił-
karskiej. Od pewnego czasu 
rzadko można mnie spotkać 
na stadionach piłkarskich. 
Stałem się kibicem telewizyj-
nym, niestety. Wizyta Rado-
miaka w Wejherowie, zmo-
bilizowała mnie do pójścia 
na mecz. Razem z kolegą, 
które dwaj kuzyni występują 
w Radomiaku, udałem się na 
Wzgórze Wolności. I nie po-
żałowałem. Po pierwsze wi-
dać na stadionie oznaki po-
wszechnego, wejherowskie-
go pokoju politycznego, sa-
morządowego i piłkarskiego. 
I dobrze, niech tak zostanie, 

choć jestem realistą. Co in-
nego jednak przykuło na dłu-
żej moją uwagę. Przed sta-
dionem kordon” uzbrojonej” 
po zęby policji pilnował, no 
właśnie kogo? Myślałem, że 
tysięcy kibiców przyjezdnej 
drużyny. Nic bardziej mylne-
go. Była to grupa kilkudzie-
sięciu szalikowców z Rado-
mia. Domyśliłem się, że przy-
jechała drużyna, która do tak 
zwanych przyjaciół nie nale-
ży. Zamknięto kibiców w klat-
ce na stadionie. Na margine-
sie, to ohydny widok, ale ta-
kie są wymogi PZPN-u. A te-
raz te miłe niespodzianki. 
Po pierwsze radomscy kibi-
ce zachowywali się niezwy-
kle przyzwoicie. Wywiesili co 

prawda transparent z dziw-
nym tekstem, ale nie mnie 
oceniać, bo nie znam się na 
tej subkulturze. Siedziałem 
obok szalikowców Gryfa. 
Oczom i uszom nie mogłem 
uwierzyć. Świetny doping. 
Bęben. Śpiewy. Ani razu kibi-
ce, którzy przygotowali opra-
wę, nie wykonali „utworu”, 
który obrażałby kogokolwiek. 
Żadnych przytyków wobec 
przyjezdnych, żadnych zacze-
pek. Śpiewy i okrzyki doty-
czyły tylko ukochanego Gry-
fa i drużyn zaprzyjaźnionych, 
głównie jednej , tej z Rumi. 
Nie mogłem uwierzyć w to 
co słyszę i widzę. Ale na ko-
niec smaczek szczególny. 
W pewnym momencie od 

strony naszych szalikowców 
rusza czteroosobowa grupa. 
Dwie dziewczyny i dwóch 
chłopaków. Niosą zgrzewki 
wody mineralnej. Mówię do 
kolegi, że według mnie nio-
są tę wodę kibicom przyjezd-
nym, choć obaj w to począt-
kowo nie wierzymy. Faktycz-
nie! Spokojne obeszli stadion 
na Wzgórzu Wolności i poda-
rowali wodę kibicom z Rado-
mia. Nie wiem od jak dawna 
są takie zwyczaje, ale to do-
brze wróży przyszłości pol-
skiego kibicowania na sta-
dionach piłkarskich. W dru-
giej połowie meczu znów 
wyruszyła ekipa, tym razem 
w składzie dziewczyna i chło-
pak. Nieśli kiełbaskę z rożna. 
Też poszli do tych zamknię-
tych przez ogrodzenie. Może 
już pora na likwidację tych 
wstrętnych klatek dla ludzi? 
PZPN-nie idzie nowe! Wie-

rzę, że na stałe. 
W końcu na pił-
karskich boiskach 
Wielkiej Brytanii 
kibice siedzą nie-
mal przy samej 
linii boiska a kie-
dyś niszczyli wszyst-
ko co się dało. Brawo 
kibice przygotowujący 
oprawę w Wejherowie! 
Brawo władze klubu piłkar-
skiego Gryf! Brawo spon-
sorzy! Na koniec podsumo-
wanie. Przed nami siedzia-
ła mała dziewczynka, która 
przyszła na stadion z rodzica-
mi. Zajadała smacznie kiełba-
skę, karmiona przez mamę. 
Gdy wychodziliśmy ze sta-
dionu płakała rzewnymi łza-
mi. Okazało się, że płacze po  
przegranym 0:1 meczu na-
szej drużyny. Rośnie kolejne 
pokolenie miłośników Gryfa 
i to bez względu na płeć. 

Najważniejsze, że bezpiecz-
nie całymi rodzinami można 
dziś oglądać mecze, nawet te 
podwyższonego ryzyka.

Już w pierwszej akcji goście 
mogli prowadzić, ale w sytu-
acji sam na sam znakomicie 
zachował się Artur Pranga, jak 
się później okazało najlepszy 
zawodnik meczu. W 5 minucie 
pierwszy strzał na bramkę go-
ści oddał Opłatkowski, który 
po podaniu Dariusza Mienika 
uderzył z 16 metrów wprost 
w bramkarza. W 10 minucie po 
błędzie Plińskiego goście mie-
li dobrą sytuację pod bramką 
Wikędu, ale na szczęście na-
pastnik wGKS chybił z ostrego 
konta z najbliższej odległości.
Najbliżsi zdobycia gola byli 
gospodarze w 13 minucie, 
kiedy to po faulu na Opłat-
kowskim, Karol Piątek strzelił 
z rzutu wolnego z 16 metrów 
w poprzeczkę, po czym pił-
ka odbiła się od linii, wyszła 
w pole , a tam dopadł do niej 
Sobczyński, który niestety 
zagrał nie poradnie i obrońcy 
z Kolbud zażegnali niebez-
pieczeństwo. Pomiędzy 19 
i 22 minuta dwukrotnie nie-
celnie strzelał Opłatkowski.
Potem do głosu zaczęli docho-
dzić goście, którzy w 24 minu-
cie po stałym fragmencie gry 
wyszli na prowadzenie. Do-
środkowanie z lewej strony, 
z rzutu wolnego przy biernej 
postawie Sobczyńskiego, na 
gola strzałem z głowy zamie-
nił Michał Pastuszka. Chwile 
później znów klasę pokazał 
Pranga w znakomitym stylu 
broniąc uderzenie z rzutu wol-
nego.

W 30 minucie znów swoją 
szanse miał Piątek, ale tym 
razem wyraźnie chybił z 16 
metrów z wolnego podykto-

wanego po faulu na Opłat-
kowskim. W 35 minucie po-
winno być 0:2, ale ponownie 
świetnie zachował się Pranga, 

tym razem instynktownie po 
strzale głową z 5 metrów, od-
bił strzał zawodnika z Kolbud. 
W końcówce 1 połowy GKS 

dwukrotnie stworzył sobie 
sytuację do zdobycia gola. 
Najpierw w 44 minucie po 
zamieszaniu na przedpo-

lu Wikędu obrońcy gospo-
darzy wybili piłkę z linii, 
a w 45 minucie poprzecz-
ka uratowała gospodarzy.
Wydawało się, że na drugie 45 
minut Wikęd wyjdzie zmoty-
wowany. Pomóc miał w tym 
Rutkowski, który podob-
nie jak we Władysławowie 
zmienił nieproduktywnego 

dzisiaj Zająca. Niestety „Ru-
tek” nie powtórzył wyczynu 
sprzed tygodnia, kiedy dał 
hasło do ataku swojej druży-

nie. Tym razem Wikęd nie 
umiał zmienić oblicza meczu. 
Niby dłużej utrzymywał się 
przy piłce, ale oprócz niecel-
nego strzału z rzutu wolnego 
Opłatkowskiego w 50 minucie 
nie stworzył sobie sytuacji do 
zdobycia gola. W 79 minucie 
na wejście na boisko, a co za 
tym idzie , na debiut zdecy-

dował się grający trener Woj-
ciech Pięta, ale nie zdołał on 
zmienić wyniku. Na doda-
tek to goście po kontrze 

w 82 minucie zdołali po raz 
drugi za sprawą Kamila Bor-
kowskiego, pokonać Prangę.

Do końca meczu Wikęd roz-
paczliwie szukał pomysłu 
na zdobycie choćby honoro-
wego gola, ale niestety tym 
razem ta sztuka się nie uda-
ła i spotkanie to zakończyło 

się chyba sprawiedliwym 
zwycięstwem gości 2:0.

- Zagraliśmy dzisiaj bar-
dzo słabe zawody, zarówno 
w obronie jak i ataku - po-
wiedział po meczu trener 
Wojciech Pięta. - Nie potra-
fi liśmy w pierwszej połowie 
utrzymać się przy piłce, a za-
wodnicy z Kolbud stworzyli 
sobie kilka dogodnych sytu-
acji do podwyższenia wyni-
ku. Gdyby nie dobra postawa 
Artura w bramce już do prze-
rwy wynik byłby wyższy. 
Pomimo tego, że w drugiej 
połowie posiadaliśmy dłużej 
piłkę, nie przełożyło się to na 
stwarzanie sytuacji bramko-
wych, a jeden z kontrataków 
GKS- u zakończył się kolejną 
bramką. Zabrakło nam dzi-
siaj przede wszystkim chęci 
zwycięstwa i determinacji.

Skład Wikęd/GOSRiT 
Luzino: 
Pranga- Bank, Pliński 
(70 Tobiaski), Sobczyń-
ski, Dąbrowski – Mienik 
Dariusz ( 64 Wenta), Ma-
szota ( 79 Pięta), Piątek, 
Mienik Adrian, Zając( 46 

Rutkowski) – Opłatkowski
(opr. taf)

Pierwsza porażka Wikędu
PIŁKA NOŻNA | Już w 3 kolejce ligowej zawodnicy Wikęd/GOSRiT 
Luzino zaznali goryczy porażki. Lepszym zespołem okazał się GKS Kol-
budy, który wygrał w Luzinie 2:0.
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dowiedz się więcej:       tel. 792 060 155
                              e-mail: z.mochnacz@expressy.pl

12 września na parkingu przy 
Porcie Rumia Centrum Han-
dlowe Auchan odbędzie się 
turniej koszykówki ulicznej 
Streetball Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego 2015. Będzie 
to l edycja imprezy, która jak 
zapowiadają organizatorzy 
ma na stałe wpisać się w ka-
lendarz imprez sportowych 
naszego regionu.
- Miłośnicy basketu będą mieli 
okazję zaprezentować swoje 
umiejętności na boiskach przy 
Porcie Rumia CH Auchan. 
W turnieju może wziąć udział 
każdy, gdyż nie ma żadnych 
ograniczeń wiekowych. Za-
praszamy zarówno zawodow-
ców, jak również amatorów 
– mówi Bartłomiej Woźniak, 
współorganizator turnieju.
Zarówno dziewczęta jaki 
chłopcy będą rywalizować 
w trzech takich samych kate-
goriach wiekowych:
Chłopcy: 1. Open - powyżej 
18 lat, 2. Starszaki – 15 - 18 
lat, 3. Maluchy - poniżej 15 
lat.  Dziewczęta: 1. Open - po-
wyżej 18 lat, 2. Starszaczki 
– 15 - 18 lat, 3. Maluszki - po-
niżej 15 lat. 

Organizatorzy zapowiadają 
dla wszystkich zwycięzców 
ciekawe i atrakcyjne nagrody. 
W kategorii Open chłopców 
zwycięzcy otrzymają. 1 tys. zł 
w gotówce.
Zapisy mailowe rozpoczęty 
się 26 sierpnia i potrwają do 
11 września do godziny 20:00. 
Zgłoszenie drużyn (nazwę 
wraz z kategorią wiekową) 
należy przesłać na maila stre-
etbałl-mtk@wp.pl. Będzie 
istniała również możliwość 

zapisów dniu turnieju do go-
dziny 9:50.
Wpisowe - 40 zt od drużyny 
(3+1). Maluchy i maluszki 
udział w turnieju mają bez-
płatny. Wszelkie informacje 
na temat zgłoszeń i nie tylko, 
można znaleźć na stronie 
www.streetballmtk.pl.
Turniej rozpocznie się o godz. 
10.00. i organizowany jest 
przez Agencję Marketingową 
GaboStudio i UKS Basket 
Ósemka Wejherowo. Partne-

rem strategicznym turnieju 
został Port Rumia Centrum 
Handlowe Auchan.
- Turniej skierowany jest do 
wszystkich miłośników ko-
szykówki - dodaje Kordian 
Zabrocki, współorganizator 
turnieju. - Głównym celem 
naszego projektu jest propa-
gowanie zdrowego stylu życia 
poprzez sport oraz spędzenie 
wolnego czasu w gronie osób, 
które kochają koszykówkę. 
(raf)

Weź udział w grze!

W meczu weźmie udział po 
13 zawodników i 4 zawod-
niczki  z każdego miasta. 
Przewidziane jest rozegranie 
15 meczy singlowych i 5 
meczy deblowych. Konfron-
tacja naszych miast zapo-
wiada się interesująco, tym 
bardziej, że wszystkie po-
przednie mecze były zawsze 
zacięte.
Spotkanie zorganizuje KT 

LSTZ „Return” z Lęborka 
oraz Wejherowskie Korty Te-
nisowe.
W trakcie gier przewidzia-
ny jest grill dla uczestników 
meczu. 
- Wszystkich miłośników 
tenisa ziemnego zapraszamy 
na korty przy ulicy Kalwaryj-
skiej w Wejherowie – zapra-
szają organizatorzy rozgry-
wek. (GB)

POWIAT | Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego już 12 września. Ruszyły zapisy! 

teNisowy 
turNiej miast

WEJHEROWO | W najbliższą sobotę, 29 sierpnia na 
kortach przy ulicy Kalwaryjskiej dbędzie się coroczny 
mecz tenisowy pomiędzy Wejherowem, a Lęborkiem. 
Będzie to rewanż, ponieważ  czerwcowe spotkanie w Lę-
borku zakończyło  się remisem  11:11.
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To pierwsza porażka żółto-
czarnych w tym sezonie. 
Gryfi ci od 67. minuty grali 
z przewagą jednego zawod-
nika, mimo to stracili gola. 
W przekroju całego meczu 
grali nie najgorzej, okazji 
do zdobycia bramki nie 
brakowało. Zabrakło szczę-
ścia i skuteczności. Trener 
Gryfa podejmował odważne 
decyzje zmianowe, które się 
jednak nie opłaciły.
Bramkę zdobył Leândro 
w 88. minucie, po dobitce 
po strzale z rzutu wolne-
go, egzekwowanego sprzed 
pola karnego. Aby zoba-
czyć, jak padło trafi enie dla 
Radomiaka, odwiedź profi l 
naszego portalu, GWE24.
pl, na Facebooku i odtwórz 
fi lm!
W razie zwycięstwa, które 
było blisko, Gryf zajmo-
wałby 2. pozycję w tabeli 
2. ligi. Teraz jest 6. Prowa-
dzi Stal Mielec. Radomiak 
awansował na 4. pozycję.

W sobotę, 29 sierpnia o go-
dzinie 17 Gryf zagra na wy-
jeździe z Siarką Tarnobrzeg, 

Gryf przegrał z Radomiakiem
MECZ | W środę po południu piłkarze Gryfa Wejherowo przegrali 0:1 na własnym stadionie z Radomiakiem Radom w meczu 5. kolejki 2. ligi.

Gryf WeJHeroWo 
– radomiaK radom 
0:1 (0:0)

Bramka: 
Leândro 88ʹ 
czerwona kartka: 67ʹ K. 

Ropski (Radomiak, za drugą 
żółtą - symulowanie faulu w 
polu karnym)

Gryf WeJHeroWo: W. Fer-
ra – M. Osłowski, P. Kostuch, 
M. Skwiercz, M. Dampc – K. 

Rzepa (46ʹ S. Kowalski), P. 
Kołc, P. Czoska (61ʹ M. Ku-
zimski), F. Sosnowski, G. Gi-
cewicz – K. Wicki.

radomiaK radom: M. 
Kula – J. Cieciura, N. Jędrzej-

czyk, M. Świdzikowski, B. 
Sulkowski – P. Uliczny (83ʹ 
M. Wasilewski), C. Agu (60ʹ 
Leândro), M. Radecki, D. 
Kwiek (59ʹ M. Chrabąszcz), 
P. Wolski (70ʹ D. Brągiel) – K. 
Ropski.

która plasuje się na 7. miej-
scu, a w 5. kolejce wygrała 
z Błękitnymi Stargard Szcze-
ciński 2:1.

przeglądaj, czytaj, komentuj:
www.gwe24.pl

Gryf Wejherowo w minioną 
niedzielę wygrał po raz kolejny 
w 2. lidze. Tym razem poko-
nał na wyjeździe ekipę z Góry 
– to wieś położona w woje-

wództwie śląskim, w powiecie 
pszczyńskim. Po tym meczu 
żółto-czarni awansowali 
w tabeli na 4. pozycję.
Wynik otworzył Filip Sosnow-
ski, do przerwy było 2:1 dla 
gospodarzy – strzelali Musio-
lik i Matysek. Gryfi ci odro-
bili straty w drugiej odsłonie 
– wyrównał Osłowski, a sześć 
minuty przed końcem regula-

minowego czasu gry było już 
3:2 dla Gryfa. Zwycięstwo 
wejherowianom zapewnił Ku-
zimski.

GRYF WEJHEROWO WYGRAŁ Z NADWIŚLANEM 3:2
MECZ | Piłkarze wejherow-
skiego Gryfa wygrali z Nad-
wiślanem Góra 3:2. To był 
kolejny udany występ żółto-
czarnych w 2. lidze.

nadWiŚlan GÓra 
– Gryf WeJHeroWo 
2:3 (2:1)

Bramki:
Filip Sosnowski 9’ dla Gryfa
Sławomir Musiolik 28’
Tomasz Matysek 45’
Maciej Osłowski 71’ dla Gry-
fa

Mateusz Kuzimski 84’ dla 
Gryfa

nadWiŚlan GÓra: 
T. Loska – J. Grzesik, A. Pluta, M. 
Bedronka,T. Kocerba – S. Mu-
siolik, D. Kaszok, D. Tront (79ʹ 
R. Ziętarski), T. Matysek (75ʹ D. 
Ogrocki), A. Kowalczyk (81ʹ M. 
Wójcik) – A. Pląskowski.

Gryf WeJHeroWo: 
W. Ferra – S. Kowalski 
(67ʹ K. Rzepa), P. Ko-
stuch, M. Skwiercz, A. 
Klimczak (90ʹ P. Szur) – J. 
Wicon (46ʹ M. Kuzimski), 
M. Osłowski, G. Gice-
wicz, F. Sosnowski – P. 
Kołc, K. Wicki (89ʹ P. Czo-
ska).




