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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

Wójt Gniewina: 
przyjmijmy uchodźców!
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Zbigniew Walczak, zade-
klarował chęć przyjęcia 
kilku rodzin uchodźców 
na terenie gminy. 

Dajmy czas trenerowi

piłkarze Gryfa Wejhero-
wo, po trzech porażkach 
z rzędu, zajmują 13. miej-
sce w tabeli 2. ligi. 

GM. LUZINO | Na ten moment uczniowie szkoły podstawowej w Barłominie czekali 
z niecierpliwością – otrzymali w prezencie boisko sportowe z prawdziwego zdarze-
nia. Obiekt został właśnie uroczyście oddany do użytku. Już od wczoraj dzieci oraz 
okoliczni mieszkańcy mogą z niego korzystać.

Uczniowie dostali 
kolorowe boisko!
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Wzywam policję do wzmoże-
nia jednak kontroli przynaj-
mniej w czterech punktach. 
Po pierwsze słynny wyjazd 
z jedynego wejherowskiego 
tunelu. Tam mamy do czy-
nienia ze wszystkimi spo-
sobami łamania przepisów 
o ruchu drogowym. Wyjazd 
z tunelu jest tylko w prawo, 
ale zdarza się co raz częściej, 
że szaleńcy jadą na wprost, 
a nawet i w lewo! Jadący od 
ulicy Rzeźnickiej zamiast 
jechać prosto lub w prawo, 
nagminnie skręcają w lewo. 
Ci wyjeżdżający ze „srebrne-
go” parkingu, zamiast jechać 

tylko w prawo, śmiało pró-
bują prosto do tunelu a na-
wet w lewo! Latam jako 
Batman pomnikowy nad 
Moim Miastem bardzo 
często i w ogóle nie widzę 
tam naszej wejherowskiej 
Drogówki. Wzywam was 
panie i panowie policjanci 
do częstej kontroli w tym 
newralgicznym miejscu 
i „wlepianie” mandatów 
ile wlezie. Drugie miejsce, 
które spędza mi sen z po-
wiek jest jeszcze bliżej 
Komendy Powiatowej Po-

licji. Wybudowano za ciężkie 
pieniądze nowe skrzyżowanie 
z rondem na styku ulic Św. 
Jana, Sienkiewicza i 10 Lute-
go. Kierowcy jadący ulicą 10 
Lutego od strony dworca pró-
bują często skręcić w lewo od 
razu w kierunku drogi dojaz-
dowej do przejazdu kolejowe-
go, zamiast objechać rondo. 
Wiadomo, że jazda zgodnie 
z przepisami wydłuża drogę 
dojazdu, ale przecież to jest 
konieczne. Drugi proceder, 
uprawiany jest szczególnie 
zimą i w nocy. Jadący od prze-
jazdu kolejowego do centrum 
nie jadą „rękawem” lecz skrę-
cają w lewo na parking (na 
zakazie) i przez chodnik wy-
jeżdżają niemal przy samym 
rondzie. Ostatnio widziałem 
kierowcę uprawiającego 
ten proceder w biały dzień 
w środku lata. Znów wzy-
wam policję do alertu. Daleko 
nie macie panie i panowie! 
Trzecie miejscu idiotycznych 
zachowań kierowców GWE 
i innych, to wyjazd ze stacji 
BP w kierunku zachodnim. 
Istnieje tam od początku na-
kaz jazdy w prawo. Ale tylko 
istnieje. Nagminne jest co? 
Oczywiście skręcanie w lewo, 
prosto na wielotorowy prze-
jazd kolejowy. Oszczędni 
wejherowianie nie chcą objeż-
dżać ronda i tracić dopiero co 
zatankowanego  paliwa. Ten 
proceder zaniknie niebawem, 
bo w nieodległych planach 

jest budowa tunelu „Kwiato-
wa” i wyjazdu po prostu tam 
nie będzie. Na koniec jeszcze 
jeden przykład bezmyślności. 
Aby wyjechać spod szkoły, 
popularnej „Piątki” na Śmie-
chowie, może jechać tylko uli-
cą Waśkowskiego w kierunku 
ulicy Stefczyka. Nic bardziej 
mylnego. Są szaleńcy którzy 
przeciskają się chodnikiem 
i wjeżdżają w pierwszym 
możliwym miejscu na drogę 
nr 6. Ludzie, skąd w was tyle 
głupoty? Potrafi cie protesto-
wać, i słusznie w wielu spra-
wach dotyczących absurdów 
na wejherowskich drogach, 
a sami łamiecie nagminnie 
przepisy o ruchu drogowym. 
Narażacie siebie, współpa-
sażerów, innych kierowców 
i Bogu ducha winnych pie-
szych na trudne wprost do 
opisania niebezpieczeństwa. 
Błagam wręcz pana komen-
danta policji wejherowskiej, 
że jeśli choć raz w tygodniu 
we wskazanych miejscach po-
obserwujecie te newralgiczne 
punkty i wręczycie mandaty, 
to wieść gminna szybko się 
rozniesie. Nie czekajmy na 
wypadki, potrzebna jest pro-
fi laktyka i bezwzględne ka-
ranie.

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

Jakub W. Jakub W. 

Po wielokroć nawią-
zywałem do tematu 

bezpieczeństwa 
na drodze. Wej-

herowo ani nie 
przoduje ani 
nie odstaje 
od średniej 
k r a j o w e j . 

Co prawda kierow-
cy z Gdańska uważają, 
że gdy tylko dochodzi 

do niebezpiecz-
nych zacho-
wań na drodze, 
zawsze biorą 
w tym udział 

samochody z rejestracją 
GWE. Gwoli sprawiedli-
wości powiem, że słyszę 
wśród przechodniów na 
Placu Mego Imienia, że 
najgorzej jeżdżą kierowcy 
w samochodach z rejestra-
cją GPU. Tak można prze-
śledzić całą Polskę i okaże 
się, że dla gorzowian naj-
gorszymi kierowcami są ci 
z Zielonej Góry, dla tych 
z Kielc najgorsi są rado-
mianie, a dla bydgoszczan 
z kolei torunianie. Wró-
cę jednak do donosów na 
moich współmieszkańców. 

Nauka jazdy

FOTOPSTRYK
zmieniaj z nami swoją okolicę!

wyślij zdjęcie

wraz z krótkim

opisem na adres:

pstryk@expressy.pl

BraMa? NiE SZkodZi
W ramach akcji „Mistrzowie Parkowania”w załączniku przesyłam zdjęcia pozostawionego 
auta, przez kierowcę przed bramą wjazdową, chociaż bardzo wyraźnie wisi czerwona ta-
bliczka z napisem „brama wjazdowa nie zastawiać”. Pomijając już sam fakt, że nie parkuje 
się przed wjazdem na czyjąś posesję... Dodam jeszcze, że auto stało tam od dobrych kilka 
godzin! Z chęcią zapytałabym się tego „mistrza” kierownicy, jak mieszkaniec ma wyjechać/
wjechać na swoją posesję? Czytelniczka, mieszkanka Wejherowa
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Wójt Gniewina wystosował 
list otwarty do Andrzeja Ha-
lickiego, Ministra Administra-
cji i Cyfryzacji. 
„ W związku z toczącą się de-
batą polityczną i medialną do-
tyczącą kryzysu związanego 
z napływem do Unii Europej-
skiej setek tysięcy imigrantów 
z Bliskiego Wschodu, głównie 
z Syrii, 
chciałbym zadeklarować 
współpracę dotyczącą przy-
jęcia kilku rodzin uchodźców 
na terenie gminy Gniewino 
– napisał w liście Zbigniew 
Walczak, wójt gminy Gniewi-
no. - Gniewino jest niewielką 

gminą położoną na północy 
województwa pomorskiego. 
W jej granicach oraz najbliż-
szym sąsiedztwie funkcjonu-
je wiele zakładów przemy-
słowych, głównie z branży 
spożywczej, ,choć nie tylko. 
Niewielka odległość od aglo-
meracji trójmiejskiej również 
ułatwia znalezienie i podjęcie 
pracy. Już dziś zamieszkują 
u nas cudzoziemcy zatrudnie-
ni na terenie Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Uważam, że grupa kilkuna-
stu uchodźców wobec 7300 
mieszkańców gminy nie bę-
dzie źródłem napięć społecz-

nych, lecz stosunkowo szybko 
się zaaklimatyzuje.
Wydaje mi się też, że gdyby 
inne instytucje, w tym samo-
rządy, zdecydowały się na 
zaangażowanie w tę sprawę, 
przyjęcie do Polski uzgodnio-
nej z innymi krajami liczby 
imigrantów stałoby się łatwiej-
sze do realizacji. Raz jeszcze 
podkreślam swoją deklarację 
o gotowości do współpracy 
w tej sprawie. Pozostaję do 
dyspozycji w celu przedysku-
towania działań niezbędnych 
do realizacji przedstawionej 
inicjatywy.”
Odmiennego zdania są władze 

Wejherowa.
- Nie jesteśmy gotowi na 
przyjęcie imigrantów do Wej-
herowa – skomentował krótko 
Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent miasta. 
Sprawa uchodźców nie jest 
także priorytetem dla władz 
Rumi. 
- Musimy zadbać przede 
wszystkich o swoich miesz-
kańców, więc na dzień dzisiej-
szy żadnej deklaracji odno-
śnie ewentualnego przyjęcia 
uchodźców nie składam – po-
wiedział Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. 
Rafał Korbut

Wójt Gniewina: przyjmijmy uchodźców!
POWIAT | Od kilkunastu dni na całym świecie, również w Polsce, toczy się dyskusja, jak rozwiązać problem uchodźców z Syrii. Głos w tej spra-
wie zabrał Zbigniew Walczak, wójt gminy Gniewino, który zadeklarował chęć przyjęcia kilku rodzin uchodźców na terenie gminy. 

więcej o magazynie: 
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Jest to ogólnopolski program, 
którego inicjatorem i funda-
torem jest Fabryka Farb i La-
kierów Śnieżka. Partnerem 
akcji jest również firma Tamex 
Obiekty Sportowe SA, a cała 
kampania zyskała patronat ho-
norowy Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.
- Ideą programu Kolorowe 
Boiska, który Śnieżka realizu-
je od 2006 roku, jest zachęca-
nie młodzieży do aktywnego 
spędzanie czasu – powiedział 
podczas uroczystości otwar-
cia nowego obiektu Łukasz 
Dobrowolski, przedstawi-
ciel firmy Śnieżka. - Dzięki 
temu programowi małe szko-
ły i małe miejscowości mają 
szansę zdobyć profesjonalne 
boisko i sprzęt sportowy. Zwy-
cięzca mógł być tylko jeden 
i w tym roku była to Szkoła 
Podstawowa w Barłominie. 
Jesteśmy pewni, że to boisko 
pozwoli realizować pasje spor-
towe wszystkich uczniów i bę-
dzie służyć całej społeczności 

lokalnej. 
Z otwarcia boiska są zado-
woleni nie tylko uczniowie, 
ale też nauczyciele i dyrekcja 
szkoły. 
- Do tej pory nie mieliśmy 
boiska, a przecież mamy kre-
atywnych i zdolnych uczniów 
i to do nich należy przyszłość 
– powiedziała Halina Szlaga, 
dyrektor szkoły. - Przystąpi-
liśmy do konkursu już w ze-
szłym roku, ale wówczas nie 
udało się. Spróbowaliśmy więc 
w tym roku i udało się! Dosta-
liśmy się do finału, a podczas 
uroczystości kończącej rok 
szkolny odwiedzili nas niespo-
dziewanie, bez zapowiedzi, 
przedstawiciele Śnieżki i poin-
formowali nas, że wygraliśmy. 
Były wówczas łzy radości, 
uściski, uśmiechy – poczuli-
śmy się zwycięzcami, bo każ-
dy z nas włożył w to kawałek 
siebie, żeby przyczynić się do 
sukcesu. 
Inwestycję udało się zrealizo-
wać również dzięki wsparciu 

władz gminy. 
- Dziękuję fundatorowi, ale 
dziękuję też społeczności lo-
kalnej, bo pokazaliście, że 
razem można dużo osiągnąć 
– powiedział Jarosław Wejer, 
wójt gminy Luzino. - Aby 
osiągnąć ten sukces niewątpli-
wie potrzebny był lider. I tym 
liderem jest dyrektor szkoły. 
To, że boisko powstało, jest 
dla nas niezmiernie ważne, po-
nieważ gmina Luzino jest gmi-
ną sportową. Ale brakuje nam 
boisk piłkarskich i wielofunk-
cyjnych. A przecież jest wiele 
dzieci i młodzieży, które regu-
larnie ćwiczą. Teraz otrzyma-
li nowe miejsce, gdzie mogą 
doskonalić swoje umiejętno-
ści. Dodam, że niedługo na 
boisku zostanie zainstalowane 
oświetlenie, co umożliwi grę 
również w godzinach popołu-
dniowych i wieczornych. Cała 
społeczność nie tylko Barło-
mina, ale i całej gminy, będzie 
mogła z tego korzystać. 
Rafał Korbut

Wygrali sportowe boisko 
GM. LUZINO | Szkoła Podstawowa w Barłominie w końcu ma boisko 
sportowe z prawdziwego zdarzenia. W tym roku placówka zwyciężyła 
w plebiscycie „Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga”. 
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Rada Krajowa PO na posie-
dzeniu w pierwszych dniach 
września uchwaliła ostatecz-
ny kształt list swojego Komi-
tetu Wyborczego do Sejmu 
i kandydatów do Senatu. 
Startuje Pan do Sejmu z 7. 
miejsca na liście PO. To już 
pewna informacja?

- Tak, kandyduję do Sejmu 
z okręgu gdyńsko-słupskie-
go, w skład którego wchodzi 
nasz powiat. Taką propozycję 
otrzymałem od wejherowskich 
struktur Platformy, które za-
kładałem kilkanaście lat temu 
i z których wywodzę się. Star-
tuję do Sejmu z 7. miejsca na 
liście PO. Chciałbym wyko-
rzystać swoje wieloletnie do-
świadczenie zawodowe, samo-
rządowe i społeczne w pracy 
na rzecz mieszkańców naszej 
małej i dużej Ojczyzny.

Czym zamierza się Pan zająć 
w Sejmie w szczególności, 
gdyby mieszkańcy naszego 
okręgu obdarzyli Pana za-
ufaniem 25 października?

- Bardzo bliskie są mi tema-
ty samorządu terytorialnego. 
W nim przez ostatnie 25 lat 
pracuję i znam problemy, 
z którymi się boryka. By uła-
twić życie mieszkańcom i nie 
obciążać budżetów samo-
rządowych, wiele przepisów 
związanych z samorządem te-
rytorialnym należy uprościć, 
niektóre wręcz zlikwidować. 
Należy mówić o tym głośno, 
ponieważ decyzje Sejmu, tak-
że te dotyczące samorządu, 
bezpośrednio przekładają się 
na jakość życia Polaków. Za 
istotny uznaję stały kontakt 
z mieszkańcami okręgu wy-
borczego, władzami samo-

rządowymi i systematyczną 
pomoc w rozwiązywaniu bie-
żących problemów z różnych 
dziedzin życia społecznego.

Dla większości naszych Czy-
telników jest Pan znany 
jako starosta wejherowski 
w latach 2002 – 2014. Pań-
ska działalność samorządo-
wa i społeczna sięga jednak 
znacząco poza powiat wej-
herowski. Mógłby Pan przy-
bliżyć Czytelnikom swoją 
sylwetkę?

- Jestem absolwentem Wy-
działu Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Byłem członkiem Wejhe-
rowskiego Komitetu Oby-
watelskiego „Solidarność”, 
z ramienia którego zostałem 
radnym miejskim w Wej-
herowie w pierwszych de-

mokratycznych wyborach 
samorządowych w 1990 r.  
Posiadam 25-letnie doświad-
czenie w pracy samorządo-
wej. W pierwszej kadencji 
zostałem członkiem Zarządu 
Miasta, a  przez ostatnie dwa 
lata tej kadencji byłem rów-
nież delegatem do Sejmiku 
Województwa Gdańskiego.  
W pierwszych wyborach do 
samorządu powiatowego zo-
stałem wybrany na radnego 
powiatowego, którą to funk-
cję pełnię do dzisiaj. W latach 
2002-2014 pełniłem funkcję 
Starosty Wejherowskiego. 
Przez Konwent Starostów 
Województwa Pomorskiego 
zostałem delegowany do pra-
cy w Pomorskim Komitecie 
Sterującym, który rekomen-
dował Zarządowi Wojewódz-
twa wnioski kwalifi kujące się 
do wsparcia z funduszy euro-
pejskich w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2004-2006. Aktywnie 
zaangażowałem się w powsta-
nie Stowarzyszenia Gdański 
Obszar Metropolitalny, które-
go byłem wiceprezesem. Na 
zjeździe Związku Powiatów 
Polskich zostałem wybrany 
w skład Zarządu Związku. 
Jako Starosta pełniłem rów-
nież funkcję Przewodniczące-
go Powiatowej Rady Zatrud-
nienia, członka Społecznej 
Rady Szpitala Specjalistycz-
nego oraz członka Rady Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej.
Wspierałem stowarzyszenia 
i inne organizacje pozarzą-
dowe działające na terenie 
powiatu a przez siedem lat 
byłem prezesem Wejherow-
skiego Klubu Sportowego 
„Gryf”.
Od Macieja Płażyńskiego 
otrzymałem pełnomocnictwo 
do tworzenia struktur Plat-
formy Obywatelskiej na tere-
nie powiatu wejherowskiego 
i pełnię funkcję przewodni-
czącego tej partii w powiecie.

Warto głosować
WYWIAD | Z Józefem Reszke, byłym starostą wejherowskim, radnym powiatowym i kandy-
datem do Sejmu w najbliższych wyborach parlamentarnych, rozmawia Rafał Korbut.

Członkami założycielami 
Spółdzielni już w zamyśle 
byli Powiat Wejherowski 
i Gmina Wejherowo. Nie-
dawno, 7 września, w Urzę-
dzie Gminy Wejherowo 
doszło do spotkania założy-
cielskiego, w którym uczest-
niczyli Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius oraz Wójt 
Gminy Wejherowo Hen-
ryk Skwarło. Tym samym 
rozpoczęto kolejny ważny 
rozdział współpracy gminy 
z powiatem, którego celem 
jest społeczna i zawodowa 
reintegracja osób znajdują-
cych się w szczególnie trud-
nej sytuacji życiowej, w tym 
osób bezrobotnych, niepeł-
nosprawnych i dotkniętych 
uzależnieniami. Celem utwo-
rzenia spółdzielni socjalnej 
jest zatem ułatwienie takim 
osobom wejścia na rynek 

pracy. Spółdzielnia jest po-
woływana w celu prowadze-
nia działalności gospodarczej 
w oparciu o pracę swoich 
członków. Poza wkładem 
członkowskim (takim jak 
choćby pomoc w zakresie 
księgowości, pomoc ad-
ministracyjna czy prawna) 
i poniesieniem kosztów za-
łożycielskich, obowiązujące 
przepisy pozwalają Gminie 
na wprowadzanie dla spół-
dzielni socjalnej określonych 
preferencji w ubieganiu się 
o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, a nawet odstąpie-
nia od stosowania trybu za-
mówień publicznych. W ten 
sposób Powiat Wejherowski 
i Gmina Wejherowo będą 
mogły pośrednio wspierać 
członków spółdzielni w rein-
tegracji społecznej i zawodo-
wej. (UG Wejherowo)

noWy rozdział 
WsPółPracy
GM. WEJHEROWO | Pod koniec czerwca na mocy uchwały 
w sprawie założenia Powiatowo-Gminnej Spółdzielni 
Socjalnej „Kaszubia”, wyrażono wolę podjęcia działań 
zmierzających do powołania podmiotu. 

ogłasza nabór na wolne stanowisko  pracy Młodszego 
Referenta (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) 
w Referacie Informatyki Wydziału Ogólno-Organizacyj-
nego Urzędu Miasta Rumi w niepełnym wymiarze cza-
su pracy 1/3 etatu.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.
rumia.pl/”.

Burmistrz miasta rumi
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Strefy-30 to obszar, w którym 
prędkość jest ograniczona 
do 30 km na godzinę. Często 
wjazd do takiej strefy ozna-
czony jest wymalowanym na 
drodze, dużym znakiem „30”. 
Takie rozwiązanie ma zmniej-
szyć różnicę prędkości pomię-
dzy samochodami a innymi 
uczestnikami ruchu. 
- Wprowadzanie uspokoje-
nia ruchu do 30 km/h przy-
nosi same korzyści. Dzięki 
niższej prędkości jazdy na 
ulicach zmniejsza się liczba 
wypadków i ich dotkliwość. 
To poprawia bezpieczeństwo 
pieszych, rowerzystów i kie-
rowców, ale przede wszystkim 
dzieci, które poruszają się po 
osiedlowych ulicach lub bawią 
się w ich pobliżu – mówi bur-
mistrz Rumi Michał Pasiecz-
ny. - Więcej osób decyduje się 
na poruszanie się pieszo czy 
rowerem. Strefy 30 wprowa-
dzają także zasadę skrzyżo-
wań równorzędnych na całym 
terenie obejmującym strefę. 
Płynność ruchu poprawia się, 
bo nie ma mocnego przyspie-
szania i nagłego hamowania, 
zmniejsza się też emisja spalin 
i hałasu. 
Potwierdzają to dane cho-
ciażby z austriackiego Grazu, 
gdzie w 1992 roku większość 
ulic zostało uspokojonych. 
O jedną czwartą zmalała tam 
liczba ciężkich wypadków, 
a mieszkańcy przesiedli się na 
rowery i do komunikacji miej-
skiej.

Wprowadzając Strefy–30 
można zrezygnować z wielu 
sygnalizatorów i przekształcić 
skrzyżowania na równorzędne, 
co ma miejsce także w Rumi. 
Duże miasta europejskie chęt-
nie korzystają z tego rozwiąza-
nia. Londyn deklaruje, że do 
2020 roku prędkością 30 km/h 
obejmie osiedla mieszkaniowe 
i ulice handlowe. W Gdańsku 
prawie połowa ulic jest uspo-

kojona, w następnych latach 
ich liczba jeszcze wzrośnie. 
W Szwecji, gdzie polityka kra-
jowa opiera się o wizję zero 
(zero zabitych w wypadkach), 
mówi się wprost: „działania 
mające na celu osiągnięcie wi-
zji zero pozwoliły nam zrozu-
mieć, że aby piesi i rowerzyści 
mogli przeżyć wypadek, musi 
obowiązywać ograniczenie 
prędkości 30 km/h”.

Strefy 30 już funkcjonują
RUMIA | Wprowadzenie Strefy 30 ma na celu uspokojenie ruchu w miejscach, w których oprócz samochodów, jest też sporo pieszych i rowerzystów.

Do tej pory w rumi 
wprowaDzono 
11 stref:

1. Lipowa, Mostowa, 
Pl. Kaszubski, Kościelna, Świę-
topełka, Cmentarna, Spół-
dzielcza, Subisława, Mściwo-
ja II.

2. Mickiewicza, 
Jaworskiego, Kusocińskiego, 
Czechowa, Boh. Kaszubski-
ch,Rodziewiczówny, odcinek 
Targowej.

3. Pułaskiego, odcinek 
Piłsudskiego, odcinek 
Targowej.

4. Słoneczna, Asnyka.

5. Kwiatowa.

6. Chrobrego, odcinek Równej.

7. Matejki z drogą 
wewnętrzną przy budynku 
poczty.

8. Świętojańska, 
Kochanowskiego, Warszaw-
ska, Łódzka, Lubelska, Kra-
kowska, Bydgoska, Janowska, 
Ks. Ormińskiego, 3 Maja, Oliw-
ska, Łużycka, Słupska Kielecka, 
Wyszeckiego, Radomska, Olsz-
tyńska, Suwalska, Objazdowa.

9. Kujawska, Chylońska, 
Oksywska, odcinek Katowic-
kiej.

10. odcinek Zielarskiej, 
Chmielna, Zdrojowa.

11. odcinek Łąkowej.
W tym roku zostanie wprowa-
dzona kolejna „strefa 30” na ul. 
Dokerów, Obrońców Wester-
platte, Portowej i Kolejowej.

• Na całym obszarze strefy obowiązuje ograniczenie prędkości
  (skrzyżowanie nie odwołuje ograniczenia);
• Wszystkie skrzyżowania na terenie strefy są równorzędne, 
   nie stosuje żadnych znaków określających pierwszeństwo, 
   nadjeżdżający z prawej strony ma zawsze pierwszeństwo;
• Można bez dodatkowego oznakowania stosować dodatkowe
   rozwiązania i urządzenia ograniczające prędkość.

zasaDy ruchu w strefie ograniczonej 
pręDkości Do 30 km/h:
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W tym roku mija 50 lat istnienia wejhe-
rowskiego „Elektryka”. Z tej okazji 4 październi-
ka 2015 r. odbędzie się uroczystość związana 
z jubileuszem tej renomowanej szkoły. Wszyst-
kich jej absolwentów, sympatyków i przyjaciół 
zapraszamy, aby w tym niezwykłym dniu od-
wiedzili mury szkoły, by wspólnie z dyrekcją, 
pracownikami, uczniami i zaproszonymi gość-
mi wrócić wspomnieniami do tego, co minęło.

Zaproszenie

krystyna grubba
Dyrektor zsp nr 2 w wejherowie

Z inicjatywy Wejherowskiego 
Centrum Kultury na zrewitali-
zowanej ulicy Wałowej już po 
raz drugi rozstawią się stra-
gany pełne wspaniałości. Te-
goroczne Stragany Art  okażą 
się gratką dla wielbicieli ręko-
dzieła i rzemiosła artystycz-
nego. 
Kramy i stoiska zapełnią się 
strojami etno, frywolitkami, 
kaszubskim soutachem, na-
czyniami antykowanymi, bi-
żuterią z czarnego dębu, pięk-
nymi zegarami i mnóstwem 
innych interesujących przed-
miotów. Ich podziwianie umi-

lą z pewnością dźwięki akor-
deonu, skrzypiec i cymbałów, 
które za sprawą miejscowych 
artystów rozlegną się w Śród-
mieściu. 
Ponadto publiczność będzie 
miała okazję obejrzeć pokaz 
żonglerki i motocykli i spró-
bować swoich sił w obu tych 
dziedzinach, zobaczyć pokaz 
mistrzów carvingu, skoszto-
wać specjałów z food tracków 
z bajglami, włoskimi specjała-
mi i pyszną kawą. 
Na kolorowej ulicy Wałowej  
wystąpi Wędrowny Teatr La-
lek „Małe Mi”, a wieczorem 

Wałowa dla artystów
WEJHEROWO |Warto znaleźć chwilę, aby w sobotę 12 września przyjść na ulicę Wałową, gdzie odbędą się Stragany 
Art, jedyne tego typu wydarzenie o charakterze artystyczno-wystawienniczym. 

publiczność będzie miała oka-
zję zobaczyć spektakl „Po-
emat o Słońcu i Księżycu” od-
grywany przez ogromne lalki 
teatru „Klinika Lalek”. 
Stragany Art to przedsięwzię-
cie, które ma na celu promo-
cję wszystkiego, co ciekawe 
i warte dostrzeżenia, a co 
często umyka nam w pośpie-
chu dnia codziennego. Czas 
spędzony między stoiskami 
z pewnością nie okaże się cza-
sem straconym. Wydarzenie 
rozpocznie się o godz. 12:00 
i potrwa do godz. 21:00. Za-
praszamy wszystkich zainte-
resowanych!
Z powodu organizacji wyda-
rzenia dla ruchu drogowego 
zamknięty będzie odcinek 
ul. Wałowej od strony zjazdu 
z ul. Sobieskiego (deptaku) do 
ul. Północnej, od 11 września 
(piątek) 2015 roku od godzi-
ny 10:00, do dnia 12 wrze-
śnia (sobota) 2015 r. do godz. 
24:00.  (raf)
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Artur jest w trakcie leczenia, 
przeszedł chemioterapię. 
Aby wyzdrowiał, konieczny 
jest przeszczep szpiku kost-
nego. 
I właśnie dla Artura oraz 
wielu innych chorych, dla 
których przeszczep oznacza 
po prostu życie, niedługo 
w Wejherowie zorganizo-
wana zostanie akcja, pod-
czas której każdy będzie 
mógł zarejestrować się jako 
potencjalny dawca szpiku. 
Akcja odbędzie się w nie-
dzielę 20 września w Wej-
herowskim Centrum Kultu-
ry od godz. 10.00 do 16.00.
W akcję oraz zachęcanie 
mieszkańców powiatu wej-
herowskiego do wzięcia 
w niej udziału włączyli 
się przedstawiciele władz 
miasta i powiatu. W kon-
ferencji, mającej na celu 
przybliżenie idei rejestra-
cji w bazie potencjalnych 
dawców szpiku kostnego, 
wzięli udział chorujący na 
białaczkę i oczekujący na 
przeszczep Artur wraz ze 
swoją mamą i dziewczyną, 
a także Wojciech Wasia-
kowski, który oddał szpik 
kostny potrzebującemu pa-
cjentowi. 
Białaczka i inne nowotwo-
ry to choroby, które – jak 
podkreślają organizatorzy 
akcji – nie wybierają i mogą 
dotknąć każdego. I najczę-

Pomóż Arturowi! I innym...
WEJHEROWO | Artur ma 26 lat. Do niedawna żył normalnie, prowadził aktywny tryb życia, jeździł na rowerze, spotykał się z przyjaciółmi. Jednego 
dnia, siedząc przy komputerze, poczuł bardzo silny ból pod kolanem. Poszedł do lekarza – diagnoza: białaczka...

Ewa Nawrot, 
koordynator ds. 
Rekrutacji Dawców 
z Fundacji DKMS:

Każda taka akcja, 
podczas której kolejni 
ludzie mogą się za-
rejestrować się jako 

potencjalni dawcy, to krok naprzód 
w kierunku tego, aby każdy pacjent zna-
lazł swojego „genetycznego bliźniaka” 
i miał szansę na dalsze życie. 
Bardzo ważne jest to, aby jak największa 
ilość osób rejestrowała się w bazie da-
nych, ponieważ szansa na zostanie daw-
cą (czyli z drugiej strony na znalezienie 
dawcy dla konkretnego pacjenta) to od 
1 do 20 tys. aż do 1 do kilku milionów! 
Są dwie metody pobierania szpiku: 
z krwi obwodowej lub z talerza kości 

biodrowej. Mitem jest, jakoby szpik 
kostny był pobierany z kręgosłupa. Ci, 
którzy wahają się, czy zostać dawcą, 
nie powinni obawiać się. Przy pierw-
szej metodzie krew z jednej ręki dawcy 
przepływa do drugiej poprzez specjalną 
aparaturę i w ten sposób pobierane 
są macierzyste komórki krwiotwórcze. 
Druga metoda to pobranie szpiku z ta-
lerza kości biodrowej – robi się to pod 
narkozą, zabieg nie jest niebezpieczny 
i nie wpływa ujemnie na późniejszy stan 
zdrowia dawcy. 
Dawcą warto zostać, bo dajemy szansę 
na życie drugiemu człowiekowi. Bardzo 
niewiele dając z siebie możemy zrobić 
największą rzecz, jaką możemy zrobić 
– podarować komuś szansę na życie. 
Ważne, aby rejestrować się świadomie, 
wiedząc, że stajemy się lekarstwem na 
śmiertelną chorobę. I to jedynym lekar-
stwem, dla którego nie ma alternatywy.

artur  
Z wEJHErowa

Od trzech miesię-
cy większość czasu 
spędzam w szpi-
talach. O chorobie 
dowiedziałem się 
w czerwcu, niespo-

dziewanie, z dnia na dzień, od bólu pod 
kolanem. Ponieważ żadne lekarstwa nie 
pomagały po dwóch dniach poszedłem 
do lekarza, na pogotowie. Ponieważ nie 
było żadnego urazu przepisano mi leki, 
ale też nie pomagały. Poszedłem więc 
do lekarza rodzinnego, skierowano na 
badania i postawiono diagnozę – ostra 
białaczka limfatyczna. Trafiłem więc do 
szpitala i przechodzę leczenie. 
Chcę zachęcić wszystkich, aby przyszli 
i zarejestrowali się jako potencjalni daw-
cy szpiku. Będąc na oddziale widzę, jak 

bardzo ludzie cierpią przez tę chorobę. 
Ja mam – można powiedzieć – szczę-
ście, bo czuję się względnie dobrze. 
Ale niektórzy pacjenci bardzo ciężko to 
przechodzą. 
Rozumiem, że ludzie obawiają się zo-
stania dawcą szpiku. Ale ten strach jest 
nieuzasadniony. Mi też pobierano szpik 
z talerza biodrowego i nie wiąże się to 
z żadnym bólem. 
Wiele osób jest przekonanych, że cho-
roby dotyczą innych, ale nie ich samych. 
Tymczasem białaczka może zostać zdia-
gnozowana z dnia na dzień u każdego – 
i młodego, i starszego, również u osoby 
do tej pory całkowicie zdrowej, która 
prowadziła aktywny i zdrowy tryb życia. 
Niestety nie ma sposobu ani możliwości 
uodpornienia się na tę chorobę i unik-
nięcia jej. Tym bardziej idea oddawania 
szpiku jest bardzo ważna. W wielu przy-
padkach tej choroby to jedyny lek.

18 a 55 rokiem życia, cie-
sząca się dobrym zdrowiem, 
ważąca minimum 50 kg, bez 
znacznej nadwagi. 
Zarejestrowanie się to pierw-
szy krok. Telefon z fundacji 
o tym, że jakiś pacjent po-
trzebuje szpiku właśnie od 
tego dawcy, można odebrać 
po kilku miesiącach, latach, 
albo w ogóle. Jeżeli natomiast 
okaże się, że na świecie jest 
pacjent, który potrzebuje po-
mocy i może mieć przeszcze-
piony szpik od danej osoby, 
rozpoczyna się procedura. 
Potencjalny dawca jest pod-
dawany szczegółowym ba-
daniom i – jeżeli badania po-
twierdzą, że może być dawcą 
– zostaje pobrany od niego 
szpik.

ściej diagnoza, postawiona 
z dnia na dzień, jest ogrom-
nym zaskoczeniem zarówno 
dla chorego, jak i jego rodziny 
i przyjaciół. 
- Włączając się w organizację 
takich akcji chcemy dotrzeć 
do jak najszerszej grupy ludzi 
– powiedział na konferencji 
Jacek Thiel, członek zarządu 
powiatu wejherowskiego. - 
Tym bardziej, że często z cho-
robami nowotworowymi zma-
gają się ludzie młodzi, do tej 
pory zdrowi, którzy prowadzi-
li normalny tryb życia. Chce-
my, aby ta świadomość rosła 
wśród młodzieży. 

Kto może zostać dawcą?
Dawcą szpiku może być każ-
da osoba w wieku pomiędzy fo

t. 
Ra

fa
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PRZEBIEG KAMPANII

Przez trzy letnie miesiące 
Polskę przemierza SŁUCHO-
BUS – nasze profesjonalne, 
mobilne laboratorium testów 
słuchu. Auto zatrzymuje się 
w centralnych punktach miast, 
miasteczek i wsi. Ekipa naszych 
protetyków słuchu prowadzi 
w nim:

• otwarte,
• bezpłatne,
• w pełni profesjonalne 
  testy słuchu.

Każdemu pacjentowi, który 
przejdzie przez testy przekazu-
jemy konkretne, zindywiduali-
zowane informacje: mówimy, 
w jakim stanie jest ich słuch i co 
należy robić, aby o niego dbać.

Nasze testy są krótkie, bez-
bolesne i w pełni bezpieczne. 
Jak wyglądają?

Test ecola – bardzo krótki, 
przesiewowy test, w trakcie 
którego każdemu „podajemy” 
przez słuchawki dźwięki o natę-
żeniu 30dB w czterech często-
tliwościach (500, 1000, 2000, 
4000Hz) na przemian do prawe-

go i lewego ucha. Ci pacjenci, 
którzy nie usłyszą wszystkich 
sygnałów, kierowani są od razu 
na dokładniejsze badanie au-
diometryczne, wykonywane 
oczywiście na miejscu, w SŁU-
CHOBUSIE.
Badanie audiometryczne – 
określa próg słyszenia, na pod-
stawie którego można określić 
stopień niedosłuchu. Pacjen-
ci mają założone słuchawki, 
a w ręce przycisk, którym sy-
gnalizują moment pojawienia 
się dźwięku. Test rozpoczyna 
się od sprawdzania ucha „lep-
szego”, do którego nadawany 
jest sygnał o określonym natę-
żeniu i częstotliwości. Testujący 
stopniowo zwiększa natężenie 
dźwięku, aż do momentu, gdy 
dziecko usłyszy go i naciśnie 
przycisk. Badanie wykonywane 
jest w 4 częstotliwościach (500, 
1000, 2000 i 4000Hz). Każda 
osoba otrzyma wynik badania, 
który na miejscu będzie obja-
śniony przez naszych protety-
ków.

Jak dowiedzieć się kiedy 
i gdzie prowadzimy testy?

• regularnie odwiedzając stronę 
sluchobus.pl gdzie zawsze po-

dajemy konkretne terminy od-
wiedzin poszczególnych miast 
i adresy miejsc, pod którymi 
można spotkać SŁUCHOBUS

• czytając informacje w prasie 
i internecie

• słuchając serwisów w lokal-
nych stacjach radiowych i tele-
wizyjnych

Narodowy Test Słuchu woj. po-
morskie, mapa przejazdu: slu-
chobus.pl

• 18.09. piątek: 
Gdynia - Plac Kaszubski

• 19.09 sobota: Rumia 
- parking przy MOSIR  
Rumia (ul. Mickiewicza 49)

• 20.09 niedziela: Wejherowo 
- Plac przy FILHARMONII 
KASZUBSKIEJ 
ul.Jana III Sobieskiego 255

• 21.09 poniedziałek: 
Lębork Plac Pokoju

• 25.09 piątek: 
Pruszcz Gdański 
- deptak - ulica Waląga 
(koło Biedronki)

NARODOWY TEST SŁUCHU
narodowy Test Słuchu jest prowadzoną od czterech lat, największą w Polsce kampanią 
społeczną dotyczącą profilaktyki chorób słuchu. Dotychczas sprawdziliśmy jak słyszy 40 
tysięcy Polek i Polaków. nasza kampania została doceniona przez jury konkursów KnoW 
HEAlTH 2013 oraz Kampanie Społeczne 2012.

- Budżet obywatelski był 
wspólnym projektem naszych 
ugrupowań - mówi radny Ar-
kadiusz Szczygieł. - Pierwsza 
edycja okazała się sukcesem, 
ale można to jeszcze uspraw-
nić i udoskonalić. Przede 
wszystkim chcemy, aby przy-
szłoroczna edycja ruszyła 
szybko – czyli aby regulamin 
był przyjęty na sesji budżeto-
wej w grudniu tego roku, tak 
aby mieszkańcy od nowego 
roku dokładnie wiedzieli, jakie 
są zasady. Wówczas inwesty-
cje mogłyby być zrealizowane 
w czasie wakacji, a już jesienią 
mieszkańcy będą mogli z nich 
korzystać. 
Druga propozycja to konsulta-
cje społeczne. 
- W tegorocznym budżecie 
obywatelskim doszło do kilku 
nieporozumień, przez miesz-
kańców były składane pro-
testy – wyjaśnia radny Rafał 
Szlas. - Chcemy tego uniknąć. 

Proponujemy więc, aby po 
wybraniu głównych projektów 
informację o nich podać do 
wiadomości publicznej, aby 
mieszkańcy mogli się do nich 
ustosunkować jeszcze przed 
głosowaniem.
Kolejny pomysł to rozszerze-
nie możliwości składania pro-
pozycji do budżetu obywatel-
skiego. 
- Aby te inwestycje mogły 
odbywać się na wszystkich 

terenach publicznych, także 
przy drogach wojewódzkich 
i powiatowych – mówi radny 
Mateusz Schmidt. 
Ostatnia z propozycji dotyczy 
rozdzielenia inwestycji (pro-
jektów trwałych) od projektów 
związanych z integracją miesz-
kańców (czyli tzw. miękkich). 
- Czyli byłaby jedna kwota na 
inwestycje, a druga na różnego 
rodzaju festyny, imprezy, zaję-
cia integracyjne, itp. – wyja-

śnia radny Ryszard Kandzora. 
- Mieszkańcy podczas głoso-
wania wybieraliby dwa pro-
jekty – jeden z jednej dziedzi-
ny i jeden z drugiej. Czyli np. 
żeby 1 mln zł przeznaczyć na 
produkty „twarde”, a 200 tys. 
zł na projekty „miękkie”. 
Teraz pomysły trafi ą do prezy-
denta miasta i oraz będą prze-
dyskutowane z radnymi z in-
nych ugrupowań politycznych. 
Rafał Korbut

Radni PO: „więcej 
na budżet obywatelski”
WEJHEROWO | Podniesienie kwoty do 1,2 mln zł, przyspieszenie o 1,5 miesiąca rozpoczęcia prac 
nad budżetem obywatelskim i konsultacje z mieszkańcami przed głosowaniem nad projektami – to 
propozycje, złożone przez radnych miasta z klubu Platf orma Obywatelska-Samorządność. 

GaBriELa LiSiuS, 
starosta powiatu wejherowskiego

saMorzĄdoWcy 
o roWerzystacH, zdroWiu 
i PoMocy sPołecznej
POWIAT | W Starostwie 
Powiatowym w Wejhe-
rowie odbył się Konwent 
Samorządowy Powiatu 
Wejherowskiego. Tematem 
minionego spotkania były 
między innymi sprawy 
społeczne.

Podczas zebrania samorzą-
dowców skupiono się na 
trzech głównych tematach. 
Zebrani wysłuchali raportu 

na temat kampanii rowero-
wej, jaka odbyła się w maju 
br. w gdańskich szkołach, 
następnie Ewa Banasik, dy-
rektor Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej 
w Wejherowie, przedstawiła 
samorządowy program pro-
fi laktyki wirusowego zapale-
nia wątroby typu C. Ostatnią 
poruszaną kwestią były spra-
wy społeczne. Rafał Korbut

Ten kon-
went był 
poświęcony 
s p r a w o m 
społecznym. 
P i e r w s z y 

z tematów – kampania ro-
werowa, jaka była zorganizo-
wana w tym roku w Gdańsku 
– to przedstawienie założeń 
akcji przez przedstawicieli 
władz Gdańska i zachęcenie 
samorządowców z powiatu 
wejherowskiego do zorgani-
zowania podobnej kampanii 
w przyszłym roku. 
Jeśli chodzi o sprawy zwią-
zane ze zdrowiem, to dys-
kutowaliśmy o wirusowym 
zapaleniu wątroby i możli-
wościach wspólnej realizacji 
(przez starostwo i włodarzy 
poszczególnych gmin) progra-

mu profi laktycznego. Jesteśmy 
jak najbardziej „za” i będziemy 
przekonywać włodarzy gmin, 
aby się w to włączyli. Realizację 
tego programu chcemy zapro-
ponować jeszcze w tym roku, 
aby przed sesją budżetowa 
była możliwość zabezpiecze-
nia odpowiednich środków 
w budżecie na ten cel. Na ra-
zie prowadzimy konsultacje, 
podczas których wypracujemy 
wspólne stanowisko. 
No i jeden z naszych prioryte-
tów, czyli pomoc społeczna: 
wspólnie z miejskimi i gmin-
nymi ośrodkami społecznymi 
chcemy realizować działania, 
jeśli chodzi o pieczę zastępczą, 
rodziny zastępcze, itp. Czyli 
skonkretyzować, jaka jest 
wspólna polityka prorodzinna 
powiatu wejherowskiego.



10 www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

Jak duży zasięg obejmuje re-
alizowana przez Samorząd 
Województwa sfera edukacji, 
kultury i sportu? 

- Zadaniem  województwa jest, 
aby we  wspomnianych  dzie-
dzinach   rozwój  kształtował 
się   równomiernie w całym wo-
jewództwie. 

Co ma Pan na myśli?

- Jeżeli chodzi o edukację to 
przeorientowanie od podstaw 
zarówno edukacji, jak i  sposo-
bu myślenia  dzieci i rodziców, 
aby po zakończonym etapie 
nauki  czy to zawodowym, 
ponadgimnazjalnym, czy wyż-
szym osiągnąć satysfakcję, a co 
za tym  idzie - pracę . Ważna jest 
możliwość rozwoju  na każdym 
etapie naszego życia, mam na 
myśli dostosowanie edukacji do 
potrzeb rynku pracy.

To znaczy, że edukacja 
w naszym województwie nie 
jest dostosowana do potrzeb 
rynku pracy?

- Powiem  więcej, nie jest do-
stosowana nawet w Polsce. 
Konieczne jest nowe otwarcie. 
Ludzie, którzy wyjechali z na-
szego kraju do pracy za granicą, 

to doskonale wykwalifi kowani 
fachowcy. Oni uczyli się w do-
brych szkołach zawodowych. 
Musimy wrócić do kształtowa-
nia już we wczesnoszkolnym  
nauczaniu elementów  logicz-
nego myślenia, rozwijania 
umiejętności matematycznych. 
Dzieci  powinny mieć od po-
czątku kształtowaną  tę wrażli-
wość , żeby kierunki inżynier-
skie na naszych uczelniach nie 
świeciły pustkami. Dzięki temu 
lepiej skonsumujemy środki 
unijne, a nasz kraj będzie się 
lepiej rozwijał.  Ważne jest, aby 
to nasi inżynierowie tworzyli 
kadry w  fi rmach zajmujących 
się najnowszymi technolo-
giami. Oczywiście nie można 
zapominać o nauce języków 
obcych, których znajomość 
w dzisiejszych realiach jest nie 
do przecenienia. Ale tak na-
prawdę o tym wiedzą juz chyba 
wszyscy.

A co z tymi osobami, które nie 
odnajdują się w przedmiotach 
ścisłych, matematyce, fi zyce, 
chemii?

- Myślę, że trzeba się dobrze 
zastanowić, zanim wybierze się 
kierunek humanistyczny. W tej 
chwili mamy nadmiar osób  
z wykształceniem humanistycz-

nym. Czy ten trend się utrzyma, 
trudno przewidzieć. Ważne, 
by być dobrym w tym, co się 
robi. Z dzisiejszej perspektywy 
uważam, że warto skończyć 
szkołę zawodową lub techni-
kum i zdobyć konkretny zawód, 
poszukiwany na rynku pracy. 
Nie każdy musi skończyć studia 
wyższe, ale każdy powinien 
umieć dobrze obliczyć podsta-
wowe zadania. 

Jak powinno być zorganizo-
wane szkolnictwo zawodowe?

- Na poziomie kształcenia po-
nadgimnazjalnego to samorzą-
dy powiatowe powinny być 
zainteresowane tworzeniem 
szkolnictwa zawodowego. 
W wielu szkołach istnieje moż-
liwość zorganizowania  tego 
typu szkół. Praktykę zapew-
nią zakłady pracy, których nie 
brakuje, i które dobrze nauczą 
podstaw zawodu. Samorząd 
województwa będzie wspierał 
takie inicjatywy.  Jeśli chodzi 
o uczelnie kształcące inżynie-
rów, konieczna jest współpra-
ca z sektorem przedsiębiorstw 
tworzących nowe technologie. 
W drugą stronę przedsiębior-
stwa będą mogły skorzystać ze 
środków unijnych pod warun-
kiem, że będą prowadzić prace 

badawcze i szkolić przyszłą 
kadrę inżynierską. Na Pomo-
rzu nie brakuje fi rm, które są 
w stanie kształcić. Wymienię 
tu chociażby te najpotężniejsze 
jak Lotos, Energa czy bytowski 
Drutex. 

To wszystko jest bardzo za-
sadne, wiele osób myśli w ten 
sam sposób. Pytanie tylko, co 
zrobić, aby ten głos był sły-
szalny dla decydentów?

- Najważniejsze, że problem 
zaczyna być dostrzegany przez 
wiele środowisk. Myślę, że 
kwestią czasu jest wdrożenie 
rozwiązań mogących napra-
wić sytuację. Ja sam deklaruję 
podjęcie niezbędnych dzia-
łań w tym kierunku. Nie jest 
pewnie już tajemnicą, że za-
mierzam się ubiegać o mandat 
posła. Właśnie sprawy eduka-
cji  stawiać będę jako priorytet 
moich działań. Jakiś czas temu 
zostałem przekonany przez 
wiele uznanych osób, aby 
podjąć rękawicę i skonfronto-
wać wieloletnie doświadczenie 
samorządowe z prawdziwą po-
lityką. Jako człowiek sportu nie 
boję się wyzwań, więc uważam, 
że mogę być przydatny w two-
rzeniu nowych rozwiązań, m.in. 
właśnie w dziedzinie edukcaji.

Konieczne nowe otwarcie w edukacji
WYWIAD | Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim – Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego.

DArIUSz MĘCzyKOWSKI
Ma 52, jest absolwentem Aka-
demii Wychowania Fizycznego 
w Gdańsku. Obecnie pełni funkcję 
dyrektora Zespołu Szkół w Nowej 
Karczmie. Jest radnym Sejmiku 
Województwa, w którym pełni 
funkcję Przewodniczącego Komi-
sji Edukacji, Kultury i Sportu. War-
to dodać, że Dariusz Męczykowski 
od kilkunastu lat jest także trene-
rem zespołu piłki ręcznej kobiet 
UKS PCM Kościerzyna. Zespół ten 
osiągnął w ubiegłym sezonie hi-
storyczny sukces. W efekcie pro-
wadzona przez niego drużyna grać 
będzie w najwyższej klasie roz-
grywkowej w Polsce, czyli PGNiG 
Superlidze. Dariusz Męczykowski 
jest też kandydatem Platf ormy 
Obywatelskiej w wyborach par-
lamentarnych.  Z okręgu gdańsko-
słupskiego w najbliższych wybo-
rach będzie ubiegać się o mandat 
posła. Nasz rozmówca jest żonaty. 
Żona Joanna prowadzi rodzinny 
biznes gastronomiczny. Zarządza 
Zajazdem nad Stawem oraz Ry-
baczówką, obiektami gastrono-
miczno – hotelowo - rekreacyjny-
mi usytuowanymi w Grabówku, 
gm. Nowa Karczma. Od początku 
funkcjonowania kompleksu celem 
było stworzenie fi rmy bazującej 
na wartościach rodzinnych. Cały 
kompleks wybudowano  na ziemi 
przekazanej nam przez rodziców 
Dariusza Męczykowskiego. Posta-
wiono na młodą załogę. Ci młodzi 

ludzie uczyli się sztuki gotowania 
i obsługi klienta od rodziców i te-
ściów, a także  najlepszych  kucha-
rzy i  kelnerów.  Dzięki temu pra-
cuje tam wspaniały zespół ludzi. 
Najpierw powstała restauracja 
Zajazd nad Stawem. Zaczęto łowić 
więcej ryb z jeziora należącego 
do kompleksu, przygotowywać 
coraz więcej swojskich wyrobów. 
Klienci zaczęli to doceniać.  Potem 
przyszedł czas na budowę bazy 
noclegowej oraz Rybaczówki. Na 
początku powstały cztery kilku-
osobowe domki, a obecnie koń-
czy się budowa komfortowego 
hotelu. Wyróżnikiem tego miej-
sca będzie duża baza zabiegowa 
i szeroka  odnowa biologiczna. 
W jej skład wejdzie zewnętrzna 
tężnia solankowo-borowinowa, 
taką jaką można spotkać w uzna-
nych uzdrowiskach, jak chociażby 
w Ciechocinku. Będzie też kom-
nata solna „Kryształowy świat” 
oraz cała gama zabiegów kosme-
tycznych i odnowy biologicznej. 
Dariusz i Joanna mają dwójkę 
dzieci, 18-letniego Oskara i 11-
letnią Nikolę. Syn jest uczniem 
Liceum Sportowego w Gdyni oraz 
zawodnikiem Wybrzeża Gdańsk, 
I-ligowego zespołu piłki ręcznej. 
Córka także połknęła sportowego 
bakcyla i gra w szczypiorniaka. Na 
razie w swej macierzystej szkole, 
czyli Zespole Szkół w Nowej Karcz-
mie.
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Trwają też konsultację społecz-
ne Strategii 2030, które potrwa-
ją do końca września br. Kon-
sultacje prowadzone są online 
i wspierane przez internetową 
grę strategiczną „My w 2030”. 
Ponadto, w każdym z powia-
tów  Obszaru Metropolitarnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot odbędą 
się spotkania konsultacyjno-
informacyjne. Konsultacje te 
rozpoczęło ww. inauguracyjne 
posiedzenie Rady Programo-
wej OMG-G-S, które otworzył 
Paweł Adamowicz - Prezydent 
Gdańska. Przewodniczącym 
Rady został Mieczysław Struk, 
Marszałek Województwa Po-
morskiego. 

Tym chcemy być

Zgodnie z zaproponowaną 
w projekcie dokumentu wizją, 
OMG-G-S ma być w 2030 roku 
innowacyjną, zrównoważoną 
i konkurencyjną metropolią 
XXI wieku.  Celem Strategii 
2030 jest stworzenie mechani-
zmów mających umacniać ko-
ordynację działań, współpracę 

międzysektorową oraz uzyski-
wanie kompromisowych roz-
wiązań dla lepszego rozwoju 
każdego z partnerów OM.
Dzięki współpracy zaangażo-
wanych partnerów, Obszar Me-
tropolitarny do 2030 roku ma 
być m. in. :
1. Trzecim centrum 
     gospodarczym kraju, 
2. Obszarem zamieszkałym
     przez 1,5 miliona 
     mieszkańców,
3. Metropolią atrakcyjną dla
     przyjezdnych, w tym 
     obcokrajowców,
4. Metropolią 
    ze skoordynowanym 
    systemem planowania 
    przestrzennego,
5. Krajowym liderem 
    w zakresie wykorzystania 
    mobilności aktywnej
    i rozwiązań multimodalnych,
6. Największym nadbałtyckim
     zespołem portowym 
     i węzłem logistycznym,
7. Największym w basenie
    Morza Bałtyckiego centrum 
    czasu wolnego i turystyki, 
8. Najważniejszym w Polsce

    miejscem dialogu 
    społecznego.

Cele strategiczne i obszary 
współpracy

Strategia wskazuje trzy główne 
cele strategiczne, a w każdym 
z nich priorytetowe obszary 
współpracy. 
Pierwszym celem strategicz-
nym jest rozwój społeczny, 
który obejmuje edukację oraz 
szeroko rozumiane sprawy 
mieszkańców. W celach tema-
tycznych znalazły się takie za-
łożenia jak: rozwój i poprawa 
jakości edukacji, wsparcie dla 
rodzin i ograniczenie odpływu 
migracyjnego, poprawa dostęp-
ności i jakości usług publicz-
nych.
Kolejnym celem strategicznym 
jest kreowanie innowacyjnej 
i aktywnej gospodarki, a dzia-
łania, które będzie obejmować 
to promocja i inwestycje oraz 
innowacyjność i przedsiębior-
czość. Zadanie ma być zre-
alizowane poprzez wsparcie 
metropolitarnego rynku pracy, 

rozwoju turystyki i przemysłów 
czasu wolnego oraz wspieranie 
lokalnych przedsiębiorstw na 
rynku globalnym.
Ostatni cel strategiczny, 
„zrównoważona przestrzeń” 
, obejmuje rozwój transportu, 
koordynację planowania prze-
strzennego oraz ochronę środo-
wiska poprzez takie działania 
jak usprawnienie zarządzania 
transportem publicznym, two-
rzenie stref przemysłowo – 
usługowych, rozwój energetyki 
odnawialnej oraz podnoszenia 
efektywności energetycznej. 

Strategia OM 2030 dla miesz-
kańców

Dokument Strategii 2030 będzie 
dostępny na stronie www.me-
tropoliagdansk.pl, gdzie znaj-
dzie się kontakt do przesyła-
nia uwag. Pod adresem http://
myw2030.metropoliagdansk.
pl jest dostępna gra strategicz-
na, dzięki której będzie można 
poznać mechanizmy zarządza-
nia metropolią i wskazać kie-
runki jej rozwoju.

Obszar Metropolitalny buduje strategię 
POMORZE | 24 sierpnia w Olivia Business Centre odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot (OM-G-G-S), który będzie czuwać nad realizacją Strategii 2030. W jej skład wchodzą przedstawiciele: największych uczelni pu-
blicznych metropolii, organizacji pozarządowych, władz samorządowych, biznesu oraz mediów. 

Posiedzenie 
rady Programo-
wej obszaru Me-

tropolitarnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot komentuje zbigniew 
Canowiecki – prezes Pracodaw-
ców Pomorza:

- Rada Programowa to dobre 
forum wymiany różnych opinii na 
tematy trudne, związane z bu-
dowaniem spoistości myślenia 
o wspólnym działaniu w ramach 
Obszaru Metropolitarnego. Jej 
skład gwarantuje możliwość po-
znawania różnorodnych opinii i 
rozmaitych punktów widzenia, 
jednak najtrudniejszym zadaniem 
w budowaniu Metropolii jest prze-
łamywanie schematów myślenia, 
zmiana ludzkiej mentalności, zro-
zumienie, że tylko we wspólnym 
działaniu możemy zbudować naj-
lepszą strategię rozwoju naszej 
Metropolii a w konsekwencji woje-
wództwa. Służyć temu będzie fakt, 
że przewodniczącym Rady Progra-
mowej został marszałek Mieczy-
sław Struk. Ponieważ skład Rady 

gwarantuje bardzo duży potencjał 
intelektualny, wysłuchaliśmy wielu 
cennych wypowiedzi. Prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz mówił 
o procesie budowania świadomo-
ści społeczeństwa obywatelskiego 
tworzącego Obszar Metropolitarny. 
Podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju Paweł Or-
łowski i b. europoseł Jan Kozłowski 
przekonywali o konieczności prze-
dłużenia działalności Obszaru Me-
tropolitarnego poza horyzont roku 
2020, kiedy skończą się korzystne 
dla Polski przydziały środków unij-
nych. Jan Szomburg z Instytutu 
Badań nad Gospodarką Rynkową 
uczulał środowiska gospodarcze 
na zjawiska z którymi zetkną się 
one niebawem, czyli zmiany poko-
leniowe w kierownictwach wielu 
małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz znaczne podwyżki płac pra-
cowników w ramach równania do 
pensji w UE. Z ciekawym pomysłem 
wystąpił Jan Ryszard Kurylczyk – b. 
wojewoda pomorski, b. wicemini-
ster infrastruktury. Uważał on, że 
nazwa OM-G-G-S jest zbyt długa, 
mało zrozumiała i może zniechęcać 
społeczeństwo. Zaproponował na-
zwę TRIOTON, co idealnie oddaje 
istotę sprawy, wiadomo, że chodzi 
głównie o współpracę trzech i żeby 
to był jeden ton.

NAJTRUDNIEJ 
ZMIENIĆ 
MENTALNOŚĆ

W uroczystości wzięli udział 
również pułkownik Radosław 
Chmielewski, dyrektor okręgo-
wy służby więziennej, Gabriela 
Lisius, starosta wejherowska 
oraz Piotr Bochiński, zastępca 
prezydenta Wejherowa. Uro-
czystości przewodził Maciej 
Uchman, dyrektor AŚ. 
- To ważny dzień dla wejhe-
rowskiego zakładu penitencjar-
nego, to historyczna chwila. 
Cieszę się, że władze więzienia 
w Wejherowie podjęły inicja-
tywę, aby mieć swój własny 
sztandar, który będzie prezen-
towany na różnego rodzaju 
uroczystościach. Sztandar to 
symbol, to świętość - powie-
dział generał Kitliński.
Ustanowienie sztandaru jest 
wyrazem uznania i akceptacji 
dla prowadzonych przez służbę 
więzienną działań resocjaliza-
cyjnych. Sztandar jest znakiem 
najlepszej tradycji służenia 

społeczeństwu oraz wierności 
ideałom praworządności i po-
szanowania godności jednostki 
ludzkiej, a także zaszczytnej, 
ofi arnej i wiernej służby dla 
dobra kraju. Jako symbol war-
tości, którymi kieruje się służba 
więzienna, sztandar będzie 
używany podczas uroczystych 

obchodów świąt narodowych 
i państwowych, wręczania 
funkcjonariuszom nominacji 
na wyższe stopnie służbowe, 
wręczania orderów i odzna-
czeń oraz uroczystości o cha-
rakterze patriotycznym i reli-
gijnym.
(PS)

Nadanie sztandaru 
Aresztowi Śledczemu
WEJHEROWO | W kościele pw. Trójcy Świętej miała miejsce uro-
czystość nadania sztandaru dla Aresztu Śledczego w Wejherowie. 
Obecni byli m.in. generał Jacek Kitliński, dyrektor generalny służby 
więziennej oraz biskup pomocniczy gdański Wiesław Szlachetka.

fo
t. 

PS
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Skrót Lady D odnosi się do 
angielskiego określenia Lady 
Disabled. Patronat nad kon-
kursem objęła Krystyna Kło-
sin, Poseł na Sejm RP. 
Była to pierwsza edycja w wo-
jewództwie pomorskim, jed-
nak liczba zgłoszonych kan-
dydatek, ich ponadprzeciętne 
osiągnięcia w realizacji swoich 
pasji i zainteresowań, w życiu 
zawodowym i w pomocy in-
nym, zachęciły organizatorów 
do kolejnych edycji w następ-
nych latach.
Nagrody przekazali m.in.: Pre-
zes Rady Ministrów - komplet 
filiżanek z godłem wykona-
nym z 24-karatowego złota, 
Marszałek Sejmu RP, Marsza-
łek Senatu RP, Prezes PFRON 
oraz wiele pomorskich firm.
Każda z nagrodzonych otrzy-
mała dyplom, statuetkę oraz 
prezent od sponsora. Statuetki 
wykonał własnoręcznie Marek 
Jargiło z Glass Studio z Wro-
nowa, k. Lublina. Artysta swo-
je szkło formuje i zdobi ręcz-
nie tradycyjnymi technikami 
od wieków znanymi w hutnic-
twie dlatego każda forma ma 
charakterystyczny unikalny 
kształt. Swoją przygodę ze 
szkłem rozpoczął w 1991r. 
w Grecji, gdzie pod okiem mi-
strzów poznał unikalne tech-
niki barwienia i formowania 
szkła.

Wśród zgłoszonych pań dwie 
były z powiatu wejherowskie-
go – zgłoszone przez Gabrielę  
Lisius, Starostę Wejherow-
skiego. 
Alicja Eigner otrzymała nagro-
dę w kategorii „Sport”. (jest to 
tenisistka stołowa grająca na 
stojąco, wieloletnia mistrzyni 
Polski. Zakwalifikowała się na 
Paraolimpiadę w Londynie, te-
nis stołowy
trenuje od ponad 30 lat. Jest 
najstarszą zawodniczką „Start” 
Wejherowo. Zdobyła złoty me-
dal ME Niemcy 2001, srebrny 
medal MŚ Italia 2005, brązo-
wy medal MŚ Korea 2010, 
brązowy medal na Paraolim-
piadzie w Londynie w 2012 r., 

VI miejsce w rankingu świa-
towym tenisistek z niepełno-
sprawnością Uhonorowana 
Brązowym Krzyżem Zasłu-
gi w 2013 r. nadanym przez 
Prezydenta Komorowskiego. 
Otrzymała też nagrody Prezy-
denta Wejherowa i Marszałka 
Województwa Pomorskiego. 
Aktualnie wspiera młodych 
niepełnosprawnych sportow-
ców, jest aktywna zawodowo).
Joanna Cichocka - uhonoro-
wana dyplomem uczestnic-
twa. Mgr historii, specjalizacja 
muzealna, skończyła studia 
podyplomowe specjalizacji 
kulturalno-oświatowej. Pra-
cuje od 1975 r. w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-

szubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie. Uhonorowana Nagrodą 
Remusa, Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Nagrodą Prezydenta 
Miasta Wejherowa, Meda-
lem Wojewody Pomorskiego, 
Medalem XX-lecia Muzeum. 
Autorka licznych wystaw cza-
sowych, prace aranżacyjne 
ekspozycji muzealnych, autor-
ka projektów graficznych okła-
dek książek, plakatów, druków 
okolicznościowych, realizator-
ka programów edukacyjnych, 
animatorka kultury.
Nagrodzone panie mają okazję 
pojechania do Warszawy na 
Galę Ogólnopolską, która od-
będzie się 23 września.
Rafał Korbut

Wyjątkowe kobiety 
nagrodzone
POMORZE | Za nami pierwsza edycja pomorskiego etapu wojewódzkiego Konkursu Lady 
D im. Krystyny Bochenek. Celem konkursu jest uhonorowanie kobiet z niepełnosprawnością, 
które wnoszą istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego.
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feLieton | chodzi mi 
o obchody 35. rocznicy po-
wstania nszz „solidarność” 
i podpisania porozumień 
sierpniowych. miałem na-
dzieję, że w tym roku będą 
one wyglądały inaczej. 
niestety, myliłem się. Było 
jak w latach poprzednich. 

Oba wyżej wymienione wy-
darzenia, ze względu na ich nie-
zaprzeczalne znaczenie dla odzy-
skania naszej wolności, a także 
dla upadku komunizmu w całym 
regionie, zasługują jak najbardziej 
na to, by świętować ich kolejne 
rocznice. Po pierwsze po to, by 
oddać należny hołd tym, którzy 
wtedy, nie bacząc na możliwe 
konsekwencje, a wspomnienie 
krwawego Grudnia’70 było wciąż 
żywe, podjęli walkę. Po drugie po 
to, by jednym głosem, przypo-
mnieć światu, że demontaż komu-
nizmu zaczął się u nas, w Polsce, 
a nie pod murem berlińskim. Ale 
świętować powinniśmy razem, 
nie osobno, jak dzieje się to od lat. 
Oczywiście Solidarność formal-
nie była związkiem zawodowym, 
który upomniał się o godność 
ludzi pracy i prawa pracownicze. 
Dodajmy, pierwszym w powo-
jennej historii całkowicie nieza-
leżnym od władz, co było ewe-
nementem na skalę całego bloku. 
Ale był to zarazem masowy ruch 
społeczny, nastawiony na wymu-
szenie zmian ustrojowych i po-
litycznych w naszym państwie. 
Wielu historyków uważa, że gdy-
by Solidarność nie miała charak-
teru masowego, władze zdecydo-
wałby się na rozwiązanie siłowe, 
tym bardziej, że sugerowali im 
to towarzysze radzieccy i ener-

dowscy. W szczytowym okresie, 
w szeregach Solidarności, było 
prawie 9 mln. członków, a gdyby 
wliczyć do tej liczby sympatyzu-
jących z nią emerytów, młodzież 
studencką i licealną, duchownych, 
funkcjonariuszy służb munduro-
wych, śmiało można powiedzieć, 
że reprezentowała ona bez mała 
cały naród. Nigdy nie był to ruch 
jednorodny ideowo i politycznie. 
Głębokie podziały i różnice zdań, 
nie tylko co do strategii realizacji 
postulatów sierpniowych, dały 
o sobie znać już na pierwszym, 
bardzo burzliwym Zjeździe Kra-
jowym, któremu przysłuchiwałem 
się jako korespondent „Słowa Po-
wszechnego”. Już wtedy zderzyli 
się ze sobą prący do konfrontacji 
radykałowie z preferującymi kom-
promis pragmatykami. Z czasem, 
pod wpływem wojny na górze, 
własnych przemyśleń i doświad-
czeń, wielu Polaków zmieniło 
swój stosunek do Solidarności, 
a niektórzy się od niej odwrócili. 
Powstały partie polityczne, któ-
re od związku przejęły postulaty 
polityczne. Niezależnie od tego, 
jak się to wszystko później poto-
czyło, wszyscy, którzy uważają, 
że Solidarności utorowała drogę 
do wolności i chociażby przez to 
dobrze zapisała się w naszej hi-
storii, mają prawo do świętowania 
kolejnych rocznic jej powstania. 
Nie rozumiem, dlaczego polski 
sierpień i zrodzona z niego Soli-
darność, z której powinniśmy być 
dumni, zamiast symbolu pojedna-
nia, stały się symbolem głębokich 
podziałów w naszym społeczeń-
stwie. A my, zamiast wspólnie 
świętować, przy okazji kolejnych 
rocznic skaczemy sobie do gardeł, 
na oczach zdumionego świata. Po-
działy ideowe i konflikty politycz-
ne nie są polskim wynalazkiem. 
Są wszędzie, także w państwach 
o ugruntowanych demokracjach. 
Ale czy w takich chwilach musi-
my je eksponować? 

Jerzy 
BudNik

Poseł 
na Sejm RP

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

Znowu osobno
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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 bu-
dowlaną 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 bu-
dowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM traktor MTZ 
82TS, stan dobry. Tel: 

783-011-089

SPRZEDAM skuter Apri-
lia, cena 700 zł. Tel: 570-
410-197

SPRZEDAM skuter Hus-
sar, rok 2004 do remontu, 
papiery. Tel: 691-614-648

KUPIĘ

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

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z 
fi zyki i chemii, w tym za-
dania oraz matematyka, 
nauczyciel emeryt, Wej-
herowo, 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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ pracownika 
w pralni w Gdyni. Tel: 667-
354-555

ZATRUDNIĘ pracza i ma-

glarki w Pralni Wejhero-
wo. Tel: 602-447-261 lub 
58/677-27-36

SZUKAM PRACY

USŁUGI

POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, 
ekspresowo, gotówka od 
ręki. Tel: 510-908-900

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

OPAKOWANIA jednora-
zowe, tel. 501 175 330

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

KOTŁOWNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
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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

ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex, to lubię. 
Gorąca blondi pozna Pa-
nów sponsorów, Sopot. 
Tel: 514-120-213

RÓŻNE

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

SPRZEDAM dwa kaski 
jak nowe, czarne oraz sil-
nik 7.5 kw 960 obrotów. 
Tel: 601-638-877

SPRZEDAM drewno do 
Co i gałęziówkę, możliwy 
transport gratis. Tel: 782-
846-927 

KUPIĘ Bursztyn. Tel: 
532-110-190

SPRZEDAM tanio garaż 
blaszany, blacha ocynk, 
pomalowany na zielono. 
Tel: 726-457-920

SPRZEDAM beczki pla-
stikowe 200 litrów, czy-

ste, cena 45zł/szt. Tel: 
511-841-826 

SPRZEDAM ubranka, 
buciki dla dziewczynki 
na 3/4 latka, bardzo duża 
ilość, cena 80zł, łóżeczko 
dla lalek gratis, Wejhero-
wo. Tel: 798-020-532

SPRZEDAM łóżko 
140/200, lite drewno, ma-
terac, szufl ada, cena 900 
zł, Wejherowo. Tel: 798-
020-532

SPRZEDAM dwa fotele 
dwu osobowe, stylowe, 
solidne drewno, niemiec-
ki 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 karmie-
nia  kółka 200 zł, łóżecz-
ko drewniane 50 zł, tel. 
505-567-034

SPRZEDAM łyżwy fi gu-
rowe, białe, rozm. 30, 
nowe, 50 zł, Wejherowo, 
tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
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Patronat nad imprezą objął 
burmistrz Rumi Michał 
Pasieczny. Organizatorami 
rozgrywek są UKS Basket 
Ósemka Wejherowo oraz 
GaboStudio.pl, we współ-
pracy z Miejskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji 
w Rumi. -  Głównym celem 
naszego projektu jest pro-
pagowanie zdrowego stylu 
życia poprzez sport oraz 
spędzenie wolnego czasu 
w gronie osób, które ko-
chają koszykówkę – mówią 
organizatorzy.
Streetball to dynamicz-
na, żywiołowa gra. Roz-
grywki toczą się na małym 
boisku o wymiarach 3x3m, 
z jednym koszem. Druży-
ny liczą czterech graczy – 

trzech na boisku plus jeden 
rezerwowy. 
Organizowany we wrześniu 
w Rumi „Streetball Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego” 

to I edycja imprezy, która, 
jak zapowiadają organizato-
rzy, ma na stałe wpisać się 
w kalendarz imprez sporto-
wych naszego regionu.

Weź udział W turnieju 
koszykóWki ulicznej 
RUMIA | W sobotę na parkingu przy Auchan w rumi rozegrany zostanie turniej koszykówki ulicz-
nej pod nazwą „Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego”. 

W ostatnich dwóch sparin-
gach, przegrali ze spadko-
wiczem z 1 ligi AZS UZ 
Zielona Góra 26:32 oraz 
pokonali ZEW Świebodzin 
31:22. Podopieczni Pawła 
Paździochy natomiast wy-
grali turniej w Ostródzie, 
pokonując miejscowy 
Orkan oraz Jeziorak Iława 
i AZS UMK Toruń. Stal 
głośno mówi o chęci awansu 
do 1 ligi więc będzie to 
z pewnością interesujące 
spotkanie. W ekipie żółto 
– czerwonych też doszło 
do wielu zmian. Powróciło 
wielu cennych zawodników 
jak np Rafał Wicki czy Paweł 
Zaworski. Do dyspozycji tre-
nera jest obecnie czterech 
lewo i prawo skrzydłowych, 
10 zawodników na rozegra-
niu oraz 4 bramkarzy. Pro-
blemem było obstawienie 
pozycji obrotowego, ponie-
waż kontuzjowani są  Robert 
Wicon i Bartosz Uzdrowski. 
Na szczęście z pomocą przy-
szedł Marcin Wicki, który 

obiecał na czas kontuzji 
w/w zawodników, wzmocnić 
Tytanów.
- Cel na tel sezon to mini-
mum 6 miejsce, myślę że 
przy odpowiedniej determi-
nacji oraz waleczności je-
steśmy w stanie powalczyć 
nawet o awans który byłby 
dla nas wielkim sukcesem 
– zapowiada Robert Wicon, 
wiceprezes klubu. - Wia-
domo, że zawsze gramy 
o zwycięstwo i to się nigdy 
nie zmieni. Niestety zeszły 
sezon nauczył Nas, że z hura 
optymizmu przyszło nam 

walczyć o utrzymanie. Było 
bardzo dużo kontuzji, sporo 
osób odeszło i sezon wyglą-
dał zupełnie inaczej niż zało-
żenia, oby w tym roku było 
inaczej.
Początek sobotnich zmagań 
o godzinie 18.30. Wszyst-
kich gorąco zapraszamy do 
dopingowania. Wstęp jak 
zawsze darmowy.
Przypominamy, że 4 dni 
później Tytani zmierzą się 
we własnej hali o godzinie 
19 z Wybrzeżem Gdańsk. 
Będzie to mecz pucharowy.
(raf)

Tytani kontra stal
WEJHEROWO | Tytani Wejherowo na inaugurację sezonu zmierzą 
się z beniaminkiem drugiej ligi, Stalą Gorzów. Rywale naszych szczypior-
nistów w ubiegłym sezonie reaktywowali się po 23 latach przerwy i od 
razu wygrali III ligę wielkopolską. 
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FHU ORLIKPUB PREMIUM

Piłkarze Gryfa Wejhe-
rowo w miniony week-
end przegrali u siebie 
ze Stalą Mielec, liderem 
tabeli 2. ligi, 1:2. Bramki 
strzelali Łętocha, Ko-
stuch i Prejs. To trzecia 
porażka żółto-czarnych 
z rzędu.

Gryfi ci w ostatnim meczu 
ulegli na własnym sta-
dionie Stali Mielec 1:2. 
Przeciwnicy podtrzyma-
li dobrą passę i jeszcze 
w tym sezonie nie do-
znali porażki. Prowadzą 
w tabeli. WKS Gryf prze-
grał po raz trzeci i zajmu-
je 13. miejsce w stawce.
Trafi enie dla Gryfa zdobył 
Przemysław Kostuch 
w 33. minucie, strzałem 
głową, po dośrodkowaniu 
od Grzegorza Gicewicza. 
To jednak nie wystar-
czyło, aby cieszyć się ze 
zwycięstwa. Rywale byli 
lepsi, lecz momentami 
grali bardzo nieskutecz-
nie.
Tomasz Kotwica na mecz 
ze Stalą dokonał paru 
zmian w wyjściowym 
składzie Gryfa. Dość nie-
spodziewanie w bramce 
wystąpił Filip Wichman, 
który wybronił kilka trud-
nych strzałów. Zagrali też 
młodzieżowcy, Maciej 
Dampc i Kamil Godula. 
(PS)

GryF WeJHerOWO 
- STAL MIeLeC 1:2 (1:1)

Bramki: Łętocha (10.), Ko-
stuch (33.), Prejs (57.)

Kartki: żółte (Kostuch, Osłow-
ski, Osłowski, Bierzało, Łęto-

cha), czerwone (Osłowski - za 
drugą żółtą w 81. minucie)

Gryf Wejherowo: Wichman 
- Kowalski (88. Fierka), Ko-
stuch, Skwiercz, Dampc - Go-
dula (80. Sosnowski), Kołc (78. 
Wicon), Osłowski, Gicewicz - 

Czoska (60. Rzepa), Wicki.

Stal Mielec: Libera - Zalepa, 
Bierzało, Duda, Geti nger - 
Prejs (75. Bożek), Żubrowski 
(79. Radulj), Nowak, Sulewski 
- Prokic (89. Marciniec), Łęto-
cha (64.Cholewiak).

Gryf przegrał 
ze Stalą Mielec

fo
t. 

PS

Piłkarze Gryfa Wejherowo, 
po trzech porażkach z rzę-
du, zajmują 13. miejsce 
w tabeli 2. ligi. Pojawiły się 
plotki o zmianie na stano-
wisku trenera zespołu. – 
„Dajmy czas trenerowi. nie 
ma mowy o jego zmianie 
po siedmiu meczach” – 
mówi Dariusz Mikołajczak, 
wiceprezes WKS Gryf ds. 
sportowych.

W weekend Gryf Wejhero-
wo uległ na wyjeździe Stali 
Mielec, wcześniej przegrał 
z Siarką Tarnobrzeg i Ra-
domiakiem Radom. Aktu-
alnie zajmuje 13. miejsce 
w tabeli 2. ligi, z dorobkiem 
8 punktów. Bilans meczów 
żółto-czarnych to 2 zwycię-
stwa, 2 remisy i 3 porażki.
Jeśli piłkarze ze Wzgó-
rza Wolności przegrają 
w sobotę na wyjeździe 

z Wisłą Puławy (począ-
tek spotkania o godzinie 
17:00), plasującą się na po-
zycji 6., mogą znaleźć się 
w strefi e spadkowej 2. ligi 
(miejsca od 15. do 18.).
Styl gry Gryfa Wejherowo 
nie napawa optymizmem 
– twierdzą niektórzy, już 
spekulując o, mającym ich 
zdaniem wkrótce nastąpić, 
zwolnieniu ze stanowiska 
Tomasza Kotwicy, mło-
dego (ur. 1987r.) trenera 
żółto-czarnych. Dariusz 
Mikołajczak, wiceprezes 
WKS Gryf Wejherowo ds. 
sportowych, dementuje te 
plotki.
– Dajmy mu czas. Nie ma 
mowy o zmianie trenera. 
To dopiero trzy przegrane 
mecze, w tym jeden z li-
derem tabeli – powiedział 
Mikołajczak.

DAJMY CZAS TRENEROWI

• Błękitni Stargard Szczeciński – Wisła Puławy 0:0
• Stal Stalowa Wola – GKS Tychy 1:1
• raków Częstochowa – Olimpia Zambrów 5:2
• Gryf Wejherowo – Stal Mielec 1:2
• Okocimski KS Brzesko – Nadwiślan Góra 0:2
• Kotwica Kołobrzeg – Radomiak Radom 0:0
• znicz Pruszków – Polonia Bytom 3:0
• Puszcza Niepołomice – ROW 1964 Rybnik 3:0
• Legionovia Legionowo – Siarka Tarnobrzeg 0:1

7. KOLEJKA 2. LIGI

fo
t. 

PS




