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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim
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Skwer Reginy 
Osowickiej otwarty

Kolorowa fontanna oraz ławecz-
ka z rzeźbą Reginy Osowickiej, 
dziennikarki i pisarki wejherow-
skiej, zdobią skwer pomiędzy 
ulicą Bukową, a ul. Sobieskiego.

Segregacja odpadów 
i ekologiczny konkurs

Po dwóch latach od wejścia 
w życie ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach, 
zmieniającej m.in. gospodarkę 
odpadami, wejherowski Zakład 
Usług Komunalnych podsumo-
wał działalność. 

METROPOLIA | W czwartek 
w auli Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Wejhe-
rowie odbyła się konferencja 
z udziałem Pawła Adamo-
wicza, prezydenta Gdańska, 
który zaprezentował projekt 
„Strategii Obszaru Metropo-
litalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot do roku 2030”. Celem 
spotkania była konsultacja 
zapisów projektu oraz dysku-
sja na jego temat z lokalnymi 
samorządowcami.
- „Strategia Obszaru Metro-
politalnego Gdańsk-Sopot-
Gdynia” ma być dokumen-
tem, który ułatwi współpracę 
poszczególnych samorządów 
w obszarach kluczowych 
dla rozwoju oraz pozwoli jak 
najlepiej wykorzystać zasoby, 
którymi dysponuje Metropo-
lia - powiedział Adamowicz.

Adamowicz  
o strategii

więcej str. 3fo
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Czy chcesz aby wybudowano 
Węzeł Zryw? Odpowiedź jest 
prosta. Wszyscy na tak, choć 
można wybudować zamienie 
i całkiem nie bez sensu Węzeł 
Nanice czy Węzeł Sienkie-
wicza. Trzecie pytanie: Czy 
jesteś aby prezio Wejherowa 
wybudował kolejkę linową 
z Parku Majkowskiego na 
Wzgórze Wolności i dalej 
wzdłuż Kalwarii? Tutaj odpo-
wiedź będzie na nie, bo wej-
herowianie to mądry naród. 
Czwarte pytanie: Czy chcesz 
aby dopuszczalna prędkość na 

ulicy Gdańskiej i I Brygady 
Pancernej WP wynosiła 70 km 
na godzinę? Tylko szaleniec 
odpowiedziałby na nie. Piąte 
pytanie: Czy w wejherow-
skich przedszkolach, szkołach 
podstawowych i gimnazjach 
powinna być lekcje religii? 
Tu ze strachu nie wiadomo 
przed czym, czy przed kim 
większość byłaby na tak, choć 
w rozmowach na ulicach, 
w pubach i w domach więk-
szość jest za tym, aby religia 
wróciła na plebanie. Pytanie 
szóste: Czy powinno się pry-

watyzować Zakład Usług Ko-
munalnych? Oczywiście na 
nie, bo nikt nie rozumie o co 
w tym wszystkim chodzi i kto 
chce na tym zarobić? Mam 
w zanadrzu jeszcze mnóstwo 
pytań, ale nie chcę jątrzyć. 
Ponadto skoro znamy na sto 
procent odpowiedzi, to po co 
robić referenda? No właśnie, 
po co? 

ArchiwAlne felietony
można znaleźć na stronie: 
www.gwe24.pl

Jakub w. . 

Jedno referendum 
już za nami. Zgodnie 

z przewidywaniami 
okazało się całko-

witym niewypa-
łem. Na szczę-

ście drugiego 
już nie bę-
dzie. Nawet 
p o m y s ł o -

dawca prezio 
Duda nie krzyczy, że 
Senat był taki nieuprzej-

my. Krajowe refe-
rendum się nie 
udało, ale może 
tak spróbować 
w Wejhero-
wie? W końcu 

w Szwajcarii pytają miesz-
kańców gmin o byle co. 
Tematów by się znalazło, 
że ho ho! Mam propozycję 
odbycia głosowań referen-
dalnych w następujących 
sprawach. Od razu podam 
wyniki. Pierwsze pytanie: 
Czy chcesz aby wybudo-
wano galerię handlową na 
Osiedlu Srebrna? Ludziska 
z całą pewnością odpowie-
dzą na tak. W końcu w dzi-
siejszych czasach niemal 
wszyscy są wyznania 
handlowego i uwielbiają 
chodzić w niedzielę do ga-
lerii… Czyli do swoistego 
kościoła. Drugie pytanie: 

A może tak referendum?

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  pu-
blicznych /t.j. Dz.U. z 2013r.   poz. 1409z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. 
z 2013r. poz. 267 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

-  w dniu 18.09.2015r., na wniosek Burmistrza Miasta Rumi z dnia 09.07.2015r. (osta-
tecznie uzupełniony dnia 06.08.2015r) wydano decyzję o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej  polegającej na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ
pod nazwą - „Budowa ulicy Zygmunta Starego w Rumi na odcinku 

od ulicy Zygmunta Augusta do ulicy Władysława Łokietka z kanalizacją 
deszczową i oświetleniem”

  NA TERENIE GMINY MIASTA RUMI

- w obr. 12 na działkach nr ewidencyjny: 416/38, 249, 248, 232, 230, 231, 259/28,
oraz na czasowe zajęcie terenu objętego budową kanalizacji deszczowej:
- w  obr. 12 na działce nr ewidencyjny: 259/27

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy admi-
nistracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników tere-
nów objętych inwestycją  o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wej-
herowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, 
w pokoju 218 lub 212,  w poniedziałki, środy i piątki  w godzinach  9-14 (tel. 058-572-
94-38).   
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępo-
wania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokona-
ne po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

Wydarzenie będzie miało miej-
sce w sobotę 19 września o go-
dzinie 12.00 w sklepie „Nie-
bo w gębie”, który mieści się 
przy ul. Adama Mickiewicza 
9 w Wejherowie. To sklep, w 
którym można kupić produk-
ty regionalne, pochodzące od 
lokalnych wytwórców, przede 
wszystkim z Pomorza. W asor-

tymencie są wędliny, sery, na-
biał, przetwory mleczne i zbo-
żowe w formie sypkiej na 
wagę, warzywa, owoce i wie-
le innych. Wszystko pochodzi 
od lokalnych wytwórców, in-
dywidualnych producentów i 
niewielkich spółdzielni.
- Oferujemy w sprzedaży pro-
dukty wytwarzane tradycyjny-

mi metodami, zdrowe i smacz-
ne – mówi Przemysław Ol-
czak, właściciel sklepu. -. Np. 
makaron, pieczywo czy ciasta 
zawierają jajka, a nie proszek 
jajeczny. Częściowo jest to też 
sklep sezonowy, bo np. świeże 
owoce czy warzywa nie są do-
stępne przez cały rok.
 Rafał Korbut

WEJHEROWO | Sklep z produktami regionalnymi „Niebo w gę-
bie” i Koło Gospodyń Wiejskich z Sasina zapraszają na słodki poczę-
stunek promujący smaki naszego regionu.

Spróbuj smaków regionu



3www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

więcej o magazynie: 
tel. 791 980 155 E

x
P

R
E

S
S

r
o

l
n

ic
z

y
.P

l

BEZPŁATNY 
MAGAZYN 
ROLNIKÓW 
- TARGI 
- PORADY 
- WIADOMOŚCI     
   BRANŻOWE

Przy ul. Stoczniowców 23 
w Rumi otwarta została 
nowa filia MOPSu. Związa-
ne to było m.in. z konieczno-
ścią zwiększenia liczby pra-
cowników w rumskiej pla-
cówce i zapewnienia lepszej 
komunikacji służb socjal-
nych z mieszkańcami. 
- Aby wyjść naprzeciw po-
trzebom naszych klientów 
i jednocześnie spełnić obo-
wiązujące w pomocy spo-
łecznej  standardy zatrudnia-
nia odpowiedniej liczby pra-
cowników socjalnych i asy-
stentów rodziny w stosunku 
do liczby mieszkańców, za-
trudniliśmy 4 nowych pra-
cowników socjalnych i 3 asy-
stentów – tłumaczy Agniesz-
ka Wróbel, dyrektor rum-

skiego MOPSu. - Dlatego 
nasza główna siedziba przy 
ul. Ślusarskiej okazała się 
niewystarczająca dla zwięk-
szającej się liczby pracow-
ników. Jesteśmy przekona-
ni, że  uruchomienie nowe-
go punktu, wpłynie na jakość 
i skuteczność naszej pracy 
oraz pozwoli lepiej komuni-
kować się z mieszkańcami 
Rumi, potrzebującymi nasze-
go wsparcia. 
W nowym miejscu pracować 
będzie Zespół Ds. Osób Bez-
domnych oraz Zespół Ds. 
Usług Opiekuńczych i Do-
mów Pomocy Społecznej. 
Wszystkie zaświadczenia na-
dal będą wydawane jedynie 
w głównej siedzibie MOPS 
przy ul. Ślusarskiej 10.

Nowa filia MoPS-u
RUMIA |  Mieszkańcy Janowa nie muszą już przyjeżdżać do 
centrum miasta, aby skorzystać z usług Miejskiego ośrodka 
Pomocy Społecznej.  

Przy ul. Stoczniowców 23  Swoja Siedzibę mieć będą
też Pracownicy Socjalni wSPółPracujący 
z mieSzkańcami naStęPujących ulic:

I Dywizji Wojska Polskiego, 1-go Maja, Agrestowa, Akacjowa, Baczyń-
skiego, Bądkowskiego, Bema, Bławatkowa, Borówkowa, Bratkowa, 
Broniewskiego, Brzozowa, Bukowa, Bydgoska, Cedrowa, Chełmińska, 
Chełmońskiego, Chodkiewicza, Chopina, Chylońska, Cisowa, Cmentar-
na, Cyprysowa, Czarnieckiego, Częstochowska, Daliowa, Dąbrowskiego 
(tylko nr 52), Dębogórska, Dębowa, Długa, Dolna, Dunikowskiego, Dział-
kowców, Elbląska, Filtrowa, Findera, Fiołkowa, Fredry, Gałczyńskiego, 
Gdańska, Gdańska, Gdyńska, Gerberowa, Gnieźnieńska, Goździkowa, 
Grabowa, Grottgera, Grudziądzka, Grunwaldzka, Herberta, Hetmańska, 
Irysowa, Jagiełły, Jagodowa, Jałowcowa, Jana z Kolna, Janowska, Ja-
strzębiowa, Jaworowa, Jesionowa, Jeziorna, Jodłowa, Kalinowa, Kaspro-
wicza, Kasztanowa, Kasztelańska, Katowicka, Kazimierska, Kazimierza, 
Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Kilińskiego, Klonowa, Konwaliowa, 
Kossaka, Kostki Napierskiego, Kosynierów, Kościelna, Krasickiego, Kroku-
sowa, Królowej Jadwigi, Krzywe Koło, Krzywoustego, Ks. Sychty, Kujaw-
ska, Leszczynowa, Leszka, Białego, Lipowa, Lotników, Łokietka, Łużycka, 
Makowa, Malczewskiego, Malinowa, Marynarska, Mazowiecka, Mieszka 
I, Migały, Modrzewiowa, Morelowa, Mostowa, Mściwoja II, Nagietko-
wa, Nałkowskiej, Narcyzowa, Norwida, Nowotki, Ogrodowa, Oksywska, 
Oliwska, Opolska, Orzechowa, Orzeszkowej, Owsiana, Partyzantów, Pił-
sudskiego, Plac Kaszubski, Plac Wolności, Pomorska, Porzeczkowa, Po-
ziomkowa, Poznańska, Północna, Prusa, Przyrzeczna, Pszeniczna, Pucka, 
Rajska, Różana, Sędzickiego, Słowackiego, Słupska, Sopocka, Sosnowa, 
Spółdzielcza, Stefana Okrzei, Stoczniowców, Storczykowa, Subisława, 
Szczecińska, Szkutników, Świerkowa, Świętopełka, Tadeusza Kościuszki, 
Topolowa, Toruńska, Truskawkowa, Tuwima, Tysiąclecia, Waryńskiego, 
Warzywna, Wiązowa, Wiejska, Wierzbowa, Wileńska, Wiśniowa, Wita 
Stwosza, Władysława IV, Wrocławska, Wróblewskiego, Wyspiańskiego, 
Zapolskiej, Zbożowa, Zygmunta Augusta, Zygmunta Starego, Żeglarzy, 
Żurawia, Żwirki i Wigury, Żytnia.

Celem konferencji była kon-
sultacja zapisów przygoto-
wywanego właśnie doku-
mentu, będącego projektem 
„Strategii Obszaru Metro-
politalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot do roku 2030”.
Strategia Obszaru Metropo-
litalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot 2030, którą w Wejhe-
rowie zaprezentował Paweł 
Adamowicz, w zamierze-
niu powinna wskazywać naj-
ważniejsze kierunki rozwo-
ju Obszaru Metropolitalnego 
w kolejnych latach. W czasie 
spotkania Paweł Adamowicz 
mówił o potrzebie efektyw-
niejszej współpracy pomię-

dzy samorządami oraz o ko-
nieczności wspólnego, nie 
osobnego, rozwoju. Do 2030 
roku obszar wokół Trójmia-
sta ma być, taki jest cel Ada-
mowicza, konkurencyjną 
metropolią, przyciągającą 
inwestorów z całej Europy 
i świata. – Dążymy do sze-
roko pojętego rozwoju spo-
łecznego, innowacyjności 
i konkurencyjności w gospo-
darce. To nasze główne cele 
– powiedział Adamowicz.
Paweł Adamowicz podkre-
ślił, jak ważne, jeśli chodzi 
o członkostwo w OM GGM, 
są solidarność, wiarygod-
ność, równość, dobrowol-

METROPOLIA | Na spotkaniu z Pawłem Adamowiczem, prezydentem Gdańska oraz pre-
zesem zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, byli obecni m.in. starosta 
wejherowski, niemal wszyscy okoliczni wójtowie oraz inne ważne osoby z Wejherowa, Redy, 
Rumii i nieodległych miejscowości. 

Rozmawiali o Metropolii

ność, transparentność (przej-
rzystość), efektywność oraz 
kompromis, ponieważ nie da 
się zaspokoić wszystkich am-
bicji poszczególnych samo-
rządów, które, odnosząc okre-
ślone korzyści, muszą rów-
nież nauczyć się ustępować 
na korzyść innych podmio-
tów. Zaznaczył, że planowa-
nie z perspektywą do roku 
2030 wymaga od ludzi, któ-
rzy rządzą na danym obsza-
rze, daleko posuniętej daleko-
wzroczności. 
– Strategia Obszaru Metro-
politalnego Gdańsk-Sopot
-Gdynia ma być dokumen-
tem, który ułatwi współpra-

cę poszczególnych samorzą-
dów w obszarach kluczowych 
dla rozwoju oraz pozwoli jak 
najlepiej wykorzystać zasoby, 
którymi dysponuje Metropo-
lia. Efekty będą się uwidacz-
niały z czasem, trzeba na nie 
poczekać kilka, może nawet 
kilkanaście lat – przekonywał 
prezydent Gdańska. – Chodzi 
o to, aby stworzyć pewien me-
chanizm solidarności, która 
spowoduje równomierny roz-
wój. Musimy stworzyć plan 
działań po to, aby zmusić się 
do zbiorowego wysiłku, który 
wymaga zwiększonej aktyw-
ności społecznej – dodał. 
(PS)
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Kandydaci, oprócz zapre-
zentowania się, przedstawili 
swoje dotychczasowe osią-
gnięcia oraz wskazali, jakie 
problemy mieszkańców Po-
morza będą chcieli rozwiązać 
w pierwszej kolejności, jeśli 
wyborcy obdarzą ich zaufa-
niem. 

- U większości osób moja 
decyzja o kandydowaniu nie 
powinna wywołać zdziwienia 
– mówi Józef Reszke, kandy-
dat PO do Sejmu. - Przez 12 
lat byłem starostą powiatu 
wejherowskiego, wcześniej 
przez 12 lat pracowałem w sa-
morządzie miejskim. Mam 
więc olbrzymie doświadcze-
nie w samorządzie lokalnym 
i chciałbym je wykorzy-
stać w pracach Parlamentu. 
Chciałbym się skupić na spra-
wach administracji publicz-
nej, a zwłaszcza bliskiej mi 
i mieszkańcom administracji 
samorządowej. Mieszkańcy 
często skarżą się na rozmaite 
procedury – i ja chcę zadbać 
o to, aby te przepisy prawa, 
które będą wprowadzane na 
nowo, miały oblicze bardziej 
ludzkie, przyjazne obywate-
lowi. 

- Cieszę się, że tu, w Wej-
herowie i z Józefem Reszke 
zaczynamy kampanię przed-
wyborczą – dodaje Senator 
Kazimierz Klejna. - To oso-
ba, która potrafi dużo zrobić. 
Główną zasługą Józefa Resz-
ke są drogi, które w powiecie 
wejherowskim są najlepsze 
w całym województwie! 

Potrafi wspierać oświatę. 
Wspólnie z nim jesteśmy 
w stanie dobrze reprezen-
tować nasz region. Chcemy 
rozwiązywać problemy ko-
munikacyjne naszego woje-
wództwa – niezwykle istotną 
sprawą jest Trasa Kaszubska, 
która chcemy zrealizować do 
końca. Kolejna ważna kwe-
stia to Obwodnica Północna 
Aglomeracji Trójmiejskiej, 
czyli trasa, która rozładuje 
cały ruch komunikacyjny dla 
Rumi, Redy i wyprowadzi ten 
ruch na północ, na Hel. Spraw 
do rozwiązania jest bardzo 
dużo, my chcemy się skupić 
na kilku najważniejszych. 

Rafał Korbut

Po pierwsze drogi i OPAT
POWIAT | Platforma Obywatelska rozpoczęła kampanię w powiecie wejherowskim. Inaugu-
racja kampanii wyborczej Józefa Reszke, kandydata do Sejmu i Kazimierza Kleiny, kandydata 
do Senatu (obydwaj startują w okręgu gdyńsko-słupskim) odbyła się w Wejherowie. 

Rafał Szlas,
były prezes Gryfa 
Wejherowo 
i radny miasta:

- Józefa Reszke 
znam ponad 20 

lat i oprócz tego, że jest lojalnym 
samorządowcem i uczciwym 
człowiekiem to jest osobą sku-
teczną, co wielokrotnie udowod-
nił w swojej pracy w samorzą-
dach. Mi, jako prezesowi klubu 
piłkarskiego Gryf Wejherowo 
pomagał wielokrotnie. I jestem 
przekonany, że warto oddać głos 
zarówno na Józefa Reszke, jak 
i na Kazimierza Kleinę, i na pew-
no nie będzie to głos stracony.

Michał 
Pasieczny
burmistrz 
Rumi:

- Z naszej 
– rumskiej – 

strony popieramy kandydatu-
ry Józefa Reszke i Kazimierza 
Kleiny. Przez wiele lat z tymi 
osobami współpraca układała 
się znakomicie. Chcemy, aby 
były starosta wejherowski 
został posłem naszej ziemi 
i by spowodował, aby ustawy, 
które wchodzą, były praktycz-
ne dla samorządowców i by 
nie miały błędów. To będzie 
ogromny krok do przodu. 

Tradycyjnie w obchodach 
bierze udział ostatni uczest-
nik i świadek walk Bohater-
skiej Obrony Wybrzeża, por. 
w stanie spoczynku Alek-
sander Pawelec. Kolejny 
raz przybliżył on zebranym 
dramat tamtych dni, a pod-
sumowując ponownie prze-
strzegł przed powtórzeniem 
okropności wojny, którą 
co roku opisuje we wspo-
mnieniach.  W swych wy-
stąpieniach o konieczności 
przeciwstawiana się wszel-
kim działaniom wojennym 
wspomnieli również gospo-
darz miejsca - Wójt Gminy 
Wejherowo Henryk Skwar-
ło oraz dowódca Batalionu 
Dowodzenia Marynarki 
Wojennej kmdr por. Artur 
Gajdemski. 

Hołd poprzez złożenie 
wiązanek kwiatów złożyły 

delegacje Rady Kombatan-
tów i Osób Represjonowa-
nych, przedstawiciele biur 
poselskich Krystyny Kłosin 
i Kazimierza Plocke, samo-
rządów z przedstawicielami 
gminy Wejherowo,powiatu 
wejherowskiego i Wejhe-
rowa,  reprezentacje Lasów 
Państwowych, Komendy 
Policji w Wejherowie, Pań-
stwowej Straży Pożarnej czy 
Aresztu Śledczego, a także 
delegacja sołtysów i dyrek-
torów szkół gminy Wejhe-
rowo. 

Uroczystość uświetnił pro-
gram artystyczny przygo-
towany przez uczniów Sa-
morządowego Gimnazjum 
w Bolszewie pod kierow-
nictwem Pani Marii Treder 
oraz Orkiestra Dęta Gminy 
Wejherowo. 

(UG Wejherowo)

Salwa hoNorowa 
na uroczystości
GM. WEJHEROWO | 1 września w całej Polsce obchodzono 
76 rocznicę wybuchu ii wojny światowej. Po corocznych 
uroczystościach na nieodległym Westerplatte, społeczność 
gminy Wejherowo, instytucje oraz stowarzyszenia czczące pa-
mięć poległych żołnierzy, samorządowcy i młodzież szkolna 
spotykają się w Białej, gdzie w zbiorowej mogile pochowani 
są żołnierze i Morskiego Pułku Strzelców. 
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&Zdrowie  Uroda

dowiedz się więcej:
tel. 660 731 138, 

d.bieszke@expressy.pl

kolejne wydanie już
 za tydzień

dodatek

uroda | fitness | styl życia 
medycyna estetyczna | dieta

za tydzień
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Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. 
poz. 782 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 302/277/2015 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 08.09.2015r. informuję, iż 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, 
na okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmujący 
nieruchomości położone w Rumi, stanowiące własność 
Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzierżawy w 
formie bezprzetargowej:
- część działki nr 82/27 oraz część działki nr 82/5 przy ul. 
Gdańskiej, na cele parkingowe i na cele działki przydo-
mowej – zieleń ozdobna,
- część działki nr 12/2 w rejonie ul. Sobieskiego, działka 
nr 71/1 przy ul. Podmokłej, część działki nr 109/6 przy 
ul. Chmielnej, część działki nr 389/9 przy ul. Zielarskiej, 
część działki nr 39/2 przy ul. Zdrojowej, na cele działki 
przydomowej – zieleń ozdobna,
- działka nr 32/2 oraz działka nr 43 w rejonie ul. Kazimier-
skiej, na cele upraw rolniczych jednorocznych,
- część działki nr 417/8 przy ul. Dębogórskiej, część dział-
ki nr 581/2 przy ul. Towarowej, część działki nr 230/18 
przy ul. Szancera, część działki nr 179/26 przy ul. Kom-
batantów, część działki nr 183/22 przy ul. Kujawskiej, 
część działki nr 117/7 przy ul. Piłsudskiego, część działki 
nr 57/5 przy ul. Stoczniowców, na cele usługowe.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Starosta Wejherowski 
i 

Komitet Organizacyjny 
mają zaszczyt zaprosić 

absolwentów, sympatyków i przyjaciół 
na uroczystość obchodów 50-lecia 

istnienia wejherowskiego „Elektryka” 
w dniu 16 października 2015 roku. 
Początek uroczystości o godz. 9.00 

w kościele św. Leona Wielkiego 
w Wejherowie.

Zaproszenie

Prezes zarządu Roman Czer-
wiński na zwołanej z tej okazji 
konferencji zaprezentował wy-
niki segregacji odpadów, przy-
bliżył działalność ZUK-u oraz 
ogłosił konkurs dla mieszkań-
ców. Jako jeden z ważniejszych 
sukcesów wymienił urucho-
mienie Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunal-
nych w mieście. Podkreślił, że 
mieszkańcy chętnie korzystają 
z tej możliwości pozbycia się 
niepotrzebnych przedmiotów, 
których nie mogą po prostu 
wyrzucić do pojemników na 
odpady. 

Najważniejsza jednak spra-
wa to proporcje odpadów se-
gregowanych i zmieszanych. 
Tych drugich powinno być jak 
najmniej, a szczegółowo regu-
lują to odpowiednie przepisy. 

Obecnie wymogi wskaź-
ników procentowych ilości 
segregowanych odpadów, 
narzuconych przez Unię Eu-
ropejską a w Polsce regulo-
wanych rozporządzeniami 
ministra, wejherowski Zakład 
Usług Komunalnych spełnia 
ze sporym zapasem. Do 2020 
roku wymagania będą jednak 
podwyższone – segregowane 
odpady będą musiały stanowić 
co najmniej 50 proc. wszyst-
kich odbieranych śmieci. 

- Z miesiąca na miesiąc ro-
śnie wskaźnik odzyskiwa-
nych, wysegregowanych od-

padów i to jest bardzo dobre 
– mówi Roman Czerwiński, 
prezes ZUK. - Wynika z tego, 
że mieszkańcy traktują se-
gregację odpadów poważnie. 
Naszym zadaniem jest teraz 
doprowadzenie do sytuacji, 
w której wszyscy będą to 
traktować poważnie, żeby nie 
było „słabszych” miejsc i aby 
segregacja dotyczyła 50 proc. 
odpadów najpóźniej w 2020 
roku. Aby to osiągnąć bardzo 
ważna jest edukacja i to od 
najmłodszych lat. Stąd nasze 
akcje akcje edukacyjne i kon-

kursy, kierowane zarówno do 
mieszkańców powiatu, jak 
i przedszkoli i szkół. 

Prezes podkreśla, że bez 
edukacji nie uda się zmienić 
mentalności tych osób, które 
jeszcze nie widzą potrzeby se-
gregowania odpadów i nie do-
ceniają wagi tego tematu. 

- A przecież nie chodzi o to, 
aby ścigać i karać, ale właśnie 
o to, aby przekonać ludzi do 
proekologicznej postawy – do-
daje prezes. - Musimy patrzeć 
w przyszłość, bo nawyki kształ-
tuje się przecież latami. Dobry 

przykład jednego mieszkańca 
na drugiego, dobry przykład 
spółdzielni mieszkaniowych – 
wszystko to wpływa na to, że 
edukacja postępuje i jest coraz 
lepiej. 

Podczas konferencji prezes 
wyliczył też, czym na co dzień 
zajmuje się ZUK.

- Bo nasza działalność to 
nie tylko gospodarka odpada-
mi – podkreślił. - Ale też od-
wadnianie np. tunelu, dbanie 
o miejską zieleń (nasadzenia 
kwiatów, krzewów i codzien-
na pielęgnacja), budowa dróg 
i wiele innych. Wszystkie 
prace pozyskujemy w przetar-
gach, co dowodzi, że jesteśmy 
firmą konkurencyjną na rynku, 
z dobrą kondycją finansową, 
zatrudniającą ok. 130 pracow-
ników. 

Został ogłoszony konkurs 
dla mieszkańców „Czy to je-
sień, czy to wiosna – segre-
gacja to rzecz prosta!”, który 
będzie polegał na liczeniu, 
ile odpadów segregowanych, 
a ile niesegregowanych oddaje 
dane gospodarstwo, wspólnota 
mieszkaniowa czy spółdziel-
nia. Kto uzyska najwyższe 
wskaźniki otrzyma nagrodę. 

- Wszystkim, którzy wyka-
żą się aktywnością, damy na 
święta choinki, oprócz tego 
będą inne atrakcyjne nagrody 
– zapowiada prezes Czerwiń-
ski.  Rafał Korbut

Segregacja odpadów 
i ekologiczny konkurs
WEJHEROWO | Po dwóch latach od wejścia w życie ustawy o utrzymaniu porządku i czy-
stości w gminach, zmieniającej m.in. gospodarkę odpadami, wejherowski Zakład Usług Komu-
nalnych podsumował działalność. 
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WEJHEROWO | Do 30 
września mogą zgłaszać się 
chętni do Konkursu Wiedzy 
o Historii Wejherowa im. 
reginy osowickiej. 

Konkurs pod patrona-
tem prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta i sta-
rosty powiatu wejherowskie-
go Gabrieli Lisius odbędzie 
się 23 października, o godz. 
17 w Zespole Szkół nr 3 im. 
Martyrologii Piaśnicy, ul. Na-
nicka 22 w Wejherowie. 

Udział w nim może wziąć 
każdy, kto ukończył 16 lat. 

Konkurs składać się będzie 
z dwóch etapów: w pierwszym 
etapie wszyscy zakwalifiko-
wani uczestnicy rozwiązywać 
będą zestaw składający się 30 
pytań testowych. W drugim 
etapie sześcioro uczestników 
z najlepszym wynikiem pół-
finałowym weźmie udział 
w finale konkursu (formuła 
teleturnieju „Jeden z Dziesię-
ciu”). Korespondencję i re-
jestrację dotyczącą konkursu 
należy kierować pod adres 
e-mail: KonkursWiedzy.Wej-
herowo@wp.pl, tel.tel. 510 
114 114. (raf)

hiStoryczNy koNkurS
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Odnowiony skwer położo-
ny jest w pobliżu Filharmonii 
Kaszubskiej i Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1. 
Przez ten teren codziennie 
przechodzi tysiące wejhero-
wian. Mogą już podziwiać 
efekt kilkumiesięcznych 
prac remontowych przepro-
wadzonych przez miasto. 

- Ta atrakcyjnie zaaranżo-
wana przestrzeń ma poka-
zywać,  że Wejherowo jest 
miastem nowoczesnym,  któ-
re oprócz zabytków i bogatej 
historii posiada atrakcyjną 
przestrzeń publiczną – mó-
wił Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa.

Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa, 
opowiedziała o pracach re-
montowych przeprowadzo-
nych przez miasto w tym 
rejonie. W ramach tego 
zadania została wcześniej 
przebudowana sieć mediów 
podziemnych m.in. kanali-
zacja sanitarna, deszczowa 
i wodociągi. Skwer otrzymał 
nowe oświetlenie i monito-
ring oraz nawierzchnię z płyt 
drogowych. W ramach tej in-
westycji wybudowano rondo 
i zatokę autobusową. Cała 
powierzchnia ciągu piesze-

go została wyłożona płytami 
chodnikowymi. Skwer zdobi 
dodatkowo atrakcyjna, kolo-
rowa fontanna ze szklanymi 
misami i kołami młyńskimi. 

Podczas ostatniej sesji 
radni zdecydowali, aby ten 
skwer nosił nazwę Skweru 
Reginy Osowickiej. Pre-
zydent podziękował za tę 
inicjatywę i podkreślił, że 
radni mocą uchwały przyjęli 
wniosek uznając, że Regina 
Osowicka jest dla Wejhero-
wa osobą, która wpisała się 
na trwałe w historię miasta. 

- Dlatego w tym miejscu 
powstała wyjątkowa fon-
tanna, a także ławeczka, na 
której na zawsze już będzie 
zasiadała Regina Osowicka 
– osoba bardzo ważna dla 
Wejherowa – mówił Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - To ona przybli-
żyła w swoich publikacjach 
książkowych i telewizyjnych 
historię Wejherowa i sylwet-
ki wielu wejherowian. Była 
też nauczycielem, prelegen-
tem i działaczką społeczną, 
która w sposób szczególny 
rozpowszechniała wiedzę 
o zbrodni popełnionej przez 
hitlerowców w Piaśnicy.

Odsłonięcia ławeczki 

z rzeźbą Reginy Osowickiej 
dokonali wspólnie: prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, starosta wejhe-

rowski Gabriela Lisius, brat 
upamiętnionej dziennikarki 
Stanisław  Osowicki, przed-
stawiciel grupy radnych 

Skwer Reginy Osowickiej otwarty
WEJHEROWO | Kolorowa fontanna oraz ławeczka z rzeźbą Reginy Osowickiej, dziennikarki i pisarki wejherowskiej, zdobią skwer pomiędzy 
ulicą Bukową, a ul. Sobieskiego. Władze miasta oddały  tę nową przestrzeń zrealizowaną dla mieszkańców i turystów.  

Od ponad roku Urząd Miasta 
mieści się w dwóch budyn-
kach. Główna siedziba - przy 
ul. Gdańskiej, gdzie znajdu-
je się kierownictwo urzędu 
z Radą Miejską, jej Przewod-
niczącym i Burmistrzem. 
W budynku przy ul. Gdańskiej 
pracują Referaty: Finansowy, 
Inwestycji Inżynierii Miej-
skiej i Ochrony Środowiska, 
Architektury i Budownictwa, 
Oświaty i Spraw Społecznych, 
Gospodarki Nieruchomościami 
oraz Biuro Obsługi Interesanta. 
W dotychczasowym budynku 
przy ul. Puckiej, znajduje się 
m.in. część Referatu Finanso-
wego i Organizacyjnego, Re-
ferat Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi oraz najbardziej 
oblegany Referat Spraw Oby-
watelskich. 

- Rozdzielenie urzędu na dwa 
budynki oraz ich zbyt małe za-
plecze w stosunku do potrzeb 

i ilości interesantów jest główną 
przyczyną rozbudowy – mówi 
Krzysztof Krzemińskim bur-
mistrz miasta. - Interesanci od-
czuwają ciasnotę pomieszczeń. 
W takich warunkach trudno na 
rzeczową rozmowę, nie mó-
wiąc już o załatwieniu jakiegoś 
problemu. Obecnie w Redzie 
zamieszkuje ponad 23 tysiące 
mieszkańców i znacznie wzro-
sła ilość załatwianych spraw 
w urzędzie. Zaistniała pilna 
potrzeba stworzenia mieszkań-
com i pracownikom przyzwo-
itych warunków do załatwiania 
spraw.

Zburzono już budynek go-
spodarczy kolidujący z rozbu-
dową, a pozostały zakres prac 
obejmuje w szczególności: 

- rozbudowę budynku wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą, 
z podłączeniem kanalizacji sa-
nitarnej z instalacji wewnątrz 
działki, przyłączeniem wody 

i energii elektrycznej dla bu-
dynku z instalacji wewnętrznej 
oraz wewnętrznymi instala-
cjami wod-kan, CO z węzła 
cieplnego w części istniejącej 
(w budynku rozbudowanym), 
zasilanego z ciepłowni miej-

skiej, wentylacji mechanicznej 
oraz klimatyzacji, instalacją 
wewnętrzną elektryczną i ni-
skoprądową oraz odwodnie-
niem do kanalizacji deszczowej 
w ulicy Szkolnej. Przewiduje 
się również przebudowę gazo-

ciągu przebiegającego przez 
działkę (zmiana trasy).

- połączenie z budynkiem 
istniejącym w miejscu tylnego 
wejścia do budynku istniejące-
go, planuje się wyburzenie po-
chylni oraz zamurowanie czę-

ści okien w starym budynku.
- inwestycja obejmuje rów-

nież rozbudowę ciągów pie-
szych, jezdnych i miejsc 
parkingowych na działce. Za-
projektowano 63 miejsca par-
kingowe, w tym 7 dla niepeł-
nosprawnych.

Będzie to budynek trzy-
kondygnacyjny, częściowo 
podpiwniczony, przyjazny 
i otwarty dla mieszkańców. Ar-
chitektonicznie cały budynek 
będzie przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych. Zastoso-
wanie pochylni zewnętrznej 
oraz windy w części istnieją-
cej, która będzie też dostępna 
z części projektowanej, umoż-
liwi osobom niepełnospraw-
nym dostanie się samodzielnie 
na wszystkie kondygnacje.

Z uwagi na prowadzone pra-
ce, wejście do budynku Urzędu 
Miasta znajduje się wyłącznie 
od strony ul. Gdańskiej. (raf)

Powstaje nowy budynek urzędu
REDA | Rozpoczęła się budowa Urzędu Miasta, połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem przy ul. Gdańskiej 33. Planowane ukończe-
nie tej inwestycji jest na koniec września 2016 roku.

Tomasz Groth, jeden z po-
mysłodawców upamiętnienia 
pisarki i Teresa Patsidis, rad-
na ubiegłej kadencji, która 
zabiegała o modernizację ul. 
Bukowej i rejonu przy Li-
ceum Ogólnokształcącym.

Mieszkańcom przyglądają-
cym się uroczystości oddania 
skweru bardzo podobał się 
pomysł upamiętnienia wejhe-
rowskiej pisarki. 

- Odbieram, to jako cudow-
ny pomysł. Dzięki tej inicja-
tywie upamiętniamy osobę, 
która tak wiele uczyniła dla 
miasta i jej mieszkańców – 
mówi Władysław Gordziej. 

- Rozmawiałem z Reginą 

Osowicką, niedługo przed 
jej śmiercią i wyznała mi, że 
jej marzeniem jest, aby jed-
ną z wejherowskich ulic na-
zwano kiedyś jej imieniem. 
Cieszę się, że jej marzenie 
spełniło się w tak pięknym 
miejscu – dodaje Mirosław 
Odyniecki.  

W auli Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 odby-
ła się projekcja filmu o Re-
ginie Osowickiej autorstwa 
Kingi Wasylki i Przemysława 
Dopke z Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie, który powstał 
na zlecenie Prezydenta Mia-
sta Wejherowa. 

Rafał Korbut
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Dlaczego warto wspierać 
szkolnictwo zawodowe?

- Strategiczne myślenie o roz-
woju regionu wymaga bardzo 
szerokiej perspektywy. Nie 
można liczyć na pozyskanie 
dla województwa poważnych 
inwestorów i związany z tym 
wzrost liczby atrakcyjnych 
miejsc pracy bez pokazania, iż 
na Pomorzu potrafimy dobrze 
kształcić na każdym etapie 
edukacji, że absolwenci po-
morskich szkół mogą stanowić 
znakomite zaplecze kadrowe 
szybko dostosowujące się do 
potrzeb sygnalizowanych przez 
pracodawców. To wielkie wy-
zwanie wymagające od nas 
wszystkich nowego myślenia 
o potrzebach szkolnictwa za-
wodowego. Musimy dążyć do 
odwrócenia negatywnych ten-
dencji związanych z deprecja-
cją szkolnictwa zawodowego 
w pierwszym okresie polskiej 
transformacji. Efektem tego 
była zbyt duża - w stosunku do 
potrzeb i możliwości – grupa 
młodzieży trafiająca do szkół 
ogólnokształcących. Spora 
część tej grupy nie miała ani 
pomysłu na dalsze kształcenie 
na studiach, ani konkretnego 
zawodu – co istotnie utrudnia-
ło ich odnalezienie się na ryn-
ku pracy. Jednocześnie praco-
dawcy sygnalizowali, iż coraz 
trudniej znaleźć dobrze przy-
gotowanych pracowników. 
Pojawiła się wręcz cała grupa 
deficytowych w naszym woje-
wództwie, a bardzo ważnych 
dla rozwoju regionu zawodów, 
stale brakuje np. spawaczy czy 

wykwalifikowanych opieku-
nów osób starszych. Przeła-
manie niechęci do szkolnictwa 
zawodowego jest ważne za-
równo ze względu na pokaza-
nie młodym ludziom ścieżki 
kariery pozwalającej na szyb-
kie znalezienie ciekawej pracy, 
jak i z punktu widzenia potrzeb 
regionalnego i lokalnego ryn-
ku pracy. Obecnie w szkołach 
zawodowych w województwie 
pomorskim (110 zasadniczych 
szkół zawodowych, 115 tech-
ników, 178 szkół policealnych, 
25 szkół przysposabiających 
do pracy) kształci się ogółem 
68 769 uczniów, co stanowi 
56,7% wszystkich uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych 
(odsetek uczniów szkolnictwa 
zawodowego w kraju wynosi 
54,5%). Samorządowi Woje-
wództwa Pomorskiego zależy 
na zwiększeniu odsetka mło-
dzieży wybierającej kształce-
nie zawodowe. Trzeba jednak 
pamiętać, iż aby szkoły za-

wodowe były atrakcyjne dla 
uczniów i potrzebne praco-
dawcom, muszą się zmieniać. 
Stałej modernizacji wymaga 
nie tylko wyposażenie pracow-
ni kształcenia zawodowego, 
ale przede wszystkim progra-
my nauczania i metody pracy 
z uczniem. Szczególnie ważna 
jest też autentyczna, systema-
tyczna współpraca szkół z pra-
codawcami. 

Z jakim problemami bo-
ryka się nasz region?

Problemem województwa 
pomorskiego jest też niska ja-
kość i niedopasowanie oferty 
kształcenia zawodowego do 
zmieniającej się gospodarki 
(często o kierunkach kształce-
nia decyduje tradycja, poten-
cjał kadry dydaktycznej oraz 
zgłaszane deklaracje absol-
wentów gimnazjum). Histo-
rycznie ukształtowana sieć lo-
kalnych szkół zawodowych nie 

Szkolnictwo zawodowe szansą 
na dobrą pracę i płacę
WYWIAD | Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim, radnym Sejmiku Województwa Pomor-
skiego, przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

we – w ogromnej większości 
z samorządami powiatowymi, 
które odpowiadają za ten etap 
edukacji. Powiaty współfinan-
sowały m.in. zakupy pomocy 
dydaktycznych dokładając swo-
ją złotówkę do każdych dwóch 
złotych wydanych ze środków 
projektowych na wyposażenie 
szkolnych pracowni. Dla przy-
kładu szkoły zawodowe w po-
wiecie kościerskim otrzymały 
wyposażenie o łącznej wartości 
przekraczającej 246 tysięcy zło-
tych. Zakupiono sprzęt kompu-
terowy wraz z nowoczesnym 
oprogramowaniem, wyposaże-
nie pracowni gastronomicznych, 
elektrycznych i mechanicznych, 
kupiono też sprzęt laboratoryjny. 
Wszystkie te działania już przy-
czyniły się do poprawy kondycji 
szkolnictwa zawodowego i – co 
bardzo ważne – pomogły lepiej 
dostosować kształcenie w szko-
łach zawodowych do potrzeb 
rynku pracy. Wyzwania związa-
nie z modernizacją tego obsza-
ru edukacji są jednak tak duże,  
iż wymagają jeszcze wielu kolej-
nych lat wspólnej pracy i samo-
rządów lokalnych, i samorządu 
województwa, i pracodawców.

Co jeszcze przed nami? Jak 
Samorząd Województw Po-
morskiego zamierza wspie-
rać szkolnictwo zawodowe 
w najbliższych latach – o tym 
na mojej stronie internetowej 
www. darekmeczykowski.pl

Marszałek Mieczysław Struk, 
jak i kierowana w tej chwili 
przeze mnie sejmikowa Komi-
sja Nauki, Edukacji, Kultury 
i Sportu zabiegała o to, by ująć 
problematykę szkolnictwa za-
wodowego w najważniejszych 
regionalnych dokumentach stra-
tegicznych: Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 
2020, Regionalnym Programie 
Strategicznym Aktywni Po-
morzanie oraz w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Działania otwie-
rają drogę pozyskania dodat-
kowych funduszy na wsparcie  
i modernizację pomorskich szkół 
zawodowych.

Jakie działania wspierają-
ce szkolnictwo zawodowe 
podejmował do tej pory 
Samorząd Województwa 
Pomorskiego?

- W perspektywie na lata 
2007 – 2013 w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego  
na szkolnictwo zawodowe w wo-
jewództwie pomorskim przezna-
czono 20,24 mln euro, z czego  
ok. 5 mln euro na projekt syste-
mowy Samorządu Województwa 
Pomorskiego: „Pomorskie – do-
bry kurs na edukację. Szkolnic-
two zawodowe w regionie a wy-
zwania rynku pracy”. Projekt ten 
realizowany był we współpracy 
samorządu województwa z or-
ganami prowadzącymi ponad-
gimnazjalne szkoły zawodo-

odpowiada już subregionalnemu  
i regionalnemu charakterowi 
rynków pracy. Brakuje ponadlo-
kalnej współpracy organów pro-
wadzących (np. sąsiadujące po-
wiaty prowadzą te same kierunki 
kształcenia) oraz regionalnej 
koordynacji oferty szkolnictwa 
zawodowego (w tym ustawicz-
nego), uwzględniającej ponadlo-
kalny wymiar rynków pracy.

Z tych też powodów zarówno 

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

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

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

PRENUMERATĘ
ZAMÓW

na Pomorzu potrafimy dobrze 
kształcić na każdym etapie 

-
morskich szkół mogą stanowić 
znakomite zaplecze kadrowe 
szybko dostosowujące się do 
potrzeb sygnalizowanych przez 

-
zwanie wymagające od nas 

wykwalifikowanych opieku-
nów osób starszych. Przeła-

wodowe były atrakcyjne dla 
uczniów i potrzebne praco-

Samorząd Województwa 
Pomorskiego?

- W
2007 – 2013 w
skiego Funduszu Społecznego 
na szkolnictwo zawodowe w
jewództwie pomorskim przezna
czono 20,24 mln euro, z

odpowiada już subregionalnemu 
i regionalnemu charakterowi 

Podpis pod zdjęciem Dariusz Męczykowski, Marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk i prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców Zbigniew Jarecki pod-
czas jednej z debat na temat zapotrzebowania pomorskiego rynku pracy.

Dariusz Męczykowski
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O rewitalizację dworca w Rumi 
aktywnie zabiegała posłanka 
Krystyna Kłosin. Przez wiele lat 
stanowił on bowiem niechlubną 
wizytówkę miasta. To dzięki jej 
interpelacji oraz wielu innym 
działaniom udało się wpisać bu-
dynek na listę inwestycyjną Mi-
nisterstwa Infrastruktury. 
- Cieszę się, że Stacja Kultura 
jest tętniącym życiem miejscem, 
bogatym w spotkania autorskie, 
promocje książek, wystawy 
i wydarzenia integrujące lo-
kalną społeczność. Otaczające 
nas nowoczesne technologie, 
internet, pośpiech nie zastąpią 
nigdy przyjemności obcowa-
nia z książką, która otwiera nie 
tylko nasze umysły, ale i serca. 
Dotrzymałam słowa i dołoży-
łam wszelkich starań aby dwo-
rzec w Rumi stał się wizytówką 
naszego Miasta, a dla miesz-
kańców i gości miejscem sym-
patycznego spędzania czasu. – 
mówi Krystyna Kłosin.  
Poseł Krystyna Kłosin niedługo 
po objęciu mandatu posła zgło-
siła interpelację 24.02.2011r. 
Dzięki temu dworzec w Rumi 
został ujęty w projekcie planu 
inwestycyjnego PKP. Zaangażo-
wała się w pozyskanie dofinan-
sowania do remontu i moderni-
zacji Dworca PKP w Rumi oraz 
dofinansowania z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego dla powstającej w budyn-
ku dworca Stacji Kultura.
Podczas otwarcia pani poseł 
Kłosin przekazała faksymile rę-
kopisu Konstytucji 3 Maja oraz 
cztery reprinty jej pierwszych 
wydań z 1791 r. (w języku pol-
skim, angielskim, niemieckim 
i francuskim) wraz z opracowa-
niem naukowym prof. Juliusza 
Bardacha. Jest to jedna z najcie-
kawszych pozycji w zbiorach 

biblioteki. 
W ciągu roku istnienia Stacja 
Kultura ugruntowała swoją po-
zycję jednego z najważniejszych 
obiektów kulturalnych w regio-
nie. W jej wnętrzach odbywają 
się warsztaty, prelekcje, koncerty  
i spotkania.
Stacja Kultura była wielokrotnie 
nagradzana. Najważniejszym 
wyróżnieniem było pierwsze 
miejsce w VII edycji plebiscy-
tu Polska Architektura XXL. 
W głosowaniu internautów 
placówka wygrała w kategorii 
„Wnętrzne publiczne 2014”. 
Dostrzeżono wtedy, iż przez 
wiele lat rumski dworzec funk-
cjonował jako miejsce zaniedba-
ne i zapomniane, a rewitalizacja 
pozwoliła nie tylko na grun-
towną modernizację, lecz także 
wykorzystanie naturalnego 
przepływu ludzi. Równie ważne 
było zdobycie drugiego miejsca 
w konkursie „Bryła roku 2014”. 
Na rumską kandydaturę głoso-
wało łącznie ponad 3500 inter-
nautów.
- Jesteśmy wdzięczni naszej 
Posłance, którą śmiało można 
nazwać „Matką Chrzestną” 
Stacji Kultura, za ogromną de-
terminację i pomoc w zdoby-
ciu środków – mówi burmistrz 
Rumi, Michał Pasieczny. – 
Wspólnymi siłami osiągnęliśmy 
sukces, z którego dumni mogą 
być wszyscy mieszkańcy.  
Rocznicę istnienia Stacji Kultu-
ra obchodzono 11 września 2015 
roku. Z tej okazji zaproszono, 
znaną m.in. z seriali „Samo 
życie” czy „Czas Honoru”, 
pochodzącą z Rumi aktorkę – 
Magdę Smalarę. Artystka za-
prezentowała autorski recital 
pt. „Kobieta do zjedzenia”. We 
wspaniałej oryginalnej scenerii, 
przy pełnej sali - zabrakło miejsc 

Stacja Kultura ma już rok!
RUMIA | Jedna z najważniejszych rumskich inwestycji ostatnich lat – Stacja Kultura – wła-
śnie obchodziła pierwsze urodziny. Równo rok temu odbyło się uroczyste otwarcie obiektu.  
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siedzących, zarówno sala jak 
i antresola były wypełnione 
- było o smakach, apetytach, 
o filozofii jedzenia, proteinach, 
białkach, skrobiach i dietach. 
Wszystko za wysokim pozio-
mie oraz z olbrzymią dawką 
humoru. Publiczność była za-
chwycona, więc nie odbyło się 
bez bisów. 
Na koniec podano tort, natural-
nie z jedną świeczką. 
– Stacja Kultura to nie tylko 
biblioteka. To prawdziwe cen-
trum aktywności kulturalnej 
i rozrywkowej. Obiekt stał się 
wizytówką miasta i miejscem 
skupiającym pozytywną ener-
gię mieszkańców. Oferta pla-
cówki jest stale poszerzana. 
Już teraz w bogatym kalenda-
rzu wydarzeń ciężko o dni bez 
dodatkowych atrakcji. Stacja 
Kultura to nie tylko mury, ale 
również zespół osób – dyrektor, 
pracownicy, artyści oraz miesz-
kańcy. Wszystkim należą się 
podziękowania i słowa uzna-
nia za naprawdę nietuzinkową 
działalność na bardzo wysokim 
poziomie  – podsumowuje rok 
istnienia placówki burmistrz 
Michał Pasieczny. 
Kompleks, pełniący równocze-

śnie funkcję miejskiej biblioteki 
oraz czytelni, jest stale otwarty 
na miłośników literatury i am-
bitnej rozrywki. Dzięki temu 
cieszy się ogromną popularno-
ścią – nie tylko wśród rumian, 
lecz także turystów. 
- Latem okazało się, że nasz 
obiekt jest ważnym miejscem 
na mapie, do którego chętnie 
ściągają także turyści. Z oko-
licznych kurortów przyjeżdżali 
do nas ludzie chcący go obej-
rzeć – mówi Krystyna Lasko-
wicz, dyrektor placówki.
Autorem projektu wnętrz jest 
Jan Sikora, architekt pocho-
dzący z Rumi, którego praca 
sprawiła, że Stacja Kultura 
jest obiektem nowoczesnym, 
jednak nawiązującym do prze-
szłości.  
- W bibliotece powstało wiele 
miejsc, gdzie można przysiąść 
lub zaszyć się w kącie. Inspi-
racją stylistyczną był sam mo-
dernistyczny budynek dworca, 
elementy lokalnej historii 
miasta i elementy kolejowe. 
I tak np. regały, które wyprodu-
kowano na południu kraju, na-
wiązują do torów kolejowych 
- wyjaśniał Jan Sikora podczas 
podsumowania konkursu na 

- O remont dworca kolejowego 
zaczęłam zabiegać jeszcze w VI 
kadencji, pisałam interpelację 
do ówczesnego Ministra Infra-
struktury Cezarego Grabarczy-
ka, argumentując, że dworzec 
w Rumi jest najbrzydszym i 
najbardziej zaniedbanym dwor-
cem w Polsce. 
Udało się.  Inwestycja została 
wpisana do planu wydatków 
inwestycyjnych na kolejny rok 
budżetowy 2012. 
Środki  w budżecie minister-
stwa zostały zarezerwowane w 
kwocie 4,9 mln PlN, przygoto-
wano plan realizacji, ogłoszono 
przetarg, wyłoniono wykonaw-
cę i rozpoczęła się realizacja  
remontu. 
Miasto przygotowało projekt 
adaptacji części pomieszczeń 
budynku dworca na pomiesz-
czenia miejskiej biblioteki. Tak 
powstał projekt Stacja Kultura, 
który został złożony w Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wraz z wnioskiem 
o przyznanie środków na jego 
sfinansowanie. Wielokrotnie 
rozmawiałam z ówczesnym 
Ministrem Kultury Bogdanem 
Zdrojewskim o tym projekcie. 
Minister przyznał środki ze 
swego budżetu na znaczące 
dofinansowanie rumskiej inwe-
stycji. Inwestycję zrealizowano 
zgodnie z projektami.

Bryłę Roku.
Prace budowlane mające na celu 
remont dworca trwały rok i kosz-
towały ponad 5 mln złotych. 
Pieniądze na ten cel pochodziły 
z Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju. Modernizacja wnę-
trza pochłonęła około 979 tysię-
cy złotych. Inwestycję w 75% 
dofinansowało Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, 25% pochodziło z budże-
tu miejskiego. Rafał Korbut

Krystyna 
Kłosin,
Poseł
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FELIETON | W państwach 
o ustroju demokratycznym, 
a takim jest Polska, wymia-
na rządzących w wyniku 
wolnych wyborów, nie jest 
znowu czymś wyjątkowym. 
Tylko w systemach totali-
tarnych jest inaczej. 

To już moim zdaniem przesą-
dzone. Platforma Obywatelska 
przegra z Prawem i Sprawiedli-
wością październikowe wybory 
parlamentarne. Na pytanie, czy 
mimo porażki będzie w stanie 
zmontować w nowym Sejmie 
koalicję większościową, nie po-
trafię odpowiedzieć. To będzie 
zależało od wyników wyborów. 
Z niektórych sondaży wynika, 
że PiS zdobędzie wystarczają-
cą liczbę mandatów, by rządzić 
samodzielnie. Wtedy wszystko 
będzie jasne. Ale może być też 
tak, że PiS wygra i to wyraź-
nie z PO, ale nie będzie miał 
w Sejmie większości i co wte-
dy? Dużo zależy od tego, czy 
do Sejmu dostanie się Kukiz’15, 
który ze swoim sztandarowym 
postulatem, przeprowadzenia 
radykalnych zmian, uważany 
jest za naturalnego koalicjanta 
PiS. Nie jest także pewne, czy do 
Sejmu wejdzie Zjednoczona Le-
wica. Koalicja z nią jest ostatnią 
nadzieją PO na utrzymanie się 
u władzy. Ja jakoś w szanse le-
wicy nie wierzę, ale rzecz jasna 
mogę się mylić. Na przykład, 
gdyby w wyniku ujawnienia ja-
kichś nowych, bulwersujących 
opinię publiczną przypadków, 
głosowanie na PO było wsty-
dliwym „obciachem”, dla wie-
lu jej wyborców o nastawieniu 
antypisowskim, ugrupowaniem 
drugiego wyboru będzie Zjedno-

czona Lewica lub Nowoczesna, 
której bym nie lekceważył. Po-
zostaje zwykle niedoszacowany 
w sondażach PSL, który moim 
zdaniem prześliźnie się do Sej-
mu, ale co zrobi potem, nie mam 
pojęcia. Nie jest tajemnicą, że 
w jego ścisłym kierownictwie, 
nie mówiąc o niezadowolonych 
z polityki rządu dołach partyj-
nych, są zwolennicy zawarcia 
koalicji z PiS. Wtedy, jak mówią 
kibice sportowi, wszystko by-
łoby „pozamiatane”. Dlaczego 
PO przegra te wybory? Czyn-
nik naturalnego zmęczenia par-
tią, która jak na warunki Polski 
rządzi bardzo długo, na pewno 
odgrywa tu ważną rolę, ale nie 
jest przesądzający. Zaważyły 
moim zdaniem afery i skandale 
z udziałem prominentnych poli-
tyków PO, które nieodwracalnie 
zepsuły jej wizerunek. Podjęte 
działania sanacyjne były mało 
skuteczne, a ujawnione przez 
„Wprost” taśmy kelnerów to 
był dla niej przysłowiowy „nóż 
w serce”. Nie bez znaczenia 
jest fatalna polityka kadrowa, 
a także przegranie z PiS walki 
o umiarkowany elektorat o po-
glądach centroprawicowych, 
a z Kukizem (w części też z PiS) 
o zbuntowane, młode pokolenie, 
niepewne swojej przyszłości. 
Zamiast wrócić do ideowych 
korzeni, co dało zwycięstwo 
w dwóch poprzednich wyborach 
parlamentarnych, od pewnego 
czasu obserwowaliśmy, kon-
testowany przeze mnie, także 
w moich felietonach, zwrot na 
lewo, czego dobitnym przykła-
dem jest transfer b. szefa SLD 
Grzegorza Napieralskiego oraz 
sekowanie przy układaniu list 
wyborczych ludzi o poglądach 
zbliżonych do moich. Nic to nie 
dało, a reakcją na to jest masowe 
odchodzenie od PO wyborców, 
którzy tego nie są w stanie za-
akceptować. Mnie zmusiło do 
pożegnania się z tą partią.

Jerzy 
budnik

Poseł 
na Sejm RP

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

Czarne chmury nad PO

Podczas spotkania wymienia-
no się doświadczeniami oraz 
dyskutowano o sprawach 
związanych z oświatą i go-
spodarką. Jak podkreślali za-
równo polscy, jak i niemieccy 
pracodawcy, jedną z najważ-
niejszych spraw jest kształ-
cenie zawodowe oraz dosto-
sowanie edukacji do potrzeb 
rynku pracy. 
- Od lat wymieniamy się po-
glądami i obserwujemy, jak 
wygląda kształcenie zawodo-
we w Niemczech – mówi Ga-
briela Lisius, starosta powiatu 
wejherowskiego. - Nieważne, 
czy jest to kształcenie w ofer-
cie publicznej, czy niepu-

blicznej, bo rynek pracy jest 
jeden. Najważniejsze jest, 
żeby zdobyć odpowiednie 
wykształcenie i dostać póź-
niej dobrą pracę. 
Niemcy z kolei chcieli do-
wiedzieć się, jakie problemy 
odnośnie kształcenia wykwa-
lifikowanych robotników wy-
stępują w Polsce i jak władze 
powiatu wejherowskiego oraz 
lokalni pracodawcy sobie 
z nimi radzą. 
- Takie spotkania są bardzo 
wartościowe dla rozwoju 
rzemiosła i szkolnictwa za-
wodowego – uważa Brunon 
Gajewski, prezes wejherow-
skiego Cechu. - Efekty tej 

Wspólnie o gospodarce i rzemiośle
POWIAT | Przedstawiciele Niemieckiej Izby Rzemieślniczej, Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie 
oraz Starostwa Powiatowego spotkali się, aby podsumować 10 lat współpracy. 

przyznał Złotą Odznakę dla 
zasłużonych Peterowi Gün-
terowi, Prezesowi Izby Rze-
mieślniczej w Schwerinie.
- To odznaczenie tak napraw-
dę powinienem podzielić na 
kilka, a nawet kilkanaście osób 
– powiedział Peter Günter. - 
Należy się bowiem ono wielu 
osobom, które przez wiele 
lat współpracowały z Powia-
towym Cechem Rzemiosł 
w Wejherowie. Mam nadzieję, 
że dotychczasowa współpraca 
będzie nie tylko kontynuowa-
na, ale też rozszerzana. 
- Głównym tematem, którym 
też sami Niemcy są zaintere-
sowani, jest kształcenie zawo-

dowe - podsumowuje wizytę 
Krzysztof Seroczyński, dyrek-
tor biura Cechu w Wejherowie. 
- Wiele problemów niemiec-
kich i polskich przedsiębior-
ców jest wspólnych, przez to 
łatwiej nawiązać nam współ-
pracę. A z częścią problemów, 
które oni mają dziś, my bę-
dziemy musieli się zmierzyć za 
jakiś czas. Chyba, że uda nam 
się odpowiednio wcześniej 
im zapobiec. Aby tego doko-
nać edukacja i praca zawodo-
wa muszą współistnieć. Bo 
ani praca nie jest ważniejsza 
od szkoły, ani szkoła nie jest 
ważniejsza od pracy. Musi być 
równowaga. Rafał Korbut

wieloletniej współpracy są 
widoczne, osiągamy duże ko-
rzyści, przede wszystkim dla 
naszej niepublicznej szkoły 
i jej uczniów. Uczniowie 

jeżdżą do Niemiec, gdzie zdo-
bywają doświadczenie, my 
z kolei dzielimy się swoimi 
spostrzeżeniami. 
Zarząd wejherowskiego Cechu 
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Po akceptacji LGD przez samorząd wojewódz-
twa, może ona korzystać ze środków finanso-
wych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, czyli ze środków unijnych. 
Dzięki członkostwu Gminy Wejherowo w LGD 
powstały m.in.: boisko, siłownia zewnętrzna 
i wiata w Kąpinie; okazała strefa rekreacyjna 
w Gościcinie; plac zabaw i siłownia w Orlu czy 
choćby siłownie w Nowym Dworze Wejherow-
skim i Gowinie.
Obecnie Gmina Wejherowo i Gmina Gniewino 
tworzą partnerstwo w ramach nowej Lokalnej 
Grupy Działania „Bursztynowy Pasaż”, co po-
zwolić ma na jeszcze skuteczniejszą realizację 
pomysłów. W związku z tym pragniemy zbadać 
potrzeby i poznać Państwa pomysły na rozwój 
Gminy. Zachęcamy zatem do uczestnictwa 
w konsultacjach społecznych!

Zdecyduj o kierunkach 
rozwoju dwóch gmin
KONSULTACJE | Lokalna Grupa Działania to rodzaj partnerstwa 
terytorialnego zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji 
i mieszkańców danego obszaru. 



Sex – sex – sex, to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, So-
pot. Tel: 514120213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Sprzedam długi, czarny, płaszcz 
damski, skóro podobny, stan nowy, 
rozmiar 42-44. Tel: 790-890-442

Sprzedam beczki plastikowe 200 
litrów, czyste do wody, cena 45 zł/szt. 
Tel: 511-841-826

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

Sprzedam dwa kaski jak nowe, 
czarne oraz silnik 7.5 kw 960 obro-
tów. Tel: 601-638-877

Sprzedam drewno do CO i gałę-
ziówkę, możliwy transport gratis. Tel: 
782-846-927 

Kupię bursztyn. Tel: 532-110-190

mata dla dziecka do leżenia i prze-
wijania, kolor pomarańczowy, wym.85 
cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-
034

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

Sprzedam łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, 
tel. 505-567-034

Sprzedam ubranka dla dziewczyn-

ki, rozm.122-128, czapki, szaliki, 
buty, stan idealny, Wejherowo, 505-
567-034

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

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

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

Złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

opaKowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

Kotłownie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

Zadbany 45-latek pozna zadbaną 
kobietę z okolic Wejherowa. Tel: 730-
499-146
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NIERUCHOMOŚCI

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

Sprzedam działkę siedliskową 
7600m2, media przy drodze i 5000m2 
łąki, Łówcz Górny. Tel: 782-167-653

Sprzedam działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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

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

Sprzedam działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

JeStem zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umowa, 
tel. 665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKup aut, kasacja, awaryjne otwiera-
nie aut, pomoc drogowa, auto części. 
Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LeKCje dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

KoRepetyCje z języka polskiego, 
wszystkie poziomy. Tel: 534-111-120

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

510 894 627
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Gryf Wejherowo przegrał na 
wyjeździe z Wisłą Puławy 
0:2 po bramkach Niezgody 
(28. minuta) i Nowaka (64.). 
To czwarta porażka z żółto-
czarnych z rzędu. Gospoda-
rze nie wykorzystali rzutu 
karnego w 62. minucie.
- Musimy na spokojnie prze-
analizować przebieg tego 
meczu i upewnić się, kto 
popełnia błędy, aby móc je 
szybko wyeliminować. To 
jest kolejna porażka Gryfa. 
Znaleźliśmy się w dość trud-
nym położeniu. Psychicznie, 
zawodnicy jak i ja, jesteśmy 
„zdołowani”, ale liga trwa, 
sezon się nie skończył, nie 
składamy więc broni i bę-
dziemy walczyć w następnym 

pojedynku. Będziemy wycią-
gać wnioski z przegranych – 
powiedział Tomasz Kotwica, 
trener Gryfa.
Na początku meczu, w 7. mi-
nucie gry, w bardzo groźnym 
starciu z bramkarzem Wisły 
ucierpiał Filip Sosnowski, 
napastnik Gryfa, który doznał 
wstrząśnienia mózgu. 
Pierwszy gol dla Wisły padł 
po błędzie Wichmana, który 
– po strzale z dystansu – nie 
złapał piłki i wybił ją nieco 
przed siebie, gdzie już czekał 
Niezgoda. Ten przerzucił 
futbolówkę nad bramkarzem 
Gryfa i bez problemu wpa-
kował ją do siatki lewą nogą, 
z odległości 1 metra.
Druga bramka została zdo-

byta po niesportowym za-
chowaniu piłkarzy Wisły, 
którzy kontynuowali grę, nie 
zważając na to, że w polu 
karnym leży kontuzjowany 
jeden z Gryfitów. Wichman 
nie zdołał obronić silnego 
strzału z pierwszej piłki, 
z 11 metrów. Zawiódł jeden 
z obrońców, który nie przy-
pilnował Nowaka.
- Mieliśmy swój pomysł na 
ten mecz, a sytuacja z począt-
ku spotkania pokrzyżowała 
nam plany. Szkoda bramki 
straconej po błędzie Wich-
mana, który cały mecz, poza 
tą sytuacją, bronił bardzo 
dobrze – powiedział Tomasz 
Kotwica. – Staraliśmy się 
przejąć inicjatywę w drugiej 

połowie gry i wyżej zaatako-
wać rywala, aby wyrównać, 
jednak wtedy Wisła przepro-
wadzała kontry i kilka razy 
wychodziła na sytuację „sam 
na sam”. Szkoda kolejnego 
przegranego meczu – dodał.
Gryf Wejherowo: Wichman 
– Kowalski, Kostuch, Szur, 
Dampc (79’ Godula), Wicon, 
Sosnowski (7’ Czoska, 65’ 
Rzepa), Kołc, Gicewicz, 
Wicki, Kuzimski. Rezerwo-
wi: Ferra, Skwiercz, Godula, 
Rzepa, Szymański, Fierka, 
Czoska.
W sobotę 19 września o go-
dzinie 17 mecz z Olimpią Za-
mbrów (pozycja 16.). Miejmy 
nadzieję, że Gryf przełamie 
złą passę i wygra.

Kolejna porażka
WEJHEROWO | Piłkarze Gryfa Wejherowo przegrali z Wisłą Puławy 0:2 w wyjazdowym meczu, 
który odbył się w minioną sobotę. Pomimo porażki Gryf utrzymał 13. miejsce w tabeli 2. ligi.

Lp. Nazwa drużyny M PKT

1 Stal Mielec 8 20

2 Siarka Tarnobrzeg 8 17

3 Raków Częstochowa 8 16

4 Radomiak Radom 8 14

5 Wisła Puławy 8 14

6 Znicz Pruszków 8 12

7 GKS Tychy 8 12

8 Legionovia Legionowo 8 11

9 Stal Stalowa Wola 8 10

10 Kotwica Kołobrzeg 8 9

11 Puszcza Niepołomice 8 9

12 Okocimski KS Brzesko 8 8

13 Gryf Wejherowo 8 8

14 ROW 1964 Rybnik 8 8

15 Nadwiślan Góra 8 7

16 Olimpia Zambrów 8 7

17 Błękitni Stargard Szczeciński 8 6

18 Polonia Bytom 8 6

fo
t. 

PS W ostatnim 
meczu drugiej 
ligi Gryf Wej-
herowo prze-
grał, po raz 

czwarty z rzędu, tym razem 
z Wisłą Puławy. Pierwszy gol 
padł po Pańskim błędzie, po-
nieważ piłka, po strzale z 16. 
metra, wypadła Panu z rąk.

- Stało się tak dlatego, że nie-
wiele widziałem. Tuż przed sobą 
miałem trzech zawodników, 
którzy zasłonili mi to, co działo 
się właśnie na szesnastym metrze 
w czasie feralnej akcji. Odbiłem 
piłkę instynktownie, intuicyjnie, 
dlatego nie zdołałem jej złapać. 
Próbowaliśmy nadgonić rywala, 
ale niestety, przegraliśmy. Wisła 
była lepsza.

Już po kilku meczach zdołał 
Pan „przebić się” do wyjścio-
wej jedenastki żółto-czar-
nych. Teraz to Ferra jest Pana 
zmiennikiem, choć jeszcze nie-
dawno wydawało się to mało 
prawdopodobne.

- Trenuje się po to, żeby grać. Ry-
walizacja w zespole jest zdrowa, 
każdy daje z siebie wszystko na 
treningach i w czasie meczu. 
Z każdym tygodniem musimy 
udowadniać naszą przydatność 
do gry. Teraz to ja występuję, 
ale potem to się może zmienić, 
jeśli moja forma spadnie. Trener 
z tygodnia na tydzień ustala wyj-
ściowy skład i nigdy nie można 
być niczego pewnym.

Gryf przegrywa, choć po 
pierwszych ligowych pojedyn-
kach zdawało się, że forma 
jest wysoka. Co się stało i czy 
będzie lepiej?

- Nie można powiedzieć, że 
jedna rzecz jest zła w naszej 
grze, bo na porażkę składa się 
zazwyczaj kilka czynników. Po 
starcie sezonu apetyty i nasze, 
i kibiców, zostały rozbudzone. 
Musimy jak najszybciej wyjść 
z dołka, w którym się znaleźli-
śmy. Analizujemy swoje błędy 
i zrobimy wszystko, aby wygrać 
kolejne spotkania.

ZrObimy wsZystkO, 
aby wygrywać

ROZMOWA | z Filipem Wichmanem, bramka-
rzem Gryfa Wejherowo, rozmawia Piotr Smoliński.
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Zespół Tytanów Wejherowo, 
występujący w 2. lidze piłki 
ręcznej, podjął we własnej hali 
1-ligowe Wybrzeże Gdańsk 
w meczu pucharowym. Do 
przerwy pachniało sensacją, 
bo na tablicy wyników było 
13:13. W drugiej odsłonie 
bardziej utytułowani rywale 
nie pozostawili złudzeń go-
spodarzom i wygrali w całym 
spotkaniu 20:30. Tytani odpa-
dli z rozgrywek.
Kluczowe było 17 minut po-
między 33. a 50. minutą gry, 
kiedy to szczypiorniści Wy-
brzeża strzelili 11 goli, Tytani 
zaś tylko 1. W ostatnich 10 
minutach wejherowianie zdo-
byli identyczną liczbę bramek 

co rywale - 6. Druga połowa 
zakończyła się wynikiem 
17:7 dla gdańszczan. Ostat-
nie słowo należało jednak do 
Tytanów, bo to oni pokonali 
bramkarza ekipy Wybrzeża, 
oddając celny rzut niemal 
równocześnie z syreną koń-
cową.
Gole dla Tytanów: Krzysztof 
Brzeski 4, Michał Przyma-
nowski 4, Mateusz Koża-
nowski 3, Paweł Zaworski 
3, Marcin Wicki 2, Tomasz 
Bartoś 2, Maciej Nowociński 
1, Rafał Wicki 1.
- Pierwsza połowa meczu była 
przyzwoita w naszym wyko-
naniu jeśli chodzi o atak, lecz 
niestety obrona jest cały czas 

do poprawy. Ciągle spraw-
dzamy nasze ustawienie i szu-
kamy rozwiązań. W drugiej 
połowie kontuzja Krzysztofa 
Brzeskiego skomplikowała 
nam atak pozycyjny. Niestety, 
w końcówce drużyna opadła 
z sił i nie zdołała dogonić 
rywala. Trenujemy dwa razy 
w tygodniu, musimy przemy-
śleć z członkami zarządu, czy 
tego nie zmienić, aby popra-
cować nad kondycją - powie-
dział Paweł Paździocha, trener 
Tytanów.
- Obrona drużyny gości była 
bardzo ciężka do przejścia, 
było widać różnicę klas 
obydwu zespołów. W pierw-
szej połowie zagraliśmy 

bardzo dobrze, bardzo konse-
kwentnie. Niestety, w drugiej 
części gry zrobiliśmy zbyt 
dużo prostych błędów i to za-
decydowało o porażce - dodał 
Mateusz Kożanowski, zawod-
nik Tytanów.
- Przeciwnik pokazał nam ol-
brzymią wolę walki. My mie-
liśmy trochę inne założenie, 
niż to pokazaliśmy na boisku. 
Dopiero w drugiej połowie 
gra zaczęła nam wychodzić 
i wszystko funkcjonowało 
tak, jak byśmy chcieli. Została 
nagrodzona ambicja zespołu 
z Wejherowa, dlatego kieruję 
duże ukłony w ich stronę - po-
wiedział Daniel Waszkiewicz, 
trener Wybrzeża Gdańsk.

Tytani przegrali z Wybrzeżem Gdańsk 20:30
WEJHEROWO | Piłkarze ręczni Tytanów Wejherowo przegrali z Wybrzeżem Gdańsk 20:30 w meczu pucharowym, lecz pokazali się z bardzo 
dobrej strony. Po pierwszej połowie pachniało sensacją.

Tytani Wejherowo ulegli stali 
Gorzów Wielkopolski w pierw-
szym meczu 2. ligi piłki ręcznej 
mężczyzn w sezonie 2015/16. 
Pojedynek zakończył się wy-
nikiem 27:32, do przerwy było 

13:14. Na trybunach dostrzegli-
śmy m.in. prezydenta miasta.
Po porażce Tytani zajmują 12. 
miejsce w tabeli. Prowadzi 
GKS Żukowo, który rozgromił 
Borowiaka Czersk 44:19. Stal 

Gorzów Wielkopolski plasuje 
się na 3. pozycji. 
Kolejny mecz Tytani rozegrają 
w sobotę 19 września o godzi-
nie 17:00 z Henri Lloyd Brod-
nica.

Porażka na otwarcie sezonu
WEJHEROWO | Tytani Wejherowo przegrali u siebie ze Stalą Gorzów 
Wielkopolski 27:32 w pierwszym meczu nowego sezonu 2. ligi piłki ręcznej.

Mimo niesprzyjającej aury do 
Rumi przyjechało ponad 130 
zawodników. W tym gronie 
znalazło się bardzo wielu naj-
młodszych miłośników koszy-
kówki, a także pokaźna grupa 
dziewczyn. Nie zabrakło także 
aktualnych mistrzów Polski 
w streetballu – Pawła Pawłow-
skiego czy Marcina Chudego, 
którzy na co dzień reprezentują 
II-ligową Politechnikę Gdań-
ską.
Było o co walczyć, bowiem na 
zwycięzców kategorii OPEN 
czekało 1000 złotych. Wygra-
ni w pozostałych kategoriach 
mogli liczyć na nagrody w po-
staci wysokiej klasy sprzętu 
sportowego – piłek, odzieży, 
toreb i innych akcesoriów.
- Streetball Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego chcemy uczynić 
imprezą cykliczną. Dopinguje 
nas to, że większość uczestni-
ków to koszykarze i koszykarki 
trenujący w profesjonalnych 
klubach w Wejherowie, Gdyni 
czy Gdańsku. Jest z kim grać 
– mówi Bartłomiej Woźniak, 

organizator turnieju.
- Cieszy nas bardzo duża fre-
kwencja dzieci i młodzieży. 
Sport pozytywnie wpływa na 
rozwój najmłodszych, wyrabia 
wytrwałość, pokorę oraz zdy-
scyplinowanie. Wielu przedsię-
biorców podkreśla to, oceniając 
swoich pracowników, byłych 
lub aktywnych sportowców. 
Jestem przekonany, że przed 
nami jeszcze wiele podobnych 
inicjatyw – mówi burmistrz 
Rumi, Michał Pasieczny.
Była to pierwsza edycja im-
prezy. Przedsięwzięcie zorga-
nizowane zostało przez miasto 
Rumia, UKS Basket Ósemka 

Wejherowo oraz GaboStudio.
pl. Wydarzenie honorowym pa-
tronatem objął Michał Pasiecz-
ny, burmistrz Rumi.
Streetball to jedna z najpopular-
niejszych odmian koszykówki. 
Wyróżnia ją przede wszystkim 
boisko – najczęściej gra się 
na asfalcie, bruku lub kostce. 
„Uliczna” koszykówka po-
wszechnie uznawana jest za 
dynamiczną i żywiołową grę. 
Rozgrywki toczą się bowiem 
na małym polu o wymiarach 
3x3m z jednym koszem. Dru-
żyna wystawia do gry trzech 
zawodników oraz jednego re-
zerwowego. (raf)

Streetballowa sobota
RUMIA | Zaledwie dwa miesiące temu Rumia była gospodarzem 
Marcin Gortat Camp, a już przyszła pora na „uliczną” odmianę tej nie-
zwykle popularnej gry zespołowej.  Na parkingu przy C.H. Port Rumia 
rozegrany został turniej „Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego”.




