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w powiecie 
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STr. 9

POWIAT | To prawdziwa rewolucja w edukacji - ponad 300 mln zł trafi  do pomorskich szkół. spora część  
tych pieniędzy ma być wydana na rozbudowę i wyposażenie szkół zawodowych. To jednak nie koniec 
nowości: o tym, które placówki otrzymają dofi nansowanie i które kierunki szkolnictwa będą traktowane 
jako priorytetowe, zdecydują m.in. przedsiębiorcy, oczywiście w porozumieniu z lokalnymi samorządami 
oraz władzami województwa.

300 mln zł dla szkół
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UCZCILI 76. 
ROCZNICĘ ZBRODNI

W lasach piaśnickich odbyły 
się uroczystości kościelno-
patriotyczne upamiętniające 
zbrodnię, która miała tam 
miejsce 76 lat temu, na 
samym początku II Wojny 
Światowej. 
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Jakub W. 
Co prawda opozycja w Ra-

dzie Miasta Wejherowa 
chciała się wykąpać w su-
chym basenie i zgłosiła 
postulat żeby go pre-
zio wypełnił wodą, ale 
uznałem, że co innego 
jest dziś ważniejsze. 
Zresztą w tym numerze 
naszej gazety zapewne 
któryś z redaktorów na-
pisze słów kilka na te-
mat konferencji prasowej 
radnych opozycyjnych. Ja 
natomiast na temat jedzenia 
bez soli wypowiem się dziś. 
Półki w sklepikach szkolnych 
świecą pustkami. W pierw-
szym momencie ma się wra-
żenie, że wróciły czasy „ob-
fi tości” socjalistycznych. 
Zacząłem nawet szukać na 
półkach octu i musztardy. 
Nic  z tych rzeczy. To mą-
drale z tak zwanej war-
szawki chcą zastąpić dzie-
ciom i młodzieży, rodziców. 
Wymyślili sobie bowiem, że 
latorośle są za grube i grozi 
im masa różnych chorób. 
Przy okazji swoich idiotycz-
nych działań, wylali przy-
słowiowe dziecko z kąpielą. 
Po pierwsze niezwykle mało 
dzieci to tak zwane grubaski. 
Po drugie dziecko w domu 
spędza dużo więcej czasu niż 
w szkole. Po trzecie to rodzi-
ce odpowiadają za to, co 

mają jeść ich dzieci. Po 
czwarte jedzenie bez soli, 
bez cukru i bez innych 
smacznych dodatków jest 
OKROPNE. Dzieci od 
przedszkola do szkoły po-
nadgimnazjalnej po prostu 
przestały jeść te wstrętne da-
nia. Rodzice dają im kanapki 
z tym, z czym chcą i forsę 
na zakupy w sklepie obok 
szkoły. Na całą Polskę sły-
chać chichot sklepikarzy na 

tak zwanym mieście. Zacie-
rają ręce i życzą władzy aby 
nie zmieniała swojej decyzji. 
Obroty rosną. Za to właści-

ciele sklepików szkolnych 
sukcesywnie je zamyka-

ją. Kilka dni temu pani 
minister od szkół ra-

dośnie oświadczyła, 
że załatwiła u mi-

nistra zdrowia, 
iż przywrócą 

chociaż droż-
dżówki. Za-
pytany o to 

minister zdro-
wia dodał radośnie, że 

nawet zamierza przywró-
cić… Kawę w szkolnych 

bufetach. Zdę-
białem! Dzieci 
i młodzież pijały 
do tej pory kawę 
w szkole? Skoro 
tak, to trzeba im 

przywrócić, oczy-
wiście! Trzeba być niezłym 
szaleńcem, żeby w walce 
z chipsami, fast foodami 
i z napojami energetyzują-
cymi zniszczyć całe szkolne 
i przedszkolne menu. Propo-
nuję żywić bez soli i cukru 
ministrów. Smacznego pa-
nie i panowie. Powinniście 
codziennie jeść budyń bez 
polania go sokiem. 365 dni 
w roku bez prawa odwołania. 
Aż wam się zrobi słabo.

Bez soli

Celem konkursu jest pro-
mowanie selektywnej zbiórki 
odpadów, propagowanie po-
stawy proekologicznej wśród 
Mieszkańców Wejherowa, 
promowanie właściwej segre-
gacji odpadów, zwiększenie 
poczucia odpowiedzialności 
za przyszłość środowiska na-
turalnego,  poszerzanie wiedzy 
dotyczącej prawidłowej segre-
gacji odpadów oraz poznanie 
korzyści wypływających z se-
gregacji śmieci.

Konkurs polega na aktyw-
nym udziale przy segregacji 
odpadów. Miejscem weryfi -
kacji są przydomowe punk-
ty składowania odpadów, 
a w przypadku zarządców, 
wspólnot, spółdzielni - pergole 
śmietnikowe. Jeżeli do jednej 
pergoli śmietnikowej przy-

należy kilka wspólnot - zgło-
szenie wypełniają wszystkie 
wspólnoty. 

Konkurs prowadzony jest 
w dwóch kategoriach: dla In-
dywidualnych Gospodarstw 
Domowych (I grupa) i dla bu-
downictwa wielorodzinnego 
(II grupa). 

Warunkiem uczestnictwa 
jest wypełnienie zgłoszenia 
dostępnego na stronie interne-
towej Organizatora zukwejhe-
rowo.pl i przesłanie go drogą 
mailową na adres bok@zu-
kwejherowo.pl lub dostarcze-
nie wniosku osobiście do Biura 
Obsługi Gmin Zakładu Usług 
Komunalnych w Wejherowie - 
wejście od ul. Staromłyńskiej. 
Zgłoszenia: przyjmowane będą 
w okresie od 5 października do 
27 października 2015 r.

Organizatorzy pplanują 
w dniach od 1 listopada do 
30 listopada aktywny udział 
mieszkańców w konkursie we-
ryfi kowany na podstawie ilo-
ści opróżnionych pojemników 
i odebranych worków z odpa-
dami. Ogłoszenie wyników 
konkursu wraz z wręczeniem 
nagród nastąpi w grudniu br. 

Na uczestników konkursu 
czekają atrakcyjne nagrody 
m.in. roczne, ośmiomiesięczne 
bądź czteromiesięczne zwol-
nienie z opłat dzierżawy dot. 
Grupy I i II; usługi mycia i de-
zynfekcji pojemników na od-
pady oraz gadżety dla miesz-
kańców dot. Grupy II oraz 
nagrody rzeczowe (kompo-
stowniki, stojaki do segregacji 
opadów, choinki świąteczne).

(raf)

Bądź eko 
i zgarnij nagrodę
WEJHEROWO | Zakład Usług Komunalnych ogłosił Konkurs Ekolo-
giczny dla mieszkańców Wejherowa na segregowanie odpadów pod 
hasłem „Czy to jesień, czy to wiosna - segregacja to rzecz prosta!”.

Wydarzenie rozpoczęło się 
od mszy świętej odprawionej 
w kościele pw. Tadeusza Judy 
w Rumi i poświęcenia sztan-
daru przez ks. Proboszcza Ta-
deusza Guta. Następnie odbyła 
się część ofi cjalna zorganizo-
wana w Hotelu Adria, w której 
nastąpiło przekazanie sztanda-
ru, wręczenie odznaczeń oraz 
przemówienia zaproszonych 
gości. Wśród licznie przyby-
łych byli m.in. senatorowie 
Edmund Wittbrodt i Kazimierz 
Kleina, poseł Krystyna Kłosin, 
starosta wejherowski Gabrie-
la Lisius, wicestarosta Witold 
Reclaf, zastępca burmistrza 
Rumi Marcin Kurkowski, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Rumi Ariel Sinicki, sekretarz 

miasta Rumi Ryszard Grychtoł, 
przewodniczący PZERI Zarzą-
du Okręgowego w Gdańsku 
Marian Białkowski oraz człon-
kowie Oddziału Rejonowego 
PZERI w Rumi.

Zgodnie z tradycją honorowi 
goście, fundatorzy i sponsorzy 
sztandaru dokonali symbolicz-
nego przybicia gwoździa na 
drzewcu i pamiątkowego wpisu 

do księgi.
– Nadanie sztandaru, symbo-

lu tradycji, honoru i odpowie-
dzialności, jest wielkim wy-
różnieniem – mówiła Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski. 
– To wyraz szczególnego uzna-
nia za działalność społeczną 
na rzecz jego mieszkańców, 
a przede wszystkim społeczno-
ści emerytów, rencistów i inwa-
lidów. Życzę, by przynależność 
do stowarzyszenia pod nowym 
sztandarem dawała Wam wiele 
satysfakcji i była powodem do 
dumy – zakończyła starosta 
przekazując gratulacje Mie-
czysławowi Grzenia, przewod-
niczącemu zarządu Oddziału 
Rejonowego w Rumi.

(raf)

nowY sZtandar wYraZeM UZnania
RUMIA | od poniedziałku oddział rejonowy związku Emerytów, rencistów i inwalidów w rumi, 
jako jeden z nielicznych, może pochwalić się sztandarem. W uroczystości wręczenia sztandaru 
wzięło udział wielu znakomitych gości.



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



4 www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

To nowość w systemie edu-
kacji. Pracodawcy od dawna 
uskarżali się na brak wykwa-
lifikowanych specjalistów, te-
raz będą mieli realny wpływ 
na kształcenie przyszłych pra-
cowników. To główny temat, 
dyskutowany podczas IV Fo-
rum Pomorskiej Edukacji, ja-
kie odbyło się w Wejherowie. 
Wzięli w nim udział przedsta-
wiciele środowisk oświato-
wych, władz samorządowych, 
dyrektorzy szkół oraz mło-
dzież. Tematem przewodnim 
spotkania była edukacja po-
nadgimnazjalna, ze zwróce-
niem szczególnej uwagi na 
szkolnictwo zawodowe.

W wydarzeniu uczestniczyli 
m.in.: Dariusz Męczykow-
ski, przewodniczący Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu 
Sejmiku Województwa Po-
morskiego, Adam Krawiec, 

dyrektor Departamentu Edu-
kacji i Sportu Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego, Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski, 
Wojciech Rybakowski, czło-
nek zarządu powiatu, Ewa 
Furche, wicedyrektor Cen-
trum Edukacji Nauczycieli 
w Gdańsku oraz Dorota Gra-
noszewska-Babiańska, kie-
rownik referatu aktywizacji 
zawodowej i społecznej De-
partamentu Edukacji i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.

Podczas spotkania przed-
stawione zostały informa-
cje dotyczące przedsięwzięć 
strategicznych: Zdolni z Po-
morza, Kształtowanie sieci 
ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych uwzględniają-
cej potrzeby subregionalnych 
i regionalnego rynków pracy, 

Kompleksowe wsparcie szkół 
i placówek, realizowanych 
przez Samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego w ramach 
Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Pomorskiego 2020 
oraz Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020.

Ważnym elementem wyda-
rzenia była dyskusja w gronie 
pracodawców, przedstawi-
cieli samorządów, dyrekto-
rów szkół zawodowych oraz 
uczniów, dotycząca lokalnych 
i regionalnych wyzwań edu-
kacji, w szczególności etapu 
ponadgimnazjalnego, w tym 
w zakresie szkolnictwa za-
wodowego w województwie 
pomorskim. Jak podkreśliła 
Gabriela Lisius, starosta wej-
herowski, nie będzie dobrego 
kształcenia, jeśli nie będzie 

współpracy między nauką 
a pracą. 

- Pracodawcy nareszcie 
będą mieli wpływ na kształ-
cenie – cieszy się Edmund 
Kwidziński, właściciel firmy 
O.K. Ośrodek Kursów w Wej-
herowie. - Całkowicie popie-
ram koncepcję szkolnictwa 
zawodowego stworzoną przez 
starostwo powiatowe. Sam, 
prowadząc firmę zajmująca 
się szkoleniem, uruchomili-
śmy kursy przygotowujące do 
konkretnych zawodów. Takie 
spotkania, jak to forum, dają 
nam realny wpływ na kształ-
towanie rynku tak, aby wcho-
dzili na niego fachowcy, któ-
rych będziemy potrzebować. 
Cieszę się, że nasze – przed-
siębiorców – zdanie będzie 
uwzględnione w opracowy-
waniu koncepcji kształcenia 
zawodowego.

Po pierwsze: edukacja zawodowa
POWIAT | Ponad 300 mln zł ma trafić do pomorskich szkół. Pieniądze zostaną przeznaczone 
na kształcenie uczniów – o tym jednak, do których szkół trafią fundusze i które kierunki szkol-
nictwa będą traktowane jako priorytetowe, zdecydują m.in. przedsiębiorcy. 

Dariusz Męczykowski
przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmi-
ku Województwa Pomorskiego:

- Głównym celem tego forum jest powiązanie dzia-
łań od samorządu gminnego, poprzez powiatowy, 
aż do wojewódzkiego oraz wszystkich instytucji, 
które wspierają szkolnictwo. 

Temat szkolnictwa zawodowego jest mocno analizowany, jeśli cho-
dzi o strategię województwa. rozpoczęliśmy debatę i przenieśliśmy 
ją do powiatów, do rozmów zaprosiliśmy organy prowadzące szkoły 
zawodowe, przedsiębiorców, urzędy pracy, przedstawicieli samo-
rządów lokalnych. I te debaty przynoszą oczekiwane efekty choćby 
w takiej postaci, że zaczynamy kształcenie w takich zawodach, ja-
kie są potrzebne w danym regionie. Działa to w ten sposób, że je-
śli pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na danych specjalistów, 
to otwieramy dany kierunek kształcenia. Zależy nam na tym, aby ci, 
którzy kończą naukę w danej dziedzinie, mieli możliwość podjęcia 
pracy tu, na miejscu. Aby mogli robić to, co lubią, zostali w polsce, byli 
w stanie utrzymać rodzinę i godnie żyć. W nowej strategii mamy do 
rozdzielenia 251 mln zł, z tego największa część będzie przeznaczona 
na szkolnictwo zawodowe. 

Adam Krawiec
dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

- W tym roku w szczególny sposób chcemy pochy-
lić się nad edukacją ponadgimnazjalną. podczas 
poprzednich forów debatowaliśmy o wynikach 
egzaminów zewnętrznych, następnie o przedszko-

lach i nauczaniu zintegrowanym, później o nauczaniu w klasach IV-VI 
i gimnazjach, a w końcu w tym roku omawiamy temat liceów ogólno-
kształcących i szkół zawodowych. I właśnie szkolnictwo zawodowe jest 
niezmiernie ważnym tematem. Nasze podejście do programowania 
unijnego w tym kontekście jest inne, aniżeli w całej polsce. Włączyliśmy 
pracodawców do szeroko zakrojonych prac związanych ze strategicz-
nym kształtowaniem sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, 
które odpowiadają subregionalnemu i regionalnemu rynkowi pracy. 
Zidentyfikowaliśmy w naszym województwie 15 branż kluczowych 
i teraz chcemy dokonać wyboru tych szkół zawodowych i tych kierun-
ków kształcenia, które odpowiadają tym branżom kluczowym. prze-
znaczymy na to ponad 300 mln zł. I realny wpływ na wybór szkół będą 
mieć sami pracodawcy. 

Gabriela Lisius
starosta wejherowski:

- To nie przypadek, że marszałek na pierwszą de-
batę wybrał powiat wejherowski, ponieważ jest 
to najludniejszy powiat ziemski, a co za tym idzie 
mamy największą liczbę uczniów – prawie 5,8 tys. 
w szkołach ponadgimnazjalnych, do tego ogrom-

na rzesza uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Dla 
naszego powiatu niezmiernie ważny jest projekt kształtowania sie-
ci szkół ponadgimnazjalnych w zakresie szkolnictwa zawodowego. 
Co prawda powiat zawsze kładł nacisk na szkolnictwo zawodowe, 
ale uczestnicząc w tym projekcie chcemy, aby było ono jeszcze no-
wocześniejsze, zgodne z najnowszymi trendami, abyśmy mieli pra-
cownie i warsztaty wyposażone w nowoczesne linie technologiczne. 
Znamienne jest, że 60 proc. uczniów z naszego powiatu kształci się 
właśnie w szkolnictwie zawodowym, a tylko 40 proc. to kształcenie 
ogólne. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na doposażenie szkół za-
wodowych i – co za tym idzie - umożliwienie absolwentom zdobycia 
niezbędnej wiedzy i późniejszego znalezienia swojego miejsca na 
rynku pracy. 

Ryszard Kalkowski
wójt gminy Szemud:

- To najwyższy czas, żeby zacząć mówić o tym, że 
potrzebujemy rzemieślników. W wielu szkołach 
mówi się uczniom, że powinni iść do szkół wyż-
szych studiować. Tymczasem są tacy uczniowie, 
którzy chcą być rzemieślnikami, zdobyć wykształ-

cenie zawodowe i w przyszłości, gdy będą mieć fach 
w ręku, będą dobrze sobie radzić w życiu. Ja zawsze twierdzę, że 
w każdym roczniku jest pewien odsetek geniuszy, pewien procent 
uczniów przeciętnych i są też tacy, którym z nauką jest trochę trud-
niej, ale mogą być znakomitymi pracownikami w branży usługowej 
czy wytwórstwie. Często mówi się, że nie ma szkolenia zawodowego. 
A to wcale nie jest prawda – choćby w Wejherowie jest szkoła prowa-
dzona przez Cech rzemiosł, ja sam jestem absolwentem technikum. 
szkolenie zawodowe jest, tylko trzeba to promować i pokazywać. 
Jako wójt gminy wiejskiej cieszę się, że nasi mieszkańcy – co, którzy 
kończą gimnazja – będą mogli iść do dobrej szkoły zawodowej i na-
uczyć się konkretnego zawodu. 
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Radni klubu Platforma Oby-
watelska – Samorządność na 
specjalnie zwołanej konferen-
cji przedstawili propozycje, 
które trafiły do komisji rad 
miasta i będą wzięte pod uwa-
gę podczas procedury two-
rzenia budżetu Wejherowa na 
2016 rok. 

- Na razie są to nasze pro-
pozycje, a nie żądania – za-
znacza Arkadiusz Szczygieł, 
radny miasta. - Zdajemy sobie 
sprawę, że teraz będą realizo-
wane dwie duże, kosztowne 
inwestycje, czyli węzeł Zryw 
i Kwiatowa. Nie zgłaszamy 
więc do budżetu kolejnych 
dużych projektów, ale raczej 
mniejsze, które mają realną 
szansę na realizację. 

Pierwszą z propozycji jest 
rewitalizacja basenu. Jak oce-
niają radni koszt tego przed-
sięwzięcia wyniesie ok. 10-12 
mln zł, ale – jak podkreślają 
– są bardzo duże szanse na 
uzyskanie dofinansowania ze 
środków unijnych na poziomie 
nawet do 70 proc. 

- Wszyscy czekamy na rewi-
talizację miejsca, gdzie przed 
laty był miejski, odkryty ba-
sen – mówi radny Ryszard 
Kandzora. - Było to właściwie 
letnisko, gdzie mieszkańcy 
pływali, bawili się, odpoczy-
wali. W ramach realizacji stra-
tegii rozwoju miasta jesteśmy 
na etapie projektu rewitalizacji 
tego miejsca. Ale sam basen to 
nie wszystko, chcemy oprócz 
tego wskazać kilka możliwych 
rozwiązań dotyczących tego 
rejonu - zarówno rewitaliza-
cji samego miejsca, jak i spo-
łecznej. Zwłaszcza dotyczy to 

okolic ulic 3 Maja, Strzeleckiej 
i Hallera. 

Radni podkreślają, że nie 
chodzi o samą inwestycję, 
która odmieni wygląd terenu, 
gdzie niegdyś funkcjonował 
basen, ale wskazują też na po-
trzebę uaktywnienia okolicz-
nych środowisk. 

- Konkretnie chodzi o kilka 
organizacji, które – naszym 
zdaniem – trzeba wspomóc, 
aby w przyszłości mogły tu 
funkcjonować – tłumaczy 
Ryszard Kandzora. - Kolejną 
kwestią jest konieczność bu-
dowy w tej okolicy miejsc par-
kingowych oraz dojazdu.

- Wokół basenu powinna po-
wstać infrastruktura towarzy-

sząca, czyli np. budynek, gdzie 
mogą być świadczone usługi 
związane z rehabilitacją, spor-
tem czy gastronomią – dodaje 
radny Arkadiusz Szczygieł. 

Drugą z propozycji jest mo-
dernizacja skateparku. 

- Obecnie nie wygląda do-
brze ten obiekt, chcielibyśmy, 
aby został przebudowany i od-
nowiony – tłumaczy radny 
Bartłomiej Czyżewski. - Roz-
mawiamy obecnie z klubami 
sportowymi, które miałyby 
z niego korzystać i chcieliby-
śmy tę inwestycję zrealizować 
we współpracy z nimi. 

Na konferencji poruszono też 
sprawę budowy i remontów 
dróg. 

- Oprócz głównych węzłów 
Kwiatowa i Zryw potrzebne 
są też inne, mniejsze inwesty-
cje drogowe – mówi Mateusz 
Schmidt, radny miasta. - Chce-
my zaproponować przyspie-
szenie modernizacji infra-
struktury drogowej w naszym 
mieście, m.in. dopisanie prac 
projektowych nad ul. Gryfa 
Pomorskiego aż do ul. Orzesz-
kowej, ul. Staromłyńską do ul. 
Weteranów, realizacjami dróg 
Brzozowej i Ofiar Grudnia 
oraz modernizację dróg, które 
są w złym stanie, jak np. ul. 
Gniewowska. 

Mówiąc o drogach nie można 
oczywiście myśleć tylko o no-
wej nawierzchni dla samocho-

dów, ale też o chodnikach. 
- Niektóre z tych chodników 

mają już 30 lat – zauważa 
radny Arkadiusz Szczygieł. 
- A przecież niemal wszyscy 
mieszkańcy z nich korzysta-
ją. W pierwszej kolejności 
powinny być więc wykonane 
chodniki na ul. Hallera, Koper-
nika oraz Kochanowskiego, 
Obrońców Wybrzeża i Gnie-
wowskiej. 

Kolejna sprawa to współpra-
ca samorządu z organizacjami 
pozarządowymi. 

- Wnioskujemy o zwiększe-
nie puli środków dla tych or-
ganizacji do 500 tys. zł – mówi 
radny Tomasz Groth. - Liczba 
osób w organizacjach wzrasta, 

ponadto w mieście stale po-
wstają nowe organizacje, które 
należy wspierać. 

Teraz nad propozycjami po-
chylą się radni podczas posie-
dzeń komisji, zaś prezydent 
zdecyduje, czy i w jakiej for-
mie wprowadzić je do projektu 
przyszłorocznego budżetu. 

Rafał Korbut

Z ostatniej chwili: prezy-
dent Wejherowa na portalu 
społecznościowym umie-
ścił wizualizację „Wodnych 
Ogrodów” - to obiekt, który 
miałby powstać w miejscu 
starego basenu. O pomyśle 
szerzek napiszemy za ty-
dzień. 

Radni proponują: odbudujmy basen!
Odbudowa basenu, który przed laty funkcjonował w Wejherowie, modernizacja skateparku, zwiększenie puli pieniędzy dla organizacji pozarządo-
wych oraz budowa dróg, chodników i miejsc parkingowych – takie inwestycje grupa radnych chce wprowadzić do przyszłorocznego budżetu. 
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- Poprzez uroczyste podsu-
mowanie tegorocznej edy-
cji budżetu obywatelskiego 
chcemy pokazać mieszkań-
com, że ich głos jest ważny 
dla samorządowców a decy-
zje, które zapadają w głoso-
waniu - wiążące. Będziemy 
rozwijać każdą inicjatywę, 
która spowoduje integrację 
mieszkańców wokół ważnych 
dla nich kwestii, wpływają-
cych na rozwój Rumi – mówi 
burmistrz miasta Michał Pa-
sieczny.

W czasie Gali, oprócz 
podsumowania inwesty-
cji realizowanych w Rumi 
w pierwszej edycji Budżetu 
Obywatelskiego 2015, bur-
mistrz Michał Pasieczny 
ogłosi zwycięskie projekty 
w ramach budżetu na 2016 

rok. Dodatkową atrakcją Gali 
będzie premiera spotu pro-
mocyjnego Rumi. 

Zapraszamy mieszkańców 
do uczestnictwa w uroczy-
stości! (raf)

I Rumska Gala Budżetu 
Obywatelskiego
RUMIA | 15 października 2015 o godzinie 18.00 zapraszamy do Galerii Rumia. 
Tam w Sali Multikina odbędzie się I Rumska Gala Budżetu Obywatelskiego.

Przypominamy: tylko  do 9 października 2015 
roku do godz. 15.30 można jeszcze zagłosować 
na wybrany projekt w ramach budżetu obywa-
telskiego. Mieszkańcy zgłosili 36 projektów, 
które dotyczyły m.in. działań inwestycyjnych, 
remontowych oraz prospołecznych. 
Na budżet obywatelski przeznaczono 1,5 mln 
zł. Wartość pojedynczego projektu nie mogła 
przekroczyć 100 tys. zł. Po raz pierwszy wnioski 
mogli złożyć młodzi mieszkańcy Rumi, którzy 
ukończyli 13 rok życia. Pozytywnie oceniono 
ponad 20 projektów. 
Głosowanie trwa od 23 września o kończy się 
dziś, 9 października. W głosowaniu mogą wziąć 
udział mieszkańcy Rumi, którzy w dniu rozpo-
częcia konsultacji społecznych (1 lipca 2015 r.) 
ukończyli 13 lat. Lista projektów znajduje się 
na stronie Urzędu Miasta Rumi w zakładce Bu-
dżet Obywatelski: http://um.rumia.pl/catego-
ry/bo_projekty_zweryfikowane/

Zasady głosowania:
•  Głosowanie przeprowadzone zostanie w for-
mie elektronicznej za pomocą interaktywnego 
formularza, który zamieszczono na stronie in-
ternetowej Urzędu pod linkiem www.um.ru-
mia.pl/glosowanie/
•  Interaktywny formularz do głosowania za-
wiera nazwy projektów, szacunkowy koszt ich 
realizacji oraz informację jak prawidłowo od-
dać głos.
•  Każdemu głosującemu przysługuje prawo do 
oddania jednego głosu.
• Wszelkie dane uzyskane od osób głosujących 
w systemie teleinformatycznym, znajdujące się 
w zbiorze tymczasowym, po zakończeniu gło-
sowania zostaną niezwłocznie usunięte.
•  Burmistrz Miasta Rumi wyznaczył punkt (Biu-
ro Obsługi Mieszkańca w UM Rumia), w którym 
możliwe jest oddanie głosu przy pomocy de-
dykowanego pracownika.

głosowanie tylko do dziś!
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Dzień Edukacji Narodowej upamiętniający powstanie Komi-
sji Edukacji Narodowej to szczególne święto; święto wszyst-
kich nauczycieli i pracowników oświaty. Jako nauczyciel, 
dyrektor szkoły, a przede wszystkim Przewodniczący Komisji 
Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Po-
morskiego chciałbym wszystkim osobom związanym z edu-
kacją złożyć w tym szczególnym dniu serdeczne życzenia. 
Życzę Państwu, aby codzienne zaangażowanie i życie spra-
wami szkoły znalazły trwałą wdzięczność Waszych uczniów 
i wychowanków; życzę satysfakcji z wykonywanej pracy 
i kolejnych sukcesów Waszych podopiecznych. Niech będą 
one dla Państwa dodatkową nagrodą i motywacją do dalszych 
działań podejmowanych na rzecz rozwoju polskiej edukacji.

Od wielu lat wspólnie zmieniamy polską szkołę. Liczę, że w codzien-
nej pracy towarzyszy Wam przekonanie, że tworzycie przyszłość i nada-
jecie jej lepszy kształt. Dobre efekty polskiej szkoły potwierdzają m.in. 
międzynarodowe badania oceny umiejętności uczniów PISA. Widomym 
znakiem pozytywnych zmian w polskiej szkole jest też rosnąca liczba 
orlików czy hal sportowych. 

Przed nami nowe wyzwania. Wierzę, że będą one dla Państwa źródłem 
satysfakcji, a dla Waszych uczniów - sukcesów edukacyjnych.

 Drodzy Nauczyciele 
 i Pracownicy Oświaty

Dariusz Męczykowski
Przewodniczący Komisji Nauki,

Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego

Wcześniej w wejherowskiej 
Kolegiacie miała miejsce 
msza święta, której prze-
wodniczył ks. prałat Tadeusz 
Reszka, a homilię wygłosił 
ks. prałat Daniel Nowak. Zło-
żono też kwiaty pod tablicą 
„Solidarności” na Placu Jana 
Pawła II.

Do wejherowskiej Filharmo-
nii zjechało liczne grono poli-
tyków, samorządowców oraz 
członków - byłych i obecnych 
- NSZZ „Solidarność”.

Obecni byli m.in. Gabriela 
Lisius, starosta wejherow-

ski, Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa, wój-
towie gmin, przewodniczący 
rad gminnych etc. Pojawili 
się też m.in. Janusz Śniadek, 
poseł na sejm, Krzysztof Do-
śla, przewodniczący Regionu 
Gdańśkiego „Solidarności”, 
posłanki Jolanta Szczypińska, 
Dorota Arciszewska-Mielew-
czyk i Anna Fotyga.

Wbrew wcześniejszym za-
powiedziom do Wejherowa 
nie przyjechał, z powodu pil-
nego wyjazdu służbowego za 
granicę, Piotr Duda, który stoi 

na czele „Solidarności”. List 
od niego przeczytał Krzysz-
tof Dośla. Z kolei list od pre-
zydenta RP został odczytany 
przez Janusza Śniadka. An-
drzej Duda pisał w nim m.in. 
o zasługach wejherowian dla 
budowania struktur „Solidar-
ności” w powiecie wejherow-
skim w latach 80.

Obchody zakończyły się 
koncertem patriotycznym, 
dedykowanym wszystkim 
odznaczonym przez „Solidar-
ność”.

(PS)

Odznaczono działaczy „Solidarności”
POWIAT | W Wejherowie miały miejsce obchody 35-lecia utworze-
nia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
W Filharmonii Kaszubskiej wręczono odznaczenia i medale zasłużonym 
działaczom „Solidarności” z terenu powiatu wejherowskiego. 
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W jego skład wejdą gminy 
położone w granicach obsza-
ru metropolitalnego i powia-
ty, na obszarze których leży 
co najmniej jedna gmina 
mieszcząca się w granicach 
obszaru metropolitalnego.

Jądrem obszaru metropoli-
talnego będzie  miasto, bę-
dące siedzibą wojewody lub 
sejmiku województwa, za-
mieszkałe przez co najmniej 
500 tysięcy mieszkańców, 
oddziałujące na cały obszar. 
W przypadku takiego związ-
ku jak Obszar Metropolital-
ny Gdańsk, Gdynia, Sopot, 
oczywiście sumuje się te trzy 
miasta. 

Związek metropolitalny 
realizuje zadania publiczne 
w zakresie: kształtowania 
ładu przestrzennego, rozwo-
ju obszaru związku, publicz-
nego transportu zbiorowego 
na obszarze związku, współ-

działania w ustalania prze-
biegu dróg krajowych i woje-
wódzkich na swym obszarze, 
oraz promocji związku. 

Granice obszarów metro-
politalnych określa Rada 
Ministrów w drodze rozpo-
rządzenia, wskazując  gmi-
ny wchodzące w ich skład. 
Tworząc w poszczególnych 
obszarach metropolitalnych 
związki metropolitalne usta-
la jednocześnie ich nazwy. 
Wydając rozporządzenia 
Rada Ministrów uwzględnia 
koncepcję przestrzennego 
zagospodarowania kraju oraz 
plan zagospodarowania prze-
strzennego województwa.

Decyzję o tworzeniu związ-
ku metropolitalnego podej-
muje premier na wniosek 
wojewody, zgłoszony za po-
średnictwem ministra właści-
wego do spraw administracji 
publicznej. O utworzenie 

związku metropolitalnego 
może wystąpić rada gminy 

lub powiatu ( z zastrzeże-
niem , że musi uzyskać zgo-

dę co najmniej 50% gmin, 
których sprawa dotyczy, 

70% miast na prawach po-
wiatu i 50% powiatów). Do-
puszczalne jest też tworzenie 
takich związków z inicjaty-
wy Rady Ministrów. Premier 
wyznacza pełnomocnika do 
sprawy utworzenia związku 
metropolitalnego spośród 
pracowników podległych 
wojewodzie. Działalność 
pełnomocnika trwać ma 
do czasu wyboru organów 
związku.

Finansowanie związku po-
chodzić ma z dwóch źródeł 
– z udziałów w podatkach 
i składek członkowskich sa-
morządów. Wysokość udzia-
łu związku metropolitalnego 
we wpływach z podatku do-
chodowego od osób fizycz-
nych, od podatników tego 
podatku zamieszkałych na 
obszarze związku metropoli-
talnego, wynosić ma 5 proc. 

Anna Kłos

Jest ustawa o związkach 
metropolitalnych
POMORZE | Niemal w ostatniej chwili Sejm uchwalił ustawę o związkach metropolitalnych. Zgodnie z ustawą tego typu związkiem może być 
zrzeszenie jednostek samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitalnym. 
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W tym roku sernik był 
wyjątkowy bowiem przy-
gotowany przez Prezesa 
Agencji Rynku Rolnego 
Radosława Szatkow-
skiego w asyście szefów 
kuchni Prezesa Stowarzy-
szenia Kucharzy Polskich 
Krzysztofa Szulborskie-
go oraz Szefa Kuchni na 
Zamku w Gniewie Mariu-
sza Gachewicza. 

Prezes Szatkowski od 
dłuższego czasu aktywnie 
wspiera sektor żywności 
naturalnej oraz kuchnię 
tradycyjną i narodową. 
W ramach działań, które 
realizuje Agencja Rynku 
Rolnego, Prezes Szat-
kowski nadzoruje szereg 
projektów promujących pol-
skie produkty rolno-żywno-
ściowe na arenie krajowej jak 
i międzynarodowej. Wyrazem 
uznania za ciężką pracę była 

nagroda wręczona przez Mi-
strza Szulborskiego - Panteon 
Kulinarny.  

Zespół kucharski Prezesa 
Szatkowskiego przygotował 
w Ostrzycach aż 5 potraw 

wywodzących się z Kaszub. 
Publiczność zgromadzona 
w namiocie festiwalowym 
częstowała się potrawami 
oraz uczestniczyła w licznych  
konkursach w których moż-

na było wygrać różne 
akcesoria kuchenne 
a także wyjątkowe 
wydawnictwa „Lek-
cje smaków”. Jeszcze 
większa niespodzianka 
spotkała wszystkich 
uczestników festiwalu 
na stoisku ARR gdzie 
Prezes Szatkowski 
wraz z autorem „Lekcji 
smaków” wydali ponad 
100 książek. Chętnych 
nie brakowało!

Do zmagań festiwa-
lowych w Ostrzycach 
przystąpiło w sumie 
19 drużyn w 4 kate-
goriach: 1.szkoły ga-
stronomiczne, 2. koła 
gospodyń wiejskich, 

3. gospodarstwa agrotury-
styczne i 4. restauratorzy.  Na 
pochwałę zasługuje  liczny 
udział w festiwalu pomor-
skich szkół ponadgimnazjal-

nych kształcących kucharzy. 
W tych placówkach, ARR od 
kilku  lat prowadzi warsztaty 
doskonalące młodzież z zakre-
su kuchni regionalnej i potraw 
tradycyjnych. Najzdolniejsze 
szkolne zespoły jak również 
najlepszych pozostałych twór-
ców kaszubskich specjałów 
nagradzał w Ostrzycach Pre-
zes Radosław Szatkowski.

Podczas imprezy 2015 doszło 
jeszcze do jednego wyjątkowe-
go wydarzenia. Zaprezentowa-
no i wypróbowano olbrzymią 
czerzankę, w której zespołowo 
ubito kilkadziesiąt kilogramów 
masła. Być może w przyszłych 
edycjach dojdzie do pobicia 
jakiegoś rekordu? Tymczasem 
wspomnienie smaku świeżego 
masła położonego na tradycyj-
nym chlebie będzie towarzy-
szyło wszystkim uczestnikom 
„Kaszebscze Jestku” do na-
stępnej edycji już za rok.

„Kaszebscze Jestku” 
Festiwal Potraw Kaszubskich
POWIAT KARTUSKI | Kaszubi, tradycyjnie każdą biesiadę zaczynają od deseru - najczęściej sernika. Nie inaczej było 
w Ostrzycach podczas „Kaszebscze Jestku”, czyli Festiwalu Potraw Kaszubskich. VIII edycja tego wydarzenia odbyła w 
sobotę 3 października przy wyjątkowo sprzyjającej letniej aurze. 

REda | W najbliższą so-
botę 10 października na 
terenie całej redy będzie 
można pozbyć się zużyte-
go, niepotrzebnego sprzętu 
elektrycznego i elektronicz-
nego oraz odpadów niebez-
piecznych.

Odpady należy dostarczyć 
osobiście do samochodu, 
który pojawi się na ulicach 
Redy według harmonogra-
mu: 9:00 ul. Fenikowskiego 
16 (parking Lidl), 9:20 ul. 
Szkolna 20, 9:40 ul. Spo-
kojna 31-33, 10:00 ul. Jana 
Pawła II/Bielawy, 10:20 ul. 
Łąkowa 29/39, 10:40 ul. Ka-
zimierska/Wiśniowa, 11:00 
ul. Brzozowa/Jodłowa, 
11:20 ul. Długa 49/Granicz-
na, 11:40 ul. 12-go Marca/
Jaśminowa, 12:00 ul. 12-go 
Marca/Ogińskiego, 12:30 
ul. Buczka 29-31, 13:00 – 
13:20 ul. Gniewowska 14 
(przy sklepie). 

Odpady przez cały rok 
można dostarczać do stałe-
go punku PZON w Redzie 
przy ul. Obwodowej 52 
(Koksik), który jest czynny  
w godz. 14:00-17:00 (pn-pt) 
oraz w soboty w godz. 9:00-
14:00. 

(raf)

Zbiórka 
odpadów
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Marsz przeszedł ulicami 
Rumi zachęcając do aktywno-
ści całe rodziny.

- Przedsięwzięcia takie jak 
Ogólnopolski Marsz Seniora, 
uniwersytety trzeciego wieku, 
rady seniorów, przeróżne targi 
dla seniorów – wyzwalają po-
tencjał pokolenia 50+, poka-
zują jak czerpać z jesieni życia 
to co najpiękniejsze. Seniorzy 
mają okazję nie tylko pogłę-
biać swoją wiedzę i rozwijać 
zainteresowania, ale także 
tworzyć platformę wymiany 
myśli, bogatych doświadczeń 
życiowych i zawodowych – 
mówi Poseł Kłosin.

Marsz rozpoczął się w Parku 
Żelewskiego, następnie uczest-
nicy przeszli ulicami Filtrową, 
Gdańską, Dąbrowskiego, Pił-
sudskiego, Wybickiego i Mic-
kiewicza do Parku przy MDK, 
gdzie na zgromadzonych cze-
kało sporo atrakcji. 

Seniorzy mieli okazję wysłu-
chać wykładu prowadzonego 
przez lekarza med. Annę Fi-
laber z NZOZ Nr 1 w Rumi, 
a także skorzystać z konsultacji 
zdrowotnych prowadzonych 

przez pielęgniarki: Zdzisławę 
Gliszczyńską i Katarzynę Do-
brzańską. Rozgrzewkę oraz 
instruktaż z prawidłowego 
uprawiania nordic-walking 
poprowadziła trenerka tej 
dyscypliny Agnieszka Białas-
Łaga. Na wszystkich czekała 
wyśmienita żołnierska gro-
chówka dostarczona przez 18. 
Wojskowy Oddział Gospodar-
czy z Wejherowa. Pani Poseł 
wręczyła wszystkim opaski 
odblaskowe, które mogą przy-
czynić się do większego bez-
pieczeństwa Seniora na drodze 
w okresie jesienno-zimowym. 

Podczas wspólnego spaceru 
Poseł Kłosin przekonywała 
seniorów, że warto być aktyw-
nym w różnych dziedzinach 
życia, zarówno fizycznie, in-
telektualnie, jak i społecznie, 
rozwijać się i żyć z pasją nie-
zależnie od wieku. 

Była to także okazja do in-
tegracji międzypokoleniowej 
mieszkańców Rumi, ponieważ 
w marszu udział wzięli m.in. 
Michał Pasieczny - Burmistrz 
Miasta, Ariel Sinicki - Prze-
wodniczący RM, Renata Grze-

siak Prezes i Słuchacze Rum-
skiego Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Wiesława Pacholczyk 
– Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Społecznych, Mieczysław 

Grzenia - Prezes Związku 
Emerytów i Rencistów wraz 
z członkami Związku. 

Inicjatywa ta cieszy się 
z roku na rok coraz większą 

popularnością, o czym świad-
czy wysoka frekwencja i jest 
dowodem na to, iż takie spo-
tkania są potrzebne mieszkań-
com.

Bezpieczeństwo na całej 
trasie przemarszu zapewniła 
uczestnikom Straż Miejska 
z Rumi. 

(raf)

Seniorzy - na start!
RUMIA | Pod patronatem Parlamentarnej Grupy Kobiet, 3 października br. odbył się IV już Ogólnopolski Marsz Seniora w Rumi. Inicjatorką 
przedsięwzięcia jest od początku poseł Krystyna Kłosin.
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Odbyło się Nabożeństwo 
Oczekiwania, został też za-
prezentowany program arty-
styczny młodzieży Samorzą-
dowego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Bolszewie. Od 11 
trwały uroczystości kościel-
ne – odprawiono mszę świętą 
koncelebrowaną w intencji po-
ległych w obronie Ojczyzny, 
wcześniej podniesiono flagę 
państwową, przemawiał też 
Henryk Skwarło, wójt gminy 
Wejherowo. W czasie mszy 
zgromadzeni wysłuchali apelu 
pamięci, była salwa honorowa, 
składanie kwiatów u stóp ołta-
rza piaśnickiego.

Uroczystościom przewodni-
czył Sławoj Leszek Głódź, ar-
cybiskup metropolita gdański.

Egzekucje w Piaśnicy miały 
miejsce od października 1939 
roku do wiosny roku 1940. 
Zostały przeprowadzone w ra-
mach akcji skierowanej prze-
ciwko polskiej inteligencji, 
która stanowiła największe 
zagrożenie dla hitlerowskiej 
propagandy m.in. na Pomo-
rzu, włączonym do III Rzeszy 
i uznanym za germański.

Bezpośrednimi wykonaw-
cami zbrodni w Piaśnicy byli 
funkcjonariusze SS oraz człon-
kowie Selbstschutzu, organi-
zacji paramilitarnej, w której 
szeregi wstępowali etniczni 
Niemcy z terenów przed woj-
ną zajętych przez Polaków. 
W ciągu kilku miesięcy roz-
strzelano około 14 tysięcy lu-
dzi, a mordercami okazywali 
się nierzadko sąsiedzi ofiar.

Pod Wejherowem rozstrzeli-
wano i zakopywano w maso-
wych grobach Polaków, Cze-
chów, nawet Niemców. Zginęli 
tam polscy działacze politycz-
ni i społeczni, urzędnicy, dzia-
łacze polonijni z Wolnego 
Miasta Gdańska, nauczyciele, 
duchowni, ekonomiści, przed-
siębiorcy, prawnicy, intelek-
tualiści, dziennikarze, artyści, 
lekarze, marynarze, żołnierze 

i inni.
Lasy piaśnickie są ogromnym 

cmentarzem, stanowiącym – 
jak oceniają historycy – naj-
większe po niemieckim obozie 
koncentracyjnych w Stutthofie 
miejsce martyrologii Polaków 
na Pomorzu. Piaśnicę nazywa 
się „Pomorskim Katyniem”, 
czasem też „Kaszubską Gol-
gotą”

(PS)

Uczcili 76. rocznicę zbrodni
PIAŚNICA | W lasach piaśnickich odbyły się uroczystości kościelno-patriotyczne upamiętnia-
jące zbrodnię, która miała tam miejsce 76 lat temu, na samym początku II Wojny Światowej. 

Dziś w południe, w piątek 
9 października, ma dojść do 
spotkania prezydenta z kan-
dydatem na Posła. Jak nieofi-
cjalnie udało nam się ustalić, 
podczas spotkania Krzysztof 
Hildebrandt udzieli poparcia 
kandydatowi z Wejherowa, 
Józefowi Reszke. Obaj pa-
nowie mają też zadeklaro-
wać współpracę.

Gdyby do tego doszło, a Jó-
zef Reszke zostałby Posłem, 

taka współpraca mogłaby 
przynieść wiele korzyści, 
np. w pozyskiwaniu fundu-
szy unijnych.

Czy zatem tak się sta-
nie? Poinformujemy o tym 
naszych Czytelników już 
w piątek wczesnym popołu-
dniem, po spotkaniu prezy-
denta z kandydatem, na por-
talu internetowym GWE24.
pl. 

Rafał Korbut

Hildebrandt poprZe 
JóZefa resZke?

wEJHERowo | czy kandydat do Sejmu, Józef reszke, były 
starosta wejherowski, może liczyć na poparcie prezydenta mia-
sta Krzysztofa Hildebrandta? Wszystko wskazuje na to, że tak.
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FELiETon |  To hasło kam-
panii obywatelskiej, zaini-
cjowanej przez kilkanaście 
stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych oraz ludzi 
nauki, kultury i sztuki. 
Bardzo mi się ta kampania 
podoba. Tylko czy ma szan-
se powodzenia? 

Moim zdaniem niewielkie, nad 
czym szczerze ubolewam. Myślę, 
że każdy z państwa także. Bo kto 
nie chciałby, by kampania wy-
borcza przebiegała bez agresji, 
chamstwa, wulgarnych obelg, ob-
rzucania się błotem, kłamliwych 
oskarżeń i podłych insynuacji? 
Dlatego obiema rękoma podpisuję 
sie pod apelem skierowanym „do 
wyborców, polityków, dziennika-
rzy, do mediów, blogerów i piszą-
cych na forach, żeby pamiętali, 
że warto być przyzwoitym także 
w słowach”, bo „słowo też zabija, 
słowo też rani”. Mnie hejterskie 
słowo jeszcze nie zabiło, ale mogę 
potwierdzić, że może boleśnie „ra-
nić”, bo chociaż nie mam opini „ja-
strzębia” i szanuję mających inne 
poglądy, sam nie raz byłem obiek-
tem ataków hejterów i znam wielu 
takich, którzy też tego doświadczy-
li. To jak to znoszą, zależy oczywi-
ście od indywidualnej wrażliwości 
i odporności, bo na jednych to dzia-
ła mniej, na innych bardziej, a są 
też tacy, którzy sobie z tym w ogóle 
nie radzą. Ja ze względu na rutynę 
i chyba cechy charakteru, należę 
do tej pierwszej grupy, ale proszę 
mi wierzyć i mi nie było do śmie-
chu, kiedy na swój temat czytałem 
lub z tzw. trzecich ust słyszałem 
niestworzone rzeczy. A w jakiej 
sytuacji stawiana jest Bogu ducha 
winna rodzina? Hejterzy są szcze-
gólnie aktywni w czasie kampanii 
wyborczej, bo wielu z nich traktu-
je ją nie w kategoriach normalnej 
w demokracji rywalizacji, ale jako 
„wojnę na śmierć i życie”. Wtedy 
emocje sięgają zenitu i wszyst-
kie hamulc puszczają. Mógłbym 

państwu zademonstrować próbkę 
możliwości hejterów, przytaczając 
kilka ich drastycznych wpisów, ale 
tego nie zrobię, by nie zniżać się do 
ich poziomu. Hejterzy są w każdym 
obozie politycznym. Na prawicy, 
na lewicy i w centrum. I operują 
bardzo podobnym językiem. Nie-
stety niektórzy politycy dostarczają 
im do tego powodów, bo sami nie 
grzeszą kulturą i powściągliwością. 
Uwierzyli, że polityk wtedy ma 
wzięcie, gdy ostro, bezpardonowo 
atakuje swojego przeciwnika. Nie 
wiem skąd się wzięło takie przeko-
nanie. Z mojego wieloletniego do-
swiadczenia wynika, że jest akurat 
odwrotnie. Owszem niektórym to 
się podoba, ale zdecydowana wiek-
szość potencjalnych wyborców 
ocenia to niegatywnie i na takich 
polityków nie głosuje, traktując 
ich jako pieniaczy i awanturników. 
W to, że nagle hejterzy wyciszą 
się w sieci i na forach nie wierzę. 
Ale politycy mogliby się bardziej 
kontrolować, chociażby w swoim 
własnym interesie, bo każde zło, 
które wyrządzają innym, zostanie 
im z nawiązką zwrócone. Bardziej 
rzetelni i wyważeni powinni być 
także dziennkarze. Oczywiści wy-
maga się od nich dociekliwości 
i ujawniania całej prawdy o star-
tujacych w wyborach kandyda-
tach, ich życiorysach, dorobku 
i poglądach. Widzowie i czytelni-
cy tego właśnie od nich oczekują. 
Ale bywa też tak, że powtarzając 
niesprawdzone informacje, zada-
jąc tendencyjne, a niekiedy złośli-
we pytania, podgrzewają emocje, 
a często wręcz dolewają oliwy do 
ognia. Najwięcej jednak do zrobie-
nia mają administratorzy portali 
społecznościowych i forów inter-
netowych. Przyznaję, są w sytuacji 
mało komfortowej, bo nie powinni 
ograniczać prawa do swobodnej 
wypowiedzi. Ale z drugiej strony, 
gdy widzą, że we wpisach, komen-
tarzach lub postach, ewidentnie 
naruszane jest poczucie dobrego 
smaku, nie mówiąc o łamaniu kon-
kretnych przepisów kodeksu karne-
go, powinni natychmiast, bez ocia-
gania się, je usuwać. Tym bardziej, 
że uprzedzają w udostępnianych 
Regulaminach, że takie prawo im 
przysługuje. Skoro tak, to dlaczego 
z niego nie korzystają? 

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

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

„Wybieram bez hejtu”

- Cieszę się, że dane mi jest 
rozpocząć 10. rok akademic-
ki WUTW YMCA właśnie 
w tym miejscu - mówiła Kry-
styna Laskowska, koordyna-
tor WUTW.

Krystyna Laskowska przy-
pomniała, że na pomysł po-
wołania Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Wejherowie 
wpadli w październiku 2006 
roku: Gizela Frankowska, 
Krystyna Niewola i Roman 
Białas. Działalnością Uni-
wersytetu kierowali kolejno: 
Roman Białas, Urszula Kiel-
ska i Teresa Góralska. 

- Szybki kontakt z YMCA 
Gdynia spowodował, że 

uczelnia mogła rozpocząć 
działalność. Zgłosiło się 
wówczas 40 osób chętnych 
do podjęcia studiów. Wraz 
z nimi pojawili się pierwsi 
wykładowcy wolontariusze. 
Czworo z nich pozostało do 
dzisiaj. Są to: Teresa Dęb-
kowska, Wanda Kantecka, 
Bogna Zubrzycka i Edwin 
Nawrocki – wspominała 
Krystyna Laskowska. 

Wyżej wymienieni otrzy-
mali z rąk starosty Gabrieli 
Lisius statuetki sowy (sym-
bol mądrości).

- Dziękujemy naszym wła-
dzom miejskim, powiato-
wym i gminnym oraz naszej 

dyrekcji YMCA w Gdyni 
i dyrekcji WCK - powiedzia-
ła Krystyna Laskowska pod-
kreślając, że bez tej pomocy 
działalność Uniwersytetu by-
łaby niemożliwa. 

Pamiątkowe upominki 
wręczył seniorom prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt 
i dyrektor YMCA Gdynia 
Grzegorz Arabczyk. Podzię-
kowania otrzymały również 
instytucje współpracujące 
z WUTW. 

- Mamy wspaniałą społecz-
ność. Państwo jesteście przy-
kładem, jak pięknie można 
się zmobilizować i wykorzy-
stać czas, by swoją wiedzą 

i działalnością dzielić się 
z innymi – podkreślił prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. 

Gratulacje z okazji 10-lecia 
WUTW na ręce koordynator 
Krystyny Laskowskiej zło-
żyli także:  posłanka Kry-
styna Kłosin, rektor KPSW 
w Wejherowie prof. Marcin 
Pliński, zastępca dyrektora 
WCK Waldemar Czaja, dy-
rektor Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Wej-
herowie Dorota Muża-Szlas 
oraz przedstawicielki Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
w Rumi. 

(raf)

Uniwersytet Trzeciego Wieku świętował 10-lecie
WEJHEROWO | Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku YMCA świętował w Filharmonii Kaszubskiej 10-lecie swojej działalności. Uroczy-
stość zainaugurowała nowy rok akademicki 2015/2016. 
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podaje do publicznej wiadomości

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przy-
jaźni nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz nie-
ruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działka numer 621/81 o po-
wierzchni 244 m², położona w Bolszewie przy ulicy Lipowej.

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej wyka-
zem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Środowiska, tel. 58 677 97 07.

Ogłasza konkurs na wolne 
kierownicze stanowisko urzędnicze

sekretarza gminy w Urzędzie gminy wejherowo

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
internetowej www.bip.ug.wejherowo.pl

W dniach od 9 do 11 paź-
dziernika w Filharmonii Ka-
szubskiej spotkać będzie moż-
na jedne z najciekawszych 
postaci naszego rodzimego 
środowiska podróżniczego. 

Festiwal Przygody „WANO-
GA” to jedyna tego typu im-
preza odbywająca się jesienią 
w północnej Polsce. Wyda-
rzenie to skierowane jest do 
szerokiego grona odbiorców 
zainteresowanych tematyką 
podróżniczą, turystyką oraz 
aktywnymi formami spędzania 
wolnego czasu.

Program festiwalu obejmuje 
pokazy fi lmów, slajdów, fo-
tografi i z podróży po świecie, 

a także liczne imprezy plenero-
we. Impreza ma być inspiracją 
do pogłębiania wiedzy krajo-
znawczej, a także rozbudze-
nia zainteresowania walorami 
turystycznymi świata i regionu 
pomorskiego.

Wśród gości festiwalu znajdą 
się ludzie oryginalni, często 
bardzo znani, którzy w sposób 
ciekawy zechcą podzielić się 
swoimi pasjami, dokonaniami 
i osiągnięciami. Będą wśród 
nich wyczynowi eksplorato-
rzy, jak i autostopowicze, hi-
malaiści i zwyczajni wędrow-
cy, odkrywcy i podróżnicy, 
grotołazi i żeglarze. Jednym 
słowem Ci wszyscy, dla któ-

rych podróżowanie - bardziej 
niż celem samym w sobie - jest 
pasją i sposobem na doświad-
czanie życia.

Bilety w cenie 10 zł za dzień 
i karnety trzydniowe za 25 zł, 

dostępne w kasie WCK oraz do 
nabycia przez internet http://
www.wanoga.pl/bilety-wstepu

Szczegółowy program festi-
walu znajdziesz na GWE24.pl

Rafał Korbut

WANOGA, czyli festiwal przygody
WEJHEROWO | Zdobywają najwyższe szczyty, przemierzają pustynie i oceany. Pieszo, samo-
chodem, kajakiem czy rowerem, świat nie ma dla nich granic. Już w najbliższy weekend, pod-
czas 4 edycji Festi walu Przygody WANOGA, opowiedzą o swoich wyprawach. 

wójt gminy wejherowo

wójt gminy wejherowo
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510 894 627

stalacja elektryczna, alar-
mowa, domofonowa, tv,sat., 
naprawy bieżące i awarie, 
tel. 698 647 989

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

OPAKOWANIA jednorazo-
we, tel. 501 175 330

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

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 
660 310 311

TOWARZYSKIE

SAMOTNY, wysoki, zadba-
ny 47 latek pozna miłą pa-
nią do st.zw., tel. 730 499 
146

SEX-sex-sex to lubię, go-
rąca blondi pozna panów 
sponsorów, tel 514 120 
213, Sopot

RÓŻNE

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamie-
nię na 2 pokoje z kuchnią 
za dopłatą, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę budowlaną z ga-
rażem, 616 m2, Reda, ul. 
12Marca / Jaśminowa, tel 
602 306 210

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

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

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

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

KUPIĘ
DO WYNAJĘCIA

OKAZJA! Wynajmę sklep 
spożywczo – monopolowy 
w Rumi, bardzo dobrze 
prosperujący. Udokumen-
towane obroty wg kasy 
fi skalnej. Zysk gwaranto-
wany, tel. 536 999 149

DO WYNAJĘCIA miesz-
kanie 4 pokojowe w dom-
ku piętro w Wejherowie, 
tel. 693 370 251

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

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

DO WYNAJĘCIA miesz-
kanie 2 pokojowe w dom-
ku jednorodzinnym, Cen-
trum Wejherowa, tel. 693 
370 25

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
KUPIĘ

SKUP aut, kasacja awaryj-
ne otwieranie aut, pomoc 
drogowa, auto części, tel. 
789 345 593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi zy-
ki i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

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

INNE

TELEWIZOR Samsung 
25” z tunerem do tv na-
ziemnej, 200 zł, tel. 695 
230 080

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, 
ekspresowo, gotówka od 
ręki, tel. 510 908 900

USŁUGI elektryczne, in-

DREWNO do CO i gałę-
ziówkę, sprzedam, tel. 782 
846 927 możliwy transport 
gratis

BURSZTYN kupię, tel. 
532 110 190

KORKI Adidas f5 rozmiar 
39, biało zielone, stan b. 
dobry, cena 70 zł, tel. 664 
450 676

KUPIĘ płyty winylowe 
(gramofonowe), płatność 
gotówką od ręki, tel. kon-
taktowy: 533 486 967

BECZKI plast. 200 l., czy-
ste na działkę do wody, 
cena 45 zł/szt, tel. 511 
841 826

MAM sześcioro dzieci, po-
trzebuje ubrań przyborów 
szkolnych. Z góry bardzo 
dziękuje, tel. 512 757 719

SPRZEDAM dwa kaski 
jak nowe czarne, silnik 
7,5kw oraz pile motorowa 
makita, tel. 601 638 877

DREWNO gałęziówkę i do 
pieców CO sprzedam, tel. 
782 846 927  

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, łóżeczko 
drewniane 50 zł, tel. 505-
567-034

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

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-
128, czapki, szaliki, buty, 

stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

ZŁOTA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 
381
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ogłasza nabór na dwa 
wolne stanowiska  pracy 
Inspektora w Referacie 
Funduszy Zewnętrznych 
Wydziału Rozwoju Mia-
sta Urzędu Miasta Rumi 
w pełnym wymiarze cza-
su pracy.

Szczegółowa treść ogło-
szenia o naborze dostęp-
na jest na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Rumi 
oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu 
Miasta Rumi /www.bip.
rumia.pl

Burmistrz 
Miasta Rumi

W piękny słoneczny pora-
nek 485 zawodników stanęło 
na starcie zawodów rozegra-
nych w Rumi. Specjaliści 
przygotowali bardzo trudną 
trasę składającą się ze stro-
mych zjazdów i podjazdów, 
ostrych kamieni i wystających 
korzeni. Zawody rozegrano na 
dwóch dystansach – mini (25 
km) oraz midi (50 km). 

Po zapoznaniu się z trasą 
niektórzy zawodnicy zrezy-
gnowali z pokonywania dłuż-
szego dystansu i zdecydowali 
się na krótszy, obawiając się 
trudności, a przede wszystkim 
przewyższeń sięgających 138 
metrów. 

-Trasa okazała się piekiel-

nie trudna ale przepiękna. Co 
roku organizatorzy podnoszą 
poprzeczkę  wyszukując co-
raz trudniejsze tereny – po-
wiedziała pani Ewa z Byd-
goszczy, która wraz z mężem 
od kilku lat bierze udział w 
zawodach MTB. – Mam kil-
ka obtarć na rękach i nogach 
lecz bardzo się cieszę, że i 
tym razem dotarłam do mety 
bez poważnych kontuzji. Miło 
jest spotykać na zawodach 
znajomych, którzy podzielają 
naszą pasję. Rowerowa rodzi-
na powiększa się i na każdych 
zawodach pojawiają się ama-
torzy, którzy lubią sportowe 
wyzwania i pragną zmierzyć 
się z najlepszymi. Takie spo-

tkania są także okazją do za-
poznania się z nowinkami 
technicznymi sprzętu oraz 
odzieży sportowej. 

Zorganizowanie zawodów 
MTB Garmin Series to duże 
przedsięwzięcie logistyczne. 
Zawody przygotowują licen-
cjonowani specjaliści, jed-
nakże nie mogłyby się odbyć 
bez pomocy wolontariuszy. 
W zawody zaangażowali się 
uczniowie oraz pedagodzy z 
Gimnazjum nr 1 w Rumi. W 
niedzielny poranek 36 gimna-
zjalistów pod opieką nauczy-
ciela wychowania fi zycznego 
p. Jolanty Lewandowskiej 
oraz pedagoga szkolnego p. 
Anny Okrój przygotowali 

punkty żywieniowe. W trakcie 
zawodów uczniowie wydawa-
li napoje, drożdżowe ciasto 
oraz owoce. Przy ich wydat-
nej pomocy zawody przebie-
gły sprawnie i bez zakłóceń. 
– W naszej szkole od kilku lat 
funkcjonuje grupa wolonta-
riuszy, która pracuje na rzecz 
społeczności lokalnej. Są 
wśród nich uczniowie, którym 
satysfakcję sprawia pomoc 
przy organizacji imprez spor-
towych. W ostatnim czasie po-
magaliśmy podczas zawodów 
triathlonowych IRONMAN 
oraz Biegu Kaszubskiego - 
mówi Anna Okrój.

Pracę wolontariuszy docenił 
p. Marcin Florek organizator 

zawodów – Grupa rumskich 
wolontariuszy jest bardzo 
liczna. Jestem wdzięczny za 
pracę jaką wykonali. Zarówno 
zawodnicy jak i współorga-
nizatorzy podkreślali wyjąt-
kowe zaangażowanie peda-
gogów oraz samych uczniów. 
Mam nadzieję, że w gronie 
wolontariuszy znajdują się 
przyszli amatorzy kolarstwa 
górskiego. 

W ceremonii wręczenia na-
gród uczestniczył burmistrz 
Rumi Michał Pasieczny, gra-
tulując uczestnikom ducha 
walki i wytrwałości w zma-
ganiach z trudną trasą. Orga-
nizatorzy pucharami nagro-
dzili zwycięzców klasyfi kacji 

generalnej, a także różnych 
grup wiekowych na poszcze-
gólnych dystansach. W gro-
nie triumfatorów znalazła się 
rumianka pani Jolanta Zoga 
z Geriatrycznego Klubu Wy-
poczynkowego w Rumi, która 
zajęła drugie miejsce w swojej 
grupie. 

Zawody MTB Garmin Se-
ries to kolejna duża impreza 
sportowa w Rumi w tym roku. 
Wielu mieszkańców Rumi 
obserwowało zmagania za-
wodników zarówno na trasie 
w lesie jak i na fi niszu, który 
zorganizowano na malow-
niczej polanie. Szczegółowe 
wyniki można znaleźć na stro-
nie www.mtbseries.pl.

Miłośnicy kolarstwa górskiego
RUMIA | W ostatnią niedzielę Rumia gościła śmietankę najlepszych sportowców uprawiających kolarstwo górskie. Na terenie Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego rozegrany został drugi etap zawodów z serii MTB Garmin Series. 
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KaLEndaRiUM 
FUTBOlOWe

archiwalne 
kalendarium czytaj na
www.gwe24.pl

Gazeta dociera do Państwa po 
meczu ze Szkocją, a przed me-
czem z Irlandią. Piszę te sło-
wa we wtorek, więc siłą rzeczy 
wiem tyle samo co wszyscy czy-
telnicy. Dziś na Stadionie nasza 
kadra trenowała w najsilniej-
szym na ten moment składzie. 
Jutro lecą do Szkocji i we czwar-
tek kolejny mecz prawdy. Żeby 
się nie denerwować, sięgam do 
książki T. Maliszewskiego i M. 
Szymkowiaka z 1968 roku. Nosi 
ona tytuł „Na stadionach pił-
karskich”. To pierwsza, kupiona 
przeze mnie książka o tematyce 
piłkarskiej. Od tamtej pory za-
cząłem się zajmować statysty-
ką piłkarską. Dziś moja biblio-
teka piłkarska jest bardzo obfi -
ta, ale zawsze najchętniej wra-
cam do tych najdawniejszych 
pozycji. Na stronie 17. znajdu-
jemy tabelę Mistrzostw Polski 
z 1921 roku. Było to pół wieku 
po pierwszych mistrzostwach 
w Anglii i osiemnaście lat po po-

wstaniu pierwszego polskiego 
klubu piłkarskiego Czarni Lwów. 
Wszystkie dzisiejsze wiadomo-
ści będą pochodzić z książki Ma-
liszewskiego i Szymkowiaka. Mi-
strzowie pięciu okręgów piłkar-
skich zagrali w grupie fi nałowej. 
Były to drużyny Cracovii, Polo-
nii Warszawa, Warty Poznań, 
Pogoni Lwów i ŁKS-u. Mistrzem 
Polski została Cracovia pokonu-
jąc Polonię 3:0, Pogoń 2:0, ŁKS 
7:1 i remisując z Wartą 2:2. Dru-
gie miejsce zajęła Polonia, trze-
cie Warta, czwarte Pogoń i pią-
te ŁKS. W tym samym roku na-
sza reprezentacja rozegrała 
swój pierwszy mecz. 18. grud-
nia w Budapeszcie przegraliśmy 
z Węgrami 0:1. Mecz sędziował 
pan Graetz  z Czesko- Słowackiej 
Republiki.  Cracovię, jak na mi-
strza przystało, reprezentowa-
li prawy obrońca Ludwik Gintel, 
prawy pomocnik Zdzisław Sty-
czeń, środkowy pomocnik Stani-
sław Cikowski,   pomocnik Tade-

usz Synowiec, prawy skrzydło-
wy Stanisław Mielech, środko-
wy napastnik Józef Kałuża i lewy 
skrzydłowy Leon Sperling. Cra-
covia była jeszcze mistrzem Pol-
ski w 1930 roku, w 1932, 1937 
i w 1948. Od tamtej pory już ni-
gdy. Pewnie Cracovia byłaby mi-
strzem już w 1920 roku, lecz 
wówczas do fi nałów nie do-
szło. Przeszkodziła wojna pol-
sko – bolszewicka. Ciekawe czy 
bukmacherzy przyjmują zakła-
dy, kiedy znów Cracovia stanie 
na najwyższym podium? Sądzę, 
że prędzej mistrzem zostanie 
jednak Piast Gliwice lub Pogoń 
Szczecin, czego obu drużynom 

życzę z całe-
go serca.

zbigniew 
Chuchała

Sternicy, którzy przyjechali do 
Wieżycy z różnych regionów 
kraju, walczyli również o ty-
tuły Mistrza Polski jachtów 
klasy F5-10  w kategoriach 
wiekowych senior i junior. Za-
wodnicy wejherowskiego RJK 
PZPOW „Bliza - BalexMetal” 
całkowicie zdominowali te re-
gaty zdobywając cztery z sze-
ściu medali. 
Warunki do żeglowania były 
bardzo dobre, co pozwoliło ro-
zegrać aż 18 wyścigów. Puchar 
Przechodni Wójta Gminy Wej-
herowo edycji 2014-2016 po 
raz drugi z rzędu zdobył Julian 
Damaszk z  RJK PZPOW „Bli-
za – BalexMetal Wejherowo, 
który również został Mistrzem 
Polski seniorów w klasie F5-10. 
Natomiast brązowy medal w tej 
kategorii przypadł Damianowi 
Damaszk, który jest także za-
wodnikiem wejherowskiego 
klubu. W rywalizacji juniorów 
na najwyższym stopniu podium 
stanął Jędrzej Rutz, a wice-

mistrzem Polski został Paweł 
Gosz. Obaj zawodnicy trenują 
w RJK PZPOW „Bliza – Ba-
lexMetal w Wejherowie, pod 
okiem Marka Gorlikowskiego. 
Regaty Zakończenia Sezonu 
są także okazją do końcowego 
podsumowania rywalizacji ze-
społowej klubów i indywidual-
nej zawodników w mijającym 
roku. W punktacji drużynowej 
Pucharu Polski miano najlep-
szego zespołu w roku 2015 , 
zdobył  radiojachtklub RJK 
PZPOW „Bliza-BalexMetal” 
Wejherowo, który po raz XIX 
z rzędu wywalczył ten tytuł. Jeśli 

chodzi o rywalizację juniorów 
to Paweł Gosz z wejherowskie-
go klubu okazał się najlepszy 
i w nagrodę mógł odebrać Pu-
char Polski w kategorii juniora. 
Nagrody i puchary w imieniu 
Starosty Wejherowskiego – Ga-
brieli Lisius oraz Wójta Gminy 
Wejherowo – Henryka Skwarło, 
wręczał Dyrektor Powiatowego 
Zespołu Placówek Oświatowo 
– Wychowawczych w Wejhe-
rowie –  Andrzej Byczkowski. 
Organizatorem zawodów był 
Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo – Wychowawczych 
w Wejherowie. (raf)

Julian Damaszk 
z pucharem
WIEŻYCA | Na Jeziorze Ostrzyckim odbyły się XXVI Regaty Zakoń-
czenia Sezonu o Puchar Przechodni Wójta Gminy Wejherowo Jachtów 
Żaglowych Sterowanych Radiem. 
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Gryf Wejherowo prze-
grał w starciu z Polonią 
Bytom aż 0:4. Zawio-
dła przede wszystkim 
obrona. Tak wysokiej 
porażki chyba nikt 
w Wejherowie się nie 
spodziewał.
W tej chwili, po 11 me-
czach rundy jesiennej, 
żółto-czarni zajmują 
przedostatnie, 17. miej-
sce w tabeli 2. ligi.
W sobotę 10 paździer-
nika piłkarzy Gryfa 

czeka mecz wyjazdowy 
z Puszczą Niepołomi-
ce, plasującą się na 14. 
miejscu w stawce. Po-
czątek o godzinie 15.
Gryfa w meczu z Pusz-
czą poprowadzi do 
boju nowy trener, Piotr 
Rzepka. Tomasz Kotwi-
ca został odwołany ze 
stanowiska. Wraz z nim 
z Klubem z Wejherowa 
rozstał się Adam Duda, 
szkoleniowiec bramka-
rzy.

Wysoka porażka Gryfa z Polonią
MECZ | W niedzielnym spotkaniu Gryf Wejherowo przegrał z Polonią Bytom 0:4. Do przerwy 
było 0:1. Gryf sięgnął dna – jest na samym końcu tabeli 2. ligi. Zwolniono ze stanowiska trene-
rów – Tomasza Kotwicę i Adama Dudę.

Wczoraj został Pan nowym 
trenerem Gryfa. Jaki jest Pana 
plan działania i pomysł na ten 
zespół?
- Wiadomo, że sytuacja jest trud-
na. Gryf znalazł się w dole tabeli 
drugiej ligi i zajmuje przedostat-
nie miejsce w stawce. Seria po-
rażek, meczów bez zwycięstwa, 
spowodowała wpadnięcie za-
wodników w dołek psychiczny. 
Z mojego punktu widzenia pod-
stawową powinnością jest praca 
nad odbudowaniem psychiki 
piłkarzy, szczególnie tych najbar-
dziej podłamanych, przywróce-
nie wiary zespołu w zwycięstwo. 
Trzeba spowodować, że zawod-
nicy szybko zapomną o tym, co 
miało miejsce w ostatnim czasie 
i będą potrafi li w pełni skupić się 
na przyszłości. Jako trener muszę 
jak najszybciej wyłączyć nega-
tywne bodźce u poszczególnych 
graczy, które wpływają na to, że 
Gryf nie jest w stanie wygrać 
od kilku kolejek. Na początku 
atutem będzie zaangażowanie, 
pokazanie, że jest się odpornym 
psychicznie, dopiero potem będą 
wchodzić w grę walory czysto 
piłkarskie.

Skład Gryfa jest za słaby na 
druga ligę? Tak twierdzą nie-
którzy Internauci.
- Pomiędzy drugą a trzecią ligą, 
a Gryf bardzo dobrze radził so-
bie w zeszłym sezonie w lidze 
trzeciej, jest ogromna różnica, 
bo w trzeciej lidze grają zespoły 
z dwóch województw, natomiast 
druga ma charakter ogólnopolski, 
grają w niej zawodnicy, którzy 
kopali piłkę w lidze pierwszej, 
czasem nawet w ekstraklasie. 
Trzeba skupić się na przyszłości, 
odbudować się psychicznie, od-
blokować się – wtedy będziemy 
wygrywać.

Jak wyglądało Pana pierwsze 
spotkanie z piłkarzami Gryfa?

- Już wczoraj, w dniu podpisa-
nia przeze mnie umowy z Klu-
bem, odbył się pierwszy trening. 
Kolejny będzie dzisiaj o 17. 
Na początek przedstawiłem 
piłkarzom moją fi lozofi ę piłki 
nożnej, dużo mówiłem, sporo 
rozmawialiśmy. Zauważyłem, 
że w drużynie trzeba przywró-
cić ducha zwycięstwa i wiarę 
w to, że damy radę. Będę szu-
kał naturalnych liderów zespo-
łu, którzy potrafi ą zachować się 
w sytuacjach trudnych i bardzo 
trudnych, którzy są psychicznie 
odporni. Mówiłem piłkarzom 
o tym, że są w sytuacji trudnej, 
jednak, paradoksalnie, dopiero 
teraz mogą udowodnić swoją 
klasę. Możemy razem posprzą-
tać ten bałagan.

Na czym szczególnie będzie 
się Pan teraz skupiał?
Sezon jest bardzo długi, jeszcze 
nic nie jest stracone. Każda ko-
lejka może powodować spore 
przetasowania w tabeli. W tym 
momencie liczy się tylko jedno 
– Puszcza Niepołomice, czyli 
nasz najbliższy rywal, którego 
będziemy chcieli pokonać. Gryf 
pokazał, że umie grać w piłkę. 
Pamiętamy przecież występy 
w Pucharze Polski, kiedy to 
żółto-czarni eliminowali zespo-
ły pierwszoligowe.
Kim jest Pana astystent?
Arkadiusz Gafka to utalen-
towany trener młodego po-
kolenia. W Lęorku graliśmy 
razem, byłem tam grającym 
trenerem. To bardzo ambitny, 
młody człowiek, który dużo 
się uczy, jeździ po całej Euro-
pie w poszukiwaniu informacji 
i doświadczeń. Chcę mieć wo-
kół siebie ludzi otwartych na 
nowości, bo kto stoi w miejscu, 
ten się cofa. Zrobimy wszystko, 
aby odbudować drużynę Gryfa 
i mam nadzieję, że nasza praca 
przyniesie efekt.

WYWIAD | z Piotrem rzepką, nowym trenerem WKS Gryf 
Wejherowo, rozmawia Piotr Smoliński.

ZROBIMY WSZYSTKO, BY ODBUDOWAĆ 
PSYCHIKĘ PIŁKARZY

Tomasz Kotwica nie jest już 
trenerem Gryfa Wejherowo. 
W poniedziałek wieczorem 
został odwołany przez za-
rząd klubu. Gryf pod wodzą 
29-letniego Kotwicy rozegrał 
w tym sezonie 11 spotkań w 2. 
lidze. Wygrał dwa razy, na sa-
mym początku rundy jesiennej, 
trzykrotnie remisował, sześcio-
krotnie przegrał.
Niedzielna porażka Gryfa z Po-
lonią Bytom 0:4 przelała czarę 
goryczy. Wraz z Tomaszem 
Kotwicą z zespołem pożegnał 
się Adam Duda, trener bram-
karzy. 
Tomasz Kotwica był zawod-
nikiem Gryfa w latach 2011-

2012. W tym czasie wystąpił 
w 37. 3-ligowych spotkaniach 
i w 5 meczach pucharowych, 
zdobywając łącznie trzy 
bramki, w tym jakże pamięt-
ną na warszawskim stadionie 
w ćwierćfi nałowym meczu PP 
z Legią Warszawa. Trenerem 
żółto-czarnych był od połowy 
czerwca 2014 roku.
Nowym trenerem WKS-u zo-
stał Piotr Rzepka, a jego asy-
stentem Arkadiusz Gaffka.
Piotr Rzepka urodził się 
w 1961 roku w Koszalinie. 
Wcześniej pracował m.in. 
w GKS Jastrzębie, Odrze Opo-
le, Bałtyku Gdynia, Bogdance 
Łęczna, Arce Gdynia i Kotwi-

cy Kołobrzeg. Jako pomocnik 
zdobył w roku 1980 wicemi-
strzostwo Europy U-18.
Grał w Gwardii Koszalin, Bał-
tyku Gdynia i Górniku Zabrze, 

następnie wyjechał do Francji 
i tam przebywał w latach 1989 
- 1996, zdobywając bramki dla 
takich klubów jak SC Bastia, En 
Avant Guingamp, FC Annonay, 
AC Ajaccio. Potem wrócił do 
Polski i trafi ł do Arki Gdynia, 
następnie do Pogoni Lębork, 
Orląt Reda, Wisły Tczew oraz 
Unii Tczew. Karierę piłkarską 
zakończył w 2004 roku.
Gryf zajmuje obecnie 17. miej-
sce w tabeli 2. ligi i jest jednym 
z głównych kandydatów do 
spadku. Jest jeszcze czas na od-
robienie strat, trzeba więc mieć 
nadzieję, że piłkarze z Wejhe-
rowa niebawem zaczną zwy-
ciężać.

Kotwica odwołany, 
Rzepka nowym trenerem
WEJHEROWO | Tomasz Kotwica, trener Gryfa Wejherowo, został odwołany ze stanowiska 
przez zarząd Klubu. Cierpliwość członków zarządu skończyła się, gdy żółto-czarni przegrali 0:4 
z Polonią Bytom na własnym stadionie. Nowym trenerem Gryfa został Piotr Rzepka, były szko-
leniowiec m.in. Arki Gdynia.




