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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

STR. 12

WYBORY | Takiego poparcia nie miał chyba jeszcze żaden kandydat na posła. Wojewoda pomorski, mar-
szałek województwa, prezydent Wejherowa, burmistrz Rumi, wójt gminy Wejherowo, lokalni działacze 
sportowi, biznesmeni i przedstawiciele przedsiębiorców – wszyscy jednogłośnie mówią: „Józef Reszke jest 
dobrym kandydatem, życzymy mu, aby dostał się do Sejmu i reprezentował nasz region!”.

W jedności siła!

NOWOCZESNA 
I Z TRADYCJAMI. 
TA SZKOŁA MA 
JUŻ 50 LAT

Minęło już pół wieku, od 
kiedy w Wejherowie otwar-
ta została szkoła, popularnie 
zwana „Elektrykiem”. Dyrek-
cja, grono pedagogiczne, 
uczniowie i zaproszeni 
goście w piątek świętowali 
złoty jubileusz. 

STR. 4
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FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

wyślij zdjęcie

wraz z krótkim

opisem na adres:

pstryk@expressy.pl

Jakub W. 

Gdyby nie to, że stoję na trwale przymocowany do coko-
łu, z całą pewnością w niedzielę 25 października wziął-

bym udział w wyborach do Sejmu i Senatu. Namawiam 
wszystkich wejherowian i mieszkańców powiatu do 

oddania głosu na najlepszych kandydatów. Są nimi 
bez wątpienia Józef Reszke do Sejmu i Kazimierz 
Kleina do Senatu. 

           Jakub W.

Poparcie

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

CAŁY PARKING JEST MÓJ!
Rzecz się dzieje na ulicy Gdańskiej przy bloku nr 66 (W Wejherowie Śmiechowie). Kierow-
ca jasnego audi notorycznie staje tak, jak to jest widoczne na zdjęciu - nie zwracając uwa-
gi na wyznaczone miejsca parkingowe. Obok tego samochodu zazwyczaj parkuje rodzina 
z dzieckiem i rodzice mają problem, by otworzyć drzwi i wyjąć dziecko z samochodu, 
natomiast po drugiej stronie auta zostaje tak mało miejsca, że parkujący obok audi ma 
problem z tym, żeby wysiąść. Ostatnio kierowca audi stanął... w poprzek, zajmując trzy 
miejsca parkingowe!

Obywatel
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Remont 165-metrowego, dość 
problematycznego odcinka 
jezdni, kosztował ponad mi-
lion złotych.
- Wykonujemy kolejne od-
cinki drogowe, które nie są 
pokaźne w sensie długości, 
natomiast rozwiązują wiele 
problemów komunikacyjnych 
w dzielnicy Śmiechowo – po-
wiedziała Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta miasta 
Wejherowa. - Tu jest niedale-
ko szkoła i to jest kolejny taki 
element, który będzie powo-
dował chociażby płynniejszą 
drogę dzieci do szkoły. Tutaj 
jest 165 metrów drogi i, po-
wiem szczerze, że to był naj-
mniejszy problem jeśli chodzi 

o samą nawierzchnię. Było 
dużo więcej problemów tech-
nicznych, związanych z tym, 
co mamy pod nawierzchnią. 
To są te roboty, o których nikt 
nie wie, których nikt nie wi-
dzi, a które generują potężne 
środki finansowe. Zrobili-
śmy kanalizację deszczową, 
przebudowaliśmy wodociąg, 
oświetlenie jest na tej ulicy, 
ale również dużym wyzwa-
niem [...] były te mury oporo-
we, które widzimy po jednej 
i drugiej stronie. Niestety, 
ukształtowanie terenu w tym 
miejscu jest takie, że są one 
niezbędne, aby ochronić te 
posiadłości znajdujące się po 
bokach.

- Ten kawałek ulicy nie był 
zrobiony ze względów inży-
nieryjnych i też kosztowych, 
właśnie teraz udało się to 
zrobić i się bardzo z tego 
cieszę – dodał Bogusław 
Suwara, sekretarz miasta 
Wejherowa. – To jest taki 
skrót od strony ulicy Necla 
w kierunku szkoły numer 5 
[...]. Co prawda była ulica 
Trepczyka, ale im więcej 
jest robionych ulic na Śmie-
chowie, tym bardziej się cie-
szę. Niewiele osób mieszka 
przy ulicy Chmielewskiego, 
jednak jeździ tutaj dużo sa-
mochodów, utworzył się tu 
ciąg komunikacyjny.
PS

Chmielewskiego 
oficjalnie otwarta
WEJHEROWO | Oficjalne otwarto wyremontowaną ulicę Chmie-
lewskiego w Wejherowie Śmiechowie. To kolejna inwestycja Urzędu 
Miasta w tej dzielnicy. 

Bardzo miłe wiadomości do-
tarły do nas z Wrocławia. Od-
były się tam kolejne już Mi-
strzostwa Polski w Carvingu, 
czyli w tworzeniu fantazyj-
nych dekoracji  z owoców 
i warzyw. Mistrzem Polski 
został Grzegorz Gniech 
z Wejherowa. Wicemistrzem 
Polski w Carvingu została 
Dominika Sadowska z Rumi, 
natomiast III miejsce zajął 
Mariusz Gromek z Krakowa. 
Zarówno nowy Mistrz Polski 
Grzegorz Gniech jak i Wice-
mistrzyni Polski Dominika 
Sadowska reprezentowali 
team Carving-Art z Instytutu 
Sztuki Carvingu, który mie-
ści się w Wejherowie. 
Do Wrocławia zjechało 14 

zawodników z całej Polski. 
Taka liczba uczestników 
sprawiła, że były to jedne 

z najliczniejszych Mistrzostw 
Polski w całej ośmioletniej 
historii zawodów. (raf)

fo
t. 

PS

Został mistrZem carvingu
WEJHEROWO | Grzegorz Gniech, wejherowianin, zdobył Mistrzostwo Polski w Carvingu, 
wicemistrzem została Dominika Sadowska z Rumi. 

Od lewej: Mariusz Gromek (III), Grzegorz Gniech 
(Mistrz Polski), Dominika Sadowska (II), Monika 
Herok (najlepszy debiut)
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Sala w wejherowskim muzeum 
dosłownie pękała w szwach. 
- Tak wielu znamienitych go-
ści naraz chyba jeszcze nigdy 
tu nie było – skomentował 
Tomasz Fopke, dyrektor Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie. 
Józef Reszke, kandydat na 
posła, podziękował zebranym 
za dotychczasowe wsparcie 
i zaangażowanie w kampanię 
wyborczą.
- Dziękuję, że tak licznie Pań-
stwo przyszliście, co odbieram 
jako poparcie mojej osoby oraz 
Kazimierza Kleina (kandyda-
ta na senatora – przyp. red.) 
- zwrócił się do zebranych Jó-
zef Reszke. - Liczę na to, że 
w nadchodzących wyborach 
parlamentarnych osiągniemy 
sukces i będzie to też Wasza 
zasługa. Dziś Polskę czekają 
poważne wyzwania, sytuacja 
w Europie jest niepewna, dlate-
go tym większe znaczenie ma 
wybranie odpowiednich osób 
– takich, którzy będą mieli coś 
do powiedzenia i zaoferowa-
nia, takich, którzy mają do-
świadczenie. 
- Józefa Reszke wszyscy zna-
cie, ponieważ od początków 
Wolnej Polski pracował w sa-
morządzie, na różnych szcze-

blach – dodał Kazimierz Kle-
ina, senator RP, ubiegający się 
o reelekcję. - I był wszędzie, 
gdzie działo się coś ważnego 
dla miasta Wejherowa oraz 
okolicznych miast i wsi. Nie 
tylko tam, gdzie były sprawy 
samorządowe, ale też sprawy 
społeczne i inne. Polska jest 
teraz w przełomowym momen-
cie, ale ten moment może być 
dobry i pozytywny. Dlatego 

prosimy, abyście nam jeszcze 
raz zaufali i w niedzielę udzie-
lili poparcia. Józef Reszke to 
najlepszy kandydat z Wejhero-
wa i jednocześnie jeden z naj-
lepszych na listach PO. 
Henryk Skwarło, wójt gminy 
Wejherowo, scharakteryzował 
osobę Józefa Reszke w bar-
dziej żartobliwy sposób:
- Józef Reszke w swojej 20-
letniej działalności samorzą-

dowej dał się poznać jako 
samorządowiec wojujący 
i chciałbym powiedzieć, że 
Sejm to jest właściwa arena 
do takich działań – powiedział 
wójt. - Życzę więc zarówno 
kandydatowi na posła, jak i se-
natorowi, żeby wywalczyli dla 
naszego powiatu jak najwięcej. 
Wybory – już w najbliższą nie-
dzielę, 25 października. 
Rafał Korbut

Mocni kandydaci
RySzaRD StaCHuRSkI, 
wojewoda pomorski:

- Macie państwo komfort, bo macie najlepszego 
kandydata – Józefa Reszke. Ale jeżeli nie chcie-
libyście z jakiegoś powodu oddać na niego gło-
su, to na tej liście jest jeszcze 27 innych osób. 

My nie chcemy wiele, chcemy wygrać te wybo-
ry. Pomóżcie nam w tym, pomóżcie Polsce. Proszę więc, abyście 
wszyscy poszli do wyborów, namówili znajomych, sąsiadów, 
krewnych, rodzinę, abyście skorzystali z tego prawa i obowiązku, 
jakim są wybory. I oddajcie głos na uśmiechniętą, zadowoloną 
i usatysfakcjonowaną Polskę, w tym na Józka Reszke i Kazimierza 
Kleinę. 

MIeCzySław StRuk, 
marszałek województwa pomorskiego:

- Byłoby wielką hipokryzją gdybyśmy my – oso-
by, które odpowiadają w regionie za sprawy 
publiczne – mówili, że wszystko jest na znako-
mitym poziomie. Stąpamy po ziemi, nie ode-
rwaliśmy się od ludzi. Nikt z nas nie jest dosko-

nały i nasi kandydaci zapewne też nie są bez wad. Ale to, co ich 
cechuje, to to, że sprawy publiczne traktują z wielką troską i są 
one bardzo bliskie ich sercom. Dziś realnym zagrożeniem jest to, 
że mówi się o podziale naszego regionu. A my musimy być ra-
zem, nie możemy się zgodzić na to, żeby to, co było kształtowane 
przez wieki, teraz rozdzielać. Wiem, że Józef Reszke i Kazimierz 
Kleina, jeśli będą w Sejmie i Senacie, nie dopuszczą do takich 
podziałów. 

kRzySztOf HIlDebRanDt, 
prezydent Wejherowa:

- Wybory to moment, w którym możemy podej-
mować decyzje i naszym obowiązkiem jest sko-
rzystanie z tej możliwości. Ważną kwestią jest roz-
wój naszego regionu i w tym kontekście ważne 
jest, aby Kaszubi mieli swojego przedstawiciela. 

Z mojego – jako prezydenta Wejherowa – jesteśmy w momencie 
przygotowywania budżetu na przyszły rok. W trakcie tworzenia 
budżetu pojawiają się problemy lokalne, miejskie. A mianowicie, 
aby wszystkie nowe zadania, jakie parlament nakłada na samo-
rządy, były wprowadzane w życie wraz ze środkami finansowymi 
potrzebnymi na ten cel. I aby przepisy tworzone przez parlament 
były jednoznaczne. Dlatego chciałbym, aby w parlamencie byli 
doświadczeni ludzie samorządu, tacy jak Józef Reszke. 

MICHał PaSIeCzny, 
burmistrz Rumi

- Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. 
Niegdyś, gdy z klubem sportowym popadliśmy 
w tarapaty, zwróciliśmy się z prośbą o pomoc do 
ówczesnego starosty wejherowskiego, Józefa 

Reszke. I on wyciągnął do nas rękę, pomógł nam. 
Później, w wyborach do samorządu, wspierał naszą młodą grupę. 
W efekcie uzyskaliśmy 15 z 21 mandatów w Radzie Miejskiej, a ja 
zostałem burmistrzem. Józef Reszke jest więc skuteczny w dzia-
łaniu. Jeszcze lepiej pokazuje to inwestycja Leśna-Cegielniana – 
chyba żaden inny powiat takiej wielkiej inwestycji nie zrealizował. 
Co do senatora Kazimierza Kleiny to znam go od dawna i wspie-
rał mnie wówczas, gdy byłem radnym i nikt jeszcze nie myślał, że 
mogę zostać burmistrzem Rumi. Mam nadzieję, że teraz mogę mu 
się odwdzięczyć i walka o mandaty będzie wygrana. 

WYBORY | Józef Reszke, były starostwa wejherowski i kandydat na posła w niedzielnych wybo-
rach parlamentarnych, podsumował kampanię wyborczą. Na spotkanie podsumowujące licznie 
przybyli przedstawiciele władz województwa, lokalnych samorządów i wielu innych gości. 
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Najlepsi, bo razem… to hasło, 
które w praktyce i z dużym po-
wodzeniem stosują dyrekcja, 
nauczyciele i uczniowie ZSP 
nr w 2 w Rumi popularnego 
„Hipolita” oraz dyrekcja i pra-
cownicy znanej, francuskiej 
sieci sklepów Leroy Merlin 
w Rumi. Współpraca, można 
powiedzieć sąsiedzka, została 
zainicjowana przez nauczyciel-
kę Sylwię Pojawę, która kilka 
lat temu sama odbywała staż 
w ramach pilotażowego pro-
gramu doskonalenia nauczy-
cieli kształcenia zawodowego 
poprzez praktyki w sieci Leroy 
Merlin w Bydgoszczy a swoje 
doświadczenia przeniosła do 
szkoły. Z czasem uczniowie 
z „Hipolita” z klas o profilu 
logistyk oraz sprzedawca od-
bywali praktyki zawodowe 
w sklepie w Rumi i pod okiem 
zaangażowanych i chcących 
dzielić się wiedzą pracowni-

ków nabywali doświadczeń, 
które są niezwykle cenne na 
rynku pracy. Aktywnie uczest-
niczyli również w lokalnych 
akcjach handlowych: „Dni Bo-
hatera Domu”, „Dzień Sąsia-
da”, czy urodziny LM w Rumi. 
Firma pomogła szkole dopo-
sażyć pracownię logistyczno-
handlową, a szkoła udzielała 
wsparcia poprzez m.in. przy-
gotowanie przez uczniów ca-
teringu na ważne uroczystości, 
świadczenie usług fryzjerskich 
dla klientów sklepu czy też 
pomoc klientom w zakupach. 
Obydwie instytucje wspól-
nie dbają o swoją promocję 
m.in. w internecie. Wzajemna 
współpraca układała się na tyle 
dobrze, że po 3 latach zapadła 
decyzja o podpisaniu umowy 
patronackiej. Dyrektor ZSP nr 
2 Piotr Wołowski nie ukrywał 
zadowolenia z powodu tego, 
że uczniowie jego szkoły będą 

mieli dzięki współpracy lep-
szy start przy poszukiwaniu 
pracy a dyrektor Leroy Merlin 
Krzysztof Nasiadka chwalił 
ich zaangażowanie w pracę 
podczas staży i chęć nauki, 
stawiając ich za wzór młod-
szym kolegom i koleżankom. 

Uczestniczący w uroczystości 
etatowy członek zarządu po-
wiatu wejherowskiego Woj-
ciech Robakowski podkreślał, 
że na tym właśnie polega no-
woczesne kształcenie młodych 
ludzi, nie tylko na nauczaniu 
teorii ale na stosowaniu jej 

w praktyce, którą dzięki współ-
pracy z Leroy Merlin ucznio-
wie z Hipolita będą mogli bez 
przeszkód nabywać. Najbliższa 
wspólna inicjatywa  już nieba-
wem. W dwa weekendy:7-8 
oraz 14-15 listopada 2015 roku 
uczniowie wezmą udział w te-

gorocznej akcji „Dni Bohatera 
Domu” w Leroy Merlin - już 
dziś zapraszamy na warsztaty 
oraz pokazy fryzjerskie i kuli-
narne. 
Danuta Necel-Lewandow-
ska, Sylwia Pojawa  ZSP nr 
2 w Rumi

Umowa patronacka ZSP nr 2 
w Rumi z Leroy Merlin
RUMIA | 15 października 2015 r. Dyrektor Leroy Merlin w Rumi Krzysztof Nasiadka i dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi Piotr 
Wołowski uroczyście podpisali umowę patronacką, którą podsumowali dotychczasową udaną współpracę oraz wyznaczyli cele na najbliższe lata.

Na czym koncentro-
wała Pani swoją pracę 
w Sejmie VII kadencji?

- Pracowałam w dwóch 
komisjach: Zdrowia 
i Obrony Narodowej. 
W Komisji Zdrowia zabie-
gałam o dostęp pacjentów 
do nowoczesnych metod 
diagnostycznych i tera-
pii lekowych. Natomiast 
działając w Komisji Obro-
ny Narodowej walczy-
łam o miejsca pracy dla 
polskich stoczniowców, 
o przyszłość Stoczni Ma-
rynarki Wojennej i o zle-
cenia przemysłu zbrojenio-
wego dla polskich stoczni. 

Co wspomina Pani naj-
milej z dobiegającej koń-
ca kadencji? 

- Cieszy mnie przede 
wszystkim ogromna liczba 
spotkań z ludźmi. To dla 

mnie „paliwo” do dalszego 
działania. Dało mi to rów-
nież możliwość poznania, 
jakie są potrzeby i ocze-
kiwania mieszkańców re-
gionu. Okazji do tego było 
wiele: konferencje, marsze 
seniora, współpraca z or-
ganizacjami pozarządo-
wymi. Włączałam się też 
w wiele akcji charytatyw-
nych i prospołecznych, po-
nieważ uważam, że sami 
również możemy i powin-
niśmy kreować przestrzeń 
wokół nas w taki sposób, 
by dobrze się nam żyło. 

Jakie ma Pani plany na 
następną kadencję?

- Jeżeli moja dotychcza-
sowa praca zyska uzna-
nie w oczach wyborców 
i otrzymam mandat zaufa-
nia na kolejną kadencję, 
chciałabym przede wszyst-
kim zabiegać o dalszy 

rozwój Pomorza, rozwój 
stoczni i portów, o szko-
ły przyjazne uczniom 
i zwiększenie oferty dla 
seniorów. Jest jeszcze 
wiele do zrobienia: trzeba 
zapewnić mieszkańcom 
Pomorza dostęp do nowo-
czesnej opieki szpitalnej, 
infrastruktury drogowej 
i kolejowej. 

Nie zapomina Pani tak-
że o sprawach dotyczą-
cych kultury. Nie sposób 
pominąć Pani zaangażo-
wania w otwarcie Stacji 
Kultura czy organizacji 
Międzynarodowego Fe-
stiwalu Muzyki Religij-
nej w Rumi...

- Tak, bo to właśnie 
kultura świadczy o na-
szym rozwoju i poziomie. 
Otwarcie Stacji Kultura 
to stworzenie w mieście 
całkowicie nowej jakości 

– to tu skupia się obecnie 
niemal całe życie kultu-
ralne miasta. Obiekt jest 
też przedstawiany w ca-
łym kraju jako wzorzec 
zarówno w dziedzinie 
architektury, jak i samej 
działalności. Jeśli zaś cho-
dzi o Festiwal, to co roku 
włączam się w działania 
mające na celu pozyskanie 
środków z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego na nagrody dla 
laureatów, bo wiem jak 
ważny jest to wydarzenie 
dla miłośników muzyki 
sakralnej. 

Dziękuję za rozmowę 
i życzę wygranej. 

- Również dziękuję 
i zapraszam na wybory, 
bo to właśnie Państwo 
w niedzielę zadecydujecie 
o przyszłości naszego re-
gionu i kraju.

Po pierwsze: dalszy 
rozwój Pomorza
Rozmowa z Krystyną Kłosin, Posłem na Sejm RP. 
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Realne znaczenie: chodzi 
przecież o przyszłość każdego 
z nas, Polek, Polaków, naszych 
dzieci. Każdy z Państwa, bez 
względu na stanowisko czy 
wykształcenie, bez względu 
na to, czy jest seniorem czy 
wkraczającą w dorosłość oso-
bą, 25 października będzie 
mógł dokonać wyboru. 
Ważne jest, aby  z tego pra-
wa skorzystał i wziął czynny 
udział w wyborach parlamen-
tarnych.
Uważam, że warto brać udział 
w wyborach, ponieważ są one 
najważniejszym osiągnięciem 
państwa demokratycznego 
oraz podstawowym elemen-
tem wywierania wpływu 

na politykę kraju. Są one rów-
nież jednym z podstawowych 
obowiązków obywatelskich. 
Jako obywatele Rzeczypospo-

litej Polskiej mamy przecież 
nie tylko prawa, wynikające 
z faktu bycia Polakiem czy 
Polką, ale i obowiązki. Wy-

bory dają nam jeszcze jedną 
przewagę: w ten sposób to my 
zdecydujemy, kto będzie 
sprawował rządy, jak będzie 
wyglądać edukacja,. kto usta-
li wysokość podatków oraz 
korzystne akty prawne. Jeżeli 
chcemy tworzyć społeczeń-
stwo obywatelskie, a więc 
brać odpowiedzialność za to, 
co się dzieje w naszym kraju 
i wokół nas, nie powinniśmy 
uchylać się od udziału w wy-
borach. Polska to przecież 
nasz wspólny dom. Razem 
twórzmy Polskę Przyszłości!
Do zobaczenia przy urnie wy-
borczej 25 października!

Dariusz Męczykowski

Twój głos jest ważny!
Najbliższa niedziela 25 października 2015 roku będzie miała decydujące znaczenie dla 
losu naszej ojczyzny na najbliższe 4 lata.

Informacja w sprawie dowozu osób niepełnospraw-
nych do lokali wyborczych na terenie Gminy Wejhero-
wo w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Wójt Gminy Wejherowo wychodząc naprzeciw potrze-
bom osób niepełnosprawnych, chcących czynnie uczest-
niczyć w wyborach  informuje, że w dniu wyborów 25 paź-
dziernika 2015 r. mieszkańcy Gminy Wejherowo będą mo-
gli  skorzystać z dowozu do właściwego lokalu wyborcze-
go w godz. 09.00 – 18.00.
W tym celu osoby niepełnosprawne mające problem z do-
tarciem do lokalu wyborczego powinny w niedzielę 25 
października 2015 r. zadzwonić pod numer 586779712 
w godz. od 9.00 do 18.00  podając swój dokładny adres.
Po przyjęciu zgłoszenia należy oczekiwać na samochód, 
który dowiezie wyborcę do lokalu wyborczego.

OGŁOSZENIE

Największa inwestycja drogo-
wa toczy się obecnie w rejo-
nie ulic Hetmańskiej i Długiej. 
Finansowanie budowy jezdni, 
miejsc postojowych oraz ka-
nalizacji deszczowej zapewnia 
budżet miasta wspierany środ-
kami pozyskanymi z Unii Eu-
ropejskiej w ramach projektu 
„Ochrona wód Zatoki Gdań-
skiej – budowa i modernizacja 
systemu odprowadzania wód 
opadowych w Gdyni i Małym 
Trójmieście Kaszubskim”. 
Aktualnie na Hetmańskiej 
i Długiej toczą się już fi nalne 
prace, które mają się zakoń-
czyć do końca października.
Na ulicy Kazimierskiej re-

alizowana jest inwestycja 
z udziałem fi nansowym 
mieszkańców – do końca roku 
ma zostać ukończony remont 
drogi, powstanie także kana-
lizacja deszczowa oraz nowe 
oświetlenie ulicy.
- Duża część z tych zadań reali-
zowana jest przy współudziale 
fi nansowym mieszkańców. 
Taki sposób przyspieszania 
inwestycji drogowych stał się 
już pewną rumską tradycją – 
mówi Ryszard Grychtoł, se-
kretarz miasta.
Kierowców ucieszą także 
remonty, na ulicach Żegla-
rzy oraz Abrahama. Ulica 
Żeglarzy, zgodnie z postula-

tami mieszkańców, zostanie 
utwardzona, powstaną nowe 
chodniki i oświetlenie. Mię-
dzy ul. Abrahama i Towarową 
powstaje nowy odcinek ciągu 

pieszego ułatwiający komuni-
kację. Budowana jest również 
kanalizacja deszczowa oraz 
oświetlenie ulicy. 
(raf)

Kolejne inwestycje drogowe
RUMIA | Dobre wiadomości dla mieszkańców Rumi – do końca roku w mieście zostaną 
zrealizowane remonty i przebudowy dróg na łączną kwotę prawie 3,2 mln zł.

Ponadto radni przegłosowali 
nadanie nazwy ulicy w So-
pieszynie, Nowym Dworze 
Wejherowskim oraz nieod-
płatne nabycie nieruchomości 
położonych we wsi Gościci-
no i Góra. Kolejne przyjęte 
uchwały dotyczyły przystą-
pienia gminy w roku 2016 
do programu wieloletniego 
pod nazwą „Program rozwo-
ju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 
2016-2019”, popularnie zwa-
nego schetynówkami oraz 
zawarcia umów partnerskich. 
Radni udzielili również po-
mocy fi nansowej powiatowi 

wejherowskiemu związanej 
ze wspólnym przystąpie-
niem do Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 
2016-2019, celem wspólnej 
realizacji zadania pn: „Roz-
budowa drogi powiatowej nr 
1438G Żelazno-Mierzyno-
Kostkowo-Bolszewo, na od-
cinku Bolszewo-Góra” oraz 
wyrazili zgodę na przystąpie-
nie gminy Wejherowo do sto-
warzyszenia gmin p.n. „Sa-
morządowe Stowarzyszenie 
S6”, związanego z planowaną 
drogą ekspresową S6.
(UG Wejherowo)

Plany, nowa ulica 
i wspólne cele
GM. WEJHEROWO | Przedmiotem obrad 
podczas XIII sesji Rady Gminy Wejherowo 
było m.in. przystąpienie do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla fragmentu wsi 
Gościcino i Bieszkowice oraz przystąpienie 
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla fragmen-
tu wsi Bolszewo oraz Gościcino – Kolonia.



W zgłoszeniu trzeba zamieścić 
następujące informacje: wiek, 
sytuacja zdrowotna, występo-
wanie chorób (typu cukrzyca, 
niedoczynność tarczycy, nad-
ciśnienie, itp.), waga, aktualne 
zdjęcie oraz list zawierający 
wyjaśnienie, dlaczego to wła-
śnie Panią/Pana mamy odchu-
dzać. Zgłoszenia należy wy-
słać drogą mailową na adres: 
sylwetka.gabinetdietetyczny@
wp.pl. Osoba, która wygra, 
będzie przez 3 miesiące korzy-
stać z bezpłatnych porad i zale-
ceń dietetyka, a my na łamach 
Expressu Powiatu Wejherow-
skiego będziemy prezentować 
postępy tej osoby w walce 
z niepotrzebnymi kilogramami. 
Na koniec kuracji osoba zo-
stanie poddana metamorfozie 
w współpracującym z Panią 
Aleksandrą Bigott gabinecie 
kosmetycznym oraz denty-
stycznym.

Przy okazji warto się zastano-
wić, dlaczego należy udać się 
po pomoc do specjalisty, przed 
rozpoczęciem odchudzania.
- Ludzie w zależności od wieku, 
płci, trybu życia, wykonywane-
go zawodu, ewentualnie chorób 
różnią się od siebie – wyjaśnia 
mgr inż. Aleksandra Bigott, 
dietetyk z gabinetu dietetycz-
nego „Sylwetka” w Redzie. 
- Dieta każdego z nas powin-
na więc być dobrana indy-
widualnie do naszych prefe-
rencji. Nie warto korzystać 
z gotowych ogólnie dostęp-
nych kuracji, gdyż nawet te 
najpopularniejsze mogą być 
nieodpowiednie dla naszego 
organizmu i nam zaszkodzić. 
Odpowiedni jadłospis ułożyć 
może jedynie wykwalifi kowa-
ny dietetyk, po przeprowadzo-
nych dokładnych pomiarach 
oraz wywiadzie na temat do-
tychczasowego trybu życia.

Schudnij z gabinetem dietetycznym 
Sylwetka i Expressem!
REDA | Co zrobić, aby schudnąć z pomocą profesjonalnego dietetyka zupełnie bezpłatnie? Wystarczy wysłać zgłoszenie i wziąć udział w naszym 
konkursie. Główna nagroda to bezpłatna, 3-miesięczna kuracja odchudzająca, prowadzona pod okiem dietetyka mgr inż. Aleksandry Bigott , pra-
cującej w gabinecie dietetycznym „Sylwetka” w Redzie.

GABINET DIETETYCZNY 
„SYLWETKA”
ul. Jana Brzechwy 12
Reda 84-240

Poszukiwanie niesprawdzo-
nych informacji na forach 
internetowych niekoniecznie 
musi być dobrym pomysłem. 
Specjalista zawsze udzieli 
odpowiedzi na nurtujące py-
tania oraz jasno i przejrzyście 
wyjaśni zasady postępowania 
w trakcie kuracji. Dietetyk jest 
źródłem pewnej, fachowej 
i sprawdzonej wiedzy.
Jak przekonują specjaliści, die-
ta nie musi wiązać się z restryk-
cyjną głodówką. Schudnąć 
szybko, nie znaczy wcale zdro-
wo. Niedostarczanie do organi-
zmu wszystkich niezbędnych 
witamin i mikroelementów 
może powodować zmęczenie, 

pogorszenie się stanu skóry, 
włosów oraz paznokci, a także 
anemię. Zbilansowane posiłki 
i odpowiednio ułożona dieta 
przez specjalistę zapewni sku-
teczne chudnięcie bez uczucia 
głodu i efektu jo-jo. Dieta wca-
le nie musi być więc pasmem 
wyrzeczeń.
Kuracja z dietetykiem jest więc 
nie tylko łatwiejsza, ale też sku-
teczniejsza od tej stosowanej 
na własną rękę. Jeżeli chciała-
byś/chciałbyś schudnąć pod 
okiem mgr inż. Aleksandry 
Bigott z gabinetu dietetycz-
nego „Sylwetka” w Redzie, 
zachęcamy do wysłania zgło-
szenia! 

tel. 728 432 003 | e-mail: sylwetka.gabinetdietetyczny@wp.pl
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Szanowni Państwo!
Mój Kraj - najpiękniejszy. Moja Ojczyzna - najukochańsza. 
Moje Państwo - opiekuńcze. Chciałbym tak się wyrażać, jak 
wyraża się Duńczyk…  o Danii.
Polska, to piękny kraj. Dlaczego więc przezywamy Ojczyznę  
od najgorszych,  że chore Państwo, że chora służba zdrowia, 
że chore szkolnictwo, że chora Władza? 
Może mamy trochę racji? 
Może Polska rzeczywiście wymaga naprawiania, uzdrawia-
nia? Może potrzeba nam „sanacji”, może czekają nas lata „rzą-
dów sanacyjnych”? 
Mamy prawo  /i mamy obowiązek/ wybrać, wyrazić w tej 
sprawie swój pogląd.  
Bez naszego udziału, Polskę będą uzdrawiać różni „uzdrowi-
ciele”, różni „szarlatani”, polityczni „znachorzy”.  
Mamy wolne wybory ! Możemy wybrać i Władzę, 
i Opozycję.  
Mamy trochę czasu na przemyślenia, a potem – wybierajmy. 
Wybierajmy najlepszych, szlachetnych, mądrych, wrażliwych 
na krzywdę społeczną. Patrzą nam w oczy z plakatów Kan-
dydaci,  pokazują wrażliwe społecznie serduszka   i obiecu-
ją:   „Edukacja, Zdrowie, Praca”, „Praca, zdrowie, rodzina, 
pogoda dla Wszystkich”. Zdrowie dla Wszystkich !  Raj na 
ziemi! 
Aż dziw, że reprezentując partie prawicowe, liberalne  – 
Kandydaci głoszą poglądy żywcem przepisane z programów 
lewicowych … Czy kłamią? Może na tym polega  polityczne 
szalbierstwo i cyniczna gra, przed którą przestrzega nas Lech 
Wałęsa?
Sprawdzimy. 

Demokrację wymyślono jako zabezpieczenie przed dykta-
turą, totalitaryzmem, sobiepaństwem, samowolą.  Instytu-
cją chroniącą nas  jest opozycja parlamentarna.  Opozycja 
parlamentarna, opozycja silna, mądra i skuteczna  może w 
odpowiednim momencie być hamulcowym, katalizatorem, 
rodzajem kontroli wewnętrznej. 
Wybierając Władzę, zadbajmy o Opozycję.

Szanowni  Państwo!
Skoncentrujmy się przez chwilę na problemach zdrowia:
Jest oczywistą oczywistością, że dla każdego zdrowie jest 
najwyższą wartością.
Każdy z Kandydatów powinien więc przedstawić swoje oso-
biste poglądy na temat poprawienia, naprawienia, uzdro-
wienia systemu opieki zdrowotnej. Każdy powinien być od-
pytany z podstawowych wiadomości o zdrowiu jednostki, 
rodziny, grup społecznych , dzieci, kobiet, o zdrowiu senio-
rów. 
Problemem jest też zdrowie naszych rządzących… 
Jest o czym porozmawiać, jest nad czym zastanowić się.  Zbyt 
dużo jest w naszym pięknym, może nawet najpiękniejszym 
kraju  – niepełnosprawności, smutku, lęku, agresji, depresji. 
Upychamy „pod dywan” nadumieralność na choroby cywili-
zacyjne, epidemię samobójstw /!/ i inne problemy zdrowia 
publicznego. 
Rośnie dysproporcja między tymi, którym rosną wskaźniki 
„poczucia szczęścia” i tymi z „poczuciem wykluczenia”. Zbyt 
mało jest radości życia, uśmiechu, życzliwości. 
A przecież Polska to piękny kraj! 

Rudolf Greczko

LIST OTWARTY  -  DO WYBORCY Życzę Ci, Wyborco: 
Władzy Praworządnej i Sprawiedliwej,
Władzy Opiekuńczej, Służebnej i Spolegliwej... 

Od Redakcji: 
Autor jest lekarzem praktykującym od ponad 50 lat, od 25 
lat w Łebie.   Jest specjalistą medycyny społecznej, tutorem 
medycyny rodzinnej. Doktor Greczko jest jednym z intelek-
tualistów socjaldemokracji.

Nowa Izba jest nie tylko miej-
scem pamięci, lecz przede 
wszystkim projektem eduka-
cyjnym skierowanym do mło-
dzieży.
Poprzednia izba była pełna 
gablot i nie wzbudzała do-
statecznego zainteresowania 
uczniów. Nowa jest i miej-
scem pamięci o „Solidarno-
ści” oraz wydarzeniach z nią 
związanych, i projektem edu-
kacyjnym dla młodzieży, która 
będzie poznawać - w ciekawy 
sposób, m.in. z wykorzysta-
niem sprzętu multimedialne-
go - historię „Solidarności” 
w Polsce i w Wejherowie.
Na uroczystości otwarcia 
nowej Izby „Solidarności” 
w wejherowskiej „samocho-
dówce” byli obecni m.in. 
Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski, a także przed-
stawiciele Instytutu Pamięci 
Narodowej w Gdańsku oraz 
gdańskiego Europejskiego 
Centrum Solidarności. Za-
deklarowano współpracę 
ECS-u ze szkołą.
Pomysłodawcą zmiany wize-

runku Izby „Solidarności” był 
Wojciech Rybakowski, etato-
wy członek zarządu powiatu 
wejherowskiego. Izbę z dumą 
prezentowała Anna Wilk, dy-
rektor ZSP nr 4.
- Mam nadzieję, że Izba ta 
będzie miejscem, które będzie 

tętniło życiem. Trzeba tutaj 
zapraszać również młodzież 
z innych szkół, także z gim-
nazjów, aby młodzi ludzie 
doświadczali żywej lekcji hi-
storii - powiedziała Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski.
PS

Otworzyli Izbę „Solidarności” 
w Wejherowie
POWIAT | W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie uro-
czyście otwarto Izbę „Solidarności”, która powstała tam w miejscu starej, 
urządzonej w sposób tradycyjny, przez co była mało atrakcyjna dla uczniów. 
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W tym roku obchody Dnia 
Edukacji Narodowej odbyły 
się w Gimnazjum nr 1 im. 
Stanisława Ormińskiego. 
Podczas uroczystości obecni 
byli m.in. p. Krystyna Kłosin, 
poseł na Sejm RP; p. Jan 
Główczewski, dyrektor Wy-
działu Rozwoju Edukacji 
Kuratorium Oświaty w Gdań-
sku; Michał Pasieczny, bur-
mistrz Rumi, przedstawiciele 
Rady Miejskiej oraz Urzędu 
Miasta Rumi, a także pracow-
nicy rumskich szkół. Gospo-
darzem uroczystości była p. 
Jolanta Braun, dyrektor Gim-
nazjum nr 1.  
- Dzień Edukacji Narodowej 
to szczególne święto polskiej 
szkoły. Święto wszystkich 
nauczycieli oraz pracowni-
ków administracji i obsługi. Z 
tej okazji składamy Państwu 

serdeczne podziękowania za 
całoroczną pracę, za pomoc 
uczniom w zrozumieniu 
świata i siebie. Z uznaniem 
pragniemy podkreślić trud, 
który wkładają Państwo w 
wychowanie młodego poko-
lenia – mówił podczas uro-
czystości Michał Pasieczny. 
Uroczystość stała się okazją 
do wręczenia Nagród Burmi-
strza Miasta. Wyróżnieni na-
uczyciele to: Ziemowit Ber-
natowicz, Anna Dąbrowska, 
Katarzyna Strumnik-Drabiń-
ska i Daniel Hadam z Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących; 
Sylwia Popczyk ze Szkoły 
Podstawowej nr 10, Alicja 
Kozłowska z Gimnazjum nr 
1, Halina Matysiak-Drąg i 
Monika Polak-Bojan z Gim-
nazjum nr 2; Iwona Gniew-
kowska z Gimnazjum nr 4. 

Także rumska młodzież po 
raz kolejny dowiodła, że nie 
brakuje jej talentu. Ucznio-
wie zadbali o bogatą oprawę 
artystyczną. W programie nie 
zabrakło popisów wokalnych 
i muzycznych, przedstawień 
teatralnych oraz pokazów ak-
tywności fizycznej. Uroczy-
stość urozmaicały występy 
szkolnej orkiestry. 
Dzień Edukacji Narodowej 
obchodzony jest w placów-
kach oświatowych w całej 
Polsce. Jest to święto wszyst-
kich pracowników szkolnic-
twa. Wydarzenie upamiętnia 
rocznicę powstania Komisji 
Edukacji Narodowej, która 
została powołana w 1773 
roku na wniosek króla Sta-
nisława Augusta Poniatow-
skiego. 
(raf)

Święto nauczycieli 
i pracowników oświaty
RUMIA | W dniu 14 października obchodzono w całej Polsce Dzień 
Edukacji Narodowej. Atrakcji nie zabrakło również w Rumi. 
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Panie Marcinie, dlaczego Pan kandyduje?

Z powodu czysto anty-systemowych.  Na 
co dzień mam styczność w zasadzie z całym 
przekrojem naszego społeczeństwa. Widzę 
ich bezradność i zrezygnowanie, widzę ich 
zubożenie, widzę ich codzienne problemy. 
Czasem mam wrażenie, że robię trochę za 
psychologa. Ludzie muszą po prostu się wy-
gadać. Matki narzekają, że muszą po cichu 
dokupować podręczniki, gdyż te darmowe 
(chociaż zapłacone w podatkach) nie są wy-
starczające do prawidłowego wykształcenia 
dziecka. Robi to się w dużej tajemnicy, bo 
Kuratorium robi kontrole, a taki nauczyciel 
może mieć spore nieprzyjemności. Słyszę 
opowieści pielęgniarek, które są zmuszane 
do założenia własnej działalności gospodar-
czej, aby pracować w przychodni zdrowia. 
W przeciwnym wypadku stracą pracę. I co 
najgorsze, coraz częściej słychać postano-
wienie wyjazdu za chlebem na zachód. Moż-
na by książkę napisać.  

Czyli problemy ludzi? 

Tak, ale te problemy są pochodną. W mojej 
ocenie leżą w bylejakości polskiego syste-
mu politycznego. Co tu dużo mówić, od lat 
rządzą te same osoby, które są oderwane od 
rzeczywistości, a interesuje ich tylko, aby 
dostać się na kolejne 4 lata do tzw. koryta. 
Problemy się nawarstwiają, dług publiczny, 
nas wszystkich rośnie o ponad 200 mln zł na 
dobę, czeka nas krach systemu emerytalne-
go, a oni co wybory sypią obietnicami i gdy 
się ich wybierze zapominają o wszystkim 

i na nasz koszt świetnie się bawią, np. przy 
ośmiorniczkach i Carpaccio z żubra. 

Jaka zatem recepta na ten stan? 

Przede wszystkim trzeba skończyć z upo-
litycznieniem instytucji państwowych i sa-
morządowych. Na start kadencyjność (max 
2  kadencje) na wszystkie stanowiska wybie-
ralne od radnego miasta / gminy wzwyż oraz 
zlikwidowanie finansowania partii politycz-
nych z budżetu. Bardzo ważne jest również 
ustawowe zobligowanie samorządów i insty-
tucji państwowych do publikowania Publicz-
nego Rejestru Umów, czyli krótko mówiąc 
urząd publikuje informację: za co, komu i ile 
zapłacono z publicznych pieniędzy. Znaczą-
co ukróci to np. zlecanie zamówień czy usług 
dla urzędu z tzw. wolnej ręki u „szwagra” 
wójta czy nawet zatrudnianie takich „szwa-
grów” na umowę o dzieło. Przecież wszyscy 
słyszymy o takich sytuacjach w naszym oto-
czeniu. Nie oszukujmy się. Kolejnym waż-
nym punktem jest deregulacja, czyli ucięcie 
połączeń na linii polityka-biznes, gdyż tam 
jest bardzo dużo miejsca na korupcję i uzna-
niowość. KWW Stonogi postuluje w tym 
miejscu pełne zniesienie koncesji i zezwoleń 
z wyjątkiem obrotu bronią, lekami i usługa-
mi medycznymi. Co najważniejsze, musimy 
wreszcie skończyć z pozorną wojną polsko-
polską, którą nam umiejętnie sprzedaje klasa 
polityczna ze swoimi satelitami. Stąd apel do 
Polaków, aby licznie udali się do urn wybor-
czych i głosowali na partie, których obecnie 
nie ma w Sejmie z wyłączeniem .Nowocze-
snej Ryszarda Petru. 

Co z podatkami?

Tutaj mamy ciekawą propozycję. 15% 
podatek VAT na wszystko z jednoczesnym 
zniesieniem go na artykuły związane z wy-
chowaniem i wykształceniem dziecka do 
ukończenia 16go roku życia oraz na leki 
i sprzęt rehabilitacyjny. Trzeba też dążyć do 
zmniejszania podatku dochodowego, który 
nie może być karą za pracowitość Pola-
ków. Bardzo ciekawą propozycją, zupełnie 
przemilczaną przez media głównego nurtu, 
jest podwyżka o 25% netto dla każdego 
pracującego, którą zaproponował Związek 
Przedsiębiorców i Pracodawców  w No-
wym Ładzie Podatkowym. O tym się pu-
blicznie nie mówi, a to ciekawsze rozwią-
zanie niż postulowanie znaczącej podwyżki 
płacy minimalnej przez partie sejmowe, co 
zawsze uderza w tych najbiedniejszych 
i słabiej wykształconych powodując de fac-
to zwiększenie bezrobocia i szarej strefy. 

Dacie radę wejść do Sejmu? 

Oczywiście! Tylko Polacy muszą zrozu-
mieć, że ten duopol PO-PiS z przystawka-
mi jest największą przeszkodą w rozwoju 
naszego kraju. Tysiące obietnic – zero efek-
tów dla zwykłych ludzi. Muszą też przestać 
wierzyć w sondaże, które są robione na za-
mówienie. Kto płaci – ten wymaga. Jeżeli 
ktoś przeczyta moje słowa lub odwiedzi 
moją stronę www tudzież profil na Facebo-
oku i uzna przy urnie, że można mi zaufać 
to będzie to dla mnie najwyższy zaszczyt.

Czas skończyć z pozorną 
wojną polsko-polską!
Młody, ambitny, nietolerujący kolesiostwa.  Ma w życiu co robić i daje sobie 
radę w biznesie. Dziś rozmawiamy z Marcinem Kamień, kandydatem na posła 
RP w okręgu 26 gdyńsko-słupskim.

Na spotkaniu, oprócz se-
niorów, byli również obecni 
proboszczowie wszystkich 
parafii gminy Szemud oraz pa-
rafii z Chwaszczyna i Smaży-
na, a oprócz nich Teresa Hoppe, 
posłanka, Zenon Hewelt, 
przewodniczący Związku Ka-
szubsko-Pomorskiego, radni 
gminy, sołtysi, przedstawiciele 
Urzędu Gminy w Szemudzie 
na czele z wójtem.
Najważniejszymi uczestnikami 
niedzielnej uroczystości byli ci 
spośród seniorów, którzy ob-
chodzili 50. lub 60. rocznicę 
pożycia małżeńskiego. To oni 
zasiedli wraz z wójtem przy 
specjalnie dla nich przygoto-
wanym stole.
Jubilaci z gminy Szemud, 
obchodzący w tym roku 50. 
rocznicę ślubu, to: Krystyna 
i Franciszek Bacowie, Halina 
i Brunon Beckerowie, Henryka 
i Marian Brzezińscy, Małgo-
rzata i Hugon Falkowie, Irena 
i  Bernard Fopkowie, Gertruda 
i Marian Frelichowie, Maria 

i Antoni Grinholowie, Amalia  
i Jan Jurgen Leibrandtowie, 
Wanda i Leonard Potryku-
owie, Irena i Józef Reichowie, 
Renata i Edward Sobolewscy, 
Hildegarda i  Albert Szenko-
wie, Maria i Stefan Trepczy-
owie, Małgorzata i Ernest Zie-
lińscy.
Jubilaci z gminy Szemud, ob-
chodzący w tym roku 60. rocz-
nicę ślubu, to: Stefan i Józef 
Bizewscy, Irena i Władysław 
Robakowscy, Rozalia i Antoni 
Szredeowie, Regina i  Józef 
Walderowie.
Po krótkich wystąpieniach 
wójta oraz przewodniczącego 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, Aleksandra Perz, 
przewodnicząca Rady Gminy 
Szemud, zaśpiewała jubila-
tom oraz wszystkim seniorom 
piękną pieśń o miłości, po 
której wójt uroczyście wręczał 
medale, okolicznościowe ta-
bliczki, upominki i kwiaty.
Wszystkie pary jubilatów, trzy-
mając się za ręce, odnowiły 

słowa przysięgi małżeńskiej. 
Każda para zapozowała do 
zdjęcia pamiątkowego, a foto-
grafie zostały wręczone jeszcze 
podczas trwania uroczystości.
Jubilaci zostali nagrodzeni 

gromkimi brawami - w hali 
znajdowało się ponad 700 
osób.
Niespodzianką był 40-
kilogramowy tort, który „wje-
chał” z zapalonymi ogniami. 

Krojenie rozpoczęli najstarsi 
seniorzy, mający 101 i 94 lata.
W dalszej części uroczystości 
odbyły się występy artystycz-
ne oraz zabawa taneczna, do 
której przygrywał Zespół Braci 

Wentk z Warzna.
Poczęstunek dla wszystkich 
został przygotowany przez 
panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Szemuda.
PS

Świętowali seniorzy
GM. SZEMUD | Już po raz drugi w gm. Szemud, z inicjatywy wójta Ryszarda Kalkowskiego, obchodzono Dzień Seniora. Uczestniczyli 
w nim mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 65. rok życia.
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Wspomnieniom, gratulacjom 
i życzeniom dalszego roz-
woju i sukcesów w kształce-
niu uczniów nie było końca. 
W jubileuszowych uroczy-
stościach Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 
wzięło udział wielu zapro-
szonych gości – wiceminister 
Kazimierz Plocke, posło-
wie Krystyna Kłosin i Jerzy 
Budnik, Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski, Woj-
ciech Rybakowski, członek 
zarządu powiatu, prezyden-
ci, burmistrzowie i wójtowie 
okolicznych miast i gmin, 
przedstawiciele kuratorium 
oświaty, nauczyciele, ucznio-
wie, absolwenci szkoły 
i wielu innych. 
- Aż trudno mi uwierzyć, że 
minęło już 50 lat, od kiedy 
funkcjonuje ta szkoła – po-
wiedział na uroczystej gali 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa, który nie-
gdyś sam do niej uczęszczał. 
- Dziś ta szkoła ma wielu 
wspaniałych absolwentów 
na całym świecie. Ja dziś 
chcę podziękować za naukę 
i czas spędzony w tej szkole, 
bo myślę, że ona nie tylko 
uczyła, ale i wychowywała. 
Pewnie nie udawałoby mi 
się dziś osiągać tych celów, 
które osiągam, gdyby nie to 
dobre wykształcenie z dobrej 
szkoły. Życzę tej szkole jesz-
cze wielu jubileuszy. 
- Siłą szkoły są jej absolwen-
ci, to oni sławią jej imię – 
dodała poseł Krystyna Kłosin. 
- A wejherowska szkoła ma 
wielu takich absolwentów – 
samorządowców, ludzi biz-
nesu, menadżerów znanych 
w całej Polsce. Składam im 
najserdeczniejsze gratulacje, 
a uczniom, aby kontynuowali 
wspaniałe tradycje tej szkoły. 
Podkreślano również, że 
„Elektryk” jest szkołą 
z bogatą historią, ale jedno-
cześnie bardzo nowoczesną, 
która wciąż się rozwija. 
- „Elektryk” to szkoła 
z ogromnymi tradycjami, 
która w okresie 50 lat nie-
samowicie się rozwinęła – 
mówi Gabriela Lisius, staro-
sta powiatu wejherowskiego. 
- Początki z pewnością były 
trudne, ale później placów-
ka przeszła okres rozkwitu. 
Rozbudowała się o nowe 
pracownie, nowy kompleks 
sportowy i nowe boiska. 

W planach są nowe warszta-
ty elektryczne z pracownia-
mi wyposażonymi w nowe 
linie technologiczne. Teraz 
aplikujemy o bardzo duże 
pieniądze właśnie po to, aby 
takie pracownie do kształce-
nia zawodowego tu powsta-
ły. Chcemy, aby ta placówka 
była bardzo nowoczesna, ale 
też nie możemy zapominać 
o jej historii. Bo to prze-
cież nie budynek, ale ludzie 
tworzą tę szkołę. 
Starosta podkreśliła, że edu-
kacja dla władz powiatu od 
początku istnienia samorządu 
jest bardzo ważna i że władze 
powiatu wspierały i nadal 
będą wspierać nie tylko tę, 
ale też i inne szkoły, dla któ-
rych starostwo jest organem 
prowadzącym. 
- Zainwestowaliśmy tu mi-
liony złotych, wymieniliśmy 
dach, okna, centralne ogrze-
wanie, skończyliśmy termo-
modernizację, wykonaliśmy 
nowe prace na zewnątrz 
łącznie z parkingiem – wyli-
cza Gabriela Lisius. - Oczy-
wiście są też plany na przy-
szłość, ale jest ich tak wiele, 
że myślę, iż nie starczy 3 czy 
4 lat, żeby to wszystko wyko-
nać. Najpierw wybudujemy 
i wyposażymy pracownie do 
zawodowej nauki zawodu, 
a później będziemy rozwijać 
bazę sportową. Bo budowa 
sali sportowej jest dopiero 
pierwszym etapem tworzenia 
centrum aktywizacji sporto-
wej. W drugim etapie zapla-
nowana jest budowa krytego 
basenu. 
Dyrektor szkoły podczas uro-
czystości nie kryła wzrusze-
nia. 
- 40 lat temu stanęłam w pro-
gach tej szkoły jako uczen-
nica – wspomina Krystyna 
Grubba, dyrektor ZSP nr 2 
w Wejherowie. - Jako moda 
dziewczyna rozpoczęłam 
jakąś historię swojego życia. 
Na swej drodze spotkałam 
wielu wspaniałych nauczy-
cieli, którzy przygotowali 
mnie do tego, że mogę funk-
cjonować w życiu. Przez te 
lata wiele się zmieniło. Wtedy 
była to inna szkoła, mniej 
liczna, teraz mamy więcej 
uczniów, nową salę sporto-
wą, nowe pracownie, nową 
rzeczywistość. Ale wciąż jest 
to placówka, która wspania-
le przygotowuje do dalszego 

kształcenia się w kierunkach 
technicznych. I to jest nasz 
cel. Dlatego będziemy nadal 
rozwijać szkołę, jest perspek-
tywa budowy siedmiu wyso-
kospecjalistycznych pracowni 

technicznych, gdzie kształcić 
się będą uczniowie w zawo-
dach: technik elektryk, tech-
nik elektronik, informatyk, 
teleinformatyk, jak również 
chcemy wprowadzić nowe 

zawody: technik odnawial-
nych źródeł energii, technik 
mechatronik oraz urządzeń 
dźwigowych, bo takie jest 
zapotrzebowanie na rynku 
pracy. Bo chyba najważniej-

sze jest to, aby młody czło-
wiek mógł szybko zdobyć 
taką wiedzę, aby podjąć pracę 
i aby zarówno on jak i praco-
dawca byli zadowoleni. 
Rafał Korbut

Nowoczesna i z tradycjami. 
Ta szkoła ma już 50 lat
WEJHEROWO | Minęło już pół wieku, od kiedy w Wejherowie otwarta została szkoła, popularnie zwana „Elektrykiem”. Dyrekcja, grono 
pedagogiczne, uczniowie i zaproszeni goście w piątek świętowali złoty jubileusz. 
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I Rumska Gala Budżetu 
Obywatelskiego już za nami. 
Podczas niej poznaliśmy 
projekty, które w przyszłym 
roku zostaną zrealizowane. 
Oprócz pomysłów na in-
westycje, typu drogi, chod-
niki czy place zabaw, nie 
zabrakło też projektów tzw. 
„miękkich”, których celem 
jest aktywizacja i integracja 
mieszkańców a także pro-
pagowanie sportu, kultury 
i sztuki. 

W zeszłorocznym Budże-
cie Obywatelskim wyłonio-
no sześć inicjatyw. Były to: 
budowa boiska sportowego 
przy Gimnazjum nr 1 im. 
Ks. Stanisława Ormińskiego; 
park i siłownia zewnętrzna 
– teren między ul. Różaną, 
ul. 1 Maja oraz ul. Pawła 
Findera; budowa boiska wie-
lofunkcyjnego, boiska do 
piłki siatkowej oraz bieżni 
lekkoatletycznej i skoczni 
do skoku w dal przy Szkole 

Podstawowej nr 10; miej-
sce rekreacji i wypoczynku 
– łąki i nieużytki przy placu 
zabaw dla dzieci w okolicach 
ul. Reja, ul. Sędzickiego i ul. 
Bojanowskiego; budowa 
placu zabaw w Starej Rumi 
Jaś i Małgosia w Arkadii;  
budowa boiska wielofunk-
cyjnego do gry w piłkę 
nożną, siatkówkę, tenisa, za-
gospodarowanie i ogrodzenie 
terenu.
Te inwestycje są już zrealizo-
wane lub zostaną w tym roku 
ukończone i oddane do użytku. 
W tym roku pomysłów zgło-
szonych przez mieszkańców 
jest więcej. 
- Zależało nam szczególnie na 
tym, aby jak najwięcej osób 
zaangażowało się w tę inicjaty-
wę – mówi Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. - Rywalizacja 
była duża, ponieważ projek-
tów było więcej. I nie tylko 
sport i rekreacja, ale też praca 
z młodzieżą czy sterylizacja 
zwierząt.

20 projektów mieszkańców 
– do realizacji
RUMIA | Budowa placów zabaw, zewnętrznej siłowni, placu agility dla psów, lodowisko, organizacja „Pracowni Młodego Twórcy” czy „Strefy 
Aktywnej Rodziny” - to tylko niektóre z dwudziestu projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które będą realizowane. 

W tym roku do realizacji 
zakwalifikowano 20 pro-
jektów. Są to (w kolejności 
od tego, który zdobył naj-
mniejszą liczbę głosów aż 
do projektu zwycięskiego):

20. Projekt 12 
– NIE, DZIĘKUJĘ
19. Projekt 34 
– Bike Park Rumia
18. Projekt 35 
– Budowa wyniesionego 
przejścia na ul. Gdyńskiej 
w okolicy przedszkola „Wio-
ska Smerfów”
17. Projekt 23 
– Budowa miejsc 
postojowych
16. Projekt 32 
– II etap projektu placu 
zabaw „Jaś i Małgosia 
w Arkadii”
15. Projekt 4 
– Poprawa stanu nawierzchni 
ulicy Jana z Kolna i budowa 
kanalizacji deszczowej
14. Projekt 24 
– Strefa Aktywnej Rodziny

13. Projekt 17 
-  Plac z torem przeszkód Agi-
lity dla psów
12. Projekt 8 
– Lodowisko „Ferie zimowe 
2016”

11. Projekt 20 
– Pracownia młodego twórcy
10. Projekt 28 
– Remont chodnika przy 
ul. Jana Pawła II
9. Projekt 11 
– Placyk przy Czwórce
8. Projekt 14 
– Monitoring i ogrodzenie 
Parku Żelewskiego 
w Janowie
7. Projekt 2 
– Plac Zabaw Zagórze II etap
6. Projekt 22 
– Doświetlenie 
ul. Królowej Bony
5. Projekt 3 
– Wymiana nawierzchni 
na skateparku
4. Projekt 1 
– Ogólnodostępna 
siłownia zewnętrzna 
przy Gimnazjum nr 4
3. Projekt 33 
– Sterylizacja i Kastracja 
Zwierząt Właścicielskich
2. Projekt 10 
– Remont nawierzchni 
boiska wielofunkcyjnego
1. Projekt 19 
– Budowa sportowego 
placu zabaw przy Podstawo-
wej Ekologicznej Szkole 
Społecznej w Rumi

- Dziękuję całej społeczności 
szkolnej, naszym przyjaciołom 
i zwolennikom, którzy głoso-
wali na ten projekt – mówi Gra-
żyna Jasiecka, autorka zwycię-
skiego projektu. - Uważamy, 
że sportu nigdy nie jest za 
mało, w myśl zasady „w zdro-
wym ciele zdrowy duch”. 
Celem projektu jest zbudowa-
nie takiego placu zabaw, na 
którym dzieci będą zwiększały 
swoją tężyznę fizyczną. Z tego 
placu mają korzystać nie tylko 
uczniowie szkoły, ale dzieci 
z całego osiedla. 
- Budżet obywatelski to wspa-
niała inicjatywa, która pozwala 
na aktywizację mieszkańców 
i uczy ich demokracji od naj-
młodszych lat – dodał Michał 
Pasieczny - Jako pierwsi wpro-
wadziliśmy bardzo niski próg 
wiekowy, który wynosi 13 lat. 
Część młodych osób bardzo 
mocno się zaangażowała, cho-
dziła po dzielnicach i nakła-
niała do głosowania na dany 
projekt. 
Wagę tego rozwiązania pod-
kreślał Józef Reszke, kandydat 
do Sejmu i były starosta wej-
herowski.
– Możliwość udziału już trzy-
nastolatków w projektach 

realizowanych w mieście to 
bezcenna lekcja demokracji 
i pracy na rzecz społeczeństwa 
już od najmłodszych lat – sko-
mentował Józef Reszke. 
Wszystkie projekty zrealizo-
wane zostaną w 2016 roku. 
Podczas  gali nie tylko zapre-
zentowano projekty, którym 
udało się zdobyć największą 
liczbę głosów, lecz także za-
prezentowano najnowszy spot 
promocyjny miasta. 
W przyszłym roku planowana 
jest kolejna edycja budżetu 
obywatelskiego.
- Trzeba promować aktywne 
postawy mieszkańców, po-
nieważ to przynosi wymierne 
efekty – podsumowuje bur-
mistrz Pasieczny. 
Widzowie niezwykle ciepło 
przyjęli zaprezentowany po 
raz pierwszy szerszej publicz-
ności, za to od razu na dużym 
ekranie, spot promocyjny, 
który w przyjemny i niezwy-
kle malowniczy sposób przed-
stawia współczesną Rumię, 
odnosząc się jednocześnie do 
jej lotniczej historii. Klip już 
można zobaczyć na miejskiej 
stronie internetowej www.
rumia.eu
Rafał Korbut
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Po wielu, wielu latach niedo-
finansowania i systematycz-
nie pogarszającej się sytuacji 
naszej armii, kiedy to kolejne 
Rządy RP odwlekały zwięk-
szenie środków na rozwój 
i modernizację nastąpił długo 
oczekiwany przełom. Uchwa-
łą Rady Ministrów z dnia 17 
września 2013r. w sprawie 
ustalenia programu wielolet-
niego ustalono priorytetowe 
zadania modernizacji tech-
nicznej Sił Zbrojnych RP. 
Powstał program „Zwalcza-
nia zagrożeń na morzu” któ-
ry dotyczy bezpośrednio Ma-
rynarki Wojennej RP. Obej-
muje on 22 zadania o różnej 
skali i trudności od projektu 
pozyskania zaawansowanych 
technicznie okrętów pod-
wodnych, po zakup relatyw-
nie mało skomplikowanych 
kutrów transportowo-holow-
niczych, poprzez liczne pro-
jekty budowy z udziałem pol-
skiego przemysłu stocznio-
wego i uzbrojeniowego, no-
woczesnych okrętów nawod-
nych. Modernizacja polskiej 
floty wojennej jest drugim na 
lata 2015-2022 jeżeli chodzi 
o wielkość zaangażowanych 
środków priorytetem opera-
cyjnym w Wojsku Polskim. 
Przewidywane wydatki to 
13 miliardów 756 milionów 
złotych. Efekty już zaczyna-
ją być widoczne. Marynarka 
Wojenna w roku 2015 docze-
kała się historycznych wodo-
wań dwóch nowoczesnych 
nowych okrętów: okrętu pa-
trolowego „Ślązak” i pierw-
szego z serii trzech niszczy-
cieli min typu „Kormoran 

II”.
Bardzo dużo pracy do pro-
gramu modernizacji polskiej 
floty włożyła Sejmowa Ko-
misja Obrony Narodowej 
(SKON) w skład której wcho-
dzi 31 posłów ze wszystkich 
ugrupowań parlamentar-
nych, a powiat wejherowski 
(w VII kadencji Sejmu) miał 
dwóch przedstawicieli: po-

słankę Krystynę Kłosin oraz 
posła Jerzego Budnika. Rum-
ska posłanka Krystyna Kłosin 
była mocno zaangażowana 
w prace SKON związane roz-
wojem polskich sił morskich 
oraz wprowadzaniem w życie 
planów przygotowywanych 
przez dowództwo Marynar-
ki Wojennej RP. Regularna, 
mrówcza praca w Komisji 

przyniosła pozytywne efek-
ty, a ogromne zaangażowa-
nie w prace Podkomisji Sta-
łej ds. budżetu, infrastruktury 
i zaopatrzenia wojsk, poskut-
kowało przypisaniem posłan-
ce pseudonimu „Marynarka 
Wojenna” .
– Faktycznie, ten temat jest 
dla mnie bardzo ważny, więc 
na każdym spotkaniu prze-

konywałam o słuszności wy-
pracowanych przez dowódz-
two MW i MON rozwiązań 
– mówi Krystyna Kłosin. - 
Znam specyfikę i problemy 
MW RP, współpracuję regu-
larnie z Radą Budowy Okrę-
tów i zatrudniam w biurze po-
selskim specjalistę ds. obron-
ności. Zabiegałam w Sejmie 
(sukces końcówki kadencji) 

przeciwko likwidacji 49 Bazy 
Lotniczej w Pruszczu Gdań-
skim, która zostanie zmoder-
nizowana i wyposażona w no-
woczesne śmigłowce uderze-
niowe. 
Posłanka Kłosin zaangażo-
wała się również w inicjaty-
wę powstania Grupy Mundu-
rowej w II LO w Rumi. 
(raf)

Większe finanse na siły zbrojne
RUMIA | Od 2016 r. wydatki z budżetu państwa na obronność wzrosną do 2% PKB. Ocenia się, że w następnym roku zapewni to dodatkowe 
800 mln zł na zakup i modernizację uzbrojenia Sił Zbrojnych RP.
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Jak się okazało, paździer-
nik to także doskonała pora 
do zabaw na świeżym po-
wietrzu. Jesienna aura nie 
zdolna jest bowiem ostudzić 
emocji, jakich dostarczają 
warsztaty survivalowe, któ-
re stanowiły główną atrak-
cję programu. Mniej odważ-
ni mogli natomiast wziąć 
udział w konkursach pla-
stycznych i zabawach edu-
kacyjnych. Co ważne, nie-
mal wszystkie zadania po-
legały na współpracy człon-
ków rodzin. Na strudzonych 
uczestników zabaw czeka-

ła także wojskowa grochów-
ka i kiełbaski z grilla serwo-
wane przez radnego Wojcie-
cha Kuziela, który przybył 
do zaprzyjaźnionego sołec-
twa z ochotnikami z BKR 
„Cyklista”. Wspaniała ini-
cjatywa GOPSu i otwartość 
sołtys Warszkowa Doro-
ty Formeli pozwoliły z suk-
cesem zrealizować pomysł 
w ramach projektu „Najlep-
sza drużyna to moja rodzi-
na!” dofinansowanego ze 
środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej.
(UG Wejherowo)

Najlepsza drużyna to moja rodzina!
GM. WEJHEROWO | W Warszkowie 
okazję do wspólnej zabawy miały całe rodzi-
ny. Wszystko za sprawą Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, który zorganizował tam 
Piknik Rodzinny.
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Wiele osób, kupując węgiel, 
wychodzi z założenia, że jeśli 
w jednej firmie jest droższy, to 
na pewno jest też lepszej ja-
kości. Tymczasem nie zawsze 
jest to prawda. Różnice w ce-
nach są spore, na ogrzewaniu 
można więc sporo zaoszczę-
dzić. 

- Klienci chcą dobrego wę-
gla, który długo pali się w pie-
cu i dostarcza jak najwięcej 
ciepła, dlatego moja firma 
oferujemy opał wysokiej jako-
ści, ale jednocześnie w konku-
rencyjnej cenie – mówi Arka-
diusz Miotk, właściciel firmy 
Armetal z Góry koło Wejhe-
rowa. - Oferujemy opał wyso-
kogatunkowy, który nierzadko 
w innych firmach sprzedawa-
ny jest w znacząco wyższych 
cenach. 

W Składzie Opału Armetal, 
mieszczącym się w Górze przy 
ul. Zamostnej 6 można dostać 
opał w rozmaitej granulacji – 
od dużych brył, poprzez wę-
giel średniej wielkości, aż po 
tzw. orzech oraz ekogroszek. 

- Ekogroszek jest coraz po-
pularniejszy, ponieważ no-
woczesne piece na to paliwo 
posiadają automatyczne po-
dajniki, co bardzo ułatwia ich 
obsługę – tłumaczy Arkadiusz 
Miotk. - Poza tym takie piece 
są praktycznie bezdymowe. 
W naszej ofercie posiadamy 
zarówno ekogroszek luzem, 
jak i workowany. To ekolo-
giczny sposób ogrzewania, 
więc na pewno ma przy-
szłość.  

Dla klientów ważną sprawa 
jest też transport. Nie każdy 
przecież dysponuje samocho-

dem czy przyczepą, aby sa-
memu odebrać i dowieźć opał 
do domu, zazwyczaj klientowi 
zależy także na jak najszyb-
szej dostawie. 

- Oferujemy zarówno załadu-
nek, jak i transport, a ponadto 
wszystkie zamówienia realizu-

jemy na bieżąco, nie ma więc 
czegoś takiego, że klient musi 
kilka dni czekać na dostawę 
– wyjaśnia Arkadiusz Miotk. - 
Zamówiony towar zazwyczaj 
dostarczamy w ciągu jednego 
dnia. Mamy swoje auta, łado-
warki, wagę, jesteśmy więc 

w stanie spełnić oczekiwania 
naszych klientów.

Ponieważ firma jest rze-
telna i oferuje węgiel dobrej 
jakości w niskich cenach, 
nic dziwnego, że szybko 
zdobyła uznanie klientów.  
- Co roku przyjeżdżam wła-

śnie tu, by kupić opał – mówi 
pan Mirosław z Tyłowa (po-
wiat pucki). - Nigdy się nie 
zawiodłem. 
Z pełną ofertą firmy 
można zapoznać się na stronie 
www.armetal.pl.

(raf)

Węgiel? Kupuj tylko dobry i tani
Węgiel to wciąż najtańszy i najpopularniejszy sposób ogrzewania. Kupując opał warto zwrócić uwagę zarówno na cenę, jak i na jakość tego surowca. 

Skład Opału Armetal
ul. Zamostna 6
Góra (koło Wejherowa)
tel. 666 127 127
www.armetal.pl
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Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 
r., poz. 782 z późn. zm.) oraz Zarządzeń Burmistrza 
Miasta Rumi Nr  345/320/2015, Nr 346/321/2015, Nr 
347/322/2015, Nr 348/323/2015, Nr 349/324/ 2015, Nr 
350/325/2015, Nr 351/326/2015, Nr 352/327/2015, Nr 
353/328/2015, Nr 354/329/   2015, Nr 355/330/2015, 
Nr 356/331/2015, Nr 357/332/2015, Nr 358/333/2015, 
Nr 359/334/   2015, Nr 360/335/2015, Nr 361/336/2015, 
Nr 362/337/2015, Nr 363/338/2015, Nr 364/339/   2015 
z dnia 15 października 2015 roku informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszone zostały wykazy obejmujące 
lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie, położo-
ne w Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej Ru-
mia, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz ich najemców.  

Burmistrz 
Miasta Rumi

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 327/302/2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
09.10.2015r. informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. So-
bieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmujący nie-
ruchomości położone w Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej:

- część działki nr 24/12 w rejonie  ul. Żwirki i Wigury, na cele 
  transportowe i na cele działki przydomowej,
- część działki nr 90/2 przy ul. Stoczniowców, część działki 
  nr 108/2 przy ul. Zdrojowej, część działki nr 109/6 przy 
  ul. Chmielnej, na cele działki przydomowej – zieleń ozdobna,
- działka nr 31/30 oraz działka nr 31/29 przy ul. Świętopełka, 
  na cele upraw rolniczych jednorocznych,
- działka nr 154/12 przy ul. Parkowej, na cele transportowe,
- część działki nr 1094 oraz część działki nr 935/4 przy 
  ul. Dąbrowskiego, część działki nr 541/27 oraz część działki 
  nr 541/32, położone w Rumi przy ul. Dąbrowskiego, na cele
  handlowe,

Burmistrz 
Miasta Rumi

Do Bolszewa zjechali, aby 
rywalizować przez prawie 
cały dzień, młodzi karatecy 
z terenu całego województwa 
pomorskiego.

Organizatorami turnieju byli 
Stowarzyszenie Sportów Wal-
ki SHOTOKAN i L.A. oraz 
Urząd Gminy Wejherowo. 
Celem zawodów było woło-
nienie najlepszych zawod-
ników i zawodniczek w po-
szczególnych konkurencjach, 
popularyzacja karate WKF 
jako sportu kwalifi kowanego 
oraz promocja gminy.

W klasyfi kacji drużynowej 

tryumfował SONKEI Gdańsk, 
tuż za nim uplasowały się 
SAKURA Rumia, GOKKEN 
Chwaszczyno, SHOTOKAN 
Lębork i SSW SHOTOKAN 
Wejherowo. Dalej sklasyfi -
kowano Sopocki Klub Ka-
rate RANDORI, GKK-DO 
- Gdańsk, MDK KARATE-
DO TEAM - Sopot, SPAR-
TIANINA - Sopot, BASSAI 
- Rumia.

Portal GWE24.pl oraz 
Express Powiatu Wejherow-
skiego objęły patronat nad tą 
imprezą.

PS

Rywalizowali 
młodzi karatecy
BOLSZEWO | W hali sportowej Gimnazjum 
w Bolszewie odbyły się VI Otwarte Zawody Kara-
te Shotokan o Puchar Wójta Gminy Wejherowo. 
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Od stycznia do września 
2014 roku sprzedano 11294 
sztuki czyli o 13 proc. więcej 
niż obecnie. Szanse na nad-
gonienie tej straty są raczej 
niewielkie i trudno będzie się 
zbliżyć do ubiegłorocznego 
poziomu. Liderem rynku po 
9 miesiącach pozostaje mar-
ka New Holland, na którą od 
początku roku postawiło 1706 
nabywców. – Pomimo blisko 
33 proc. wzrostu sprzedaży na 
przełomie sierpnia i września 
osiągnięty wynik – 870 sztuk 
- wciąż nie jest najlepszy. 
Nie chcę się tutaj odnosić do 
ubiegłorocznego rezultatu, bo 
pamiętajmy, że przed rokiem 
wrześniową sprzedaż napę-
dzała zmiana obowiązującej 
normy emisji spalin. Wówczas 
to odnotowano 339 rejestracji 
na firmy, obecnie było ich o 30 
proc. mniej. Dobry punktem odniesienia jest wrzesień 2013 
kiedy to sprzedano 1007 nowych traktorów, a więc o 14 proc. 
więcej. – mówi Mariusz Chrobot z firmy Martin & Jacob.  
Podium bez zmian
Podobnie jak przed miesiącem, tak i teraz największą popu-
larnością wśród nabywców cieszyła się marka New Holland. 
We wrześniu zarejestrowano 161 traktorów tego producenta, 
a więc o 10 proc. więcej niż w sierpniu i o 25 proc. mnie niż 
przed dwunastoma miesiącami. Również John Deere zdołał 
utrzymać swoją pozycję. W omawianym miesiącu sprzeda-
no 152 ciągniki spod znaku jelenia, czyli o 45 proc. więcej 
niż przed trzydziestoma dniami i o 14 proc. mniej niż przed 
rokiem. Podium z wynikiem 106 rejestracji zamyka Zetor. 
W porównaniu z analogicznym okresem roku 2014 o 26 proc. 
nabywców więcej zdecydowało się na zakup czeskiego ciągni-
ka. Tuż za podium uplasowała się japońska Kubota. W sumie 
zarejestrowano 89 pomarańczowych traktorów. 
New Holland umacnia pozycję
Najlepiej sprzedającym się modelem pozostaje New Holland 
TD 5.85. Tym razem zarejestrowano 35 ciągników o takim 

oznaczeniu. To o 9 proc. więcej niż w sierpniu i o blisko 192 
proc. więcej niż przed rokiem. Na drugim szczeblu podium 
z wynikiem 17 rejestracji ulokował się Zetor Proxima 90. 
W porównaniu z wrześniem 2014 roku o 10 nabywców więcej 
zdecydowało się zakup tego konkretnego ciągnika. Na trze-
cim miejscu znalazł się New Holland T6.175. Sprzedano 16 
takich traktorów, a więc o 3 sztuki mniej niż przed dwuna-
stoma miesiącami.
Liderzy z Mazowsza
W klasyfikacji regionów nic się nie zmienia. Liderem pozo-
staje Mazowsze, w którym we wrześniu zarejestrowano 148 
traktorów. Taki rezultat jest co prawda wyższy od sierpnio-
wego o 22 proc., ale w porównaniu do analogicznego okresu 
roku 2014 sprzedaż na Mazowszu spadła o blisko 34 proc. 
Drugie miejsce dla Wielkopolski. Tym razem Wielkopolanie 
nabyli 97 nowych ciągników, a więc o 33 proc. mniej niż przed 
dwunastoma miesiącami. Podium z wynikiem 94 rejestracji 
zamyka Lubelskie. Taki rezultat oznacza dla Lubelszczyzny 
wzrost sprzedaży zarówno w porównaniu do ubiegłego mie-
siąca, jak i analogicznego okresu roku 2014, odpowiednio 
o 45 i 9 proc. 

Ciągniki- sprzedaż w górę.
We wrześniu zarejestrowano 870 nowych ciągników rolniczych. To co praw-
da wynik wyższy od sierpniowego o blisko 33 proc., jednak w porównaniu z 
analogicznym okresem roku 2014 sprzedaż spadła o 29 proc. Od początku 
roku zarejestrowano 9787 nowych traktorów – informuje agencja Martin & 
Jacob, monitorująca rynek rolniczy. 
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Było ono zatem o 0,7 proc. 
(84 tys. szt.) niższe niż przed 
rokiem. Nie jest to jeszcze 
głęboki spadek, niemniej 
niepokojące są same zmia-
ny w strukturze. Wskazują 
one na możliwe zmniej-
szenie się liczebności świń 
produkowanych w Polsce 
w kolejnych miesiącach br. 
- informują analitycy.
Dane GUS według sta-
nu na dzień 1 czerwca br. 

mówią o 6-procentowym 
zmniejszeniu się pogłowia 
loch (62 tys. szt.), w tym 
7-procentowym loch pro-
śnych w skali roku. Nie-
korzystne dla struktury 
pogłowia jest również 
3-procentowe zmniejsze-
nie się liczebności pro-
siąt (97 tys. szt.) oraz 1,5-
procentowe warchlaków 
w wadze 20-50 kg (50 tys. 
szt.). W kolejnych miesią-
cach możemy spodziewać 
się zatem kolejnych spad-
ków pogłowia w kraju.
Należy wspomnieć, że 
w analizowanym okresie 
odnotowano 3-procentowy 
(126 tys. szt.) wzrost liczeb-
ności trzody na ubój o ma-
sie powyżej 50 kg. Niemniej 
część z tych zwierząt zosta-
ła skierowana już zapewne 
do uboju.
Obserwowane zmiany 
w pogłowiu w kraju są od-
powiedzią producentów 
na niesprzyjające warunki 
rynkowe. Niska opłacal-
ność produkcji widoczna 
jest w relacji cen żywca do 
cen pasz. W I poł. br. za kg 
żywca można było zakupić 

4,31 paszy grower/� nisher, 
kiedy jeszcze rok wcześniej 
było to 4,54.
Również w Niemczech 
sytuacja na rynku trzody 
pozostaje trudna, nie za-
chęciło to producentów 
do zwiększenia pogłowia. 
Według danych Eurostat 
liczebność trzody pozo-
stała w czerwcu br. na tym 
samym poziomie co przed 
rokiem.

 Co ciekawe, pomimo 
utrzymującej się niskiej 
opłacalności, w kilku kra-
jach w UE odnotowano 
wzrosty. Patrząc na kluczo-
we rynki, w Danii w skali 
roku liczebność zwierząt 
w czerwcu była o 1,4% (176 
tys. szt.) wyższa niż przed 
rokiem. Ciekawy jest rów-
nież 6-procentowy wzrost 
odnotowany w Hiszpanii, 
gdzie według wstępnych 
danych Eurostat, liczeb-
ność trzody zwiększyła się 
o 1,5 mln szt. w skali roku. 
Istotne jest też zwiększenie 
produkcji w Holandii o 3% 
(345 tys. szt.) oraz Francji 
o 2% (313 tys. szt.).
Patrząc łącznie na UE, we-
dług dostępnych danych 
Eurostat dla 14 krajów, 
w czerwcu br. pogłowie 
trzody w tych krajach było 
łącznie o 1,8% (2,4 mln szt.) 
wyższe niż przed rokiem. 
Oznacza to niewielkie przy-
spieszenie dynamiki w po-
równaniu z grudniem 2014 
r. kiedy to liczebność zwie-
rząt była o 1,4% większa 
w niż roku poprzednim.
(GB)

Maleje liczba trzody 
chlewnej w Polsce

według danych GuS pogłowie trzody 
chlewnej w kraju w dniu 1 czerwca br. 
wyniosło 11,64 mln szt.
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5 sierpnia br. została pod-
pisana ustawa o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej, zgodnie z którą wraz 
z początkiem nowego roku 
w całym kraju powstanie po-
nad 1500 punktów gwarantu-
jących nieodpłatny dostęp do 
porad prawnych na poziomie 
lokalnym. Podpisana przez 
prezydenta ustawa zakłada, że 
darmową pomoc prawną otrzy-
mają: młodzież do 26 roku ży-
cia, seniorzy po ukończeniu 
65 lat, kombatanci, weterani, 
osoby posiadające ważną Kar-
tę Dużej Rodziny oraz ofiary 
klęsk żywiołowych. 

Na terenie powiatu wejhe-
rowskiego zacznie działać 8 
punktów, w których udzielane 
będą bezpłatne porady prawne. 
Podczas Konwentu Samorzą-
dowego Starosta Wejherow-
ski podpisze porozumienie 
z włodarzami gmin dotyczące 
szczegółowej realizacji tego 
zadania.

Ustawa pozwala na wykorzy-
stanie doświadczenia i dorob-
ku organizacji pozarządowych, 
dlatego powiat będzie mógł po-
wierzyć prowadzenie połowy 
punktów na swym terenie tym 
instytucjom. Punkty mają być 
czynne przeciętnie przez 5 dni 
w tygodniu, przynajmniej 4 go-

dziny dziennie. Pomocy będą 
udzielać adwokaci i radcowie 
prawni, a w punktach prowa-
dzonych przez organizacje 
pozarządowe także doradcy 
podatkowi oraz pozostali ab-
solwenci prawa, posiadający 
co najmniej trzyletnie do-
świadczenie, a wszystko na 
podstawie umowy zawartej 
z powiatem.

- W powiecie wejherowskim 
będzie działać 8 punktów bez-
płatnych porad prawnych, po-
nieważ zgodnie z ustawą na 
25 tysięcy mieszkańców ma 
przypadać jeden taki punkt - 
mówi Gabriela Lisius starosta 
wejherowski. - Powiat roz-
począł już przygotowania do 
uruchomienia nieodpłatnych 
punktów. Wstępnie zaplano-
waliśmy ich utworzenie na te-
renie wszystkich miast i gmin 
na terenie powiatu.

Według projektu, pomoc 
prawna ma polegać na: po-
informowaniu uprawnionego 
o obowiązującym stanie praw-
nym, przysługujących upraw-
nieniach lub spoczywających 
obowiązkach, wskazaniu spo-
sobu rozwiązania problemu 
prawnego, pomocy w sporzą-
dzeniu projektu pisma w zakre-
sie niezbędnym do udzielenia 
pomocy (z wyłączeniem pism 

procesowych w postępowa-
niach przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym 
się postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym), sporządzeniu 
projektu pisma o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub 
o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu.

Niniejsza ustawa przewi-
duje ponadto, że pomoc nie 

obejmie spraw związanych 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowania do rozpoczę-
cia tej działalności, z zakresu 
prawa celnego, dewizowego 
i handlowego.

Pomoc prawna finansowa-
na będzie z budżetu państwa, 
z części będącej w dyspozycji 
wojewodów przez udzielanie 

dotacji celowej powiatom. 
Warto również dodać, że 

ustawa przewiduje rów-
nież działania polegające na 
kształtowaniu świadomości 
prawnej obywateli. Dlatego 
prowadzone będą programy 
edukacyjne przeznaczone do 
realizacji w formie kampanii 
społecznych, realizowane we 
współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, uczelniami 
i samorządami zawodowymi.

W czwartek odbył się kolej-
ny już Konwent Samorządo-
wy Powiatu Wejherowskiego, 
podczas którego nastąpiło pod-
pisanie porozumień z gminami 
w sprawie utworzenia tychże 
właśnie punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej.

(raf)

Bezpłatna pomoc prawna
POWIAT | Od początku przyszłego roku osoby niezamożne, młode oraz seniorzy będą mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Na tere-
nie powiatu wejherowskiego starosta wraz  z gminami zorganizuje 8 takich punktów.

W 2007 roku do wymiany 
dołączyło Gimnazjum nr 2 
w Redzie. 

- W tym roku znów nasi 
goście z Holandii nas od-
wiedzili – mówi Marlena 
Jasińska, koordynator wy-
miany w Gimnazjum nr 1 
w Redzie. - W tegorocznej 
wymianie wzięło udział 45 
uczniów ze szkoły Van Der 
Capellen oraz 46 ich rówie-
śników z obu redzkich gim-
nazjów. Program wizyty był 
dość napięty. Nasi goście 
mieli okazję podziwiać za-
bytki Gdańska. Ich zadaniem 
było wypełnienie kart pracy 
przygotowanych w języku 
angielskim, dzięki czemu 
mogli nieco bliżej poznać hi-
storię tego pięknego miasta, 
a tym samym naszego kraju. 
W Gdyni uczniowie zwie-

dzili Akwarium, w którym 
mieli możliwość zapoznania 
się ze specyfiką środowiska 
morskiego oraz poznania 
zróżnicowanych gatunków 
ryb, płazów i gadów. Nato-
miast w Centrum Nauki Eks-
peryment w sposób interak-
tywny zgłębiali wiedzę na 
temat wynalazków techniki. 
W Sztutowie obie grupy 
wzięły udział w lekcji histo-
rii, której elementami było 
obejrzenie krótkiego filmu 
w wersji anglojęzycznej na 
temat wyzwolenia nazistow-
skiego obozu w Stutthofie, 
zwiedzanie wystaw w bara-
kach obozowych oraz miej-
sca udręki wielu niewinnych 
ludzi. Kolejnym punktem 
wycieczki było Westerplatte 
– symboliczne miejsce wy-
buchu II wojny światowej.

Podczas tegorocznej wi-
zyty Holendrzy podziwiali 
również uroki Wejherowa. 
Okazją do bliższego pozna-
nia się, zawarcia przyjaźni 
była dyskoteka zorganizo-
wana w Gimnazjum nr 1.

- Organizacja wymiany 
międzynarodowej jest za-
daniem nie tyle trudnym, 
co wymagającym coraz to 
nowych pomysłów, świe-
żego podejścia oraz wielu 
godzin przygotowań – do-
daje  Marlena Jasińska. - Na 
zakończenie każdej wizyty 
następuje ewaluacja. Jest to 
bardzo istotny punkt pro-
gramu naszych wymian, 
podczas którego omawiamy 
przebieg wizyty dzień po 
dniu, analizując program 
pobytu i podając pozytyw-
ne i negatywne jego strony. 

To już 15 lat współpracy
REDA | 15 lat minęło jak jeden dzień. A wszystko zaczęło się w Cremie we Włoszech w 2000 roku, kiedy to podczas 
spotkania nauczycieli biorących udział w Programie Comenius, nawiązała się współpraca pomiędzy Gimnazjum nr 1 
w Redzie a szkołą Van Der Capellen w Zwolle z Holandii.

Jeżeli coś się podobało i za-
sługiwało na kontynuację 
podczas następnych wymian, 
ten punkt pozostaje. Po stro-
nie polskiej jest to niezmien-
nie wizyta w Muzeum Obozu 
Koncentracyjnego KL Stut-
thof w Sztutowie. Po stronie 
holenderskiej natomiast jest 
to zwiedzanie stolicy miasta 
tulipanów Amsterdamu.

Niezwykle ważna i nieoce-
niona w wymianach jest po-
moc rodziców. To oni goszczą 
młodych ludzi z Holandii, za-
pewniają im gościnę i biorą na 
siebie część odpowiedzialno-
ści za ich pobyt. To oni w tym 
czasie są ich rodziną, tak jak 
rodziny holenderskie dla pol-
skiej młodzieży w Holandii.

Rokrocznie uczniowie 
z Redy, dzięki bezpośred-
nim kontaktom z kolegami 
z zagranicy, mają możliwość 
doskonalenia języka angiel-
skiego. Oprócz korzyści ty-
powo poznawczych taka wy-
miana młodzieży jest również 
świetną okazją do promocji 
własnego kraju, jego kultury, 
tradycji i osiągnięć. Jest też 
doskonałą lekcją tolerancji 
dla młodzieży.

(oprac. RaF)
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- W związku z intensyfikacją 
prac nad planami rozwoju Gru-
py Energa podjęliśmy decyzję 
o rozszerzeniu składu Zarządu 
Spółki do czterech osób. Pan 
Waldemar Kamrat będzie od-
powiedzialny za koordynację 
prac nad aktualizacją strategii 
rozwoju Grupy Energa i w tym 
obszarze wzmocni obecny Za-
rząd Spółki -  mówi Bogusław 
Nadolnik, Przewodniczący 
Rady Nadzorczej Energa SA.
- Grupa Energa jest jedną 
z kluczowych polskich spół-
ek o strategicznym znaczeniu. 
Dlatego powierzone mi zada-
nie związane z koordynacją 
prac nad strategią traktuję jako 
wyzwanie i jednocześnie od-
powiedzialną misję – mówi 
Waldemar Kamrat, Wiceprezes 
Zarządu ds. Strategii Rozwoju 
Energa SA.
Waldemar Kamrat jest absol-
wentem Politechniki Gdańskiej 
- Wydziału Elektrycznego oraz 
Uniwersytetu Gdańskiego - 
Wydziału Ekonomiki Produk-
cji. Jest profesorem tytularnym 
w dziedzinie nauk technicz-
nych oraz specjalistą w zakre-
sie energetyki kompleksowej. 
Ukończył studia specjalistycz-
ne w zakresie polityki i efek-
tywności energetycznej 
w USA, uzyskując Certificate 
of the Institute for Young Inve-
stigators in Energy Efficiency – 
Berkeley/ Washington DC.
W latach 1977-1983 pracował 
w przemyśle na różnych sta-
nowiskach technicznych, uzy-
skując kompetencje kierow-
nicze w zakresie gospodarki 
energetycznej. W 1983 roku 

został zatrudniony na ówcze-
snym Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Gdańskiej (obec-
nie Wydział  Elektrotechniki 
i Automatyki). W Politechni-
ce Gdańskiej pełnił w latach 
1990-1997 funkcje kierowni-
ka Studiów Podyplomowych 
w zakresie energetyki. Od 2001 
roku jest kierownikiem Zespołu 
Elektrowni i Gospodarki Ener-
getycznej w Katedrze Elektro-
energetyki. W latach 2008-2012 
był Prorektorem ds. Kształ-
cenia i Rozwoju Politechniki 
Gdańskiej, a od 1.09.2012 roku 
do 28.02.2015 roku był Dyrek-
torem  Centrum Technologii 
Energetycznych Politechniki 
Gdańskiej. 
W latach 1996–2005 pełnił 
szereg funkcji kierowniczych 
w zarządach firm energetycz-
nych, a od 2004 do 2006 roku 
był przedstawicielem Konfede-
racji Pracodawców Energetyki 
Polskiej w Komitecie ds. Ener-
gii Elektrycznej Europejskiej 
Organizacji Pracodawców 

Sektora Publicznego CEEP 
w Brukseli. Jest członkiem: Ko-
mitetu Problemów Energetyki 
przy Prezydium PAN, Editorial 
Board międzynarodowego pi-
sma „The International Journal 
of Power and Energy Systems”, 
indeksowanego przez Cam-
bridge Scientific Abstracts oraz 
polskiej afiliacji International 
Association for Energy Eco-

nomics (USA). Był Członkiem 
Rady Nadzorczej Litpol Link 
(2008-2010), Wiceprzewodni-
czącym Rady Nadzorczej PSE 
Północ w Bydgoszczy (2010-
2013), Wiceprzewodniczącym 
Rady Nadzorczej Pomorskiej 
Spółki Gazownictwa w Gdań-
sku (2009-2013) oraz Człon-
kiem Rady Nadzorczej GAZ-
SYSTEM SA (od 2013 roku do 

momentu złożenia rezygnacji 
z dniem 1.10.2015 roku). Jest 
autorem  ponad  220 publika-
cji, w tym 4 samodzielnych 
książek, na temat elektroener-
getyki, gospodarki energetycz-
nej i energetyki kompleksowej. 
Jest doradcą Prezydenta Praco-
dawców Rzeczpospolitej Pol-
skiej ds. Energetyki.
Grupa Energa jest trzecim 

największym zintegrowanym 
operatorem systemu dystrybu-
cyjnego (OSD) w Polsce pod 
względem wolumenu dostar-
czanej energii. Sieć dystrybu-
cyjna składa się z linii ener-
getycznych o łącznej długości 
ponad 184 tys. km i obejmuje 
swoim zasięgiem obszar blisko 
75 tys. km2, co stanowi ok. 24 
proc. powierzchni kraju. (GB)

Kamrat Wiceprezesem Zarządu Energa
POMORZE | Rada Nadzorcza Spółki delegowała członka Rady Nadzorczej, Pana Waldemara Kamrata do czasowego wykonywania czynności 
wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju. Będzie wykonywał czynności na stanowisku członka Zarządu, wobec którego postępowanie kwalifi-
kacyjne nie zostało rozstrzygnięte w kwietniu br. Waldemar Kamrat będzie wykonywał swoje obowiązku przez okres do trzech miesięcy.
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matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

SPRZEDAM drewno do 
CO i gałęziówkę. Możliwy 
transport gratis. Tel: 782-
846-927 

POMOC mam 5 - cioro 
dzieci. Potrzebuję ubrań, 

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

WYNAJMĘ mieszkanie. 
Tel: 888-845-156

SPRZEDAM działkę bu-
dowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem mu-
rowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

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

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

SPRZEDAM działkę bu-
dowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem mu-
rowanym, 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 gwarantowa-
ny, tel. 536 999 149

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

środków czystości, arty-
kułów szkolnych. Z góry 
dziękuję. Tel: 788-245-
594

SPRZEDAM dwa czar-
ne kaski jak nowe, silnik 
7,5kw oraz piłę moto-
rową marki Makita. Tel: 
601-638-877

SPRZEDAM tapczan 
mało używany, tanio. Tel: 
608-325-376

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

SPRZEDAM fotelik 50 
zł, krzesełko 150 zł,  łó-
żeczko 30 zł, tel. 505-
567-034

SPRZEDAM sofę 2 os. 
rozkładaną, pojemnik na 
pościel, 190x112, welur, 
stan idealny, 450 zł, tel. 
517-782-024

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

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

SPRZEDAM

KUPIĘ

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

INNE

SPRZEDAM komplet kół 
zimowych 15” oryginalne 
do Fiata Grande Plus, ory-
ginalne kołpaki. Felgi i koł-
paki stan idealny, Gościcino, 
cena 720zł. Tel: 695-230-
080

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi zyki 
i chemii, w tym zadania oraz 

stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

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

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wej-
herowo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 
381
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dowiedz się więcej:       tel. 792 060 155
                              e-mail: z.mochnacz@expressy.pl

KALENDARIUM 
FUTBOLOWe

archiwalne 
kalendarium czytaj na
www.gwe24.pl

Nawet dobrze, że wyjazd unie-
możliwił mi napisanie felieto-
nu przed tygodniem. Czas był 
gorący po awansie naszych pił-
karzy do fi nałów Mistrzostw 
Europy we Francji. Dziś emo-
cje powoli opadają i wraca re-
alizm. Sukces to wielki, oczeki-
wania natomiast  jeszcze więk-
sze. Pisałem już kilkakrotnie na 
tych łamach, że w bólach rodzi 
się niezła reprezentacja. Przy 
dobrych wiatrach, może nawet 
dorównać drużynie Górskiego 
z 1974 roku, jak i tej prowadzo-
nej przez Piechniczka w 1982 
roku. Czy tak się jednak stanie, 
tego nie wie nikt. Przypomnę, 
że tamte wielkie zespoły zdo-
bywały trzecie miejsca na Mi-
strzostwach Świata. Zatem, aby 
obecna reprezentacja Nawał-
ki chciała im dorównać, powin-
na też wrócić z medalem Mi-
strzostw Europy? Oj, chyba się 
lekko zagalopowałem. Mimo, że 
piłka nożna jest grą zespołową, 
o jej sile zazwyczaj decydują li-
derzy i gwiazdy. Dziś wszyscy ki-
bice, dziennikarze i trenerzy są 
zgodni, że lidera mamy nadzwy-
czajnego. Ba, znam takich co już 
ogłosili Lewandowskiego piłka-
rzem tysiąclecia w Polsce, czy-
li od czasów Mieszka i Chrobre-
go. A ja wcale tak nie uważam. 
Po pierwsze ci, którzy tak szyb-
ko przyznają koronę najlepsze-
go w historii Lewandowskiemu, 
nie znają historii polskiej pił-

ki. Po drugie, jak porównać pił-
kę nożna XXI wieku z tą przed-
wojenną czy nawet z tą z lat sie-
demdziesiątych XX wieku? Po 
trzecie jeszcze do lat osiemdzie-
siątych XX wieku polscy piłka-
rze nie mogli swobodnie wyjeż-
dżać do pracy za granicę, przez 
co nie grali w najlepszych klu-
bach Niemiec, Anglii, Francji czy 
Hiszpanii. Każda reprezentacja 
Polski miała swojego lidera. Na 
Mistrzostwach Świata w 1974 
roku był nim Kazimierz Deyna. 
Osiem lat później na czele dru-
żyny stał Zbigniew Boniek. Jak 
obaj grali mogą powiedzieć tyl-
ko ci, którzy to widzieli. Ponad-
to zawsze trzeba dość wnikli-
wie przestudiować co na ich te-
mat pisali fachowcy. Można tak-
że poszukać dawnych meczów 
w Internecie.  Gorzej oczywiście 
gdy chcemy zobaczyć grę jesz-
cze wcześniejszych reprezenta-
cji, ale materiału pisanego jest 
pod dostatkiem. Odważę się za-
ryzykować, że najlepszymi pol-
skimi piłkarzami w historii byli 
lub są nadal Ernest Wilimow-
ski, Włodzimierz Lubański, Ka-
zimierz Deyna, Zbigniew Boniek 
i Robert Lewandowski. Kolej-
ność nie jest przypadkowa i wy-
nika z okresu gry. Ten pierwszy 
grał do 1939 roku, drugi mniej 
więcej w tym samym czasie co 
Kazimierz Deyna, potem Boniek 
i obecnie wiadomo kto. O każ-
dym z nich można napisać książ-

kę, zresztą niektórzy już się jej 
doczekali. W najbliższym cza-
sie ja też poświęcę tym panom 
oddzielne felietony. Dziś tylko 
drobne porównanie reprezen-
tacyjne. Ernest Wilimowski – 22 
mecze w reprezentacji, 21 bra-
mek, 1/8 fi nału MŚ we Francji 
w 1938 roku (5:6 po dogryw-
ce z Brazylią, 4 gole Wilimow-
skiego). Włodzimierz Lubański 
– 75 meczów, 48 bramek, złoty 
medal olimpijski w 1972 roku, 
druga runda grupowa w fi na-
łach MŚ w Argentynie w 1978 
roku. Kazimierz Deyna – 97 me-
czów, 41 bramek, złoty medal 
olimpijski w 1972 roku, srebr-
ny w 1976 roku, trzecie miejsce 
w MŚ w 1974 roku, druga runda 
grupowa w fi nałach MŚ w Ar-
gentynie w 1978 roku. Zbigniew 
Boniek – 80 meczów, 24 bram-
ki, druga runda grupowa w fi na-
łach MŚ w Argentynie w 1978 
roku, trzecie miejsce w MŚ 
w 1982 roku w Hiszpanii, 1/8 fi -
nału w MŚ w Meksyku w 1986 
roku. Robert Lewandowski – 72 
mecze, 32 bramki i awans do fi -
nałów ME we Francji w 2016 

roku. Trzy-
mam oczywi-
ście za tego 
ostatniego 
kciuki.

Zbigniew 
Chuchała

Mimo, że goście przegrali ten 
pojedynek nadal znajdują się 
na pierwszym miejscu w li-
gowej tabeli i żeby zapewnić 
sobie zwycięstwo w całych 
rozgrywkach wystarczy im 
za tydzień wygrać z Wysze-
cinem. 
Do sporej niespodzianki 
doszło na boisku w Kochano-

wie, gdzie występujący w roli 
gospodarza Kębłowo pokona-
ło Luzino 2:1. Ciekawy mecz 
mogliśmy zobaczyć w Sycho-
wie, w którym to miejscowi 
piłkarze pokonali Kochanowo 
2:0, dzięki czemu opuścili oni 
ostatnie miejsce w tabeli. 
Niestety nie odbył się poje-
dynek Barłomino - Milwi-

no, ponieważ ci pierwsi nie 
skompletowali składu za co 
zawodnicy z Milwina dopi-
szą sobie 3 punkty do ligowej 
tabeli.
Za tydzień rozegrana zostanie 
XVI kolejka ligowa: Zelewo - 
Wyszecino, Kochanowo - Kę-
błowo, Luzino - Robakowo, 
Milwino - Sychowo

Bardzo interesująca i pełna 
emocji okazała się XV kolejka 
Luzińskiej Ligi Sołeckiej.
LUZINO | Do najciekawszego spotkania doszło w Robakowie, gdzie 
gospodarze, wicelider rozgrywek pokonał lidera z Zelewa 3:1.
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To było kolejne spotka-
nie Gryfa Wejherowo bez 
zwycięstwa w 2. lidze. Żół-
to-czarni w niedzielę po 
południu ulegli Zniczowi 
Pruszków (do tej pory 9. po-
zycja w tabeli) 0:2 na wła-
snym stadionie.
– Szkoda, bo do momentu 
otrzymania czerwonej kartki 
przez Szura graliśmy ze Zni-
czem jak równy z równym 
– powiedział Piotr Rzepka, 

trener Gryfa. – W drugiej 
lidze przewaga jednego za-
wodnika to już bardzo dużo. 
Scenariusz jest zawsze ten 
sam: gramy dobrze, a potem 
coś się załamuje. Musimy 
nad tym pracować – dodał.
Gryf nadal plasuje się na 
ostatnim miejscu w stawce. 
Już 6 punktów dzieli go od 
14. pozycji, gwarantującej 
pozostanie w 2. lidze.
Działacze i trener ekipy ze 

Wzgórza Wolności nie ukry-
wają, że w tym sezonie ce-
lem drużyny jest utrzymanie. 
Szkoda, bo dobry początek 
rundy jesiennej zapowiadał 
co innego. – Nie chcemy 
spaść do trzeciej ligi. Zro-
bimy wszystko, co w naszej 
mocy, aby teraz pozostać 
w grze, a za rok walczyć 
o więcej – podkreślają.
W tabeli nadal prowadzi Stal 
Mielec, przed Wisłą Puławy 

i Rakowem Częstochowa. 
Nad Gryfem sklasyfi kowano 
Błękitnych Stargard Szcze-
ciński, Nadwiślana Góra 
i ROW 1964 Rybnik.
W najbliższą sobotę, 24 paź-
dziernika o godzinie 14, Gryf 
zagra na wyjeździe ze Stalą 
Stalowa Wola (4. lokata).
Do końca rundy jesiennej 2. 
ligi pozostało jeszcze 6 spo-
tkań. Jest więc jeszcze o co 
walczyć.

Gryf przegrał w dwóch 
pierwszych meczach ro-
zegranych pod Pana wo-
dzą: 0:4 z Puszczą Niepo-
łomice i 0:2 ze Zniczem 
Pruszków. Rozmawiali-
śmy ponad dwa tygodnie 
temu, dzień po tym, jak 
został Pan szkoleniow-
cem żółto-czarnych. Czy 
już wiadomo, jakie są 
konkretne przyczyny 
ciągłych porażek wejhe-
rowskich piłkarzy?

- Przyczyną jest przede 
wszystkim brak pewności 
siebie. W przegranym po-
jedynku z Puszczą Niepo-
łomice do 82. minuty stra-
ciliśmy tylko jednego gola, 
co było spokojnie do nad-
robienia. Zgubiliśmy trzy 
bramki w ciągu kilku mi-
nut. Proste błędy, niepew-
ność w prowadzeniu piłki, 
dwie zmarnowane dogod-
ne sytuacje do wyrówna-
nia, więc porażka gotowa. 
Piłkarze grają od począt-
ku dobrze, doprowadzają 
mecz do decydującej fazy 
i nagle zaczynają wątpić, 
przestają wierzyć w zwy-
cięstwo. Błędy wynikają 
również ze zmęczenia, jak 
w meczu ze Zniczem, bo 
strata jednego zawodnika 
wymusza większą aktyw-
ność w kryciu etc. Mamy 
trochę pecha.

W Internecie pojawia-
ją się głosy, że piłkarze 
Gryfa są po prostu zbyt 
słabi na 2. ligę. Czy zga-
dza się Pan z takimi opi-
niami?

- Tutaj chodzi o coś inne-

go. Przyczynę porażek po-
kazuje ostatnie spotkanie, 
ze Zniczem Pruszków. Do 
53. minuty, czyli do mo-
mentu otrzymania czerwo-
nej kartki przez Szura, gra-
liśmy z rywalem jak równy 
z równym. [...] Scenariusz 
jest zawsze ten sam: gra-
my dobrze, a potem coś 
się załamuje. Jeden błąd, 
strata gola i nie umiemy 
się podnieść. Musimy nad 
tym pracować. Wierzę, 
że Gryf wróci do grania 
2-ligowego. W szatni wi-
dać zaangażowanie, nie 
mogę o żadnym z piłkarzy 
powiedzieć, że przyjmuje 
złą postawę. Ambicje są, 
ale to za mało. Potrzebne 
są żelazna konsekwencja 
i wyrachowanie.

 W 2. lidze grają piłka-
rze niegdyś obecni nawet 
w Ekstraklasie. Gryf nie 
ma większego doświad-
czenia. Łudziliśmy się, że 
będzie dobrze?

- W 3. lidze często nie po-
nosi się konsekwencji za 
błędy popełnione w trak-
cie gry. W lidze 2. jest zu-
pełnie inaczej. Tutaj niu-
anse czasem decydują, kto 
zwycięży. Ważne są do-
świadczenie, którego Gry-
fici nie mają, lecz i wyra-
chowanie, konsekwencja, 
o których wspomniałem. 
Nie możemy się w czasie 
meczu zastanawiać, nie 
możemy wątpić, bo prze-
ciwnicy natychmiast to 
zobaczą i wykorzystają. 
Trzeba myśleć pozytywnie 
i grać jak najlepiej się po-
trafi.

Gryf przegrał kolejny 
raz w 2. lidze
MECZ | Piłkarze wejherowskiego Gryfa przegrali w weekend kolejny mecz w 2. lidze. Na wła-
snym stadionie ulegli Zniczowi Pruszków 0:2 (do przerwy było 0:0) i nadal plasują się na ostat-
nim miejscu w tabeli. Już 6 punktów dzieli Gryfa od bezpiecznej, 14. pozycji.

trZeBa graĆ 
JaK naJLePieJ
WYWIAD | z Piotrem Rzepką, trenerem wkS Gryf wejherowo, 
rozmawia Piotr Smoliński.
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Piąte zwycięstwo z rzędu od-
nieśli szczypiorniści Tytanów 
Wejherowo. Tym razem, odpra-
wili z kwitkiem zespół Cartusi 
Kartuzy pokonując ich  26:22 
(12:11).
Tytani po dwóch ostatnich 
porażkach z Cartusią (jedno 
w lidze, drugie towarzyskie) 
wyszli na mecz bardzo zmo-
tywowani. W pierwszych mi-
nutach gry prowadzenie 4:1, 
a później 7:3 mogło wska-
zywać, że mecz będzie pod 
kontrolą gospodarzy. Niestety 
w piętnastej minucie goście 
wzięli się za odrabianie strat. 
Na siedem minut przed zakoń-
czeniem połowy doprowadzili 
do remisu 9:9, by do przerwy 
przegrywać zaledwie jedną 
bramką 12:11. W drugiej poło-
wie ciężar zdobywania bramek 
wzięli na siebie, najskuteczniej-
si wśród Tytanów, Mateusz Ko-
żanowski oraz Tomasz Bartoś. 
Piękne, akcje skrzydłami, 
a także szybkie kontry sprawiły, 
iż w 39 minucie Tytani odsko-
czyli rywalom na sześć oczek 

19:13. Późniejszy fragment gry 
to wymiana ciosów, aż do 45 
minuty. Goście wtedy zaczęli 
wykorzystywać błędy Wejhe-
rowian i strzelili kolejne pięć 
bramek, nie tracąc ani jednej 
(22:21). Na szczęście,w koń-
cówce, dzięki twardej obronie 
i fantastycznie broniącemu 
przez cały mecz  Damianowi 
Nowosadowi, Tytani wygrali 
spotkanie 26:22.
Po meczu bramkarz żółto-czer-
wonych nie krył radości ze 
zwycięskiego spotkania.
- W pamięci cały czas mi sie-
dział nasz przegrany sparing 
z Kartuzami,dlatego przed tym 
spotkanie miałem podwój-
ną motywację, abyśmy to my 
zwyciężyli – skomentował 
bramkarz. - Dzisiaj bardzo 
dobrze mi się broniło, dlatego 
można powiedzieć,że cieszę się 
potrójnie.
Bardzo dobre spotkanie rozegrał 
również goalkeeper z Kartuz, 
Damian Zieliński, który nie 
ukrywał,że celem Cartusi było 
zwycięstwo w tym meczu.

- Niestety nie weszliśmy 
w ten mecz za dobrze – uważa 
Damian Zieliński. - W końców-
ce jeszcze odrobiliśmy straty, 
ale jak zwykle na początku 

drugiej części znowu zagrali-
śmy słabo i rywal odskoczył 
na kilka bramek. Niestety nie 
zdołaliśmy odrobić straty punk-
towej, przegraliśmy mecz i nie 

zdobyliśmy punktów.
Również trener gości Jarosław 
Frankowski był mocno zdener-
wowany postawą swoich pod-
opiecznych...

- Gratuluję, Tytanom zwycię-
stwa – skomentował po meczu 
Jarosław Frankowski. - Spo-
tkanie było emocjonujące, na-
tomiast moja drużyna zagrała 
poniżej oczekiwań. Mógłbym 
się pokusić o stwierdzenie, że 
oprócz spotkania z Kęsowem 
był to nasz najgorszy mecz 
w tym sezonie. Nie wiem 
czemu, ale byliśmy spięci , 
graliśmy z tremą i popełniali-
śmy dużo błędów, szczególnie 
w obronie.
W weselszym tonie, wypowia-
dał się natomiast szkoleniowiec 
Wejherowian Paweł Paździo-
cha. 
- Stworzyliśmy fajne widowi-
sko i wygraliśmy kolejny mecz 
z rzędu - Paweł Paździocha. 
- Po raz pierwszy w tym sezo-
nie obrona zafunkcjonowała na 
naprawdę wysokim poziomie. 
Było dużo walki, zaciętości 
i to się chwali. Na pewno wy-
różniłbym naszego bramkarza, 
który rozegrał najlepszy mecz 
w sezonie.
Rafał Korbut

Tytani pokonali Cartusię
PIŁKA RĘCZNA | W kolejnym meczu 2. ligi piłki ręcznej, szczypiorniści Tytanów Wejherowo pokonali we własnej hali Cartusię Kartuzy 
26:22. Do przerwy było 12:11.


