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To są śmieci pozostawione przez turystów nad brzegiem 
jeziora w Bieszkowicach. Choć Polska jest już dobrych 
parę lat w Unii Europejskiej, to z tych zdjęć wyraźnie 
wynika, że daleko jest Polakom do kultury turystów z Eu-
ropy Zachodniej. Aż nie chce się wierzyć, że tak ciężko 
jest zabrać z powrotem do domu puste opakowania po 
jedzeniu i piciu. 

Jerzy S.

FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Przyjeżdżają i śmiecą

REKLAMA                                                                                                                                     7A/2016/RL

RUMIA | Urodzinowy tort, występy młodych pływaków oraz pokazy ratownicze 
to tylko niektóre atrakcje, przygotowane przez rumski MOSiR na 10. urodziny 
pływalni miejskiej. 
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Basen świętował 10-lecie

Uroczystość była okazją do 
podsumowań. 
- Basen funkcjonuje bardzo 
dobrze – mówi Michał Pa-
sieczny, burmistrz Rumi. - Jest 
wykorzystywany w 100 proc., 
a nawet bardziej, bo wydłuża-
ne są zarówno poranne, jak i 
wieczorne godziny otwarcia. 
Chcielibyśmy mieć kolejną 
taką pływalnię. Jednak z ana-
lizy finansowej wynika, że ze 
względu na koszty nie jest to 
plan do zrealizowania w naj-
bliższych latach.

- Przez 10 lat mieliśmy 1 mln 
wejść na basen, więc jest się 
czym pochwalić – dodaje 
Konrad Domański, kierownik 
pływalni MOSiR. - Oczywi-
ście, nie od razu wystartowa-
liśmy z takim tempem, jakie 
utrzymujemy przez ostatnie 3 
lata. Średnio dziennie mamy 
teraz 500-600 wejść, co jest 
znakomitym wynikiem, jak 
na tego typu obiekt.
Z okazji jubileuszu na basenie 
odbył się Dzień Otwarty. Już 
od rana trwały pokazy przy-

gotowane przez podopiecz-
nych ośmiu szkółek pływania, 
którzy na co dzień trenują na 
obiekcie. Było pływanie róż-
nymi stylami, wyścigi, sztafe-
ty, a także pamiątkowe zdję-
cie, głównie dla 10-latków, 
czyli rówieśników pływalni, 
ale także dla wszystkich sym-
patyków obiektu. Zaintereso-
waniem cieszyły się pokazy 
aerobiku wodnego oraz mini 
mecz piłki wodnej, czy popis 
umiejętności  w wykonaniu 
ratowników z MOSiR-u Ru-

mia. Był także poczęstunek 
tortem urodzinowym, dzielo-
nym przez burmistrza. 
– Basen jest bardzo potrzeb-
ny – mówi Tomasz Urbaniak-
Dzienisz, przewodniczący 
Komisji Sportu i Rekreacji 
Rady Miejskiej Rumi. - To 
dobrze, że dzieci i młodzież 
uczą się tutaj w licznych 
szkółkach pływackich. Dzię-
ki temu wiedzą, jak zachowy-
wać się w wodzie i nad wodą, 
co owocuje wzrostem bezpie-
czeństwa.   /kor/
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Ludzie sportu i kultury 
nagrodzeni
RUMIA | Nagrody burmistrza w zakresie kultury i sportu za 
2015 rok zostały wręczone podczas sesji Rady Miejskiej Rumi.

Wyróżnione zostały cztery 
osoby: Beata Went, Tadeusz 
Pepliński, Benedykt Król 
oraz Robert Sawicki.
- Jesteśmy dumni, że nagro-
dzeni mogą się pochwalić 
takimi osiągnięciami – mówi 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Szkolą oni młode ta-
lenty, przekazując im posia-
daną wiedzę i doświadczenie. 
Nie bez znaczenia jest fakt, że 
Rumia posiada dobre ku temu 
warunki, czyli znakomite za-
plecze sportowe i kulturalne. 
Beata Went od prawie 20 lat 
prowadzi zajęcia plastyczne 
w Miejskim Domu Kultury 
w Rumi. Dzieci i młodzież 
pod jej okiem rozwijają ta-
lenty, ćwiczą zdolności ma-
nualne, poznają tajniki ma-
larstwa i doskonalą warsztat 
plastyczny. 
Tadeusz Pepliński jest trene-
rem Rumskiego Klubu Spor-
towego. Jest w pełni zaanga-
żowany w pracę z młodzieżą, 
dlatego wraz ze swoimi za-
wodnikami osiągnął w 2015 
r. wysokie wyniki sportowe. 
Jego podopieczne: Nina Pie-
sik, Martyna Karwowska i  
Milena Szaniec także były 
obecne na sesji.
Benedykt Król od wielu lat 

jest trenerem zawodników 
biegających na orientację. 
Dzięki jego zaangażowa-
niu podopieczni (Bartłomiej 
Ogdowski, Jakub Kuźba, 
Aleksandra Bielecka, Natalia 
Dawidowska, Robert Nie-
wiedziała, Grzegorz Żurek.), 
uzyskują wysokie wyniki 
sportowe w międzynarodo-
wych i krajowych zawodach. 
Natomiast Robert Sawicki 
jest trenerem Akademii Piłki 
Siatkowej, który wraz ze swo-
imi podopiecznymi w 2015 
r. odniósł ogromny sukces 
i zdobył Mistrzostwo Polski 
Młodziczek w Piłce Siat-
kowej. Z tej okazji drużyna 
w składzie: Zofia Przyradzka, 
Kamila Bryła, Sandra Reiter, 
Sandra Mazurek, Agnieszka 
Makowska, Weronika Ko-
nefke, Inez Doering, Paulina 
Damaske, Anna Stolińska, 
Kamila Żak została nagro-
dzona przez burmistrza siat-
ką pełną piłek do gry oraz 
strojami sportowymi. 
- Cieszymy się, że możemy 
trenować w Rumi, która jest 
miastem dla nas bardzo przy-
jaznym – powiedział Robert 
Sawicki. - Znakomicie nam 
się współpracuje z rumskimi 
władzami.   /kor/
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POWIAT | Ponad dwadzieścia razy strażacy interweniowali w zdarzeniach związa-
nych z wichurą, która w tym tygodniu przeszła nad naszym krajem. Na szczęście 
nikt nie ucierpiał w wyniku tych zdarzeń, a straty materialne nie są duże. 

2,5-milionowa dotacja dla szkół
RUMIA | Ponad 2,5 mln złotych trafi do rumskich szkół. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki 
konkursu „Jakość edukacji ogólnej”, w ramach którego placówki z Rumi dostaną dofinansowanie.

Dofinansowanie zosta-
nie przeznaczone m. in. na 
utworzenie i wyposażenie 8 
pracowni multidyscyplinar-
nych, zajęcia podnoszące 
kluczowe kompetencje (ję-
zyk angielski, matematyka, 
przedmioty przyrodnicze) 

u uczniów, wyjazdy edu-
kacyjne, koła zaintereso-
wań oraz pracę z uczniami 
o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych, w tym zaję-
cia sensomotoryczne. Z pro-
jektu skorzysta również 226 
nauczycieli, poprzez udział 

w szkoleniach i studiach po-
dyplomowych.
- To kolejna dotacja, którą 
Rumia pozyskała ze środ-
ków unijnych, i to przy tak 
dużym dofinansowaniu rzę-
du 95% – podkreśla Michał 
Pasieczny, burmistrz miasta. 
– Jestem dumny, że nasi pra-
cownicy regularnie zaczęli 
pozyskiwać środki zewnętrz-
ne. Coraz lepsza współpraca 
wydziałów z nowo utworzo-
nym Wydziałem Rozwoju 
Miasta na początku kadencji 
przynosi naszym mieszkań-
com kolejne miliony.
Wydział Rozwoju Miasta sa-
modzielnie napisał wniosek, 
dzięki któremu przyznano 
dotację. 

Programem zostały objęte 
wszystkie szkoły prowadzo-
ne przez miasto Rumia, czy-
li: wszystkie szkoły podsta-
wowe i gimnazja, II LO oraz 
I LO im. Książąt Pomor-
skich, dla którego organem 
prowadzącym jest Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie.
- W przeszłości korzystali-
śmy już z różnych dofinan-
sowań – mówi Mirosława 
Grzymkowska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 10. 
- Były to pieniądze przezna-
czone m. in. na sprzęt spor-
towy. Z niecierpliwością 
czekamy na szczegóły naj-
nowszego projektu, bowiem 
wcześniej nie chodziło o aż 
tak wysokie kwoty.   /kor/

Fo
t. 

U
M

 R
um

ia

Zniszczenia po wichurze

Wichura, która przeszła nad Pol-
ską, spowodowała sporo znisz-
czeń. W powiecie wejherowskim 
– mimo iż wiało momentami 
bardzo mocno – w porównaniu 
do innych regionów w kraju było 
dość spokojnie. 
Pierwszego dnia wichury (we 
wtorek) wejherowscy strażacy 
odnotowali tylko dwa zdarze-
nia. Ratownicy musieli usuwać 
drzewa powalone na jezdnię 
w Strzepczu i Sopieszynie. 
Kolejnego dnia wezwań było już 
znacznie więcej. Przewrócone 
drzewo zablokowało między in-
nymi drogę, która prowadzi na 
wejherowski stadion. 
- W Redzie wiatr zerwał banner 
reklamowy, w Rumi musieliśmy 
ściąć drzewo, które groziło za-
waleniem – wylicza Mirosław 
Kuraś, oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie. - Drze-
wa zostały powalone przez wiatr 
w miejscowościach: Wyszecino, 
Łężyce, Łętowo, Salino, Purzy-
ce, Sasino i na drodze pomiędzy 

Rozłazinem a Godętowem. Do-
datkowo wyjeżdżaliśmy też do 
drzew, co do których były obawy, 
że się przewrócą. Takie interwen-
cje podjęliśmy w Gniewowie, 
Zbychowie, Rumi, Gościcinie 
i na trasie Perlino – Łętowo. Po-
nadto wzywano nas do usunięcia 
konarów drzew zwisających nad 
jezdnią na trasie Chrzanowo – 
Witków, w Wejherowie na ul. 
Zamkowej i dwukrotnie na trasie 
Wielistowo – Bożepole. 
Kolejne straty, spowodowane 
przez wichurę, to zerwane za-
daszenie wiaty tunelu w Re-
dzie (przy ul. Gdańskiej, tunel 
umożliwia przejście pod drogą 
krajową nr 6); także w Redzie 
drzewo przewróciło się na ogro-
dzenie posesji przy ul. Obwodo-
wej, strażacy musieli je usunąć. 
W Sasinie natomiast doszło do 
zerwania linii energetycznej. 
- Na szczęście wichura ominęła 
nas łukiem – podkreśla Mirosław 
Kuraś. - Straty materialne nie są 
duże, nikt nie ucierpiał. 
Rafał Korbut
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Czarny protest
WEJHEROWO I Czarny protest odbył się w Wejherowie. Oko-
ło 200 osób ubranych na czarno spotkało się na rynku, aby 
walczyć o prawa kobiet i yaprotestowac pryeciwko yaostry-
eniu ustawz aborczjnej. 
Taki protest odbywa się w wielu miejscowo-
ściach w całym kraju. Nie jest to jednak – jak 
wiele osób mylnie sądzi – manifestacja zwo-
lenników aborcji. Wręcz przeciwnie – zde-
cydowana większość osób uczestniczących 
w dzisiejszych marszach i manifestacjach pod-
kreśla, że są przeciwnikami aborcji. 
Kwestia aborcji nie była jedynym tematem, 
poruszanym, podczas poniedziałkowego pro-
testu. Mówiono też o prawach do badań prena-
talnych, zapłodnieniu metodą in vitro, a przede 
wszystkim o koniecznej edukacji seksualnej 
dla młodych ludzi oraz dostępności środków 
antykoncepcyjnych. 
- Dziś walczymy o prawa kobiet – wyjaśnia 
Aleksandra Różek, organizator „czarnego pro-
testu” w Wejherowie. - I nie chodzi nam o to, 
aby wprowadzić „aborcję na życzenie:, ale o to, 
aby kobiety miały prawo do podjęcia decyzji. 
Prawo do decyzji powinny mieć ofiary gwałtów 
oraz kobiety w sytuacjach, gdy nienarodzone 
dziecko jest nieuleczalnie chore oraz gdy ciąża 
zagraża życiu matki i dziecka. Nie domagamy 
się złagodzenia prawa, ale nie chcemy też, aby 
było ono dodatkowo zaostrzone. Wypracowa-
ny kompromis, który obecnie obowiązuje, jest 
całkowicie satysfakcjonujący. 
- Chcemy mieć wolność słowa i wolność 
wyboru, a nie żeby za nas decydował rząd – 

dodaje Anna Byczkowska, przedstawicielka 
zgromadzenia. - Proponowana ustawa o abor-
cji może doprowadzić do tego, że dziewczyny 
będą dokonywać aborcji potajemnie. Kobieta 
zgwałcona nie będzie przecież chciała urodzić 
dziecka, bo będzie to jej wciąż przypominać 
horror, jaki przeżyła. Ja sama jestem matką, 
mam syna, nie jestem za aborcją. Ale uważam, 
że mam prawo podjąć decyzję i o to prawo 
walczymy. 
Podczas protestu zbierane były podpisy pod 
petycją, która zostanie wysłana do rządu. Pety-
cja jest apelem o niezaostrzanie ustawy regulu-
jącej kwestie związane z aborcją. 
- Najważniejsza jest edukacja i zaznajamianie 
młodzieży ze sposobami, jak się zabezpie-
czać – uważa Janina Żabkiewicz, uczestniczka 
protestu. - Dla matki czy babci 13-14 letniej 
dziewczyny największym koszmarem jest, 
gdy zajdzie ona w ciążę. Bo wtedy zaczynają 
się tragedie: dziewczyna nie przyzna się ro-
dzicom, będzie starała się usunąć ciążę pota-
jemnie. Dlatego trzeba edukować i zapobiegać 
takim sytuacjom, a nie wprowadzać prawo, 
które polega na karaniu. 
Wczoraj Sejm odrzucił obywatelski projekt 
ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne. Za od-
rzuceniem było 352 posłów, przeciwko 58 po-
słów, 18 wstrzymało się.    /raf/
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oGŁoSZEnIE
BuRMiStRzA MiAStA RuMi o pRzyStąpiEniu Do SpoRząDzEniA zMiAny 

MiEjScowych pLAnów zAgoSpoDARowAniA pRzEStRzEnnEgo

na podstawie art. 17 pkt. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 
w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. u. z 2016 r. poz.353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez  
Radę Miejską Rumi: 

uchwały nr XXVI/271/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmia-•	
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego  
w rejonie ulicy Żwirowej, 

uchwały nr XXVI/272/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany •	
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się 
pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską  
i częstochowską dla stref 18.m,u i 19.m,u,

uchwały nr XXVI/273/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmia-•	
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla parku nad Zagór-
ską Strugą w rejonie ul. mickiewicza, Dąbrowskiego, Wybickiego i Starowiejskiej
wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej  
w/w projektów zmian planów miejscowych.
załączniki graficzne do wyżej wymienionych uchwał, określające granice przystąpień do sporządzenia 
zmiany miejscowych planów, znajdują się na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Rumi oraz na stronie inter-
netowej www.bip.rumia.pl.
zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy 
oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej do Burmistrza 

Miasta Rumi na adres: 
Urząd Miasta Rumi 

 ul. Sobieskiego 7 84-230 Rumia 

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrze-
nia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: bia@um.rumia.pl
w terminie do dnia 07.11.2016 r.
wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

oGŁoSZEnIE
BuRMiStRzA MiAStA RuMi o pRzyStąpiEniu Do SpoRząDzEniA zMiAny 

StuDiuM uwARunKowAń i KiERunKów zAgoSpoDARowAniA pRzEStRzEnnEgo 
MiAStA RuMi

na podstawie art. 11 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 
w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2016 r. poz.353 ze zm.) zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę miejską Rumi uchwały nr XXVI/270/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Rumi
(załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały, określający granice Studium znajduje 
się na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl)
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko dotyczącej w/w projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Rumi.

zainteresowani mogą składać wnioski w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi 
na adres:

Miasta Rumi na adres:
Urząd Miasta Rumi 

 ul. Sobieskiego 7 84-230 Rumia 

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniecz-
ności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: bia@
um.rumia.pl 
w terminie do dnia 07.11.2016 r.
wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

ogŁoSzEniE                                                                                                                                                270/2016/DB ogŁoSzEniE                                                                                                                                                271/2016/DB
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O energetyce i inwestycjach
POWIAT | Przedstawiciele władz gmin z powiatu wejherowskiego kolejny 
raz spotkali się, aby omówić ważne dla całego powiatu i poszczególnych 
gmin sprawy. Tym razem głównymi tematami była energetyka, ochrona 
środowiska oraz inwentaryzacja terenów pod inwestycje.
Kolejne już cykliczne posiedzenie 
Konwentu Samorządowego Powiatu 
Wejherowskiego odbyło się w tym 
tygodniu w siedzibie starostwa po-
wiatowego. 
Podczas spotkania skupiono się głów-
nie na tematach gospodarczych, m.in. 
kwestii dotyczącej inwentaryzacji 
terenów nadających się pod przyszłe 
inwestycje oraz na sprawach energe-
tycznych, związanych z doradztwem 
w zakresie efektywności energetycz-
nej i odnawialnych źródeł energii.
Gośćmi konwentu byli więc przed-
stawiciele Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku oraz Agencji 

Rozwoju Pomorza.
Włodarze wyjaśniają, że obecnie  
podczas planowania i realizacji in-
westycji konieczne jest wzięcie pod 
uwagę wpływu na środowisko, zmian 
klimatu oraz ewentualne zanieczysz-
czenie powietrza. Dlatego tak ważna 
jest współpraca samorządów z WFO-
ŚiGW. Przedstawiciel Funduszu 
podczas konwentu omówił kwestię 
dofinansowań, na które mieszkańcy 
mogą liczyć, modernizując ogrze-
wanie na takie, które zmniejsza ilość 
wydzielanych do atmosfery szkodli-
wych substancji (przykładem są  in-
stalacje fotowoltaiczne). 
- Jako gmina przygotowujemy się do 

rozdania środków - mówi Ryszard 
Kalkowski, wójt gminy Szemud. - W 
ostatnich miesiącach bieżącego roku 
mieszkańcy będą mogli skorzystać 
z dofinansowania na instalacje foto-
woltaiczne na dachach swoich do-
mów. Taka dotacja wynosi od 60 do 
85 proc. wartości inwestycji, a zain-
teresowanych nim jest ponad 160 go-
spodarstw z terenu gminy. 
Podczas konwentu omawqiany był 
też projekt Invest in Pomerania. Do-
tyczy on inwentaryzacji terenów in-
westycyjnych oraz możliwości ich 
uzbrojenia pod kątem stworzenia stref 
inwestycyjnych i gospodarczych. 
- Jeśli chodzi o inwentaryzację tere-

nów pod przyszłe inwestycje i strefy 
gospodarcze, to jest to m.in. takie 
rozeznanie pod kątem pozyskiwania 
środków z funduszy zewnętrznych w 
przyszłości – wyjaśnia Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. - Terena-
mi pod inwestycje dysponują głównie 
gminy, dlatego dla gmin jest to temat 
bardzo ważny i bardzo aktualny. 
W trakcie spotkania Jacek Thiel, 
członek zarządu powiatu, przedstawił 
także prezentację podsumowującą 
kilkumiesięczną działalność punk-

tów nieodpłatnej pomocy prawnej w 
powiecie wejherowskim. Tylko od 
stycznia do sierpnia br. udzielono 
niemal 1,5 tys. porad.
- System bezpłatnych porad praw-
nych działa znakomicie, bardzo dużo 
ludzi korzysta z takich porad – pod-
sumowuje starosta Gabriela Lisius. 
- Po roku działania punktów, w któ-
rych można otrzymać pomoc praw-
ną, możemy więc powiedzieć, że ich 
uruchomienie było bardzo potrzebne 
i był to trafiony pomysł.   /raf/

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę 

adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego 
funduszu, ukierunkują  gdzie można uzyskać 

szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można 

skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki, 
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl.

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 działający 

w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie pomorskim.

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

ogŁoSzEniE                                                                                                                                                267/2016/DB

REKLAMA                                                                                                                                                209/2015/DB
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okiem 
  prawnika

„mafia mieszkaniowa” to pojęcie dzienni-
karskie używane do określenia osób, które 
udzielają pożyczek, przejmując jako zabez-
pieczenie własność mieszkania. Są wśród tych 
osób i uczciwi  pożyczkodawcy (o których nie 
słychać w mediach), jak i nieuczciwi. Tytułem 
wstepu warto wskazać, iż Sąd najwyższy nie 
wykluczył możliwości lombardowej działal-
ności w zakresie udzielenia pożyczek i zabez-
pieczania ich poprzez przeniesienie własności 
nieruchomości (tzw. przewłaszczenie na za-
bezpieczenie). Sąd najwyższy wypowiedział 
się również za swobodą zawierania umów oraz 
prawem  jednostki do dowolnego dysponowa-
nia własnym mieniem, a nawet jego wyzbywa-
niem się,  o ile obywatel czyni to świadomie, 
a jego oświadczenie woli nie jest składane pod 
wpływem błędu. Biorąc pod uwagę powyższe, 
zawierając umowę prywatnej pożyczki, należy 
dbać o to, aby umowa zapisana w akcie no-
tarialnym  była skonstruowana zgodnie z jej 
faktyczną treścią. absolutnie nie wolno uma-
wiać się inaczej w akcie notarialnym, a inaczej 
w formie ustnej, ponieważ w razie sporu sądo-
wego sąd będzie się przede wszystkim opierał 
na treści aktu notarialnego, a nie na tym co 
strony twierdzą, iż zostało ustnie powiedzia-
ne. Będąc u notariusza, można korzystać z po-
mocy własnego doradcy prawnego, a wręcz 
jest to wskazane. nie będzie również niezgod-
ne z prawem potajemne nagranie przebiegu 
czynności. nagranie takie potem może zostać 
wykorzystane w sądzie, o ile będziemy w po-
siadaniu oryginalnego urządzenia, na którym 
wykonano nagranie (nagranie „przegrane” 
z urządzenia na urządzenie nie mają żadnej 
wartości i dowodowej).  Jakkolwiek notariusz 
ma obowiązek czuwać nad interesem stron 
transakcji, to jednak nie jest on wprowadzony 
w kulisy sprawy oraz nie zna realnej sytuacji 
stron, a tym samym nie może pełnić roli do-
radcy jednej ze stron transakcji. w przypadku, 
gdy nie zdecydujemy się na pomoc prawnika,  

przy zawieraniu umowy to należy pamiętać 
o kilku kwestiach. akt notarialny  musi zostać 
koniecznie odczytany przez notariusza. nale-
ży zawsze poprosić o wydruk aktu notarialne-
go, aby mieć go przed oczami w trakcie, gdy 
notariusz czyta umowę. można poprosić no-
tariusza o przesłanie projektu aktu notarialne-
go dzień lub dwa dni przed zawarciem umo-
wy, aby się z nim zapoznać lub skonsultować 
z prawnikiem. można wprowadzać zmiany 
do aktu notarialnego nawet po jego odczyta-
niu (lecz przed podpisaniem). pamiętajmy, iż 
notariusz, jak sama nazwa wskazuje, „notuje” 
wolę stron, a nie narzuca treść umowy. nota-
riusz jest zobowiązany wprowadzić wszelkie 
oświadczenia do aktu notarialnego na życze-
nie strony. pamiętajmy, iż bardzo trudno jest 
podważyć treść aktu, w związku z czym, jeżeli 
w akcie notarialnym złożymy oświadczenie, 
iż wzięliśmy pożyczkę np. w kwocie 60 000 
pLn , to sąd będzie się opierał na tym oświad-
czeniu i niezwykle trudno jest udowodnić, iż 
wysokość pożyczki to jednak było np. 30 000 
pLn. Same nasze zapewnienia nie wystar-
czą. w przypadku spłacania pożyczki należy 
to robić albo przelewem na konto, albo go-
tówką, ale zawsze należy brać pokwitowanie. 
w prowadzonych  przez kancelarię sprawach 
wielokrotnie zdarzało się, iż strony nie miały 
pokwitowania spłaty długu, a więc musiały 
ten dług spłacić ponownie. pamiętajmy że 
sąd, w trakcie ewentualnego procesu,  będzie 
widział zarówno powoda, jak i pozwanego, 
po raz pierwszy w życiu, zaś pozwany przed 
sądem może się bronić i po prostu zaprzeczać 
spłacie, wszak nie ma obowiązku mówienia 
prawdy pod rygorem odpowiedzialności kar-
nej, więc spłatę pożyczki należy udowodnić 
poprzez  przedstawienie pokwitowania. Brak 
takiego pokwitowania oznacza bardzo duże 
prawdopodobieństwo przegrania procesu 
i konieczność ponownej zapłaty długu.

adw. Antoni Koprowski

Mafia mieszkaniowa i pożyczki pod zastaw mieszkania

tel. 502 031 149                www.adwokat-koprowski.pl

Gala Kultury – dla kogo nagroda?
POWIAT I Medale „za zasługi dla powiatu 
wejherowskiego” i nagrody Remusa zostały 
przyznane. 
Prestiżowe wyróżnienia otrzy-
mały osoby, które przyczyniają 
się do krzewienia kultury w re-
gionie. Zasłużeni uhonorowani 
zostali w trakcie uroczystej gali.
W auli Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 spotkali się sa-
morządowcy, artyści, działacze 
kultury i inni znamienici goście. 
Głównym punktem Gali Kultury 
było odznaczenie osób, których 
działalność budzi zachwyt i sza-
cunek.
- Honorowane są osoby fizycz-
ne oraz organizacje społeczne, 
instytucje, które poprzez swoją 
wieloletnią pracę i działalność 
w znaczącym stopniu przyczy-
niają się do rozwoju powiatu – 

mówiła w trakcie uroczystości 
Gabriela Lisius, starosta wejhe-
rowski.
Medale „Za zasługi dla powia-
tu wejherowskiego” trafiły do 
Longiny Wysockiej, Ireny Pia-
stowskiej, Zofii Meyer, Alicji 
Klinkosz i Józefa Lanca. W ten 
sposób odznaczono również ze-
spół Art’n’Voices, a także Stowa-
rzyszenie „Rodzina Piaśnicka”.
Nagrodami Remusa uhonorowa-
ni zostali: Anna Rocławska-Mu-
siałczyk, Ludwika Wesserling 
i Roman Dżeżdżon. Warto zazna-
czyć, że piątkowa uroczystość 
zorganizowana została w ramach 
Dni Kultury Powiatu Wejherow-
skiego.      /AW/ Fo
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Pomnik w setną rocznicę urodzin
LUZINO | Pomnik prof. Gerarda Labudy został uroczyście odsłonięty w miniony weekend 
w Luzinie. W ten sposób społeczność kaszubska upamiętniła tego znawcę i badacza Kaszub.

Odsłonięcie pomnika profe-
sora Gerarda Labudy – Wiel-
kiego Syna Ziemi Kaszubskiej 
- zbiegło się z setną rocznicą 
jego urodzin oraz obchodami 
Roku Profesora Gerarda La-
budy w powiecie wejherow-
skim, ogłoszonego przez sta-
rostę Gabrielę Lisius.
W uroczystości wzięło udział 
wiele osób, w tym wicemi-
nister kultury i dziedzictwa 
narodowego Jarosław Sellin, 
marszałek województwa po-
morskiego Mieczysław Struk, 
starosta wejherowski Gabriela 
Lisius, Bogusław Suwara, se-
kretarz Wejherowa i gospodarz 
uroczystości - Jarosław Wejer, 
wójt gm. Luzino. Obecny był 
też syn zmarłego profesora 
Aleksander Labuda.
Nie zabrakło również przed-
stawicieli lokalnego sa-
morządu, duchowieństwa, 
instytucji kulturalnych, parla-
mentarzystów, radnych, mło-
dzieży i wielu mieszkańców.
- Ta uroczystość jest świętem 
gminy i wszystkich Kaszubów 
- podkreślił Jarosław Wejer, 
wójt gminy Luzino. - Poprzez 
budowę pomnika  spłacamy 
dług wobec profesora za jego 
tytaniczną pracę na rzecz 
Polski i Kaszub. Monument 
stanowi hołd dla wybitnego 

mediewisty, który swoją edu-
kację rozpoczął właśnie w tej 
miejscowości i tutaj został też 
pochowany.
- Bardzo cieszę się, że najbar-
dziej znany Kaszuba ze świata 
nauki i najbardziej znany czło-
wiek ziemi luzińskiej został 
uhonorowany takim pięknym 
realistycznym pomnikiem – 
mówi wiceminister Jarosław 
Sellin. - Cieszę się, że bogaty 
księgozbiór profesora zostanie 
wyeksponowany w specjalnej 
książnicy na terenie Wejhero-
wa.

– Jest to dla nas ogromny za-
szczyt, że Dni Powiatu Wej-
herowskiego możemy zakoń-
czyć odsłonięciem pomnika 
wybitnego człowieka, pierw-
szego honorowego obywate-
la powiatu wejherowskiego 
– podsumowała uroczystość 
starosta Gabriela Lisius. – 
Jego spuściznę chcemy poka-
zać szerszemu gronu, dlatego 
przystępujemy do budowy 
Książnicy prof. Gerarda La-
budy, gdzie z jego twórczością 
będą mogli zapoznać się nie 
tylko naukowcy, ale wszyscy 
mieszkańcy powiatu i Po-
morza, a przede wszystkim 
młodzi ludzie, którzy powinni 
czerpać z tej skarbnicy warto-
ści, które pan prof. starał się 
nam przekazać.
Pomnik został wykonany ze 
spiżu, w skali 1:1. Autorem 
projektu jest dr Tomasz So-
bisz. To pierwszy pomnik 
prof. Gerarda Labudy w Pol-
sce, który jest wyrazem hołdu 
i uznania dla wielkiego syna 
Ziemi Kaszubskiej.   /raf/

Prof. zw. dr hab. Gerard Labuda
Urodził się w Nowej Hucie koło Kartuz w 1910 roku. Uczęsz-
czał do szkoły Podstawowej w Luzinie i Gimnazjum Klasyczne-
go w Wejherowie. Jeszcze przed wojną studiował historię na 
Uniwersytecie Poznańskim. Tytuł magistra i doktora filozofii 
uzyskał na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Po wojnie 
podjął pracę naukową na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie 
przeszedł wszystkie szczeble od starszego asystenta do profe-
sora zwyczajnego. 
Prof. G. Labuda to wybitny historyk, najwybitniejszy medie-
wista Polski i Pomorza, autor m.in. „Studiów nad początkiem 
państwa polskiego”, Historii Kaszubów w dziejach Pomorza”. 
Prezes Akademii Umiejętności, Rektor Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, członek Polskiej Akademii Nauk, 
Doktor honoris causa uniwersytetów: Gdańskiego, Jagielloń-
skiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szczecińskiego, War-
szawskiego i Wrocławskiego. Honorowy Obywatel Gdańska, 
Gniezna, Poznania, Szczecina, Wejherowa, powiatu wejhe-
rowskiego i gminy Luzino.
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PuPile NAszych 
czytelNików
Zabawne, zaskakujące i rozczulające - Czytelnicy w ra-
mach konkursu ogłoszonego na portalu GWE24.pl 
przesyłali nam różne zdjęcia. Wybrane fotografie na-
grodziliśmy podwójnymi wejściówkami do kina He-
lios. Na dowolny seans do kina Helios będą mogli 
wybrać się: Anna Sarbak, Anna Żak, Arika Borek, 
Grzegorz Maj oraz Magdalena Wawrzyńska. 
Pozostałych uczestników konkursu zachę-
camy do udziału w kolejnych zmaganiach.
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10 Zrozumieć przyrodę. Pomorskie skarby natury. / reportaż|

Lasy mirachowskie. pajęczyna 
ukryta między drzewami

Siedzimy na pieńkach i słuchamy. Bezbronni jak dzieci we mgle. Przed nami czarna ściana, coraz bliższe porykiwania. 
Jedne na wyższych tonach, inne basowe, niskie, charczące. Pan Ryszard, pracownik Kaszubskiego Parku Krajobrazo-
wego, tłumaczy, że te przypominające stękania, wydobywają się z gardeł młodszych byków, które dopiero próbują coś 
wskórać w temacie prokreacji. Nie w tym roku, to w następnych – może im się uda.

porykiwania niskie, najbardziej przerażające, to byki stare, 
doświadczone, te które najpewniej bronią swojego stada, 
zwanego chmarą, przed innymi samcami.
i jeszcze sowy: pan Ryszard mówił, że w ogólnej nerwo-
wości wrześniowego lasu, odzywają się, gdy jeleń zaryczy 
w pobliżu. nie musimy czekać długo. Do ogólnego zgiełku 
dołącza głos samicy puszczyka. 
jest 21.00, siedzimy tak po cichutku, jelenie ryczą coraz bli-
żej, aż tu nagle słyszymy kroki. nie, to nie są kroki człowie-
ka. zbliża się coś dużego. ostrożnie nas podchodzi. Serce 
bije mocniej. co zrobię, jak wyjdzie przede mnie, pochyli 
głowę, jakby chciał nacierać? w ręku ściskam latarkę my-
śląc sobie, że wtedy zaświecę mu w oczy. jeżeli zdążę.
Stąpanie jakby zamarło, tuż za najbliższymi drzewami. 
A teraz się oddala. pozostaje po nim czerń nocnego lasu 
i odgłosy – niemilknące, z piekła rodem.
Lasy Mirachowskie, zwane niegdyś puszczą Mirachowską. 
nocą, podczas rykowiska, człowiek uświadamia sobie, jak 
bardzo są dzikie i tajemnicze.

Puszcza
Lasy Mirachowskie to obszar liczący ok. 6 tys. hektarów, 
leżący między kaszubskimi wsiami: Miechucinem, Mira-
chowem, Kamienicą Królewską i Sierakowicami. znajduje 
się tu w sumie dziewięć rezerwatów przyrody, większość 
z nich została powołana dla ochrony leśnych terenów ba-
giennych, tzw. mszarów, a także rosnących to roślin, takich 
jak np. rosiczka okrągłolistna, widłak jałowcowaty, bagno 
zwyczajne czy wełnianeczka darniowa. inne rezerwaty, np. 
„jezioro Lubygość” mają na celu ochronę walorów krajo-
brazowych. w Lasach Mirachowskich znajdują się torfo-
wiska, niektóre wyjątkowo głębokie – w rezerwacie „Sta-
niszewskie Błoto” złoża torfu sięgają nawet do 11 metrów 
w głąb ziemi. 
Szczególnie ciekawe i rzadkie zwierzęta, jakie można 
spotkać w rezerwatach w Lasach Mirachowskich to m.in. 
włochatka (średniej wielkości sowa), samotnik (to jeden 

z brodźców - ptak z rodziny bekasowatych, jego nazwa po-
chodzi od tego, że brodzi w wodzie w poszukiwaniu jedze-
nia, a służą mu do tego długie nogi) oraz gągoł (gatunek 
kaczki, która gniazduje w dziuplach).
poza tym Lasy Mirachowskie są domem dla wielu innych 
zwierząt, typowych dla leśnych środowisk. na przykład dla 
jeleni, które jak co roku we wrześniu dają o sobie znać od-
głosami zmagań o samice. Ktoś, kto – tak jak my, znalazł 
się tutaj w środku rykowiska, nie będzie miał złudzeń. naj-
większą wartością dawnej Mirachowskiej puszczy, jest wła-
śnie ten jej puszczański charakter.
- Lasy Mirachowskie są o tyle cenne, że jest to bardzo duży, 
zwarty kompleks leśny. na tyle duży, że w niektórych miej-
scach możliwe jest obserwowanie przyrody w stanie zbli-
żonym do naturalnego – mówi witold Sieciechowski, kie-
rownik Kaszubskiego parku Krajobrazowego, określając 
tym samym w merytoryczny sposób to, co dało się odczuć 
wtedy, w nocy, gdy siedzieliśmy na pieńkach wsłuchani 
w odgłosy rykowiska.

Głuszce
o dawnej świetności puszczy Mirachowskiej świadczy dziś  
na przykład nazwa jednego z rezerwatów: „Kurze grzędy”. 
Dlaczego „kurze”? ze względu na głuszca – ptaka przypo-
minającego nieco koguta (z rodziny kuraków). Miejsca jego 
bytowania wabiły do siebie myśliwych obietnicą przygo-
dy, jaką było polowanie na tego – dziś już bardzo rzadkie-
go i objętego ochroną, ptaka. Samce, podczas wiosennych 
toków wydają charakterystyczne dźwięki przypominają-
ce odgłos uderzeń drewnianych przedmiotów. w ostatniej 
czwartej frazie rytualnego „śpiewu” głuszec... głuchnie. Do 
końca nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Być może jest 
w tym momencie tak zaabsorbowany wabieniem wybran-
ki swego ptasiego serca, że nie w głowie mu dbałość o wła-
sne bezpieczeństwo. tak czy inaczej, głuchota głuszca trwa 
wówczas niewiele ponad sekundę.
Myśliwska „przygoda” polegała (i niestety, polega nadal – 

na przykład w puszczy Białowieskiej, na terenie Białoru-
si) na tym, żeby zbliżać się systematycznie do tego ptaka, 
pokonując dzielącą odległość w ciągu tej krótkiej chwi-
li, gdy jest on ogłuszony. chodziło o to, żeby oddać strzał 
z bliskiej odległości.
zbyt często w przeszłości oddawano takie strzały. oficjal-
nie mówi się, że ptaki te „wyginęły”. Dziś pozostał po nich 
ślad, w postaci nazwy jednego z dziewięciu rezerwatów 
znajdujących się w Lasach Mirachowskich. 
- Kilka lat temu w planach pojawił się temat reintroduk-
cji głuszca na tym terenie. jednak przeprowadzono bada-
nia i okazało się, że Lasy Mirachowskie, choć duże, to jed-
nak są zbyt małe dla tego pięknego ptaka. Stwierdzono, 
że penetracja lasu dokonywana przez człowieka, mimo 
wszystko jest zbyt duża – informuje witold Sieciechow-
ski.

Ławeczka
„Kurze grzędy”. Można – nie łamiąc przepisów i w zgodzie 
z ekologicznym sumieniem, dotrzeć do serca tego rezer-
watu ścieżką wiodącą wzdłuż granicy obszaru chronione-
go. od najbliższej asfaltówki (łączącej leśniczówkę Mira-
chowo z Kamienicą Królewską) zajmuje to około 15 mi-
nut.
idąc leśnym duktem wzdłuż granicy rezerwatu, nietrudno 
zorientować się, dlaczego został powołany. po lewej znaj-
dują się mokradła. tam jest rezerwat. piękne, choć niedo-

stępne. po prawej – las bukowy. po dziesięciu minutach 
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Rezerwat Kurze Grzędy, Jezioro Wielkie. 

Jeleń na rykowisku.
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spaceru, spomiędzy drzew wyłania się tafla jeziora zwa-
nego „wielkim”, choć w istocie jest to śródleśne, niewiel-
kie jeziorko. jeszcze chwila cierpliwości, i można już skrę-
cić, w stronę pomostu, który „wyprowadza” przez bagno, 
do miejsca tuż przy tafli wody. tu jest ławeczka.
w tym miejscu, w sercu dawnej puszczy, wsłuchując się 
w odgłosy lasu, wpatrując w taflę wody, rzeczywiście moż-
na poczuć i zrozumieć, co mają na myśli fachowcy, mówiąc 
o „wyjątkowym – dużym i zwartym ekosystemie leśnym”, 
w którym przebiegają procesy „zbliżone do naturalnych”.
Fachowcy mawiają: „ekosystem leśny”. Można go porównać 
do pajęczyny lub domina. w pierwszym przypadku widzi-
my delikatne nitki, sieć wzajemnych powiązań. zachwyca-
my się nad misterną pracą stworzenia, które ją stworzyło. 
w drugim zaś obserwujemy tę niepokojącą zależność: upa-
dek jednego elementu może oznaczać katastrofę również 
dla innych, znajdujących się obok.

Rosiczka
- weźmy na przykład jezioro wielkie w rezerwacie Kurze 
grzędy – tłumaczy kierownik Kaszubskiego parku Krajo-
brazowego. - Rośnie tam rosiczka, niewielka roślina, któ-
rą trudno dostrzec. potrzebuje odpowiedniej ilości wody, 
specyficznego siedliska. jeśli uznajemy, że jest chroniona, 
uznajemy tym samym, że chronione jest całe siedlisko. nie 
możemy więc osuszać tych bagien. Bo jeśli je osuszymy, nie 
zostanie tam nic...
witold Sieciechowski wspomina, że niegdyś dokonano me-
lioracji przyległych terenów. poziom wody się obniżył. po-
tem próbowano naprawić błąd, zbudować zastawki, które 
zatrzymałyby odpływającą wodę. 
„po co komu jakaś rosiczka?” - zapytałby rolnik, któremu za-
leży na tym, żeby mieć nawodnione pole. 
na to pytanie odpowiedź jest dość złożona. trzeba uciec 

się do uproszczenia. Można odpowiedzieć w ten sposób: 
po to, żeby myszy nie niszczyły plonów, nad głowami la-
tał bielik zwany (niepoprawnie) orłem, a w nocy pohuki-
wały sowy.
„co ma piernik do wiatraka?” - zapytałby niedowiarek. 
Ano ma. to, że zarówno piernik, jak i wiatrak, funkcjonują 
właśnie w ramach jednej pajęczyny lub domina – jak kto 
woli.
wyobraźmy sobie więc, że osuszamy torfowiska, mokradła, 
łęgi i olsy, i w ten sposób wydajemy wyrok nie tylko na ro-
siczkę, ale też inne rośliny występujące w „bagiennych” re-
zerwatach w Lasach Mirachowskich. 
wraz z roślinami znikają owady. ptaki też nie mają już tu 
czego szukać. nie ma wody, nie ma rozkładających się 
w niej szczątków roślin, nie ma owadów, jednym słowem 
- nie ma co jeść.
nadlatuje bielik, rozgląda się, nie widzi ani ryby ani ptaka, 

którym mógłby się posilić.
i tak dalej, i tak dalej...
tymczasem z ławeczki można obserwować kaczki, perko-
zy, krążącego nad głową myszołowa, ważki splecione w mi-
łosnym uścisku, podziwiać niedostępne dla ludzkiej stopy 
dywany roślin bagiennych. Fachowcy mówią: bioróżnorod-
ność. 
no tak, ale nie do każdego trafiają argumenty ekologów. 
Rolnik będzie się cieszył się że ma nawodnione pole, ob-
fitsze plony. Do czasu... torfowisko to magazyn wody, swo-
isty zbiornik retencyjny. po jego wysuszeniu poziom wody 
w okolicy się obniży. nie będzie torfowiska, nie będzie na-
wodnionego pola. pozostanie zarastająca krzewami sucha 
łąka.

Włochatka
pisząc o Lasach Mirachowskich nie sposób nie wspomnieć 
o włochatce. to taka niewielka sowa. Mówi się: gatunek 
„naturowy”. oznacza to, że tam, gdzie wyjątkowo licznie 
występuje (często wraz z innymi rzadkimi gatunkami roślin 
i zwierząt) ustanawia się obszary chronione, tzw. „natura 
2000”. w stosownych dokumentach czytamy: „Liczebność 
(włochatki - przyp, red.) (...) kwalifikuje Lasy Mirachowskie 
do międzynarodowych ostoi ptaków.”
znowu środek nocy. ornitolodzy, obwieszeni sprzętem, ru-
szają w ciemny las. poruszają się cicho, przypominają du-
chy. Rozstawiają statywy, na których zamontowane są mi-
krofony. jest też głośnik, z którego raz po raz wydobywa się 
dźwięk: króciutkie, delikatne hu, hu, hu, hu.
trwa inwentaryzacja włochatki w Lasach Mirachowskich. 
wabione są niewidoczne w ciemności ptaki – tak, żeby 
odezwały się, dały znać o swojej obecności. Sprawdzane są 
budki lęgowe, specjalnie dla tego ptaka tu zawieszone.
- włochatka gnieździ się dziuplach, m.in. w świerkach – tłu-

maczy witold Sieciechowski. - część świerków obumiera, 
z takich czy innych powodów. często są wtedy wycinane 
przez leśników. tymczasem dziuple znajdują się w takich 
właśnie obumarłych drzewach. Leśnicy mają swoje prze-
pisy, dokumenty, zgodnie z którymi powinni takie drzewa 
wycinać. Ale czy rzeczywiście należy to robić? My chcieli-
byśmy trochę wstrzymać takie wycinki. co prawda, zawie-
szamy budki lęgowe, i czasem sowy je zajmują. Ale jak mają 
do wyboru: budki albo dziuple naturalne, zawsze wybiorą 
te naturalne.
„A po co komu włochatka?”- zapyta zwolennik „czystego” 
lasu, w którym wygodnie się spaceruje i zbiera grzyby, bo 
nie ma rozkładającego się w ściółce martwego drewna.
no właśnie – po co... o to, w którym miejscu pajęczyny albo 
domina znajduje się włochatka, mówi Sławomir Rubacha, 
prezes Stowarzyszenia ochrony Sów:
- Każda sowa, również włochatka, reguluje nadwyżki zwie-

rząt roślinożernych, ziarnojadów. głównym pokarmem 
włochatki są gryzonie, norniki: nornik bury, nornik północ-
ny, jak też nornice czy myszarki leśne. gdybyśmy sobie wy-
obrazili, że w środowisku braknie sów, to konsekwencją 
tego mogłoby być rozplenienie się tych gryzoni, na czym 
cierpiałyby drzewostany i uprawy rolne.
to jednak nie jest tak, że sowy są tylko egzekutorami. one 
też muszą się mieć na baczności.
- Same stanowią pokarm dla innych drapieżników. więk-
sze sowy, takie jak puszczyki, zjadają te mniejsze, np. wło-
chatki. włochatka może zostać również upolowana przez 
jastrzębia, krogulca. jeśli zaś chodzi o lęgi – jaja włochat-
ki mogą zostać zjedzone przez kuny – tłumaczy Sławomir 
Rubacha.
pajęczyna jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się to 
wydawać na pierwszy rzut oka. Bo dla włochatki ważne są 
również dzięcioły i ich korniki. to dzięki nim powstają dziu-
ple. Leśni drwale wykuwają otwory w poszukiwaniu owa-
dów. tymczasem korniki, jak wiadomo – są z punktu widze-
nia gospodarki leśnej, szkodnikami. tymczasem... jak za-
braknie korników, nie będzie dzięciołów, nie będzie dziu-
pli, nie będzie sów... i tak dalej. 
ponownie na myśl przychodzą kostki domina, równiutko 
poustawiane obok siebie.

człowiek
Długo jeszcze można by opisywać zależności funkcjonu-
jące w lesie. w większości lasów na pomorzu człowiek już 
wkroczył między kostki domina. Dziś reguluje, poprawia, 
naprawia albo „minimalizuje skutki”. Lasy Mirachowskie 
tym odróżniają się od innych, że są w nich jeszcze miejsca, 
w których człowiek nie zdążył wszystkiego pozmieniać. nie 
trzeba tam wiele poprawiać.           

tomasz  Słomczyński
redakcja@expressy.pl

Więcej o Lasach Mirachowskich i o znajdujących się tam rezer-
watach przeczytasz na stronie internetowej Kaszubskiego Par-
ku Krajobrazowego www.kpk.org.pl.
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Witold Sieciechowski, kierownik Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
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Słowiński Park narodowy. 
Biała kartka w środku mrowiska

Biała kartka papieru wrzucona do mrowiska. Zdaje się, że wywołuje lekką konsternację wśród ruchliwych owadów. Pierwsze 
z nich, jeszcze ostrożnie, powoli próbują się na nią wdrapywać. Sprawdzają, co to jest. Za nimi idą następne. Jest ich już kilka, 
kilkanaście. Po minucie kilkadziesiąt, chwilę później - kilkaset. Po kwadransie cała kartka pokryta jest mrowiem mrówek.

Środek sezonu, plaża w Łebie. widok z lotu ptaka. Skoja-
rzenie z mrowiskiem nasuwa się samo. jest i biała kart-
ka – to fragment plaży między Łebą a Rowami. wydaje 
się, że ludzkich mrówek tam nie ma. chociaż... Można do-
strzec pojedyncze osobniki. niektóre z nich wędrują wy-
tyczonym szlakiem, inne zaś rozkładają ręczniki na plaży 
znajdującej się w granicach Słowińskiego parku narodo-
wego.
Antropopresja – słowo oznaczające presję, jaką człowiek 
wywiera na przyrodę. jeśli chodzi o plażę, każdą plażę 
w polsce, presję tę wywiera z jednej strony – turysta-pla-
żowicz, z drugiej zaś – chcący zarobić na nim mieszkaniec 
nadmorskiej miejscowości. 

Wydmy
ikoną Spn są wydmy, odwiedzane masowo przez tury-
stów kroczących wyznaczonymi szlakami. 
niektórzy z nich zastanawiają się, dlaczego marnuje się 
tak piękny fragment wybrzeża. Dlaczego nie mogą plażo-
wać tam, gdzie są tak piękne wydmy? 
na to pytanie odpowiada dr ireneusz izydorek, główny 
specjalista ds. ochrony przyrody w Słowińskim parku na-
rodowym.
- na wydmach występują gatunki roślin, które mogą 
znieść bardzo specyficzne, surowe warunki. Rośliny te 
znoszą strumienie niesionego wiatrem piasku oraz słona-
wą, morską wodę, która, w czasie sztormów może docie-
rać w ich pobliże. na dodatek, warunki pokarmowe są tu 
bardzo skromne. Rola tych roślin jest nie do przecenienia. 
Dzięki nim drobiny piasku mogą zostać zatrzymane i wy-
dma powstaje i „rośnie”. teraz wyobraźmy sobie, że ktoś 
przyjdzie i rozłoży na nich swój kocyk, będzie chciał pla-
żować. Będzie po tych wydmach – i po tej roślinności cho-
dził, zadeptywał ją. Bo wiadomo, że kilkugodzinne plażo-
wanie wiąże się również z tym, że od czasu do czasu trze-
ba pójść na stronę... te rośliny i tak mają już „niełatwo” 
w swoim środowisku, bez dodatkowych „utrudnień”, któ-

re – jako ludzie, moglibyśmy im zafundować.
czyli – sprawa wydaje się prosta: nie można plażować, bo 
rosną „jakieś” trawy. Ale turysta, który nie interesuje się 
przyrodą, powie: „na co komu potrzebna ta sucha roślin-
ka?” „cóż takiego by się stało, gdyby zabrakło tej suchej 
roślinki”? 
Dr ireneusz izydorek:
- jeśli zniszczymy pokrywę roślinną na wydmie, to przy 
silnych wiatrach i przy braku osłony w postaci drzew, wy-
dmy zostaną rozwiane. taka wydma może wówczas po-
jawić się gdzie indziej... na przykład w Łebie. znamy hi-
storię Łeby, przed wiekami mieszkańcy musieli z zachod-
niego brzegu przenieść się na wschodni, gdyż pierwot-
na osada została zasypana. odpowiadając skrótowo na to 
pytanie: „jeśli zniszczymy tę suchą roślinkę, wydma po-
wędruje dalej, na przykład do Łeby...”
jednak ta argumentacja nie zawsze trafia do ludzi. pra-
cownicy Spn przyznają, że cały czas trwa spór między 
przyrodnikami a mieszkańcami gminy, którzy nie są w sta-
nie zaakceptować istnienia tu parku narodowego. 
- tutejsi ludzie, jak się wydaje, mają nam za złe, że chroni-
my przyrodę. jak twierdzą, przeszkadza im to w rozwoju, 
ogranicza ich to gospodarczo. chcieliby, być może, żeby 
tutaj podobnie wyglądało jak w Rowach i Łebie. tylko, że 
jest grupa ludzi, którym podoba się to, co jest w Rowach 
i w Łebie, i jest inna grupa ludzi, którzy omijają te miejsca, 
przyjeżdżają do nas, żeby obserwować i chłonąć przyro-
dę, a nie gofry i piwo z budki.

murawy i ostańce
„już nie ma dzikich plaż”- myliła się znana piosenkarka. 
oczywiście, że są! za czołpinem. niebieskim szlakiem 
w stronę morza, przez sosnowy bór. tuż przy plaży – ce-
glany budynek, w sezonie zapewne służy wygłodniałym 
i spragnionym turystom. Dziś – pod koniec września, za-
mknięty na wszystkie spusty. 
w końcu plaża. Szeroka, pusta i wietrzna.

Żeby zrozumieć, na czym polega przemieszczanie się 
wydm, trzeba tu znaleźć się w taki dzień, jak dzisiaj, gdy 
mocno wieje. piach wdziera się pod ubranie, trafia do ust, 
we włosy. jest wszędzie. tworzy mgiełki porywane wia-
trem.
tak, to z pewnością jest dzika plaża. nie widać dosłow-
nie nikogo, spoglądając w stronę Łeby, w stronę Rowów – 
ani żywej duszy. tylko szum wzburzonego morza. i śmie-
ci, gdzieniegdzie. niestety, jak widać, nie zawsze ta plaża 
jest tak dzika, jak dzisiaj.
niebieskim szlakiem z plaży, przez las do latarni morskiej, 
potem czerwonym do wydmy czołpińskiej. 
jak czytamy na tablicy informacyjnej umieszczonej przy 
ścieżce: „Białymi nazywamy takie postacie wydm, któ-
re utworzone są przez dwa odporne na zasypywanie ga-
tunki wysokich traw – pospolitą piaskownicę zwyczajną 
i rzadszą – wydmuchrzycę piaskową. Między źdźbłami 
tych traw powierzchnia gruntu i piasek wydmowy, któ-
ry może być jeszcze przemieszczany przez wiatr, jest wy-
raźnie widoczny. wydmy szare porasta roślinność w typie 
niskiej murawy, w której dominuje gęsto kępkowa trawa 
– szczotlicha siwa.(...) połacie wydmowe pozbawione ro-
ślinności nazywamy wydmami ruchomymi. w ich obrę-
bie piasek porusza się swobodnie, dzięki czemu ich rzeź-
ba powierzchni obfituje w różnorodne, nietrwałe mikro-
formy. wśród takich wydm występują również, wyraźnie 
wzniesione ponad przeciętny poziom, pokryte roślinno-
ścią stożkowate pagórki lub kopce zwane ostańcami...”
nie pozostaje więc nic innego, jak ruszyć na tę „pustynię” 
w poszukiwaniu traw i muraw, mikroform i ostańców.

nie tylko wydmy
jednak Spn to nie tylko wydmy i „suche trawy”. oprócz 
pasa mierzei z morskimi plażami, na które masowo przy-
bywają turyści, znajduje się tu szereg innych, cennych 
przyrodniczo miejsc. Są to przede wszystkim torfowiska, 
dwa duże i dwa mniejsze jeziora przymorskie oraz znaj-
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Plaża za Czołpinem. Ani żywej duszy.

Wydma Czołpińska. Ostańce, mikroformy.
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dujące się przy niektórych odcinkach ich brzegów tzw. 
solniska, czyli specyficzne, z unikatową roślinnością, łąki.

modraszek bagniczek i inne cuda bagienne 
Fenomenem tego obszaru jest to, że obok siebie funk-
cjonują zupełnie odmienne środowiska. tuż za wydma-
mi, które ze swej natury są suche, znajdują się torfowiska, 
gdzie wody jest obfitość.
opowiada grzegorz jędro, specjalista ds. ochrony przyro-
dy w Słowińskim parku narodowym: 
- w takim środowisku jak torfowiska, na których, po ob-

fitych deszczach, pojawiają się kałuże i mini stawki, wy-
stępują unikatowe w skali kraju krzewinki. Żywią się nimi 
rzadkie motyle – zarówno osobniki dorosłe, jak i gąsieni-
ce. Spotykamy tam również ważki, których larwy potrze-
bują do życia takiej właśnie wody. A jeśli chodzi o wystę-
powanie owadów, nasze torfowiska są swoistą „perełką” 
w skali pomorza. Żyją tu na przykład takie ważki jak: za-
lotka białoczelna, zalotka torfowcowa, żagnica torfowco-
wa. Dużo jeżdżę po pomorzu, a te gatunki znajduję tylko 
w Spn. A jeśli chodzi o motyle to należy wymienić takie 
rzadkości jak: modraszek bagniczek, dostojka akwilonaris, 
strzępotek soplaczek, modraszek argus, modraszek idas.
nasuwa się pytanie: dlaczego rzadkie motyle spotykamy 
właśnie na torfowiskach, i tylko na nich?
grzegorz jędro odpowiada podając konkretny przykład.  
- Rośnie u nas wrzosiec bagienny, roślina pokarmowa do-
rosłych motyli. poza pomorzem roślina ta występuje nie-
licznie tylko w Borach Dolnośląskich. to tu przebiega jej 
południowo-wschodnia granica zasięgu występowania 
w Europie.
wniosek jest prosty: gdy zabraknie torfowiska – na przy-
kład, na skutek osuszenia terenu, zniknie z niego wrzosiec 
bagienny, a wraz z nim – motyle. zresztą nie tylko motyle. 
Kolejny przykład zależności funkcjonujących na tym tere-

nie, przywoływany przez pracowników Spn: na torfowisko 
przychodzi dzik, kładzie się, pozostaje po nim wyciśnięte 
zagłębienie, w którym stoi woda. ważki,  komary oraz inne 
owady w takim zagłębieniu mogą złożyć jaja. pojawi się 
w nim życie, a więc i pokarm dla innych zwierząt. Skorzy-
stać z tego może na przykład traszka, czy ptaki.

Jeziora
w granicach tutejszego parku narodowego znajdują się 
również dwa duże jeziora – Łebsko i gardno. jezioro Łeb-
sko jest trzecim co do wielkości jeziorem w polsce, gard-
no – ósmym. to kolejne, obok wydm i torfowisk, szczegól-
ne środowisko na tym terenie. Szczególne również dlate-
go, że jeziora te mają połączenie z morzem.
to bardzo ważne miejsca dla ptaków. tu odbywają się ich 
lęgi, tu odpoczywają ptaki podczas przelotów, czyli wę-
drówek. wiosną i jesienią ptaki wędrują wzdłuż południo-
wego brzegu Bałtyku. chodzi głównie o ptaki blaszko-
dziobe, siewkowce – kaczki, gęsi, łabędzie, ale nie tylko.
A ptaki – jak nietrudno się domyślić, potrzebują spokoju. 
nie należy ich płoszyć, więc pewnie przeszkadza im ruch 
turystyczny.
grzegorz jędro: - w szczególności sporty wodne. zauwa-
żyliśmy że jest problem na brzegu po wschodniej stronie 
jeziora, w okolicy wsi Żarnowska. to jest miejsce, gdzie 
mają miejsce lęgi ptaków. poza tym w okresie wiosennym 
i teraz, na jesień, tędy wiodą szlaki wędrówek ptaków, na 

przykład z Syberii do południowej Europy. gdy pójdzie się 
tam w dzień bezwietrzny, widzimy mnóstwo ptaków. gdy 
zaczyna wiać, ptaków nie ma...
to jednak nie znaczy, że ptakom przeszkadza wiatr. nic 
podobnego, problem leży gdzie indziej. gdy wieje, zaraz 
pojawiają się w tym miejscu kitesurferzy, windserferzy. 

krowa i „kajt”
Kitesurferzy. jeden z drugim zapytają: „A komu to prze-
szkadza, że sobie tu popływamy? nie hałasujemy, nie za-
nieczyszczamy powietrza...”
- trzeba sobie wyobrazić, czym dla ptaka jest taki kolo-
rowy żagiel – tłumaczy grzegorz jędro. - to jakiś ogrom-
ny drapieżnik, przed którym należy uciekać, najdalej jak 
się da. z naszych obserwacji wynika, że pływanie na de-
skach i „kajtach” powoduje, że ptaki nie przystępują do lę-
gów, nie korzystają z tego miejsca do odpoczynku pod-
czas wędrówek. pozwolenie na uprawianie sportów wod-
nych w tym miejscu spowoduje, że ptaki znikną. nie będą 
mogły tam żerować, zakładać gniazd, wyprowadzać po-
tomstwa.
w tym miejscu - na przybrzeżnej łące we wsi Żarnowska 
jest jeszcze inny problem. znajdują się tam tak zwane sol-
niska. Można je potraktować jako czwarte, obok wydm, 
torfowisk i jezior, siedlisko cennych roślin i zwierząt 

w Spn. Rosną tam różne gatunki roślin, które znoszą za-
solenie podłoża. te gatunki są unikatowe w skali wybrze-
ża, występują tylko w kilku miejscach w polsce. Dla „kejte-
rów” to zwykła łąka, po której chodzą krowy. Ale prawda 
jest taka, że samo przebywanie na niej – rozkładanie kaj-
tów, deptanie, szkodzi takiej łące. 
i znowu - kitesurfer zapyta: „Skoro chodzą po tym terenie 
krowy, to dlaczego nie mogą chodzić ludzie?”
w odpowiedzi na tak sformułowane pytanie grzegorz ję-
dro przywołuje kolejny przykład. 
- w marcu i kwietniu przylatuje krwawodziób. zakłada 
gniazdo w miejscu, w którym krowa zostawiła odcisk ra-
cicy, wgłębienie w ziemi. w ten sposób ptak ten korzysta 
z obecności krowy. poza tym pełni ona funkcję „parasola 
ochronnego”, który wykorzystują ptaki. Lis albo jenot nie 
podejdzie do krowy, boi się. jej obecność zwiększa więc 
bezpieczeństwo i sukces lęgowy ptaków, które gniazdu-
ją w pobliżu. Kolejna sprawa – krowie odchody. Rozwijają 
się tam owady, które stanowią dla ptaków pokarm.
i tak to krowa, która występuje tu od setek lat, „wrosła” na 
tyle w krajobraz, że stała się częścią środowiska. Może już 
nie „naturalnego”, ale „półnaturalnego”. jest potrzebna dla 
cennego przyrodniczo siedliska. w odróżnieniu od kite-
surfera. 

nie warto cytować
na koniec wyprawy do Słowińskiego parku narodowego 
ruszam do wsi Żarnowska. ciągle wieje jak diabli.
widzę ich już z daleka. 
wyskakują na trzy metry do góry, pływają w tę i z powro-
tem. cztery „kajty” na wodzie, dwa na lądzie, akurat jeden 
z surferów, z pomocą kolegów, próbuje wypłynąć z brze-
gu... Który jest cenną przyrodniczo łąką, tzw. solniskiem. 
podchodzę, pytam, czy wiedzą, że ptaki, że łąka, że rośli-
ny, że rzadkie...
nie – mówią. nie wiedzą.
informuję więc, że to park narodowy, że tu nie wolno, że 
grozi za to mandat.
Słyszę słowa, których cytować tutaj nie mogę. 
Robi się bardzo nieprzyjemnie. 
odchodzę, a kolorowe „kajty” dalej dają frajdę surferom.
Rozglądam się raz jeszcze. grzegorz jędro mówił, że o tej 
porze roku, kiedy akurat są przeloty, jest tu mnóstwo pta-
ków. 
nie widzę żadnego.

tomasz  Słomczyński
redakcja@expressy.pl
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Żarnowska. Kitesurfing w parku narodowym.

Modraszek bagniczek

 Grzegorz Jędro
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm dom w Kębłowie 
139/716m, 4 pokoje, 2 łazienki, 
jadalnia, umeblowana kuchnia, 
garderoba, małe osiedle, cena 
340 tys. tel: 519-399-162

SPRZEDAm działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, wejherowo, tel. 513-
005-898  

SPRZEDAm lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem bu-
dowy, media przy drodze, tel. 
661 582 483

SPRZEDAm nieuzbrojoną 
działkę budowlaną, 821 m2, 
w Mieroszynie koło jastrzębiej 
góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

DO WYNAJĘCIA
JEStEm zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SkuP Aut, złomowanie, kasa-
cja, awaryjne otwieranie aut, 
sprzedaż części, pomoc drogo-
wa. tel: 789-345-593

EDUKACJA

LEkcJE dodatkowe z fizyki 
i chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel eme-
ryt, wejherowo, tel: 58 677 01 
50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAm komputer, dysk 
120 gB, klawiatura Vobis, mo-
nitor LcD tV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

BIuRo Rachunkowe, Mecho-
wo, ul. ks. zygmunta trelli 50, 
odbieramy dokumenty od 
klientów z wejherowa, puc-
ka i okolic, tel. 692 138 786, 
e-mail: br.kkrzebietke@gmail.
com, jesteśmy na facebooku
uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

oPAkoWAnIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

uSŁuGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 
trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

PRofESJonALnA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wese-
la, sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, tel. 697 442 013

kotŁoWnIE, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, 
całe trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE
SEX-sex-sex to lubię. gorąca 
blondi pozna panów sponso-
rów, Sopot. tel: 514-120-213

SAmotny, zadbany 45-latek 
pozna panią do stałego związ-
ku. tel: 786-197-025

RÓŻNE
SPRZEDAm nową kuchenkę 
gazową 2 palnikową, komplet 
i pełne butle gazowe 3kg i 2kg, 
cena 220zł. tel: 507-486-424

SPRZEDAm silnik 7.5 kw 960 
obrotów na stopach. tel: 601-
638-877

510 894 627
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WykAZ kAtEGoRII:
na nr 79567 (9 zł + VAt)
towARzySKiE: EXP.TOW.

DAM pRAcĘ: EXP.PDP.

SzuKAM pRAcy: EXP.PSP.

uSŁugi: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAt)
niERuchoMoŚci SpRzEDAM: EXP.NSP.

niERuchoMoŚci KupiĘ: EXP.NKU.

niERuchoMoŚci zAMiEniĘ: EXP.NZA.

niERuchoMoŚci Do wynAjĘciA: EXP.NDW.

niERuchoMoŚci poSzuKujĘ wynAjąĆ: EXP.NPW.

MotoRyzAcjA SpRzEDAM: EXP.MSP.

MotoRyzAcjA KupiĘ: EXP.MKU.

MotoRyzAcjA innE: EXP.MIN.

EDuKAcjA: EXP.EDU.

SpRzĘt ELEKtRoniczny innE: EXP.SIN.

RóŻnE: EXP.ROZ.
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SPRZEDAm cztery alufelgi 17 
od Forda wraz z oponami na 
lato i. zimę wymiary 225/50R17 
tel 601 638 877

SPRZEDAm pralkę SLAtinKA 
kwadratową na kółkach z pod-
grzewaczem do 90 stopni, cena 
100zł. tel: 507-486-424

SPRZEDAm koła od roweru 26 
cali przednie i tylne, 7 biegów 
w piaście, cena 100 zł. tel: 507-
486-424

SPRZEDAm muszlę klozetowa 
z deską kompakt wylot prosty, 
cena 100zł. tel: 507-486-424

GRZEJnIk z nawiewem 
2000watt, 3 zakresowy biały, 
cena 50zł. tel: 507-486-424

SPRZEDAm pompę głębinową 
mało używaną ze sterownikiem 
do 6 barów ciśnienia, wyrzut 
wody 100m,zawór zwrotny, 
cena 250zł. tel: 507-486-424

SPRZEDAm telewizor jVc 
z pilotem 21cali, cena 50zł 
i dekoder za 50zł, kibelek tu-
rystyczny, cena 100zł. tel: 507-
486-424

mAtA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

SPRZEDAm łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAm ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan ideal-
ny, wejherowo, 505-567-034

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

kuPIę militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu ii wojny Świa-
towej oraz antyki, tel. 793 262 
765

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

ZŁotA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 

transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, wejherowa, tel. 
693 737 381

SPRZEDAm szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, 
brązowa, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

SPRZEDAm rowerek treningo-
wy orbitrek, bardzo tanio, tel. 

517 782 024

SPRZEDAm krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 
wejherowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAm dwa krzesła ku-
chenne metalowe, 100 zł, wej-
herowo, tel. 505 567 034

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:
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Gryf przegrywa ze Stalą
II LIGA |  – Umiemy zagrać gorzej i wygrać, potrafimy też zagrać bardzo 
dobre spotkanie i przegrać. Stwarzamy sobie sytuacje, gorzej jest z wy-
korzystywaniem ich – powiedział trener Gryfa po meczu. Trudno wy-
jaśnić, dlaczego bramkarz Stali zachował w tym meczu czyste konto.

Gryf szybko przejął inicjatywę, lecz wielokrotne 
dośrodkowania były zatrzymywane przez obrońców 
gości. W 15. minucie jedną zabójczą kontrę wykona-
ła Stal – sprytne podanie między obrońcami trafiło 
do Gębalskiego, ten z kilkunastu metrów płaskim 
strzałem nie dał szans Leleniowi i było 0-1. Straco-
na bramka nieco przybiła gospodarzy. Po 40 minu-
tach wezwany z ławki został Przemysław Czerwiń-
ski i mógł zaliczyć wejście smoka, jego strzał głową 
po rzucie rożnym minął jednak lewy słupek bramki 
Konckiego. Końcówka drugiej połowy to przewaga 
Gryfa, która nie została przypieczętowana bramką.
Drugą połowę od ataków zaczął Gryf, ale w mia-
rę upływu czasu, wyglądał coraz bardziej bezrad-
nie, a bramkarz gości był świetnie dysponowany. 
Wyrównanie powinno paść w 74. minucie – piłka 
ze skrzydła trafiła wprost na nogę Marczaka, który 
z kilku metrów trafił w bramkarza. Do końca oglą-
daliśmy bezradnych gospodarzy i w Wejherowie wy-
grała Stal.     /KG/

GRyf WEJhERoWo 
– 

StAL StALoWA WoLA 
0-1

gębalski 15’

gryf: Leleń – Mońka, Brzuzy, nadolski, 
Dampc (60.wicon) – chwastek, Łysiak (72.
Marczak), Kołc, Klimczak – czychowski (39.

czerwiński), ciechański

Stal: Koncki - Korczyński, jarosz, Kolbusz, 
wójcik – wasiluk (88.Żołądź), Stelmach, 
Dziubiński  – Bętkowski (72.Dobkowski), 

gębalski (84.piechniak), Essam 

O rehabilitację z Legionovią
II LIGA | -To zespół groź-
ny, który potrafi grać w pił-
kę – mówi o najbliższych 
rywalach trener Gryfa, Ma-
riusz Pawlak. I rzeczywiście, 
piłkarze z Legionowa nieźle 
radzą sobie w tym sezonie, 
strzelają sporo goli, nie prze-
grali ostatnich czterech spo-
tkań, a do Wejherowa przy-
jadą jako zwycięzcy dwóch 
poprzednich meczów.

Legionovia znajduje się w pele-
tonie II ligi – zajmują 6. miejsce 
z dorobkiem 16 punktów i wyprze-
dzają Gryf, który jest ósmy z liczbą 
14 punktów. Drużyna z Mazowsza 
nie straciła dystansu do miejsc pre-
miowanych awansem do I ligi – do 
trzeciej pozycji traci 3 punkty, a od 
czwartej lokaty dzieli ich zaledwie 
jeden punkt.
Zespół prowadzi Ryszard Wieczo-
rek, znany z prowadzenia klubów 
Ekstraklasy – Odry Wodzisław, 
Górnika Zabrze, czy Piasta Gliwi-
ce. Wieczorek jest w Legionowie 
od 2015 roku – w poprzednim se-
zonie jego podopieczni zajęli 10. 
miejsce. Gryf wygrał z Legionovią 
na inaugurację sezonu u siebie 1-0 
i zremisował w Legionowie 1-1.
Klub z Legionowa dysponuje mło-

dą kadrą wspartą kilkoma gracza-
mi z doświadczeniem w Ekstra-
klasie, jak Wojciech Kalinowski, 
Mateusz Kwiatkowski, czy przede 
wszystkim Marcin Wodecki, któ-
ry jest dobrze znany polskim kibi-
com z występów w Górniku Zabrze 
i Podbeskidziu. Ten jeden z bardziej 
znanych piłkarzy II ligi doskonale 
zna się z trenerem Wieczorkiem, 
który wprowadzał go do seniorskiej 
piłki. Wodecki w tym sezonie zdo-
był 5 goli i znajduje się w czołówce  
najlepszych strzelców.
Gryf czeka więc trudne zadanie, 
ale optymizmem napawa fakt, że 
piłkarzom z Wejherowa w tym se-
zonie gra się lepiej z teoretycznie 
silniejszymi rywalami i nie mamy 
nic przeciwko, aby ta passa została 
podtrzymana.  /KG/

Mariusz Pawlak: 
Stworzyć kolektyw
WYWIAD | Po 11 ligowych kolejkach rozmawiamy o skuteczności zespołu, 
rozczarowaniach, pozytywnych zaskoczeniach i o celach Gryfa.

Liczyłem, że porozmawiamy 
będąc w nieco lepszych nastro-

jach.
- Niestety, kolejna porażka u sie-
bie. Te mecze z Kotwicą, z Wartą, 
czy teraz ze Stalą były podobne 
– traciliśmy bramki, ale to my 
utrzymywaliśmy się przy piłce, 
stwarzaliśmy sobie okazje do 
strzelenia gola. W sobotę Marczak 
z kilku metrów praktycznie nabił 
bramkarza. Brakuje skutecznego 
wykorzystywania okazji – potra-
fimy je stwarzać, ale mamy pro-
blem z wykorzystywaniem ich.

Za nami prawie 1/3 sezonu. Jak 
oceniłby Pan swój zespół po tej 

części rozgrywek?
- Na oceny przyjdzie czas po zakoń-
czeniu rundy. Właściwie poza me-
czem z Polonią Warszawa u siebie, 
który nie był dobry w naszym wy-
konaniu jeżeli chodzi o grę w ataku, 
potrafiliśmy kreować okazje. Choć-
by w meczu z Rakowem w Często-
chowie przy 0-0 mieliśmy w pierw-
szych 15 minutach dwie świetne 
sytuacje. Chodzi o wykorzystanie 
tych szans, bo właściwie w każdym 
meczu je sobie stwarzamy.

Cały wywiad – czytaj na gwe24.pl
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ZBIgNIEW R. CHUCHAŁA

Zabieram się do złożenia 
drużyny narodowej z pił-
karzy, których nazwiska 
zaczynają się na litery „Ś” 
i „T”. Do kadry powołuję: 
Macieja Śliwowskiego (89-
93), Włodzimierza Śpiewa-
ka (62-64), Piotra Świer-
czewskiego (92-03), Mar-
ka Świerczewskiego (94-
95), Ryszarda Tarasiewicza 
(84-91), Stanisława Ter-
leckiego (76-80), Jana To-
maszewskiego (71-81), Ka-
zimierza Trampisza (50-
58), Mirosława Trzeciaka 
(91-98), Mariusza Śrutwę 
(96-98), Tadeusza Świca-
rza (47-49), Edmunda Twó-
rza 37-39), Mirosława Tło-
kińskiego (81-83), Anto-
niego Trzaskowskiego (71) 
i Aleksandra Tupalskie-
go (25-26). Obsada bram-
ki dziś nie stanowi żadne-
go kłopotu. Jan Tomaszew-
ski z Legii Warszawa, Beer-
schot Antwerpia i Hercu-
lesa Alicante. Obrońcy to: 
Marek Świerczewski z GKS 

Katowice, Mirosław Tłokiń-
ski z Widzewa Łódź, Antoni 
Trzaskowski z Legii Warsza-
wa i Edmund Twórz z War-
ty Poznań. W pomocy za-
grają: Ryszard Tarasiewicz 
ze Śląska Wrocław, Neu-
chatel Xamax i AS Nancy, 
Piotr Świerczewski z GKS 
Katowice, Saint Etienne 
i Bastii oraz Aleksander 
Tupalski z Polonii Warsza-
wa. W tak zwanym napa-
dzie zobaczymy Stanisława 
Terleckiego z ŁKS Łódź, Ka-
zimierza Trampisza z Polo-
nii Bytom oraz Mirosława 
Trzeciaka z Lecha Poznań, 
ŁKS Łódź i Osasuny Pampe-
luna. Najsłynniejsi z nich 
to niewątpliwie Jan To-
maszewski, Ryszard Tara-
siewicz, Piotr Świerczew-
ski, Stanisław Terlecki, Ka-
zimierz Trampisz i Miro-
sław Trzeciak. Jan Toma-
szewski był uczestnikiem 
MŚ w Niemczech w 1974 
roku i w Hiszpanii w 1978 
roku, oraz Igrzysk Olim-

pijskich w Montrealu 
w 1976 roku. Ryszard 

Tarasiewicz występo-
wał na MŚ w Mek-
syku w 1986 roku. 
Piotr Świerczewski, 
pseudonim boiskowe 

Świr, zdobył z drużyną 
olimpijską srebrny me-

dal w Barcelonie w 1992 
roku. Już w XXI wieku grał 
na MŚ w Korei i Japonii. 
Stanisław Terlecki to je-
den z największych talen-
tów piłkarskich w dzie-
jach naszego futbolu. Nie-
stety, najpierw kontuzja 
a potem emigracja w sta-
nie wojennym spowodo-
wały, że nigdy nie osiągnął 
takich sukcesów, na jakie 
zasłużył. Kazimierz Tram-
pisz to gwiazda Polonii By-
tom z lat 1947 – 1962. Grał 
na Igrzyskach Olimpijskich 
w Helsinkach w 1952 roku. 
Kariera Mirosława Trzecia-
ka przypadła na lata 90-
te XX wieku. Był to czas, 
gdy nasza reprezentacja 
nie odnosiła żadnych suk-
cesów. Zawodnik robił 
w tym czasie karierę w klu-
bach polskich, izraelskich, 
szwajcarskich i hiszpań-
skich. Z dzisiejszych kadro-
wiczów najwięcej goli dla 
naszych barw zdobyli Ta-
rasiewicz dziewięć, Terlec-
ki siedem, Trzeciak sześć, 
Trampisz cztery i P. Świer-
czewski trzy. Za tydzień li-
tery „U” i „W”. 

Super 
piłkarze

KALENDARIUM 
fUTbOLOWE

Zwycięstwo i dwie porażki
RUMIA | W miniony weekend zawodniczki Akademii Piłki Siatkowej Rumia rozegrały 
trzy mecze. Mimo, że udało się wygrać tylko jeden z nich to emocji i walki nie zabrakło.

Pierwsze na parkiet wybiegły 
podopieczne Anny Brodac-
kiej. Trenerka młodziczek 
APS Rumia podjęła decyzję 
o zgłoszeniu drużyny także 
w starszej kategorii wiekowej 
czyli  kadetek. 
Mecz w Redzie był dla aka-
demiczek dość trudny – poza 
zmaganiem się wyższymi 
i siatkarsko lepszymi prze-
ciwniczkami musiały przede 
wszystkim pokonać tremę. 
W tych okolicznościach nie 
dziwi więc gładkie zwycię-
stwo gospodyń.
Liga wojewódzka kadetek

Reda Ciechocino – Akademia 
Piłki Siatkowej Rumia II 3:0 
(25:15, 25:5, 25:11)
APS: Ekstowicz, Stachewicz, 
Głąb, Witkowska, Stanuch, 
Wesołowska, Tomoń, Natzke,  
Niewolska.
Hala MOSiR stałą się are-

ną zmagań dwóch rumskich 
zespołów. Gospodyniami 
pierwszego spotkania były 
siatkarki prowadzone przez 
Roberta Sawickiego. Dru-
żyna, która od lat bryluje na 
krajowych boiskach zaczęła 
sezon od mocnego uderzenia. 
Przeciwniczki ze Słupska nie 
były w stanie nawet zbliżyć 
się do poziomu gry akademi-
czek. 
Liga wojewódzka kadetek

Akademia Piłki Siatkowej 
Rumia I – TPS Czarni Słupsk 
3:0 (25:7, 25:11; 25:10)
APS: Mazurek, Reiter, Konef-
ke, Przyradzka , Korth, Sto-
lińska, Trościanko (libero); 
Żak (libero), Stasiak, Reszka, 
Soczyńska, Bryła.

Podopieczne Tomasza Kor-
dowskiego z pierwszego ze-
społu APS Rumia w pierw-

szym secie meczu II ligi kobiet 
przeciwko WTS Włocławek 
wyszły na boisko bardzo 
zmotywowane i wprost zmio-
tły przeciwniczki w pierwszej 
odsłonie. Przegrany pierwszy 
set nie zniechęcił włocławia-
nek. Role się odwróciły, przy-
jezdne całkowicie zdomino-
wały sytuację na boisku i po 
chwili na tablicy wyników 
widniał remis 1:1. Trzecia 
partia stała na zdecydowanie 
najwyższym poziomie. Przy 
stanie 15:15 przytrafiła się 
akademiczkom seria błędów 
w przyjęciu zagrywki i mimo 
ambitnej postawy nie udało 
się powstrzymać przeciwni-
czek przed objęciem prowa-
dzenia w meczu. Na czwar-
tego, jak się wkrótce okazało 
ostatniego seta gospodynie 
weszły już bez wiary w suk-
ces i nie nawiązały walki 
z przeciwniczkami.

II liga kobiet
Akademia Piłki Siatkowej 
Rumia – WTS KDBS Bank 
Włocławek 1:3 (25:15, 17:25, 
19:25, 16:25
APS: Stępień, Przyradzka, 
Laskowska, Ceynowa, Pasz-
ke, Berlińska, Łyczakowska 
(libero); Budzisz, Soboczyń-
ska, Makowska (libero), 
Skindel, Bartosik.    /kor/
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