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WEEKEND Z MAŁĄ CZARNĄ
Kawowy weekend w Cukierni E. M. Wenta na Pl. Wejhera w Wejherowie staje się powoli tradycją...

DZIEŃKAWY28/29 września
str. 12-13

Czy za kilka lat 
będziemy mogli 
dojechać koleją od 
Kartuz, przez powiat 
wejherowski aż do 
Lęborka? Staje się to 
coraz bardziej real-
ne – podpisano bo-
wiem porozumienie, 
które rozpoczyna 
proces rekultywacji 
nieczynnej obecnie 
linii kolejowej. 
W inicjatywę, roz-
poczętą przez wójta 
gminy Sierakowice 
(powiat kartuski) 
włączyły się kolejno 
samorządy trzech 
powiatów i kilku 
gmin, przez teren 
których przebiega 
nieczynna obec-
nie linia kolejowa. 
Pomysł popiera 
także marszałek 
województwa. 
Pierwszym ważnym 
krokiem do rozpo-
częcia odbudowy li-
nii jest opracowanie 
studium – i właśnie 
na to zaintereso-
wane samorządy 
przeznaczyły 400 
tys. zł. 

Więcej str. 3

KOLEJ ŁĄCZY TRZY POWIATY

Budowa bloków w dzielnicach, gdzie dominuje zabu-
dowa jednorodzinna, dziurawe ulice zmieniające się w 
rwące rzeki podczas deszczu czy fetor pochodzący z 
nieustalonego na razie źródła – to tylko niektóre z proble-
mów, nękających na co dzień mieszkańców Rumi. Po-
stanowiliśmy się bliżej przyjrzeć przyjrzeć tym sprawom. 

Co gryzie mieszkańców Rumi?

Więcej str. 8 – 10

przeznaczyły 400 
tys. zł. 

Więcej str. 3
Od lewej: Ryszard Świlski, wicemarszałek 
województwa pomorskiego, Józef Reszke, 
starosta powiatu wejherowskiego 
i Tadeusz Kobiela, wójt gminy Sierakowice
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W Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie przedstawiciele 
trzech powiatów i kilku gmin 
podpisali porozumienie w 
sprawie opracowania studium 
rewitalizacji nr 229 na odcin-
ku od Kartuz przez Sierakowi-
ce do Lęborka. Linia kolejowa 
przebiega przez miejscowości 
gmin Chmielno i Sierakowice 
(powiat kartuski), gmin Linia 
i Łęczyce (powiat wejherow-
ski), a kończy się w Lęborku. 
Z kolei od Lęborka do Trój-
miasta jest już dobre połącze-
nie z Trójmiastem – realizuje 
je Szybka Kolej Miejska. 

Podpisany dokument jest 
wynikiem listu intencyjnego, 
podpisanego 12 sierpnia 2014 
r. w siedzibie Urzędu Gminy 
w Sierakowicach przez samo-
rządy gminne i powiatowe, na 
terenie których ma przebiegać 
wspomniany szlak komuni-
kacyjny oraz przedstawicieli 
spółek kolejowych.

- Podpisanie porozumienia 
upoważnia nas, jako instytu-
cję wiodącą, do rozpoczęcia 
opracowania studium wyko-
nalności, które pokaże, na ile 
ta inwestycja będzie opłacalna 
– tłumaczy Tadeusz Kobiela, 
wójt gminy Sierakowice, ini-
cjator rewitalizacji starej linii 

kolejowej. - Ten dokument 
pokaże, w jakim kierunku 
należy pójść. I liczę na to, że za 
maksymalnie 2 lata wybierze-
my już konkretny wariant, któ-
ry będzie odpowiadał wszyst-
kim gminom. 

Linia ma być odtworzona 
od Kartuz, poprzez gminę 
Chmielno, Sierakowice, przez 
gminę Linia do Lęborka. Na 
opracowanie studium prze-
znaczono kwotę 400 tys. zł, te 
pieniądze będą pochodzić od 
samorządów (udział jest pro-
centowy, w zależności od tego, 
jakie w przyszłości korzyści 
dana gmina ma mieć z tej linii 
kolejowej). 

- Inicjatywę poparł Mieczy-
sław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego, który 
podpisał się pod listem inten-
cyjnym – dodaje Józef Reszke, 
starosta powiatu wejherow-
skiego. - Wszyscy, którzy dziś 
podpisują to porozumienie, są 
chętni do odbudowy tej linii 
kolejowej. Rozwój transpor-
tu publicznego jest po prostu 
koniecznością. Patrząc na to, 
co dziś dzieje się na drogach, 
trzeba szukać alternatywy. I 
taką alternatywą jest właśnie 
kolej, która jest ekologiczna, 
bezpieczna i szybka. Mam 
nadzieję, że studium okaże 
się pozytywne dla tej inicjaty-
wy oraz że później uzyska się 

Szybko, bezpiecznie i ekologicznie
TRANSPORT | Wygodne, bezpośrednie połączenie powiatu kartuskiego, wejherowskiego, lęborskiego i Trójmiasta staje się faktem. 
I nie skończy się na budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, kolejnym krokiem ma być odbudowa linii kolejowej Kartuzy – Lębork. 

na ten cel pozyskać fundusze 
unijne. Gdy ta linia powsta-
nie skorzysta na tym zarówno 
powiat kartuski (bo będzie to 
przedłużenie istniejącej już dziś 
linii Gdynia-Kartuzy), powiat 
lęborski oraz zachodnie gminy 
naszego powiatu. 

W uroczystości uczestniczył 
też  Ryszard Świlski, wicemar-

szałek województwa pomor-
skiego. 

- Dla samorządu województwa 
rozwój transportu kolejowe-
go jest jedną z priorytetowych 
spraw – zapewnia wicemarsza-
łek Ryszard Świlski. - Dzięki 
temu nasze województwo staje 
się samodzielnym organizmem 
transportu publicznego. Niedłu-

go obowiązkiem zarządu woje-
wództwa, jak i zarządów powia-
tów oraz gmin, będzie ułożenie 
całego spójnego planu transpor-
towego. I transport kolejowy jest 
tego częścią. A trzeba pamiętać, 
że wszystkie linie muszą się uzu-
pełniać a nie być traktowane 
oddzielnie. - Oprócz niewątpli-
wych walorów praktycznych, 

transportowych, prawdopo-
dobnie będzie to najpiękniejsza 
krajobrazowo linia kolejowa na 
Pomorzu – podsumowuje staro-
sta Józef Reszke. 
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Radni podjęli decyzję o 
nieodpłatnym nabyciu 6 
gruntów na poszerzenie uli-
cy Ogrodniczej w Orlu. W 
kolejnych punktach obrado-
wali m.in. nad zmianami w 
budżecie gminy, dzięki któ-
rym do połowy przyszłego 
roku w Kąpinie ma powstać 
kanalizacja sanitarna i desz-
czowa. -Zmieniamy statut 
Metropolitalnego Związku 
Komunikacyjnego Zatoki 
Gdańskiej, aby uzależnić wy-
sokość składki członkowskiej 
od liczby rozkładowych wo-
zokilometrów w naszej gmi-
nie – wyjaśnia wójt Henryk 
Skwarło.

Wykupiono nieruchomość 
w Bieszkowicach na ul. Je-
ziornej, Gościcinie na ul. Wi-
śniowej i Robakowskiej oraz 
w Łężycach (cmentarz) na 
cele publiczne. Za działkę dla 
Adriana Dampca w Kniewie 
gmina dostała grunty w Gó-
rze na wybudowanie boiska 
sportowego oraz poszerzenie 
ul. Szerokiej i Porzeczkowej. 
Na sprzedaż poszedł grunt 
w Bolszewie pomiędzy ulicą 

Powstaną nowe plany przestrzenne
GOŚCICINO | Na 43 sesji rady gminy Wejherowo radni zmienili statut Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz przystąpili do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gowina i Ustarbowa oraz fragmentu Bieszkowic i Nowego Dworu Wejherowskiego. 
Podniosłym momentem było ślubowanie i nadanie stopnia awansów zawodowych nauczycielom. 

Fo
t. 

D
ar

ia
 D

un
aj

sk
a

ul. Wejhera do granic z lasem 
oraz dla Ustarbowa tereny o 
pow. 22,43 ha w północno-
wschodniej części przy jeziorze 
Ustarbowo. Natomiast zmianie 
ulegnie plan dla Gościcina.  
Fragment „Gościcino – Okręż-
na” przeznaczono na zieleń 
osiedlową. Podobna zmiana 
planu dotyczyła Bieszkowic dla 
terenu o pow. 2,18 ha pomiędzy 
ul. Szkolną i Gdańską, gdzie jest 
Ośrodek Wypoczynkowy Wod-
nik. Radni zapoznali się z anali-
zą zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym Gminy Wejhe-
rowo w latach 2011-2014 oraz 
ze zmianami budżetu na rok 
2014. Zwiększyły się dochody i 
wydatki o kwotę 1.512.265 zł. 

-Przystępujemy do programu 
wieloletniego pt. „Narodowy 
program przebudowy dróg lo-
kalnych – etap II bezpieczeń-
stwo – dostępność – rozwój” 
i do umów partnerskich,  aby 
złożyć wniosek o uzyskanie do-
tacji na budowę drogi Gowino-
Ustarbowo – dodaje wójt Hen-
ryk Skwarło.

Radni przyjęli w zarządza-
nie odcinek drogi powiatowej 
z wniosku o dofinansowanie 
budowy drogi Gowino-Ustar-
bowo. A dzięki gminie powiat 
otrzyma pomoc finansową 355 
tys. zł na rozbudowę drogi Ru-
mia-Łężyce-Gdynia wraz z bu-
dową kanalizacji deszczowej w 
2015 roku. 
Daria Dunajska

Zamostną a Leśną-Sosnową 
pod zabudowę mieszkaniową 
i usługową oraz grunt uzu-
pełniający w Gościcinie na ul. 
Wiśniowej. Rada przystąpiła 

do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego Gowina dla terenu 
pod nazwą „Gowino I – nad 
stawami” oraz Nowego Dworu 

Wejherowskiego i Bieszkowic. 
Uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego Gowina w środkowej i 
południowej część wsi o pow. 

190 ha. Są to enklawy terenów 
nie objętych planami. Podobne 
plany uchwalono dla Gnie-
wowa dla terenu o pow. 132,6 
ha na północ i południe od 

Radni przyjęli w zarządzanie odcinek drogi powiatowej z wniosku o dofinansowanie budowy drogi Gowino-Ustarbowo

Podczas konferencji in-
westor przedstawił wyniki 
trójmiejskiej rekrutacji oraz 
zaprezentował swoje plany 
i strategię rozwoju na przy-
szłość. Jednym z założeń fir-
my jest zatrudnienie ponad 
100 osób do końca 2014 roku, 
a w ciągu najbliższych 4-5 
lat stworzenie kolejnych 400 
miejsc pracy. Obecnie EPAM 
Systems zatrudnia około 10 
tysięcy osób na całym świecie, 
a od 2011 roku także w Polsce. 
Przedstawiciele firmy podkre-
ślają, że na trójmiejskim ryn-
ku pracy można znaleźć wielu 
wysoko wykwalifikowanych 
pracowników.

- Sukces rekrutacyjny fir-
my EPAM to dowód na to, 

Kolejne miejsca pracy 
w branży IT na Pomorzu
Amerykański potentat w branży informatycznej, EPAM Systems Poland, otworzył swoje biuro w kompleksie 
biurowym Olivia Business Center w Gdańsku. W konferencji prasowej 17 września br. udział wziął Ryszard 
Świlski, członek zarządu województwa pomorskiego. 

że mimo wejścia w ostatnim 
czasie na trójmiejski rynek 5 
nowych firm z sektora ICT i 3 
dużych reinwestycji, pomorski 
rynek pracy ma wciąż duży po-
tencjał i jest w stanie zaspokoić 
nawet najbardziej wymagają-
cych inwestorów. Firma EPAM 
może nadal liczyć na wsparcie 
ze strony wszystkich partnerów 
inicjatywy Invest in Pomera-
nia. –  mówił Ryszard Świlski, 
członek zarządu województwa 
pomorskiego. 

Firma EPAM Systems zajmuje 
się prowadzeniem i wdrażaniem 
projektów informatycznych dla 
różnorodnych klientów z wielu 
części świata, z jej usług korzy-
stają m. in. Thomson Reuters, 
UBS, Microsoft, Oracle, Expe-
dia, Coca-Cola, SAP czy Barc-
lays Capital.  W zeszłym roku 
firma Forbes umieścił firmę 
EPAM na szóstej pozycji wśród 
25 najszybciej rozwijających się 
przedsiębiorstw w sektorze wy-
sokich technologii w Ameryce, 
w towarzystwie takich firm jak 
LinkedIn, Facebook czy Apple. 

Agencja Rozwoju Pomorza, 
Miasto Gdańsk oraz Gdańska 
Agencja Rozwoju Gospodar-
czego InvestGDA  przyczyniły 
się do realizacji projektu, dzięki 
współpracy w ramach regional-
nej inicjatywy Invest in Pome-
rania. Oprac. DK

- Sukces rekrutacyjny 
firmy EPAM to dowód 

na to, że mimo wejścia 
w ostatnim czasie 

na trójmiejski rynek 
5 nowych firm z 

sektora ICT i 3 dużych 
reinwestycji, pomorski 

rynek pracy ma wciąż 
duży potencjał i jest 

w stanie zaspokoić 
nawet najbardziej 

wymagających 
inwestorów. –  mówił 

Ryszard Świlski 
(pierwszy z lewej), 

członek zarządu 
województwa 
pomorskiego
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- Tak wyglądają komunalne 
nieruchomości przy ul. Wało-
wej i ul. Zamkowej. To nie je-
dyne tak odrapane, zagrzybio-
ne klatki schodowe i korytarze 
w ścisłym centrum miasta. Tu 
remont jest konieczny natych-
miast! – martwi się i apeluje 
pan Piotr, mieszkaniec jednej 
z nich. 

Część z nich posiada jesz-
cze ozdobne poręcze i stopnie 
schodów. Te domy zamieszkują 
ludzie, nie są to pustostany, w 
ocenie mieszkańców jest to nie-
ludzkie traktowanie i pomijanie 
ich w strategicznych decyzjach. 
Czują się odarci z godności 
ludzkiej. Wykonując remont 
elewacji ograniczono się do po-
prawy wyglądu zewnętrznego 
wielu kamienic, zapominając o 
ludziach mieszkających w bu-
dynkach, zarządzanych przez 
miasto. Niektórzy z nas widu-
ją takie miejsca każdego dnia. 
Odrapane elewacje, brudne 
zaniedbane podwórka, klat-
ki schodowe niemalowane od 
dziesięcioleci, pourywane po-
ręcze, zniszczone okna i drzwi 
– tak niestety wygląda więk-
szość komunalnych kamienic w 
Wejherowie. Czy takie dbanie 
jedynie o wygląd zewnętrzny 
kamienic, totalnie zapominając 
o ich stanie technicznym nie 
przypomina czasem zwycza-
jów z carskiej Rosji, gdy na tra-
sie przejazdu najważniejszych 
osób w państwie stawiano atra-
py domów?

To pierwszy tego typu ran-
king w Polsce, oceniający do-
konania 4 lat rządów. Okazuje 
się, że Wejherowo jest jedną z 
najgorzej zarządzanych gmin w 
kraju, a miasto praktycznie się 
nie rozwija.

Jak na okres przedwyborczy 
przystało, zasypywani jesteśmy 
przez prasę codzienną rankin-
gami na temat sukcesu kaden-
cji. W niemal wszystkich tych 
zestawieniach wyniki są całko-
wicie powtarzalne. Trudno bo-
wiem z dnia na dzień przestać 
być jednostką bogatą czy też 
takie bogactwo zyskać. Dlate-
go tym razem eksperci wzięli 
pod lupę zmiany w przeciągu  
4 ostatnich lat w obszarach 
finansów, gospodarki, infra-
struktury oraz społeczeństwa. 
Na tej podstawie można stwier-
dzić czy cała 4-letnia kadencja 

Wejherowo dołuje w sondażach! 
2121 miejsce w Polsce! To nie żart! Rankingi niezależnych ekspertów nie zostawiają suchej 
nitki na kwestii zarządzania Wejherowem. W najnowszym, przeprowadzonym przez firmę 
Curulis na zlecenie prestiżowego pisma samorządowego „Wspólnota” oceniono rozwój 
wszystkich samorządów w Polsce w przeciągu całej ostatniej kadencji. 

władz przyczyniła się do jakiej-
kolwiek zmiany jakościowej. 
Na 2479 wszystkich gmin całej 
Polski, Wejherowo zajęło “za-
szczytne” 2121 miejsce. W kwe-
stii finansów rozwinęło się lepiej 

87,8% samorządów, w kwestii 
zaś rozwoju infrastrukturalnego 
tylko 3 samorządy w całej Polsce 
są gorsze, co oznacza że 99,8% sa-
morządów nas pokonało! Lepiej 
na tym tle wypada tylko rozwój 

społeczny. Tu miasto plasuje się 
w 8 setce.

To była stracona kadencja
Brak inwestycji infrastruktural-

nych daje się we znaki wszystkim 

mieszkańcom. Nieutwardzone 
ulice, brak chodników, o bezko-
lizyjnym przejeździe nie wspo-
minając, to to, czym wyróżnia się 
Wejherowo na tle innych miast 
Polski Powiatowej. Pamiętny jest 
rok 2012, kiedy to miasto prze-
znaczyło na drogi zaledwie 615 
tys. zł. To ok. czterdzieści razy 
mniej niż np. samorząd powiatu 
wejherowskiego, który dysponuje 
budżetem podobnej wielkości. 
Wejherowo jest tak biedne, że 
musi otrzymywać tzw. „Janosi-
kowe” i to w niemałej wysokości, 
bo niemal 13 mln zł. To ok. 8% 
wszystkich dochodów miasta. 
Ten zastój inwestycyjny znaj-
duje potwierdzenie także w in-
nych rankingach. Z zestawienia 
„Wspólnoty”, opublikowanego w 
ubiegłym roku, wynika że jeżeli 
chodzi o wydatki na infrastruk-
turę techniczną, na 268 stolic po-
wiatów grodzkich, w latach 2010-
2012 Wejherowo uplasowało się 
na 237 pozycji. Co gorsza, pozy-
cja ta z roku na rok spada.

W funduszach unijnych fatalnie
Nie lepiej wygląda kwestia po-

zyskiwania środków unijnych. Tu 

ok. 70% miast powiatowych jest 
skuteczniejszych w pozyskiwaniu 
środków. Co więcej, w przeciągu 
tej kadencji miasto Wejhero-
wo uzyskało jedynie dotację na 
„drobnicę: w postaci opracowa-
nia dokumentacji technicznej 
węzła „Kwiatowa” – węzła, które-
go realizacja wobec stwierdzenia 
przez sąd bezprawności planu za-
gospodarowanie przestrzennego 
jest poważnie zagrożona. Istnieje 
spore ryzyko, że te jedyne uzyska-
ne w tej kadencji środki z Unii, 
miasto będzie musiało zwracać 
wraz z odsetkami. Tymczasem 
sztandarowa inwestycja obec-
nych władz miasta „Filharmonia 
Kaszubska” jest na różnych kon-
gresach przytaczana, jako jaskra-
wy przykład niewłaściwie wydat-
kowanych pieniędzy unijnych, 
czyli inaczej mówiąc, wyrzucania 
publicznej  kasy w błoto. A to 
wszystko w przededniu XII Kon-
gresu Miast Polskich, który odby-
wa się od wczoraj w Wejherowie 
pod hasłem „Miasta dla rozwo-
ju”. Istnieje nadzieja, że władze 
Wejherowa wyciągną wnioski i 
przysłuchają się znacznie lepiej 
zarządzanym samorządom.

Elewacje cieszą oko, 
a w środku budynku…
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ROCZNICA | Uroczystości 
upamiętniające miejsce walki 
i spoczynki 1 Morskiego Puł-
ku Strzelców w Białej odbyły 
się 12 września przy tamtej-
szej leśnej mogile. Wokół niej, 
jak co roku, zebrali się ludzie, 
którym nieobojętne jest za-
chowanie i podtrzymywanie 
pamięci o żołnierzach walczą-
cych o wolną Polskę podczas II 
wojny światowej. Na ich czele 
nieodzownie stał porucznik w 
stanie spoczynku Aleksander 
Pawelec, w swym przemówie-
niu dziękujący wszystkim in-
stytucjom i pojedynczym oso-
bom za godne upamiętnianie 
tragicznych wydarzeń sprzed 
75 lat. Prosił w nim również 
o modlitwę za kolegów, któ-
rzy wraz z nim brali udział w 
wyzwoleńczych walkach. Wraz 

z Wójtem Gminy Wejherowo 
Henrykiem Skwarło oraz Ko-
mendantem Centrum Wspar-
cia Teleinformatycznego i Do-
wodzenia Marynarki Wojennej 
kmdr. Romanem Kreftem ape-
lował o głębokie poszanowa-
nie wolności i troskę o życie w 
zgodzie i pokoju.

Największym wyrazem sza-
cunku przybyłych gości było 
złożenie kwiatów na zbioro-
wej mogile. Wśród delega-
cji znaleźli się m.in. władze 
Gminy Wejherowo z Wójtem 
Henrykiem Skwarło i zastęp-
cą Maciejem Milewskim, wła-
dze powiatu wejherowskiego, 
reprezentacje biur poselskich 
Jerzego Budnika, Kazimierza 
Plocke oraz Krystyny Kłosin, 
przedstawiciele środowiska 
kombatanckiego, reprezentacje 

Komendy Powiatowej Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, 
Aresztu Śledczego, a także rad-
ni i sołtysi Gminy Wejherowo, 
dyrektorzy szkół, przedstawi-
ciele kierownictw placówek 
szkolno – wychowawczych 
miasta i gminy Wejherowo, 
młodzież szkolna i żołnierze 
Marynarki Wojennej. Uroczy-
stej mszy świętej przewodził ks. 
kanonik Jerzy Osowicki z pa-
rafii pw. św. Mateusza Apostoła 
w Górze. Program artystyczny 
zaprezentowali uczniowie Sa-
morządowego Gimnazjum w 
Bolszewie pod kierunkiem Pań 
Doroty Sychowskiej i Agniesz-
ki Zielonko.

Koszt nowego samochodu 
marki KIA ceed wynosił ok. 
63 tys zł, z czego ponad poło-
wę sfinansowała ze środków 
własnych Gmina Wejherowo. 
Symbolicznego przekazania 
kluczy dokonał osobiście Wójt 
Henryk Skwarło, natomiast 
tradycyjnego poświęcenia no-
wego samochodu podjął się o. 
Jacek Stępień, proboszcz bol-

szewskiej parafii. Komendant 
Powiatowy Policji w Wejhe-
rowie insp. Krzysztof Lawer, 
odbierający cenny radiowóz 
zapewnił, że znacznie wpłynie 
on na poprawę bezpieczeń-
stwa także mieszkańców – wy-
jątkowo dużej, zarówno pod 
względem terytorialnym, jak 
i liczby mieszkańców, Gminy 
Wejherowo.

 

Dofinansowali 
zakup radiowozu
24 września przy ul. Wodnej w Bolszewie dokonano uroczystego 
przekazania samochodu policyjnego przez Gminę Wejherowo na 
rzecz Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. 

Koszt nowego 
samochodu marki 
KIA ceed wynosił 
ok. 63 tys zł

Symbolicznego przekazania kluczy dokonał osobiście Wójt Henryk Skwarło

Patriotyczne czuwanie 
75 lat po tragedii
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Mieszkańcy z ulicy Klonowej 
skarżą się na prawie codzienny 
poranny fetor, niemożliwy wprost 
do wytrzymania. Zastanawiamy się 
wspólnie skąd może pochodzić? Czy 
z pobliskiej oczyszczalni ścieków, 
czy być może z jakiejś nielegalnej 
fermy lisów. Nie tak dawno takowa 
istniała w okolicy, ale po interwen-
cji mieszkańców i Straży Miejskiej, 
znaleziono fermę i ze względu na 
jej uciążliwość dla mieszkańców, 
została zamknięta. 

Następny mankament, skarżą się 
rodzice i dziadkowie, to brak placu 
zabaw dla dzieci. Faktycznie na 
terenie Starej Rumi, nie ma żadnego 
placu zabaw. Był kiedyś przy Szkole 
Podstawowej nr 1 ogólnie dostępny 
plac zabaw dla dzieci, który został 

zlikwidowany, jak i plac zabaw przy 
ul. Świętopełka przy boisku salezjań-
skim, który również zlikwidowano, 
gdy zbudowano w tym miejscu 
„Boisko Orlik” – mówi Teresa 
Jałocha - Od tego czasu, małe dzieci 
i ich rodzice, w poszukiwaniu placu 
zabaw, muszą się przemieszczać, 
dość daleko do sąsiednich dzielnic, 
w okolice Miejskiego Domu Kultury, 
na ulicy Mickiewicza, na ulicę 3 
Maja na -Rumi -Lotnisku, czy iść aż 
do Parku Żelewskiego w Rumi Jano-
wie. Budowa placu zabaw w Starej 
Rumi na pewno uszczęśliwiłaby jej 
małych mieszkańców. Do prawi-
dłowego ich rozwoju,potrzebna jest 
możliwość zmierzenia się z pewnymi 
wyzwaniami, jakimi mogą stać się 
dla nich różnego rodzaju drabinki, 

sieci pajęcze, równoważnie, karuzele 
i huśtawki. Nie zapominajmy o dzie-
ciach, one nie potrafią upomnieć się 
o swoje. Dzieciom również oprócz 
miłości rodziców jest potrzebna 
akceptacja ze strony rówieśników, 
a gdzie mają się dzieci zapoznać, jeśli 
nie ma placu zabaw. Nie wszystkie 
dzieci chodzą do przedszkola. Ich 
mamy, bądź tatusiowie, opiekują 
się nimi w domach. Dzieci mają 
huśtawki w ogródkach przy domach, 
ale to jest za mało. Prawdziwą frajdę 
mają dopiero wtedy, gdy wspólnie 
całą gromadą mogą korzystać z jed-
nej zjeżdżalni. 

Kolejny problem związany jest 
z inwestycją drogową. Ciąg ulic Ka-
zimierska –Bukowa -Chełmińska.

Popularny kolektor deszczowy 

ruszył w końcu, po wielu latach 
wyczekiwania.

Ulica Kazimierska jest już wybu-
dowana, niby wszystko nowe, ale 
po chwili widzimy, zapadające się 
podjazdy (jedne mają normalną 
wysokość, inne są już poniżej po-
ziomu jedni), widzimy źle wykoń-
czone chodniki, czy też wyrastające 
chwasty zamiast trawników, a także 
na miejscach parkingowych (czyżby 
grunt nie był wymieniany?)

Mieszkańcy poprosili Przewodni-
czącego Rady Michała Pasiecznego, 
aby zobaczył w jaki sposób ciężki 
sprzęt rozjeżdża położone wcześniej 
chodniki ( już lekko zapadnięte), 
jak chwasty pięknie się rozwijają na 
miejscach parkingowych, czy w koń-
cu kto wymyślił, aby wzdłuż boiska 

SALOS-u zamiast miejsc parkingo-
wych robić mały fragment trawnika.

Faktycznie uwagi mieszkańców są 
uzasadnione, przekazałem je bur-
mistrzowi i mam nadzieję, że firma 
prowadząca inwestycję wykona 
poprawki. Nie budowanie odpo-
wiedniej ilości miejsc parkingowych 
i to przy boisku, które w końcu bę-
dzie zmodernizowane bardzo mnie 
dziwi. Przecież ludzie przyjeżdżając 
na mecze muszę gdzieś zaparkować, 
ponadto po co utrzymywać mały 
fragment trawnika i płacić firmie. 
Podobny błąd zrobiono przy ul. 
Świętopełka, gdzie przy Orliku mo-
głoby powstać 4 miejsca parkingowe, 
a mamy trawniczek który niczemu 
nie służy. Mam nadzieję, że uda się 
to jeszcze skorygować. T. M. Jałocha

Stara Rumia - co nas gryzie?
W związku z licznymi sygnałami mieszkańców zajęliśmy się sprawą. Pytamy mieszkańców jakie są mankamenty mieszkania w Starej 
Rumi, co im przeszkadza, czego by chcieli, co należy zmienić?

Po każdym deszczu ulica Płk. Dąbka 
w Rumi zamienia się w błotny potok, który 
wylewa się na ul. Towarową. Zdarzyło się 
nawet, ze kanalizacja deszczowa została 
tak zamulona, że woda przestała odpły-
wać, dzieci dla zabawy pływały sobie na 
pontonach, a zalane samochody wywożone 
były na lawetach. Taki stan rzeczy stwarza 
niebezpieczeństwo dla ruchu pojazdów 
na ul. Towarowej, która jest ulicą o dużym 
natężeniu. 

- Ciekawostką jest fakt, że ulica o której 
mowa, posiada przygotowany projekt do re-
alizacji od 2008 r. Miała być pierwszą wybu-
dowaną ulicą po wyborach samorządowych 
w 2010 roku - mówi Beata Ławrukajtis 
z Komitetu Mieszkańców Zagórze - Takie 
zapewnienie otrzymali mieszkańcy ulicy, co 
przysporzyło Pani Burmistrz w owym czasie 
zapewne sporo głosów wyborczych.

Po czterech latach Ci sami mieszańcy 
otrzymali inną propozycję, a mianowicie 
utworzenia komitetu i wyłożenia po 7000 
zł od mieszkańca jako udziału własnego 
w budowę ulicy. 

- Dziwi nas to, że na zadane pytanie 
dotyczące kosztów sprzątania, wyrównania, 
utrzymania tej ulicy mieszkańcy nie otrzy-
mali żadnej odpowiedzi - mówi Pani Beata.

- Chyba dla wszystkich jest zaskoczeniem, 
że Urząd Miasta nie ma żadnego planu 
kolejności budowy ulic w mieście – uważa 
z kolei Grzegorz Kalina – czy w Rumi inwe-
stycji nie planuje się?

Budowa ulicy Pułkownika Dąbka jest ujęta 
w Budżecie Rumi na rok 2014 przez Radę 
Miejską. 

Burmistrz Rumi Elżbieta Rogala – Koń-
czak natomiast twierdzi, że radni wska-
zali fikcyjne źródło dochodu – sprzedaż 
nieruchomości, które nie jest możliwe do 
zrealizowania. 

Michał Pasieczny Przewodniczący Rady 
Miasta i kandydat na burmistrza odpowia-
da: 

– W 2014 roku mieliśmy około 6 miliony 
wolnych środków, więc przy woli współ-
pracy spokojnie można było tę inwestycję 
realizować – przekonuje Michał Pasieczny. 
- Analogiczna sytuacja była z ulicą Kazi-
mierską podczas uchwalania budżetu na rok 
2013, gdzie przy sprzeciwie Pani Burmistrz 
wpisaliśmy do budżetu kwotę 1 miliona 
złotych wskazując takie samo źródło docho-
du, a w momencie wprowadzania wolnych 
środków (3 mln) kwota została jeszcze 
zwiększona i inwestycja ruszyła.

Radni mają możliwość proponowania 
zmian w budżecie tylko raz w roku podczas 
uchwalania budżetu miasta na tzw. sesji 
budżetowej, lecz muszą wskazać źródło 
dochodu. W ciągu roku kompetencje do 
przedkładania uchwały zmieniającej budżet 
ma tylko i wyłącznie burmistrz miasta. 
Warto nadmienić, że z reguły projekt 
uchwały zmieniającej budżet zawiera wiele 
zmian, a Rada może te zmiany albo w cało-
ści przyjąć, albo odrzucić.

Niespełnione obietnice wyborcze
W poniedziałek 15 września mieszkańcy ul. Płk. Dąbka spotkali się w Urzędzie Miasta z Panią Burmistrz Elżbietą Rogala-Kończak. 
Tematem spotkania była budowa ulicy płk. Dąbka, która w obecnym stanie nie nadaje się do użytku. 
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Radni już raz nie ze-
zwolili burmistrzowi na 
sprzedaż działki, argumen-
tując że w teren domów 
jednorodzinnych nie moż-
na wprowadzać zabudowy 
wielorodzinnej i należy 
przed sprzedażą poprawić 
Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego 
na tym małym fragmencie. 
Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej Rumi mieliśmy 
kolejną próbę przeforsowa-
nia pozwolenia na sprzedaż 
kontrowersyjnych działek 
przez burmistrza, które leżą 
pomiędzy ulicami Topolową 
i Rajską.

Przed sesją wpłynął do bur-
mistrza wniosek od miesz-
kańca tej dzielnicy pana 
Zenona Matuszczaka, który 
poparty jest 143 podpisami 
sąsiadów z pobliskich ulic. 

- Wnioskujemy o wykre-
ślenie możliwości zabudowy 
wielorodzinnej w tym terenie 
- mówi Pan Zenon. – Stara 
Rumia to obszar zabudowy 
jednorodzinnej – domów 
wolnostojących, szeregów 
oraz bliźniaków. Bloki nie 
występują w tej części Rumi, 
zatem nie wpisują się w ist-
niejącą zabudowę, co więcej 
wprowadzają ogromny cha-
os architektoniczny. Wize-
runek Starej Rumi bardzo na 
tym straci, a jeszcze więcej 
stracą mieszkańcy, którzy 
chcą, aby dzielnica zmieniła 
swój charakter – pragniemy, 
aby nadal pozostała spokoj-
nym, przyjaznym osiedlem 
domków jednorodzinnych.

- To niedopuszczalne, aby 
w bezpośredniej bliskości dom-
ków jednorodzinnych budować blo-
ki – mówi Michał Pasieczny obecny 
Przewodniczący Rady Miasta (PO) 
- Ludzie wydają całe swoje oszczęd-
ności, biorą ogromne kredyty, aby 
zbudować swój wymarzony dom, 
mieć większy spokój, a tu nagle po 
kilku latach wyrastają im bloki, któ-
re zabierają przestrzeń, intymność 
i znacząco pomniejszają wartość 
nieruchomości powodując uzasad-
nioną złość mieszkańców. W Rumi 

powinniśmy mieć tereny zarezerwo-
wane zarówno dla domów jednoro-
dzinnych jak i dla osiedli budynków 
wielorodzinnych. Stara Rumia po-
winna zostać osiedlem w zabudowie 
jednorodzinnej (z dopuszczeniem 
szeregów oraz bliźniaków), a działka 
ta przylega bezpośrednio do istnieją-
cej z budowy, dlatego głosowaliśmy 
wspólnie z Arielem Sinickim prze-
ciwko sprzedaży tej nieruchomości. 
Jeśli zapisy w Miejscowym Planie 
zostaną skorygowane, na pewno 

będziemy za sprzedażą tej działki. 
Ponadto Pani Burmistrz ma pozwo-
lenie od Rady na sprzedaż innych 25 
działek miejskich.

Z informacji uzyskanych od Pana 
Zenona Matuszczaka wynika, że 143 
osoby były przeciwne wprowadzeniu 
możliwości budowy bloków w ob-
szar Starej Rumi, 7 osób było za tym, 
natomiast 4 osoby nie miały zdania. 

W akcji zbierania podpisów bra-
ły udział również Teresa Jałocha 
oraz Lucyna Szypuła, które również 

twierdzą, że nie należy zmieniać cha-
rakteru dzielnicy. Wiele osób mając 
wiedzę, że w tym obszarze mogłyby 
powstać osiedla wielorodzinne nie 
zdecydowałoby się na budowę domu 
– mówi Pani Teresa.

Mieszkańcy nie pozostawiają złu-
dzeń – Pani Burmistrz z nami nie 
konsultowała  zmiany charakteru 
dzielnicy – mówi Pan Zenon. Tutaj 
nigdy nie miało być bloków. Jedyną 
osobą, która w 2011 roku się do nas 
pofatygowała kiedy Plan był uchwa-

lany, był radny Michał Pa-
sieczny, który uzyskał opinię 
kilku mieszkańców. W ze-
szłym tygodniu zrobiliśmy 
szerokie konsultacje miesz-
kańców zainteresowanych tą 
sprawą. Odwiedziliśmy pra-
wie 150 pobliskich domów. 
Efekt jest porażający. Prze-
ciw budowie bloków na ul. 
Rajskiej są 143 osoby, za bu-
dową bloków 7 osób, a 4 oso-
bom jest wszystko jedno. Te 
143 osoby podpisały się pod 
wnioskiem do Burmistrza 
o wykreślenie możliwości 
zabudowy wielorodzinnej 
na tym terenie. Bardzo się 
cieszę, że sam Pan Michał 
Pasieczny Przewodniczą-
cy Rady również odwiedził 
mieszkańców i utwierdził 
się jeszcze mocniej w prze-
konaniu, że bloków na Starej 
Rumi mieszkańcy nie chcą, 
choć Pani Burmistrz tak 
twierdziła.

Ostatecznie podczas Sesji 
nie doszło do głosowania 
nad projektem uchwał, gdyż 
radni poparli wniosek Mi-
chała Pasiecznego głosami 
11-9 o zdjęcie ich z porząd-
ku obrad. 

Czy to już koniec proble-
mów mieszkańców, czy radni 
skutecznie to zablokowali?

Na jakiś czas zapewne 
tak, natomiast stanowisko 
obecnego burmistrza, które 
otrzymali mieszkańcy nie 
pozostawia złudzeń. Bur-
mistrz nie przychyliła się 
do wniosku mieszkańców 
– mówi Zenon Matuszczak 
- Zamiast odpowiedzi na 
wniosek, czy Plan Zagospo-
darowania zostanie popra-

wiony, w piśmie otrzymałem historię 
powstania Planu oraz kilka fotografii 
domów z dzielnicy. Żadnych konkre-
tów…

Sytuację wyjaśnią zbliżające się 
wybory samorządowe. Stanowiska 
dwójki kandydatów na burmistrza, 
czyli obecnego burmistrza Elżbiety 
Rogala – Kończak oraz Przewodni-
czącego Rady – Michała Pasiecznego 
są znane. Czas pokaże, za którą opcją 
pójdą Rumianie.

Radni popierają 
mieszkańców

Od niemal dwóch lat na łamach Rady Miasta toczy się dyskusja w temacie wprowadzenia bloków czterokondygnacyjnych na dziel-
nicy Starej Rumi. Zdecydowanym przeciwnikiem takiego rozwiązania jest Michał Pasieczny – Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi, 
natomiast forsuje ten temat Pani Burmistrz Elżbieta Rogala – Kończak. 
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Michał Pasieczny, Przewodniczący Rady Miasta Rumi, przeciwnik wprowadzania bloków w osiedla domów jednorodzinnych
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Trasa przebiegała ulicami Ku-
socińskiego, Rodziewiczówny, 
Jaworskiego i Mickiewicza z metą 
na stadionie.

Biegi były podzielone na kategorie 
wiekowe, osobno dla mężczyzn oraz 
kobiet.

Warunki atmosferyczne podczas 
kolejnych biegów znacznie się 
poprawiały i w końcu nawet słońce 
podgrzewało atmosferę.

Najmłodszym uczestnikiem okazał 
się 2-latek, Leon Wieczorkiewicz, 
który przy asyście swojej mamusi 
dzielnie pokonał dystans 350 me-
trów, na którym biegały najmłodsze 
roczniki. Kolejne długości to 700 m, 
1600 m oraz bieg główny seniorów 
i oldboyów na 6000 metrów, w któ-
rym wystartował po raz kolejny 
Przewodniczący Rady Miejskiej, 
Michał Pasieczny.

Cieszy start coraz większej liczby 
osób w różnym wieku, nie związa-
nych na co dzień ze sportem. W bie-
gu wystartował m.in. dr Politech-
niki Gdańskiej, Marek Chodnicki, 
artystka/malarka ze Stowarzyszenia 
„Pasjonat” Teresa Mirela Jałocha, 
organizująca kilka dni wcześniej 
wernisaż swoich prac, czy też pani 
doktor Monika Żurawska. Wystar-
tować miała również nauczycielka 
języka polskiego z Gimnazjum nr 2 
Monika Polak-Bojan, która nieste-
ty na rozgrzewce doznała lekkiej 

kontuzji i nie dane jej było przebiec 
dystansu 1600 metrów.   

W kategoriach dzieci i młodzie-
ży nagrodzono pierwsze szóstki 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Każdy uczestnik biegu 
otrzymywał również napój i droż-
dżówkę. 

Od dwudziestu lat prowadzona 
jest klasyfikacja rumskich szkół do-
tycząca liczby startujących uczniów.  
Kolejny już rok wygrały ją Szkoła 
Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 
1 i Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1. Można nadmienić, iż 
spośród szkół podstawowych licznie 

reprezentowana była również Szkoła 
Podstawowa nr 9.

Warte też podkreślenia jest to, 
że w biegach uczestniczyło ok. 30 
dziewczynek i chłopców z rum-
skiego klubu Rugby Arka Rumia, 
z których to m.in. Damian Stawicki 
zdobył srebrny medal, a Bartłomiej 

Celmierowski, Eryk Jóskowski, 
oraz Krzysztof Woźniak zajęli 
miejsca w pierwszej (nagradzanej) 
szóstce.

W biegu głównym na 6000 
metrów ze zwycięstwa cieszył się 
Andrzej Rogiewicz, a podium uzu-
pełnili: Zblewski Tadeusz, zajmują-
cy drugie miejsce, oraz Błażej Król, 
który uplasował się na miejscu 
trzecim.

Zwycięzcy otrzymali medale, 
nagrody i puchary z rąk Dyrekto-
ra MOSiR Jana Nowickiego oraz 
uczestniczącego w biegu Przewod-
niczącego Rady Miasta, Michała 
Pasiecznego.

Pierwsza piątka seniorów otrzy-
mała nagrody finansowe - są to 
zawodnicy trenujący w klubach 
lekkoatletycznych.  Trzem pierw-
szym oldboyom wręczono nagrody 
rzeczowe.

Po rozdaniu nagród rozlosowano 
dodatkowe „nagrody pocieszenia”, 
co jest już tradycją biegu. Ponad 
pięćdziesiątka dzieci otrzymała 
nagrody - sprzęt sportowy ufundo-

wany przez firmę Decathlon.
Jolanta Król, menedżer w Miej-

skim Ośrodku  Sportu i Rekreacji 
w Rumi była bardzo zadowolona 
z imprezy i dodała, że bardzo by 
chciała, aby liczba startujących prze-
kroczyła 500 osób, gdyż pobilibyśmy 
dotychczasowy rekord 467 osób.

Jubileuszowy Bieg Pokoju

Zawody odbyły się w dniach 
19-21września w Nowym Dwo-
rze Wejherowskim obok Jeziora 
Borowo. Organizatorem był 
Polski Związek Biegu na Orienta-
cję i UKS „Siódemka” Rumia-
.W kategorii K-21 złoty medal 
zdobyła Monika Depta z klubu 
„Paulinum” Jelenia Góra a w ka-
tegorii M-21 złoty medal zdobył 
Wojciech Kowalski ze Śląska 
Wrocław. Nasz zawodnik Robert 
Niewiedziała z UKS „Siódemki” 
Rumia zajął 11 miejsce (biegał po 
kontuzji). Możemy się cieszyć że 
nasza zawodniczka w kategorii 
K-40 Kornelia Nowicka-Bielecka 
zdobyła brązowy medal.

W ramach zawodów odbyły się 

również Mistrzostwa w sztafeto-
wym biegu .Rywalizowało ponad 
100 sztafet w 9 kategoriach 
wiekowych. W kategorii K-21 
i M-21 złote medale zdobyły 
sztafety z WKS Śląsk Wrocław. 
Nasi seniorzy zajęli VI miejsce 
w kategorii M-21 a weteranki 
w K-105 zdobyły brązowy medal 
w składzie: Kornelia Nowicka-
Bielecka, Agnieszka Deptuła, 
Hanna Supernat- Melzer. Nasz 
weteran Grzegorz Grinholc 
w dniach: 13-14 września 
w Katowicach na Mistrzostwach 
Polski Weteranów w Chodzie 
Sportowym zdobył złoty medal. 
W ubiegłym tygodniu w dniu 20 
września na Słowacji w Bocuch 

Organizowany po raz trzydziesty w mieście Rumi „Bieg Pokoju” - pomimo nie najlepszej pogody na początku - ściągnął kilkuset biegaczy.

Rumski sport babskim okiem
Za nami Mistrzostwa Polski w Klasycznym i Sztafetowym Biegu na Orientację. 
Około 400 zawodników indywidualnie rywalizowało w 21 kategoriach wiekowych 
kobiet i mężczyzn o medale.

w Międzynarodowych Zawodach 
IRW zajął drugie miejsce. Oby 
tak dalej!

Na stadionie miejskim w Rumi 
już po raz osiemnasty w dniach: 
17,18 września zostały przepro-
wadzone zawody Lekkoatle-
tyczne dla szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Dzieci i mło-
dzież startowała w czterech kon-
kurencjach biegowych i w czte-
rech technicznych. Może cieszyć 
fakt że wzięło w nich udział 556 
uczniów. Miasto Rumia lek-
koatletyką stoi może martwić 
jedynie fakt że nie posiadamy 
stadionu z bieżnią tartanową. 
Ubiegły weekend dla naszych 
piłkarzy był dobry. Zespół senio-
rów MKS Orkan Rumia wygrał 
z Czarnymi Pruszcz Gdański 
4:1 i obecnie zajmują drugie 
miejsce w tabeli rozgrywkowej. 
Tak trzymać panowie. Myślę że 
czas na awans do wyższej Ligii. 
Cieszy mnie fakt ze w zespole 

grają nasi wychowankowie. 
Praca trenera Jacka Stawiarza 
daje efekty sportowe. XXX Bieg 
Pokoju zgromadził na starcie 
256 uczestników w piętnastu 
kategoriach wiekowym. W ju-
bileuszowym biegu w kategorii 
seniorów i old-boy wystartowało 
55 zawodników to najwięk-
sza ilość w dotychczasowych 
biegach. W kategorii seniorów 
nagrody pieniężne otrzymało 
pierwszych pięciu zawodników. 
Pierwsze miejsce zdobył Andrzej 
Rogiewicz z klubu LKS „ZAN-
TYR” Sztum, drugie miejsce 
Tadeusz Zblewski z „BASZTY” 
Bytów, trzecie miejsce Błażej 
Król -GKS TĘCZA Nowa Wieś 
Lęborska. W biegu wystartował 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Rumi Michał Pasieczny, który 
bieg ukończył na 39 miejscu, 
gratulujemy i życzymy powodze-
nia w następnych biegach.
Jolanta Król, radna powiatowa
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Zbliża się koniec kadencji, warto więc pokusić się o parę słów 
podsumowań. A zatem czy minione 4 lata uznaje pan za do-
brze wykorzystane? Czy udało się zrealizować to, co zakładał 
pan po poprzednich wyborach?

- Rzeczywiście koniec kadencji to czas podsumowań, konfron-
tacji dokonań z planami, czas rozliczenia się wobec Mieszkańców. 
Uważam, że mijające 4 lata w Gminie Wejherowo wykorzystane 
zostały bardzo dobrze. Dzięki merytorycznie i sprawnie funkcjonu-
jącej Radzie Gminy, dużej aktywności oraz zaangażowaniu moich 
współpracowników w urzędzie i jednostkach organizacyjnych do 
maksimum wykorzystaliśmy możliwości pozyskania środków ze-
wnętrznych. Dzięki temu zrealizowano wiele projektów. Wartość 
zrealizowanych w tej kadencji inwestycji w Gminie Wejherowo jest 
najwyższa w jej historii. Na przykład w roku bieżącym jest to ok. 
33 mln zł, co stanowi ok. 32% wydatków budżetowych ogółem. W 
roku bieżącym na inwestycje pozyskaliśmy środki zewnętrzne w 
wysokości ok. 13,2 mln zł. Kolejne, złożone przez gminę wnioski są 
w trakcie rozpatrywania. Plany które przedstawiłem w moim pro-
gramie wyborczym zostały zrealizowane prawie w 100% - część jest 
aktualnie na wysokim poziomie zaawansowania (np. budowa ul. 
Południowej stanowiącej połączenie Gościcina z ul. Sucharskiego 
w Wejherowie czy realizacja ponad 22 km kanalizacji sanitarnej w 
Gościcinie oraz ok 3,7 km w Bolszewie). Sądzę, że Mieszkańcy Gmi-
ny Wejherowo sami widzą wykonane i nadal realizowane przedsię-
wzięcia służące poprawie jakości życia. To zadania duże, o miliono-
wych wartościach, ale również te mniejsze często ważne w naszym 
codziennym funkcjonowaniu. Z konieczności wymienię tylko kilka 
przykładów: sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu drogi krajowej 
nr 6 z ul. Szeroką i Słoneczną w Gościcinie; przejście przez tory w 
ciągu ul. Sucharskiego (zrealizowano wspólnie z powiatem i mia-
stem); budowa ul. Południowej w Gościcinie (dofinansowanie w ra-
mach tzw. „schetynówek”, partnerstwo z powiatem wejherowskim); 
sala gimnastyczna przy SSP Góra, rozbudowa SSP w Nowym Dwo-
rze Wejherowskim oraz adaptacja nowego budynku na potrzeby 
SSP Bolszewo; budowa 6 placów zabaw w ramach programu „Ra-
dosna szkoła”; strefy rekreacyjno-sportowe oraz siłownie zewnętrz-
ne w prawie wszystkich miejscowościach gminy (w tym ArtPark 
w Bolszewie i lodowisko w Gościcinie); Gminne Centrum Kultury 
Wiedzy i Czytelnictwa – filia biblioteki publicznej w Bolszewie (do-
finansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego); 
kanalizacja sanitarna: w pełni wykorzystaliśmy możliwe do uzyska-
nia dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
kwocie 4 mln zł. Środki te zostały wykorzystane na wykonaną już 
kanalizację w Gościcinie o długości ok. 10 km (obszar ul. Wiejskiej, 
ul. Klimka i ul. Gruntowej), w Bolszewie (obszar pomiędzy ul. Za-
mostną, Strażacką i Leśną dł. ok 12 km) oraz przeznaczono ją na 
budowę kanalizacji do Kąpina (trwa postępowanie na wyłonienie 
wykonawcy). Budowę ok. 22 km kanalizacji sanitarnej w Gościci-
nie realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Gdyni, które pozyskało dofinansowanie na poziomie krajowym z 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Sukcesywnie i konsekwentnie realizowany jest program w ramach 
którego modernizowane są drogi gminne we wszystkich naszych 
miejscowościach. W mijającej kadencji oprócz nawierzchni z kost-
ki betonowej i płyt IOMB wykonywane są nawierzchnie asfaltowe. 
Utwardzono ponad 20 km dróg, zrealizowano też inwestycje dro-
gowe obejmujące następujące zadania: ul. Heyki w Nowym Dworze 
Wejherowskim, ul. Strażacka i ul. Wodna w Bolszewie, dojazd do 
Kąpina i ul. Nadrzeczna w Orlu. Aktualnie realizowana jest przez 
inwestora prywatnego budowa ul. Słonecznej wraz z mostem w 
Bolszewie, stanowiąca połączenie ul. Szkolnej i Polnej. Na wykona-
nie przebudowy skrzyżowania ul. Zamostnej z drogą krajową Nr 6 
w Bolszewie (dodatkowy pas ruchu od strony Bolszewa) trwa po-
stępowanie przetargowe (zadanie realizowane z powiatem).

Rozbudowano oświetlenie zewnętrzne, łącznie we wszystkich 
miejscowościach Gminy Wejherowo powstało prawie 300 nowych 
punktów świetlnych. 

Kadencja obfitująca w inwestycje
Z Henrykiem Skwarło, Wójtem Gminy Wejherowo, rozmawia Rafał Korbut. Co uznaje pan za największy swój sukces?

- Wszystko, co zostało zrealizowane i dobrze służy Mieszkańcom 
jest sukcesem. Część zrealizowanych inwestycji (głównie infrastruk-
turalnych) wymieniłem wcześniej. Za sukces uważam też to co wy-
darzyło się w mijającej kadencji w szeroko rozumianej sferze społecz-
nej. Głównie mam tutaj na myśli aktywizację środowisk lokalnych, 
sołectw. Tworzenie planów odnowy poszczególnych miejscowości 
wyzwoliło aktywność i zaangażowanie mieszkańców. Wiele działań 
służących lokalnym społecznościom realizują stowarzyszenia – w tym 
nowopowstałe. Coraz szersze programy, kierowane zarówno do dzie-
ci jak i osób dorosłych oferują świetlice wiejskie. Szczególnie cenne 
jest to w naszych mniejszych miejscowościach. Chciałbym wymienić 
chociaż 2 przykłady, tj.: Warszkowo (z aktywnością i skutecznością 
pani sołtys Doroty Formela) i Gniewowo (z sołtysem, radą sołecką i 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Gniewowa). Przykładów tych jest znacz-
nie więcej. Sukces tworzą ludzie. Ludzie zaangażowani, kompetentni, 
chcący osiągać coraz więcej. Często to inicjatywy oddolne, np. stowa-
rzyszenia czy prężnie działające Koła Gospodyń Wiejskich. Sukcesy 
osiągają ponadto nasze jednostki kierowane przez kreatywne osoby. 
Myślę tutaj o Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo, Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz utworzonym w tej kadencji Gmin-
nym Ośrodku Kultury „Dworku Drzewiarza” w Gościcinie. 

Osobiście do sukcesów zaliczam poprawę funkcjonowania urzędu 
gminy – pewne zmiany organizacyjne, a także personalne usprawniły 
obsługę interesantów. Uważam, że kontakt z Mieszkańcami jest bar-
dziej bezpośredni. Sukcesem jest też skorzystanie z ustawy o funduszu 
sołeckim i jego realizacja na terenie naszej gminy. Dzięki temu miesz-
kańcy danego sołectwa sami decydują o wydatkowaniu określonych 
środków, a jednocześnie budżet gminy ma dodatkowe wpływy. 

Jeśli chodzi o budżet to dodatkowe środki mamy dzięki wprowadze-
niu w tej kadencji rozliczania podatku VAT. Najbardziej wymiernym 
sukcesem jest skuteczna aplikacja o środki zewnętrzne na realizację 
wielu przedsięwzięć. Ilość wniosków pozytywnie oceniona to 47. 
Kwota pozyskanych środków na zadania to ok. 22,8 mln zł. 

Co przez ostatnią kadencję było najważniejsze, jeśli chodzi o 
kierunki rozwoju gminy: inwestycje drogowe, rozwój oświaty, 
rozbudowa bazy turystycznej, promocja gminy mająca na celu 
ściągnięcie tu turystów, a może coś jeszcze innego?

- Gmina Wejherowo posiada zróżnicowany charakter. Nie ma jakieś 
zdecydowanie przeważającej dziedziny, której rozwój byłby najważ-
niejszy. Gmina notuje ciągły, dynamiczny rozwój. Przybywa miesz-
kańców, rośnie liczba dzieci w szkołach (odwrotnie niż w wielu in-
nych gminach). Dzięki położeniu w pobliżu Wejherowa i Trójmiasta 
gmina stała się atrakcyjna dla budownictwa jednorodzinnego. Stąd 
po znacznym zainwestowaniu Bolszewa i Gościcina (dwóch najwięk-
szych miejscowości), kolejno następuje rozwój Orla, Kąpina, Gowi-
na, a ostatnio także innych miejscowości jak Zbychowo, Bieszkowice, 
Góra, Nowy Dwór i Gniewowo. Jednocześnie w gminie funkcjonuje 
kilka dużych zakładów, będących ważnymi pracodawcami (BalexMe-
tal, Porta KMI, Fabryka Mebli Klosse, Interdrex, Eko Dolina i inne). 
Część gminy (głównie na obrzeżach) ma charakter typowo rolniczy. 
Gmina Wejherowo ze swoimi jeziorami, lasami (zajmują ponad 60% 
powierzchni) oraz rozwijającą się bazą rekreacyjno–sportową posia-
da też walory turystyczne. Powyższe uwarunkowania determinują 
konieczność zrównoważonego i równomiernego rozwoju. Dlatego 
w tej kadencji realizowane były inwestycje we wszystkich miejscowo-
ściach. 

Jeżeli mieszkańcy wybiorą pana na kolejną kadencję to na co 
szczególnie chciałby pan zwrócić uwagę po wyborach, co chciał-
by pan zmienić w gminie, jak sprawić, aby życie mieszkańców 
było jeszcze lepsze?

- Jeżeli Mieszkańcy obdarzą mnie zaufaniem, to kolejna kadencja 
będzie w znacznym stopniu kontynuacją. Nadal dużego zaangażowa-
nia będzie wymagała kanalizacja i drogi, rozbudowa bazy oświatowej 
oraz potrzeby w zakresie mieszkań komunalnych i socjalnych. Nadal 
będzie mi zależało na bezpośrednim kontakcie z Mieszkańcami, or-
ganizacjami i stowarzyszeniami oraz ich aktywnym udziale w życiu 
gminy. Za ważną rzecz uważam sprawny i przyjazny dla Mieszkańców 
urząd.

Partnerstwo i wspólne inicjatywy to jedne z najważniejszych 
spraw, jeśli chodzi o sprawne rządzenie gminą i osiąganie sukce-
sów. Jak zatem ocenia pan współpracę z radnymi, samorządow-
cami sąsiednich gmin oraz władzami powiatu i województwa, a 
także z rozmaitymi instytucjami i organizacjami? Czy zgadza się 
pan ze stwierdzeniem, że „razem można więcej osiągnąć”?

- Oczywiście, że „razem można więcej osiągnąć”. Trudności wystę-
pują zwykle na początku, czyli na zgodnym określeniu i zdefiniowaniu 
celu, który „strony” chcą osiągnąć. Jeżeli w tym zakresie jest kompro-
mis, to wspólna realizacja jest łatwiejsza  i szybsza niż pojedynczo. Jak 
już wspomniałem Rada Gminy Wejherowo obecnej kadencji była me-
rytoryczna i sprawna. W mojej opinii (a mam odniesienie jako były 
radny) w znacznym stopniu różniła sią na plus od wielu poprzednich. 
Była wreszcie „organem uchwałodawczym”, rada rozumiana jako ca-
łość (przy uwzględnieniu odrębności zadań radnych w kwestiach 
szczegółowych) działająca na rzecz dobra ogólnego, rozumiejąca i ak-
ceptująca realizację celów strategicznych, przy zrozumieniu bieżących 
potrzeb mieszkańców. W Gminie Wejherowo rady nie zawsze tak dzia-
łały – bywało, że partykularyzm, animozje i „rozgrywki” personalne 
przysłaniały to co najważniejsze: dobro mieszkańca i rozwój gminy. 

Jeśli chodzi o stosunki z samorządowcami z sąsiednich gmin, to 
uznałem od początku kadencji, że dbanie o to, by były one jak najlep-
sze jest moim obowiązkiem. Jako nowa osoba wybrana na wójta muszę 
podkreślić życzliwość i otwartość kolegów wójtów z sąsiednich gmin. 
Współpraca w każdym obszarze funkcjonowania samorządu, w bar-
dzo praktycznym wymiarze zaistniała od 1 dnia kadencji i trwa cały 
czas. Mam tutaj na myśli głównie gminy, które zawarły porozumienie 
już na początku kadencji, tj. Choczewo, Gniewino, Krokowa, Luzino, 
Łęczyce i nasza gmina. Stałymi i niezwodnymi naszymi partnerami są 
też gminy Linia i Szemud. Materialny wyraz współpracy z powiatem to 
wspólna realizacja inwestycji dotycząca dróg powiatowych położonych 
na terenie Gminy Wejherowo. Przykładów jest sporo, o niektórych już 
wspomniałem. 

Mając świadomość, że nieobecni nie mają racji uczestniczymy w dzia-
łaniach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Metropolitalnego 
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA. Gmina Wejhe-
rowo jest też członkiem Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego. 
Bardzo wymierne i konkretne korzyści przynosi nam członkostwo w 
Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Należymy też 
do 2 lokalnych grup za pośrednictwem których pozyskaliśmy dofinan-
sowanie na realizację wielu naszych projektów, tj: Północnokaszubska 
Lokalna Grupa Rybacka we Władysławowie i Lokalna Grupa Działa-
nia „Kaszubska Droga” w Szemudzie. 
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- W tym roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kawy w nie-
dzielę 28 września. Tradycyjnie zapraszamy do Cukierni E. M. Wenta 
na spotkanie z baristami. Zaproponują nam nowe smaki, każdy klient 
będzie mógł zaparzyć dla siebie kawę, jak również będzie możliwość 
zadawania pytań.

Kawa to bardzo interesujący temat. Jest najbardziej popularnym 
napojem na ziemi - co roku na całym świecie konsumuje się 400 mi-
liardów � liżanek kawy. Aby wyhodować ziarna do zaparzenia jednej 
� liżanki napoju (60 ziaren) potrzeba około 140 litrów wody!

Nie każda kawa jest produkowana w ten sam sposób. Należy szukać 
kawy z certy� katem FAIRTRADE - co oznacza, że warunki, w których 
osoby zajmujące się hodowlą kawy pracują, mieszkają i sprzedają to-
war, są wystarczająco dobre.

Najdroższa kawa na świecie kosztuje niemal 100 zł za � liżankę .Jest to 
kawa LUWAK, której ziarna wydobywa się z odchodów łaskuna, który 
zjada tylko najlepsze owoce kawy. Częściowo nadtrawiona w żołądku 
zwierzęcia traci gorzki smak i zyskuje lepszy aromat .Po umyciu, ziarna 
traktowane są tak samo jak inne gatunki. Tra� ają głównie do USA i 
Japonii.

Słowo „kawa” brzmi podobnie w niemal każdym języku .Dla Anglika 
jest to „co� ee”, dla Francuza „cafe”, Niemcy mówią „ka� ee”, Włosi „cafe”, 
Grecy „kafeo”, a Polacy „kawa”. O kawie można mówić bez końca. 

- Będzie nam bardzo miło gościć Państwa w niedzielę 28 września, 
gdzie nasi bariści i obsługa cukierni zadbają, żeby ten dzień był wyjąt-
kowy – zachęca  Elżbieta Wenta. - Tym razem nie podajemy przepisu 
na przygotowanie kawy, nasi bariści obiecali nam NIESPODZIANKĘ 
!!!!!!!! ZAPRASZAMY SERDECZNIE W NIEDZIELĘ 28 WRZE-
ŚNIA!

Kawowy weekend w Cukierni E. M. Wenta na Pl. 
Wejhera w Wejherowie staje się powoli tradycją. 
Tak będzie i teraz. 

- W ubiegłym roku z okazji 
Międzynarodowego Dnia Kawy 29 września 
gościliśmy basistów z Ca� e Vergnano, którzy 
zdradzili naszym sympatycznym klientom 
tajniki parzenia dobrej kawy, jak również 
zaproponowali nowe przepisy na okres 
jesienno-zimowy – opowiada Elżbieta Wenta, 
właścicielka wejherowskiej cukierni. 

Weekend 
z małą czarną



Należy dodać iż rozróżniamy dwa podstawowe gatunki kawy: 
robustę oraz arabikę. Robusta jest kawą niższą gatunkowo a co 
za tym idzie o dużej kwasowości. W związku z tym dużo tańszą, 
dlatego popularne w sklepach mieszanki zawierają ponad 50% 
tej kawy. Arabika natomiast jest kawą wysokogatunkową i tylko 
taka posiada nasz sklep. 

Herbaciarnia w Wejherowie przy Placu Wejhera 13 oferuje 
państwu doskonałą pod względem świeżości i jakości kawę. 
Kupujemy kawę u tego samego dostawcy niezmiennie od 15 
lat!. Jej klasę określa przede wszystkim metoda obróbki jakiej 
poddawane są owoce kawowca, a potem proces palenia ziarna. 
Nasza kawa wypalana jest w nowoczesnej palarni na indywi-
dualne zamówienie sklepu. Kawę ziarnistą przechowuje się w 
temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym pojemniku, 
co gwarantuje, że zmielona tuż przed zaparzeniem odkryje 
przed nami całe bogactwo smaku i aromatu. 

Polecamy ponad 30 gatunków kaw smakowych, ponad 10 
gatunków najwyżej jakości arabik czystych z najdalszych za-
kątków świata oraz wiele kaw rozpuszczalnych (również 100% 

Kawa kawie nierówna
Rośliny kawowca znane były w Etiopii już w pierwszym tysiącleciu p.n.e, ich owoce 
zbierano wtedy ze stanowisk naturalnych. Jako pierwsi obróbką nasion zajęli się 
Arabowie. Sprowadzili dziko rosnące krzewy kawowca do Jemenu, gdzie szybko odkryli 
zalety prażenia, mielenia a przede wszystkim smaku kawy. Kawa w Polsce pojawiła się za 
sprawą Turków po bitwie pod Wiedniem. Pierwsze kawiarnie założono w Gdańsku już 
w XVIII w., a zwyczaj picia tego napoju szybko rozpowszechnił się w całym kraju. 

Plac Wejhera 13 (koło kościoła) 
pon-pt 10-18, sob.10-14.

Znajdź nas na facebooku! 
Herbaciarnia Wejherowo

arabiki) dostępne są u nas także kawy ekologiczne wyprodu-
kowane w systemie Fair Trade czyli Sprawiedliwego Handlu 
(część pieniędzy ze sprzedaży towaru trafia bezpośrednio na 
plantacje producenta kawy). Jako ciekawostkę dodajmy iż jest 
u nas dostępna również najbardziej ekskluzywna i najdroższa 
kawa świata Kopi Luwak z Sumatry. Warto także wspomnieć, 
że posiadamy zieloną kawę, która stała się  hitem ostatnich 
miesięcy- wspomaga odchudzanie i oczyszcza organizm. Pro-
ponujemy państwu także akcesoria do kawy. Ręcznie robione 

młynki polskiej produkcji, zaparzaczce szklane, kawiarki wło-
skie, tradycyjne dzbanki, oraz duży wybór kubeczków i fili-
żanek. Doskonałym i zdrowym zamiennikiem kawy naturalnej 
jest kawa zbożowa (nie zawiera kofeiny), dostępna również u 
nas w wielu rodzajach np. orkiszowa, jęczmienna, a nawet żo-
łędziowa. 

Zapraszamy wszystkich serdecznie po kawowe zakupy, fa-
chową poradę, lub tylko po to aby pooddychać magiczną at-
mosferą sklepu. 

Zazwyczaj pijąc małą czarną czy cappuccino nie zastanawia-
my się, jak ogromny jest światowy biznes związany z tym na-
pojem. Tymczasem statystyki są zaskakujące. Ile zatem kawy 
produkuje się na świecie, ile wypija, czy w końcu jak długo 
może rosnąć krzew kawowca? Oto niezwykły, kawowy świat 
w liczbach!

Zacznijmy od statystyk spożywania tego napoju. Mieszkańcy 
Ziemi wypijają rocznie 400 mld filiżanek kawy. Statystycznie 
Europejczyk wypija 160 litrów kawy w ciągu roku, czyli 4 fili-
żanki dziennie. Sporo – bo 12,7 kg kawy - spożywa przeciętny 
mieszkaniec Finlandii, zaś dla porównania  statystyczny Polak 
zużywa jej 3,4 kg. 2/3 światowej produkcji stanowi Arabika, a 
1/3 Robusta, zaś przeciętna filiżanka espresso (25 ml)  zawiera 
od 25 do 30 mg kofeiny. 

„Kawowe” liczby potrafią zaskoczyć
Ale żeby cieszyć się smakiem ciemnego, aromatycznego na-

poju, trzeba zacząć od uprawy. A zatem ja to wygląda w licz-
bach? Niemal 0,5 kg kawy można otrzymać z 1 drzewa w ciągu 
roku, zaś takich drzew na świecie rośnie 15 mld (na 10 mln ha 
upraw). Kawa uprawiana jest w 70 krajach na świecie. Drzewko 
kawowca zaczyna owocować gdy osiągnie wiek 3 - 4 lat, nato-
miast od 6 do 11 miesięcy trwa okres od zawiązania się owocu 
do osiągnięcia przez niego dojrzałości do zbioru (6 - 8 miesięcy 
w przypadku Arabiki, natomiast 9 - 11 miesięcy w przypadku 
Robusty). Krzew kawowca żyje do 50 lat i może osiągnąć wyso-
kość nawet 10 metrów! (chodzi o krzew Robusty, krzewy Arabi-
ki są niższe i rosną do 6 m). Krzewy mają naturalnych wrogów 
– zagraża im aż 850 gatunków szkodników. 

A na jakie zbiory mogą liczyć plantatorzy? 60 kg worek su-
rowych ziaren kawy to efekt zbioru owoców z ok. 100 drzew 
Arabiki. Natomiast w tradycyjnym worku jutowym mieści się aż 
600 tys. ziaren ! Krzew kawowca, mimo że może żyć nawet pół 
wieku, jest produkcyjny około 30 lat. 

Na koniec wszystkim miłośnikom kawy życzymy smacznego. 
Rafał Korbut
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Jak już wcześniej informowaliśmy, założeniem plebi-
scytu było nagrodzenie inicjatyw społecznych, takich jak 
wspólne odnowienie placu zabaw dla dzieci, zagospoda-
rowanie ogródka czy terenu wokół bloku, zorganizowanie 
miejsca odpoczynku, odnowienie czy wyremontowanie 
płotu, korytarza, pomalowanie klatki schodowej itp. 

Wspólnie z Leroy Merlin chcieliśmy pokazać tych, któ-
rzy podejmują takie inicjatywy i ich uhonorować. Nagro-
dzone zostaną najciekawsze wspólne działania sąsiadów 
(wspólnot, stowarzyszeń, itp.). Kto zwycięży? O tym zade-
cydujecie Wy, czyli nasi Czytelnicy! 

Zgłoszono kilku kandydatów na zwycięzców plebiscytu 
„Bądź bohaterem w swoim sąsiedztwie!”, te zgłoszenia 
przedstawiamy poniżej. Kto wygra? Ten, kto otrzyma naj-
więcej głosów sms-owych. Zachęcamy więc wszystkich 
do wysyłania smsów i głosowanie na tego, kto – Waszym 
zdaniem – zasłużył na nagrodę. 

A jest o co walczyć, bo na zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody: 1500 zł za 1 miejsce, 1000 zł za drugie i 
500 zł za trzecie. Kuszą jednak nie tylko wysokie nagrody 
� nansowe, ale przede wszystkim możliwe do wygrania 
„parapetówki”, czyli wspólne spotkania przy grillu, orga-
nizowane przez Leroy Merlin (� rma funduje plakaty, grill, 
opał i jedzenie!). 
Kto zatem zostanie „bohaterem we własnym sąsiedz-
twie”? Nie czekaj, zagłosuj na swojego faworyta! 
Rafał Korbut

Na Wasze głosy czekamy 
do 30 września!

Kto z nich wygra 1,5 tys. zł? Ty zdecyduj!
Oto lokalni bohaterowie!
PLEBISCYT | Trwa 
drugi etap plebiscytu 
organizowanego przez 
Leroy Merlin i naszą 
redakcję. Teraz od Was 
zależy, które ze zgłoszeń 
otrzyma najwięcej głosów 
i kto zostanie zwycięzcą. 

Stowarzyszenie Nowe Betlejem z Redy
W Redzie w dzielnicy Betlejem, między ulicą 12-Marca i Polną, działa 
stowarzyszenie sąsiedzkie Nowe Betlejem. 

- Nasze Stowarzyszenie organizuje kameralne wydarzenia kulturalne, artystyczne lub 
sportowe adresowane do mieszkańców Betlejem – wyjaśniają przedstawiciele Nowego 
Betlejem. - Staramy się także wpływać na wygląd najbliższego otoczenia. Dzielnica, mimo 
że wydaje się zielona, prawie nie ma drzew. Stąd przy okazji wrześniowego Święta Uli-
cy-12 Marca, co roku sadzimy kilka drzewek. Mimo niesprzyjających warunków, drzewka 
żyją i mamy nadzieję, że w przyszłości dodadzą ulicom przytulności i koloru. Oprócz tego 
razem z wejherowskim artystą Karolem Formelą wykonaliśmy gra�  ti na pętli autobuso-
wej na końcu ulicy 12-Marca. Jadąc rowerem z Redy do Wejherowa można obejrzeć to 
pełne magicznej symboliki dzieło.

Więcej o Stowarzyszeniu Nowe Betlejem można przeczytać na stronie internetowej 
www.nowebetlejem.pl
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- Przedstawiam prace wykonane wokół części 
bloku w Choczewie przy ul. Puckiej 10A – napisała 
w zgłoszeniu do konkursu pani Gabriela. - Całość 
zadania wykonałam wspólnie z mężem. Został po-
stawiony nowy płotek ozdobny wraz z łańcuchem 
ozdobnym. Dodatkowo zostały wykonane nowe 
nasadzenia kwiatów i krzewów. Na części klatki 
schodowej wykonaliśmy malowanie lamperii wraz 
z ustawieniem roślinności ozdobnej. Wszystko wi-
dać na zdjęciach. 

Administrator Nieruchomości „Har-
cerska 13” w Wejherowie, Biuro Usług 
Turystycznych i Administracji Nieru-
chomościami „Checz” s.c. w Wejhero-
wie zgłosiło pana Piotra Onowszaka 
wraz z zarządem do plebiscytu. 

- W ostatnim okresie dzięki inicjatywie pana 
Piotra wykonano nowe miejsca postojowe 
przed budynkiem – czytamy w uzasadnieniu. 
- Zrobiono wjazd oraz otoczono to piękną zie-
lenią. Zarazem upiększono teren zielony z dru-
giej strony budynku (posadzono nowe krzewy, 
zbudowano fontannę oraz wiatrak) ogradzając 
to wszystko estetycznym płotem. Powyższe wy-
konano na gruncie gminy miasta Wejherowo, a 
s� nansowano w całości ze środków Wspólnoty 
Mieszkaniowej. Jednocześnie przeprowadzono 
remont klatek schodowych i zmodernizowano 
oświetlenie. Wartość wykonanych prac przez 
Wspólnotę Mieszkaniową w ostatnich 5 latach 
wyniosła ok 63 tys. zł.

Piotr Onowszak, mieszkaniec Wejherowa 5

Gabriela 
Goyke z mężem, 
mieszkańcy 
Choczewa
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- Pan Edward przyczynił się w dużym stopniu do upiększe-
nia naszego otoczenia na osiedlu Fenikowskiego w Wejhe-
rowie – napisał w zgłoszeniu Arek, sąsiad pana Edwarda. 

- Nowo powstałe osiedle nie odróżniało się niczym szcze-
gólnym od pozostałych w Wejherowie. Dzięki inicjatywie 
oraz pracy pana Edwarda i nie tylko udało się upiększyć na-
szą klatkę wejściową bloku 25D i okolice. Wejście do klatki 
schodowej z standardowego zmieniło się w mini ogródek 
kwiatowy. Pan Edward przez cały rok pielęgnuję ten ogró-
dek. Niedaleko naszego osiedla została wybudowana wiata 
pod którą można grillować oraz powstały ławki i śmietniki 
co sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi w sąsiedztwie lasu 
oraz stawku. Ostatnio odbył się tam festyn z okazji sobótek 
na którym bawiło się ponad 150 osób. Ponadto powstało 
boisko do gry w piłkę nożną a w przyszłości ma być także 
zamontowana siatka do gry w siatkówki. Pan Edward miał w 
tym duży udział i angażował się całkiem bezinteresownie dla 
dobra wspólnego mieszkańców.

Edward Śliwiński, mieszkaniec 
os. Fenikowskiego w Wejherowie
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Monika Mielewczyk, 
mieszkanka Wejherowa

- Wspólnie z Zarządem Wspólnoty Miesz-
kaniowej Dzięcielskiego 12,14 w Wejhero-
wie która powstała w roku 2007, podjęłam 
działania mające na celu poprawę wize-
runku Wspólnoty i jakości życia jej ponad 
700 Mieszkańców – napisała w zgłoszeniu 
pani Monika. - Zagospodarowano zgodnie 
z załączonym zdjęciem 6 terenów zielo-
nych przed wejściami do klatek schodo-
wych oraz zorganizowano przy ok 50 proc. 
współudziale środków miejskich dwa place 
zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Naj-
bliższy plac zabaw, do dnia kiedy powstały 
dwa place na naszym osiedlu, oddalony 
był o 1,5 km.  Tak odległe umiejscowienie 
placu zabaw uniemożliwiało dzieciom ak-
tywny wypoczynek, obecnie od roku 2013, 
dzieciaki maja dwa place zabaw na terenie 
który należy do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Dzięcielskiego 12,14.
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Jak już wcześniej informowaliśmy, założeniem plebi-
scytu było nagrodzenie inicjatyw społecznych, takich jak 
wspólne odnowienie placu zabaw dla dzieci, zagospoda-
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(wspólnot, stowarzyszeń, itp.). Kto zwycięży? O tym zade-
cydujecie Wy, czyli nasi Czytelnicy! 

Zgłoszono kilku kandydatów na zwycięzców plebiscytu 
„Bądź bohaterem w swoim sąsiedztwie!”, te zgłoszenia 
przedstawiamy poniżej. Kto wygra? Ten, kto otrzyma naj-
więcej głosów sms-owych. Zachęcamy więc wszystkich 
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A jest o co walczyć, bo na zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody: 1500 zł za 1 miejsce, 1000 zł za drugie i 
500 zł za trzecie. Kuszą jednak nie tylko wysokie nagrody 
� nansowe, ale przede wszystkim możliwe do wygrania 
„parapetówki”, czyli wspólne spotkania przy grillu, orga-
nizowane przez Leroy Merlin (� rma funduje plakaty, grill, 
opał i jedzenie!). 
Kto zatem zostanie „bohaterem we własnym sąsiedz-
twie”? Nie czekaj, zagłosuj na swojego faworyta! 
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sportowe adresowane do mieszkańców Betlejem – wyjaśniają przedstawiciele Nowego 
Betlejem. - Staramy się także wpływać na wygląd najbliższego otoczenia. Dzielnica, mimo 
że wydaje się zielona, prawie nie ma drzew. Stąd przy okazji wrześniowego Święta Uli-
cy-12 Marca, co roku sadzimy kilka drzewek. Mimo niesprzyjających warunków, drzewka 
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- Przedstawiam prace wykonane wokół części 
bloku w Choczewie przy ul. Puckiej 10A – napisała 
w zgłoszeniu do konkursu pani Gabriela. - Całość 
zadania wykonałam wspólnie z mężem. Został po-
stawiony nowy płotek ozdobny wraz z łańcuchem 
ozdobnym. Dodatkowo zostały wykonane nowe 
nasadzenia kwiatów i krzewów. Na części klatki 
schodowej wykonaliśmy malowanie lamperii wraz 
z ustawieniem roślinności ozdobnej. Wszystko wi-
dać na zdjęciach. 

Administrator Nieruchomości „Har-
cerska 13” w Wejherowie, Biuro Usług 
Turystycznych i Administracji Nieru-
chomościami „Checz” s.c. w Wejhero-
wie zgłosiło pana Piotra Onowszaka 
wraz z zarządem do plebiscytu. 

- W ostatnim okresie dzięki inicjatywie pana 
Piotra wykonano nowe miejsca postojowe 
przed budynkiem – czytamy w uzasadnieniu. 
- Zrobiono wjazd oraz otoczono to piękną zie-
lenią. Zarazem upiększono teren zielony z dru-
giej strony budynku (posadzono nowe krzewy, 
zbudowano fontannę oraz wiatrak) ogradzając 
to wszystko estetycznym płotem. Powyższe wy-
konano na gruncie gminy miasta Wejherowo, a 
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rowie – napisał w zgłoszeniu Arek, sąsiad pana Edwarda. 

- Nowo powstałe osiedle nie odróżniało się niczym szcze-
gólnym od pozostałych w Wejherowie. Dzięki inicjatywie 
oraz pracy pana Edwarda i nie tylko udało się upiększyć na-
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dek. Niedaleko naszego osiedla została wybudowana wiata 
pod którą można grillować oraz powstały ławki i śmietniki 
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boisko do gry w piłkę nożną a w przyszłości ma być także 
zamontowana siatka do gry w siatkówki. Pan Edward miał w 
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- Wspólnie z Zarządem Wspólnoty Miesz-
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działania mające na celu poprawę wize-
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pani Monika. - Zagospodarowano zgodnie 
z załączonym zdjęciem 6 terenów zielo-
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wych oraz zorganizowano przy ok 50 proc. 
współudziale środków miejskich dwa place 
zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Naj-
bliższy plac zabaw, do dnia kiedy powstały 
dwa place na naszym osiedlu, oddalony 
był o 1,5 km.  Tak odległe umiejscowienie 
placu zabaw uniemożliwiało dzieciom ak-
tywny wypoczynek, obecnie od roku 2013, 
dzieciaki maja dwa place zabaw na terenie 
który należy do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Dzięcielskiego 12,14.

mieszkanka Wejherowa
4

SMS o treści exp.5 na numer 71160 
(Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)

SMS o treści exp.4 na numer 71160 
(Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)

SMS o treści exp.3 na numer 71160 
(Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)

SMS o treści exp.1 na numer 71160 
(Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)

SMS o treści exp.2 na numer 71160 
(Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)

GŁOSUJNA BOHATERÓWWYSYŁAJSMSY
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Wedle międzynarodowych 
wytycznych wiadomym jest, iż 
tylko szybkie dotarcie i wcze-
sna defibrylacja dają największe 
szanse na przeżycie. Dlatego w 
2002 roku w Gdańsku, w pierw-
szym mieście w Polsce, urucho-
miony został Motocykl Ratun-
kowy. Początkowo był to pojazd 
użyczony, a następnie zakupiony 
przez sponsora i przekazany po-
gotowiu ratunkowemu, dobrze 
znany mieszkańcom Gdańska, 
Harley Davidson. Przez 10 lat, 
w każdym sezonie letnim niósł 
pomoc mieszkańcom i turystom 
odwiedzającym Gdańsk. Stał 
się nieodłącznym elementem 
systemu ratownictwa medycz-
nego. Dzięki ratownikowi na 
motocyklu wielokrotnie dużo 
szybciej udało się dotrzeć do 
osób w stanie zagrożenia życia. 
Dowiedziono, że ratownik na 
motocyklu jest bardziej mobilny 
w często zakorkowanym Gdań-
sku, potrafi również dotrzeć do 
poszkodowanych, do których 

tradycyjny ambulans dociera 
znacznie dłużej. 

W 2012 roku wysłużony Har-
ley Davidson został zastąpiony 
nowym, bardziej profesjonal-
nym, uznanym na świecie mo-
tocyklem Honda ST 1300. Wy-
posażenie takiego motocykla 
jest praktycznie takie samo, jak 
karetki. Posiada on defibryla-
tor, zestaw do tlenoterapii, ze-
staw leków, opatrunki, wkłucia 
doszpikowe oraz zestaw unie-
ruchomień i kołnierzy usztyw-
niających. Ponadto posiada bez-
przewodową łączność radiową 
i sygnały świetlno-dźwiękowe.  
W tym roku pogotowie, jako 
pierwsze w Polsce, wprowadzi-
ło do służby drugi motocykl 
ratunkowy. Było to możliwe 
dzięki życzliwości sponsorów i 
darczyńców, którzy przekazali 
odpowiednie środki na zakup i 
doposażenie takiego jednośla-
du. Ponadto dodatkowe środki 
pozwoliły na zakup niezbędne-
go sprzętu medycznego.  ML

Motocyklowe ratownictwo medyczne
Podsumowano sezon letni (czerwiec-sierpień) funkcjonowania motocyklowego ratownictwa medycznego. Tylko w tym czasie motocykl 
był wzywany do ponad 460 zdarzeń i przejechał 5000 km. W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Stacji Pogotowania Ratunkowego 
w Gdańsku, uczestniczyła Hanna Zych-Cisoń, wicemarszałek województwa pomorskiego.  

Fo
t. 

m
at

. p
ra

so
w

e



17www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

I tym razem, w dużym na-
miocie firmy Orlex w Chy-
nowiu, spotkali się rolnicy z 
gminy Gniewino oraz zapro-
szeni goście z powiatu wejhe-
rowskiego i puckiego, aby w 
ramach “Biesiady rolniczej” 
podsumować swoją tegorocz-
ną pracę. Po otwarciu imprezy 
przez sekretarza gminy Ma-
riolę Kwaśniewską, wójt Zbi-
gniew Walczak podziękował 
rolnikom za pracę.

-Witam was, kochani rol-
nicy na największej imprezie 
rolniczej w gminie, będącej 
uhonorowaniem całoroczne-
go trudu przy pracach polo-
wych – mówił wójt Zbigniew 
Walczak. – Po zgromadzeniu 
wszystkich zbiorów ze spoko-
jem możecie świętować ko-
niec żniw.

Jak podkreślił starosta po-
wiatu wejherowskiego Józef 
Reszke, który w tym dniu ob-
chodził 60-te urodziny, polscy 
rolnicy z sercem podchodzą 
do swojej pracy na polu, nie 
oszczędzając swojego zdrowia 
i sił. Później ten trud jest od-
powiednio doceniany przez 
samorządy. Słów uznania dla 
miejscowej społeczności nie 
szczędził również ks. pro-
boszcz Marian Miotk, wójt 
gminy Krokowa Henryk Do-
ering i dyrektor Muzeum Zie-
mi Puckiej Mirosław Kuklik. 
Blisko 300 osób miało okazję 
nie tylko podzielić się rozno-
szonymi przez panie chleba-
mi ale bawić się przy muzyce 
zespołu Rema Band. Jedną z 
głównych atrakcji była loteria 
fantowa dla rolników. Wśród 
nagród znalazł się samochód 
osobowy, dwa rowery oraz 
bony pieniężne. Samochód 
marki Skoda wygrał rolnik 40 
hektarowego gospodarstwa 
Ryszard Wiszniewski z Mie-
rzyna. Imprezie towarzyszyło 
wręczenie nagród za Gmin-
ny Konkurs Estetyzacyjny 
„Jak cię widzą, tak cię pi-
szą”. I tak w kategorii „Naj-
bardziej estetyczna wieś” po-
stanowiono przyznać nagrodę 
wsi Mierzyno, w kategorii 
„Najbardziej estetyczny ogró-
dek sołecki” pierwsze miej-
sce zdobyło sołectwo Lisewo, 

Biesiadą podziękowali 
rolnikom za plony
ROLNICTWO | Po raz ósmy w zespole pałacowo-parkowym w Chynowie odbyła się „Biesiada Rolnicza”,
 będąca świętem rolnictwa a zarazem podsumowaniem trudu rolników z gminy Gniewino w 2014 roku. 
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drugie miejsce sołectwo Mie-
rzyno a trzecie miejsce sołectwo 
Perlino. W kategorii „Najbar-
dziej estetyczny budynek wielo-
rodzinny” wygrała Wspólnota 
Mieszkaniowa bloku nr 4 na 
Osiedlu XXX-lecia PRL w Gnie-
winie, a w kategorii „Najbardziej 
estetyczna zagroda nierolnicza” 
pierwsze miejsce zdobyli Gra-
żyna i Jerzy Mach z Mierzyna, 
drugie miejsce Grażyna Niedba-
ła z Czymanowa, trzecie miejsce 
Tomasz Reszke z ul. Lipowej w 
Rybnie. W tej kategorii przy-
znano również wyróżnienia. 
Otrzymali je: Maria Brzeska z 
ul. Nowej w Rybnie, Katarzyna i 
Piotr Wenta z Rybienka, Janina 
Glapa z ul. Lipowej w Perlinie i 
Barbara Jaskulska z ul. Zwycię-
stwa w Gniewinie. W kategorii 
„Najbardziej estetyczny ogródek 
kwiatowo-rekreacyjny” pierw-
sze miejsce zajęli Aleksandra 
i Piotr Jadczak z ul. Piaskowej 
w Gniewinie, drugie miejsce 
Bernadeta Pieniążk z Czyma-
nowa. Wyróżnienia otrzymali: 
Halina Hebel ze Słuszewa i Bo-
żena Rzepkowska z Chynowia. 
Uroczystość uświetnił koncert 
gminnej orkiestry dętej, mło-
dzieżowego zespołu tanecznego 
i grupy Rema Band oraz pokaz 
sztucznych ogni.
Daria Dunajska
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FELIETON | To moje 
pierwsze refleksje na temat 
składu rządu pani premier 
Ewy Kopacz. Pierwsze, a 
więc z konieczności bardzo 
pobieżne i ogólnikowe. 

Gdy piszę ten felieton 
rząd nie uzyskał jeszcze 
od Sejmu wotum zaufania, 
ale nie sądzę, by był z tym 
jakiś problem, bo obie 
partie koalicyjne, czyli 
PO i PSL, bardzo szybko 
w tej sprawie osiągnęły 
porozumienie. Pierwsza 
uwaga – wymiana rządu 
nie była aż tak głęboka, jak 
się spodziewano. Ale dla 
mnie nie jest to zaskocze-
nie. Przecież jest to rząd 
kontynuacji. Większość 
z ministrów, którzy w 
rządzie pozostali, miała 
dobre oceny i zupełnie 
bezsensownym byłoby wy-
mieniać ich na nowych. Na 
rok przed wyborami, jeżeli 
nie ma ku temu ważnych 
powodów, nikt rewolucji 
kadrowej w rządzie nie 
robi. Zaskoczeniem in 
minus jest dla mnie to, 
że dalej na stanowisku 
ministra zdrowia pozostał 
B. Arłukowicz, mimo iż od 
dawna jest na pierwszym 
miejscu dziennikarskiej i 
sondażowej listy ministrów 
do wymiany. Martwi mnie 
także odejście z rządu, bar-
dzo dobrego ministra spra-
wiedliwości, konserwatysty 
M. Biernackiego. I nie 
była to, wbrew temu co się 
mówi, jego decyzja. Mam 
nadzieję, że nie jest to 
sygnał, świadczący o tym, 
że pod rządami premier 
Kopacz PO ostro skręci na 
lewo, bo ja tego nie byłbym 
w stanie zaakceptować. 
Druga uwaga – idąc z listą 
swoich ministrów do Pa-
łacu Prezydenckiego pani 
premier powiedziała, że jej 

rząd „będzie merytoryczny, 
pełen silnych osobowości i 
będzie spajał PO”. Mery-
toryczne przygotowanie 
ministrów jest oczywiście 
bardzo ważne, ich oso-
bowość także, ale ja chcę 
skupić się na tym, co doty-
czy spajania PO. To zdaje 
się był jeden z głównych 
celów, jaki chciała osiągnąć 
pani premier, kompletując 
swój rząd. I słusznie. Jego 
powodzenie będzie prze-
cież w dużej mierze zale-
żało od poparcia całego 
parlamentarnego zaplecza, 
w tym rzecz jasna Klubu 
PO. A nie jest tajemnicą, 
że ten Klub od dawna jest 
wewnętrznie podzielony. 
Moim zdaniem Kopacz 
zrobiła dobrze, zapra-
szając do rządu zarówno 
banitę Grzegorza Sche-
tynę (będzie ministrem 
spraw zagranicznych), 
jak i uznawanego za jego 
człowieka Andrzeja Halic-
kiego (ma być ministrem 
administracji i cyfryzacji). 
Skreślony już przez wielu 
Schetyna, dostał, zupełnie 
niespodziewanie, szansę 
wyjścia z cienia i powrotu 
do wielkiej polityki, za 
co powinien być Kopacz 
wdzięczny. Ona z kolei ma 
gwarancję, że teraz będzie 
pracował z nią, a nie 
przeciw niej. Podobnie jest 
z Radosławem Sikorskim, 
ponoć bardzo zawiedzio-
nym tym, że przegrał 
wyścig do stanowiska unij-
nego ministra spraw za-
granicznych. Teraz dostaje 
przysłowiowego „kopa 
w górę”, bo w porządku 
konstytucyjnym, jako mar-
szałek Sejmu, jest drugą, 
po prezydencie, osobą 
w państwie. Powinien to 
odebrać jako awans, a nie 
zesłanie. Wierzę, że będzie 
w stanie dobrze ułoży swo-
je relacje, zarówno z panią 
premier, jak i z panem 
prezydentem.

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

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

Rząd Ewy Kopacz
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ROLNICTWO | W miniony 
weekend odbyły się dożynki 
Gminy Choczewo. Impreza 
rozpoczęła się w południe na 
gminnym obiekcie sportowym 
w Choczewie. Ta piękna, trwa-
jąca przez wieki tradycja, której 
symbolem jest bochen chleba z 
tegorocznego ziarna, zgroma-
dziła rolników ze wszystkich 
sołectw. 

-Święto dożynkowe to radość 
i odpoczynek po ciężkiej pracy 
a bochen chleba i wieńce do-
żynkowe, będące symbolicz-
nym darem dla społeczeństwa 
są okupione mozolną, wielo-
miesięczną pracą rolników – 
mówił wójt Wiesław Gębka.

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą dziękczynną w 

kościele parafialnym, po której 
barwny korowód dożynkowy 
pojechał na boisko sportowe. 
Tam na scenie zaśpiewał chór 
Zespołu Szkół w Choczewie, 
zatańczyły dzieci i wystąpił te-
atr Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Pradolina Łeby”. Rozstrzy-
gnięto konkurs na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy, 
który prezentując się okazale, 
wyrażał dumę i radość z ze-
branych plonów. Tegoroczną 
gwiazdą wieczoru był zespół 
Jorrgus. Ponadto odbył się 
pokaz teatru ognia Flagrantis 
i zabawa taneczna z zespołem 
Revers. Dla gości przygotowa-
no liczne atrakcje: bezpłatne 
dmuchane zamki, animacje i 
konkursy dla dzieci oraz do-

rosłych, stoiska gastronomicz-
ne Kół Gospodyń Wiejskich 
a także darmowa grochówka 
oraz stoiska edukacyjne PGE 
EJ1 i informacyjne lokalnych 
przedsiębiorców. (DD)

Dożynki gminy Choczewo
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Otwarcie wystawy poprze-
dzone było koncertem, spe-
cjalnie zaproszonego znanego 
artysty - Dariusza Wójcika, 
wykonawcy m.in. utworu 
„New York, New York”, gdyż 
pierwotnie wernisaż miał się 
odbyć w dniu 11-go września, 
będącym rocznicą, pamiętne-
go zamachu terrorystycznego 
w Stanach Zjednoczonych. 
Śpiewający basem artysta 
wykonał pięć utworów. Prze-
piękne wykonanie ich, a wła-
ściwie wyśpiewanie, zostało 
nagrodzone rzęsistymi bra-
wami. Tematem przewodnim 
większości utworów była mi-
łość.

Wernisaż, oprócz licznie 
przybyłych gości i artystów, 
swoją obecnością zaszczyci-
ły znane w Rumi osoby tj.: 
burmistrz Elżbieta Rogala-
Kończak, Przewodniczący 
Rady Miasta Michał Pasiecz-
ny, vice-przewodniczący 
Rady Miasta Pan Wolański, 
oraz Przewodniczący Komi-
sji Kultury Rady Miejskiej – 
Ariel Sinicki.

Po przemówieniu dyrektora 
MDK - radnego powiatu wej-
herowskiego Ludwika Bacha, 
głos zabrała artystka, chcąc 
w kilku słowach przybliżyć 

Ścigając Pegaza
WYSTAWA | W rumskim Miejskim Domu Kultury odbył się wernisaż 
wystawy obrazów Teresy Mireli Jałochy, jednej z założycielek Stowarzy-
szenia Artystów Rumskich „PASJONAT” -mieszkanki Starej Rumi.

przybyłym gościom, swoje pra-
ce. O oficjalne otwarcie wysta-
wy i przecięcie wstęgi zostali 
poproszeni mąż artystki Jerzy 
Jałocha oraz przewodniczący 
Rady Miasta Rumi Michał Pa-
sieczny. 

Wystawa prac i obrazów ar-
tystki p/t „Ścigając Pegaza”, 
była podzielona na dwa okresy: 
okres przed edukacją w ASP 
w Gdańsku i po, dzięki czemu 
można było zaobserwować roz-
wój artystki. Pani Teresa, czy 
jak znajomi wolą Mirela, nie 
tylko maluje tradycyjne obra-
zy akrylami i olejami, ale także 

sięga po bardziej nowoczesne 
narzędzia jakimi są różne pro-
gramy komputerowe. Tematyka 
prac zawierała w sobie m.in. 
martwą naturę, krajobrazy, 
oraz abstrakcję, co czyni tę wy-
stawę wyjątkową. Prace artystki 
wśród osób przybyłych wzbu-
dziły duże zainteresowanie. 

 Jak twierdzi p. Beata Went, 
opiekunka artystki w czasie 
praktyk w MDK, p. Mirela 
„bawi się formą i kolorem w 
swoich pracach, nawiązując do 
baśniowych tematów”.

Wystawę prac p. Teresy Mireli 
Jałochy można oglądać w Miej-
skim Domu Kultury w Rumi 
przy ul. Mickiewicza 19, do 7 
października. W wernisażu wzięli udział lo-

kalni artyści, przedstawiciele 
władz i mieszkańcy
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ZWIERZĘTA

RÓŻNE

POMOC, mam 5-cioro dzieci, 
potrzebuję ubrań, artykułów 
szkolnych, środków czystości z 
góry dziękuję. Tel: 570-032-212

SPRZEDAM silnik 2,2 kw 1400 
obrotów 240 zł. Tel: 695-230-080

SPRZEDAM drewno opałowe i 
gałęziówkę. Tel: 782-846-927

POMOC, mam 6-cioro dzieci. 
Potrzebuje ubrań, środków 
czystości, artykułów szkolnych. Z 
góry dziękuję. Tel: 512-757-719

SPRZEDAM beczki plastikowe 
200 litrów, 50zł sztuka. Tel: 503-
631-333

BURSZTYN kupię. Tel: 784-955-
498.

SPRZEDAM łózko 1 ososobo-
we, cena 250zł. Ubranka po 
dziewczynce 3-4 latka cena: 80 
zł, hulajnoga gratis, Wejherowo. 
tel: 798-020-532

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrz-
ne - prawe, NOWE, zbrojone, z 
wizjerem i kompletem kluczy, 
wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 
600 702 048 

MATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 
20 zł, 505-567-034

OKNO drewniane, kolor sosno-
wy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jed-
noskrzydłowe, otwierane, u góry 

lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrz-
ne, prawe, z futryną, zbrojone z 
wizjerem, komplet kluczy, cena: 
500 zł, tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122, kurtki, 
buty skórzane, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

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

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

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

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

SPRZEDAM 2 krzesła drewnia-
ne, siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM pilnie działkę 
budowlaną 1600m2, z dobrą lo-
kalizacją, Linia. Tel: 503-923-874

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprze-
dam, prąd i woda, ul. Dębowa 
13, Kąpino, gm. Wejherowo, tel. 
605 420 694

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem 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 
budowy, media przy drodze, tel. 
661 582 483

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

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

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 495 tys. zł, 
tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 km 
do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, 
tel. 502 686 196

DO WYNAJĘCIA

GARAŻ do wynajęcia przy ulicy 
Strzeleckiej w Wejherowie. Tel: 
889-450-015

DO WYNAJĘCIA dom wolno 
stojący, 6 pokoi, 170 m2, Wejhe-
rowo, blisko dworca głównego, 
+ 2 pokoje, osobne wejście w 
cenie 600 zł, tel. 693 370 251

POSZUKUJĘ 
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Opel Astra 2006r. 
diesel  122000km, czarny, hatch-
back, 5 drzwi, cz klimatyzacja, 
abs, tempomat, autoalarm. Cena 
16700 zł

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta. Tel: 789-345-593

INNE

SPRZEDAM bardzo dużo części, 
nowych i używanych do książek, 
tanio. Tel: 885-699-284

EDUKACJA

KOREPETYCJE z matematyki, 
szkoła podstawowa i gimna-
zjum. Tel: 607-888-579

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

INNE

SPRZEDAM nowy Czytnik 
Packet Book Mini z Wi – Fi za 
pół ceny, 160 zł, Wejherowo. Tel: 
502-351-988

SPRZEDAM Samsung Galaxy 
Young, nowy, 250 zł, tel. 602 
465 683

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

WRÓŻKA - jasnowidz, również 
poprzez e-mail. Tel: 792-230-300 

USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto 

i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

ZADBANY, pracujący, 43 lata, 
176cm wzrostu, pozna kobietę w 
celach towarzyskich, pomorskie, 
Tel: 786-197-025

JA 33 lat, singel, penis 22cm, tyl-
ko dla Pań 33-50 lat sponsorek 
z klasą. Sopot, Tel: 728-185-466, 
absolwent.

SEX To Lubię, gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-670-725. Sopot
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Luziński Klub GKS ma w 
tej dyscyplinie sportu wiel-
kie tradycje a jej wizytówką 
jest trenująca w AZS AWFiS 
Gdańsk Marta Kąkol, która 
od lat w swojej kategorii wie-
kowej należy do najlepszych 
oszczepniczek w Polsce. Jej 
ciężka i systematyczna praca 
oraz wyniki sportowe daję 
nadzieję, że gmina w jej oso-
bie doczeka się pierwszej w 
historii uczestniczki Igrzysk 
Olimpijskich, bo Marta Ką-
kol  od 2008 roku jest człon-
kiem Kadry Narodowej €“ 
lekkoatletyki w konkurencji 
rzut oszczepem. Obecnie 
startuje w kategorii młodzie-
żowca.

W 2014 r. brała udział w 14 
Zimowym Pucharze Europy 
w Rzutach w Leiria i uzyskała 
wynik 51,81 metrów zajmu-
jąc 13 miejsce, w Akademic-
kich Mistrzostwach Polski w 
Łodzi rzuciła 48,66 metrów 
i zajęła 2 miejsce, w meczu 
U23 Polska – Węgry – Cze-
chy – Słowacja Ostrava wy-
nikiem 55,36 metrów zajęła 
1 miejsce, w Grand Prix So-
potu im. Janusza Sidły rzuciła 
55,92 metrów i 1 miejsce, na 
Festiwalu Rzutów im. Kamili 
Skolimowskiej w Cetniewie 

GNIEWINO | W ramach 
konkursu „Aktywne Sołec-
two” zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Bursztynowy 
Pasaż na terenie sołectwa 
Gniewino odbył się jesienny 
rajd Nordic Walking. Rajd 
zgromadził wielu miłośni-
ków nie tylko z terenu gminy 
Gniewino ale też ze Słupska, 
Wejherowa, Gdyni, Włady-
sławowa i Pucka. Na miejsce 
rajdu stawiły się osoby w 
różnym wieku, a wszystkich 
łączyła chęć aktywnego 
wypoczynku. Uczestników 
rajdu powitała w imieniu or-
ganizatorów czyli Stowarzy-
szenia Bursztynowy Pasaż, 
Rady Sołeckiej Gniewina 
oraz Grupy Odnowy Wsi 
- Agata Stankiewicz. Na 
stadionie piłkarskim została 
przeprowadzona profesjo-
nalna rozgrzewka oraz pokaz 
prawidłowej techniki przez 
Emilię Jastrzębską, triumfa-
torkę wielu zawodów Nordic 

Walking. Następnie uczestni-
cy powędrowali w kierunku 
wiatraków. Po rajdzie w 
Domu Sołeckim w Gniewi-
nie czekała na wszystkich 
kiełbaska z grilla oraz zimne 
napoje. Dużą atrakcją rajdu 
było losowanie nagród, w 
tym profesjonalnych kijków 
Nordic Walking. Rajd okazał 
się sukcesem, a atmosfera 
wydarzenia skłania do zorga-
nizowania kolejnego rajdu w 
przyszłym roku.
(DD)

PIŁKA NOŻNA | Wysoka 
frekwencja dominowała 
podczas Turnieju Piłki 
Nożnej o puchar Orla 2014 
jaki odbył się w niedzielę 
na boisku sportowym w 
Orlu. Mała, w założeniu 
lokalna impreza sportowa, 
dzięki imponującej liczbie 
13 drużyn rozrosła się 
do rozmiarów profesjo-
nalnych zawodów. Kilka 
godzin zdrowej rywali-
zacji i przede wszystkim 
dobrej zabawy ostatecznie 
wyłoniło zwycięzców, 
którymi okazała się 

utytułowana już drużyna 
ProFan Gościcino. Drugie 
miejsce zajął KS Knie-
wo a trzecie Mark Metal 
Bolszewo. Wszystkim 
drużynom intensywnie 
kibicowała licznie zebrana 
publiczność, wśród której 
zdecydowanie przodo-
wały rodziny walczących 
piłkarzy. Organizatorami 
turnieju byli: Rada Sołecka 
Orla, Fundacja Proakty-
wi, Artur Czaja i Roman 
Stanisławczyk. Sponsorem 
głównym była natomiast 
firma Orlex. (DD)

Sukcesy naszych 
lekkoatletów

Walczyli o puchar Orla

Jesienny rajd sołecki
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ZAWODY | Jak pokazały ostatnie wyniki polskich lekkoatletów, 
którzy z mistrzostw Europy w Zurychu wrócili do domu z workiem 
medali, przyszły dobre czasy dla królowej sportu. 

uzyskała 53.60 m i zdobyła 
2miejsce, w Mistrzostwach 
Polski Seniorów w Szczecinie 
rzuciła 53,24 m i 3 miejsce 
oraz w Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski w Inowro-
cławiu wynik 51,34 m i zdoby-
ła 1 miejsce. Warto dodać, że 

Marta posiada klasę sportową 
mistrzowską, którą uzyskała 
startując w Zimowym Pucha-
rze Europy w Rzutach w Leiria 
w Portugalii. Należy dodać, że 
Marta mimo, że osiąga zna-
komite wyniki na arenie mię-
dzynarodowej dalej podnosi 

swoje umiejętności i niezbęd-
ne są spore środki finansowe, 
które w całości nie pokrywają 
dotację MSiT. Dlatego trwają 
poszukiwania ewentualnych 
sponsorów , którzy pomogliby 
spełnić marzenia o Olimpia-
dzie. 
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  www.gryfwejherowo.com.pl

ZŁOCI SPONSORZY

WP 
USŁUGI

BUDOWLANE

ROTOR

Elma achilles
Sylwester Maszota

K.D.NORTHPOL TYSAND

Arka Bud

DRUKARNIA
WWW.303.PL

VIVA

Przetwórstwo Mięsa

NABÓR | Trener rocznika 2001-2002 Wojciech Bork organizuje 
nabór chłopców do swojego zespołu. Zainteresowanych młodych 
kandydatów na piłkarzy Gryfa Wejherowo zapraszamy 
do kontaktu z trenerem: nr telefonu: 606 351 019.Zostań piłkarzem Gryfa! 

SREBRNY SPONSOR

AMK - Puckie Centrum 

MECZ | W środę Gryf Wejhe-
rowo podejmował zespół Błę-
kitnych Stargard Szczeciński 
w ramach tegorocznej edycji 
Pucharu Polski. Wejherowianie 
chcieli odegrać się za ostatni 
mecz w II lidze z zeszłej kam-
panii, gdzie na własnym boisku 
polegli 1:2 właśnie z Błękitnymi, 
lecz i tym razem ulegli Błękit-
nym 1:2. Pierwszą bramkę w 24 
minucie strzałem z rzutu karne-
go strzelił Robert Gajda a drugą 
Krzysztof Rzepa w 35 minucie. 
W drugiej połowie w 84 mi-
nucie zwycięskiego gola strzelił 
joker trenera Kapuścińskiego 
– Sebastian Inczewski. Dzięki 
temu awans do 1/8 � nału Pu-
charu Polski zapewnili sobie 
goście z Pomorza Zachodniego. 

Wszyscy sympatycy wejhe-
rowskiego Gryfa z utęsknie-
niem czekali na kolejne spotka-
nie w Pucharze Polski. Niestety 
nie dojdzie do powtórki sprzed 
paru lat i już na tym etapie 
żółto-czarni pożegnali się z 
rozgrywkami. Mecz rozpoczął 
się z lekkim opóźnieniem ze 
względu na odznakę, jaką z rąk 
prezesa Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej Radosława Mi-
chalskiego, otrzymał prezes 
Klubu WKS Gryf Rafał Szlas. 
Drużynę Błękitnych Stargard 
Szczeciński mogliśmy obserwo-

LIGA | W meczu 7 kolejki 
III ligi Bałtyckiej Lechia 
II Gdańsk zremisowała na 
własnym obiekcie z Gryfem 
Wejherowo 3:3 (0:3). W 89 
minucie utrzymywał się jesz-
cze wynik 1:3, ale po dwóch 
karnych dla gospodarzy 
nastąpił podział punktów. 
Bramki zdobyli: Valente, 
Aleksić (dwie) dla Lechii 
oraz Kostuch, Skwiercz i 
Wicki dla Gryfa. 

Pierwsze groźną sytuację 
mieli gospodarze 2 w minu-
cie spotkania. Rzut wolny, 
wstrzelenie piłki w pole kar-
ne przez Mozdzenia, bo nikt 
jednak nie zamykał akcji na 
dalszym słupku. W począt-
kowych minutach biało-zie-
loni mieli przewagę w posia-
daniu piłki, jednak pierwszy 
cios zadali żółto-czarni. W 
12 minucie w polu karnym 
faulowany Gicewicz, a pew-
nym egzekutorem jedenastki 
okazał się Kostuch. Później 
dwukrotnie dryblował 
Pawłowski, ale jego zagrania 
nie znajdywały adresatów. 
W 19 minucie kontratak 
gości, przy piłce był Rze-
pa, jednak nieprzepisowo 
powstrzymywał go Valente, 
za co ukarany żółtą kartką. 
Rzut wolny dla Gryfa zza 
pola karnego. Mocny strzał 
Michała Skwiercza i piłka 
znajduje się w bramce go-
spodarzy. Jest 0:2 dla Gryfa 
Wejherowo. Bardzo aktywny 
był Kacajew i Aleksić, jednak 
pozostali zawodnicy Lechii 
nie mieli pomysłu na grę. W 
31 minucie mocno zza pola 

Gryf pożegnał się 
z Pucharem Polski

W 24 minucie po zagraniu ręką w 
polu karnym przez jednego z gra-
czy Gryfa sędzia wskazał na jede-
nasty metr. Pewnym egzekutorem 
okazał się Robert Gajda. Jeszcze 
w pierwszej połowie gospodarze 
doprowadzili do wyrównania. W 
35 minucie Krzysztof Rzepa wy-
skoczył najwyżej do dośrodko-
wania i dał radość miejscowym 
kibicom. W dalszej części pierw-
szej połowy nie zobaczyliśmy już 
bramek. W drugiej połowie stro-
ną dominująca był Gryf. Błękitni 
ograniczyli się do obrony własnej 
bramki i szukania szansy w szyb-
kich kontrach. Piłkarze Gryfa 
mogli, a wręcz powinni strzelić 
w tej połowie jakąś bramkę. Jed-
nak znakomicie w bramce gości 
spisywał się Marek Ufnal, bądź 
strzały gry� tów mijały bramkę 
Błękitnych. Nie wykorzystane sy-
tuacje przez Gryfa zemściły się w 
84 minucie meczu. Wprowadzony 
za Michała Magnuskiego  w 75 
minucie meczu Sebastian Inczew-
ski po kilku minutach gry strzelił 
zwycięską bramkę dla Błękitnych 
i po raz kolejny zapewnił awans 
do dalszych rozgrywek Pucharu 
Polski. 1/8 � nału Pucharu Polski 
zostanie rozegrana w dniach 14-
30 października. 
Gryf: 12. Wiesław Ferra - 16. 
Michał Fierka (46 Mateusz Dą-
browski), 5.Przemysław Kostuch, 
2. Michał Skwiercz, 13. Sebastian 
Kowalski - 8. Maciej Osłowski, 
15. Piotr Kołc, 14. Jacek Wicon, 9. 
Krzysztof Wicki, 6. Krzysztof Rze-
pa - 7. Grzegorz Gicewicz. 
Błękitni: 1. Marek Ufnal - 3. Piotr 
Wojtasiak, 8. Patryk Baranow-
ski, 11. Maciej Liśkiewicz, 6.Ariel 
Wawszczyk - 18. Wojciech Fa-
decki, 14. Bartosz Flis (68 Łukasz 
Kosakiewicz), 20. Bartłomiej 
Poczobut, 10. Robert Gajda, 5. 
Bartłomiej Zdunek (60 Rafał Gu-
towski) - 16. Michał Magnuski 
(75Sebastian Inczewski). 

wać w zeszłorocznych drugoligo-
wych rozgrywkach. Jak wiadomo, 
Gryf ukończył zeszły sezon na 
jedenastym miejscu i wskutek re-
formy musiał opuścić ten poziom 
rozgrywek. Natomiast drużyna ze 
Stargardu Szczecińskiego, będąca 
wówczas beniaminkiem, zajęła 
bardzo wysoką czwartą lokatę, 

wyprzedzając wejherowian o 10 
punktów. Tamtejszej jesieni Gryf 
w Stargardzie odniósł zwycięstwo 
2:1 po bramkach Rafała Siemasz-
ko i Marcina Dettla� a. Z kolei 
w rundzie rewanżowej, gry� ci 
przed własną publicznością prze-
grali 1:2. Bramki zdobywali Sie-
maszko, Inczewski i Piskorz. Naj-

lepszym strzelcem Błękitnych a 
wice-królem strzelców całej II ligi 
zachodniej został Michał Magnu-
ski – zdobywca 17 goli. Mecz roz-
grywany w Wejherowie mógł się 
podobać licznie zgromadzonym 
kibicom. Błękitni na początku 
spotkania przejęli inicjatywę i kil-
kukrotnie zagrozili bramce Gryfa. 

żółte kartki: Kołc - Gajda. 
czerwona kartka: Piotr Kołc 
(85 minuta Gryf, za drugą żółtą). 
sędziował: Kamil Waskowski 
(Poznań). 
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Derby z Lechią 
zakończone 
remisem
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