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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

7 października 1954 roku – to data, która na zawsze wpisała się w historię Rumi. Bo właśnie tego dnia Rumia otrzymała prawa miejskie. 
Z tej okazji odznaczenia państwowe pracownikom samorządowym wręczył Ryszard Stachurski, wojewoda pomorski
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RUMIA SKOŃCZYŁA 60 LAT!

Z okazji jubileuszu 60-lecia w tym tygodniu odbyła się uroczysta sesja rady miejskiej, 
odprawiono mszę świętą oraz zorganizowano wyjątkowy koncert. Nie zabrakło też 
uroczystych momentów wręczania odznaczeń państwowych oraz medali zasłużonym 
pracownikom samorządowym i zasłużonym dla miasta. 
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Nadal spotykam się z Moimi Kochanymi Mieszkańcami. Wy-
glądają na lekko ogłupiałych, gdy pytam ich o najbliższe wy-
bory. Coś słyszeli. Ktoś ich nawiedza w chałupach. List do nich 
napisali prezio Hildebrandt i Wielki Woźny Suwara. Jakieś pla-
katy się pojawiają. Internet pęcznieje od stron wyborczych. 
Drukarnie mają żniwa. A, tu do wyborów ponad miesiąc i co 
to będzie się działo jeszcze? Gdy pytam jednak o sposób gło-
sowania to, co człowiek to inna odpowiedź. Mówię im wtedy: 
dlaczego nie czytacie swojego Jakuba W.? Przecież 12. wrze-
śnia napisałem „Ogłoszenie wyborcze” i starałem się tam wy-
jaśnić pewne zawiłości. Spróbuję jeszcze raz za-
tem. Dostaniecie 4 karteluszki. Jedna będzie 
do wyborów prezydenckich (Wejherowo), lub 
burmistrzowych (Reda, Rumia). W gmi-
nach wiejskich będzie to kartka wój-
towa. Znajdziecie na tej kart-
ce nazwiska kandydatów na 
preziów w kolejności alfabe-
tycznej. Zaznaczacie krzy-
żyk przy jednym nazwisku. 
Preziem zostanie ten, któ-
ry otrzyma najwięcej gło-
sów, pod warunkiem, że bę-
dzie to ponad 50 procent. 
Jeśli mniej, to za dwa tygo-
dnie dogrywka między dwo-
ma kandydatami, którzy otrzy-
mali najwięcej głosów. Druga kar-
teluszka to wybory do rad gmin. We 
wszystkich miastach i gminach nasze-
go powiatu, wybory są większościowe. 
Okręgi wyborcze są jednomandatowe. Na 
przykład Wejherowo jest po-
dzielone na 21 okręgów w wy-
borach do Rady Miasta. W każ-
dym okręgu wyborcy dostaną 
tylko jedną karteczkę z nazwi-

skami kandydatów w kolejności alfabetycznej. Przynależność 
do komitetu wyborczego nie ma wpływu na kolejność na li-
ście. Zaznaczacie krzyżyk przy jednym nazwisku. I kto wygry-
wa? Ten, kto zdobędzie najwięcej głosów. Trzecia karteluszka 
jest do powiatu. Tu wybory po staremu, czyli proporcjonalne. 
Każdy komitet wyborczy przedstawi swoją listę wyborczą. Ile 
krzyżyków stawiacie? Też tylko jeden, przy dowolnym nazwi-
sku ze wszystkich list! Kto wygrywa? O, to już mocno skompli-
kowane. Najpierw liczenie oddanych głosów na każdy komi-
tet w okręgu. Potem przeliczenie tych głosów na liczbę man-
datów. Następnie ustalenie ile mandatów dla zwycięskich ko-
mitetów przypadnie w każdym okręgu. Dopiero wtedy bę-
dzie wiadomo, kto zostanie radnym. Dla przykładu podam, 
że miasto Wejherowo to okręg nr 3 w wyborach do Rady Po-

wiatu Wejherowskiego. Stąd zostanie wybranych aż sied-
miu radnych. Czwarta karteluszka, to wybory do Sej-

miku Województwa Pomorskiego. Tutaj nasz Powiat 
należy do okręgu nr 2, razem z Sopotem, Gdynią 

i Powiatem Puckim. Mandatów dla nas, jest tutaj 
osiem. Wybory też proporcjonalne, jak do po-

wiatu. Przypominam, że krzyżyk można po-
stawić tylko jeden, na całej kartce! Jeśli znów 

usłyszę na mieście pytania jak głosować, 
to chyba ustanowię karę chłosty. Cztery 

kartki do głosowania, cztery krzyżyki 
i do domu. Rano, 17. listopada  obu-
dzicie się w nowym świecie. Oby. 

Instrukcja

na stronie: www.gwe24.pl

Jakub W. 

Archiwalne felietony 
Jakuba W. można znaleźć
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Przepisy drogowe nie dla wszystkich?

Kierowcy nieprawidłowo parkujący swoje auta i zastawiający chod-
niki to niestety wciąż często spotykany widok. Jedną z takich sytu-
acji uwieczniła na zdjęciu nasza Czytelniczka. 

Zdjęcie zostało wykonane przy ul. Św. Jana Chrzciciela. Jak widać 
kierowca tego mercedesa niespecjalnie przejmuje się przepisami. 
Nie dość, że całkowicie zastawił chodnik, uniemożliwiając pieszym 
przejście, to jeszcze zaparkował niemal na samym przejściu dla 
pieszych, zbyt blisko skrzyżowania i znaków drogowych. 

PSTRYK
zmieniam okolicę
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Dyżur 
reportera

Nasz reporter czeka
na Państwa zgłoszenia!

dzwoń:
pn.-pt., 1000-1600

606 112 745
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Na obchody zaproszono 
wielu gości: wójtów i burmi-
strzów sąsiednich miejsco-
wości, starostę oraz wojewodę 
pomorskiego. 

- 60 lat miasta to dopiero 
początek i ten początek jest 
dynamiczny – mówi Józef 
Reszke, starosta powiatu wej-
herowskiego. - Rośnie liczba 
ludności i dalej będzie rosła, 
co jest pozytywnym objawem. 
To wskazuje na to, że w tym 
mieście się dobrze mieszka i 
to jest miasto z perspektywą. 

Wszystkich mieszkańców, a 

w szczególności równolatków 
miasta, powitał Michał Pa-
sieczny, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi.

- 7 października 1954 roku, 
czyli w dniu, kiedy Rumia 
otrzymała prawa miejskie, na 
świat przyszła Teresa Krysta-
szeki, która mieszka w naszym 
mieście do dnia dzisiejszego 
– mówił Michał Pasieczny. - 
Pragniemy więc z tej okazji 
wraz z panią burmistrz wrę-
czyć symboliczną wiązankę 
kwiatów, życząc wszelkiej po-
myślności.

Sesja – dedykowana 60 –le-
ciu Rumi - zawierała wiele 
uroczystych elementów. Po 

powitaniu i wstępie zosta-
ły wręczone odznaczenia 
państwowe zasłużonym pra-
cownikom samorządowym. 
Zostały one przyznane przez 
Bronisława Komorowskiego, 
prezydenta RP, na wniosek 
wojewody pomorskiego. I to 
właśnie wojewoda Ryszard 
Stachurski wręczył odznacze-
nia zasłużonym pracownikom 
Urzędu Miasta Rumi i gmin-
nych jednostek organizacyj-
nych. 

Medalem złotym za długolet-
nią służbę odznaczeni zostali: 
Grażyna Aleksak, Ludwik 
Bach, Grażyna Bratnikow, Ja-
dwiga Czarnecka, Małgorzata 

60-te urodziny miasta
RUMIA | Uroczysta sesja rady miejskiej, koncert, jubileuszowa msza święta oraz wręczanie odznaczeń 
i medali - tak samorządowcy świętowali okrągłą rocznicę nadania praw miejskich Rumi. 

Juzala, Hanna Kaczmarczyk, 
Grażyna Koczalska, Alina Kwi-
dzińska, Eleonora Lademann, 
Krystyna Laskowicz, Ewa Len-
czowska, Jan Nowicki i Barba-
ra Roman. Medal srebrny za 
długoletnią służbę otrzymali: 
Katarzyna Bielińska i Brygida 
Lezner.

Podczas sesji wręczono też 
medale „ Za zasługi dla Miasta 
Rumi”. Otrzymali je Mieczy-
sław Hebel, Józef Lanc, Tade-
usz Zleśny oraz Alfons Zwara.

Uroczystości zakończyły się 
jubileuszową mszą św. oraz 
koncertem w wykonaniu zjed-
noczonych chórów z Rumi i 

Wielkiej Orkiestry Symfonicz-
nej. Zebrani byli świadkami 
światowej prapremiery utworu 
„Missa Brevis Votiva”  Dariusza 
Wojciechowskiego. Kompozy-
cja (napisana specjalnie na 60 
- rocznicę nadania Rumi praw 
miejskich) jest dedykowana 
miastu i mieszkańcom. Kon-
certem dyrygował Krzysztof 
Brzozowski.W uroczysto-

ściach uczestni-
czyli m.in. (od 
prawej) Ryszard 
Stachurski, wo-
jewoda pomor-
ski, Józef Reszke, 
starosta powiatu 
wejherowskiego 
oraz Krystyna 
Kłosin, poseł na 
Sejm RP
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Organizatorzy przygotowa-
li dla osób odwiedzających 
targi bogatą i różnorodną 
ofertę: produkty i usługi 
dedykowane seniorom, bez-
płatne badania i konsultacje 
zdrowotne, warsztaty pla-
styczne i ruchowe, wykłady 
i porady ekspertów, a także 

ciekawy program artystycz-
ny. 

Dla każdego coś ciekawego
- Każdy znajdzie coś dla 

siebie – podkreśla Anna Ja-
rosz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie, pomysłodawca 
targów. - Seniorzy są grupą 
zróżnicowaną, w zależności 
od wieku i stanu zdrowia 
ich potrzeby są inne, dlatego 

Sopockie Targi Seniora już blisko!
W weekend 18 i 19 października w Hali 100-lecia Sopotu odbędzie się piąta edycja Sopockich Targów Seniora. 

można bezpłatnie wykonać 
przeglądy dentystyczne. 

Liczy się uśmiech
- Starości należy się uczyć - 

jak mówił Aleksander Kamiń-
ski, pedagog i wychowawca 
-  dlatego na Sopockich Tar-
gach Seniora prezentujemy 
ciekawe rozwiązania i pomysły 
jak przygotować się do starości 
aby była dobrym i spełnionym 
czasem – dodaje Anna Jarosz. 
-   Dużym zainteresowaniem 
na targach zawsze cieszą się 
wykłady i porady zdrowotne 
oraz badania profilaktyczne. To 
oznacza, że mamy coraz więk-
szą świadomość jak ważne jest 
przygotowanie się do starości - 
zdrowy styl życia, odpowiednia 
dieta, profilaktyka, rozwijanie 
pasji i zainteresowań oraz pie-
lęgnowanie relacji. Jak mówi 
znane nam wszystkim powie-
dzenie: „Śmiech to zdrowie”, 
dlatego organizatorzy Sopoc-
kich Targów Seniora zachęcają 
do uśmiechu i promują w tym 
roku hasło: „Piękny uśmiech w 
każdym wieku”.

Zapraszamy w sobotę i nie-
dzielę 18 i 19 października w 
godz. 10.00 – 16.00 do Hali 
100-lecia Sopotu, przy ul. 
Goyki 7. Wstęp wolny.

bukietów, tworzenia biżuterii, 
malowania na ceramice czy 
decoupage oraz ruchowych, 
m. in. gimnastyka kręgosłu-
pa, twarzy, nauka tańca, joga 
śmiechu, tai chi. Organizato-
rzy zachęcają do zabrania wy-
godnego stroju oraz obuwia 
aby w pełni skorzystać z bo-
gatej oferty zajęć ruchowych. 

Bezpłatne badania
Ważnym elementem targów 

są bezpłatne badania profi-
laktyczne, wykłady, porady 
oraz konsultacje zdrowotne, 
m. in. lekarza stomatologa, 
kardiologa, rehabilitanta, die-

tetyka, podologa, który pod-
powie jak dbać o stopy; bada-
nia wzroku i słuchu, gęstości 
kości, skóry, pomiar poziomu 
cukru, ciśnienia oraz tkanki 
tłuszczowej a także degustacje 
zdrowej żywności. Przed halą 
stanie osteobus, w którym bę-
dzie można wykonać badanie 
densytometryczne (gęstości 
kości) w kierunku osteoporo-
zy oraz mammobus, w którym 
panie w wieku 50-69 lat będą 
mogły bezpłatnie wykonać 
badanie piersi. Na hali wy-
stawienniczej będzie również 
specjalnie przygotowany unit 
dentystyczny gdzie będzie 
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na targach przygotowaliśmy 
propozycje zarówno dla osób 
aktywnych, jak i tych niesa-
modzielnych, które wymagają 
wsparcia i opieki. 

Odnaleźć tu można wszyst-
ko to, co służy zdrowiu i ra-
dości życia na emeryturze, a 
więc wyroby prozdrowotne i 
medyczne, oferty z zakresu: 
pielęgnacji ciała i urody, opie-
ki nad osobami starszymi, 
rehabilitacji, zdrowego żywie-
nia, wypoczynku i podróży, 
edukacyjne oraz propozycje 
aktywnego spędzania wolne-
go czasu.

Bogata oferta
Tegoroczna edycja sopockich 

targów seniora odbędzie się 
pod hasłem: „Piękny uśmiech 
w każdym wieku”. 

- Będziemy promować ak-
tywny tryb życia, który niesie 
radość, doradzimy jak dbać 
o urodę i pięknie wyglądać 
mimo upływu lat oraz zadba-
my o profilaktykę zdrowia, 
oferując naszym seniorom 
szereg bezpłatnych badań, 
warsztatów oraz porad eks-
pertów – podkreśla Marek 
Wojda, prezes Fundacji Nie-
zależni, współorganizator tar-
gów.

Seniorzy będą mogli ak-
tywnie wziąć udział w tar-
gach, uczestnicząc w licznych 
warsztatach np. obsługi lapto-
pa i tabletu, warsztatach pla-
stycznych, jak np. układania 
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W tym roku wyróżnienie 
otrzymał Alfons Zwara, ar-
tysta malarz z Rumi, autor 
imponującego zbioru blisko 
tysiąca obrazów, który w 
tym roku obchodzi 45-lecie 
malarstwa olejnego swojej 
twórczości. Ponadto medal 
trafił do chóru Lutnia z Lu-
zina, który liczy 35 człon-
ków a w 2014 roku obchodzi 
swoje 20-lecie. Od 2000 roku 
charakter i repertuar chóru 
zmienił się na śpiew w języ-
ku kaszubskim. Medal do-
stała też Parafialna Orkiestra 
Dęta przy Sanktuarium NMP 
Wspomożenia Wiernych w 
Rumi, której historia sięga 
1949 roku. Orkiestra liczy 28 
osób oraz trzech wokalistów, 
a w tym roku obchodzi 65-
rocznicę majowych wystę-
pów trębaczy i 55 rocznicę 
powstania. Natomiast lau-
reatem Nagrody Remusa za 
wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycz-
nej oraz upowszechniania i 
ochrony kultury została Wi-
tosława Frankowska – pia-
nistka i klawesynistka. 

Dotacje na remont dróg
i nagrody dla mieszkańców
POWIAT | Uroczyście rozpoczęły się obrady 36 sesji rady powiatu wejherowskiego czwartej kadencji. 
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie przyznano Nagrodę Remusa oraz  medale „Za zasługi dla powiatu wejherowskiego”.  

-Pani Witosława wychowa-
na w rodzinie o długoletnich 
tradycjach kaszubskich i mu-
zycznych, łączy działalność 
artystyczną z popularyzacją 
muzyki regionalnej – mówi 
starosta Józef Reszke. - Jako 
ceniony realizator basso con-
tinuo koncertowała w całej 
Europie i USA. Laureatka Re-
musa współpracuje z Polską 
Filharmonią Kameralną i Or-
kiestrą Kameralną Progress 
w dziedzinie muzyki dawnej. 

Ukończyła z wyróżnieniem 
Wydział Kompozycji i Teo-
rii Muzyki, obecnie związana 
jest jako wykładowca z Wy-
działem Wokalno-Aktorskim 
Akademii Muzycznej w Gdań-
sku. Komponuje, opracowuje 
utwory ludowe i regionalne, 
była redaktorem i autorką 
większości haseł muzycznych 
w książce Muzyka Kaszub. 
Materiały encyklopedyczne. 
Prowadzi cykl koncertów 
„Spotkania z muzyką Kaszub” 

w wejherowskim muzeum. 
Dokonała szeregu nagrań dla 
radia i telewizji, przygotowa-
ła do wydania płyty Mòrze i 
Ptôszkòwie na lëpie. Laureatka 
Medalu Stolema. Wyróżniona 
otrzymała 5 tysięcy złotych. Po 
uroczystości radni wysłuchali 
sprawozdania z działalności 
instytucji kultury, sportu i tu-
rystyki w powiecie. Zmianie 
uległ budżet powiatu na rok 
2014. Dochody wynoszą 143 
mln 273 tys. 946 zł a wydatki 

149 mln 212 tys. 175 zł. Rada 
pozbawiła ulicę Dworcową do 
skrzyżowania z drogą woje-
wódzką nr 218 w Wejherowie 
kategorii drogi powiatowej z 
uwagi na zmianę przebiegu 
drogi po zbudowaniu ronda. 
Powiat przystąpił do progra-
mu wieloletniego pod nazwą 
„Narodowy program przebu-
dowy dróg lokalnych - Etap II 
Bezpieczeństwo-Dostępność 
– Rozwój”, aby otrzymać dofi-
nansowanie. 

-Zawieramy umowę partner-
ską z Gminą Choczewo, Gminą 
Gniewino, Gminą Linia, Gmi-
ną Łęczyce, Gminą Szemud, 
Gminą Wejherowo i Eko-Do-
liną w Łężycach, aby zreali-
zować projekt „Przebudowy, 
rozbudowy i remontu dróg 
powiatowych w celu poprawy 
bezpieczeństwa i dostępności 
sieci drogowej w powiecie wej-
herowskim” – mówi sekretarz 
powiatu Marek Panek. – Koszt 
projektu wyniesie 6 mln 850 
tys. zł.

Powiat udzieli dotacji dla 
Rumi na projekt „Poprawy 
dostępności komunikacyjnej 
oraz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Rumi”. Zada-
nie obejmie ulicę Hetmańską, 
Długą i Dąbrowskiego. Powiat 
przekazał gminie Wejherowo 
zarządzanie drogą Gowino-
Ustarbowo oraz udzielił do-
tacji 300 tys. zł na budowę tej 
drogi. Na zakończenie sesji 
wybrano biegłego rewidenta 
do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego po-
wiatu Wejherowskiego za 2014 
rok. Zostało nim Biuro Promar 
z Gdyni. Odczytano też spra-
wozdanie z działalności Komi-
sji Rewizyjnej.  

Nagrodę Remusa za wybitne osiągnięcia otrzymała Witosława Frankowska, pianistka i klawesynistka (druga od lewej)
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Samorząd powiatu wejhe-
rowskiego konsekwentnie re-
alizuje program budowy dróg 
powiatowych we współpracy 
z gminami. Właśnie oddano 
do użytku odcinek drogi pro-
wadzący przez miejscowość 
Góra. Inwestycja kosztowała 
ponad 1 mln zł. 

- Ta droga została komplek-
sowo przebudowana, na po-
nad 427 metrach jest nowa 
nawierzchnia, dwie nowe za-
toki autobusowe, nowy chod-
nik, przepusty, oświetlenie, 

Droga gładka jak stół
Kolejny odcinek drogi powiatowej został oficjalnie oddany do użytku. Uroczyste przekazanie 
przebudowanego fragmentu trasy odbyło się w Górze (gm. Wejherowo). 

przejście dla pieszych z azylem 
– wylicza Józef Reszke, starosta 
powiatu wejherowskiego. - Po-
nieważ zakres prac był duży, to 
i koszty były spore. Oba samo-
rządy złożyły się na to i drogę 
można było zbudować. 

- Jest to jedna z wielu inwesty-
cji, którą realizujemy wspólnie 
z powiatem – wyjaśnia Henryk 
Skwarło, wójt gminy Wejhero-
wo. - Połowę inwestycji finansuje 
powiat, połowę gmina. Wykona-
nie prac na tej drodze było bar-
dzo ważną sprawą i to od dłuż-
szego czasu. Ta część Góry jest 
intensywnie zabudowana, na tej 
trasie jest zarówno duży ruch sa-
mochodowy w kierunku Gnie-
wina i Choczewa, jak i pieszych. 
Przed remontem było tu po 
prostu niebezpiecznie. Dlatego 
kompleksowa przebudowa dro-

gi wraz z chodnikami i zatokami 
autobusowymi była niezbędna. 
To ważny szlak komunikacyjny 
nie tylko dla mieszkańców, ale i 
dla całego układu komunikacyj-
nego w powiecie. To połączenie 
gminy Choczewo i Gniewino z 
krajową „szóstką” i dalej z Trój-
miastem. 

To jednak nie koniec – są pla-
ny dalszej budowy tej drogi. 

- Mamy dokumentację i de-
cyzję na dalsze 2 km, najpierw 
jednak musimy wykupić grunty 
– wyjaśnia Józef Reszke. - Nowe 
chodniki, zatoki, itd. powstaną 
bowiem na gruntach, które nie 
należą obecnie do nas. Musimy 
wypłacić odszkodowania pry-
watnym właścicielom (chcemy 
to zrobić w przyszłym roku), 
natomiast za dwa lata myślę że 
dojdziemy do porozumienia z 
panem wójtem i kolejny odcinek 
będzie wykonywany. 

Samorządow-
cy powiatu i 
gm. Wejhe-

rowo oficjal-
nie oddali 

przebudowa-
ną drogę do 

użytku
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Nieduże miejscowości tu-
rystyczne, gdzie na co dzień 
mieszka niewiele osób, w se-
zonie letnim zmieniają się w 
gwarne miasteczka. Pociąga 
to za sobą oczywiste konse-
kwencje: wielokrotnie większe 
zużycie prądu oraz wody, ko-
nieczność zapewnienia tysiąc-
om turystów odpowiedniej in-
frastruktury i bazy noclegowej, 
transportu, itd. Dlatego bardzo 
ważne jest oszacowanie, ilu 
turystów odwiedza daną miej-
scowość w okresie wakacyj-
nym. Można to robić na wiele 
sposobów, ale najdokładniej-
szym i najbardziej miaro-
dajnym jest obliczenie ilości 
ścieków odprowadzanych do 
miejscowych oczyszczalni. 

Jak duże są to zatem różnice? 
Postanowiliśmy to sprawdzić 
na przykładzie gminy Jastar-
nia, która ma ok. 4 tys. miesz-
kańców. Oczywiście poza se-
zonem. Gdy tylko rozpoczyna 
się sezon letni Jastarnia ożywa 
i staje się nawet 40-tysięcznym 
miasteczkiem! To duże wy-
zwanie przed samorządowca-
mi, � rmami oraz instytucjami, 
których zadaniem jest zabez-
pieczenie podstawowych po-

Andrzej Struk, kierownik oczyszczalni w Jastarni należącej do spółki Wodno-Ściekowej „Swarzewo”

Poza sezonem odbieramy ok. 600 metrów sześc. ścieków na dobę, co przy 
4 tys. mieszkańców daje ok. 150 litrów na osobę. W sezonie letnim ilość 
odbieranych ścieków wzrasta nawet ośmiokrotnie, do niemal 5 tys. 
metrów sześc. Na tej podstawie bardzo dokładnie widać, ile osób każdej 
doby przebywa w Jastarni. Różnice są na tyle widoczne, że można 
zaobserwować nawet to, jak dużo osób odwiedza miejscowość w weekend. 

Tak duże sezonowe różnice rodzą oczywiste problemy – oczyszczalnia musi być przystoso-
wana do przyjęcia dużej ilości ścieków, ale jest to potrzebne tylko na 2 miesiące. Pozostałe 
10 miesięcy oczyszczalnia jest po prostu przewymiarowana. Dlatego jest to obiekt sekwen-
cyjny, podzielony na 3 bloki. W sezonie wszystkie bloki działają, poza sezonem dwa są wy-
łączane. Tyle, że powstaje wówczas problem z fachowcami, którzy obsługują oczyszczalnię. 
Zwiększona kadra niezbędna jest tylko w sezonie, zatrudniani są więc sezonowo. I często 
znalezienie pracowników nie jest łatwą sprawą. Ale to najlepsze rozwiązanie, musimy więc 
sobie z tym radzić. 

W lecie tłumy, 
w zimie pustki
Przez dwa miesiące tętnią życiem, a poza letnim sezonem świecą pustkami – tak wygląda 
roczny rytm „życia” niemal każdej miejscowości turystycznej. Zarówno dla samorządowców, 
przedsiębiorców, jak i mieszkańców bardzo ważne jest oszacowanie, ilu turystów odwiedza 
daną miejscowość w lecie. Najdokładniej można to zrobić analizując ilość... ścieków. 

trzeb mieszkańców i turystów. 
Elektrownie muszą bowiem 
dostarczyć znacznie więcej ener-
gii, � rmy zajmującej się dostawą 
wody oraz oczyszczalnie ście-
ków też muszą znacznie zwięk-

szyć swoje dostawy i moce prze-
robowe, itd. Zakłady muszą być 
zatem przygotowane na takie sy-
tuacja. Dlatego np. oczyszczalnie 
ścieków projektuje się tak, aby 
były przystosowane zarówno do 

obsługi kilkudziesięciu tysięcy 
osób w sezonie, jak i zaledwie kil-
ku tys. osób poza sezonem. A nie 
jest to łatwe. Dlatego budowane 
są oczyszczalnie sekwencyjne. To 
jednak nie rozwiązuje wszystkich 
problemów, jak choćby zwią-
zanych z tym, że takie zakłady 
są nieco droższe w eksploatacji 
oraz wymagają sezonowego za-
trudniania obsługi. Jest to jednak 
najlepsze z dostępnych obecnie 
rozwiązań, stosowanych nie tyl-
ko w Polsce, ale także w krajach 
zachodnich.

W sezonie nadmorskie miejscowości turtystyczne tętnią życiem

Remont tak, 
pieniądze już nie

Ulica Wałowa przed zmia-
ną nawierzchni podczas 
opadów często zamieniała 
się w bajoro. Przejeżdża-
jące samochody oblewały 
elewację jednorodzinnego 
domku, zaś w 2010 grado-
bicie zniszczyło poszycie 
dachu (stare dachówki 
popękały pod wpływem 
uderzeń lodowych kulek). 
Od tego czasu każdy deszcz 
czy śnieg stał się problemem 
– mieszkanie było notorycz-
nie zalewane.

Po przeprowadzonej 
ekspertyzie wydano opinię, 
w której czytamy, że „ze 
względu na stan połaci 
dachowej, bardzo poważne 
uszkodzenia komina oraz 
stan zarówno konstrukcji 
dachu jak i elementów stro-
pu konieczny jest natych-
miastowy remont budynku. 
Niezbędna jest całkowita 
wymiana pokrycia, naprawa 
i ewentualne wzmocnienie 
konstrukcji dachu oraz tzw. 
termorenowacja obiektu 
(ocieplenie). Prace należy 
wykonać niezwłocznie gdyż 
przecieki wody uniemożli-
wiają normalne użytkowanie 
obiektu”.

- Przeprowadzenie tylko 
niezbędnych prac nie było 
możliwe, gdyż przedsta-
wiciele Urzędu Miasta 
Wejherowa poinformowali 
Renatę Dymek (właścicielkę) 
że od 2008 roku budy-
nek znajduje się na liście 
zabytków i remont można 
było wykonać tylko ściśle 
wg zaleceń konserwatora 
zabytków – opowiada Mar-
cin Skowronek, mieszkaniec 
Wejherowa i kandydat na 
radnego miasta, do którego 
właścicielka zwróciła się z 
prośbą o pomoc. - Natomiast 
koszty wykonania remontu 
według wytycznych znacznie 
przekroczyły możliwości 
� nansowe pani Renaty. 
Dlatego postanowiła zwrócić 
się do Urzędu Miasta o do� -
nansowanie inwestycji.

Takie do� nansowanie 
nie jest niczym nadzwy-
czajnym. Samorządy w 
miejscowościach w całej 
Polsce udzielają podobnych 
dotacji na remont zabytków, 
również tych należących do 
osób prywatnych. To częsta 
praktyka. 

- Niestety, w tym przypad-
ku urzędnicy kilkukrotnie 
odmówili ze względu na 
rzekomy brak środków w 
budżecie miasta – dodaje  
Marcin Skowronek. - Co 
więcej, w latach kolejnych 
również nie wygospoda-
rowano potrzebnej sumy 
mimo tego, że taki remont 
był po prostu koniecznością. 
Po 3 latach oczekiwania 
pani Dymek postanowiła 
naprawić dach za własne 
pieniądze. Bo ile można cze-
kać na decyzję urzędników, 
gdy woda kapie na głowy 
przez podziurawiony dach? 

Właścicielka zakupiła 
więc materiały do pokrycia 
dachu. Na ten cel musiała 
pożyczyć pieniądze od 
znajomych i rodziny. Ale w 
momencie, gdy zamówione 
materiały zostały dostar-
czone i prace miały już 
się rozpocząć, pojawił się 
konserwator zabytków. Po 
przeprowadzeniu oględzin 
zakwestionował możliwość 
użycia blachodachówki 
jako wykończenia dachu. 
Nakazał zamiast tego 
położyć nowe dachówki 
ceramiczne o takim samym 
wzorze i kolorze, jak stare. 
Takie rozwiązanie jest 
jednak o wiele droższe i 
przekraczało możliwości 
� nansowe właścicielki. 

- Tymczasem pienią-
dze na blachodachówkę, 
która stała się materiałem 
bezużytecznym – zosta-
ły już wydane – dodaje 
Marcin Skowronek. - I 
zmarnowane, bo dociętego 
na wymiar materiału nie 
można już zwrócić. Pani 
Renata złożyła więc kolejny 
wniosek o do� nansowa-
nie, który znów został 
rozpatrzony negatywnie. 
Ostatecznie właścicielce 
udało się zebrać odpowied-
nią kwotę, nabyć dachówkę 
i wyremontować dach. Po 
wykonaniu tych prac był 
kolejny wniosek i odpo-
wiedź z urzędu, że... UM 
nie re� nansuje inwestycji! 
Warto dodać, że wcześniej 
prezydent Hildebrandt 
wręcz namawiał do działa-
nia twierdząc że pieniądze 
na pewno się znajdą. Ale 
się nie znalazły...
Rafał Korbut

Zabytkowy budynek przy ul. Wałowej 9 od lat wyma-
gał kapitalnego remontu. Właścicielka chciała prze-
prowadzić chociaż częściowy remont, aby doraźnie 
poprawić stan (przede wszystkim dziurawego dachu). 
Ale urzędnicy miejscy nie zgodzili się na to, jednocze-
śnie odmówili do� nansowania kompleksowych prac. 
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Jak to się stało, że będąc najpierw społecz-
nikiem działającym w klubie sportowym, 
doszedł Pan do najwyższej funkcji władzy 
uchwałodawczej w mieście, czyli Przewod-
niczącego Rady Miasta Rumi?

- Faktycznie, początkowo miałem w planie 
pracować przede wszystkim na płaszczyźnie 
społecznej – zajmować się sportem, rekreacją, 
pracą z dziećmi i młodzieżą - również tą ”nie 
najłatwiejszą”. Natomiast już w trakcie pierw-
szych miesięcy obecnej kadencji włączałem 
się aktywnie w inną działalność. Zajmowałem 
się zagospodarowaniem przestrzennym, bu-
dżetem i � nansami, sprawami edukacji naj-
młodszych, komunikacją - a zwłaszcza 
infrastrukturą drogową. Ana-
lizowałem również pro-
blemy przedsiębiorców, 
fatalny stan mieszkań 
komunalnych oraz ich 
niewystarczającą licz-
bę.  Wielokrotnie to 
sami mieszkańcy po-
kazywali mi wiele 
problemów miej-
skich,  odnosząc 
się do własnych 
przykładów. Świa-
domość, że można 
w Rumi rozwiązać 
wiele różnych spraw 
społecznych pozwoli-
ła mi podjąć decyzję 
o konieczności 
skoncentrowania 
się na 

pracy w samorządzie, z jednoczesnym konty-
nuowaniem mojej dotychczasowej działalno-
ści.

Cztery lata w Radzie Miejskiej to dużo czy 
mało?

- Odpowiedzi na to pytanie nie da się udzielić 
od razu. Wszystko bowiem zależy od tego, kto 
w jakim stopniu jest aktywny - choć przez 4 
lata można się bardzo wiele nauczyć. W moim 
przypadku zaprocentowała ścisła współpraca 
ze starostą wejherowskim, Józefem Reszke, 
który jest bardzo wartościową osobą  i do-
świadczonym samorządowcem. Skupiając 

się na działalności w Rumi, miałem tak-
że okazję czerpać doświadczenie 

z pracy innych włodarzy miast, 
m.in. prezydenta Gdańska, 

Pawła Adamowicza. Te oso-
by naprawdę chcą i potra� ą 
współpracować, a najlep-
szym dowodem na skutecz-
ne współdziałania na rzecz 
całej naszej Metropolii jest 
Stowarzyszenie GOM, które 

już teraz przynosi korzyści 
całemu regionowi. Grzechem 
byłoby nie wykorzystać ta-
kiego wspólnego potencjału, 

doświadczenia i olbrzymich 
osiągnięć.

Współpracy i gry drużyno-
wej nauczył się Pan w sporcie, 

gdzie w 2004 roku zdobył Pan 
tytuł Mistrza Polski.

- Zgadza się. Gra zespołowa to bardzo 
ważna sprawa, ale równie ważne 

są kultura i szacunek  wobec 

przeciwnika. Kiedy grałem w drużynie Arki 
Gdynia Rugby podczas meczów derbowych 
z Lechią Gdańsk wielokrotnie doświadczałem 
spięć na boisku i bardzo twardej gry, nato-
miast wszystko odbywało się przy olbrzymiej 
kulturze i szacunku dla przeciwnika. Mecze 
z Lechią to była święta wojna na boisku, a po 
meczu było już spotkanie z kolegami z Lechii. 
Zapewne dlatego teraz jest mi bardzo łatwo 
rozmawiać z osobami reprezentującymi różne 
opcje polityczne.

Najlepszym dowodem Pańskiej asertyw-
ności jest fakt, iż Platforma, mając 2 rad-
nych w 21-osobowym składzie Rady Miasta, 
zyskała Przewodniczącego w Pana osobie. 
Ponadto z tego, co słychać, w wyborach sa-
morządowych z list PO wystartują osoby 
z różnych opcji politycznych.

- W Rumi najważniejsze jest rozwiązywa-
nie problemów jej mieszkańców i rozbudowa 
naszego miasta. To dzięki takiemu podejściu 
z naszych list KW Platforma Obywatelska 
startuje tak duża liczba kandydatów niezależ-
nych, społeczników działających na różnych 
płaszczyznach, m.in. Karolina Rydzewska - 
Przewodnicząca „Solidarności” w Igloporcie, 
Beata Ławrukajtis - Przewodnicząca Komitetu 
Mieszkańców Zagórze, Grzegorz Grinholc – 
nauczyciel, trener, Mistrz Europy w chodzie 
sportowym weteranów oraz Piotr Bartelke, 
który za swoją działalność na rzecz mieszkań-
ców spółdzielni „Janowo” został uhonorowany 
w 2009 r. odznaczeniem Zasłużony Działacz 
Ruchu Spółdzielczego.  Startują z nami 
również byli wiceburmistrzowie: Ryszard 
Grychtoł do Rady Powiatu i Marcin Fuchs do 
Rady Miasta. Dla niektórych niespodzianką 
jest również lista powiatowa. Słyszałem już 
pełne zdziwienia komentarze, że Pasieczny nie 

obsadził „jedynki” swoim człowiekiem. My 
doceniamy pracowite osoby, dlatego na naj-
lepszych pozycjach są doświadczeni samorzą-
dowcy. „Jedynka” to dyrektor MDK Ludwik 
Bach, „Dwójka” - Jolanta Król z MOSiR, a na 
pozycji nr 3 Leszek Winczewski  -dyrektor 
Domu Kultury „Janowo”.

Przeciwnicy polityczni zarzucają Panu, iż 
przez pewien okres Pan nie pracował.

- To prawda (odpowiada z uśmiechem Mi-
chał Pasieczny) - po 10 latach pracy w serwi-
sie Grupy Żywiec, wspólnie z żoną podjęliśmy 
decyzję, że ja zajmę się wychowaniem dziecka, 
a żona może nadal prowadzić swoją � rmę. Był 
to jeden z najwspanialszych okresów w moim 
życiu. Pozwolił mi docenić ogromną rolę ko-
biet - matek, gospodyń domowych, gdyż jest 
to najbardziej odpowiedzialna praca, często 
żmudna. Często nie widać jej codziennych 
efektów, nie ma czasu na przerwę, a wszyst-
ko jest podporządkowane temu wspaniałemu 
małemu człowieczkowi. Ale tworzy to tez nie-
samowitą więź emocjonalną z dzieckiem i za 
żadne skarby świata nie zamieniłbym czasu 
spędzonego z moim synkiem na inną działal-
ność. Ponadto, w okresie wychowywania syna, 
jak i przez ostatnie 10 lat, pracuję społecznie 
na rzecz naszego klubu Rugby Arka Rumia. 
Zajmuję się administracją, pozyskiwaniem 
środków na obozy, wyjazdy sportowe, sprzęt, 
zajęcia, opłaty, ubezpieczenia dla dzieci i mło-
dzieży, prowadzę również treningi – wszystko 
to robię, nie pobierając wynagrodzenia. A to, 
że współpracownicy polityczni pani Burmistrz 
starają się mi wyrobić opinię darmozjada i obi-
boka, no cóż …. Widać, że niewiele mogą mi 
zarzucić, skoro muszą się chwytać podobnych 
opinii, chociaż doskonale wiedzą, że od ponad 
roku z powrotem pracuję zawodowo.

Od społecznika 
do samorządu 
Rozmowa z Michałem Pasiecznym, kandydatem Platformy Obywatelskiej na Burmistrza Rumi.

Więcej o osobie Michała Pasiecznego - kandydata na Burmistrza Miasta Rumi 
- jak i o programie wyborczym, możemy się dowiedzieć wchodząc na stronę internetową 
www.michalpasieczny.pl lub www.porumia.pl

• Żonaty, ma 6 – letniego synka
• Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni - ukończone dwa kierunki na Wydziale Mechanicznym 
         – Inżynierię Zarządzania Remontami oraz Eksploatację Siłowni Okrętowych
• Praca zawodowa – 10 lat pracy w dziale serwisu , 1 rok pracy w branży doradczej
• Praca społeczna w klubie Rugby Arka Rumia – od 10 lat prowadzi administrację, pozyskuje środki  
   fi nansowe (obozy, wyjazdy, zajęcia, sprzęt sportowy, organizację turniejów), 
   a także prowadzi treningi – wszystko bez wynagrodzenia.

MICHAŁ PASIECZNY – 37 lat
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   Do Urzędu Miasta wpłynę-
ło prawie 50 wniosków, a trzy 
z nich złożył Piotr Bartelke, 
Przewodniczący Stowarzysze-
nia Mieszkańców „Janowo”.

- Złożyłem trzy projekty, któ-
re pozwolą przeznaczyć nasze 
wspólne pieniądze na moder-
nizację Parku Żelewskiego, 
budowę dwóch spowalniaczy 
ruchu drogowego na ulicy 
Filtrowej, oraz opracowanie 
projektu i dokumentacji tech-
nicznej budowy wiaduktu na 
wysokości granicy z Gdynią” 
– mówi Piotr Bartelke.

Projekt Parku Żelewskie-
go proponuje rewitalizację 
parku: wybudowanie alejek 
dla pieszych z kostki betono-
wej wraz z alejką z asfaltu dla 
dzieci jadących rowerkiem, na 
rolkach czy też na hulajnodze. 
Ujęta jest także wymiana cho-
rych drzew na nowe, kilkulet-
nie. Przy alejkach ustawione 
zostaną nowe wygodne ławki 
z oparciem, a nie jak obecnie 
- pozbierane z peronów PKP, 
które są w stanie opłakanym. 
W dalszej kolejności pojawić 
się mają się krzewy i żywopłot 
odgradzający park od ulicy 
Filtrowej, a także stanowisko 
z wodą pitną, które może słu-

żyć do przemycia twarzy i rąk, 
a także ochłodzenia się pod-
czas letnich upałów. Przewi-
dziana jest budowa parkingu 
w bocznej ulicy łączącej ulicę 
Filtrową z Katowicką, ponie-
waż obecnie po opadach desz-
czu tworzy się w tym miejscu 
dosłownie staw wodny. Wspo-
mnę jeszcze o bardzo dużym 
zaangażowaniu mieszkańców 
z ulicy Filtrowej, którzy w czy-
nie społecznym chętnie wybu-
dowaliby dwa spowalniacze 
ruchu drogowego, oferując 
swoją pracę przy budowie. 
Mieszkańcy byli zdziwieni, 
że pani Burmistrz odmówiła 
położenia „leżących policjan-
tów”, gdy wnioskowali o spo-
walniacze w  celu zwiększenia 
bezpieczeństwa. Na ulicy Fil-
trowej mieści się przedszkole, 
ulica przylega bezpośrednio 
do parku i znajdującego się 
tam placu zabaw dla dzieci, 
który nie ma zabezpieczenia 
przed wybiegnięciem dziecka 
na ulicę.   

- Wszystkie projekty zyskały 
aplauz i uznanie mieszkańców 
– mówi Piotr Bartelke. - Naj-
bardziej chcieliby oni jednak, 
aby w Janowie powstał wia-
dukt. Ten projekt cieszył się 
największą popularnością i ak-

ceptacją mieszkańców. Rumia, 
jako miasto, potrzebuje plano-
wania i odważnych zmian, do 
czego wielokrotnie zachęcał 
Michał Pasieczny - zwolennik 
budowy wiaduktu na granicy 
z Gdynią oraz inwestowania 
w Park Żelewskiego. 

Michał Pasieczny wspólnie 
z radnym Arielem Sinickim od 
kilku lat walczyli, aby powstał 
projekt modernizacji Parku 
Żelewskiego, który mógłby 
stać się prawdziwą oazą czyn-
nego wypoczynku z dużą ilo-
ścią zieleni w Janowie. Do bu-
dżetu miasta wpisywane były 
odpowiednie kwoty, jednak 
projekt nigdy nie został zreali-
zowany. 

Również temat wiaduktu 
był sprawą szeroko omawia-
ną na posiedzeniach Rady 
Miejskiej, gdyż obecna pani 
Burmistrz jest zwolennikiem 
budowy tunelu od ul. Piłsud-
skiego i wpuszczenia ruchu 
samochodów w skrzyżowanie 
przy UM – Galerii Rumia, 
natomiast większość radnych 
z Michałem Pasiecznym na 
czele uważa to za zły pomysł 
i chciałoby, aby powstał wia-
dukt jak najbliżej granicy 
z Gdynią. 
Kamil Kowalewski

Budżet obywatelski w Rumi

Chciałabym nawiązać do mojego 
artykułu z numeru 28 (358) z dnia 
01.08.2014r., w którym to przywo-
łałam sprawę planów inwestycyj-
nych dla budynku wielorodzinnego 
(o wysokości 18 m /6 kondygnacji 
/17 mieszkań) na działce o po-
wierzchni 451,0 m2 !!! wśród 
zabudowy jednorodzinnej na ul. 
Lubelskiej w Rumi. 

Otóż właściciel nieruchomości 
gruntowej złożył wniosek o wy-
danie decyzji na pozwolenie na 
budowę dla tegoż projektu typu 
monstrum. Projekt spotkał się 
z uzasadnionym sprzeciwem wła-
ścicieli nieruchomości sąsiednich 
będących stroną w postępowaniu 
administracyjnym. Właściciele ci 
złożyli liczne, poparte prawem za-
strzeżenia i wnioski do planowanej 
inwestycji, wynikające z niedostoso-
wania jej do wielu przepisów w tym:

- prawa budowlanego, prawa cy-
wilnego, rozporządzenia MI w spra-
wie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, zapisów Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego, przepisów p.poż.

 Sprawa jest pewnym kurio-
zum, w którym próbuje się obejść 
literę prawa, głównie przez „bubel” 
prawny jakim jest prawo miejscowe 
właściwej terytorialnie jednostki 
administracyjnej czyli Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego z 1998r. Od 16 lat nikt nie 
dokonał analizy zagospodarowania 
przestrzennego tego terenu i nie 
zaproponował jego aktualizacji, 
wynikającej z rozwijającej się tu 
zabudowy.

Aktualnie trwa postępowanie 
administracyjne o przystąpieniu 
do sporządzenia MPZP z uwzględ-
nieniem wymaganego i obowiąz-
kowego wskaźnika intensywności 
zabudowy, zgodnie z art. 15 ust.2 
pkt 6 ustawy z dnia 27.03.2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 

poz. 717 z późniejszymi zmianami) 
dla rejonu obejmującego również 
ul. Lubelską. Od 2003r. do dnia dzi-
siejszego nie zaktualizowano MPZP 
o wymagane prawem zapisy, które 
uregulowałyby ład przestrzenny 
i wyeliminowały patologie urbani-
styczne. Dopiero trwająca od ponad 
pół roku „batalia” mieszkańców 
z urzędnikami Wydziału Urbani-
styki i Architektury UM w Rumi 
doprowadziła do zainteresowania 
się urzędników, w kompetencjach, 
których leżą sprawy aktualizacji 
i zmian MPZP. Interweniował rów-
nież Przewodniczący Rady Miasta 
p. Michał Pasieczny - aktualnie kan-
dydat na Burmistrza Rumi.

Wracając do „monstrum”... Inwe-
stor próbuje uzyskać pozwolenie 
na budowę w warunkach obo-
wiązującego jeszcze Miejscowego 
Planu „Chaosu” Przestrzennego, 
wg mnie naruszając przy tym inne 
prawa względem stron postępowa-
nia - bezpośredniego sąsiedztwa. 

Miejscowy Plan Chaosu Przestrzennego… ciąg dalszy 

Uchwalenie w Rumi przez Radę Miejską Budżetu Obywatelskiego okazało się strzałem w 10-kę.

Opisany wyżej plan dopuszcza 
m.in. „zabudowę wolnostojącą 
z dopuszczeniem zabudowy zwartej 
na działkach przy ul. Krakowskiej, 
Lubelskiej (..) o funkcji mieszka-
niowej, usługowej lub usługowo-
mieszkaniowej”. Zapis „mieszka-
niowa” nie precyzuje jednoznacznie 
o jaką zabudowę chodzi – jedno-
rodzinną czy wielorodzinną. To 
jest tylko jeden z wielu przykładów 
niespójności i chaosu tego doku-
mentu.

Jednego właściciela nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej 
próbuje się drastycznie zacienić 
poprzez 18 m litą ścianę w ostrej 
granicy i pozbawić prawa do zbu-
dowania czegokolwiek na swojej 
działce budowlanej (dla ewentual-
nego wypasu owiec wystarczyłaby 
mu jedynie działka rolnicza, a nie 
budowlana), a drugiego właściciela, 
próbuje się przesłonić (istniejąca 
zabudowa ma 8,1m wysokości). 
W tej sytuacji jedynym prawem 

w które wkomponowuje się ten 
projekt inwestycyjny jest tzw. „pra-
wo dżungli”. Ewidentnie próbuje się 
dostosować interpretację zapisów 
prawa do tego projektu, a nie 
projekt do obowiązującego prawa. 
Decyzja jeszcze nie zapadła. Sprawa 
ta nie jest odosobnionym przypad-
kiem miasta Rumia. Czy „ochrona 
interesów osób trzecich” wynikają-
ca z zapisów tegoż MPZP i prawa 
cywilnego obejmie właścicieli 
sąsiednich nieruchomości objętych 
oddziaływaniem? Czy „dopusz-
czenie” zabudowy zwartej jest 
równoznaczne ze stwierdzeniem 
„kto pierwszy, ten lepszy”? Wygrają 
zasady, czy układy? A może warto 
też zainteresować tym projektem 
Pomorską Okręgową Izbę Architek-
tów RP? Wyborcy ogólnie zain-
teresowani tematem problemów 
zagospodarowania przestrzennego 
w Rumi z pewnością zweryfikują to 
16.11.2014r. 
Małgorzata Kopytko
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Władze spółdzielni pokazały, iż nie 
liczą się wcale z komfortem miesz-
kańców osiedla. Mogą wybudować 
budynki gdziekolwiek tylko zechcą, 
bez względu na sprzeciw społeczny. 
Mieszkańcom ulicy Gdańskiej 22 
ograniczył się mocno komfort i przy-
jemność mieszkania na tym osiedlu, 
choć władze spółdzielni stwierdziły, 
że „dla mieszkających tam nic się nie 
zmieniło, ponieważ wcześniej mie-
li widok na przychodnię, a teraz na 
blok”. Natomiast Pani Burmistrz na 
sesji Rady Miejskiej stwierdziła, że 
mieszkańcy Gdańskiej 22 są zadowo-
leni z powstania nowego budynku, 
ponieważ zasłonił on im ulicę Kato-
wicką!

Po wypłynięciu na światło dzienne 
informacji o planach na stawianie 
kolejnych budynków (między innymi 
przy ulicy Gdańskiej 4 i 14 ) radny 
miasta Ariel Sinicki zebrał prawie 90 
podpisów od mieszkańców Gdań-
skiej 14 pod protestem w sprawie 
likwidacji placu zabaw i parkingów 
przy Gdańskiej 4 i 14. Mieszkańcy 
Gdańskiej 4 zebrali kolejne kilkadzie-
siąt podpisów a protest został oficjal-
nie wręczony na zebraniu członków 
spółdzielni.

Pod wpływem oporu mieszkańców, 
mając na uwadze niedługie wybory 
do władz spółdzielni, wycofano się 
z wcześniejszych planów. Przystąpio-
no nawet do budowy wielkiego placu 

zabaw i siłowni w najstarszej części 
osiedla. Jednak - zdaniem wielu osób 
- nowa inwestycja w tym miejscu ma 
na celu opustoszenie placu zabaw przy 
Gdańskiej 14, co ułatwi decyzję o jego 
usunięciu. 

Czy jest to zatem już koniec walki 
o plac zabaw i parkingi przy Gdań-
skiej 4 i 14? Czy spółdzielnia zacznie 
bardziej liczyć się ze zdaniem swoich 
członków? Czy można ogłosić już 
zwycięstwo zwykłych mieszkańców?

Radny Ariel Sinicki ma wątpliwości.
- Cieszyłbym się bardzo z naszego 

zwycięstwa, gdyby nie jedna sprawa 
- a mianowicie brak miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego dla Janowa – mówi radny. - Już 

prawie 80 proc. terenów naszego mia-
sta posiada te plany, ale dziwnym tra-
fem dla Janowa jeszcze nie powstały. 
Na moje pytanie do Pani Burmistrz, 
kiedy one powstaną i zabezpieczą 
place zabaw, tereny rekreacyjne oraz 
parkingi przed likwidacją i zabudo-
wą, otrzymałem odpowiedź że nie 
powstaną, ponieważ spółdzielnia nie 
występuje o ich stworzenie.

Naturalne jest, że spółdzielnia nie 
wystąpi do urzędu miasta o stworze-
nia takich planów, ponieważ wtedy 
musiałaby się zwracać do Rady Miej-
skiej o każdą ich zmianę, a na chwilę 
obecną do rozpoczęcia budowy wy-
starczy praktycznie wydanie warun-
ków zabudowy przez Burmistrza.

- Na szczęście od kandydata na bur-
mistrza w nadchodzących wyborach 
samorządowych – Michała Pasieczne-
go - otrzymałem zapewnienie i obiet-
nicę, że w przypadku jego wyboru 
urzędnicy niezwłocznie przystąpią do 
prac nad tym dokumentem, a wtedy 
mieszkańcy będą mogli spać spokoj-
nie – dodaje Ariel Sinicki. - O pla-
nowanych inwestycjach dowiedzą się 
dużo szybciej, od swoich przedstawi-
cieli w Radzie Miejskiej, którzy będą 
mogli zablokować kontrowersyjne 
pomysły niemające poparcia społecz-
nego. Tak jak ma to miejsce dzisiaj 
z terenem przy ulicy Rajskiej na Starej 
Rumi. 
(KK)

Czy Janowo zostanie 
całkowicie zabudowane?
Od dwóch lat, czyli od momentu budowy wielkiego bloku przy ulicy Katowickiej naprzeciw budynku 
przy Gdańskiej 22, na mieszkańców Janowa pada blady strach.

Zawody będą odbywały się w dwóch 
kategoriach wiekowych: do lat 11 oraz do 
lat 14. Ponadto dla dzieci jest przygotowana 
cała masa atrakcji, będą m.in. konkuren-
cje sprawnościowe; za zaliczenie wszyst-
kich każdy otrzyma pamiątkowy medal. 
Oprócz tego będą ustawione cztery wielkie 
dmuchańce – zjeżdżalnie oraz do skakania, 
z których dzieci przez 3 godziny od godz. 
12.00 do 15.00 będą mogły korzystać za 
darmo. W programie o godz. 15.00 prze-

widziany jest też mecz pokazowy Rugby 
7 (odmiany siedmioosobowej) i będzie 
to oficjalne zakończenie kariery Michała 
Pasiecznego.

Całość imprezy będzie umilała muzyka, 
przewidziany jest występ zespołu muzycz-
nego z Gimnazjum nr 2, a na telebimie bę-
dzie obejrzeć największe sukcesy sportowe 
Arki Rumia, m.in. zdobycie Pucharu Polski 
Rugby 7 w latach 2008 i 2009. Serdecznie 
zapraszamy! (KK)

Festyn na 10-lecie
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Z okazji okrągłego jubileuszu klub w najbliższą niedzielę 
przygotował festyn, na którym odbędzie turniej o Puchar Rumi
w Rugby TAG, czyli bezkontaktowej odmianie rugby. 
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Impreza, która miała miejsce w sobotnie po-
południe, rozpoczęła się w Parku Żelewskiego 
przy ulicy Filtrowej. Po powitaniu zebranych 
przez Krystynę Kłosin, poseł na Sejm i Elż-
bietę Rogalę – Kończak, burmistrz miasta, 
rozpoczęła się krótka rozgrzewka przed cze-
kającym seniorów spacerem ulicami Rumi. 
Trasa marszu wiodła ulicami Filtrową, Gdań-
ską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickie-
go i Mickiewicza aż do parku przy Miejskim 
Domu Kultury.

Obecni na marszu seniorzy nie kryli zado-
wolenia z tego typu akcji. 

- Dla wielu z nich był to już trzeci marsz - 
mówi Krystyna Kłosin poseł na Sejm RP. - To 
impreza intergracyjno-rekreacyjna odbywają-
ca się w związku z tym, że 24 lata temu Orga-
nizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 
1 października Dniem Ludzi Starszych. U nas 
taki marsz organizuję po raz trzeci, odbywa się 
on pod patronatem Parlamentarnej Grupy Ko-
biet. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na 
seniorów w polskim społeczeństwie oraz za-
chęcić władze lokalne do większej aktywności 
na rzecz najstarszych mieszkańców.

O tym, że władze lokalne interesują się tym 
tematem, świadczy liczna obecność radnych 
miejskich z Michałem Pasiecznym, Przewod-
niczącym Rady Miasta Rumi na czele.  

– To wspaniałe, że tylu seniorów bierze 
udział w Marszu - zauważył przewodniczący 
Pasieczny. - Wiele osób starszych działa bardzo 
aktywnie w rumskich organizacjach pozarzą-
dowych. Uważam, że miasto powinno bardziej 
wspierać i promować takie inicjatywy. Należy 

zapewnić ludziom starszym możliwość aktyw-
nego i godnego życia.

Wśród licznie zgromadzonych uczestników 
sporą grupę tworzyli słuchacze Rumskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów z terenu miasta 
Rumi. Zauważyć dało się także ludzi w nieco 
młodszym wieku – wraz z seniorami ulicami 
miasta maszerował m.in. Marcin Fuchs, wice-
burmistrz do spraw społecznych Rumi w la-
tach 2011-2013 (35-latek). 

- Bycie tutaj wynika między innymi z wycho-
wania i tradycji, w domu rodzinnym wpojo-
no mi szacunek do osób starszych – wyjaśnia 
Marcin Fuchs. - Zmieniające się czynniki de-
mograficzne powodują konieczność myślenia 
o kompleksowej polityce senioralnej. Tu widzę 
wielką rolę samorządu i społeczności lokalnej. 
Trzeba jak najbardziej wspierać aktywność 
edukacyjną, społeczną i kulturalną seniorów. 
Moja obecność na marszu jest wyrazem sza-
cunku i wdzięczności dla tej części mieszkań-
ców Rumi.

Marsz zakończył się w parku przy Miejskim 
Domu Kultury. Tam na uczestników czekał 
drobny poczęstunek oraz goście, którzy opo-
wiedzieli o dyscyplinie nordic-walking i udzie-
lali porad lekarskich. Impreza zakończyła się  
koncertem kameralnym pt. „Oczaruj Mnie 
Muzyko” w Miejskim Domu Kultury. Wystą-
pili: Bogna Forkiewicz – sopran, Jacek Szy-
mański – tenor, Dariusz S. Wójcik – bas, Rafał 
Lewandowski – fortepian. Tradycyjnie artyści 
porwali publikę swoim występem i nie zostali 
wypuszczeni bez bis-ów.  Kamil Kowalewski

Seniorzy przemaszerowali 
ulicami miasta
Już po raz trzeci rumscy seniorzy maszerowali ulicami miasta. Akcji odbywającej się od 3 lat 
patronuje Krystyna Kłosin Poseł na Sejm RP we współpracy z Parlamentarną Grupą Kobiet.
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Możemy powiedzieć że to była 
bardzo udana niedziela Akademii Piłki 
Siatkowej(05.10.2014). W kategorii 
młodziczek został rozegrany Turniej 
Kwalifikacyjny Mistrzostwa Pomorza 
Młodziczek. Rozegrano 5 meczów 
pomiędzy zespołami: APS Rumia I- 
Treflem Gdynia mecz wygrały nasze 
dziewczęta 2:0, drugi mecz APS Rumia 
I- APS Rumia II zwyciężył I zespół 
APS 2:0. Kolejny mecz rozegrały 
zespoły APS Rumia II- Trefl Gdynia 
I 0:2. Czwarty mecz APS Rumia I- 
Lider Dębogórze zakończony zwycię-
stwem naszej drużyny 2:0. Ostatnie 
spotkanie pomiędzy zespołami APS 
Rumia II a Alpatem Gdynia zakończy-
ło się zwycięstwem naszej drużyny 2:0. 
Dziewczęta APS Rumia I w składzie: 
K. Żak, S. Mazurek, A. Stolińska, W. 
Konefke, Z. Przyradzka, S. Rejter, A. 
Makowska, I. Doering zakwalifikowały 

się do pierwszej ligi mistrzostw woje-
wództwa młodziczek.

O godz. 17 odbył się mecz II Ligi 
Kobiet APS Rumia z Akademią 
Pomorską Czarni Słupsk. Mecz, który 
stał na wysokim poziomie siatkarskim 
wygrały nasze panie 3: 0. W dniu tym 
nie zabrakło wielu emocji sportowych. 
Skład naszego zespołu: A. Modrze-
jewska, M .Meller, I. Narwojasz, A. 
Laskowska, A.Wilczyńska, A. Rychter, 
D. Reszka ( Libero); M .Orlicka, N. 
Filipkiewicz, O. Rudnik, H. Piotrowicz, 
W. Chodyko.

3 października trzy zespoły Żaków 
Rugby Arka Rumia rozegrały swoje 
mecze w ramach Regionalnego Tur-
nieju Dzieci w Sopocie. Turniej ten za-
liczany jest do punktacji Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Pierwszy zespół 
Żaków zajął IV miejsce , zespół Mini 
Żaków zajął ósme miejsce. W turnieju 

zagrał drugi zespół Żaków, który został 
sklasyfikowany na ostatnim miejscu 
ponieważ w swoim składzie posiadał 
dwóch zawodników starszych. Z roze-
granych meczów zajął by trzecie miej-
sce. Ciekawostką jest fakt że w Rugby 
kontaktowym występują w zespole 
dziewczęta, które bardzo dobrze sobie 
radzą w tej grze. Trenerami zespołów 
są Michał Pasieczny i Błażej Dębski. 
Życzę trenerom wielu sukcesów z pod-
opiecznymi.

Kolejny weekend dla naszych piłka-
rzy zakończył się pomyślnie. Zespół 
seniorów MKS Orkan Rumia wygrał 
u siebie 3:1 z Wietesią Skarszewy. Nasz 
zespół zajmuje drugie miejsce w swojej 
tabeli rozgrywkowej za zespołem 
Stolem Gniewino a przewagi mają 
pięć punktów nad trzecim zespołem . 
Zapraszam wszystkich mieszkańców 
na stadion miejski w dniu 19 paździer-

nika 2014 roku o godz. 11.00. W tym 
dniu zostanie rozegrany ważny mecz 
ze Stolemem Gniewino. Wszyscy 
trzymamy „kciuki” za nasz zespół bo 
awans jak najbardziej się im należy.

Również zespoły juniorów wygrały 
swoje mecze. Zespół Junior A zremiso-
wał 1:1 z zespołem Stolem Gniewino. 
Junior B wygrał z zespołem Amigo 
Przyjaźń 2:0. 

Nasi tenisiści z KAMIX Akademii 
Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto 
Kaszubskie wygrali trzeci mecz w Roz-
grywkach III Ligii tenisa stołowego 
10: 0 z drużyną AZS AWFi S Gdańsk. 
Obecnie zajmują pierwsze miejsce 
w swojej grupie rozgrywkowej. Nato-
miast nasza drużyna SL SALOS Rumia 
w IV Lidze zajmuję przedostatnie 
miejsce w swojej grupie. Myślimy że 
nasze zespoły tenisa stołowego awan-
sują do wyższych lig.

Rumski sport babskim okiem

Jolanta Król, 
radna powiatowa
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Grupowe zakupy coraz bar-
dziej zyskują na popularności. 
Idea jest znana każdemu, kto 
był w Makro, lub kupował na 
Gruponie. Sprawa wygląda 
podobnie w przypadku usług 
finansowych, takich jak ubez-
pieczenia. 

Każdy z nas wie, na czym po-
legają ubezpieczenia ogólnie: 
wybieramy zakres ochrony, 
określamy sumy świadczeń, 
a towarzystwo na podstawie 
indywidualnie określonego ry-
zyka wylicza dla nas składkę. 
Po jej opłaceniu, gdy zajdzie 
zdarzenie ubezpieczeniowe 
(wypadek, zachorowanie, zgon 
itp) wypłacane jest należne 
świadczenie.

Grupowo znaczy taniej
Ubezpieczenia grupowe wy-

różnia na tle indywidualnych 
ubezpieczeń pewna forma stan-
daryzacji klienta i - co za tym 
idzie – ograniczenie formal-
ności do minimum. Produkty 
te najczęściej spotykane są w 

Tak 
może 

wyglądać 
Twoja 

polisa!

Ubezpieczeniowa rewolucja! 
Płać mniej, dostaniesz więcej!

miejscach pracy, gdzie pracowni-
cy mogą ubezpieczyć się „wspól-
nie” i - jak to bywa w przypadku 
wszelkiego rodzaju zakupów 
hurtowych – taniej. Takie są nie-
stety wyłącznie założenia. Rynek 
ubezpieczeń jest bardzo konku-
rencyjny, a świadomość klienta 
znikoma, toteż często spotyka się 
sytuacje, gdy dana oferta daleka 
jest od korzystnej. A przecież 
ochrona obejmuje zdrowie i ży-
cie pracowników oraz członków 

ich rodzin! Wszystkim nam za-
leży więc, aby ubezpieczenie było 
przede wszystkim solidne, a sumy 
gwarancyjne dawały bezpieczeń-
stwo nam i naszym bliskim. 

Sprawdź jakie są plusy i mi-
nusy ubezpieczeń grupowych, 
oraz czy Twoje faktycznie się 
opłaca! 

Wady i zalety grupówek
Tak zwane grupówki są stosun-

kowo łatwe do założenia (brak 

szczegółowych badań), oraz mają 
bardzo szeroki zakres świadczeń, 
obejmując przy tym partnerów, 
dzieci, a czasem nawet teściów 
czy rodziców, dzięki czemu 
możemy się czuć bezpiecznie 
w każdej sytuacji. Problemem 
bywa  natomiast standaryzacja, 
przez to często w naszym wa-
riancie płacimy za świadczenia 
które nie są nam potrzebne. Np. 
chcąc ubezpieczyć żonę, w pa-
kiecie idą od razu dzieci, które 

niekoniecznie mamy. Albo po 
co kawalerowi świadczenie z ty-
tułu zachorowania partnera? Za 
wszystkie te dodatki, niezależnie 
czy potrzebne, musimy jednak 
płacić.

Minusem grupówek jest też 
dostępność. Zwykle pracodaw-
ca dostaje kilka wariantów tylko 
jednego towarzystwa, a my mu-
simy obejść się smakiem patrząc 
na korzystniejsze oferty konku-
rencji. 

Ubezpieczeniowa 
rewolucja!

Od pewnego czasu na rynku 
pojawiły się tak zwane grupy 
otwarte, które niosą ze sobą 
wszystkie korzyści „wspólnych 
zakupów”, dając nam do wybo-
ru szeroki wachlarz wariantów 
ubezpieczenia. Dzięki temu 
każdy znajdzie zakres ubezpie-
czeń na miarę swoich potrzeb. 
Największym ich atutem jest 
właśnie dostępność - jak sama 
nazwa wskazuję może do nich 
przystąpić praktycznie każdy! 
By to zrobić, nie trzeba być w 
ogóle zatrudnionym. Daje to 
możliwość utworzenia grupy 
znacznie większej niż pracow-
nicy nawet wielkich zakładów, 
a tym samym otwiera nam dro-
gę do najkorzystniejszych ofert 
na rynku! Dzięki temu możesz 
ubezpieczyć się nawet na 500 
tys. zł już za 50 zł miesięcz-
nie!

Przekonaj się sam!
Wejdź na strone: http://is.po-

morze.pl/pko/ i sam dobierz 
wariant który najlepiej od-
powiada potrzebom Twoim i 
Twoich bliskich, a także porów-
naj swoją obecną ofertę. Skąd 
wiesz, czy nie przepłacasz? 
Zadzwoń pod numer 534 368 
143 i ubezpiecz się korzystnie 
już dziś!
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75 rocznica wybuchu II 
Wojny Światowej zaowo-
cowała podjęciem uchwały 
o uczczeniu pamięci ofiar 
zbrodni, dokonanej na Pomo-
rzu Gdańskim w latach 1939-
1940. Podjęta 26 września 
2014 r. przez Sejm RP uchwa-
ła i odczytana przez wice mi-
nistra rolnictwa Kazimierza 
Plocke, stała się hołdem za 
poległych w Piaśnicy. Jak co 
roku, głównym wydarzeniem 
uroczystości była msza świę-
ta, poprzedzona występem 
artystycznym młodzieży z 
Samorządowego Gimnazjum 
w Bolszewie. Młodzież pod 
opieką nauczycielek Doro-
ty Sychowskiej i Marzeny 
Jędrzejewskiej przedstawiła 
fragmenty „Elegii Piaśnic-
kiej” autorstwa zmarłej re-
daktor Reginy Osowickiej. 

O szczególnym charakterze 
miejsca przekonywał w swo-
im wystąpieniu wójt gminy 
Wejherowo Henryk Skwar-
ło. Wójt zaznaczył, że dzię-
ki staraniom gminy i wielu 
środowisk patriotycznych, 
obchody skupiają się na tym, 
aby dotrzeć z wiedzą o Piaśni-
cy do młodych ludzi. Gmina 
dokłada wszelkich starań, aby 
obchody były kontynuowane 
i wzbogacane. 

- Do dziś trwają badania nad 
liczbą ofiar zamordowanych 
w Piaśnicy, bo hitlerowcy 
czynili wszystko, aby zatrzeć 
ślady zbrodni – mówi wójt 
Henryk Skwarło. – Podejmu-
jemy działania, aby przekazy-
wać wiedzę o tych okrutnych 
wydarzeniach do budowania 
tożsamości wolnego narodu.

Kompania reprezentacyjna 
Marynarki Wojennej odda-
ła salwy honorowej a przed 
ołtarzem polowym delega-

W 75 rocznicę mordu w Piaśnicy
GM. WEJHEROWO | W Lesie Piaśnickim odbyły się największe w tym roku uroczystości ku czci osób pomordowanych przez hitlerow-
ców w latach 1939-1940 oraz  w 75 rocznicę mordu w Piaśnicy. Mszę św. w intencji ofiar odprawił ks. biskup Wiesław Szlachetka. 

cje złożyły wiązanki kwiatów i 
złożyły hołd pomordowanym. 
Wśród gości znalazł się por. w 
st. spocz. Aleksander Pawelc, 
uczestnik i świadek wydarzeń 
sprzed 75 lat oraz weterani 
walk niepodległościowych. 
Kwiaty przed ołtarzem piaśnic-
kiej kaplicy złożyli m.in. wójt 
gminy Henryk Skwarło, wice 
minister rolnictwa Kazimierz 
Plocke czy marszałek woje-
wództwa pomorskiego Mieczy-
sław Struk. Ponadto delegacje 
powiatu puckiego i wejherow-
skiego, Urzędów Miast i Gmin, 
służb mundurowych, przedsię-
biorstw, harcerstwa, stowarzy-
szeń i placówek oświatowych. 
Tegoroczne obchody na prośbę 
kustosza Sanktuarium w Piaśni-
cy ks. prałata Daniela Nowaka 
wzbogacone zostały o poświę-
cenie nowego krzyża i pomni-
ka bł. siostry Alicji Kotowskiej. 
Na znak pokoju wypuszczono 
w niebo sto gołębi pocztowych.

Jak co roku, głównym wydarzeniem uroczystości była msza święta, poprzedzona występem 
artystycznym młodzieży z Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie
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Samorządowa kampania 
wyborcza rozkręca się 
z każdym tygodniem. I 
niestety staje się coraz 
ostrzejsza. Nie wiem, skąd 
bierze się przekonanie, 
że wyborcy lubią głoso-
wać na partie, lokalne 
komitety, które w sposób 
agresywny, często bardzo 
brutalny, zwalczają swoich 
konkurentów.

Oczywiście trzeba uwy-
puklać różnice progra-
mowe, przekonywać do 
walorów swoich kandy-
datów, doszukiwać się 
słabych punktów u kon-
kurencji. To jest w końcu 
istota i podstawowy cel 
każdej kampanii. Tego 
też oczekują wyborcy, bo 
chcą mieć ułatwione za-
danie przy urnie. Inaczej 
musieliby głosować „w 
ciemno”, a tego nikt nie 
lubi. Sam często po wy-
borach słyszałem tłuma-
czenie – „Boże, gdybym ja 
dziś wiedział to, co teraz 
wiem, to bym nigdy na 
nich (na niego, na nią) 
nie zagłosował”. Większa 
wiedza o kandydacie, jego 
partii lub komitecie wy-
borczym pozwala uniknąć 
późniejszych, niemiłych 
rozczarowań. Ale to wcale 
nie znaczy, że należy 
konkurentów traktować 
jak śmiertelnych wrogów, 
a niestety tak się często 
dzieje. W konsekwencji, 
w kampanii stosuje się 
makiawelistyczną zasadę 
„cel uświęca środki”, 
czyli wszystkie chwyty 
są dozwolone. Pojawiają 
się więc złośliwe plotki, 
obrzydliwe insynu-
acje, kłamliwe zarzuty. 
Te dotyczące dorobku 
zawodowego, działalności 
publicznej, a nawet spraw 
osobistych i rodzinnych. 
Wszystko po to, by oczer-
nić konkurenta i zepsuć 
mu opinię. By wyborca 
mógł z czystym sumie-
niem powiedzieć, przecież 
ja na „kogoś takiego” 
zagłosować nie mogę. Nie 
jestem naiwnym idealistą. 
Na własnej skórze prze-
konałem się, że także w 
polityce lokalnej, biblijne 

nastawianie drugiego po-
liczka wcale nie popłaca. 
Jest wręcz traktowane jako 
dowód przyznania się 
do zarzucanych czynów, 
albo przejaw słabości, a 
na mięczaków raczej się 
nie głosuje. Trzeba więc 
oddać, równie mocno, 
by tak samo zabolało i 
spirala agresji i nienawiści 
sama się nakręca. Skoro 
przeciwnik gra nie fair, a 
jeszcze ksiądz go broni, 
to dlaczego my mamy być 
tacy święci. Wiem o czym 
mówię, bo w przeszło-
ści o mało nie stałem 
się zakładnikiem takiej 

filozofii. Wolałem wycofać 
cały nakład swojej ulotki 
wyborczej, niż skrzywdzić 
dwie osoby niesprawdzo-
nymi informacjami. Jak 
łatwo się domyśleć, wcale 
mi to nie pomogło, ale 
swojej decyzji, ani wtedy, 
ani dziś nie żałuję. Od 
początku swojej działal-
ności politycznej hołdo-
wałem zasadzie, że „lepiej 
godnie przegrać, niż podle 
wygrać”, bo politykiem 
(posłem, radnym, starostą, 
prezydentem, burmistrzem, 
wójtem) się bywa, a czło-
wiekiem jest się przez całe 
życie. Tym bardziej mam 
moralne prawo, by prze-
strzec tych, którzy startują 
w najbliższych wyborach, 
że brutalizacja kampanii, to 
droga donikąd. Bo wybory 
się skończą, a życie toczyć 
się będzie dalej. I trzeba 
będzie dla dobra swoich 
lokalnych społeczności 
(miasta, gminy, powiatu, 
województwa) nadal ze 
sobą rozmawiać, dogady-
wać się, współpracować. 
A jest to utrudnione, 
często wręcz niemożliwe, 
gdy po kampanii zostają 
wzajemne, głębokie żale 
i pretensje, a niekiedy 
ciągnące się miesiącami 
procesy sądowe.

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

Rada powiatu wyraziła wolę 
powołania Powiatowej Biblio-
teki Publicznej i prowadzenia 
jej od dnia 2 listopada 2014 
roku w budynku ZSP nr 2 
przy ulicy Strzeleckiej 9, gdzie 
dawniej mieściła się siedziba 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, bo zgodnie 
z ustawą powiat powinien 
prowadzić co najmniej jed-
ną powiatową bibliotekę pu-
bliczną. Zadaniem biblioteki 
będzie m.in. gromadzenie, 
opracowywanie materiałów 
bibliotecznych oraz udziela-
nie bibliotekarzom pomocy 
instrukcyjno-metodycznej i 
szkoleniowej a także sprawo-
wanie nadzoru merytorycz-
nego nad gminnymi bibliote-
kami publicznymi. 

-Biblioteka jako instytucja 
kultury finansowana będzie 
z budżetu powiatu w formie 
dotacji -mówi starosta po-

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

Brutalna 
kampania

Samorządowa 
kampania 
wyborcza 
rozkręca się 
z każdym 
tygodniem. 

Nowa biblioteka
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KULTURA | Wkrótce powstanie biblioteka powiatowa. Placówka będzie 
funkcjonowała przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. 
Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji w starostwie. 

telniczych, informacyjnych i 
kulturalnych, w tym w zakresie 
wiedzy o regionie, upowszech-
niania nauki i wiedzy oraz nad-
zór merytoryczny nad siecią 
biblioteczną w powiecie wejhe-
rowskim. Cele i zadania realizo-
wane przez bibliotekę określi jej 
statut a źródłem finansowania 
działalności biblioteki będzie 
dotacja powiatu, darowizny i 
środki z innych źródeł. Bibliote-
ka ma współpracować z innymi 
bibliotekami, instytucjami kul-
tury, podmiotami prowadzący-
mi działalność kulturalną oraz 
z stowarzyszeniami i związkami 
twórców i artystów. Na czele 
placówki będzie stał dyrektor, 
którego powoła zarząd powiatu 
na czas określony od 3 do 7 lat. 

-Usługi biblioteczne będą ogól-
nodostępne i bezpłatne – dodaje 
starosta Józef Reszke. - Bibliote-
ka może jednak pobierać opłaty 
za swoje usługi a wpływy prze-
znaczać na cele statutowe.

Podstawą gospodarki finan-
sowej biblioteki będzie roczny 
plan działalności. Wysokość 
rocznej dotacji na działalność 
ustala organizator.  (DD)

wiatu Józef Reszke. - Środki fi-
nansowe w wysokości 45 tys. zł 
przeznaczone na działalność w 
bieżącym roku zapewnione zo-
stały w budżecie.

Do zakresu działania placów-
ki będzie należało zapewnienie 
obsługi bibliotecznej miesz-
kańców powiatu, rozwijanie i 
zaspokajanie ich potrzeb czy-

Na czele placówki będzie stał dyrektor, którego powoła 
zarząd powiatu na czas określony od 3 do 7 lat
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Opiekunowie Koła Tury-
stycznego „Wanoga”, działają-
cego w ZSP nr 3 w Wejherowie, 
zorganizowali kolejny wyjazd 
turystyczno-dydaktyczny do 
Murzasichle koło Zakopanego. 

W drodze na Podhale ucznio-
wie zwiedzili klasztor na Ja-
snej Górze w Częstochowie. 
W Zakopanem atrakcją okazał 
się wjazd kolejką szynową na 
Gubałówkę i zjazd wyciągiem 
krzesełkowym z Butorowego 
Wierchu. Młodzież zwiedziła 
również kościółek w Jaszczu-

rówce, cmentarz na Pęksowym 
Brzyzku, spacerowała po zna-
nym zakopiańskim deptaku - 
Krupówkach.

Największym wyzwaniem 
okazały się jednak wędrów-
ki górskimi szlakami. Wielu 
wrażeń dostarczyły przepięk-
ne krajobrazy Doliny Roztoki, 

Wielkiej Siklawy oraz Doliny 
Pięciu Stawów. Niezapomnia-
ne chwile przeżyła młodzież w 
Dolinie Kościeliskiej przemie-
rzając jaskinie Mylną i Smoczą 
Jamę.

Niezwykle ciekawa okazała 
się lekcja w Izbie Regionalnej 
u Gąsieniców w Murzasichle, 

gdzie każdy miał okazję poznać 
historię i tradycje Podhala. Przy 
okazji uczniowie kształcący się 
w zawodzie technik hotelarstwa 
zapoznali się z funkcjonowa-
niem sektora bazy noclegowej, 
pracą przewodnika i sektorem 
atrakcji turystycznych.

Ostatnim punktem programu 

był przystanek na platformie 
widokowej przy kopalni od-
krywkowej węgla brunatnego 
w Bełchatowie, którą uczniowie 
podziwiali w drodze powrot-
nej. Tydzień w Tatrach minął 
bardzo szybko, ale wspomnie-
nia pozostaną z pewnością na 
długo.

Z Wejherowa na Podhale
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Rajd Kobiet, zorganizo-
wany przez Automobilklub 
Orski, to zabawa i rywaliza-
cja w doborowym, damskim 
gronie. Zawody odbyły się 
na trasie przebiegającej przez 
różne punkty Trójmiasta: so-
pockie molo, ERGO Arenę,  
sopocki tor gokartowy oraz 
Kolibki Adventure Park, by 
zakończyć się w Pomarań-
czowej Plaży. 

Była to nie tylko przyjem-
ność, ale również nauka. 
Organizatorom zależało, 
by przełamać powszechny, 
krzywdzący stereotyp, że 
kobiety gorzej radzą sobie za 
kierownicą niż mężczyźni. 
Udział w imprezie sprzyjał 

Rajd Kobiet 2014 w doborowym gronie
To było wydarzenie dla pań z pasją i siłą! Kobiece zespoły wzięły udział w spektakularnym 
rajdzie. Na trasie czekało moc atrakcji i zadań do wykonania. 

zatem poprawieniu sprawno-
ści prowadzenia samochodu i 
pozwalał zdobyć nowe umie-
jętności.

W programie uwzględniono 
między innymi: przejazd w 
alko goglach, testy krajoznaw-
cze, test Stewarta, szkolenie z 
pierwszej pomocy medycznej, 
jazdy gokartami, quadami, 
wrak race, jazdy testowe no-
wymi modelami samochodów, 
spotkanie z policjantem.

Na zwyciężczynie rajdowych 
konkurencji czekały atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. A po wy-
czerpującej części sportowej 
dnia rajdowego w Pomarań-
czowej Plaży przygotowano 
moc atrakcji integrujących i 
aktywizujących: zumbę, warsz-
taty z komunikacji prowadzo-
ne przez wykwali� kowanych 
trenerów oraz  wspólne tańce i 
bankiet połączony z rozdaniem 
nagród i pucharów.

Przejażdżka 
na quadzie
dostarczała
niezapomnia-
nych wrażeń

Alko gogle 
nie ułatwiały 
prowadzenia 

samochodu
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Jest to najważniejsza i naj-
większa impreza motoryzacyjna 
w Trójmieście. Nic dziwnego, 
bowiem te targi są przeglądem 
wszystkiego, co aktualnie dzieje 

się na rynku motoryzacyjnym. 
Zwiedzający mogą obejrzeć 
ofertę najlepszych � rm – de-
alerów samochodów osobo-
wych i ciężarowych, motocykli, 

skuterów, quadów, a także � rm 
oferujących usługi branży mo-
toryzacyjnej. 

Tym razem Targi Motoryza-
cyjne 3TM różniły się od do-

tychczasowych edycji imprezy. 
Duże zainteresowanie poten-
cjalnych klientów detalicz-
nych oraz sugestie wystawców 
wskazały bowiem na potrzebę 

Największy przegląd moto-nowości
Zakończyła się VI edycja Targów Motoryzacyjnych 3TM. Wydarzenie odbyło się na terenie 
ERGO Areny i było okazją do prezentacji oferty różnych fi rm z branży.

Całkiem nowa odsłona Opla Adama

rozszerzenia formuły impre-
zy o dodatkowy dzień. „Dzień 
dla � ot i przedsiębiorców” był 
poświęcony na prezentację sto-
isk i oferty dla: klientów � oto-
wych, wybranych klientów VIP, 
dziennikarzy, władz lokalnych i 
samorządowych. Jednocześnie 
wystawcy i klienci branżowi 

mieli możliwość uczestniczenia 
w konferencjach dotyczących 
zarządzania � otą, bieżących 
zmian w prawie, związanych z 
branżą motoryzacyjną i prezen-
tacji nowości branżowych.
Dorota Korbut

Nowe modele Forda nawiązują stylistycznie do Astona Martina
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zbiór oraz roczniki statystyczne 
z lat 1945-1970, Gdynia, tel. 58 
624 35 66

BECZKI plastikowe 100 i 200 
litrów. Cena 30 i 50 złotych, tel. 
511 841 826

SPRZEDAM fotelik samocho-
dowy do 18 kg, 50 zł, tel. 668 
346 033, Rumia

SPRZEDAM drzwi 80, ze-
wnętrzne - prawe, NOWE, zbro-
jone, z wizjerem i kompletem 
kluczy, wraz z futryną, cena 650 
zł, tel. 600 702 048 

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

OKNO drewniane, kolor so-
snowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, 
jednoskrzydłowe, otwierane, 
u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-
782-024 

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

SPRZEDAM drzwi, 80, 

zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 
kluczy, cena: 400 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, pamiąt-
ki 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 napra-
wy, 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
MIESZKANIE 55m w Wejhero-
wie, 3 pokoje, 1 piętro, rok bu-
dowy 2011, wysoki standard, 
258 tys, tel. 509 524 714

SPRZEDAM ziemię 2500 m2 
w Łowczu Górnym, koło Strze-
bielina, cena do negocjacji, tel. 
607 773 292

SPRZEDAM mieszkanie 
2-pokojowe 44.8m2 blisko 
SKM i „R” Janowo ul. Dokerów 
1, II piętro, tel.: 782 983 184

PILNIE sprzedam mieszkanie 2 
pokojowe 44.8m2, ul. Dokerów 
1\5, 2 piętro, blisko SKM oraz 
„R”, Rumia-Janowo, tel: 782 
983 184

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

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 
budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

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

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem 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

DO WYNAJĘCIA mieszka-
nie 2 pokojowe w domku 
wolnostojacym blisko dworca 
głównego w Wejherowie, tel. 
693 370 251

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta, tel. 789 345 593

INNE

SPRZEDAM tanio 4 opony 
zimowe z felgami 155/13 POLO 
1, cena 320 zł, tel. 510 501 955

EDUKACJA

MATEMATYKA na każdym po-
ziomie, tanio, tel. 882 027 668

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje wod-
no – kanalizacyjne, gazowe, 

ekogroszek, pompy ciepła. 
Całe trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

POTRZEBUJESZ pożyczki, 
zadzwoń, tel: 887 840 204. 
Pożyczki � rmy Marka S.A., tel. 
533 371 800

SKUP zboża: pszenica, owies, 
jęczmień, żyto, pszenżyto, 
kukurydze, łubin, bobik itp. 
Min 24t. Zapewniam transport, 
płacę w dniu odbioru, tel. 509 
942 079

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

TOWARZYSKIE

ZWYCZAJNA, lat 40, 
atrakcyjna, ceniąca wartości, 
pozna dojrzałego Pana z klasą 
gotowego na związek, tel. 698 
718 660

28-LETNI kawaler bez nało-
gów, pozna Panią do 37 lat w 
celu stałego związku, tel. 798 

505 479

SZUKAM dziewczyny lub 
kobiety wieku od 30 - 50 lat, 
może być z dzieckiem na 
terenie całego Trójmiasta, tel. 
660 803 737

SZUKAM kochanki, ja 30 lat, 
żonaty, szukam Pani szczupłej, 
wiek bez znaczenia, tel. 601 
908 455

POZNAM fajne laski, tel. 696 
454 028, ja z Sopotu, 25 lat

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM piec CO 25kw 
drewno, węgiel, dmuchawa, 
sterownik,1500 zł, Wicko, tel. 
788 085 085

KUPIĘ spawarkę wirowa 
300-500A.lub bester, tel. 666 
074 990

BURSZTYN kupię, tel. 532 
110 190

POMOC, mam 6-cioro dzieci, 
potrzebuję ubrań, środków 
czystości, artykułów szkolnych, 
z góry dziękuję, tel. 512 757 
719

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, powieszę szafkę, 
przepcham zlew, przestawię 
meble, tel. 694 424 758

SPRZEDAM atrakcyjny księgo-
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Turniej to największa im-
preza piłkarska dla dzieci w 
Polsce i w Europie. Tylko 
w XIV edycji do rozgrywek 
zgłoszonych zostało ponad 
200 tys. dziewcząt i chłop-
ców z całej Polski. Od nowej 
edycji, turniej zostanie roz-
szerzony o dodatkową kate-
gorię wiekową U-8, której 
rozgrywki finałowe odbędą 
się na etapie wojewódzkim. 
Dzięki trzem grupom wie-
kowym o Puchar Tymbarku 
będzie mógł zagrać prawie 
każdy uczeń szkoły podsta-
wowej: U-8 (I klasa), U-10 
(II i III klasa), U-12 (IV i 
V klasa). Rozgrywki prze-
znaczone są dla szkół pod-
stawowych, uczniowskich 
klubów sportowych oraz 16 

Akademii Młodych Orłów. 
Zespoły w trzech katego-
riach wiekowych: do lat 8, 
10 oraz 12 mogą zgłaszać 
nauczyciele oraz trenerzy. 
Zapisy potrwają do 10 paź-
dziernika. Za udział każdej 
drużyny  Zwycięzców XV 
edycji w kategoriach U-10 i 
U-12 poznamy 2 maja 2015 
roku na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie. Decydu-
jące mecze zostaną rozegrane 
bezpośrednio przed finałem 
Pucharu Polski. Mecze fina-
łowe XV edycji będą wyjąt-
kowym i ekskluzywnym wy-
darzeniem, ponieważ prawo 
gry na Stadionie Narodowym 
zarezerwowane jest obecnie 
tylko dla najlepszych piłka-
rzy w Polsce: reprezentantów 
kraju oraz finalistów Pucharu 
Polski. Trzecia droga prze-
znaczona jest wyłącznie dla 

Startuje turniej „Z Podwórka na Stadion”
PIŁKA NOŻNA | Do 10 października potrwają zapisy do XV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. 
W nadchodzącej edycji największy turniej piłkarski dla dzieci w Europie zyska nową kategorię wiekową: U-8. Mecze finałowe rozegrane 
zostaną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a zwycięzcy wyjadą na mecz Reprezentacji Polski. 
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największych talentów piłkar-
skich w Polsce, czyli finalistów 
Turnieju o Puchar Tymbarku. 
Udział w meczu finałowym 
rozgrywanym na największym 
i najpiękniejszym stadionie w 
Polsce to spełnienie najskryt-
szych marzeń każdego dziec-
ka, które kocha piłkę nożną. 
Najlepsze drużyny dziewcząt i 
chłopców w kategoriach U-10 
i U-12 zagrają na murawie 
obiektu, na który trzy tygodnie 
później wybiegną finaliści Ligi 
Europy UEFA. W kategorii 
U-8 rozgrywki finałowe roz-
grywane będą na etapie woje-
wódzkim podczas finałów w 
16 województwach. Od nowej 
XV edycji zmianie ulega rów-
nież harmonogram turnieju. 
Cały system rozgrywek prze-
prowadzony zostanie w prze-
ciągu jednego roku szkolnego 
2014/2015. Etap gminny i 

powiatowy rozegrany zosta-
nie jeszcze w 2014 roku,  w 
miesiącach październik – gru-
dzień. Finały wojewódzkie 
odbędą się na przełomie mar-
ca i kwietnia 2015 roku, a fi-
nał ogólnopolski na przełomie 
kwietnia i maja przyszłego 
roku. Udział w turnieju to co 
roku wyjątkowa i niezwykle 
emocjonująca przygoda pił-
karska, zarówno dla dzieci jak 
i trenerów. Zdobywcy Pucharu 
Tymbarku w kategoriach U-10 
i U-12 wyjadą na mecz Repre-
zentacji Polski, by na żywo 
przeżyć wyjątkowe emocje 
towarzyszące grze Biało-Czer-
wonych. Zwycięzcy kategorii 
U-8 otrzymają atrakcyjne na-
grody rzeczowe. Na każdym 
etapie turnieju na trenerów i 
dzieci czekają piłkarskie upo-
minki i jedyne w swoim ro-
dzaju emocje sportowe. 

Mecze finałowe XV edycji odbędą się na Stadionie Narodo-
wym, który zarezerwowany jest obecnie tylko dla najlepszych

Urodziny Centrum Han-
dlowego „Kaszuby” były 
okazją do zaprezentowa-
nia umiejętności młodych 
adeptów Karate Kyokushin 
z Klubu Karate Kyokushin i 
Sportów Walki Sekcja Reda 
i Wejherowo.  

Dzieci wykonały pokaz 
technik karate oraz kata. 
Największe zainteresowa-
nie wzbudził jednak pokaz 
tameshiwari, czyli „próba 
rozbijania przedmiotów” w 
wykonaniu sempai Piotra To-
maszewskiego 1kyu. Pod ręką 
sempai pękały sosnowe deski 
i bloki gazobetonowe.

Przypominamy, że trwa 
ciągły nabór do szkoły sztuk 
walki. Zajęcia Karate Kyoku-
shin z sempai Tomaszewskim 
odbywają się w Redzie Reko-
wie, w Szkole Podstawowej 
Nr 5 (ul. Rekowska w środy i 
piątki o godzinie 17.00). Na-
tomiast zajęcia w Wejherowie 
we wtorki, czwartki i sobo-
ty w SP8 przy ul. Nanickiej 
prowadzi sempai Krzysztof 
Kukliński 1kyu. Zapraszamy 
dzieci, młodzież i dorosłych.
(raf)

Karatecy dali niezwykły pokaz

Dzieci wykonały pokaz technik karate oraz kata

Przypominamy, że trwa ciągły nabór do szkoły sztuk walki
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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 

Juniorzy A w grupie Gdańsk 
I w siódmej kolejce GOSRiT 
Luzino – Gryf Wejherowo 
1:1. Bramkę strzelił K. Pesti-
lenz (karny). Trenerami są 
E. Hierasimczyk i M. Szy-
mański. W Pomorskiej Lidze 
Juniorów C1 w ósmej kolejce 
Rodło Kwidzyn – Gryf Wej-
herowo 0:2. Bramki strzelili 
Sz. Krauze i F. Kątny. W skła-

dzie Gryfa zagrali: P. Młynar-
czykowski – K. Solarczyk, B. 
Gowiński, M. Koszałka, Sz. 
Krauze, M. Ustrowski, A. 
Ciski, O. Ciereszko (63’ K. 
Malz), F. Kątny (75’ K. By-
strzanowski), C. Sawczuk 
(77’ M. Oseńko), K. Lewan-
dowski (60’ A. Liedigk). 
Trenerami są T. Albecki i E. 
Hierasimczyk. W Pomorskiej 

Juniorskie sukcesy Gryfa
WYNIKI | Przedstawiamy wyniki zespołów juniorskich Gryfa 
Wejherowo w ostatnich rozgrywkach piłkarskich.

Lidze Juniorów C2 w ósmej 
kolejce Pomorze Sopot – Gryf 
Wejherowo 6:2. Trenerem jest 
Wojciech Bork. W Pomorskiej 
Lidze Juniorów D1 w ósmej 
kolejce Arka Gdynia SI – Gryf 
Wejherowo 3:1. Trenerem jest 
Wojciech Bork. W Lidze Junio-
rów D2 w grupie Gdańsk I w 
ósmej kolejce Cisowa Gdynia 
– Gryf Wejherowo 1:2. Trene-
rami są Wojciech Wasiek i M. 
Funk. W Lidze Juniorów D2 w 
grupie Gdańsk II w szóstej ko-
lejce Jedynka II Reda – Gryf II 
Wejherowo 3:5. Trenerami są 
Wojciech Wasiek i M. Funk.

KP Chemik Police został 
założony w 1968 roku. Klub 
powstał na bazie Klubu Spor-
towego „Promień”. Obejmował 
swoją działalnością w więk-
szości pracowników Zakładów 
Chemicznych Police. Pierwszą 
siedzibą klubu był hotel Za-
kładów Chemicznych. Istniały 
w nim cztery sekcje: podno-
szenia ciężarów, piłki nożnej, 
żeglarska i szachowa. W latach 
późniejszych powstała jeszcze 
sekcja kolarska, łucznicza i 
piłki siatkowej. Od samego po-
czątku sekcja piłki nożnej była 
sekcja wiodącą. Gryf Wejhero-
wo ostatnie dwa sezony grał w 
II lidze. Niestety na skutek re-
formy rozgrywek wprowadzo-
nej przez PZPN, mimo zajęcia 
dobrego 10 miejsca na koniec 

ligi, musiał się z nią pożegnać. 
W dotychczasowych ośmiu 
kolejkach podopieczni trenera 
Tomasza Kotwicy zgromadzili 
14 punktów. Gryf wygrał cztery 
mecze, dwa zremisował i dwa 
przegrał. Piłkarze z Wejherowa 
są też najskuteczniejszą ekipą 
III Ligi Bałtyckiej w dotychcza-
sowych ośmiu kolejkach, gdyż 
strzelili aż 21 bramek. Ostatni 
raz oba zespoły spotkały się w 
sezonie 2011/2012 i wtedy to 
dwukrotnie lepsza okazała się 
ekipa ze Wzgórza Wolności, 
która w meczu u siebie wy-
grała z Chemikiem Police 2:1 
pomimo iż do 84 minuty to 
policzanie prowadzili po bram-
ce Pawła Krawca. W rewanżu 
Gryf Wejherowo też okazał się 
lepszy o jedną bramkę, zwy-

Gryf rozbroił Chemika Police 2:0
LIGA | Piłkarze Gryfa Wejherowo w dziewiątej kolejce III ligi pomorsko-zachodniopomorskiej na wyjeździe zmierzyli się 
na Chemikiem Police i wygrali 2:0 (2:0) po bramkach Krzysztofa Wickiego w 2 minucie i Jacka Wicona w 8 minucie meczu.
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ciężając żółtozielonych 1:0. W 
tym spotkaniu porażką zakoń-
czył się mecz dziewiątej kolejki 
Ligi Bałtyckiej Chemika Police z 
Gryfem Wejherowo. Gospodarze 
przegrali na własnym boisku  ze 
spadkowiczem z II ligi 0:2 (0:2), 
tracąc obie bramki w zaledwie 
10 minut od rozpoczęcia spotka-
nia. Bramki strzelili w 2 minucie  
Krzysztof Wicki i w 8 minucie 
Jacek Wicon. Gryf zagrał w skła-
dzie:  W. Ferra - M. Fierka (S. Ko-
walski), P. Kostuch, M. Skwiercz, 
M. Osłowski - M. Kenner (M. 
Więcek), J. Wicon, M. Szymań-
ski, G. Gicewicz (B. Miszka) - K. 
Wicki (M. Dąbrowski), K. Rzepa. 
Rezerwowi: A. Duda, Sz. Zając, 
A. Roppel. Następne spotkanie 
rundy jesiennej odbędzie się w 
sobotę 11 października. Gryf 
Wejherowo na własnym bo-
isku podejmie Cartusię Kartuzy. 
Początek spotkania o godzinie 
16:00. 
Daria Dunajska

W rewanżu 
Gryf Wej-

herowo też 
okazał się 

lepszy
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