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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

W środę 15 października spośród 
przewidywanych kandydatów na stanowisko 
prezydenta miasta zarejestrował się Jacek 
Ga� a. Silna ekipa złożona z 21 kandydatów 
na radnych miasta popierających 
kandydaturę Ga� i twierdzi, iż „Wejherowo 
zasługuje na więcej”. 

JACEK GAFKA – OFICJALNIE 
KANDYDATEM NA PREZYDENTA 
WEJHEROWA

Na dodatkową uwagę zasługuje fakt, iż Gafka i kandydaci do rady są jedyną 
opcją, która na chwilę obecną przedstawiła pełny program działania na 
najbliższe lata, wychodząc do mieszkańców z konkretnymi propozycjami 
działań, i jako jedyna zarejestrowała kandydatów do Rady Miasta 
Wejherowa we wszystkich okręgach wyborczych.  Więcej str. 2
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Dzisiejszego dnia (piątek, 
17 października) mija termin 
zgłaszania kandydatów na 
prezydentów miast. Jednak 
już w środę 15 października, 
jako oficjalny kandydat na 
to stanowisko zarejestrowa-
ny został Jacek Gafka. Jest to 
silna kandydatura, popierana 
przez pełen skład kandyda-
tów do rady miasta. Wszyscy 
wspólnie twierdzą, że „Wejhe-
rowo zasługuje na więcej”!

Na chwilę obecną osoby star-
tujące z Komitetu Wyborcze-
go Platformy Obywatelskiej są 
jedyną opcją z zarejestrowa-
nym kompletem kandydatów, 
którzy wraz z kandydatem 
na prezydenta przedstawili 
pełny program działania na 
najbliższe lata, wychodząc do 
mieszkańców z konkretnymi 
propozycjami działań. Pro-
gram rozwoju miasta Wejhe-
rowa pod nazwą „Wejherowo 
zasługuje na więcej” jest spój-
ny z nową strategią miasta 
(na lata 2012-2022), strategią 
powiatu wejherowskiego oraz 
województwa pomorskiego. 
To program, który w centrum 
działań samorządu miejskie-
go stawia człowieka – miesz-
kańca. Program napisany jest 

Oficjalny kandydat 
na prezydenta – Jacek Gafka

przez mieszkańców Wejherowa 
(w szeroko prowadzonych od 
kilku lat konsultacjach społecz-
nych) i dla mieszkańców Wej-
herowa. Nade wszystko każdy 
z kandydatów otwarty jest na 
dyskusję na tematy związane z 
rozwojem naszego miasta.

Program działania podzielony 
został na przejrzyste części: sfe-
rę społeczną, inwestycyjną oraz 
działania ogólne, sprawy różne 
(w tym funkcjonowanie urzędu 
miasta). 

Jacek Gafka od urodzenia 
związany jest z Wejherowem – 
pokazując swoje przywiązanie 
do miasta na każdym kroku 
– o czym świadczy jego biogra-
fia. Swoją kandydaturą wnosi 
przede wszystkim młodość, 
świeżość i energię w działaniu. 
Od czterech lat, dzięki poparciu 
mieszkańców, sprawuje mandat 
radnego, a w swojej pracy stara 
się uwzględniać równomierny 
i zrównoważony rozwój całego 
miasta. Dodatkowo ma bogate, 
kilkunastoletnie doświadczenie 
związane z pracą w samorządzie.
Cały program i sylwetki 
wszystkich kandydatów znaleźć 
można na stronie:  
www.jacekgafka.pl 
(red)
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Miało być o wyborach, ale nie będzie. Coraz 
częściej dochodzą do mnie głosy zatrwożo-
nych mieszkańców. Szczególnie tych, którzy 
stoją popołudniami i wieczorami na przystan-
ku autobusowym przy ulicy Mickiewicza w 
Wejherowie. Stoją i patrzą, i widzą co dzieje 
się dokładnie naprzeciwko przystanku! Tłu-
my młodzieży, w tym także gimnazjalnej 
wchodzi i wychodzi szybkim krokiem 
z pewnego lokalu. Ten lokal jest nie-
mal dokładnie na zapleczu Urzędu 
Miasta! Wszyscy delikwenci w 
kapturach. Niektórzy za-
jeżdżają samochoda-
mi. Część przycho-
dzi także do sklepu 
spożywczego na 
rogu i prosi o… 
No, o co? Piwo? 
Też. Wino? Rzad-
ko. Papierosy? 
Też. Ale główne 
pytanie brzmi: są 
lu� i szklane? Nie-
którzy mówią � � i 
albo cygarniczki. Po co 
to wszystko potrzebne? 
Chyba nie muszę nikomu 
tłumaczyć. Podziemie działa 
i kasuje ciężką forsę od mło-
dych ludzi. Podatków podzie-
mie nie płaci, oczywiście. 
W tym miejscu po-
winienem zakończyć 
dzisiejszy felieton. 
Ale, zadam kilka 
pytań. Czy policja 

nie wie o tym miejscu schadzek? Co robi Straż 
Miejska - przecież całe niemal miasto upstrzo-
ne jest kamerami, a znudzeni panowie siedzą i 
podobno obserwują mieszkańców? No tak, ale 
skoro SM nie widzi na monitorach kto niszczy 
plakaty i banery wyborcze, to jak może zauwa-
żyć dziwnie zachowującego się gościa w kap-
turze? Zadanie dla przyszłego prezia i nowo 

wybranych radnych miejskich - jak poradzić 
sobie w mieście z tym problemem? Specjal-
nie nie używam słowa narkotyki, bo nikogo 

za rękę nie złapałem. Ups, jednak napisa-
łem o co chodzi. To oczywiście nie 

tylko zadanie dla władzy miejskiej 
i policyjnej. To także potrzeba 

ogólnonarodowej dyskusji, 
jak walczyć i z czym? Skoro 

w Holandii od lat 70-tych 
XX wieku „marycha” jest 

legalna, skoro jest tak w 
coraz większej ilości 

krajów świata, skoro 
nawet w konserwa-

tywnych Stanach 
Zjednoczonych 
Ameryki Pół-
nocnej poszli 

po rozum do 
głowy, to weźmy się i my 

z tym problemem za rogi. Nie 
wierzę, że tak się stanie, ale 

przynajmniej apeluję!

Jakub W. 
po przerwie

Pod latarnią najciemniej

7 października minął termin 
rejestracji komitetów wybor-
czych i rozpoczęła się kampa-
nia samorządowa. Na ulicach 
pojawiają się plakaty, do drzwi 
pukają sami kandydaci, a w 
skrzynkach pocztowych poja-
wiają się ulotki wyborcze, za-
chęcające do oddania głosu na 
właśnie tę, a nie inną osobę. 
Część kandydatów spotyka się 
jednak z przeszkodami w pro-
mocji swojej osoby.

- Jestem kolejną osobą, któ-
rej materiały wyborcze (6 
plakatów) zostały zniszczone. 
– mówi rozgoryczony Tomasz 
Groth, ubiegający się o man-
dat radnego miasta Wejhe-
rowa z os. Harcerskiego i os. 
Przyjaźni.- Wnioskować mo-
żemy, że konkurencja jednak 
czegoś się obawia i stosuje tak 
nieczyste zagrania. 

Wtóruje mu Marcin Skow-
ronek, startujący z wejherow-

skiej starówki  - “Najciemniej 
pod latarnią” (a w zasadzie 
pod kamerą) można by po-
wiedzieć i uśmiechnąć się, 
ale w tym przypadku to nie 
jest śmieszne. Ktoś regularnie 
niszczy materiały wyborcze 
i plakaty w obrębie ul. Wało-
wej. Ławka tuż obok również 
ucierpiała i niestety musiała 
zostać zdemontowana. Co 
znamienne, akt dewastacji 
miał miejsce tuż pod kamerą 
Straży Miejskiej! Zgłaszaliśmy 
to już odpowiednim służbom. 
Panowie Strażnicy, proponu-
ję w końcu zająć się swoimi 
obowiązkami i zadbać o nasze 
wspólne dobro! – dodaje. 

Z podobnymi praktykami 
spotykali się kandydaci opo-
zycyjni już 4 lata temu.

Straszenie konserwatorem 
zabytków

Nie minęła doba od wywie-

szenia na prywatnym balkonie 
baneru reklamowego z podo-
bizną jednego z kandydatów 
na prezydenta Wejherowa, a 
już do mieszkania pani Ewy 
z ul. Dąbrowskiego przyszedł 
list od Zarządu Wspólnoty 
Mieszkaniowej, nakazujący w 
swej treści usunięcie reklamy. 
Powołano się na opinię miej-
skiej konserwator zabytków z 
2013 r., według której na ka-
mienicy ze względu na jej za-
bytkowy charakter nie mogą 
wisieć reklamy niezwiązane z 
działalnością mieszczącą się 
w samym budynku. Jednocze-
śnie miejskiej konserwator nie 
przeszkadzają liczne banery, 
wywieszone na ścianach czy 
także balkonach innych za-
bytkowych kamienic i to przy 
głównym deptaku miasta, jak 
chociażby na odnowionej ka-
mienicy przy ul. Sobieskiego 
223. 

Nieczysta kampania rozpoczęta?
Niszczone regularnie plakaty, problemy z miejscem do zawieszenia banerów, próby zastraszania sympatyków – na to skarżą się niektórzy 
kandydaci komitetów opozycyjnych wobec obecnych władz miasta. Czy mamy ponownie do czynienia z nieczystą kampanią przedwyborczą?

-  Nie ma żadnych przeciw-
wskazań do umieszczania 
banera na swoim balkonie w 
przypadku mieszkania własno-
ściowego – komentuje krótko 
mecenas Radosław Skwarło, 
znany wejherowski prawnik. 
Pani Ewa do czasu podpisania 
stosownej umowy czasowo 

zakryła reklamę. Pikanterii 
sprawie dodaje jednak fakt, że 
członka wspólnoty, który już 
wcześniej odgrażał się kandy-
datom, można było spotkać 
na spotkaniu inaugurującym 
kampanię ugrupowania prezy-
denta Hildebrandta.

Kampania dopiero startuje
Tymczasem to dopiero po-

czątek kampanii. W gazetkach 
propagandowych, � nanso-
wanych przez Ratusz i spółki 
podległe miastu, a więc z pie-
niędzy wszystkich podatników, 
pojawia się coraz więcej „arty-
kułów” atakujących w niezbyt 
wybredny sposób kandydatów 
opozycyjnych wobec  władz 
miasta. Na szczęście nie do-
chodzi jak na razie na przykład 
do nękania ich sympatyków 
Strażą Miejską, tak jak miało 
to miejsce 4 lata temu. Podczas 
konferencji prasowej z wice-
przewodniczącym Rady Miasta 
Maciejem Łukowiczem, Jacek 
Ga� a, kandydat na prezydenta 
Wejherowa zaapelował do swo-
ich konkurentów o kampanię 
fair play. Jak na razie, co trzeba 
ze smutkiem zauważyć, wezwa-
nie to pozostaje bez odpowie-
dzi. (wp)



III. DZIAŁANIA OGÓLNE, SPRAWY RÓŻNE,
FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIASTA

1.  Ograniczenie odbywania służby Straży Miejskiej  
z fotoradarami i skoncentrowanie działań strażników  
na realnej pomocy Mieszkańcom.

2.  Skrócenie o połowę czasu oczekiwania na decyzje
 wydawane przez miasto.
3.  Rzeczywisty dyżur Prezydenta Miasta minimum  

raz w tygodniu.
4.  Poszerzenie oferty dostępu do darmowego Internetu
 w kilku kolejnych punktach miasta.
5.  Pełna współpraca z samorządem powiatowym  

i wojewódzkim oraz administracją rządową.
6.  Współpraca Miasta (m.in. poprzez realizację wspólnych 

zadań) z partnerami społecznymi oraz samorządowymi, jak 
również Gdańskim Obszarem Metropolitalnym.

7.  Rzetelne i tolerancyjne sprawowanie mandatu społecznego
 – z poszanowaniem wszystkich Mieszkańców.
8.  Przejęcie stadionu w porozumieniu z Wejherowskim Klubem
 Sportowym „Gryf” w zarząd miasta i współpraca z Klubem.
9.  Realna rozbudowa oferty turystycznej miasta.
10.  Współpraca przy realizacji programów zdrowotnych
 dla Wejherowian.

II. DZIAŁANIA W SFERZE INWESTYCYJNEJ:

1.  Utwardzenie wszystkich gruntowych dróg w Wejherowie.
2.  Stworzenie planu budowy, modernizacji i bieżących 

remontów dróg.
3.  Budowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów.
4.  Budowa miejsc integracji mieszkańców (w tym strefy 

rekreacji, place zabaw) w każdej dzielnicy miasta.
5.  Realizacja zadań drogowych łączących północną i 

południową część miasta w sposób bezkolizyjny.
6.  Umożliwienie Mieszkańcom współtworzenia budżetu 

miasta (w formie ankiet z priorytetowymi inwestycjami). 
Wprowadzenie miliona złotych na tzw. „budżet obywatelski”.

7.  Tworzenie warunków do nowych inwestycji (powstawania 
nowych miejsc pracy).

8.  Obniżenie podatków dla Mieszkańców i firm.
9.  Rozwój transportu publicznego.
10.  Kontynuacja inwestycji rozpoczętych w bieżącej kadencji.

I. DZIAŁANIA W SFERZE SPOŁECZNEJ:

1.  Walka z bezrobociem.
2.  Rozwój bazy oświatowej.
3.  Budowa i remonty budynków komunalnych.
4.  Wsparcie dla osób korzystających
 z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5.  Wprowadzenie tzw. „Karty Rodziny” dla rodzin z trójką
 oraz większą ilością dzieci.
6. Zwiększenie ogólnej puli dofinansowania dla wszystkich 

organizacji i stowarzyszeń działających w mieście, ubiega-
jących się o tzw. „granty”.

7.  Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców.
8.  Organizacja szerokiego wachlarza imprez kulturalnych
 oraz rozrywkowych dla wszystkich Mieszkańców.
9.  Poszerzenie bieżącej oferty imprez o charakterze miejskim.
10. Podjęcie działań w celu przywrócenia funkcjonowania
 Rad Osiedlowych i ich aktywizacji.

KANDYDACI DO RADY 
MIASTA WEJHEROWA:

1 BIAŁK Grażyna
52 lata, z zawodu pielęgniar-
ka. Mężatka, dwójka doro-
słych dzieci i dwóch wnuków. 
Od urodzenia mieszka 
i pracuje w Wejherowie, 
obecnie jako pielęgniarka 
środowiskowo-rodzinna.

2 3KRAWIEC Mariusz
Od urodzenia mieszkaniec 
Wejherowa. Ukończył 
studia wyższe na Wydziale 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego, 
kierunek Prawo. Czynnie 
zajmuje się sportem.

HIERASIMCZYK 
Erwin
Od urodzenia mieszka 
w Wejherowie. Kawaler. 
Od ponad roku trenuje 
młodzież w juniorskich 
drużynach ‘Gryfa’ Wej-
herowo.

4 5SZYMAŃSKI 
Maciej
Rodowity wejherowianin. 
Z zawodu masażysta, 
a od ponad 10 lat repre-
zentuje jako zawodnik 
barwy klubu piłkarskiego 
WKS „Gryf” Wejherowo. 

SZCZYGIEŁ 
Arkadiusz
Naczelnik Wydziału 
Rozwoju i Programów 
Europejskich Starostwa 
Powiatowego w Wej-
herowie. Od 2006 r. 
Radny Wejherowa.

6 KILIŃSKI Dawid
24 lata, mieszkaniec Wej-
herowa. Z wykształcenia 
elektronik. Pracuje w 
prężnie rozwijającej się 
firmie informatycznej. 
Jest człowiekiem zaanga-
żowanym społecznie.

7 ADEREK Artur
Z Wejherowem związany 
od urodzenia.  Student 
Marketingu i Zarządzania. 
Obecnie pracownik admini-
stracyjny w Trans-Nauta sp. 
z o.o. i doradca marketingo-
wy w New Vision Polska.

8 CZYŻEWSKI 
Bartłomiej
 27 lat. Pracuje w sektorze 
finansowym. Jako zwolennik 
dialogu społecznego głosi 
hasło: „Działajmy wspólnie. 
Małe Kroki – Wielkie Rezul-
taty”.

9 GAFKA Jacek
Wejherowianin od 
urodzenia. 35 lat, żonaty. 
Tata 5- letniego Wiktora 
oraz 2- letniego Karola. 
Absolwent Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego.

10 11
WOŹNIAK 
Bartłomiej
33 lata, żonaty. Ukończył 
studia na Uniwersytecie 
Gdańskim na kierunku 
Geografia Rozwoju Regio-
nalnego. udziela się chary-
tatywnie i społecznie.

DURAJEWSKA 
Angelika 
25 lat. Mama 4-letniego 
Fabiana. Obecnie studiu-
je na kierunku Ochrona 
Środowiska w Kaszub-
sko-Pomorskiej Szkole 
Wyższej w Wejherowie.

12 BUDNIK Ma-
rek 
56 lat. Żonaty, trójka 
dzieci. Od trzech 
kadencji pełni funkcję 
Radnego w  Radzie 
Miasta Wejherowa. 
Przedsiębiorca.

13 ŁUKOWICZ 
Maciej 
46 lat. Radny i wiceprze-
wodniczący Rady Miasta 
Wejherowa. Żona Hanna 
i syn Ksawery; jest synem 
wejherowskich lekarzy 
Mirosławy i Mirona.

14 SCHMIDT 
Mateusz 
Rocznik 1990, żonaty. Wy-
kształcenie wyższe. Autor 
pierwszej pracy licencjac-
kiej w języku kaszubskim. 
Działa w kilku organizacjach 
pozarządowych.

15

16

DAWSZEWSKI 
Piotr
48 lat. Absolwent wydziału 
Edukacyjno-Filozoficznego 
PAP w Słupsku oraz Szkoły 
Oficerskiej. Zastępca Dyr. 
Aresztu Śledczego w Gdań-
sku.

SKOWRONEK 
Marcin 
Żonaty, dwie córki.  Z wy-
kształcenia ekonomista 
– specjalność Finanse 
i Rachunkowość. Od 2002 
roku pracuje na własny 
rachunek.

17 KANDZORA 
Ryszard 
Wejherowianin, kon-
serwatysta  i Kaszuba. 
Przez trzy  kadencje 
Radny Miasta Wejhero-
wa i członek Zarządu 
Miasta.

18 SZLAS Rafał 
Lat 40, żonaty, dwójka 
dzieci. Lokalny przedsię-
biorca, współwłaściciel 
firmy Northpol. Działacz 
społeczny (prezes 
Wejherowskiego Klubu 
Sportowego Gryf.

19 GROTH Tomasz 
Lat 29, żonaty. Wykształce-
nie medyczne, prowadzi 
własną działalność, jest 
kierownikiem Grupy In-
terwencyjnej w WWOPR, 
prowadzi wykłady w 
szkołach nauki jazdy.

20 POTRYKUS 
Katarzyna 
39 lat, z wykształce-
nia inżynier. Matka 
trójki dzieci. 12 letnie 
doświadczenie w pracy 
w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gniewinie.

21 GAFKA
Waldemar 
37 lat, żonaty, dwójka 
dzieci. Wykształcenie 
wyższe ekonomiczne na 
Uniwersytecie Gdańskim.  
Prowadzi działalność 
gospodarczą.
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O tym, jak ważna jest droga 
nr 216, nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać. To jedyna trasa 
prowadząca nad Bałtyk i Zato-
kę Pucką (z Redy do Helu). 

Inwestycja została podzielona 
na trzy etapy i tak tez jest reali-
zowana. Odcinek w Redzie (o 
długości ok. 400 metrów) od 
przejazdu kolejowego (przy 
drodze na Rekowo Dolne i 
Połchowo) do tzw. górki re-
kowskiej jest już gotowy. Drugi 
etap obejmuje modernizację 
trasy w Chałupach, natomiast 
trzeci - na terenie gminy Ja-
starnia. 

Mieszkańcy Półwyspu Hel-
skiego od wielu lat czekali 
na ten remont. Dzięki temu 
znacznie poprawi się bowiem 
bezpieczeństwo na tej bardzo 
ruchliwej trasie. W końcu się 
doczekali – projekt realizowa-
ny i � nansowany jest przez za-
rząd województwa pomorskie-

go. Zakres prac jest ogromny 
– docelowo powstanie duże 
rondo, chodniki, ścieżki rowe-
rowe, odwodnienie. Wszystkie 
prace mają być zakończone 
do końca kwietnia przyszłego 
roku. 

To jednak nie wszystko. 
Mieszkańcy maja kolejny po-
mysł, jak ułatwić życie kie-
rowcom,  turystom i sobie. 
Niedawno pojawił się pomysł, 
aby przy drodze zainstalować 
elektroniczne tablice, wyposa-
żone w odpowiednie czujniki, 
które zliczałyby ilość samo-
chodów jadących w kierunku 
Helu i wyświetlały te informa-
cje. Dzięki temu kierowcy na 
bieżąco byliby informowani, 
jak dużo aut jest na półwyspie i 
jaki jest szacowany czas dojaz-
du na miejsce. Pomysłodawcy 
są przekonani, że byłoby to 
duże udogodnienie. 
Rafał Korbut

Pojedziemy na półwysep w końcu bez korków?
POMORZE | Nowa nawierzchnia, odwodnienie, pobocza, rondo, szersze chodniki, 
nowoczesne oświetlenie – a to wszystko po to, aby zmniejszyć korki na drodze nr 216, 
prowadzącej na Półwysep Helski. Inwestycja warta jest 40 mln zł. 

Droga 216 jest bolączką 
całej naszej lokalnej spo-
łeczności. To bardzo ważna i 
jedyna trasa komunikacyjna 
prowadząca z Redy na Hel, 
nic więc dziwnego, że temat 
był bardzo żywo dyskuto-
wany wśród mieszkańców. 

Jedną z istotnych dla 
mieszkańców Jastarni spraw 
jest wykonanie odwodnie-
nia drogi. Dotychczas w 
czasie ulew gromadziła się 
woda, co było szczególnie 
uciążliwe w centrum Jastar-
ni. Teraz zostały zbudowane nowe studzienki odwodnieniowe, 
z których woda opadowa jest przepompowywana przez osad-
niki tłuszczu, oleju oraz piasku i dopiero wtedy, taka wstępnie 
oczyszczona, do odbiornika. 

Najważniejsza jednak sprawa to sama droga - na półwysep w 
czasie sezonu dziennie przyjeżdża ok. 20 tys. samochodów! To 
pokazuje, jaka jest skala potrzeb i jak ważna jest ta droga. Cała 
inwestycja nie tylko rozwiąże problemy, ale też poprawi este-
tykę Jastarni, gdyż oprócz drogi powstaje tu nowe oświetlenie, 
szersze ścieżki rowerowe, chodniki, bezpieczne wyjazdy z ulic 
podległych, itp. Po prostu cała infrastruktura. 

Ostatnia sprawa – czyli pomysł instalacji tablic. Na Zacho-
dzie takie rozwiązania są powszechne, my chcielibyśmy ten 
pomysł wdrożyć u nas, zarazić nim samorząd województwa 
i zrealizować. 

Andrzej Struk, mieszkaniec Jastarni
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Uwaga organizacje poza-
rządowe! Od 1 październi-
ka 2014 r. trwają konsulta-
cje projektu uchwały Rady 
Powiatu Wejherowskiego 
w sprawie określenia trybu 
powoływania członków, 
organizacji pracy i dzia-
łania Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Pu-
blicznego w Wejherowie, a 
także terminów zgłaszania 
kandydatów na członków 
tej Rady.
Projekt uchwały

Uwagi dotyczące projektu 
uchwały prosimy wysyłać 
na adres: kultura2@powiat.
wejherowo.pl  do dnia 20 
października 2014 r. do 
godziny 14:00. 

Uchwała Nr III/XLVI
/416/10 Rady Powiatu 
Wejherowskiego z dnia 
27.09.2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania 
projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzi-
nach dotyczących działal-
ności statutowej organiza-
cji pożytku publicznego.

Wydział Kultury i Spraw 
Społecznych uprzejmie 
informuje, że Zarząd Po-
wiatu Wejherowskiego w 
dniu 1 października 2014 r. 
podjął decyzję o przepro-
wadzeniu konsultacji spo-
łecznych projektu uchwały 
Rady Powiatu Wejherow-
skiego w sprawie określe-
nia trybu powoływania 
członków, organizacji pra-
cy i działania Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Wejhe-
rowie, a także terminów 
zgłaszania kandydatów na 
członków tej Rady.

Konsultacje trwają w 
dniach od 1-20.10.2014 r. 
w formie wyrażania opinii 
za pośrednictwem poczty 
elektronicznej przez orga-
nizacje pozarządowe.

Komórka odpowie-
dzialna za konsultacje 
- Wydział Kultury i Spraw 
Społecznych, pracownik 
urzędu - inspektor Lucyna 
Gafka, e-mail: kultura2@
powiat.wejherowo.pl , tel. 
58 572 94 86. 
(SP)

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko- Pomorskiej zaprasza Państwa do 
zwiedzania wszystkich swoich wystaw sta-
łych i czasowych. Zwiedzanie wystaw oraz 
samego Muzeum możliwe jest w ciągu ty-
godnia roboczego w godzinach od 09:00 do 
15:00, zaś w weekendy od 11:00 do 17:00. 
Zapraszamy także na stronę internetową 
muzeum, która zawiera informacje o bieżą-
cych wydarzeniach organizowanych przez 
placówkę. 

Powołanie Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego

Muzeum zaprasza
Powiatowy  Lekarz  Weterynarii informuje, że w 

dniach od 27 września do 30 września br. przepro-
wadzone  zostało  szczepienie  lisów  dzikich prze-
ciw wściekliźnie  na  terenie całego województwa 
pomorskiego. Szczepienie  odbyło   się  z  samo-
lotów  drogą  zrzutów  przynęt  ze  szczepionką  
przeciw  wściekliźnie. W związku z tym prosimy 
mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożno-
ści we wspomnianym okresie oraz w ciągu trzech 
tygodni po jego ustaniu, nie podnoszenie przynęt, 
trzymanie zwierząt domowych z dala od przynęt 
oraz pouczenie w tym temacie dzieci.

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we 
współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum 
porad dla konsumentów. każdy konsument może 
otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając 
e-mail na adres porady@dlakonsumantow.pl.

Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy 
konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Porady nie 
są udzielane jedynie samym przedsiębiorcom.

Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć różnych problemów 
konsumanckich w zakresie relacji łączącej konsumenta z 
przedsiębiorcom. Między innymi można się dowiedzieć 
jak skutecznie złożyć reklamację, co robić w przypadku 
odrzucenia jej przez sklep czy jak rozwiązać umowę. Od-
powiedzi pomogą lepiej poznać prawa oraz możliwości 
dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje na stronie 
www.eporady.konsumenci.org. 

Internetowe centrum porad

Więcej informacji na stronie 
internetowej powiatu

www.powiat.wejherowo.pl

Uwaga szczepienia
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Wyrok jest ostateczny, nie 
przysługuje już od niego od-
wołanie. Wydatkowe pienią-
dze na projekt węzła Kwiatowa 
mogą okazać zmarnowane, a 
pozyskane dofinansowanie 
unijne w kwocie ok. 1 mln zł 
trzeba będzie zwrócić wraz z 
odsetkami.

NSA obnażył nielegalność 
przeprowadzonej procedury 
planistycznej, w którą zaan-
gażowany był prezydent Hil-
debrandt oraz radni „Wolę 
Wejherowo”. 

W piśmie skierowanym 
przez PKS do mieszkańców i 
mediów czytamy m.in.: 

Uzasadnienie wskazane-
go wyżej wyroku NSA oraz 
poprzedzającego go wyroku 
WSA w Gdańsku było dru-
zgocącą krytyką postępowa-
nia władz Wejherowa i obna-
żeniem zdumiewającej wprost 
niekompetencji, ośmiesza-
jącej biorących w tym udział 
urzędników. Pogwałcono tryb 
uchwalania planu, jak i prze-
pisy o jego sporządzaniu. Naj-
ważniejsze nieprawidłowości 
dotyczyły:

- naruszenia „Studium uwa-
runkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
miasta Wejherowa” (co samo 
w sobie jest rzadkim w skali 
kraju fenomenem, świadczą-
cym o wyjątkowości sprawy);

- złamania art. 24 ust. 2 
ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzen-
nym, przez uchwalenie planu, 
mimo braku uzgodnienia do 
projektu planu Zarządu Po-
wiatu Wejherowskiego; 

- przekroczenia art. 21, art. 
64 ust. 2, art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji RP poprzez nadużycie 
przez Gminę Miasta Wejhero-
wa władztwa planistycznego; 

- złamania art. 17 pkt. 14 
ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzen-
nym, poprzez przesłanie 
Radzie Miasta projekt miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, bez 
listy zgłoszonych uwag z jed-
noczesnym nieprawdziwym 
oświadczeniem, że nie wpły-
nęły żadne uwagi do planu;

- nierozważenia przez Radę 
Miasta konieczności ingeren-
cji w prawo Spółki PKS Sp. z 
o.o. z siedzibą w Wejherowie 
oraz skutków tego naruszenia, 
w sytuacji, gdy plan przewi-

dywał w istocie likwidację ist-
niejącego dworca PKS w Wej-
herowie. Twórcy planu i Rada 
Miasta Wejherowa nawet nie 
rozważyli tej kwestii. 

Naruszanie obowiązujących 
zasad przez urzędników kie-
rowanych przez Prezydenta 
Miasta Wejherowa było jed-
nocześnie działaniem wyrzą-
dzającym szkodę podmiotom 
prywatnym i samej Gminie. 
Miasto na własną prośbę na-
raża się na ryzyko odszkodo-
wawcze i koszty przegranych 
procesów sądowych i admini-
stracyjnych, co miało miejsce 
w wypadku inwestycji NET-
TO, ale przede wszystkim 
marnuje środki konieczne na 
budowę planowanych węzłów. 
Co więcej marnotrawi się w 
ten sposób środki europejskie 
pobierając dotację na inicja-
tywny, których niezgodność z 
prawem jest oczywista. 

Obecnie, w świetle wyroku 
NSA właściciel sieci NETTO, 
jak i PKS Sp. z o.o. mają peł-
ne prawo do domagania się 
odszkodowań na bezprawne 
czyny urzędowe popełnione 
przez administrację Prezy-
denta Wejherowa. Pieniędzy 
zmarnotrawionych przez 
Gminę nieefektywnie zuży-
tego czasu przez urzędników 
nikt nie zwróci, rachunek 
otrzymają Mieszkańcy Gmi-
ny. 

PKS spółka z o.o. nie chce, 
ażeby za błędy i dezynwolturę 
władzy, skutki ponosili zwy-
kli mieszkańcy Wejherowa, 
zwłaszcza że takowe odszko-
dowanie zostałoby wypłacone 
nie z pieniędzy prywatnych 
osób, które doprowadziły do 
takiego stanu rzeczy, ale pie-
niędzy publicznych, a więc 
podatków płaconych przez 
wszystkich mieszkańców, w 
tym samej spółki i jej pracow-
ników.”

Przypomnijmy, że w czasie 
uchwalania planu w marcu 
2012 r. wszyscy radni opozy-
cji, w proteście przeciw ewi-
dentnemu złamaniu prawa 
przez prezydenta i jego rad-
nych, opuścili salę obrad. Był 
to jedyny taki przypadek w 
historii wejherowskiego sa-
morządu.  

Spółka dodatkowo zapowia-
da podjęcie zdecydowanych 
kroków prawnych przeciwko 
odpowiedzialnym za ten pro-

ceder osobom. Jednocześnie 
PKS dnia 3 października 2014 
r. złożyła pismo do Prezydenta 
Miasta w trybie udostępnienia 

informacji publicznej o podanie 
łącznych kosztów poniesionych 
przez Urząd, a więc wszystkich 
podatników, na przygotowanie 

nieważnego już planu oraz ca-
łej dokumentacji związanej z 
procedurą zmiany planu. 

Sprawa jest dynamiczna i bę-

dziemy na łamach kolejnych 
wydań naszej gazety informo-
wali naszych czytelników o jej 
rozwoju. (RD)

Sąd i PKS wskazują drastyczne 
nieprawidłowości władz Wejherowa
Prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Wejherowa z 20 marca 2012 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul Kwiatowej. Wcześniej podobny wyrok wydal WSA. 
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Od końca września w stoli-
cach powiatów odbywają się 
publiczne dyskusje na temat 
diagnozy metropolii, opracow-
anej przez zespół ekspertów, 
którzy zajmują się przygotow-
aniem Strategii Rozwoju 2030. 
Diagnoza to punkt wyjścia, 
na podstawie którego będzie 
można określić, co wymaga 
włączenia w obszar współpracy, 
zmiany lub doinwestowania.

Rozmowy na temat stanu 
obecnego metropolii nie 
mogły się obyć bez postu-
latów, dotyczących koniec-
znych przedsięwzięć. Oto 
lista najczęściej wymienianych 
wniosków i zadań dla obszaru 
metropolitalnego:  
- zaplanowanie spójnego sys-

temu komunikacyjnego, 
przede wszystkim z naciski-
em na transport publiczny, 
także poprzez promocję tego 
rodzaju transportu wśród tu-
rystów. Dotyczy to również 

skoordynowania rozkładów 
jazdy; 

- koordynacja planów przestr-
zennych, przygotowywanych 
przez samorządy; 

-  koordynacja gospodarki od-
padami;

- tworzenie klastrów przez 
małe przedsiębiorstwa, by 
zwiększyć szanse eksportowe

Uczestnicy konsultacji 
zastanawiali się także nad 
możliwościami wzrostu 
innowacyjności naszego re-
gionu. 

– Trzeba w tym zakresie 
zmienić politykę naszych 
uczelni – uważa dr Piotr Ta-
mowicz, jeden z ekspertów 
przygotowujących diagnozę i 
strategię. -  Ostatnie inwesty-
cje szkół wyższych to „twarda 
infrastruktura”: budynki, park-
ingi, remonty. Obserwujemy 
natomiast spadek nakładów 
na działalność naukowo-
badawczą, która powinna być 

Tak rozmawiamy o diagnozie metropolii
Koordynacja transportu publicznego i ułatwienia dojazdu do rdzenia metropolii to postulat najczęściej 
wymieniany przez mieszkańców. Samorządowcy uważają, że jednym z głównych zadań metropolii jest 
budowa sieci szkolnictwa zawodowego w porozumieniu z przedstawicielami biznesu.

szkołom podpowiadał, jakie ma 
oczekiwania, jakie kierunki i 
specjalizacje należy tworzyć. 

Obecni na konsultacjach 
przedsiębiorcy podkreślali z 
kolei, że kształcenie w szkołach 
zawodowych powinno zawierać 
jak najwięcej elementów prak-
tyki i zajęć warsztatowych. 

- Systemowym rozwiązaniem 
mogłoby być powstanie silnego 
samorządu gospodarczego, 
który nawiązałby stały kontakt 
ze szkołami – uważa Michał Gla-
ser, dyrektor biura Gdańskiego 
Obszaru Metropolitalnego. – 
Zresztą, analizując przykłady 
innych metropolii europejskich, 
da się zauważyć, że wiele działań 
metropolitalnych bazuje na 
współpracy przedsiębiorców z 
samorządami, uczelniami czy or-
ganizacjami pozarządowymi.

Konsultacje diagnozy potrwają 
do 15 października. Z jej pro-
jektem – w podziale na sektory 
– można się zapoznać na stronie 
http://www.metropoliagdansk.
pl/strategia-rozwoju-metropolii-
2030/konsultacje-spoleczne.

Na uwagi czekamy pod 
adresem: strategia@metropoliag-
dansk.pl. (MR)

kluczową aktywnością. Z ko-
lei szukanie innowacyjnych 
rozwiązań na poziomie firmy, 
można zacząć od bardzo pros-
tych kroków: np. od wizyty w 
urzędzie patentowym i przejrze-
nia najnowszych, zarejestrow-
anych rozwiązań w interesującej 
przedsiębiorcę dziedzinie. 
Równie wiele zależy od pro-

mocji wśród osób prowadzących 
działalność gospodarczą odwagi 
do podejmowania zmian, do 
wdrażania nowych pomysłów i 
technologii.

Wątki edukacyjne zostały 
uznane za bardzo istotne zadanie 
metropolii także na poziomie sz-
kolnictwa ponadgimnazjalnego.  

– Powinniśmy zaplanować 

przyszłe działania dotyczące 
sieci szkół zawodowych, które 
słuchaczom dają pewny fach, 
a firmom wykwalifikowanych 
pracowników – podkreślała na 
spotkaniu w Kartuzach starosta 
powiatu kartuskiego, Janina 
Kwiecień. – Konieczne jednak 
do tego jest wsparcie ze strony 
biznesu, który będzie nam i 

fo
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W programie dużo miejsca 
poświęca Pan sprawie 
dzieci. Dlaczego?

- Część dzieci z mojego 
okręgu wciąż chodzi nawet 
do 1,5 km po nieutwar-
dzonych i nieoświetlonych 
drogach do szkoły, która nie 
ma szatni i sali gimnastycz-
nej. Obłocone buty zostają 
przez cały dzień na nogach. 
Zamiast szatni - przepełnio-
ne szafeczki, w które wpy-
cha się nawet po pięć kur-
tek. Lekcji w-fu uczą się na 
korytarzach, a po zajęciach 
nie pobawią się na Orliku – 
bo przecież jego też ciągle 
nie ma w dzielnicy. Nasze 
dzieci mają po prostu go-
rzej. Trudno być na to obo-
jętnym.

Nie ma ważniejszych 
spraw w Pana okręgu?

- Ważniejszych niż bez-
pieczeństwo i jakość życia 
dzieci? Nie ma, ale chciał-
bym zwrócić uwagę na zbu-
dowaną i nieustannie pogłę-
biającą się przepaść między 
warunkami życia w naszym 
okręgu nr 21, a np. w cen-
trum miasta. Nie marzymy 
o marmurach – chcemy as-
faltu, latarni i bezpiecznego 
miejsca zabaw. Czy to wie-
le? 

Bezpieczeństwo 
i jakość życia dzieci
Jak naprawdę wygląda sytuacja dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Wej-
herowie? Mówi kandydat na radnego okręgu nr 21 – Waldemar Gafka.

Przemawia przez Pana go-
rycz? Żyje Pan w gorszych 
warunkach?

- Nie gorycz, a poczucie nie-
sprawiedliwości – wszak i ja, 
i moi sąsiedzi z okręgu pła-
cimy takie same podatki, jak 
reszta Wejherowa. Uważam, 
że wkładając tyle samo, co 
inni – mamy prawo, a wręcz 
obowiązek upominać się o 
absolutne podstawy. Odnoszę 
wrażenie, że nie domaganie 
się poprawy jakości życia za-
skutkowało tym, że wygodnie 

zapomniano o naszej dzielni-
cy. A ja mam zamiar to zmie-
nić. 

- Jest Pan zdeterminowany?
Zdeterminowany i dobrze 

przygotowany. Mam wy-
kształcenie ekonomiczne i 
umiem liczyć, a prowadząc 
firmę, nauczyłem się, jak być 
skutecznym menadżerem. 
Naprawdę już czas dogonić 
XXI wiek. Trzeba się tym rze-
telnie zająć.



To retoryczne pytanie. Chy-
ba nikt, kto zna tło i historię 
konfliktu obu wymienionych 
w tytule polityków nie ma 
wątpliwości, że jest to mało re-
alne. Ponieważ w polityce nie 
powinno się mówić „nigdy” 
dopowiem, przynajmniej dziś 
mało realne.

A skąd wzięły się takie spe-
kulacje? Z uścisku dłoni obu 
panów tuż po expose nowej 
premier Ewy Kopacz, wygło-
szonym w Sejmie 1 paździer-
nika br. Pani premier zaapelo-
wała wtedy do Kaczyńskiego 
– „panie prezesie, zdejmijmy 
z Polski tę klątwę nienawiści”. 
Chodziło jej o to, że skoro 
Tusk, główny adwersarz Ka-
czyńskiego, znika na kilka lat z 
polskiej polityki, to pojawia się 
szansa na nowe otwarcie w sto-
sunkach PiS-u z PO. Kaczyński 
po jej wystąpieniu podszedł do 
Tuska i ściskając mu dłoń po-
gratulował nominacji na stano-
wisko Przewodniczącego Rady 
Europejskiej słowami – „trzy-

maj się, powodzenia w Brukse-
li”. Opieram się na tym, co on 
sam ujawnił dziennikarzom, 
bo Tusk przyznał, że niezbyt 
dobrze zapamiętał tę sytuację. 
To był tylko grzecznościowy 
gest, a zrobiono z tego sensację 
dekady. Niektórzy zaczęli prze-
bąkiwać o możliwym pojedna-
niu Kaczyńskiego z Tuskiem 
i już snuli domysły, czym to 
może skutkować. Zaczęto 
pisać i mówić o pierwszym, 
cudownym „efekcie Kopacz”, 
przypisując jej nadzwyczajne 
zdolności koncyliacyjne. Nie 
bardzo wiem na jakiej podsta-
wie. Po pierwsze, obaj panowie 
wciąż są przywódcami ostro 
konkurujących ze sobą par-
tii i nic nie wskazuje na to, by 
któraś z nich, z tej rywalizacji 
się wycofała. Oczywiście ta ry-
walizacja mogłaby być mniej 
ostra, ale jej złagodzeniem nikt 
nie jest zainteresowany. Dla-
czego? Bo ostra polaryzacja 
polskiej sceny opłaca się jed-
nym i drugim. Kolejne wybory 
potwierdzają, że beneficjentem 
takiej sytuacji są zarówno PO 
jak i PiS, a tracą na tym pozo-
stałe, mniejsze ugrupowania. 
Po drugie, osobistych urazów 
tak łatwo się nie zapomina. 
Tusk podobno bardzo boleśnie 
przeżył to, że w 2005 roku, na 
samym finiszu kampanii, prze-

grał wybory prezydenckie z 
Lechem Kaczyńskim. Przegrał 
m.in. przez zmanipulowaną 
przez sztab PiS-u historię z 
„dziadkiem z Wehrmachtu”. 
To rzeczywiście był cios poni-
żej pasa. Z kolei Kaczyński ob-
winia Tuska o śmierć swojego 
brata. Nie wprost, bo to byłoby 
niedorzeczne, ale pośrednio. 
Utrzymuje, że gdyby w spra-
wach dotyczących polityki 
wschodniej, Tusk z prezyden-
tem Kaczyńskim trzymali się 
jednej, wspólnie uzgodnionej 
linii, nie doszłoby do rozdzie-
lenia wizyt w Katyniu, a w kon-
sekwencji do katastrofy smo-
leńskiej. Skończę na tym, bo 
rozważania na zasadzie „co by 
było, gdyby było” nie na wiele 
się już zdadzą. Szansy na po-
jednanie dziś nie dostrzegam. 
Ale w przyszłości bym tego nie 
wykluczał, bo nie takie zwro-
ty widziała polska polityka. 
Jestem przekonany, że gdyby 
wymagała tego racja stanu, 
obaj schowaliby głęboko swoje 
osobiste urazy i uprzedzenia i 
podjęliby zgodną współpracę. 
Całkiem możliwe, że taki mo-
ment jeszcze nadejdzie.

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

Pojednanie Kaczyńskiego z Tuskiem?

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP



MAM do sprzedania łóżeczko 
stan dobry, cena 150 zł z matera-
cem, Lębork. Tel: 506-139-692

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

SPRZEDAM piec CO 25kw drew-
no, węgiel, dmuchawa, sterownik, 
1500zł, Wicko. Tel: 788-085-085

KUPIE spawarkę wirową 300-
500A.lub bester. Tel: 666-074-990

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 pomarańczowy, 
wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

OKNO drewniane, kolor sosnowy, 
wym. 1,45 m x 1,75 m, jedno-
skrzydłowe, 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: 
400 zł, tel. 501 539 159

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

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122, kurtki, buty skó-
rzane, 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: ekwipu-
nekwojskowy@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 drewniane, 
siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34

ALE szybka gotówka – nawet 
10 000 zł! Proste zasady, bez 
zbędnych formalności. Provident: 
Polska S.A. - 600-400-295 (opłata 
wg taryfy operatora)

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOM piętrowy, wolno stojący, 
160m2,działka 960m2 w Gościci-
nie sprzedam. Tel: 600-399-797    

SPRZEDAM gospodarstwo rolne 
820ha wraz z zabudowaniami. 
Tel: 661-895-941

MIESZKANIE 55m w Wejhe-
rowie, 3pokoje, 1 piętro, rok 
budowy 2011, wysoki standard. 
258 tys. Tel: 509-524-714

SPRZEDAM ziemie 2500m2 w 
Łówczu Górnym kolo Strzebie-
lina, cena do negocjacji. Tel: 
607-773-292

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprzedam, 
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

POMIESZCZENIE murowane 
50m2 - 2 pary drzwi, kanał + po-
mieszczenie gospodarcze 25m2 
podpiwniczone, prąd, woda, 
sauna do wynajęcia od zaraz. 
Kartuzy. Tel: 695-813-159

LUBOWIDZ mieszkanie 3 
pokojowe, kuchnia i łazienka 
wyposażona i umeblowana. Tel: 
509-979-630

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
ABSOLUTNIE każde auto kupię! 
Może być uszkodzone lub bez 
opłat, gotówka i umowa od reki. 
Tel: 668-193-771

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

INNE

SPRZEDAM tanio 4 opony zimo-
we z felgami 155, 13 polo 1, cena 
320 zł. Tel: 510-501-955

EDUKACJA

KOREPETYCJE z matematyki - 
student, skutecznie i niedrogo 
30zł/60min, Tel: 607-192-499

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

SZUKAM PRACY

SZUKAM pracy w gastronomi. 
Mam spore doświadczenie. Tel: 
597-242-488

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje wodno 
– kanalizacyjne, gazowe, ekogro-
szek, pompy ciepła. Cale trójmia-
sto i okolice. Tel: 601-677-964

POŻYCZKI prywatne pod zastaw 
nieruchomości. Tel: 512-905-908 
www.pod-zastaw.net

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

TOWARZYSKIE

PEŁNA życia 50latka z wiarą 
w szczęśliwą przyszłość, szuka 
pana gotowego na związek. Tel: 
664-038-355

SEX to Lubię, gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-670-725. Sopot

MĄŻ do wynajęcia. Tel: 729-
327-608

28-LETNI kawaler bez nałogów 
pozna Panią do 37 lat w celu sta-
łego związku. Tel: 798-505-479

ZADBANY, wolny, pracujący, 
niepalący, niezależny w 100%, 
185 cm wzrostu 41 latek pozna 
kobietę do stałego związku na 
dalsze lata życia z Kartuz i okolic. 
Tel: 509-786-721

WDOWA, zadbana 50 – latka, 
pozna Pana z klasą poważnie 
myślącego o związku. Tel: 664-
038-355

ZWYCZAJNA lat 40, atrakcyjna, 
ceniąca wartości, pozna dojrza-
łego Pana z klasą gotowego na 
związek. Tel: 698-718-660

28-LETNI kawaler bez nałogów, 
pozna Panią do 37 lat w celu sta-
łego związku. Tel: 798-505-479

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM płaszczyk skórzany 
czarny rozmiar „M” stan bardzo 
dobry 250 zł, płaszczyk z lnu 
rozmiar 42 cena 200 zł. Tel: 731-
885-310

SPRZEDAM nowy kombinezon 
narciarski. Rozmiar XL, cena 
100zł. Tel: 507-541-558

SPRZEDAM różnej wielkości 
kryształy, cena: 50zł/szt. (10szt.). 
Tel: 507-541-558

BURSZTYN kupię. Tel: 532-110-
190.
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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 

MECZE | Juniorzy WKS Gry-
fa Wejherowo rocznika 2000 
pod opieką trenerów Tomasza 
Albeckiego i Erwina Hiera-
simczyka, po zaciętym meczu 
z Orlętami Reda nie zdobyli 
punktów do tabeli ligi pomor-
skiej. Pomimo tego, że zawod-
nicy wykazali się walecznością 

i zaangażowaniem do ostat-
nich minut gry przegrali 5:2. 
Mecz przebiegał na przemian 
z przewagami drużyny Gry-
fa i drużyny gości. Niestety 
w dużej mierzy wynik meczu 
i nerwową atmosferę na bo-
isku stawiał sędzia. Osoba ta 
popełniała podstawowe błę-

dy w sędziowaniu zarówno 
na niekorzyść drużyny Gryfa 
jak i drużyny Orląt. Błędne 
werdykty wprowadzały nie-
potrzebną nerwowość wśród 
zawodników grających na bo-
isku jak i kibiców. Rekordowa 
ilość kar wcale nie świadczyła 
o grze niezgodnej z przepi-

sami. Sędzia rozdawał kary 
za reakcje zawodników na 
popełniane przez siebie błę-
dy. Mecz przebiegał na dość 
wyrównanym poziomie i gra 
była prowadzona w dobrym 
tempie. Widać było, że chłop-
com zależy na wygranej przed 
własna publicznością, która 

I tym razem derby Kaszub 
okazały się niepomyślne dla 
wejherowian, bo w sierpniu 
również polegli przed wła-
sną publicznością z Kaszubią 
Kościerzyny 0:1 (0:1). W 10 
kolejce bramki strzelili: Piotr 
Kołc w 13 minucie meczu 
oraz Adam Piątkowski w 30 
minucie i Szymon Rychłowski 
w 45 minucie meczu.

Wraz z przyznaniem Kartu-
zom 29 marca 1923 roku praw 
miejskich i nadaniem herbu 
wzrósł prestiż tej miejsco-
wości w regionie. W tym też 
czasie rozwijały się różnego 
rodzaju organizacje sportowe. 

Początkowo organizowanie 
prostych form wychowania 
� zycznego polegało na samo-
rzutnych, często koleżeńskich 
inicjatywach. W ten właśnie 
sposób, w 1923 roku powsta-
ła drużyna piłkarska, która 
przyjęła nazwę „Cartusia”. Jej 
założycielami byli bracia Emil 
i Leon Ostoja- Lniscy (Człon-
kowie Związku Towarzystw 
Kupieckich na Pomorzu i za-
łożyciele Towarzystwa Kupców 
Samodzielnych w Kartuzach), 
Teo� l Czerwiński, Wiktor Li-
twin i Alojzy Armatowski. Tą 
właśnie datę przyjmuje się jako 
początek historii GKS „Cartu-
sia 1923” Kartuzy. W ostatnią 
sobotę po emocjonującym i 
ob� tującym w wiele sytuacji 

Rocznik 2000 robi postępy dość licznie przybyła na mecz. 
Nie było na boisku zawodni-
ka, który nie grałby z pełnym 
zaangażowaniem. Natomiast 
niedzielny mecz z Rodłem 
Kwidzyn można zaliczyć do 
udanych . Pewne 3 pkt wróci-
ły do Wejherowa. Gryf nie dał 
szans swojemu rywalowi 2:0. 
Wynik mógłby być większy 
gdyby była lepsza skuteczność 
Gryfa. Widać było na boisku 
zaangażowanie, mobilizację 
i wolę zwycięstwa. Bramki 

strzelili Fabian Kątny, Szymon 
Krauze po bardzo ładnych ak-
cjach żółto-czarnych. 

-Jestem bardzo zadowolony 
z wyniku i gry naszego zespo-
łu, bo wiem jaka presja ciążyła 
na trenerach i zawodnikach – 
mówi trener Tomasz Albecki. 
- Myślę że zwycięstwo podbu-
duje nas a jeszcze wszystkich 
naszych atutów nie pokazali-
śmy. Jesteśmy beniaminkiem i 
uczymy się tej ligi.
(DD)

Czerwona kartka i przegrana z Cartusią
LIGA | W meczu ligowym dziesiątej kolejki 
III Ligi Bałtyckiej na stadionie na Wzgórzu 
Wolności Gryf Wejherowo przegrał z Cartusią 
Kartuzy 1:2 (1:2). 

bramkowych meczu Cartusia 
Kartuzy pokonała na Wzgórzu 
Wolności Gryfa Wejherowo 
1:2 (1:2). Bramki w tym meczu 
strzelali Piotr Kołc z Gryfa w 13 
minucie i było 1:0, Adam Piąt-
kowski w 30 minucie dla gości 

1:1 i Szymon Rychłowski w 45 
minucie dla Cartusi i mecz za-
kończył się wynikiem 1:2. Walki 
i ładnych akcji, zarówno z jednej 
jak i drugiej strony nie brakowa-
ło w tym meczu, jednak zwycię-
stwo powędrowało do Cartusi. 

Gryf Wejherowo mecz ten koń-
czył w dziesiątkę, albowiem po 
drugiej żółtej kartce za faul na 
wychodzącym na czystą pozycję 
Ryszardzie Dawidowskim,  bo-
isko opuścić musiał stoper go-
spodarzy Michał Skwiercz. Gryf 

Wejherowo zagrał w składzie: 
W. Ferra - M. Fierka, P. Kostuch, 
M. Skwiercz, M. Osłowski - M. 
Kenner (M. Więcek), J. Wicon, 
M. Szymański, K. Rzepa - P. Kołc, 
K. Wicki. Rezerwowi: A. Duda, 
S. Kowalski, Sz. Zając, A. Roppel, 
G. Gicewicz, M. Bank. Cartusia 
zagrała w składzie: Jajkowski - 
Grala, Karasiński, Skowroński, 
Wiech (80’ Kieruzel) - Dawi-
dowski, Domjan, Rzepnikowski, 
Brzeski (90’ Sidor), Rychłowski 
(70’ Przybylski) - Piątkowski 
(90’ Gorczyca). Bramki: 13’ P. 
Kołc, 30’ A. Piątkowski, 45’ Sz. 
Rychłowski. Czerwona kartka: 
M. Skwiercz (za dwie żółte). W 
najbliższej kolejce wejherowia-
nie pojadą do Koszalina, gdzie 
w sobotę 18 października 2014 
roku na stadionie ZOS Bałtyk  
przy ul. Andersa 16 zmierzą się z 
Bałtykiem. Początek spotkania o 
godzinie 11:00.
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