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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

OTO BOHATER Z SĄSIEDZTWA!

Bon o wartości 1,5 tys. zł oraz wspólna zabawa przy grillu – to nagrody 
ufundowane przez Leroy Merlin w plebiscycie, zorganizowanym wspólnie 
przez LM i naszą redakcję. Zwycięzca plebiscytu – Piotr Onowszak – wraz z 
sąsiadami świętowali zajęcie pierwszego miejsca. 

Pierwsza 
z pięciu 

„sąsiedzkich 
imprez” już za 
nami! Główną 
nagrodę wrę-
czył Krzysztof 

Nasiadka, 
dyrektor Leroy 

Merlin Rumia 
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str. 2

Sporo czasu minęło już od wejścia w życie tzw. ustawy śmieciowej oraz 
Uchwał Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek opłat za wywóz odpadów. 
Wciąż jednak kontrowersje budzą te, które muszą uiszczać mieszkańcy Wej-
herowa – zwłaszcza te od osób samotnych płacących w pojedynkę za dwoje 
mieszkańców. Skąd takie stawki i kto za nie odpowiada? Czy ktoś pomyślał o 
mieszkańcach i zaproponował lepsze rozwiązania? Więcej na str. 9

Wywóz śmieci - kto odpowiada za ceny?
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W ostatnim czasie dzięki 
inicjatywie Piotra Onowszaka 
wykonano nowe miejsca par-
kingowe przed budynkiem. 
Zrobiono wjazd z rogatką 
oraz otoczono to piękną zie-
lenią. Zarazem ocieplono bu-
dynek oraz upiększono teren 
zielony z drugiej strony bloku, 
gdzie posadzono nowe krze-
wy, zbudowano fontannę oraz 
wiatrak, ogradzając to wszyst-
ko zielonym płotem. Powyż-
sze inwestycje wykonano na 
1900 m kw gruntu miasta 
Wejherowa, ale sfinansowano 
w całości ze środków Wspól-
noty Mieszkaniowej. Jed-
nocześnie przeprowadzono 
remont klatek schodowych 
i zmodernizowano oświe-
tlenie. Wartość wykonanych 
prac przez Wspólnotę Miesz-
kaniową w ostatnich pięciu 
latach wyniosła prawie 63 
tys. złotych. Obecnie w bu-
dynku trwa renowacja drzwi 
wejściowych i schodów. A w 
planach szykuje się montaż 
pomp ciepła i remont piwnic. 
Dzięki takim inicjatywom 
wspólnoty, administrator 
nieruchomości „Harcerska 
13” w Wejherowie - Biuro 
Usług Turystycznych i Ad-
ministracji Nieruchomościa-

Bohaterowie z Harcerskiej 13 
zostali nagrodzeni!

PLEBISCYT | 1500 złotych otrzymał zwycięzca akcji „Bądź bohaterem w swoim 
sąsiedztwie”, prowadzonej wspólnie przez Leroy Merlin i Express Powiatu Wejherowskiego. 
Najciekawszym sąsiedzkim przedsięwzięciem okazał się ogród Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Harcerska 13” w Wejherowie, gdzie zamieszkuje 27 rodzin.
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mi „Checz” w Wejherowie nie 
mógł nie zgłosić pana Piotra 
Onowszaka wraz z zarządem 
do plebiscytu. A ponieważ takie 
inicjatywy nie mogą pozostać 
niezauważone, na zwycięzcę 
czekała atrakcyjna nagroda w 
kwocie 1500 złotych za zajęcie 
pierwszego miejsca. Nagrodę 
wręczył dyrektor Leroy Merlin 
Rumia Krzysztof Nasiadka w 
towarzystwie kierownika Ja-
rosława Leszke. Oprócz bonu 
pieniężnego firma Leroy Mer-
lin zorganizowała również tzw. 
„parapetówkę”  przy grillu dla 
wszystkich mieszkańców bloku. 
Był grill, opał i pyszne jedzenie 
z obsługą kelnerską. Ponadto 
na drzwiach budynku zawisły 
plakaty „Bohater domu”. 

- Wśród nas mieszka wiele 
osób, które chcą działać spo-
łecznie, podejmować różne 
inicjatywy, a niejako przy oka-
zji integrują lokalne, sąsiedzkie 
środowisko - mówi dyrektor 
Leroy Merlin w Rumi Krzysztof 
Nasiadka. - Dlatego wspólnie z 
Expressem Powiatu Wejherow-
skiego, chcąc pokazać tych, któ-
rzy podejmują takie inicjatywy 
i odpowiednio ich uhonorować, 
ogłosiliśmy i rozstrzygnęliśmy 
plebiscyt „Bądź bohaterem w 
swoim sąsiedztwie!”.

Wspólnota Mieszkaniowa 
nagrodę przeznaczy na zakup 
betonowego grilla ogrodowego 
i kosiarki.
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Panie Tomaszu, w poprzed-
nich wyborach do Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 
zabrakło Panu zaledwie kilku 
głosów, by zostać radnym… 
Czy startuje Pan również w 
tegorocznych wyborach?

Rzeczywiście dosłownie kil-
ku głosów zabrakło mi w 2010 
roku, by dostać się do Sejmiku. 
Dziękuję moim wyborcom, 
którzy wówczas oddali na mnie 
swój cenny głos. Obecnie mam 
nieco inne plany wyborcze, 
więc nie ubiegam się o fotel 
radnego Sejmiku Wojewódz-
twa.  Mam jednak swojego fa-
woryta wśród kandydatów. Tą 
osobą jest Bartłomiej Pobłocki. 
Znam go  i doceniam za to, co 
robi na rzecz lokalnej społecz-
ności. Dlatego swój głos oddaję 
właśnie na niego i liczę na to, że 
osoby popierające moją kandy-
daturę w poprzednich wybo-

Rozwój Regionu 
to nasza wspólna sprawa
Tomasz Fopke, Wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przekazał swoje poparcie 
kandydatowi do Sejmiku Województwa Pomorskiego - Bartłomiejowi POBŁOCKIEMU.

rach, również zagłosują na Bartka 
Pobłockiego. Z pewnością będzie 
to dobrze ulokowany głos.

Dlaczego popiera Pan akurat 
Bartłomieja Pobłockiego?

Demokracja daje nam możli-
wość wyboru. Wybieramy spo-
śród nas kogoś, kto zna nasze 
problemy i wie, jak pomóc. Kto 
chce działać i ma do tego siły. 
Takim człowiekiem jest Bartło-
miej Pobłocki, twardy Kaszub, 
którego w działaniu nie zrażają 
niepowodzenia.  Jego rodzina 
od wieków zmagała się z prze-
ciwnościami losu, budując na 
Pomorzu swoje gniazdo rodowe. 
Bartek, przedstawiciel młodego 
pokolenia – kontynuuje tradycję 
odpowiedzialnej pracy dla spo-
łeczeństwa, to człowiek otwarty 
i energiczny, dla którego nie ma 
rzeczy niemożliwych. Jest osobą 
wykształconą, z ogromnym do-
świadczeniem życiowym oraz 
kwalifikacjami w zakresie biz-
nesu i działalności społecznej. 
Ma wiedzę i umiejętności, któ-
re z powodzeniem będzie mógł 
wykorzystać dla dobra regionu, 
jako aktywny radny Sejmiku 
Województwa Pomorskiego.  
Warto Mu zaufać!

Który z wyborczych prioryte-
tów Bartłomieja Pobłockiego 
jest panu najbliższy?

 Znam program wyborczy 
Bartka Pobłockiego i dlatego 
właśnie tak zdecydowanie go 
popieram. Właściwie każdy 
z jego priorytetów do mnie 
przemawia i przekonuje mnie 
do poparcia jego kandydatu-
ry. Głównym postulatem jest 
przeciwdziałanie bezrobociu i 
aktywizacja lokalnego rynku 
pracy. Jako biznesmen z do-
świadczeniem, wynikającym 
również z zatrudnienia w in-
stytucjach państwowych i fir-
mach prywatnych, dokładnie 
zna specyfikę rynku pracy i 
problemy, jakie należy w tym 
zakresie rozwiązać. Podoba mi 
się również, że duże znaczenie 
w jego programie ma rozwój 
regionu oraz aspekty tak ważne 
dla mieszkańców województwa, 
jak: swobodny dostęp do usług 
medycznych, promocja regionu 
i jego walorów turystycznych, 
poprawa bezpieczeństwa dro-
gowego i bezpieczeństwa so-
cjalnego mieszkańców, a także 
aktywne wykorzystanie środ-
ków unijnych. 

Jestem pewien, że Bartłomiej 
Pobłocki skutecznie i sprawnie 
będzie zmierzał do realizacji 
swoich priorytetów, a jego pra-
ca radnego Sejmiku przyniesie 
wiele korzyści nie tylko wo-
jewództwu jako całości, lecz 
wszystkim jego mieszkańcom. 

Takim 
człowiekiem 
jest Bartłomiej 
Pobłocki, twardy 
Kaszub, którego 
w działaniu 
nie zrażają 
niepowodzenia 
- mówi Tomasz 
Fopke (z prawej)

www.michalpasieczny.pl
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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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Konferencję swoją obecno-
ścią uświetnili: wiceminister 
zdrowia Sławomir Neumann, 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego Hanna Zych-Ci-
soń, starosta wejherowski Józef 
Reszke, a także radny miasta 
Wejherowa oraz kandydat na 
prezydenta Wejherowa Jacek 
Gafka. Całe wydarzenie po-
prowadził prezes szpitala, a 
zarazem gospodarz spotkania 
Andrzej Zieleniewski.

Cennymi uwagami podzielił 
się z uczestnikami starosta wej-
herowski Józef Reszke, który 
podkreślał, iż w całym systemie 
to pacjent jest najważniejszy. 
Konieczne jest więc opracowa-
nie strategii rozwoju, by odcią-
żyć SOR-y (Szpitalne Oddziały 
Ratunkowe) i polepszyć relację 
na linii pacjent – lekarz rodzin-
ny (czyli lekarz pierwszego kon-
taktu), który zna nas najlepiej. 
Służba zdrowia powinna być 
dostępna dla każdego w rów-
nym stopniu i nad tym trzeba 
pracować.

Podczas konferencji wicemi-
nister zdrowia najpierw wy-
słuchał prelekcji Andrzeja Zie-
leniewskiego o wejherowskim 
szpitalu, a potem nagrodził 
ratowników, którzy brali udział 
w akcji ratunkowej na miejscu 

Bezpieczeństwo to priorytet
POWIAT | W wejherowskim szpitalu odbyła się konferencja z okazji Dnia Ratownictwa 
Medycznego. Spotkanie było sposobnością do rozmów na temat jakości leczenia pacjentów 

w powiecie. Zaproszeni goście nagrodzili również ratowników karetek pogotowia, którzy brali udział 
w akcji ratunkowej podczas wypadku w Wyszecinie.

tragicznego wrześniowego wy-
padku w Wyszecinie spowodo-
wanego przez pijanego kierowcę, 
gdzie zginęła młoda kobieta ze 
swoim nienarodzonym dzieckiem 
oraz mężem. 

Hanna Zych-Cisoń, wręczyła 
gratulacje od marszałka woje-
wództwa pomorskiego dla Ma-
cieja Zająca - lekarza specjalisty 
medycyny ratunkowej, który 
podjął się próby ratowania dziec-
ka poprzez cesarskie cięcie. Za to 
niezwykle odważne zachowanie 
władze regionu zgłoszą lekarza z 
Pogotowia Ratunkowego w Wej-
herowie do prestiżowego medalu 
„Zasłużony dla Ochrony Zdro-
wia”.- Gratuluję takiego heroicz-
nego czynu, próby ratowania życia 
dziecka nienarodzonego - mówiła 
Hanna Zych-Cisoń podczas swo-
jego przemówienia.

Konferencja była również do-
skonałą okazją do dyskusji na te-
mat jakości sprzętu medycznego. 
Jak podkreślił wiceminister, wy-
posażenie polskich ratowników 
stoi na bardzo wysokim poziomie, 
a sprzedawane przez Polskę stare 
zużyte sprzęty są za wschodnimi 
granicami najważniejszymi w 
swoich regionach – „to świadczy 
o wysokiej jakości wyposażenia 
polskich karetek” podsumował 
Neumann. Tomasz Krauza
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Dwie niezależne ekspertyzy 
dendrologiczne wykazują, że 
drzewostan przy tej ulicy jest 
w stanie złym, a kilka z tych 
drzew jest do natychmiasto-
wej wycinki, bo zagraża bez-
pieczeństwu. Mieszkańcy oba-
wiają się o swoje domy, płoty 
i samochody zaparkowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
tychże. 

Warto dodać, że do tej ulicy 
prowadzą wyjazdy z posesji, 
wyjazdy z ulic Myśliwskiej, 
Cichej czy Torowej, które są 

wielce utrudnione, ponieważ 
drzewa radykalnie ogranicza-
ją widoczność. 

Nie można bronić martwego 
drzewostanu, zapominając o 
wycięciu wiekowego drzeow-
stanu i innych częściach mia-
sta, gdzie w ich miejse nie było 
nowych nasadzeń, a powstała 
betonowa pustynia (parking 
pod Filharmonią Kaszubską). 

Ul. 12 marca jest również 
codzienną drogą dla wie-
lu dzieci do szkoły przy ul. 
Śmiechowskiej. Ograniczenie 

widoczności, przy przejściach 
dla pieszych, nadmierna pręd-
kość kierowców, brak zabez-
pieczonych przejść. Można by 
wręcz apelować o sygnalizacje 
świetlną „na żądanie” na wy-
sokości ulicy Cichej. Myślę, 
że bezpieczeństwo, zwłaszcza 
dzieci powinno być naszym 
wspólnym priorytetem. (red)

Drzewa stwarzają zagrożenie
Sprawa bezpieczeństwa, to nie tylko problem Straży Miejskiej czy 
kolejnych fotoradarów, ale także podstawowych spraw. Jedna z waż-
niejszych ulic w mieście, ulica 12 marca, nadal stwarza zagrożenie. 
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Mieszkańcy 
obawiają 
się o swoje 
domy, płoty 
i samochody 
zaparkowa-
ne w bez-
pośrednim 
sąsiedztwie 
tychże
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Pierwszą Uchwałą Rady 
Miasta na wniosek Prezydenta 
Miasta K. Hildebrandta rad-
ni klubu „Wolę Wejherowo” 
uchwalili stawki 35 lub 55 zł 
od gospodarstwa domowego 
na miesiąc. Była to - delikatnie 
mówiąc - bardzo nieprzemy-
ślana i niezrozumiała decyzja. 
Dodatkowo ceny te ustalono 
na niesamowicie wysokim 
poziomie. Swoje oburzenie 
wyraziły także spółdzielnie 
mieszkaniowe oraz opozycja 
w Radzie Miasta Wejherowa.

Przez kolejne sesje rad-
ni Platformy Obywatelskiej 
wnosili o zmianę tej nieko-
rzystnej dla mieszkańców 
decyzji. Udało się choćby czę-
ściowo dopiąć celu na sesji w 
marcu 2013 r. kiedy na wnio-
sek Prezydenta Miasta (który 
był autorem projektu uchwa-
ły) przegłosowano stawki w 
następującej wysokości:
dla śmieci segregowanych
19 zł – gospodarstwo domo-
we do 2 osób
32 zł – gospodarstwo domowe 
od 3 do 4 osób
39 zł – gospodarstwo domo-
we składające się z 5 i więcej 
osób

dla odpadów niesegregowa-
nych
28 zł – gospodarstwo domo-
we do 2 osób 
48 zł – gospodarstwo domowe 
od 3 do 4 osób 
58 zł – gospodarstwo domo-
we składające się z 5 i więcej 
osób

Kto jednak opracował po-
wyższe stawki, które nie są 
dopasowane do oczekiwań 
mieszkańców?  Wniosek o ta-
kie ustalenie kwot należnych 
za wywóz odpadów przedsta-
wił Prezydent K. Hildebrandt, 
zaś jego większość w Radzie 
Miasta te wysokości stawek 
przegłosowała.

Co jednak z mieszkańcami, 
którzy mieszkają sami? We-
dług obecnego cennika płacą 
oni tyle samo, co dwie osoby 
mieszkające razem. Pozostaje 
zadać pytanie – gdzie w tym 
logika?

Wychodząc naprzeciw 
mieszkańcom Jacek Ga� a – 
Radny Miasta Wejherowa, a 
obecnie również kandydat na 
prezydenta miasta, wraz ze 
swoim Klubem Radnych zło-
żył na forum Rady wniosek 
o obniżenie stawki za wywóz 

ZDANIEM MIESZKAŃCÓW:

- Jako emeryci czujemy się oszukani. Dlaczego osoby na eme-
ryturze nie mające wysokich dochodów muszą płacić tyle samo 
co dwie osoby? Przecież nie produkujemy śmieci za dwóch! 
Ewidentnie Urząd Miasta nie pomyślał o osobach starszych. To 
smutne i przykre.

Janina l. 72

- Jaką winę ma starsza osoba, że jest sama bez męża, żony lub 
rodziny? Nie dość, że została sama to musi jeszcze pokutować 
tym, że płaci jak za dwóch. Gdzie tu sprawiedliwość? Kolejny 
raz rządzący Wejherowem nie pomyśleli.

Zbigniew l. 54

- Osoby samotne płacą za śmieci tyle co dwie osoby? Nawet 
o tym nie wiedziałem… Ale czemu się dziwić – Filharmonia 
sama się nie spłaci, więc nie dość, że zarabiają na nią fotora-
dary na światłach przy ul. Orzeszkowej to dodatkowo zdzierają 
pieniądze z osób głównie starszych mieszkających samemu. 
Wstyd…

Paweł l. 38

Ile płacisz za śmieci? Zobacz, kto ustalił ceny!
WEJHEROWO | Ustawa śmieciowa w Polsce wywołała wiele dyskusji na temat stawek za wywóz śmieci w miastach i gminach. 
Owa dyskusja nie ominęła również Wejherowa. Czy jednak uchwalono ostatecznie stawki, które byłyby akceptowane przez mieszkańców?

śmieci dla osób mieszkających 
samotnie z 19 zł na 11 zł. Było-
by to zdecydowane odciążenie 
budżetu dla osób opłacających 
wywóz śmieci według obec-
nych stawek. Niestety projekt 
ten nie został zatwierdzony 
przez Radę ze względu na 
brak głosów Radnych z prezy-
denckiego ugrupowania „Wolę 

Wejherowo”…
Ga� a zaproponował także 

inne rozwiązanie – wprowa-
dzenie proponowanych przez 
niego i radnych Platformy 
Obywatelskiej niższych sta-
wek, chociażby jako własnej 
autopoprawki prezydenta. 
Prezydent Hildebrandt jednak 
nadal pozostawał przy swoim 

stanowisku ze stawką 19 zł dla 
jednej oraz dla dwóch osób na 
jedno gospodarstwo domowe. 

Podobnie jak wszelkie inne 
wnioski radnych opozycyjnych 
i ten upadł głosami radnych 
WW, którzy popierali stawki 
proponowane przez Prezyden-
ta.

Czy więc płacimy za śmieci 

kwotę, która jest niezbędna 
do opłacenia usług komunal-
nych, czy też niepotrzebnie 
nadpłacamy? Obecna kwota 
jednak nie ulegnie zmianie bez 
chęci ze strony Prezydenta i 
Radnych z „Wolę Wejherowo”. 
Być może będzie to możliwe, 
jeśli zmienią się obecne władze 
miasta… (red.)
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Jak wygląda świadomość 
społeczeństwa w staraniu 
się o odszkodowanie? Czy 
ludzie nie wiedzą, że należą 
im się pieniądze np. gdy 
ktoś spowodował kolizję 
drogową i uszkodził im 
samochód?

- Zazwyczaj zdają sobie spra-
wę, że należy im się odszkodo-
wanie, ale nie mają świadomo-
ści, jakiej wysokości. 

Przecież wyceny są przygo-
towywane przez rzeczo-
znawców...

- Tak, ale to rzeczoznawcy za-
trudnieni przez firmy ubezpie-
czeniowe. A ubezpieczyciel nie 
ma żadnego interesu w tym, 
żeby wypłacić wysokie odszko-
dowanie. Wręcz przeciwnie – 
firmy muszą zarabiać i starają 
się jak najbardziej zaniżyć kwo-
tę wypłaconą poszkodowane-
mu. Nie można polegać na ich 
wycenie, bo na styku poszko-
dowany-firma ubezpieczenio-
wa jest konflikt interesów. 

Co zatem należy zrobić, gdy 
doszło do szkody, czy to 
komunikacyjnej, czy mająt-
kowej czy w końcu gdy ktoś 
ucierpiał?

- Najlepiej jak najszybciej 
zgłosić się do profesjonalistów, 
czyli np. do naszego biura. W 
razie potrzeby nasi pracowni-
cy mogą również przyjechać 

bezpośrednio do domu klienta. 
Podkreślam, że konsultacja jest 
całkowicie bezpłatna. 

Jeżeli taka osoba zgłosi się 
do państwa jak wygląda 
dalsza procedura?

- W pierwszej kolejności 
analizujemy dokumenty oraz 
okoliczności zdarzenia i na tej 
podstawie wstępnie określamy 
szanse na to, czy uda się otrzy-
mać odszkodowanie i jakiej 
wysokości. Dopiero wówczas 
klient może podpisać z nami 
umowę i rozpoczynamy cały 
proces od złożenia odwołania 
aż po wypłatę odszkodowania. 

Ile to kosztuje?
- Przez cały czas trwania 

sprawy nie pobieramy żadnych 
opłat. Dopiero po uzyskaniu 
odszkodowania od klienta 
otrzymujemy ustaloną wcze-
śniej prowizję. Zazwyczaj jest 
to bardzo niewielki procent, a 
odszkodowania dla klientów 
często są kilkakrotnie przewyż-
szające te, które proponuje fir-
ma ubezpieczeniowa. 

Czyli przez cały czas repre-
zentujecie klienta zarówno 
przed firma ubezpieczenio-
wą, jak również w sądzie, 
jeżeli dojdzie do rozprawy?

- Dokładnie tak. Mamy swo-
ich prawników i rzeczoznaw-
ców – są to fachowcy, którzy 

Odzyskaj należne Tobie pieniądze!
O tym, jak firmy ubezpieczeniowe celowo zaniżają odszkodowania za szkody komunikacyjne, majątkowe czy osobowe 
oraz w jaki sposób odzyskać należne pieniądze z Markiem Wasielke, właścicielem Biura Pomocy Poszkodowanym 
MAWA w Wejherowie, rozmawia Rafał Korbut. 

Jakie jeszcze usługi świad-
czy pańska firma?

- Ciekawą propozycją jest 
skup szkód komunikacyjnych z 
OC sprawcy. Polega to na tym, 
że jeśli ktoś miał kolizję i zosta-
ło wypłacone odszkodowanie z 
OC sprawcy to może się do nas 
zgłosić z dokumentami i my 
ocenimy, czy przysługuje mu 
wyższe odszkodowanie. Jeżeli 
tak, ale klient nie chce długo 
czekać, proponujemy gotówkę 
w ciągu 48 godzin i odkupuje-
my tę szkodę. Dla klienta spra-
wa się kończy, my zaś docho-
dzimy swoich praw. 

Czyli radzi pan, aby nie pró-
bować walczyć samemu z 
prawnikami zatrudnianymi 
przez firmy ubezpieczenio-
we, tylko zlecić odzyskanie 
odszkodowania?

- Oczywiście, gdyż często 
klient w rzeczywistości otrzy-
muje znacznie większe pienią-
dze. My pobieramy niewielką 
prowizję, zaś klient ma gwaran-
cję, że sprawa będzie załatwiona 
przez profesjonalistów, którzy 
mają w tym doświadczenie. To 
po prostu się opłaca. Możemy 
reprezentować klienta w każdej 
sprawie. I nie jest tu przeszkodą 
brak pieniędzy przez klienta – 
to mu finansujemy cały proces 
a klient płaci dopiero po tym, 
jak ubezpieczyciel wypłaci mu 
odszkodowanie. 

Dziękuję za rozmowę. 

Biuro Pomocy 
Poszkodowanym MAWA
ul. 12 Marca 181/5
tel. 604 336 206
tel. 604 336 221

www.mawaszkody.pl

specjalizują się w dziedzinie od-
szkodowań. I podkreślam jesz-
cze raz – przez cały proces nie 
pobieramy żadnych opłat. 

A co, jeżeli szkoda została 
wcześniej zgłoszona a firma 
ubezpieczeniowa wypłaciła 
odszkodowanie? Czy można 
coś jeszcze zrobić?

- Oczywiście, są na to trzy lata 
od wystąpienia szkody. Należy 
się zgłosić do nas i my przygo-
tujemy odwołanie oraz będzie-

my starać się o wypłatę wyższej 
kwoty. Zawsze warto się o to 
starać, bo często można dostać o 
wiele większe pieniądze, niż po-
czątkowo. Oczywiście cała pro-
cedura nie ma żadnego wpływu 
na wypłacone już odszkodowa-
nie co gwarantuje, że nie moż-
na na tym nic stracić, a jedynie 
zyskać. 

A czy można samemu 
odwoływać się do ubezpie-
czyciela?

- Można ale z doświadcze-
nia wiem, że większość takich 
spraw kończy się odmową ze 
strony firmy ubezpieczeniowej. 
Pisma muszą być przygotowa-
ne przez specjalistów, często 
konieczna jest wycena rzeczo-
znawcy, itd. Bardzo rzadko 
zdarza się, aby osoba prywatna 
była w stanie uzyskać wyższą 
kwotę. Natomiast my – jak już 
wspomniałem – mamy specja-
listów, którzy po prostu się na 
tym doskonale znają. 
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Minister Zbigniew Rynasie-
wicz zlecił podjęcie działań w 
celu usunięcia rejestratorów 
natomiast właściciela kamer 
brak… Kolizji na skrzyżowa-
niu przybywa a o jakichkol-
wiek próbach poprawy bez-
pieczeństwa nikt z kierowców 
nie słyszał. Czy ktoś wreszcie 
przyzna się do błędu i spróbu-
je naprawić tę sytuację?  

Pan Minister Zbigniew Ry-
nasiewicz, w piśmie z dnia 
4 czerwca br. do Głównego 
Inspektora Transportu Dro-
gowego nakazał niezwłocznie 
podjęcia działań w celu usu-
nięcia urządzenia rejestrują-
cego przejazd na czerwonym 
świetle.

Dnia 30 czerwca br. Główny 
Inspektor Transportu Dro-
gowego wystosował wniosek 
do Pana Prezydenta Miasta 
Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta o usunięcie urządzeń 

rejestrujących przejazd na 
czerwonym świetle, uzasad-
niając go pismem Pana Mini-
stra Zbigniewa Rynasiewicza 
z dnia 4 czerwca br., który 
sprawuje nadzór nad GITD.

Pan Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt, który wnioskował o 
montaż kamer na powyższym 
skrzyżowaniu,  w odpowiedzi 
na pismo GITD stwierdził, że 
pismo to nie ma podstaw fak-
tycznych i prawnych.

Do dnia dzisiejszego nie 
mamy oficjalnego stanowiska 
kto jest właścicielem rejestra-
torów na skrzyżowaniu. Re-
jestrator został zamontowany 
przez Instytut Badań Dróg 
i Mostów na zlecenie Gmi-
ny Miasta Wejherowa, która 
uważa, że właścicielem urzą-
dzenia nie jest, innego zdania 
jest Instytut, który stwierdza, 
że właścicielem urządzenia 
jest miasto. Niewątpliwie 

Co z tymi rejestratorami?
WEJHEROWO | Problem na skrzyżowaniu gdzie znajdują się rejestratory jest ogromny, co pokazało 6 tysięcy 
zebranych podpisów pod petycją do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w której postulowaliśmy o instalację 
liczników świateł odmierzających czas palenia się światła. 

środki z mandatów trafiają do 
Urzędu Miasta.

Spory o to, kto ma się zasto-
sować do decyzji ministra Ry-
nasiewicza trwają, a kolizji na 
skrzyżowaniu ciągle przybywa. 
Jedynym krokiem, jaki został 
podjęty przez miasto w ostat-
nim czasie w związku z reje-
stratorami, było oklejenie ich 

żółtą folią tak by były bardziej 
widoczne. Oczywiście w tym 
miejscu nasuwa się pytanie: jak 
to jest, że można zlecić okleje-
nie urządzenia, którego nie jest 
się właścicielem?

Przykre jest to, że na skrzy-
żowaniu ulicy Orzeszkowej 
z ulicą Gdańską, wciąż do-
chodzi do kolizji drogowych, 

a organy odpowiedzialne za 
drogę krajową czyli General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad oraz Władze Miasta 
na terenie których znajduje się 
rejestrator nie podejmują żad-
nych konkretnych działań w 
celu faktycznej poprawy bez-
pieczeństwa. Zlecono montaż 
urządzenia, które miało po-

prawić bezpieczeństwo, nato-
miast gdy pojawił się ogromny 
problem to osób odpowiedzial-
nych, które powinny próbować 
go rozwiązać niestety nie ma. 
Warto dodać, że na skrzyżowa-
niu przy rondzie Solidarności 
w Wejherowie, również działa 
rejestrator i tam problemów 
nie ma, ponieważ skrzyżowanie 
ma całkowicie inną organizację 
gdzie podwójna sygnalizacja 
pozwala na spokojne wyhamo-
wanie pojazdu. 

Sytuacja z rejestratorem po-
kazuje, że bezpieczeństwo kie-
rowców nie jest dla Zarządców 
czymś najważniejszym, bo sko-
ro do kolizji dochodzi, a nie 
podejmuje się żadnych działań 
w celu ich zmniejszenia to nie 
można tego nazwać inaczej.

Dlatego też znowu my miesz-
kańcy bierzemy sprawy w swoje 
ręce i wysyłamy kolejne pismo, 
tym razem do GDDKiA z zapy-
taniem, co planują zrobić, żeby 
poprawić bezpieczeństwo na 
skrzyżowaniu. Wszystkie infor-
macje oraz dokumenty związa-
ne z rejestratorami na bieżąco 
można śledzić na fejsbukowym 
fun page’u „Liczniki świateł na 
drogi w Wejherowie”.

Dawid Kiliński (organizator 
akcji „Liczniki świateł na drogi 
w Wejherowie”).
(red)
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Założeniem Mistrzostw 
jest propagowanie azjatyc-
kiej sztuki carvingu. Orga-
nizatorzy zawodów, którzy 
na co dzień prowadzą kursy 
i szkolenia właśnie z carvin-
gu, odpowiedzieli na potrze-
by uczniów i umożliwili im 
oraz szkołom rywalizację na 
najwyższym szczeblu. Poszli 
nawet o krok dalej. Dzięki 
ufundowanym voucherom 
na kursy carvingu uczniowie 
startujący w Mistrzostwa 
Polski Juniorów mają nie-
bywałą szansę na uczestnic-
two w profesjonalnych kur-
sach prowadzonych przez 
mistrzów carvingu. Ma to 
umożliwić wszystkim startu-
jącym podniesienie umiejęt-
ności w zakresie tworzenia 
dekoracji z owoców i warzyw. 
Organizatorzy Mistrzostw 
zdają sobie także sprawę, że 
drogi sprzęt to często barie-
ra nie do przeskoczenia dla 

Z warzyw i owoców 
tworzą dzieła sztuki
Carvingowe Mistrzostwa Polski Juniorów to impreza, która na stałe wpisała się już w rzeczywistość ogólnopolskich konkursów międzyszkolnych. 
I właśnie takie mistrzostwa odbędą się najbliższą sobotę, 25 października, w Klubie Olimp przy ul. I Brygady Pancernej WP 82 w Wejherowie.

legi przed i po zawodach oraz 
wszelkie posiłki.

Carving w krajach azjatycki 
znany jest już od co najmniej 
kilkuset lat. Według najbar-
dziej popularnej teorii wy-
wodzi się on z Tajlandii. Jest 
tradycyjnym elementem taj-
skiego święta Loy Krathong i 
jest uznawany za dziedzictwo 

narodowe Tajlandii.
Na początku XXI wieku ca-

rving stał się popularny także 
w innych częściach świata, w 
tym w Europie. Dziś carving 
jest także dyscypliną na kuli-
narnych Mistrzostwach Świata 
i Mistrzostwach Europy.

Najpopularniejszymi owoca-
mi i warzywami używanymi w 

carvingu są arbuzy, melony, dy-
nie, papaje, ananasy, rzodkiew, 
buraki, selery, marchewki. W 
tradycyjnym tajskim carvin-
gu używa się tylko klasyczne-
go noża tajskiego. Najczęściej 
tworzy się motywy roślinne, 
czasem zwierzęce. Popularne 
są także dodatkowe ozdoby w 
postaci liści lub gałązek.

uczniów. Nagrody rzeczowe w 
postaci narzędzi i książek do 
carvingu na pewno pozwolą 
rozwinąć skrzydła młodym 
adeptom sztuki carvingu.

Carvingowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów 2014 to już 
III edycja zawodów. Pierw-
sza odbyła się w 2012 roku w 

gdańskim ZOO. W tym roku 
uczestnicy oraz ich opieku-
nowie po raz drugi będą go-
ścić w wejherowskim Klubie 
OLIMP SPA Fitness Bowling 
Restaurant & Cafe. Organiza-
torzy konkursu zadbali o ich 
wszelkie potrzeby. Zapewnili 
wszystkim startującym noc-
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Z warzyw i owoców 
tworzą dzieła sztuki
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- Jesteśmy tutaj, żeby pokazać że w Rumi 
istnieje alternatywa dla obecnych władz mia-
sta. Alternatywa która chce pokazać, że po 
pierwsze liczą się mieszkańcy - rozpoczął 
konferencję Marcin Fuchs - przedstawiając 
pokrótce historię stworzenia programu wy-
borczego i przedstawił kandydata na Burmi-
strza Rumi - Michała Pasiecznego (obecny 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi, Mistrz 
Polski z roku 2004, prowadzi działalność spo-
łeczną wśród dzieci i młodzieży, jak i od wielu 
lat program profilaktyczny „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu poprzez sport”). 
W ostatnich 4 latach skupiał się na sprawach 
społecznych i inwestycyjnych w mieście, wie-
lokrotnie stając po stronie mieszkańców.

- Dziękuję bardzo za zaufanie, mam świado-
mość powagi sytuacji oraz odpowiedzialności 
z tym związanej – mówił Michał Pasieczny. - 
„Po stronie mieszkańców” – hasło, które nie 
straciło na aktualności przez te 4 lata. Było to 
nasze kredo – uratowaliśmy przed likwidacją 
Przedszkole „Słoneczną Jedynkę”, zablokowa-
liśmy zapędy burmistrza do wprowadzenia 
najwyższych możliwych podatków, zabloko-
waliśmy wprowadzenie zabudowy wieloro-
dzinnej w osiedla domków jednorodzinnych, 
czy też budowę w Janowie bloków „okno 
w okno”. Dzięki nam ruszyła od dziesięciole-
ci wyczekiwana budowa „kolektora” na Starej 
Rumi, budowa ul. Sopockiej czy też innych 
mniejszych inwestycji.

Poparcia kandydatowi na burmistrza udzie-
liła rumska Poseł - Krystyna Kłosin – Michał 
jest znanym społecznikiem i człowiekiem, któ-
ry będzie walczył o przyszłość naszego mia-
sta, o jego dalszy rozwój, o rozwój przestrzeni 
społecznych. I to , aby mieszkańcom żyło się 
lepiej, bezpieczniej i abyśmy wszyscy czuli się 
tutaj jak w małej ojczyźnie. Rumia ma bardzo 
wiele do zrobienia jeśli chodzi o przestrzenie 
publiczne, i ma b.duże potrzeby inwestycyj-
ne. Wierzę, że obecni kandydaci kiedy będą 
umieli sięgać po środki unijne. Będzie wiele 
konkursów na rozwój miast  i obszarów miej-
skich. Trzeba przygotować wreszcie program 
zagospodarowania centrum miasta, przygo-
tować na przestrzeń publiczną gdzie wszyscy 
będziemy mogli się spotkać. Życzę wszystkim, 
aby Rumia stała się miastem pięknym, nowo-
czesnym i przyjaznym dla mieszkańców.

W programie wyborczym znalazły się: inwe-
stycje drogowe, z walką o budowę wiaduktu 
na wysokości granicy z Gdynią na czele, wal-
ka z bezrobociem i stworzenie nowych miejsc 
pracy przy pomocy programów wsparcia, 
wprowadzenia apteki całodobowej w Rumi, 
poprawy jakości usług służby zdrowia, wielo-
letni plan estetyzacji miasta, rozwój terenów 
rekreacyjnych oraz inwestycje w oświatę, gdy 
ż „nasze dzieci to nasza przyszłość”.

Przedstawieni zostali kandydaci do Rady 
Miejskiej Rumi , do Rady Powiatu Wejherow-
skiego oraz Sejmiku. Prawie połowa kandyda-

tów to kobiety. Kandydaci PO tworzą praw-
dziwą mieszkankę doświadczenia i młodości. 
Wielu z nich to kandydaci niezależni, którzy 
swoimi skutecznymi działaniami społeczny-
mi pokazali swoją wartość. M.in. Karolina 
Rydzewska (walka o utrzymanie Przedszko-
la), Beata Ławrukaitis (Przewodncząca Ko-
mitetu Mieszkańców Zagórze), Jacek Szyba 
(Wicedyrektor ZSO w Janowie, który wyko-
nuje wspaniałą pracę z dziećmi  młodzieżą), 
podobnie jak Jolanta Dobrzeniecka oraz 
Czesław Elżanowski (nauczyciele z SP 1 i SP 
10), czy też Piotr Bartelke – Przewodniczący 
Stowarzyszenia Mieszkańców Janowo. Kan-
dydaci reprezentują wszystkie płaszczyzny 
funkcjonowania samorządów: oświata, sport 
(Grzegorz Grinholc – nauczyciel - Mistrz Eu-
ropy weteranów w chodzie sportowym, To-
masz Urbaniak-Dzienisz – Przewodniczący 
Stowarzyszenia kibiców Arka Gdynia, Marcin 
Kaczmarek, Aleksander Koy . Animatorzy 
kultury : Ludwik Bach ( nr 1 na liście do po-
wiatu), Leszek Winczewski (DK Janowo), czy 
też Monika Polak-Bojan (Gimnazjum nr 2) 
i Teresa Jałocha (Stowarzyszenie Pasjonat), 
finanse reprezentuje księgowa Magdalena 
Mrowicka, służbę zdrowia – Jolanta Toczek, 
bezpieczeństwo – Krzysztof Woźniak (Prezes 
Orkana Rumia), przedsiębiorców (Piotr Kło-
sin, Jacek Korcz, Grzegorz Kalina). Są również 
na listach byli wiceburmistrzowie – Ryszard 
Grychtoł (nr 5 na liście do powiatu) oraz Mar-
cin Fuchs (okręg nr 17 do Rady Miejskiej).

Wszystkich kandydatów poparł bardzo 
mocno Starosta Wejherowski – Józef Reszke, 
a w szczególności kandydata na burmistrza. 

„Popieram kandydaturę Michała Pasiecz-
nego . Michał jako Przewodniczący Rady 
okazał się człowiekiem bardzo spokojnym 
i jednocześnie stanowczym, prowadzącym 
bardzo dobrze obrady sesji. Wiemy, że obra-
dy kiedyś wyglądały znacznie gorzej. Pod jego 
kierownictwem Rada się uspokoiła, stała się 
rozważna i podejmowała wiele właściwych 

Kampania wyborcza 
ruszyła!
Oficjalne otwarcie kampanii wyborczej w Rumi -  Platforma Obywatelska przedstawiła program i kandydatów.

decyzji. Takiego kierownictwa  w tym mieście 
trzeba. Kogoś młodego, otwartego, skorego do 
dialogu, który umie rozmawiać, wsłuchiwać się 
w drugiego człowieka. Michał Pasieczny przez 
wiele lat swojej społecznej działalności, bardzo 
dobrze się przygotował, kierował wieloma zaso-
bami ludzkimi. W Rumi jest faktycznie bardzo 
dużo do zrobienia, o czym mówiła Pani Poseł 
i jest to tylko możliwe przy wzajemnym poro-
zumieniu. Mamy wiele przykładów z Rumi, 
że brak chęci rozmowy powoduje, że ważne 

sprawy dotyczące wszystkich mieszkańców są 
nierozwiązane. Osoba Michała budzi zaufanie, 
i nadzieję na zdecydowanie lepszą przyszłość, 
na którą miasto zasługuje. Jest potrzeba spraw-
nego zarządcy, który umie rozważnie postępo-
wać. Również życzę wszystkim kandydatom na 
radnych sukcesu. Rada w Rumi powinna zostać 
odmłodzona, gdyż nastąpił zastój i Rumia nie 
wykorzystała swojej szansy w ostatnich latach, 
a była  ona bardzo duża i trochę tutaj w Rumi to 
przespano.  Kamil Kowalewski

W Rumi istnieje alternatywa dla obecnych władz miasta - przekonują kandydaci z list PO.

Michał Pasieczny, kandydat na burmistrza Rumi i Krystyna Kłosin, poseł na Sejm  RP.
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Pomorskie jest w czołówce województw najlepiej wykorzy-
stujących unijne wsparcie. Mijająca dekada to czas dużych 
i ważnych inwestycji na Pomorzu. Wiele projektów na trwałe 
zmieniło jakość życia mieszkańców i wizerunek całego regio-
nu. Wyremontowano kilometry dróg, zbudowano nowoczesne 
kompleksy sportowe, obiekty kulturalne czy place zabaw, piękne 
parki, służące mieszkańcom i turystom. Udało się także zrewi-
talizować miejskie przestrzenie, zmodernizowano targowiska 
oraz przeprowadzono termomodernizację wielu szkół. Realizacja 
kolejnych trwa. Spotkanie było okazją do dyskusji i wymiany do-
świadczeń związanych z realizacją przez gminę Rumia projektów 
unijnych w minionym okresie programowania 2007-2013 oraz 
planów na najbliższe lata.

- Współpraca między samorządami i realizacja projektów 
w partnerstwie - tak jak to miało miejsce w przypadku dofi-
nansowanej z unijnych środków inwestycji drogowej Cegielnia-

na-Leśna realizowanej przez powiat wejherowski, to klucz do 
sięgania po kolejne środki w nowej perspektywie finansowej - 
stwierdził podczas spotkania marszałek Mieczysław Struk.

W ostatnich latach Zarząd Województwa Pomorskiego zawarł 
blisko 1600 umów o dofinansowanie projektów z Regionalne-
go Programu Operacyjnego o łącznej wartości 6,7 mld zł i jest 
krajowym liderem w wykorzystaniu unijnych środków. Ponadto 
dzięki realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powsta-
ło blisko 8500 nowych miejsc pracy i ponad 250 przedszkoli, 
a 900 szkół z Pomorza wykorzystało środki unijne na dodatkowe 
działania edukacyjne.

- Cieszę się, że podczas mojej pracy w Urzędzie Miasta Rumi 
udało się zrealizować kilka ciekawych dofinansowanych przez 
Unię projektów - mówił Marcin Fuchs, który w latach 2011-2013 
był zastępcą burmistrza miasta Rumi - W kolejnych latach trzeba 
konsekwentnie zabiegać o zewnętrzne wsparcie na  inwestycje.

W ocenie marszałka Mieczysława Struka najbliższe lata 
mogą być dobrym czasem dla Pomorza. - Zainwestujemy 
w najważniejsze dziedziny życia 8 miliardów złotych z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego i co najmniej drugie 
tyle ze środków własnych i wynegocjowanych z rządem - 
podkreślał włodarz województwa.

- Mam nadzieję, że w końcu także i w Rumi uda się 
zrealizować szereg projektów, przede wszystkim o charak-
terze inwestycyjnym, których do tej pory brakuje w na-
szym mieście.      To one mają największe znaczenie dla 
rozwoju miast. Jesteśmy otwarci i chcemy współpracować 
ze wszystkimi ościennymi gminami, tak by nasi mieszkań-
cy bardziej skorzystali z obecności Polski w Unii Euro-
pejskiej. - zadeklarował na zakończenie spotkania Michał 
Pasieczny, przewodniczący Rady Miejskiej, kandydat PO 
na Burmistrza na Rumi. (K.K.)

O Rumi w Unii Europejskiej
O tym jak lepiej wykorzystać szanse dla Rumi w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 rozmawiali w Urzędzie Marszałkow-
skim marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, Michał Pasieczny, przewodniczący Rady Miejskiej w Rumi, 
a także radny miasta Rumi Ariel Sinicki i Marcin Fuchs, zastępca dyrektora Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego.

W licznym gronie gości nie zabrakło 
tradycyjnie władz miasta z panią Burmistrz 
Elżbietą Rogalą Kończak i Przewodniczącym 
Rady Miasta Michałem Pasiecznym na czele.

Wernisaż rozpoczął koncert muzyczny 
w wykonaniu artystów  Teatru Muzycznego 
z Gdyni: Marka Kaczanowskiego  -  bas/ba-
ryton oraz   Zbigniewa Kosmalskego - piani-
no,  , w czasie którego wysłuchano m.in. arię 
„Gdybym był bogaty”  z opery „Skrzypek na 
dachu” oraz kilka innych bardzo ciekawych 
utworów.

Po koncercie, prezes stowarzyszenia  p. M. 
Sułkowska w kilku słowach na temat wysta-
wy, przytoczyła słowa Jolanty Kitowskiej,  
z przygotowanego przez Karinę Wiśniewską 
katalogu , w poetycki sposób opisującego 
Rumię i jej dzieje. Za jej przykładem, ośmie-
lamy się również je przytoczyć:

 „ O Rumi. Dokładnie 60 lat temu w Pra-
dolinie Kaszubskiej, nad krętym i wartkim 
strumieniem Zagórskiej Strugi doszło do hi-
storycznego wydarzenia. Z połączenia Rumi 
i okolicznych osad: Janowa, Zagórza, Białej 
Rzeki i Szmelty powstało miasto. Od tego 
ważnego momentu w 1954 roku minęło wie-
le lat. W tym czasie miasto urosło, zmężniało 
i rozkwitło. Zapewniło swoim mieszkańcom 
spokojne miejsce do życia. Przytulone do 
wzgórz morenowych porośniętych lasami 
dało nam zielone płuca, a wiatr przywiewał 
z północy zapach morza. Tak jest do dziś. 

Tylko miasto jakieś większe, a jego miesz-
kańcy zabiegani. Nie ma już młynów mielą-
cych mąkę, nie ma karczmy przy drodze, ani 
starego kościoła. Opaci oliwscy nie doglądają 
już swoich wsi na tym terenie. Jest za to 
miasto, o którym można powiedzieć: Tutaj 
mieszkam. Ten zapach morza i lasu jest mój. 
To moja Rumia”.

Jolanta Kitowska- autorka tych kilku zdań 
o Rumi, otrzymała gorące brawa od zgroma-
dzonych gości.

Przed otwarciem wernisażu,  na ręce władz 
miasta , stowarzyszenie uroczyście przeka-
zało  obraz, autorstwa Jolanty Kitowskiej,  
p/t „Nocny nokturn”, przedstawiający lilie 
wodne nocą.  

Uroczystego otwarcia wernisażu poprzez 
przecięcie wstęgi uczynili wspólnie pani Bur-
mistrz Kończak oraz Przewodniczący Rady 
Michał Pasieczny.

Goście mogli podziwiać przygotowane 
przez artystów prace, wykonane różnymi 
technikami m.in. pastelami, akrylami, farba-
mi olejnymi, temperą, pędzlem, szpachelką 
a także w  postaci klejonej mozaiki z różnych 
gatunków drewna.

Artyści usłyszeli wiele pochlebnych opinii 
na temat swoich prac  od przybyłych gości. 
Wiele prac znalazło swoich nabywców.  
Wystawę  można zwiedzać w godzinach 
pracy Miejskiego Domu Kultury w Rumi do 
ostatnich dni października. T. M. Jałocha

„Kwiaty dla Rumi”
W Miejskim Domu Kultury w Rumi odbył się wernisaż 
Stowarzyszenia „Pasjonat”, zorganizowany z okazji 60-
tej rocznicy nadania praw miejskich Rumi. 

Przewodniczący Rady Miasta Rumi – Michał Pasieczny, Maria Sułkowska – Prezes Stowarzysze-
nia Artystów „Pasjonat”, Elżbieta Rogala-Kończak – Burmistrz Miasta Rumi, Jolanta Kitowska 
–skarbnik S.A .„Pasjonat” i właścicielka pracowni artystycznej „AKT”, gdzie jest obecnie siedzi-
ba stowarzyszonych artystów, na tle wystawionych „Kwiatów dla Rumi”.

„Nocny nokturn” obraz Jolanty Kitowskiej przekazany na ręce Władz Miasta z okazji 60-lecia 
Rumi, przez Marię Sułkowską - Prezes Stowarzyszenia Artystów „PASJONAT” w Rumi.
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Od tego czasu idea ta zyskała znacz-
nie na popularności – na koniec 2013 
r. budżet obywatelski funkcjonował 
już w ponad siedemdziesięciu mia-
stach i gminach.

W Rumi również zdecydowano się 
na wprowadzenie tego mechanizmu, 
przeznaczając na ten cel 1,5 mln zł 
w 2015 r. Rozpatrzenie wniosków 
zostało poprzedzone konsultacjami 
społecznymi, które miały zakończyć 
się do 30 września 2014 r. złożeniem 
formularza zgłoszeniowego zawie-
rającego niezbędne dane dotyczące 
przedstawionego projektu inwesty-
cyjnego wraz z listą poparcia osób 
zainteresowanych realizacją projek-
tu. 

Korzystając z tej formy aktywności 
społecznej po przeanalizowaniu naj-
bardziej istotnych potrzeb tej części 
miasta,  w której zamieszkuję, do-
szedłem do wniosku że najbardziej 
palącym problemem, który powi-
nien być rozwiązany jest budowa 
ronda w miejscu skrzyżowania ulic: 
Pomorskiej, Gdańskiej i Mieszka I. 
Skrzyżowanie od dawna cieszy się 
złą sławą – w ciągu kilkunastu lat do-
szło tu do kilkudziesięciu wypadków 
i kolizji drogowych, w których rozbi-
te zostały samochody zaś wiele osób 
odniosło obrażenia. Remont frag-
mentu ul. Gdańskiej wraz ze zmianą 
konstrukcji skrzyżowania sytuacji 
nie poprawił – w opinii wielu użyt-
kowników konstrukcja skrzyżowa-
nia jest fatalna i sprzyja wypadkom 
drogowym.

Sytuacja związana z fatalnym 

skrzyżowanie znana była od lat wła-
dzom Rumi i, co oczywista, policji. 
Ja sam zgłaszałem konieczność bu-
dowy ronda w trakcie spotkań z bur-
mistrzem miasta, kontaktowałem się 
również via mail z radnymi Rumi 
jedna sytuacja nie ulegała zmianie.

Mając na celu doprowadzenie do 
realizacji inwestycji wypełniłem for-
mularz zgłoszeniowy oraz rozpoczą-
łem akcję zbierania głosów poparcia 
pod wnioskiem wychodząc z założe-
nia, że im więcej osób podpisze się 
pod wnioskiem tym większa będzie 
szansa na jego pozytywne rozpatrze-
nie. Aby usprawnić zbieranie podpi-
sów na klatkach schodowych kilku 
okolicznych bloków rozwiesiłem ko-

munikat informujący o mojej akcji. 
W ciągu kilku tygodni zebrałem 

ok. 140 podpisów pod wnioskiem 
i ich ilość była ograniczona wy-
łącznie czasem, który mogłem na 
tą sprawę poświęcić. Poparcie było 
masowe, ok. 99% mieszkańców do 
których dotarłem opowiedziało się 
za realizacją inwestycji dając temu 
wyraz przez złożenie podpisu na li-
ście poparcia. 

Jednak komunikaty o akcji zbiera-
nia podpisów umieszczone na klat-
kach zrobiły swoje. Jeszcze przed 
upływem terminu złożenia wniosku 
na stronie internetowej Gospodar-
ności, reprezentującej władze Rumi 
i część radnych miasta w ślad za nim 

w gazetce spółdzielczej „Nasze spra-
wy” ukazał  się artykuł „To nieuczci-
we” zarzucający mi właśnie nieuczci-
wość w informowaniu mieszkańców. 
Nieuczciwość ta, zdaniem autora po-
legała na tym, że cena budowy ronda 
miała znacznie przekraczać dopusz-
czalną wartość realizacji 0,5 mln zł 
dla jednego wniosku ja zaś świado-
mie i z premedytacją wprowadzałem 
mieszkańców w błąd.    

Moim zdaniem jeśli można mówić 
o nieuczciwości to jedynie autora ar-
tykułu, który postawił taki zarzut bez 
próby skontaktowania się ze mną. 
Wprawdzie pracownik wydziału in-
żynierii miasta w Rumi przedstawił 
mi szacunkowy koszt wykonania 

przedmiotowego ronda na kwotę 
1,5 mln zł ja jednak dysponowałem 
wiedzą o rzeczywistych kosztach bu-
dowy ronda w Gdyni w rejonie Po-
górza Górnego. Inwestycję tą cechuje 
wysokie podobieństwo do tej, która 
miała by być realizowana w Rumi, 
podobny układ drogowy, budo-
wa wyłącznie ronda bez remontów  
przylegających ulic oraz odpowied-
nio duża ilość miejsca w istniejącym 
układzie drogowym bez potrzeby 
zajmowania przylegających terenów. 
Na podstawie rozmów z osobami 
kompetentnymi z ZDiZ w Gdyni 
jestem nadal przekonany, że kwota 
0,5 mln zł  jest wystarczająca do zbu-
dowania ronda w Rumi pod warun-
kiem prowadzenia inwestycji w tro-
sce o budżet miasta. 

Ponadto okazało się, że jesz-
cze przed końcowym terminem 
składania wniosków związanych  
z budżetem obywatelskim Władze 
i Rada Miasta Rumi budowę ronda 
czyli to, czego nie mogły zrealizo-
wać w ciągu kilku ostatnich lat nagle 
i niespodziewanie przyjęły do re-
alizacji w 2015 r.  Przypadek, zbieg 
okoliczności – może tak, może nie. 
I nie jest to istotne, najważniejsze że 
rondo będzie zbudowane a czas ku 
temu, w związku z przewidywaną 
intensyfikacją ruchu w tym rejonie 
ulic, najwyższy.

Personalia nie są ważne, ważny jest 
cel a ten, jak się wydaje, będzie zre-
alizowany. I chwała za to wszystkim, 
którzy się do tego przyczynili.

Andrzej Andrzejczak, Rumia

Budżet obywatelski 
- historia wniosku
LIST | Budżet partycypacyjny zwany obywatelskim wprowadzono w Polsce po raz pierwszy w 2011 r. w Sopocie.

W tej kadencji pojawiła się trzecia alterna-
tywna opcja Platforma Obywatelska, która 
pod wodzą Michała Pasiecznego,  okazała się 
najsilniejszym klubem w Radzie Miejskiej. 
Mając najmniej liczny klub radnych pan Mi-
chał piastuje funkcję Przewodniczącego Rady 
Miejskiej.

Walka dwudziestoletnia w samorządzie trwa, 
i to co się działo w poprzedniej kadencji 2006-
2010 było totalną wojną, prawie bez znamion 

współpracy. Obecna kadencja 2010 – 2014 
jest o wiele spokojniejsza. Budżet jest co roku 
uchwalany,  zmiany proponowane do budże-
tu co miesiąc są również akceptowane. Klu-
czem w tym przypadku jest postawa radnych 
PO (Sinicki, Pasieczny), którzy nie patrząc na 
szyld polityczny autora uchwały głosują zgod-
nie z rozsądkiem.

Kampania się zaczęła na dobre, szczególnie 
widoczna jest taktyka wyborcza ugrupowań 

na ich własnych stronach internetowych. I tak 
na stronie Gospodarności, z ostatnich 10 ar-
tykułów, 6 z nich wymierzona jest przeciwko 
rywalom politycznym, i najczęściej perso-
nalnie krytykowany jest Michał Pasieczny, 4 
artykuły można nazwać jako pozytywne bez 
krytyki. Na stronie kandydata niezależnego 
Bogdana Formelli na ostatnich 10 artykułów 
7 jest pozytywnych, a 3 są wymierzone w Bur-
mistrza, ale w łagodniejszej formie. Natomiast 

na stronach Michała Pasiecznego i rumskiej 
Platformy nie widać żadnych negatywnych ar-
tykułów pod adresem przeciwników.

Która metoda okaże się najbardziej sku-
teczna ? Czy personalne ataki na Michała Pa-
siecznego w internecie zaszkodzą mu, czy też 
mieszkańcy docenią bezkonfliktowość i nie 
atakowanie przeciwników przez ekipę pana 
Michała? Czas pokaże.

16 listopada - wybory samorządowe. (K.K.)

Brutalna kampania wyborcza w mieście trwa
Nie jest w dla nikogo tajemnicą, że od ponad 20 lat toczy się na łamach samorządu walka o władzę w Rumi pomiędzy 
dwoma siłami politycznymi – obecnego burmistrza Elżbiety Rogala-Kończak (Gospodarność), oraz poprzedniego 
burmistrza Jana Klawitera (Samorządność i PiS).
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Jedną z większych atrakcji były udo-
stępnione na 4 godziny wielkie dmu-
chańce do skakania oraz  zjeżdżalnie, 
a także rozdawana wata cukrowa 
i popcorn – wszystko za darmo. Ko-
lejka do słodkości nie miała końca…

Przygotowanych zostało 17 konku-
rencji sprawnościowych, które dzieci 
i młodzież musiały zaliczać : m.in. 
ujeżdżanie aligatora w pięknych ka-
loszach, slalom teletubisia z piłką 
do rugby pomiędzy tyczkami, rajd 
slalomem na trójkołowcu po bież-
ni, kop na słupy do rugby, strzał na 
bramkę kijami do unihokeja (można 
było wybrać małą piłkę jajowatą). Za 
zaliczenie wszystkich konkurencji 
uczestnicy zdobywali jubileuszowe 
medale przygotowane specjalnie na 

tą okazję. 
W międzyczasie odbywał się Tur-

niej o Puchar Rumi w Rugby TAG, 
grały drużyny żółtych oraz niebie-
skich. Odbyło się 12 emocjonujących 
meczy. Po zawodach obie drużyny 
zostały nagrodzone wielkimi pucha-
rami, które otrzymali najmłodsi za-
wodnicy, a każdy uczestnik turnieju 
otrzymał statuetkę.

Podczas imprezy czas umila-
ła uczestnikom muzyka,  byliśmy 
również świadkami występu zespo-
łu muzycznego z Gimnazjum nr 2 
w składzie Marcelina Winczewska, 
Dominika Walkowiak, Julia Weber, 
Andżelika Rzodkiewicz. Oprócz mu-
zyki można było obejrzeć na ustawio-
nym telebimie największe sukcesy 

rumskich rugbistów oraz spoty rekla-
mujące klub. 

Pod koniec festynu, kiedy pomału 
zaczynały się przygotowania do me-
czu Rugby 7, organizatorzy przygo-
towali kolejne upominki dla uczest-
ników festyny, dzieci i młodzież 
otrzymali izotermiczne torby śnia-
daniowe, natomiast dorośli otrzymali 
okulary przeciwsłoneczne z filtrem. 

Podczas imprezy można było spo-
tkać dwóch Dyrektorów rumskich 
Domów Kultury – Miejskiego Lu-
dwika Bacha oraz Leszka Winczew-
skiego. 

Po 4 godzinach wspaniałej imprezy 
nadszedł czas na mecz, który był ofi-
cjalnym zakończeniem kariery Mi-
chała Pasiecznego – człowieka orkie-
stry rumskiej drużyny – przez wiele 
lat był Prezesem Zarządu, jest przez 
10 lat trenerem i grającym zawodni-
kiem. W meczu mogliśmy zobaczyć 
wielu medalistów jeszcze z czasów 
gry w Gdyńskiej Arce.

M.in. grali Marek Skindel, Marcin 
Kaczmarek, Krzysztof Bogdanis, Łu-
kasz Prabucki, a także obecni mło-
dzieżowi kadrowicze Marcin Chmie-
lewski czy Przemysław Rynkiewicz.

W swoim ostatnim meczu w karie-
rze Michał Pasieczny zdobył 10 punk-
tów prowadząc drużynę niebieskich 
do zwycięstwa nad żółtymi 22-7.

Po meczu Michał Pasiecznego 
otrzymał od Prezesa Zarządu Roberta 
Liberadzkiego, koszulkę z ulubionym 
numerem 17, a wszyscy kibice, znajo-
mi i przyjaciele zgotowali mu owację 
na stojąco.

Impreza była fantastycznie zorgani-
zowana, cała masa atrakcji dla dzieci, 
dmuchane zjeżdżalnie, wata cukrowa 
za darmo, i konieczność zaliczenia 
wszystkich konkurencji, żeby zdobyć 
medal powodował, że dzieci były bar-
dzo zmobilizowane. Mamy nadzieję, 

Jubileusz 10–lecia 
Rugby Arki Rumia
„Rugbiści dzieciom” – to właśnie najmłodszym był dedykowany jubileuszowy festyn zorganizowany w po-
przednią niedzielę na stadionie MOSiR, który zaczął się w samo południe, a zakończył po godzinie 16.

Michał Pasieczny (1996-2014)

zawodnik Arka Gdynia 1996-2004 – Mistrzostwo 
Polski w roku 2004, Wicemistrzostwo Polski w latach 
1999, 2000, 2002 oraz brązowy medal 2001.
Grający trener Arka Rumia – zdobywca Pucharu Polski 
Rugby 7 – 2009 i 2010. 
Wicemistrzostwo Ekstraligi Rugby 7 – 2010 i 2012, 
brązowe medale Ekstraligi Rugby 7 – 2009 i 2011.

Najpopularniejszy sportowiec Rumi – 2006, 2007, 
2008.
 
Trener grup młodzieżowych 
• Wicemistrzostwo Polski Kadetów Rugby 7 – Cho-
rzów 2009 r. 
• brązowy medal Międzywojewódzkich Mistrzostw 

Młodzików 2012 r.
• przez pięć lat z rzędu (2006 – 2011) awans do najlep-
szej ósemki w Polsce drużyn juniorów oraz kadetów.

Ponad 20 wychowanków Michała Pasiecznego dostą-
piło zaszczytu powołania do kadr różnego szczebla, 
włącznie z Reprezentacją Polski.

Marek skindel, Michał Pasieczny oraz dwóch niesłyszących graczy z dru-
żyny Jastrzębie deaf rugby wejherowo.

że w przyszłym roku ta impreza zno-
wu się odbędzie, było naprawdę super  
– mówi Mama sześcioletniej Małgosi.

W Rumi to chyba pierwsza taka im-
preza, w której było tyle upominków 
i atrakcji za darmo, dmuchane zabaw-
ki, wata cukrowa, możliwość zdobycia 
medali, przyjemna muzyka, fajni pro-
wadzący i upominki rozdawane na 
koniec – naprawdę warto było spędzić 
niedzielę z „rugbusiami” i na dodatek 
zobaczyłam jak dużo dziewczynek gra 
w TAG-i, czyli bezkontaktową odmia-
nę rugby – mówi Pani Dorota, mama 
5 – letniego Klaudiusza.

Prezes Zarządu Robert Liberadzki 
złożył serdeczne podziękowania dla 
sponsorów – firm Łukowicz Service, 
Empire rumskiej fabryki mebli tapi-
cerowanych, firmie Hydrobud Rumia 

oraz Biuro Rachunkowe „Maximus” 
oraz działaczy, którzy poświęcili 
wiele godzin na przygotowanie tak 
wspaniałej imprezy : Joli Król, Lucy-
nie Szypule, Małgosi Łoboz, Beacie 
Ławrukajtis, Magdalenie Mrowickiej, 
Teresie Jałocha, Monice Polak-Bojan, 
Hubertowi Sarosiek, Błażejowi Dem-
skiemu, Piotrowi Bartelke, Leszkowi 
Grzeszczykowi, Michałowi Rogow-
skiemu, Marcinowi Kaczmarkowi, 
Tomkowi Urbaniakowi, Grzegorzo-
wi Grinholcowi, Aleksandrowi Koy 
i oczywiście Michałowi Pasiecznemu, 
który tradycyjnie był główną postacią 
przy organizacji festynu.

Bez sponsorów oraz osób, które wło-
żyły wiele godzin pracy społecznej Fe-
styn okazał się wspaniałą jubileuszo-
wą imprezą.

wręczenie Pucharu przez Michał Pasiecznego
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Takie sygnały napłynęły z 
ubiegłotygodniowego, medio-
lańskiego szczytu przywód-
ców Europy i Azji. Ale tego 
należało się spodziewać, bo 
eskalacja konfliktu na linii Ro-
sja – Ukraina – Zachód, niko-
mu nie służy. Pytanie, jak na 
tym wyjdą sami Ukraińcy.

Już słyszę ze strony naszych 
radykałów zarzut – Zachód, 
po raz kolejny zdradził Ukra-
inę. Zostawił ją na pastwę czy-
hającego na jej zgubę, marzą-
cego o odbudowie rosyjskiego 
imperium Putina. To nie do 
końca prawda. Owszem, za-
stosowanie sankcji wobec Ro-
sji, nawet w tak ograniczonym 
zakresie, zajęło Zachodowi, w 
tym UE dużo czasu. Zajęło-

by jeszcze więcej, gdyby nie 
stanowczy głos Polski, chyba 
najlepiej czującej i rozumieją-
cej wolnościowe i europejskie 
aspiracje Ukraińców. Ale to 
właśnie te sankcje, wytykane 
jako śmieszne niskie, wpły-
nęły na zauważalną korektę 
polityki Rosji wobec Ukrainy. 
Okazały się bowiem dotkliw-
sze niż się spodziewano. Ru-
bel jest obecnie tak słaby, jak 
nigdy jeszcze nie był, rośnie 
inflacja, a z nią ceny artyku-
łów żywnościowych, z rynku 
i moskiewskiej giełdy uciekają 
zagraniczni inwestorzy, a na 
domiar złego spadły ostatnio 
ceny paliw. Wymierne stra-
ty, w wyniku wprowadzenia 
sankcji, są także po drugiej 
stronie, ale Zachód, o czym 
już wcześniej pisałem, ma-
jąc większy potencjał gospo-
darczy, odczuwa je w dużo 
mniejszym stopniu niż Rosja. 
Owszem, pokojowe ustalenia 
z Mińska są notorycznie ła-
mane, na Wschodzie Ukrainy 
wciąż jest niespokojnie, prawie 

codziennie dochodzi tam do 
krwawych aktów przemocy, 
w wyniku których giną woj-
skowi i cywile, prorosyjscy se-
paratyści, wspomagani przez 
„zielone ludziki”, wyposażone 
w nowoczesną broń, czołgi 
i wyrzutnie GRAD, których 
nie kupuje się na miejskim 
bazarze, ani myślą ustąpić. 
Ale zdaniem niezależnych 
obserwatorów, w ostatnich 
tygodniach, poziom napięcia 
jakby nieco zmalał. Także w 
wyniku zakulisowych, trzy-
manych w tajemnicy działań 
Moskwy, która oficjalnie za-
przecza, by ingerowała w we-
wnętrzne sprawy Ukrainy, ale 
nikt w to nie wierzy. Można 
by oczywiście Rosję jeszcze 
bardziej docisną, ale byłoby to 
równoznaczne z dociśnięciem 
zrujnowanej, broniącej się 
przed bankructwem Ukrainy, 
wciąż silnie z nią powiązanej 
gospodarczo. Tymczasem Ro-
sja ma w zanadrzu potężną 
broń, której dotąd nie użyła. 
To gaz i ropa. A przed nami 

zima, na wschodzie z reguły 
sroższa niż u nas. Obecne wła-
dze Ukrainy doskonale zdają 
sobie sprawę z tego, że spo-
łeczne niezadowolenie z po-
wodu problemów z zimowym 
ogrzewaniem mieszkań, może 
szybko przerodzić się w gwał-
towny, masowy protest anty-
rządowy, nad którym bardzo 
trudno będzie zapanować, a 
Rosja tylko na to czeka. Dla-
tego prezydent Ukrainy Petro 
Poroszenko podjął trudne 
rozmowy z Putninem. Trwały 
one kilka miesięcy, a zakoń-
czyły się na wspomnianym 
wyżej szczycie w Mediolanie. 
Ustalenia są takie, że Rosja 
dostarczy Ukrainie tyle gazu, 
ile ona będzie potrzebowała. 
Co prawda na swoich, mo-
nopolistycznych warunkach, 
ale będący pod przysłowiową 
ścianą Poroszenko na nie się 
zgodził. A miał inne wyjście?

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

Zachód poluzuje Rosji?
Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

W gminie Szemud odbyła 
się uroczystość z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. 
Jej organizatorami byli wójt 
gminy Szemud i Zarząd 
Oddziału Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego.

W czasie spotkania pod 
adresem nauczycieli i 
wszystkich pracowników 
oświaty skierowano wiele 
miłych słów i podziękowań. 
Ryszard Kalkowski, wójt 
gminy Szemud, oraz Iwona 
Ryniec, prezes oddziału 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, wręczyli listy 
gratulacyjne nauczycielom 
obchodzącym jubileusz 
pracy pedagogicznej oraz 
tym, którzy w tym roku 
zostali wyróżnieni przez 

Ministra Edukacji Narodo-
wej Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej. Ryszard 
Kalkowski uhonorował 
Nagrodą Wójta dyrektorów 
szkół. Wszyscy nagro-
dzeni zostali obdarowani 
kwiatami.

Wójt gminy oraz prezes 
ZNP skierowali także na 
ręce pani Alicji Szarafin-
Grządkowskiej, kierownika 
Referatu Oświaty, Kultury 
i Zdrowia, serdeczne po-
dziękowania i życzenia dla 
wszystkich pracowników 
referatu.

Uroczystość była okazją 
do spotkania pracowni-
ków szkół z terenu gminy 
Szemud i miłego spędzenia 
wieczoru.  (raf)

Świętowali nauczyciele

Na ostatniej sesji rady miejskiej 
w Redzie radni zgodzili się na 
nieodpłatne przejęcie gruntów 
na rzecz miasta. Trzy działki sta-
nowią pas drogowy ul. Szyma-
nowskiego. Z uwagi na rosnące 
zainteresowanie inwestowaniem 
na działkach obsługiwanych 
komunikacyjnie z ul. Szyma-
nowskiego, istnieje konieczność 
wyposażenia terenu w sieć 
wodociągową i kanalizacyjną. 
Kolejne nieodpłatne przejęcie 
gruntów na rzecz miasta to dwie 
działki zajęte pod drogę ul. Miłą. 
Radni zgodzili się na sprzedaż 
gruntu o pow. 0,0651 ha na 
ul. Ogrodowej pod zabudowę 
mieszkaniową i usługową. Nie-
odpłatnie przejęto na własność 
miasta nieruchomość MPC-K 
„Koksik”  o pow. 0,1754 ha za-
budowanej budynkiem stacji 
wymienników ciepła o pow. 220 

m kw o wartości 149 tys. 173,17 
zł na ul. Norwida. Określono 
zasady wydzierżawiania i wynaj-
mowania nieruchomości na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 
na czas nieoznaczony.

-Stosunkowo wysokie stawki 
czynszu zwłaszcza z tytułu naj-
mu lokali o słabym standardzie 
i w złym stanie technicznym 
przekładały się na brak zainte-
resowania dzierżawą i najmem 
niektórych nieruchomości – 
wyjaśnia burmistrz Krzysztof 
Krzemiński. – To spowodowało 
potrzebę opracowania nowego 
projektu uchwały.

Radni zmienili uchwałę o 
przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w ob-
szarze Moście Błota. Teraz ob-
szar  powiększył się o fragmenty, 
przez które nie przebiega żaden 

z trzech wariantów OPAT-u. 
Uaktualnione zostanie studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
i miejscowych planów zagospo-
darowania . 

–Zmiany studium powinny 
być dokonane w sytuacji, gdy 
zmieniłyby się uwarunkowania, 
pojawiłaby się nowa koncepcja 
rozwoju gminy czy zmieniłyby 
się przepisy – mówi burmistrz 
Krzysztof Krzemiński.

Ponadto zmianie uległa 
uchwała o udzielenie w 2014 
roku pomocy rzeczowej powia-
towi wejherowskiemu na drogi 
w Redzie. W związku z potrzebą 
naprawy złego stanu nawierzch-
ni poprzez łatanie dróg należało 
uzupełnić środki o 50 tys. zł. 
Zmienił się też budżet miasta. 
Zmniejszyły się dochody o 2 
mln 152 tys. 40 zł i zwiększyły 

wydatki o 2 mln 242 tys. 976 zł. 
Zmniejszenie dochodów m.in. z 
wpływów z Auchan przez wynik 
przetargu na wykonanie drogi 
Morska-Kosynierów, wpływów 
z Semeko przez wynik przetargu 
na wykonanie ul. Olimpijskiej, 
dzierżawy lokali użytkowych, z 
prawa przekształcenia użytko-
wania wieczystego we własność 
oraz ubytku dochodów ze zbycia 
mienia komunalnego, wpływów 
z opłat za korzystanie z cmen-
tarzy i zmniejszenia planu do-
chodu w MOSiR z darowizn. To 
wszystko wynikło z analizy wy-
konania budżetu za 8 miesięcy 
2014 roku, przez wyniki przetar-
gów na realizację inwestycji, sfi-
nansowanie organizacji nowego 
roku szkolnego oraz otwarcie i 
rozpoczęcie działalności w no-
wej siedzibie MDK.
Daria Dunajska Fo
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Miasto zyskało nowe grunty 
i budynek ciepłowniczy
REDA | O kilka nieruchomości gruntowych i jeden budynek stacji wymienników ciepła wzbogaciła się Reda podczas ostatniej sesji rady 
miejskiej. Zmianie uległ plan zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Moście Błota.
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Kredyty gotówkowe to dziś 
chyba najpopularniejsze roz-
wiązanie, gdy planujemy więk-
szy zakup. Decydując się na ta-
kie rozwiązanie trzeba jednak 
pamiętać, aby sprawdzić, jakie 
są koszty takiego kredytu. Wie-
le firm, oferujących rozmaite 
pożyczki, pobierają za to bar-
dzo wysokie opłaty, zaś sama 
pożyczka jest wysokooprocen-
towana. Ostatecznie musimy 
wtedy oddać nawet dwa razy 
tyle, co pożyczyliśmy! Dużo 
lepszym rozwiązaniem jest za-
ciągnięcie kredytu w banku. 

Dlaczego Getin Bank?
Odpowiedź jest prosta – bo 

kredyt jest tani, a uzyskanie go 
wymaga minimum formalno-
ści. Do tego dochodzi bardzo 
krótki czas rozpatrzenia wnio-
sku oraz wypłaty pieniędzy. 
Czego można chcieć więcej 
przy zaciąganiu kredytu? Nie-
którzy powiedzą – fachowej 
obsługi i elastyczności, jeśli 
chodzi o wysokość rat i czas 
ich spłacania, a także braku 
prowizji pośredników. Nic 
prostszego  - to wszystko ofe-
ruje wejherowska placówka 
Getin Banku. 

Złap promocję, zapłać mniej
Ci, którzy zastanawiają się 

nad wzięciem kredytu, po-
winni się pospieszyć. Jeszcze 
do końca miesiąca można bo-
wiem skorzystać z wyjątkowej 
okazji „wyprzedaż kredytów 
gotówkowych”. Korzyści dla 
kredytobiorcy to bardzo ni-
skie oprocentowanie (od 5 do 
9,4 proc.). Do tego w standar-
dzie otrzymuje się możliwość 
wyboru dnia spłaty kredytu, 
niską ratę oraz minimum for-
malności (do 40 tys. zł bez 
zgody współmałżonka, za 
udokumentowanie dochodów 
wystarczą 3 ostatnie potwier-
dzenia przelania wynagrodze-
nia na konto bankowe, zaś do 
pożyczenia kilkunastu tys. zł 
wystarczy podpisanie oświad-
czenia). 

Ratalne, dla emerytów, dla 
rolników, dla przedsiębior-
ców

Getin Bank oferuje szeroką 
gamę produktów skierowa-
nych do różnych osób. Jako 
jeden z nielicznych banków 
udziela kredytów rolnikom. I 
– co też jest wyjątkiem – bank 
nie określa celu, na jaki udziela 
pożyczki! 

Atrakcyjna jest też oferta dla 
emerytów. W tym wypadku 

Potrzebujesz gotówki? Nie przepłacaj!
Remont mieszkania, kupno samochodu, zakup sprzętu RTV czy AGD – na to wszystko potrzeba pieniędzy, których często 
brakuje w domowym budżecie. Co wtedy zrobić? Wyjściem jest kredyt gotówkowy, dzięki któremu nie musimy całej 
kwoty płacić od razu, tylko płatność rozkłada się w czasie. 

wystarczy 550 zł miesięcznego 
dochodu! Przy kredytach dla 
przedsiębiorców możliwe jest 
oświadczenie o dochodach. 
Oprócz tego honorowane są 
renty strukturalne, co dla osób, 

które je otrzymują, oznacza wy-
soką zdolność kredytową. 

Z kolei ci, którzy mają do spła-
ty zobowiązania zaciągnięte w 
kilku innych bankach, mogą 
wziąć kredyt konsolidacyjny. To 

wygodne rozwiązanie, ponie-
waż wtedy płaci się tylko jedną 
ratę jednemu bankowi zamiast 
zastanawiania się, ilu bankom 
i jakie kwoty co miesiąc trzeba 
zapłacić. 

Getin Bank
ul. Pucka 17, Wejherowo
tel. 58 572 12 86
kom. 512 353 381
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Karty są już wyłożone na stół. 
Czterech kandydatów na prezia 
Wejherowa wystartowało. Jeden 
Platformy Obywatelskiej, drugi z 
Wejherowskiego Ruchu Sąsiedz-
kiego, trzeci z Porozumienia Sa-

morządowego 2014, a czwarty z 
Wolę Wejherowo. Nazwisk nie 

wymienię. Ciekawscy niech 
zajrzą na strony Państwo-

wej Komisji Wyborczej. 
Przyznam szczerze, że 

nie spodziewałem się 
takiego tłoku w wal-
ce o fotel w Ratuszu. 

Może to i dobrze, bo 
i wybór będzie większy? Czy w 
końcu nadejdą nowe czasy? 

Średnia wieku kandyda-
tów na prezia wynosi 
45 lat. To oznacza, że 
dwóch to starsi pano-

wie, niestety. Najbardziej mar-
twi mnie to, że kobiet nie widzę. 
Może, nie byłoby lepiej, ale z pew-
nością sympatyczniej (nie napi-
szę, że ładniej, bo zaraz o seksizm 
mnie oskarżą). O 21 mandatów 
rajców miejskich walczy 95 (w 
tym 23 kobiety) kandydatów z 7. 
komitetów wyborczych. Cztery 
komitety, to te wspomniane wy-
żej, i do tego PIS, KWW Dariu-
sza Jankowskiego i KWW Ruch 
Społeczny „Dla Wejherowa”. 
Większość z dotychczasowych 
radnych ponownie staje w szran-
ki wyborcze, dokładnie szesnastu 
z dwudziestu jeden. Ilu z nich 
znów zasiądzie na sali obrad w 
Ratuszu? Moim zdaniem zano-
si się na kilka ciekawych zmian. 
Oby na lepsze. Ja tu nie jestem 
od wskazywania tych dobrych 

Zarejestrowali

Czy Wejherowo i powiat 
wejherowski stanowi rdzeń 
obszaru metropolitalnego? 
Jakie korzyści, a jakie niedo-
godności niesie ze sobą bycie 
jej częścią? Jakie są wyzwa-
nia i najpilniejsze potrzeby z 
perspektywy naszego miasta 
i powiatu? – na m.in.  te py-
tania starali się odpowiedzieć 
podczas dwugodzinnego 
spotkania wejherowscy sa-
morządowcy, lokalni liderzy 
oraz sami mieszkańcy. 

- Być może nie ma u nas 
usług wyższego rzędu, prze-
mysłu kreatywnego, który 
warunkuje o przynależno-
ści do rdzenia, ale przecież 
ludzie pracujący przy nich 
mieszkają w naszym powie-
cie. Nie można wyłączyć z 
rdzenia ludzi, którzy go two-
rzą – mówił starosta wejhe-
rowski, Józef Reszke – gospo-
darz spotkania. 

– Nie wiem czy rdzeń po-
winniśmy sprowadzać do 
kwestii administracyjnych, 
bo chyba trudno tak powie-
dzieć o niektórych trójmiej-
skich dzielnicach, takich jak 
Chwarzno czy cała Wyspa 
Sobieszewska – zastanawiał 
się Bogusław Gosz, jeden z 
uczestników spotkania. – 
Jedną implikacją, która wy-
nika z przynależności nasze-

i tych gorszych. Każdy ma swój 
rozum, umie czytać i pisać, to i 
wybierze zgodnie z własnym su-
mieniem. Zwrócę tylko uwagę na 
dwie ciekawostki. Otóż zaczynają 
nam się tworzyć dynastie rządzą-
cych. Z Wolę Wejherowo do Rady 
Miasta startują bowiem synowie 
- prezia Hildebrandta i wiceprezia 
Bochińskiego. Cóż, starsi pano-
wie już powoli schodzą ze sceny 
wejherowskiej polityki i szkoda, 
aby „zmarnowały” się „dobre” 
nazwiska, prawda? Podobno na 
innych listach też można znaleźć 
podobne przypadki, ale poszukaj-
cie sobie sami. Skoro może Łuka-
szenka i paru innych satrapów, nie 
wspominając o Korei Północnej, 
to mogą także rządzący w Wejhe-
rowie, czemu nie? A jak ocenia-
cie kampanię wyborczą? Wydaje 
mi się ona wyjątkowo spokojna. 
Obym tylko nie zapeszył.
Jakub W. po przerwie
Archiwalne felietony Jakuba W. 
można znaleźć na stronie: 
http://gwe24.pl/

Strategicznie 
dla rozwoju Metropolii

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyły się konsultacje społeczne projektu diagnozy „Strategii Rozwoju Gdań-
skiego Obszaru Metropolitalnego 2030”. To kolejny krok w celu zbudowania dokumentu, który ma na lata stanowić 
wyznacznik kierunków działań podmiotów, angażujących się w zarządzanie i rozwój Metropolii.

go obszaru do Metropolii jest 
fakt, iż nie możemy stworzyć 
własnego, odrębnego Miejskie-
go Obszaru Funkcjonalnego w 
ramach ZIT-ów, tak jak jest to 
w przypadku Lęborka, Mal-
borka czy Starogardu Gdań-
skiego. Nasze działania muszą 

być spójne i zsieciowane z całą 
Metropolią. 

Zdaniem radnego Zbigniewa 
Chuchały wyzwaniem rozwo-
jowym jest szkolnictwo zawo-
dowe, służące tworzeniu wy-
specjalizowanych kadr.  

– To człowiek i rodzina po-

winna być w centrum zainte-
resowania – brzmiała z kolei 
konkluzja Jolanty Węsierskiej 
z Akcji Katolickiej przy para� i 
św. Anny w Wejherowie.

Opracowanie diagnozy do-
kumentu to dopiero pierwszy 
z czterech etapów budowy 

Strategii. Ostatecznie zawierać 
ona będzie diagnozę Metropo-
lii w 10 kluczowych obszarach 
społeczno-gospodarczych, wi-
zję rozwoju OM do 2030 roku 
wraz ze spójnym zestawem po-
wiązanych ze sobą działań słu-
żących długotrwałej poprawie 

warunków rozwoju i integra-
cji OM oraz koncepcję prze-
strzennego zagospodarowania 
Metropolii . Więcej na temat 
dokumentu można przeczytać 
na stronie www.metropoliag-
dansk.pl

Wyzwanie to szkolnictwo zawodowe 
- uważa Zbigniew Chuchała, radny miasta

O wyzwaniach i najpilniejszych potrzebach, widzianych z perspektywy miasta i powiatu, 
dyskutowano podczas konultacji społecznych
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W 2010 roku powołano na 
mocy porozumienia powia-
tów województwa pomor-
skiego Program „Sprawna 
Administracja Geodezyjna i 
Kartograficzna Wojewódz-
twa Pomorskiego” (Program 
SAGiK), którego celem jest 
usprawnienie działania po-
wiatów w obszarze geodezji. 

W ramach SAGiK współ-
pracuje ze sobą 11 powiatów 
pomorskich: chojnicki, człu-
chowski, kartuski, malborski, 
nowodworski, gdański, sta-
rogardzki, sztumski, tczew-
ski, wejherowski oraz Sopot. 
Do wspólnych prac, w ślad za 
podpisanymi porozumienia-
mi o współdziałaniu, włączo-
ny został nadzór budowlany, 
sądy prowadzące księgi wie-
czyste.

Program jest unikalny w 

skali kraju, stąd został doce-
niony już w 2012 r. w ramach 
procedur o umieszczenie 
Programu SAGiK na Witry-
nie Obywatelskiej Prezydenta 
RP, w kategorii Partnerstwo 
Samorządów, jako przykład 
dobrych praktyk. Prof. Re-
gulski, przewodniczący Ko-
legium Witryny, z uznaniem 
odniósł się do Programu jako 
wzoru w budowaniu społe-
czeństwa obywatelskiego.

W czerwcu 2014 r. po-
wiat wejherowski, jako lider 
Programu SAGiK, uzyskał 
wyróżnienie specjalne w ra-
mach konkursu Samorządo-
wy Lider Zarządzania 2014 
- Współpraca Międzysamo-
rządowa „Razem dla rozwo-
ju”. Konkurs był organizo-
wany przez Związek Miast 
Polskich w partnerstwie ze 

Współpraca powiatów nagradzana
Coraz częściej mówi się o konieczności współpracy administracji samorządowej, o partnerstwie samorządowym, 
o rozpowszechnianiu wśród samorządów dobrych praktyk. Działania takie promuje Prezydent RP na Witrynie Obywa-
telskiej, organizowane są w kraju konkursy na najlepsze rozwiązania w tym zakresie. 

Związkiem Powiatów Polskich 
i Związkiem Gmin Wiejskich 
RP oraz Norweskim Związ-
kiem Władz Lokalnych i Re-
gionalnych.

Program zyskał także 
uznanie w ramach projektu 
„Platforma Praktyk” – Prak-
tyki samorządowe warte upo-
wszechnienia” organizowanym 

przez Gdański Obszar Metro-
politalny. 29 września br. Pre-
zes Zarządu GOM, Paweł Ada-
mowicz uznał SAGiK za dobrą 
praktykę samorządową, która 

posłuży w przyszłości lepszemu 
funkcjonowaniu GOM.

Kilka dni temu (15 październi-
ka) Program został nagrodzony 
w konkursie „Panteon Admi-
nistracji Polskiej” organizowa-
nym przez wydawcę dziennika 
„Rzeczpospolita”, nad którym 
patronat objął Minister Go-
spodarki Janusz Piechociński. 
Otrzymałam też w poniedziałek 
(20 października) informację o 
wyróżnieniu w konkursie Aka-
demii Zarządzania Instytucjami 
Publicznymi, przyznanym przez 
Krajową Szkołę Administracji 
Publicznej.

Dorobek Programu “SAGiK” 
oraz wysoka ocena instytucji 
zewnętrznych być może skłoni 
pozostałe powiaty naszego wo-
jewództwa do przystąpienia do 
Programu, w którym chcemy 
dalej działać na rzecz likwidacji 
barier administracyjnych w trak-
cie realizacji inwestycji, nie tylko 
w geodezji.

Gabriela Lisius, 
kierownik programu SAGiK

Celem pro-
gramu jest 

usprawnienie 
działania 

powiatów 
w obszarze 

geodezji - 
mówi Gabriela 

Lisius, 
kierownik pro-

gramu SAGiK
(druga 

od lewej)
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SPRZEDAM
SPRZEDAM ziemię 1.72 ha koło 
Szemuda, tel. 600 994 348

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 ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich 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 ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, 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

WYNAJMĘ lokal w Rumi na usłu-
gi krawieckie. Tel: 504-389-193

WYNAJMĘ lokal w Rumi na usłu-
gi krawieckie. Tel: 504-389-193 

LUBOWIDZ mieszkanie 
3-pokojowe, kuchnia i łazienka 

wyposażona i umeblowana. Tel: 
509-979-630

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

ABSOLUTNIE każde auto kupie. 
Może być uszkodzone lub bez 
opłat, gotówka i umowa od ręki. 
Tel: 668-193-771

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

INNE

SPRZEDAM tanio 4 opony zimo-
we z felgami 155x13. 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

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła. Całe trój-
miasto i okolice. Tel: 601-677-964

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 310 
311

TOWARZYSKIE

SKRZYWDZONY przez życie 46 
latek zapozna panią z Kartuz w 

wieku 40-50 lat. Może jest jakaś 
pani co jest tak załamana jak ja. 
Tel: 518-995-461

ZADBANY, pracujący, młodo 
wyglądający 46 latek pozna 
zadbaną kobietę do stałego 
związku z okolic Wejherowa. Tel: 
730-499-146.

MĄŻ do wynajęcia. Tel: 729-
627-608

SEX to lubię. Gorąca blondi pozna 
Panów sponsorów. Tel: 514-670-
725. Sopot

WITAM. Jestem wysokim brune-
tem lat 40 o niebieskich oczach. 
Szukam kobiety o wrażliwym 
sercu, miłej i sympatycznej na 
stałe. Tel: 601-775-377.

28-LETNI kawaler bez nałogów 
pozna panią do 37 lat w celu sta-
łego związku. Tel: 794-956-742

PEŁNA życia 50 latka z wiarą 
w szczęśliwa przyszłość szuka 
Pana gotowego na związek. Tel: 
664-038-355

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

SPRZEDAM rower damski, 
ładny, kolor beżowo-brązowy z 
koszykiem na zakupy, stan bardzo 
dobry 320 zł. Tel: 507-486-424

SPRZEDAM materac sprężynowy 
160x200x18 mało używany 130 zł. 
Tel: 695-230-080

SPRZEDAM tanio stolik pod 
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telewizor wysokość 80, szerokość 
50, długość 70. Mdf dąb. Cena 120 
zł. Tel: 510-501-955

SPRZEDAM akwarium 60 litrów, 
pro� lowe, szczelne z wyposaże-
niem. Tel: 504-422-179

BECZKI plastikowe 100 i 200 litro-
we. Cena 30 i 50 złotych sztuka. 
Tel: 511-841-826

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

SPRZEDAM rowerek treningowy 
stacjonarny i ławeczkę do ćwiczeń 
siłowych z gryfem. Cena do 
uzgodnienia. Tel: 511-159-965

SPRZEDAM łuparkę do drzewa 
świdrową, silnik 3kw bardzo 
praktyczna, średnica klocka i sęki 
nie maja żadnego znaczenia. Tel: 
601-638-877

BUKSZPAN sadzonki 3zł + prze-
syłka sztuka. 30cm. Orzech włoski 
drzewko 10zł + przesyłka sztuka. 
120cm, pięciornik sadzonka 2zł + 
przesyłka 60cm. Tel:887-688-968

SPRZEDAM płaszczyk skórzany 
czarny, rozmiar M, stan bardzo do-
bry 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

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, jednoskrzy-
dłowe, 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, Wejherowo, 
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
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Ponad dwieście osób prze-
winęło się przez trybuny rum-
skiego MOSiR w niedzielne 
popołudnie. Rumscy kibice 
oklaskiwali zespoły Akademii 
Piłki Siatkowej Rumia. Stwo-
rzona przez widzów atmosfera 
zaowocowała sukcesami: mło-
dziczki wygrały turniej kwalifi-
kacyjny, a pierwszy zespół pew-
nie pokonał Czarnych Słupsk w 
meczu II ligi. W Mistrzostwach 
Pomorza Młodziczek Rumię re-
prezentować będą dwa zespoły. 
Pierwszy pod wodzą Roberta 
Sawickiego aspiruje do medali 
i awansu na szczebel centralny 
rozgrywek. Wyniki turnieju 
kwalifikacyjnego potwierdzają, 
że te oczekiwania nie są na wy-

rost. Dziewczęta bardzo pewnie 
wygrały zawody i zakwalifiko-
wały się do pierwszej ligi mi-
strzostw województwa. Druga 
drużyna Akademii Piłki Siat-
kowej prowadzona przez Mate-
usza Chyla w bieżącym sezonie 
ma za zadanie nabyć ogrania 
i zebrać doświadczenie, aby 
w przyszłości walczyć o wyż-
sze cele. Pierwsze emocje już 
za najmłodszymi siatkarkami 
APS, a co najważniejsze udało 
się im osiągnąć także pierwszy 
sukces. Dzięki zwycięstwu z 
Alptem Gdynia APS zagra w 
piątej lidze młodziczek. Poniżej 
wyniki meczów zespołów Aka-
demii Piłki Siatkowej Rumia: 
APS Rumia I – Trefl Gdynia I  
2:0, APS Rumia I – APS Rumia 
II 2:0, APS Rumia II – Trefl 
Gdynia I 0:2, APS Rumia I – Li-

der Dębogórze 2:0 i APS Rumia 
II – Alpat Gdynia 2:0. Turniej 
młodziczek się przedłużył, co 
spowodowało opóźnienie roz-
poczęcia meczu II ligi. Praw-
dopodobnie brakowi czasu na 
dokładną rozgrzewką można 
przypisać to, że zespół Akade-
mii Piłki Siatkowej zaczął mecz 
bez właściwej sobie energii. Za-
uważył to chyba także trener 
Tomasz Kordowski, bo przy 
prowadzeniu 13-11 poprosił 
o przerwę, którą poświęcił na 
szybkie przebieżki zawodni-
czek. Nie przyniosło to oczeki-
wanych rezultatów, bo po chwili 
Czarni wyrównali, aby następ-
nie objąć prowadzenie 21:19. 
Kolejny czas oraz wprowadze-
nie na boisko Magdy Orlickiej, 
która skończyła dwa ważne ata-
ki, a następnie wykonała serię 

SZEMUD | W hali widowisko-
wo-sportowej w Szemudzie 
odbył się drugi z sześciu tur-
niejów tenisa stołowego, zre-
alizowany w ramach projektu 
pod nazwą „Promocja zdro-
wego trybu życia i aktywnego 
wypoczynku poprzez organi-
zację 6 turniejów tenisa stoło-
wego”. Turniej realizowany jest 
w ramach działania wdrażania 
lokalnych strategii rozwoju 

objętego PROW na lata 2007-
2013. Projekt realizowany jest 
przez Urząd Gminy Szemud w 
partnerstwie z Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu. Zawo-
dy rozegrano w czterech kate-
goriach wiekowych: seniorzy, 
seniorki, juniorzy i juniorki. 
Zwyciężczynią w kategorii ju-
niorek została Katarzyna Płot-
ka z KTS-K GOSRiT Luzino. 
Druga zawodniczka z Luzina 

Magda Płotka uplasowała się 
na czwartej pozycji. W kate-
gorii seniorów wystartowało 
dwóch zawodników z KTS
-K GOSRiT Luzino Dagmar 
Rzoska (II miejsce) i Dariusz 
Michalak (IV miejsce). Warto 
wspomnieć, że zawodniczki 
wystąpiły w nowych strojach, 
które ufundowane zostały 
przez Katarzynę Bertrand z 
Luzina. (DD)

Akademia Piłki 
Siatkowej liderem
RUMIA | Młodziczki w pierwszej lidze i pierwszy zespół liderem. 
To wszystko po udanej niedzielnej Akademii Piłki Siatkowej w Rumi.

trudnych serwisów, pozwoliło 
zespołowi APS odrobić stratę i 
zakończyć zwycięsko seta. To co 
się wydarzyło w drugiej odsłonie 
mocno podniosło poziom emo-
cji licznie zgromadzonej pu-
bliczności. APS bardzo pewnie 
prowadził przez całą odsłonę, 
aby w końcówce zupełnie się po-
gubić. Zawodniczki ze Słupska 
odrobiły stratę sześciu punktów i 
ze stanu 24-14 doprowadziły do 
wyniku 24:24. Ostatecznie udało 
się uspokoić nerwy i rumianki 
objęły prowadzenie w meczu 
2:0. Po meczu Kordowski wziął 
część winy za ten nie przynoszą-
cy chwały przestój swoich pod-
opiecznych na siebie. Przyznał, 
że zbyt duża ilość zmian jakich 
zaczął dokonywać przy stanie 
20-11 wprowadziła zamieszanie 
na boisku. Trzeci set był bardziej 
wyrównany. Nie najlepsze przy-
jęcie w zespole z Rumi zaowo-
cowało uproszczeniem gry, co 
z kolei pozwalało przyjezdnym 
lepiej ustawiać blok. Korzystny 
wynik udawało się APS utrzy-
mać dzięki skuteczności Angeli-
ki Wilczyńskiej, która jak zwykle 
stanowiła główną siłę w ataku 
Akademii Piłki Siatkowej Ru-
mia. Ostatecznie0 udało się go-
spodyniom wypracować na tyle 
bezpieczną przewagę, że wygra-
ły tę partię i cały mecz z Akade-
mią Pomorską Czarni Słupsk 3:0 
( 25:22;26:24;25:21).Fo
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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 

Historia Koszalińskiego 
Klubu Piłki Nożnej „Bałtyk” 
nierozerwalnie związana jest z 
Koszalinem. W 1945 roku tuż 
po zakończeniu działań wo-
jennych, Wacław Majerowicz 
powołuje klub sportowy „Na-
przód”. Pierwsze wyzwania 
sportowe, pierwsi sportowcy 
i pierwsi działacze rozpoczęli 
swoja przygodę z piłką nożną 
na obiekcie dzisiejszego „Bał-
tyku”. Już po kilku miesiącach 
dzięki wsparciu kupców i 
rzemieślników koszalińskich 
o� cjalnie powołano KKS 
„Bałtyk” Koszalin. Pierwszym 
o� cjalnym meczem drużyny 
piłki nożnej było spotkanie 
z żołnierzami radzieckimi i 
reprezentacją Gniezna. Cie-
kawostką tego zdarzenia był 
fakt, że piłkarze mogli roze-
grać mecz dzięki otrzymaniu 

używanych butów piłkarskich 
z Klubu Sportowego „Stella” 
Gniezno.

W sobotę na stadionie pił-
karskim ZOS „Bałttyk” w Ko-
szalinie gospodarze rozpoczęli 
pojedynek z olbrzymim animu-
szem. Taka postawa przyniosła 
miejscowym prowadzenie już 
po kwadransie gry. Po dogra-
niu Roberta Ziętarskiego, z 
okolic linii pola karnego celnie 
uderzył Sebastian Wiśniewski 
i było 1:0. Gospodarze cieszyli 
się z prowadzenia dziesięć mi-
nut. Po dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego Grzegorza Gicewicza, 
głową piłkę do siatki posłał Se-
bastian Kowalski w 26 minucie 
i było 1:1. Spotkanie zaczynało 
się widowiskiem. W 36 minu-
cie w polu karnym Gryfa do-
szło do sporego zamieszania. 
Przytomnością umysłu w tej 
sytuacji popisał się Krystian 
Krauze, mocno strzelając pod 
poprzeczkę bramki Macie-

WYNIKI | Aktualne wyniki 
Pomorskiej Ligi Juniorów, w 
której grają zawodnicy Gryfa 
Wejherowo. W lidze juniorów 
A w grupie Gdańsk I w 9 ko-
lejce KP Gdynia – Gryf Wej-

herowo 0:3. Bramki strzelili: 
D. Koszałka, P. Miler (dwie). 
W składzie Gryfa zagrali: D. 
Składowski (K. Rzakowski) – 
P. Chyła, A. Driwa, P. Malejki, 
T. Joachimiak – D. Koszałka, 

K. Pestilenz, R. Sirocki, O. 
Cielecki, P. Bianga – P. Miler. 
Trenerami są Erwin Hierasim-
czyk i M. Szymański. W Po-
morskiej Ligi Juniorów C1 w 
10 kolejce AP Lechia Gdańsk – 

Gryf Wejherowo 3:0. Trenera-
mi są Tomasz Albecki i Erwin 
Hierasimczyk. W Pomorskiej 
Lidze Juniorów C1 w 10 kolej-
ce AP Lechia Gdańsk – Gryf 
Wejherowo 3:0. Trenerem jest 

Liga wojewódzka trampkarzy Wojciech Bork. W Pomorskiej 
Lidze Juniorów D1 w 10 kolej-
ce U-2 Bytów – Gryf Wejhero-
wo 2:1. Trenerem jest Wojciech 
Bork. W Lidze Juniorów D2 w 
grupie Gdańsk I w 10 kolejce 
Zatoka Puck – Gryf Wejhero-
wo 0:19. Bramki strzelili: M. 
Jeżowski (sześć), J. Kre�  (pięć), 
P. Baranowski (dwie), N. Sroka 

(dwie), Sz. Nurczyński (dwie) i 
dwie bramki samobójcze. Tre-
nerami są Wojciech Wasiek i 
M. Funk. W Lidze Juniorów 
D2 w grupie Gdańsk II w 8 ko-
lejce Gryf II Wejherowo – GKS 
Kolbudy 3:2. Bramki strzelili: 
J. Kwidziński (dwie) i Ł. Stolz. 
Trenerami są Wojciech Wasiek 
i Marcin Funk.

8 bramek i tylko remis Gryfa z Bałtykiem
LIGA | W jedenastej kolejce III ligi 2014/2015 grupy pomorsko-zachodniopomorskiej Gryf Wejherowo po emocjonującym meczu na wyjeździe zremi-
sował z Bałtykiem Koszalin 4:4 (2:2). Bramki strzelili dla gospodarzy Sebastian Wiśniewski w 14 minucie, Krystian Krauze w 36, Tomasz Kamiński 
w 82, Michał Czenko w 84 oraz dla gości Sebastian Kowalski w 26 i 48, Jacek Wicon w 38 i Michał Skwiercz w 56 (karny) minucie meczu.

ja Szlagi, ustanawiając wynik 
na 2:1. Dwie minuty później 
znakomitą indywidualną akcję 
przeprowadził Jacek Wicon. 
Pomocnik Gryfa z olbrzymią 
łatwością poradził sobie z de-
fensorami Bałtyku i pewnym 
strzałem doprowadził do re-
misu 2:2 w 38 minucie meczu.
W drugiej części spotkania, 

gra rozpoczęła się od mocnego 
uderzenia Gryfa Wejherowo. 
Podopieczni trenera Tomasza 
Kotwicy dość szybko objęli 
dwubramkowe prowadzenie. 
Najpierw po raz drugi w tym 
meczu na listę strzelców wpisał 
się Sebastian Kowalski, strze-
lając gola w 48 minucie i usta-
nawiając wynik na 2:3, a w 56 

minucie z rzutu karnego celnie 
uderzył Michał Skwiercz i było 
już 2:4. Jednak w 78 minucie 
drugą żółtą, a w konsekwen-
cji czerwoną kartką ukarany 
został obrońca Gryfa Szymon 
Zając. Podziałało to mobilizu-
jąco na gospodarzy, którzy po 
pięciu minutach zdołali dopro-
wadzić do remisu. Najpierw w 

82 minucie znakomitym strza-
łem z okolic narożnika pola 
karnego kontaktową bramkę 
zdobył Tomasz Kamiński i było 
3:4. Po dwóch minutach bram-
karza Gryfa pokonał Michał 
Czenko, ustanawiając końcowy 
wynik na 4:4. W doliczonym 
czasie gry po dwóch żółtych 
kartkach murawę musiał opu-
ścić również Dominik Pooch.
Bałtyk Koszalin – Gryf Wejhe-
rowo 4:4 (2:2). Skład Gryfa Wej-
herowo: W. Ferra - S. Kowalski, 
M. Skwiercz, Sz. Zając, M. Fier-
ka - M. Więcek (M. Kenner), J. 
Wicon, M. Szymański, G. Gice-
wicz - K. Wicki, K. Rzepa. Re-
zerwowi: A. Duda, M. Bank, A. 
Roppel, B. Miszka. W 12 kolejce 
ligowej Arka II Gdynia zagra z 
Gryfem Wejherowo w niedzie-
lę 26 października o godzinie 
17:00. Natomiast w 13 kolejce 
Gryf Wejherowo zmierzy się z 
Pogonią II Szczecin w niedzielę 
2 listopada o godzinie 14:00.

Fo
t. 

B
ał

ty
k 

K
os

za
lin




	AGEWE1024s001
	AGEWE1024s002
	AGEWE1024s003
	AGEWE1024s004
	AGEWE1024s005
	AGEWE1024s006
	AGEWE1024s007
	AGEWE1024s008
	AGEWE1024s009
	AGEWE1024s010
	AGEWE1024s011
	AGEWE1024s012
	AGEWE1024s013
	AGEWE1024s014
	AGEWE1024s015
	AGEWE1024s016
	AGEWE1024s017
	AGEWE1024s018
	AGEWE1024s019
	AGEWE1024s020
	AGEWE1024s021
	AGEWE1024s022
	AGEWE1024s023
	AGEWE1024s024

