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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

Najbliższe 
wybory 
samorządowe 
w Wejherowie 
mogą się 
różnić od tych, 
które odbyły 
się cztery lata 
temu. Dlaczego? 
Ponieważ 
wstępne wyniki 
sondażowe 
wskazują na 
to, że dwóch 
kandydatów 
na prezydenta 
miasta zmierzy 
się ze sobą w 
drugiej turze. 
Prawdopodobnie 
ostateczna 
walka o fotel 
prezydenta 
rozegra się 
między dwoma 
kandydatami – 
Jackiem Ga� ą 
i Krzysztofem 
Hildebrandtem. 
Więcej str. 3

BĘDZIE DRUGA TURA?
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Czego jeszcze chcesz? Pomyśl! Każdy pomysł jest godny uwagi i władza 
zawsze musi cię wysłuchać. Nie uzyskasz tego siedząc w domu w dniu 16. 
listopada. Pora na zmiany. Pierwszy raz od dwudziestu czterech lat macie 
szansę wybrać radnych, którzy będą reprezentować wasze okręgi wyborcze. 
W końcu wygrają ci, którzy zdobędą największą liczbę głosów. Wejherowo 
zasługuje na nowego prezydenta! Wejherowo potrzebuje nowych radnych! 
Wejherowo potrzebuje pozytywnej zmiany! Wybierzecie także nowych 
radnych do Rady Powiatu i do Sejmiku Województwa Pomorskiego. 
Do zobaczenia na łamach gazety w dniu 21. listopada. Czy w nowej, 
mam nadzieję lepszej rzeczywistości? 

Jakub W. po przerwie
Archiwalne felietony Jakuba W. można znaleźć 

na stronie: http://gwe24.pl

Wielce 
Szanowni 
Wyborcy

Chcesz nowych, lepszych dróg?     – ZAGŁOSUJ
Chcesz oszczędności w administracji?    – ZAGŁOSUJ
Chcesz zniesienia fotorejestratorów na Orzeszkowej?  – ZAGŁOSUJ
Chcesz parkingu przy cmentarzu?    – ZAGŁOSUJ
Chcesz tunelu i budowy Węzła „Zryw”?    – ZAGŁOSUJ
Chcesz nowych twarzy w Radzie Miasta?    – ZAGŁOSUJ
Chcesz władzy bliżej obywatela?     – ZAGŁOSUJ
Chcesz walki z nepotyzmem?     – ZAGŁOSUJ
Chcesz budżetu obywatelskiego?     – ZAGŁOSUJ
Chcesz dobrej współpracy z innymi samorządami?  – ZAGŁOSUJ
Chcesz reformy straży miejskiej?     – ZAGŁOSUJ
Chcesz realizacji programów zdrowotnych?   – ZAGŁOSUJ
Chcesz mniej wydatków na niepotrzebne fanaberie?  – ZAGŁOSUJ
Chcesz jawności życia publicznego?    – ZAGŁOSUJ

To już ostatni raz przed 
wyborami samorzą-
dowymi spotykam się 
z moimi czytelnikami. 
Apeluję i wzywam! Na-
mawiam i proszę! Weź-
cie WSZYSCY udział 
w wyborach w dniu 16. 
listopada! Szczególnie 
leży mi na sercu miasto 
moje ukochane Wejhe-
rowo. Nieobecni nigdy 
nie mają racji. Siedząc 
w domu nie zmienicie 
swojej małej ojczyzny 
na lepsze. 

Słyszę bez przerwy, że to jest złe, 
tamto bez sensu, coś tam doskwiera, coś wkurza. 

Skoro tak, to IDŹ i ZAGŁOSUJ 
na swojego kandydata! 



Każde ogłoszenia wyborcze 
(plakaty, ulotki i inne) według 
prawa polskiego powinny za-
wierać frazę „Sfinansowano ze 
środków Komitetu ...” oraz nazwę 
właściwego komitetu wyborcze-
go. Ten napis informuje z jakich 
funduszy zostały sfinansowa-
ne dane materiały. Kandydaci 
do Rady Miasta z Wolę Wejhe-
rowo, na swoich materiałach 
nie informują mieszkańców o 
sposobie finansowania swoich 
kampanii. Takie zachowanie jest 
niezgodne z prawem, a materiał 
jest nielegalny. Czy kandydaci 
którzy- jak twierdzą - startują z 
ruchu społecznego finansowani 
są nie ze środków komitetowych 
tylko przez społeczeństwo? Kto 
finansuje te kampanię wybor-
czą? Polskie prawo mówi wyraź-
nie – każdy kandydat powinien 
informować z jakich środków 
finansuje swoją kampanię. Czy 
kandydaci Wolę Wejherowo – 
wolą również łamać prawo, jak 
widać nielegalnie finansując 
swoje materiały wyborcze?

Czy osoby działające sprzecznie 
z prawem powinny reprezento-
wać mieszkańców w Radzie Mia-
sta Wejherowa? Ocenę pozosta-
wiamy Państwu, a nielegalnych 
plakatów Wolę Wejherowo w 
mieście zobaczyć można mnó-
stwo... (al)

W zestawieniu uwzględniono także Marka 
Kurowskiego oraz Aleksandra Lewandow-
skiego, którzy uzyskali poparcie poniżej 7 i 
6 %. Niezdecydowanych było 10 %. Z ba-
dania wynika, iż jedynym mogącym podjąć 
realnie rywalizację o urząd Prezydenta Mia-
sta jest Jacek Gafka.  Warto zwrócić uwagę, 
iż w porównaniu do poprzednich wyborów 
znacząco spadło poparcie dla Krzysztofa 
Hildebrandta. Respondenci zaznaczają, iż 
jest to głównie spowodowane wnioskiem 
Krzysztofa Hildebrandta o montaż wide-
orejestratorów przy ul. Orzeszkowej, bra-
kiem dofinansowania Wejherowskiego Klu-
bu Sportowego Gryf, niesprawiedliwymi 
stawkami za wywóz śmieci, złym funkcjo-
nowaniem straży miejskiej, brakiem spo-
tkań z mieszkańcami, zbyt wolnym tempem 
utwardzania dróg miejskich oraz innymi 
czynnikami, które doskwierały mieszkań-
com  nie tylko podczas bieżącej kadencji, 
ale także podczas całego 16–letniego okre-
su rządów Hildebrandta. 

Wspomniane badanie przeprowadzono w 
minionym tygodniu na próbie 300 miesz-
kańców miasta Wejherowa. Wzięli w nim 

udział mieszkańcy 4 różnych części mia-
sta - „tzw. „starych” okręgów wyborczych 
(os. Przemysłowa, os. Śmiechowo-Północ, 
os. Śmiechowo-Południe, os. Sucharskiego 
oraz os. Tysiąclecia). Uczestników podzie-
lono również na 4 grupy wiekowe: 18-29 lat, 
30-44 lata, 45-60 lat oraz osoby po 60 roku 
życia (z podziałem na równą reprezentację 
mężczyzn i kobiet). Największy podział 
głosów na kandydatów nastąpił wśród osób 
w wieku średnim (45-60), gdzie nie sposób 
wskazać zdecydowanego faworyta.

Czy w Wejherowie nadszedł czas na zmia-
ny, czy jednak pozostaniemy przy obecnym 
Prezydencie na kolejną- piątą już kadencję? 
To wszystko zweryfikują nadchodzące wy-
bory – już 16 listopada. Głosowanie odby-
wać się będzie w godz. 7.oo – 21.oo w 25 
obwodowych komisjach wyborczych w mie-
ście Wejherowie (21 otwartych i 4 zamknię-
te) i ponad stu w powiecie wejherowskim.                                                                                                                                    
(red.)

Kto finansuje 
„Wolę Wejherowo”? Gafka zmierzy się 

z Hildebrandtem?
Wiele wskazuje na to, że w Wejherowie oprócz wyborów 16 listopada czeka nas 
jeszcze druga tura w wyścigu o fotel Prezydenta Miasta Wejherowa. W badaniu 
sondażowym prowadzi obecny Prezydent K. Hildebrandt (42 %), tuż za nim 
z wynikiem 35 % uplasował się jego opozycyjny kontrkandydat Jacek Gafka. 





5www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Janusz Lewandowski pod-
czas spotkania z kandydatami 
startującymi z list Platformy 
Obywatelskiej podkreślił, jak 
wielkim sukcesem jest samo-
rządność w Polsce. 

- Kraje członkowskie uwa-
żają, że w naszym kraju głów-
ne drogi zostały już zbudo-
wane, nie potrzeba też więcej 
inkubatorów przedsiębior-
czości - tłumaczył Europoseł. 
- Staram się teraz przekonać 
naszych partnerów, aby do-
� nansowywać budowę dróg 
lokalnych. Z pewnością „na 
topie” będą też projekty in-
nowacyjne oraz te związane 
z recyklingiem i ochroną śro-
dowiska.

- Pomorze otrzymało 2 mld 
euro, to znacznie więcej, niż 
w poprzednim rozdaniu – 
dodał wicemarszałek Wie-
sław Byczkowski. - Jestem 

Brak jakiegokolwiek dialogu z mieszkańca-
mi – to jedna z największych bolączek oraz 
zarzutów wobec obecnych władz Wejherowa. 
Prezydent wraz z radnymi „Wolę Wejherowo” 
wydają się zamykać w wieży z kości słoniowej, 
skąd mogą sami, przez nikomu nie niepokojeni 
decydować, co jest dla miasta najbardziej wła-
ściwe. Biada temu, który spróbuje wziąć udział 
w debacie na temat miasta.

Jako przykłady takich działań można podać 
apel z 2012 r., podpisany przez ponad 4 tys. 
mieszkańców Wejherowa, o przekazanie środ-
ków klubowi piłkarskiemu „Gryf ” Wejherowo. 
Radni prezydenta nie tylko odrzucili ten apel 
oraz zignorowali uwagi opozycji, ale nie dopu-
ścili obecnego na sesji prezesa klubu do gło-
su. Nie inaczej było podczas debaty nad nagle 
wprowadzoną zmianą miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w obrębie ul. 
Kwiatowej.  Plan poważnie naruszał interesy 
wielu kluczowych podmiotów gospodarczych 
z tamtego rejonu. Niebywałym skandalem za-
kończyła się z kolei sprawa drzew przy ul. 12 
Marca. O� cjalnie zaproszonym na sesję go-
ściem został Dyrektor Zarządu Drogowego dla 
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, Janusz 
Nowak. Po swoim wystąpieniu spotkał się nie 
tylko z licznymi nieprawdziwymi teoriami rad-
nych prezydenckich, które obnażyły nad wyraz 
niekompetencję niektórych z nich, ale i ze ste-
kiem obelg i nieuprawnionych zarzutów, ocie-
rających się o zniesławienie. 

Czy zatem forma dialogu ma szansę zmienić 
się w przyszłej kadencji?  (oprac. KK)

Dialog tak bardzo potrzebny
Rafał Szlas, Prezes WKS „Gryf” Wejherowo

- Ta sytuacja pokazała, w jaki sposób jest w Wejherowie prowadzo-
ny dialog z mieszkańcami. To, że w demokratycznym państwie nie 
pozwolono mi zabrać głosu, uważam za ogromny skandal. Do tego 
jeszcze podczas pierwszego głosowania przewodniczący Leszek 
Glaza źle policzył głosy! Jakby tego było mało usłyszałem z ust rad-
nego Wojciecha Kozłowskiego, że nie rozliczamy się z miastem. To 
nieprawda – jak każde stowarzyszenie co roku składamy dokumen-
ty � nansowe do Urzędu Miasta Wejherowa. Nie potra� ę zrozumieć, 
że lekką ręką wydaje się tysiące złotych na pomniki czy rzeźby, a na 
naszą działalność ani złotówki. 
A przecież wykonaliśmy ogromną pracę, ogromną promocję 
miasta w całej Polsce. Nie robimy tego dla siebie, tylko dla miesz-
kańców. To po prostu brak woli, brak chęci współpracy. To wszystko 
oraz fakt, że petycja podpisana przez 4 tys. mieszkańców została 
po prostu całkowicie zlekceważona, świadczy o tym, że radni z 
„Wolę Wejherowo” myślą nie o mieszkańcach, ale o sobie.

Witold Skiba, Prezes PKS Sp. z o.o.

Początkowo miałem oczekiwania wobec Rady Miasta, aby ta 
wysłuchała moich argumentów, jako przedstawiciela spółki, która 
protestowała przeciwko bezprawności planu. Gdy nie zostałem 
dopuszczony do głosu, pojawiła się we mnie złość, jednak szybko 
znikła, gdy zdałem sobie sprawę, że Radę w obecnym składzie nie 
przekonałyby jakiekolwiek racjonalne argumenty.
Rada nie spełnia podstawowego zadania, do którego została 
powołana – forum komunikacji społecznej. Dlatego gdy RM nie 
chciała nas wysłuchać, postanowiłem zgłosić się do sądów admini-
stracyjnych, którzy nie dość że nas wysłuchały, to jeszcze przychy-
liły się do naszej argumentacji. Współczuję mieszkańcom, którzy 
jedyne forum dyskusji z miastem znajdują w sądach. 

Miliony z Unii i szanse na dobrą współpracę
Europoseł Janusz Lewandowski i wicemarszałek Wiesław Byczkowski odwiedzili Wejherowo, aby spotkać się 
z kandydatami z list PO na prezydenta oraz radnych miasta, a także kandydatami do rady powiatu. Dyskutowano 
przede wszystkim na temat możliwości pozyskiwania pieniędzy z funduszy unijnych. 

jemy wsparcia � nansowego za-
równo od województwa, rządu, 
jak i z funduszy unijnych. Ko-
lejną kwestią jest konieczność 
rozbudowy linii kolejowych. 

- Sporo zostało do zrobienia w 
samym Wejherowie, gdyż do tej 
pory władze miasta nie wyko-
rzystywały pieniędzy unijnych 
w takim stopniu, jak to można 
było zrobić – dodał Jacek Gaf-
ka, kandydat na prezydenta 

Wejherowa. - Jest tak dlatego, 
ponieważ realizowane były nie-
priorytetowe inwestycje, które 
nie wpisywały się w kierunek 
obrany przez przedstawicieli 
UE. Składając wnioski trzeba 
patrzeć tak, aby projekty miały 
szansę być do� nansowywane w 
50 lub więcej proc. Ważne jest 
też, aby nie zapomnieć o pro-
jektach tzw. miękkich, gdyż na 
te również można otrzymać do-
� nansowanie i tworzą one nowe 
miejsca pracy. Jeśli uda nam się 
wygrać wybory to jestem pe-
wien, że pozyskamy znacznie 
więcej pieniędzy i dzięki temu 
zrealizujemy wiele ważnych 
zadań. 

przekonany, że część z tych 
pieniędzy tra�  zarówno do 
Wejherowa, jak i do powiatu 
wejherowskiego. Znając po-
glądy Jacka Ga� i (kandydata 
na prezydenta Wejherowa – 
przyp. red.) oraz praktykę sta-
rosty Józefa Reszke wiem, że 
jeśli mieszkańcy w nadchodzą-

cych wyborach obdarzą ich za-
ufaniem, to współpraca z nami 
(urzędem marszałkowskim) z 
pewnością będzie układała się 
znakomicie. 

Starosta Józef Reszke przed-
stawił główne cele, jakie stoją 
przed powiatem w najbliższych 
latach. 

- Wciąż mamy jeszcze sporo 
dróg, które wymagają moder-
nizacji, gdyż zapóźnienia w tej 
kwestii były ogromne – wyli-
czał Józef Reszke. - Powiat wej-
herowski to setki kilometrów 
dróg, bazując tylko na wła-
snym budżecie nie damy rady 
wszystkiego zrobić. Potrzebu-
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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, ul. Okrężna. 
Ukończył studia wyższe na 
Wydziale Prawa Uniwersy-
tetu 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. Były zastępca 
Dyr. Aresztu Śledczego 
w Gdańsku.

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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Małe kroki - wielkie 
rezultaty oraz współpraca 
to główne Pańskie hasła 
wyborcze. Dlaczego?

- Uważam, że w tych sło-
wach zawarta jest cała idea 
mojego ubiegania się o man-
dat radnego w mieście Wejhe-
rowo. Tylko poprzez wspólny 
dialog, konsultacje, jestem 
w stanie poprzez małe kroki 
realizować swoje założenia i 
cele, a tych nie brakuje. Bar-
dzo chciałbym, aby były one 
toczone dzięki rozmowom z 
mieszkańcami.

Dlaczego Pan kandyduje?
- Otrzymałem tę propozycję 

ponad rok temu. Z początku 
podchodziłem sceptycznie 
do tego pomysłu, natomiast, 
po dłuższym zastanowieniu 
oraz wielu rozmowach z bli-
skimi i życzliwymi osobami 
podszedłem do tego poważ-
nie. Bardzo lubię rozmawiać 

z ludźmi, słuchać ich czy 
też przebywać z nimi. Jako 
mieszkaniec nie przypomi-
nam sobie, aby któryś z obec-
nych radnych, którzy notabe-
ne są 16 lat, kiedyś przyszedł, 
zapukał i zapytał czy wszystko 
ok, czy jest potrzebna jakaś 
pomoc. Taka wydawałaby się 
banalna rzecz, a jednak jej nie 
było. Zazwyczaj przed wybo-
rami przypominali sobie, że 
jest taki ktoś jak mieszkaniec 
i tym samym wyborca. To nie 
moja bajka. To pachnie mi ta-
nią manipulacją. Uważam, że 
kontakt powinien być przez 
całą kadencję, a nie jedynie 
przez krótki okres przed wy-
borami. Podobnie rzecz się 
ma z wszelkim rozwojem in-
frastruktury - nagle powstają 
parkingi, remontują chodni-
ki, ulice, ostatnio na topie jest 
fontanna za milion siedemset 
tysięcy. Zaraz przyjdą mrozy i 
nie będzie już frajdy, w postaci 

wodotrysku o kolorach tęczy. 
Nie dam się na to nabrać.

To co Pan chciałby zrobić?
Przede wszystkim kolej-

ność nie ta. W pierwszej fazie 
dialog z mieszkańcami, na-
stępnie podejmowanie prio-
rytetowych kroków, budowa 
sal gimnastycznych których 
brakuje, remonty dróg oraz 
chodników, remonty kamie-
nic, zwiększona dotacja na 
stowarzyszenia sportowe któ-
re przez zaniedbanie obec-
nych włodarzy ledwo dyszą. 
Tego jest naprawdę wiele. W 
Wejherowie jest wiele różnych 
uzdolnionych młodych ludzi, 
którzy nie mają gdzie się wy-
kazać. Ot, pierwszy przykład : 
talenty muzyczno - wokalne. 
Gdyby tak zwiększyć ilość im-
prez kulturalnych w postaci 
festynów, te talenty o których 
wspomniałem miałyby szan-
se na pokazanie się szerszej 

Działajmy wspólnie
Rozmowa z Bartłomiejem Czyżewskim, kandydatem na radnego miasta Wejherowa. 

grochówka). Dla nich byłaby 
to świetna reklama, dla ludzi 
atrakcja. Naprawdę wiele do 
szczęścia nie potrzeba. Ludzie 
chcą, wręcz pragną gdzieś wyjść, 
pobawić się, spotkać ze znajo-
mymi. W tej chwili mam wra-
żenie, że tego typu imprez jest 
mniej jak to miało miejsce kilka 
lat temu.

Jak to? Przecież odbywają 
się co jakiś czas koncerty?

- No tak, przyjechał ostatnio 
Piasek za 50.000. Za 20.000 przy-
jeżdża dajmy na to Boys, jako 
support występują nasze wej-
herowskie talenty, publiczność 
się bawi, dzieciaki korzystają z 
atrakcji przygotowanych wcze-
śniej przez różne stowarzyszenia 
sportowe. Tego jest stanowczo 
za mało. Tak samo rzecz się ma z 
zorganizowaniem jakiegoś więk-
szego telebimu, gdzie przycho-
dzi większość kibiców i dopin-
guje czy to kadrę polski w piłkę 
nożną, czy też inną dyscyplinę. 
Brakuje mi w tym mieście swego 
rodzaju ożywienia poprzez  tego 
typu inicjatywy.

Jest Pan w grupie ludzi, 
którzy nazywani są jako 
pierwsza realna alternatywa 
dla obecnych władz. Jak 

można to rozumieć ?
- Powstała grupa 21 osób, któ-

rzy swoją pozytywną energią, 
chęcią do działania przez kontakt 
i dialog z mieszkańcami, mają 
plan na to, aby do Wejherowa 
zawitał powiew świeżości. Tak 
jak to powiedział nasz kolega z 
drużyny Rafał Szlas. Dał świet-
ne uważam porównanie - 10 lat 
temu Rafał podjął się prezesowa-
nia klubu Gryf Wejherowo, któ-
ry to był w fatalnym stanie. Ale 
dzięki pozytywnej energii, chęci 
do działania, klub ten osławił 
nasze miasto na skalę centralną, 
dzięki swojej świetnej grze w Pu-
charze Polski.

Co chciałby Pan powiedzieć 
mieszkańcom Wejherowa?

- Chciałbym, aby uwierzyli, że 
Wejherowo zasługuje na Wię-
cej, tak jak brzmi nasze ogólne 
hasło. Chciałbym aby przyjrzeli 
się naszej ekipie, bo naprawdę 
powstała grupa fantastycznych 
osób, którzy tak zwyczajnie po 
ludzku chcą lepszego jutra dla 
Wejherowa, w postaci ewolucji, 
nie rewolucji. W postaci dialo-
gu, nie tumiwisizmu. Na koniec 
chciałbym serdecznie pozdro-
wić wszystkich czytających ten 
wywiad, oraz zaprosić do urn 
16 listopada.

publiczności dzięki tego typu 
imprezom. Bary wejherowskie 
miałyby możliwość przyrzą-
dzenia swoich specjałów po-
przez darmowy poczęstunek 
w postaci chociażby zupy (np 
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Zniszczono, skradziono bądź 
zerwano plakaty zachęcające 
do głosowania na kandydatów 
zarówno do rady powiatu, rady 
miasta, jak i sejmiku woje-
wództwa rozwieszone na wej-
herowskich ulicach: 12 Marca, 
Hallera, Wałowej, Chmielew-
skiego, Strzeleckiej, Sikorskiego, 
i innych. 

- Kampania wyborcza nie po-
lega na niszczeniu materiałów 
wyborczych, ale widocznie nie-
którzy kandydaci o tym nie wie-

dzą – uważa Józef Reszke, sta-
rosta powiatu wejherowskiego. 
- Tymczasem to nie jest metoda, 
aby wygrać! Tak się nie postę-
puje! Przypomnę też, że jest to 
mienie podlegające ochronie 
prawnej i niszczenie tego mienia 
jest zwyczajnym przestępstwem. 
Dlatego złożyliśmy doniesienie 
na policji i mamy nadzieję, że 
uda się ustalić i ukarać spraw-
ców. 

- Jeszcze większy niesmak bu-
dzi fakt, że tych czynów doko-
nano 1 listopada, we Wszystkich 
Świętych, czyli święto, kiedy 
wspominamy zmarłych – do-

Nowe pomysły, nowe otwarcie
Zorganizowana przez 
Pana akcja „ciastecz-
kowa” na Placu Jakuba 
Wejhera została  pozy-
tywnie odebrana przez 
mieszkańców Wejherowa. 
Skąd taki pomysł?

- Pomysł jest wynikiem 
wieloletniej obserwacji 
kampanii wyborczych, za-
równo samorządowych jak 
i ogólnopolskich. Zauważy-
łem, że kandydatom brakuje 
pomysłu, nowej inicjatywy, 
nowej jakości. Obserwując 
kampanie w krajach zachod-
nich widać radość i kolory 
- pozytywny przekaz. Nasze 
wybory są smutne, szare, 
pełne tektury – wyborczych 
choinek na słupach.

Jaki był cel całej akcji?
- Startuję do Rady Powiatu 

Wejherowskiego, więc chcia-
łem się zaprezentować jako 
kandydat, pokazać nową ja-
kość polityki - bez jadu, kar-
tonów i szarości. Wydaje mi 
się, że rozdawanie ciasteczek 
z moim nazwiskiem, zostało 
pozytywnie odebrane przez 
mieszkańców. W swojej 
kampanii zachęcam ludzi, 
aby korzystali z przysługują-
cego im prawa wyborczego. 
To jest ważniejsze od mojej 
osoby.

Co za nową jakość może 
Pan zaproponować wybor-
com?

- Świeżą głowę, nowe po-
mysły, nowe otwarcie. A kon-
kretnie? Ważna jest dla mnie 
poprawa jakości nawierzchni 
dróg powiatowych, zwiększe-
nie skuteczności w zdobywa-
niu funduszy europejskich 
oraz walka z bezrobociem.

Co denerwuje Pana w kam-
paniach wyborczych?

- Negatywny sposób prowa-
dzenia kampanii, obiecywanie 
kiełbasy wyborczej, ale przede 
wszystkim brak szacunku do 
wyborców. 

Co ma Pan na myśli mówiąc 
o braku szacunku?

- Znaczna część kandydatów 
uważa, że wyborcy nie mają 
pojęcia o polityce, o sprawach, 
które ich dotyczą. I okazuje się, 
że kandydat do Rady Miasta 
obiecuje poprawę nawierzch-
ni na drodze, która należy do 
mienia powiatu, a nie miasta. 
Politycy oderwali się od rze-
czywistości i próbują to samo 
zrobić z wyborcami.
(oprac. RaF)

Rozmowa z Tomaszem Budnikiem, kandydatem 
do Rady Powiatu Wejherowskiego. 

Zrywane plakaty, 
niszczone bannery
Trudno już uznać to za przypadek i zwyczajny czyn chu-
ligański – w nocy z 1 na 2 listopada zniszczonych zostało 
wiele plakatów i bannerów wyborczych. Ucierpiały głównie 
te kandydatów startujących z list Platformy Obywatelskiej. 

daje Jacek Gafka, radny miasta i 
kandydat na prezydenta Wejhero-
wa. - Ten wieczór i ta noc powin-
na być dla Polaków szczególna. To 
czas refleksji, spokoju i zadumy. 
Dziwnym trafem stało się tak, że 
zniszczono materiały tylko komi-
tetu PO. 

Kandydaci zaapelowali więc 
(po raz kolejny) do swoich poli-
tycznych rywali o prowadzenie 
czystej, uczciwej i merytorycznej 
kampanii wyborczej. 

- Osobom, które ubiegają się 
o stanowiska czy to prezydenta, 
czy radnego miasta, nie uchodzi 
takie zachowanie i taka nieczysta 
gra – dodaje Jacek Gafka. - My 
nie stosujemy metod, które są 
niegodne kandydatów. Nie znisz-
czyliśmy ani jednego plakatu i 
ani jednej ulotki konkurencji, coś 
takiego nawet by nam do głowy 
nie przyszło. I chcielibyśmy, aby 
inni kandydaci również szanowali 
cudzą własność. Jednocześnie de-
klarujemy, że jesteśmy gotowi do 
merytorycznej debaty z każdym 
komitetem, każdym kandydatem 
i na każdy temat. Chcemy, aby ta 
kampania była oparta na faktach, 
a nie na niszczeniu materiałów. 

Kandydaci za-
apelowali więc 

(po raz kolejny) 
do swoich poli-
tycznych rywali 
o prowadzenie 

czystej, uczciwej 
i merytorycz-
nej kampanii 

wyborczej. 

- Startuję do 
Rady Powiatu 
Wejherow-
skiego, więc 
chciałem się 
zaprezen-
tować jako 
kandydat, 
pokazać 
nową jakość 
polityki - 
bez jadu, 
kartonów i 
szarości.
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Jakby Pan podsumował 
mijającą kadencję Rady 
Powiatu?

- To był pracowity okres dla 
wszystkich radnych, którzy 
uczestniczyli w 226 posie-
dzeniach komisji, na których 
omawiano szczegółowo 461 
projektów uchwał. Odbyło się 
razem 37 sesji zwyczajnych. 
Rada Powiatu liczy 29 rad-
nych należących do 3 klubów.

A jakie ma Pan odczucia po 
8 latach pełnienia funkcji 
Przewodniczącego Rady 
Powiatu?

- Przede wszystkim chciał-
bym podkreślić rzeczową i 
merytoryczną pracę radnych, 

szczególnie podczas obrad 
komisji, gdzie szczegółowo 
zajmowano się wszystkimi 
aspektami podejmowanych 
uchwał, które były uchwalane 
zdecydowaną większością gło-
sów. Zarząd Powiatu pod prze-
wodnictwem starosty Józefa 
Reszke starał się uwzględniać 
zgłaszane propozycje wszyst-
kich radnych w ramach moż-
liwości budżetowych – wiado-
mo przecież, że pieniędzy na 
wszystko nie starcza.

A jakie według Pana są 
najważniejsze osiągnięcia 
samorządu powiatowego?

- Przede wszystkich droga 
biegnąca przez Redę i Rumię, 

która jest dodatkowym połą-
czeniem Wejherowa z Trój-
miastem. Zbudowano salę 
sportową i przeprowadzone 
liczne remonty w szkołach 
ponadgimnazjalnych, które 
znacznie podniosły standard 
nauki. Wartość prac inwesty-
cyjnych w oświacie przekro-
czyła 22 mln zł. Bardzo waż-
na jest realizacja projektów z 
dofinansowaniem Unii Euro-
pejskiej, na które Powiat Wej-
herowski w ostatnich 4 latach 
łącznie pozyskał ponad 45 mln 
zł. Zrealizowano też 6 pro-
jektów dotujących założenie 
pierwszej firmy, które wsparły 
przeszło 140 niepracujących 
mieszkańców powiatu.

Jakie najpotrzebniejsze 
zadania w przyszłej kaden-
cji powinien realizować 
Powiat?

- Dalsza modernizacja po-
wiatowej sieci drogowej, któ-
ra liczy 411 km. Wyposaże-
nie klas lekcyjnych w sprzęt 
wspierający naukę. Dofi-
nansowanie wejherowskie-
go szpitala na zakup nowej 
specjalistycznej aparatury 
medycznej. Przygotowanie 
dobrych projektów i maksy-
malne wykorzystanie środ-
ków Unii Europejskich przy 
współpracy z innymi samo-
rządami.
(oprac. RaF)

Priorytety: drogi, zdrowie, edukacja
Minione cztery lata podsumowuje Wiesław Szczygieł, Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego. 

Na koniec nowy skarbnik 
i nowe perspektywy
POWIAT | W Starostwie Powiatowym w Wejherowie podsumowano pracę rady powiatu 
wejherowskiego czwartej kadencji. Ponadto odwołano ze stanowiska skarbnika powiatu 
oraz omówiono perspektywę demograficzną w oświacie. 

Na 37 sesji rady powiatu 
wejherowskiego radni zmie-
nili budżet powiatu na 2014 
rok. Dochody zwiększyły się o 

kwotę 41 tys. 22 zł i teraz wy-
noszą 143 mln 481 tys. 669 zł. 
Natomiast wydatki też zwięk-
szyły się o kwotę 41 tys. 22 zł i 
teraz wynoszą 149 mln 419 tys. 
898 zł. Zmianie uległa wielo-
letnia prognoza finansowa po-

wiatu na lata 2014-2018 przez 
realizację projektu pt. „Wzrost 
jakości kształcenia poprzez 
praktyki zagraniczne” w ra-
mach programu „Erasmus+”, 
w całości finansowany przez 
Unię Europejską oraz przez 

zadanie pt. „Termoizolacja 
budynku ZSP nr 2 w Wejhero-
wie”, współfinansowane z Me-
chanizmu Finansowego EOG. 
Radni określili tryb powoły-
wania członków, organizacji 
pracy i działania Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Wejherowie a 
także terminy zgłaszania kan-
dydatów na członków, których 
kadencja trwa 2 lata a praca jest 
bezpłatna. Radni wysłuchali 
informacji o stanie realizacji 
zadań oświatowych powiatu w 
roku szkolnym 2013/2014 oraz 
osiągniętych wynikach egza-
minów. Omówiono m.in. per-
spektywę demograficzną, gdzie 
w roczniku bieżącego naboru 
powiatowego (dla urodzonych 
w 1998) w roku rekrutacji 
szkolnej 2014/15, liczna dzie-
ci wynosi 2260. Dla rocznika 
spodziewanego najniższego 
naboru powiatowego (dla uro-
dzonych w 2003) w roku re-
krutacji 2019/20, liczba dzieci 
wynosi 1926. Natomiast dla 
2013 rocznika rejestrowanych 
urodzeń na terenie powiatu w 
roku rekrutacji 2029/30, liczba 
dzieci wynosi 2619.  Najważ-
niejszym punktem sesji było 
odwołanie skarbnika powiatu. 
Pani Janiny Szalska z dniem 15 
listopada przechodzi na eme-
ryturę a na jej miejsce została 
powołana Joanna Wojciechow-
ska, która z dniem 17 listopada 
obejmie stanowisko na czas 
nieokreślony. 

-Pani Wojciechowska posia-
da wykształcenie wyższe eko-
nomiczne, ukończyła studia 
podyplomowe rachunkowości 
budżetowej i uczestniczyła w 

licznych szkoleniach – mówi 
starosta powiatu Józef Resz-
ke. - Od 1999 roku pracuje w 
Wydziale Finansowym Staro-
stwa, obecnie na stanowisku 
starszego specjalisty i odpo-
wiada m.in. za przygotowanie 
projektu uchwały budżetowej 
oraz projektów uchwał doty-
czących jej zmiany w ciągu 
roku budżetowym a także za 
opracowanie projektu wielo-
letniej prognozy finansowej 
oraz sporządzanie sprawozdań 
z wykonania budżetu – dodaje 
starosta.

Na zakończenie sesji prze-
wodniczący rady Wiesław 
Szczygieł wraz z starostą Józe-
fem Reszke wręczyli podzięko-
wania radnym oraz wspólnie 
odsłonili tablicę pamiątkową 
radnych IV kadencji. 

-Na sam koniec sesji dowie-
dzieliśmy się, że jesteśmy na 
dziewiątym miejscu w kon-
kursie Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
tzw. „schetynówek”  - dodaje 
starosta Józef Reszke - Wszyst-
ko wskazuje na to, że otrzy-
mamy dofinansowanie na re-
alizację projektu, który składa 
się z ośmiu zadań w różnych 
gminach.
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Na zakończenie 
sesji prze-
wodniczący 
rady Wiesław 
Szczygieł wraz 
z starostą Jó-
zefem Reszke 
podziękowali 
radnym oraz 
wspólnie od-
słonili tablicę 
pamiątkową 
radnych IV 
kadencji



13www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Niemało krwi i zdrowia na-
psuły mieszkańcom Wejhero-
wa wideorejestratory łapiące 
kierowców przejeżdżających 
na światłach na skrzyżowaniu 
DK 6 z ul. E. Orzeszkowej. 
Temat ciągnie się od bardzo 
długiego czasu, były prote-
sty mieszkańców, reportaże 
telewizji ogólnokrajowych, a 
nawet nakaz zdjęcia radarów 
od ministra. Temat ten pozo-
staje jednak wciąż aktualny, 
wideorejestratory - o które 
wnioskował prezydent Hilde-
brandt - powodują bowiem 
kolejne wypadki na skrzyżo-
waniu. Własność kamer jak 
piłeczkę do tenisa stołowego 
odbijają między sobą Urząd 
Miasta oraz Instytut Badaw-
czy Dróg i Mostów. Czy jed-
nak aby na pewno nic w tym 
temacie nie da się zrobić? O 
tym rozmawiamy z kandy-
datem na Prezydenta Miasta 
Wejherowa – Jackiem Gafka, 
który jest zadeklarowanym 
przeciwnikiem funkcjono-
wania wideorejestratorów w 
obecnym kształcie.

Jakie jest Pańskie zdanie 
na temat obecnej sytuacji 
na skrzyżowaniu DK 6 z ul. 
Orzeszkowej? 

- Sytuacja w tym miejscu 
jest wielce niezrozumiała. 
Po pierwsze – rejestratory, o 
które wnioskował prezydent 
Hildebrandt powodują coraz 
więcej niebezpiecznych wy-

padków, po drugie – zamiast 
zapewniać bezpieczeństwo 
mieszkańcom, to zapewnia-
ją je budżetowi miasta, po 
trzecie – oficjalnie nie znamy 
nawet właściciela kamer, choć 
dochód z mandatów trafia 
do budżetu miasta! Uważam 
jednak, że pasywność władz 
miejskich w tej sprawie ma 
swoje przyczyny. Wpływy z 
mandatów są bowiem nie-
małe… Jak nie wiadomo o 
co chodzi, to chodzi o pienią-
dze. Nie wolno jednak takich 
„eksperymentów” urządzać 
kosztem bezpieczeństwa nas - 
kierowców.

Co zatem z radarami na 
skrzyżowaniu?

- Te rejestratory napsuły 
sporo zdrowia niejednemu 
mieszkańcowi. Ja chciałbym 
odważnie i jednoznacznie 
ogłosić – jeżeli mieszkańcy 
Wejherowa obdarzą mnie 
swoim zaufaniem w listo-
padowych wyborach samo-
rządowych, to po wyborach 
zdejmę te wideorejestratory! 
Wystarczy wypowiedzieć 
umowę z Instytutem Badaw-
czym Dróg i Mostów. Sytuacja 
w tamtym miejscu jest- deli-
katnie mówiąc- nienormalna. 
Jak miasto może zarabiać, a 
wręcz okradać mieszkańców 
w taki sposób? Jak rejestra-
tory mogą doprowadzać do 
takiej ilości kolizji??? Tak być 
nie może!

Na skrzyżowaniu przy uli-
cy Orzeszkowej, gdzie wisi 
rejestrator, wciąż często do-
chodzi do kolizji drogowych. 
Rejestratory miały poprawić 
bezpieczeństwo, natomiast 
ich instalacja przyniosła sku-
tek odwrotny - pojawił się 
ogromny problem, którego 
jak dotąd nikt z zarządców 
nie chce naprawić

Przypomnijmy, że rejestra-
tory zamontowane zostały na 
wniosek prezydenta Krzysz-
tofa Hildebrandta. Zarządcą 
drogi jest Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Auto-
strad, ale to władze miasta 
powinny dbać o nasze bez-

Mnóstwo kolizji, a działań brak palenia się sygnału żółtego z 
bieżących 3 do 5 sekund. 

Wprowadzenie tego typu 
rozwiązań w XXI wieku na 
pewno jest możliwe, przecież 
właśnie w takich sytuacjach 
powinniśmy móc liczyć na 
nasze władze, które pokażą, że 
nasze bezpieczeństwo jest dla 
nich ważne.

Widząc brak jakichkolwiek 
ruchów ze strony władz mia-
sta postanowiłem sam spy-
tać się GDDKiA, co planują 
zrobić na skrzyżowaniu by 
stało się bardziej bezpieczne: 
„W imieniu Mieszkańców/
Kierowców zwracam się do 
Państwa z prośbą o ponowne 
zbadanie sprawy związanej ze 
stacjonarnym urządzeniem 
rejestrującym nie stosowanie 
się kierujących do sygnałów 
świetlnych na drodze krajowej 

nr 6 przy skrzyżowaniu z ulicą 
E. Orzeszkowej (km 298+400) 
w Wejherowie, na którym 
ruch sterowany jest sygnaliza-
cją świetlną. Problem na wyżej 
wymienionym skrzyżowaniu 
jest ogromny praktycznie od 
samego początku istnienia re-
jestratora skrzyżowanie to sta-
ło się bardziej niebezpieczne o 
czym świadczą dziesiątki koli-
zji, do których bardzo często 
dochodzi.”

Miejmy nadzieję, że w koń-
cu sprawa zostanie poważnie 
potraktowana i jakieś kon-
kretne propozycje na poprawę 
bezpieczeństwa zostaną nam 
przedstawione. Wszystkie 
działania na bieżąco możecie 
Państwo śledzić na fanpage 
„Liczniki świateł na drogi w 
Wejherowie”
Dawid Kiliński

pieczeństwo i w porozumie-
niu z GDDKiA znaleźć jakieś 
rozwiązanie.

Skrzyżowanie przy ulicy 

Orzeszkowej można określić 
jako „czarny punkt” na drogo-
wej mapie Wejherowa. A prze-
cież jest tyle rozwiązań, które 

można by zastosować w celu 
poprawy bezpieczeństwa, cho-
ciażby montaż liczników świa-
teł, czy też wydłużenie czasu 

Gafka: zdejmę 
te wideorejestratory!

kierowców na drodze krajowej 
nr 6, a nie do realnej poprawy 
bezpieczeństwa. 

Co w takiej sytuacji ze strażą 
miejską?

- Jednostka ta powinna ulec 
reorganizacji. W chwili obecnej 
utrzymanie kilkudziesięciu eta-
tów tej formacji kosztuje miasto 
ok. 2,5 miliona złotych rocznie! 
Są to ogromne pieniądze. Nieste-
ty w chwili duża część pracowni-
ków straży skupia się na „obrób-
ce” zdjęć z fotoradarów, zamiast 
realnie wspierać mieszkańców 
podczas regularnych patroli na 
mieście. Tą sytuację należałoby 
zmienić. Straż musi działać pre-
wencyjnie- profilaktycznie , a nie 
restrykcyjnie (mandatowo).

Jak chciałby Pan w inny sposób 
zapewnić bezpieczeństwo w 
mieście?

- Tak jak już wspomniałem – 
bezpieczeństwo powinna zapew-
niać straż miejska. Straż działać 
ma prewencyjnie, a nie represyj-
nie. Zamiast obsługi fotorada-
rów, strażnicy powinni wspierać 
mieszkańców, pomagać im. W 
chwili obecnej ich funkcjonowa-
nie w dużej mierze kojarzy nam 
się jedynie z karami, czy jednak 
aby na pewno tak powinno być? 
Chciałbym, by ta sytuacja uległa 
zmianie. Bezpieczeństwo zapew-
nić mają patrole i to w każdej 
dzielnicy, a nie tylko w centrum. 
Podobnie strażnicy powinni 
pilnować bezpieczeństwa nade 
wszystko w nocy, a nie tylko 
chodzić po głównych punktach 
miasta w ciągu dnia. Poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców, 
to także właściwa współpraca z 
policją, czy też rozbudowa sieci 
monitoringu o miejsca wniosko-
wane przez mieszkańców.
(oprac. RaF)

Czy jakiekolwiek fotora-
dary w mieście są w ogóle 
potrzebne?

- Ja nie neguję całkowicie idei 
fotoradarów. Uważam, iż ich 
obecność może być potrzebna, 
jednak wyłącznie w miejscach, 
gdzie zapewniają one bezpie-
czeństwo mieszkańców, a nie 
tam gdzie ich zadaniem jest 

okradanie kierowców. Dobrym 
przykładem może być tutaj ul. 
Strzelecka i fotoradar przy 
„Elektryku”. Dzięki niemu kie-
rowcy już przyzwyczaili się do 
zwalniania przy szkole, przez 
co młodzież może spokojnie 
dojść do szkoły. W takiej sy-
tuacji fotoradar ma pozytywny 
wpływ na bezpieczeństwo, w 

odróżnieniu od wideorejestra-
torów przy ul. Orzeszkowej. 
Podobnie powinno być i w 
innych miejscach, gdzie za-
mieszczone są inne fotoradary 
w mieście. Likwidacji powi-
nien ulec również przenośny 
fotoradar straży miejskiej (tzw. 
„śmietnik”), który także słu-
ży wyłącznie do polowania na 

Jacek Gafka od samego początku był za likwidacją spornych wideorejestratorów
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Jedna z wielu kolizji, do której doszło w minionym tygodniu na skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej
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Deklaracja pozytywnej 
kampanii podpisana

W rumskiej Restauracji Tequila przy 
jednym stole usiedli m.in. kandydaci  
Wspólnego Powiatu, Platformy Obywa-
telskiej, Samorządowności, PiS-u, oraz 
Naszej Rumi, czyli największych komi-
tetów wyborczych.

Pytamy Marcina Fuchsa – kandydata do 
Rady Miasta: 

Co było przyczyną powstania pomy-
słu podpisania deklaracji „pozytywnej 
kampanii”, której jest Pan pomysło-
dawcą?
 
- Od kilku lat aktywnie działam na rzecz 
miasta Rumi. I ze zdumieniem obserwu-
ję niski poziom debaty publicznej. Wciąż 
jesteśmy świadkami obrzucania się bło-
tem na sesjach, czy nawet w rozmowach 
kuluarowych. Deklaracja w swoim za-
myśle ma być pierwszym krokiem do 
nowego otwarcia. Chciałbym budować 
w Rumi porozumienie radnych i bur-
mistrza na rzecz miasta i mieszkańców.  
 
Czy wszyscy chętnie przystąpili, czy też 
trzeba było ugrupowania namawiać?
 
- Niestety nie. Gospodarność i KWW 
Niezależni dla Rumi nie podpisa-
ły deklaracji. Jestem natomiast zbu-
dowany tym, że wszystkie pozosta-

łe komitety startujące w wyborach 
pojawiły się i to daje nam wszystkim 
nadzieję na lepszą współpracę w radzie. 
 
Co chciałby Pan zrobić dla swojej 
dzielnicy w najbliższej kadencji zrobić 
- startuje Pan z okręgu nr 17?
 
- Niezbędnych inwestycji jest wciąż 
dużo, ale najważniejsze to realizacja ron-

da na przecięciu Piłsudskiego i Dąbrow-
skiego, podobnie na skrzyżowaniu Dą-
browskiego z ulicą Starowiejską. Trzeba 
szukać możliwości budowy pieszego 
szlaku wzdłuż Zagórskiej Strugi od oko-
lic Urzędu Miasta aż do parku przy Miej-
skim Domu Kultury. Moje priorytety to 
poprawa stanu dróg i więcej stref zabawy 
dla najmłodszych. 
(KK)

W czwartek 30 października odbyło się oficjalne podpisanie deklaracji „pozytywnej kampanii”, 
na którą przyszli przedstawiciele niemal wszystkich komitetów wyborczych.

Niezbędnych inwestycji 
jest wciąż dużo, ale 

najważniejsze to 
realizacja ronda na 

przecięciu Piłsudskiego 
i Dąbrowskiego

Ale czy aktywność w Internecie to 
wszystkie działania ?
W ostatnich kilku dniach przy-
czepy reklamowe kandydatów PO 
z podobiznami Michała Pasiecz-
nego, Ryszarda Grychtoła, Ludwi-
ka Bacha, Piotra Wittbrodta oraz 
Grzegorza Grinholca zostały moc-
no oszpecone, czy wręcz niszczone. 
Jedna z nich została przewrócona, 
wszystkie zostały pomalowane,  lub 
porysowane. 
Dziwnym trafem „mobilki”, czyli 
przyczepki zostały tej samej nocy 
obrzucane jajkami zarówno na 
przy lesie przy ulicy Robotniczej 
jak i na Starej Rumi – mówi Marek 
Chodnicki – Szef Sztabu Wybor-

czego rumskiej Platformy – to wy-
jątkowy zbieg okoliczności, że tej 
samej nocy w dwóch końcowych 
miejscach w Rumi szły osoby, które 
miały w kieszeniach po kilka jajek.
Ponadto naszemu kandydatowi na 
burmistrza regularnie giną plakaty, 
zarówno te wywieszane na słupach 
energetycznych jak i wyklejane na 
sklepach, kioskach za zgodą wła-
ścicieli – kontynuuje Marek Chod-
nicki.  Przez niecały miesiąc cza-
su tylko Michałowi Pasiecznemu 
ukradziono około 120 plakatów, 
które regularnie staramy się uzu-
pełniać. Połamanych było tylko 10 
sztuk.
To pokazuje, że komuś mocno za-

leży, aby plakaty Michałowi się 
w końcu skończyły – puentuje Te-
resa Mirela Jałocha – pełnomocnik 
wyborczy PO w Rumi. 
Sprawa ukradzionych plakatów już 
w połowie października została 
zgłoszona na Policję.
W ostatni czwartek większość 
rumskich komitetów wyborczych 
podpisało deklarację „pozytywnej 
kampanii” (inicjatywa Marcina 
Fuchsa), Nie podpisała Gospodar-
ność, która w odpowiedzi na zapro-
szenie odpisała, że nie będzie pod-
pisywać porozumienia z Michałem 
Pasiecznym i Arielem Sinickim, 
ponieważ to oni rozwiązali koalicję 
dwa lata temu… (KK)

Brutalna kampania wyborcza w Rumi – ciąg dalszy
Niedawno pisaliśmy o czarnej kampanii, którą posługuje się głównie ugrupowanie obecnego burmistrza Rumi Gospodarność. 
Jak wyliczyliśmy na 10 artykułów na stronie internetowej 6 było wymierzonych przeciwko przeciwnikom politycznym.



20 www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

W sali pojawiło się ponad 80 uczestników, pomi-
mo wczesnej godziny 12.00. Gościli przedstawi-
ciele rumskiego biznesu, oświaty, samorządowcy 
wcześniejszych kadencji, a także mieszkańcy.
Pierwsza część spotkania prowadzonego przez 
Marcina Fuchsa to wystąpienia wicemarszałka 
woj. pomorskiego, Wiesława Byczkowskiego, 
który streścił bardzo duże osiągnięcia samorzą-
du naszego województwa. Pomorski Program 
Operacyjny jako pierwszy spośród 16-tu takich 
projektów realizowanych w Polsce osiągnął 
poziom 100% wykorzystania środków euro-
pejskich dostępnych na lata 2007-2013. „Za-
warliśmy z beneficjentami ponad 1600 umów 
o dofinansowanie projektów na łączą kwotę 3,9 
miliarda złotych” - mówił wicemarszałek Wie-
sław Byczkowski - To była bardzo dobra kaden-
cja. Przede wszystkim wykorzystano wszystkie 
szanse, jakie dawało Polsce członkostwo w Unii 
Europejskiej”.
Jako druga zabrała głos 
rumska posłanka, Kry-
styna Kłosin, która za-
poznała zgromadzo-
nych gości z wdrażanym 
programem rządowym 
skierowanym do rodzin 
i opowiedziała o jego 
przewidywanych rezul-
tatach. Głównym celem 
wprowadzanych zmian 
jest tworzenie warunków 
dla łatwiejszego łączenia 
pracy zawodowej z opie-
ką nad dziećmi. Pani 
poseł wspomniała m.in. 
o wydłużonym urlopie 
macierzyńskim (2007 r. 
– 18 tygodni 2013 r. – 52 
tygodnie) , dwutygodnio-
wym urlopie ojcowskim, 
podwyższonych w 2013 
roku o 50% ulgach na 
trzecie dziecko, a na 
czwarte i kolejne o 100% 
- które to ulgi w 2014 
roku zostaną zwiększone o kolejne 20%. Dodat-
kowo będzie mogła z nich skorzystać większa 
liczba rodzin, ponieważ zwiększy się dostępność 
ulgi. Od stycznia 2014 r. młodzi ludzie mogą 
liczyć na pomoc państwa w ramach programu 
„Mieszkanie dla młodych”. Wśród pozytywnych 
zmian posłanka Kłosin wymieniła także wzrost 
liczby żłobków (2007 r – 376 placówek, a w 2014 
roku już 2044 żłobki) oraz dalsze zwiększanie 
ich finansowania, a także zmiany w płatnościach 
za godziny pobytu dziecka w przedszkolu (każda 
godzina powyżej piątej godziny pobytu kosztuje 
1 zł), co zaowocowało wzrostem odsetek dzieci 
w przedszkolach ( 2007 – 47,3% , 2013 roku – 
74%).
Następnie głos zabrał były komisarz ds. budżetu 

Unii Europejskiej, obecny europoseł Janusz Le-
wandowski, który przedstawił polskie sukcesy 
na arenie Unii. Jedną czwartą budżetu na lata 
2014-2020 całej wspólnoty otrzymała Polska 
(jest to kwota ok.  75 miliardów zł), kolejne kra-
je otrzymały po ok. 25 miliardów zł. Polska jest 
jedynym państwem, który pomimo mniejszego 
budżetu całej Unii na lata 2014-2020, otrzymał 
większe dofinansowanie w porównaniu z po-
przednim budżetem na lata 2007-2013. Jest te-
raz rolą samorządów, aby te środki odpowiednio 
skonsumować, ale ważne, by nie budować za to 
pomników, filharmonii czy też innych obiektów, 
które przynoszą olbrzymie koszty utrzymania.  
Istotne jest natomiast, żeby środki te wpłynęły 
znacząco na konkurencyjność miast i przynosiły 
w przyszłości dochody samorządom.
Jako ostatni głos zabrał kandydat na burmistrza 
Rumi – Michał Pasieczny, który w konkre-

tach przedstawił program wyborczy. Zaczął od 
trudnej sprawy budżetu miasta, który decyduje 
o tym, ile można faktycznie zrobić. Rok 2013 
zamknął się sumą wydatków w kwocie ok. 113 
milionów, z czego niecałe 9 milionów było prze-
znaczone na inwestycje. Prawie 105 milionów 
poszło na wydatki bieżące.
Niezbędne jest wykorzystanie ogromnego po-
tencjału zamrożonego obecnie w leżących 
odłogiem ziemiach miejskich, ale i prywatnych, 
przez różnego rodzaju dziwne „blokady admi-
nistracyjne”. Miasto traci przez to podatek od 
nieruchomości, który powinien corocznie zasi-
lać budżet (mówimy o kilku milionach złotych 
rocznie). Również przez to Rumia dysponuje 
znacznie mniejszą liczbą miejsc pracy niż ich 

być powinno.
Przykładem takiej dziwnej blokady jest sprawa 
umiejscowienia przyszłego Urzędu Miasta. De-
cyzja o lokalizacji oraz budowa nowego ratusza 
przyniesie realne oszczędności w funkcjonowa-
niu Urzędu (niższe koszty ogrzewania, utrzyma-
nia, remontów itd.) i duże wpływy do budżetu 
miasta z tytułu podatku od nieruchomości oraz 
powstanie nowych miejsc pracy. Odmrożone 
zostaną trzy bardzo wartościowe tereny zarezer-
wowane od wielu, wielu lat pod budowę urzędu. 
Stracone przez te lata miliony złotych są nie do 
odzyskania, a oznacza to też brak wpływu z po-
datków od nieruchomości oraz brak nowych 
miejsc pracy.
Ponadto Urząd już teraz pęka w szwach, gdyż 
budynek jest za mały.
- Z budżetem, miejscami pracy, ale i działalno-
ścią społeczną i prozdrowotną związana jest gło-

śna sprawa budowy szpitala przez prywatnego 
inwestora, który chce go wybudować na granicy 
Rumi z Kazimierzem, a który również natrafia 
na „blokadę administracyjną”. Szpital nikomu 
by nie przeszkadzał, gdyż będzie się znajdował 
z dala od zabudowań mieszkalnych, a w dodat-
ku zostanie umiejscowiony przy przyszłej ob-
wodnicy (OPAT). Placówka przyniesie Rumi 
około miliona złotych podatku od nieruchomo-
ści rocznie oraz 500 miejsc pracy, nie mówiąc 
już o aspekcie społecznym i zdrowotnym - bar-
dzo potrzebnych usługach medycznych, które 
będziemy mieli na miejscu. 
W Rumi obserwuje się wiele przypadków tere-
nów, których rozwój zamrożony jest z dziwnych 
powodów – musimy rozwiązać te pętające nasz 

budżet węzły gordyjskie.
Więcej miejsc pracy – to mniejsze bezrobocie 
i relatywnie wyższe zarobki dla mieszkańców, 
a także mniejsze wydatki na pomoc społeczną. 
Nie ma lepszej opieki socjalnej niż miejsca pra-
cy.
Oczywiście mówimy o tych sprawach w per-
spektywie wieloletniej - na dwie czy nawet trzy 
kadencje.

Rozwój komunikacyjny 

W Rumi pilnie potrzebny jest w pełni jasny 
i funkcjonalny plan inwestycji drogowych, któ-
rego brakuje od lat! Kluczowe inwestycje to bu-
dowa wiaduktów przy granicy z Gdynią oraz na 
wysokości hipermarketu Auchan. Niepokojący 
jest fakt, że na forum sejmiku województwa po-
morskiego nigdy sprawa budowy wiaduktu na 

granicy z Gdynią nie 
była nawet sygnali-
zowana.
Należy w końcu 
stworzyć plan ko-
munikacyjny. Samo-
chodów jest i będzie 
coraz więcej. Planu-
jąc teraz, zabezpie-
czymy tereny pod 
przyszłe inwestycje 
i nie dopuścimy do 
ich zabudowy, tak 
aby uniknąć ewen-
tualnych odszkodo-
wań, gdy trzeba bę-
dzie wykupić tereny 
pod drogi. 
R o z w i ą z a n i e m 
jest stworzenie 10-
letniego harmono-
gramu budowy ulic 
i jego sukcesywna 
realizacja.
Koniecznością jest 
też budowa małym 
kosztem by-pasów, 

siatki alternatywnych połączeń drogowych 
wzdłuż obciążonych ulic w celu ich udrożnienia. 
Są to teraz drogi piaskowe, ale po przebudowie 
kierowcy będą mogli z nich korzystać. Przecież 
w wielu miastach Europy stosuje się teraz siatkę 
drobnych połączeń w miejsce jednej, dwupa-
smowej drogi, która nie dość, że dzieli miasto na 
pół, to i  tak na jej węzłach tworzą się korki.
Nasze dzieci to nasza przyszłość 
Inwestycja w oświatę (diagnozy w wieku przed-
szkolnym, zajęcia dodatkowe, infrastruktura) 
przynosi nie tylko korzyści konkretnym osobom, 
ale w następnych latach skorzysta na tym rów-
nież budżet naszego miasta. Lepsze wykształ-
cenie dzieci da im po latach lepiej płatną pracę 
i w konsekwencji wyższe wpływy do budżetu 

„Porozmawiajmy o    rozwoju”
W ostatni dzień października w rumskim Hotelu „Falko” odbyła się debata zorganizowana przez rumskie 
koło Platformy Obywatelskiej.

- debata z europosłem Januszem     Lewandowskim
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Cztery lata bycia radnym minęły bardzo szyb-
ko?

- Tak, to prawda. Ale też wiele się zdarzyło. Przez 
cały ten czas zawsze, nawet mimo różnych na-
cisków, głosowaliśmy wspólnie z Michałem Pa-
siecznym  zgodnie ze swoimi sumieniem oraz 
ustaleniami na zarządzie koła Platformy w Rumi. 
Do takich spraw należało sprzeciwienie się 
uchwale likwidacyjnej Przedszkola „Słoneczna 
Jedynka” czy też odrzucenie proponowanej przez 
Burmistrza podwyżce podatków do stawek mak-
symalnych.  Podobnie rzecz się miała z kwestią 
sprzedaży gruntów w dzielnicy domów jednoro-
dzinnych, gdzie deweloper zamierza wybudować 
bloki.
W miarę możliwości i kompetencji, starałem się 
również pomagać rumskiemu środowisku kultu-
ry i sportu. 

Jak układała się współpraca z innymi radnymi 
i Burmistrzem?

- Niestety, nie było dotąd tak, jak być powinno. 
W Rumi od wielu lat trwa wojna między dwoma 
środowiskami, których stronnicy bardzo często 
działają sobie na przekór, robią na złość, blokując 
inicjatywy konkurencji, nawet te słuszne i po-
żądane. Niektórzy radni bywają niezadowoleni 
z faktu, że razem z Michałem Pasiecznym cza-
sami głosowaliśmy z radnymi Pani Burmistrz, 
innym razem z opozycją. Ale to wynika z roz-
sądku i przekonania o konieczności działania 
ponadpartyjnego; przekonania, że należy wyzbyć 
się uprzedzeń czy czasami nawet osobistych anty-
patii i działać dla dobra wszystkich mieszkańców 
miasta.

Dużo udało się zrobić w mieście?

- Udało się trochę spraw doprowadzić do końca, 
ale muszę z przykrością stwierdzić, że wszystkie 
nasze sąsiednie gminy, większe czy mniejsze, zo-
stawiły nas daleko w tyle, jeżeli chodzi o poziom 
inwestycji czy też pozyskiwanie  środków ze-
wnętrznych - marszałkowskich czy też unijnych.

Startuje Pan znowu w wyborach na radnego?

- Tak, startuję. Jest parę spraw, które trzeba do-
kończyć. Najważniejszą z nich jest stworzenie 

miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego dla Janowa. Plany te są potrzebne do 
tego, aby bez wiedzy Rady Miejskiej, czyli przed-
stawicieli mieszkańców, nie można było zlikwido-
wać  placów zabaw, trawników czy też parkingów 
i wybudować w ich miejsce bloków. Takie plany 
ma już zdecydowana większość naszego miasta, 
ale Janowo dziwnym trafem nie. Jestem jednym 
z organizatorów protestu przeciwko takiej właśnie 
likwidacji wolnych  terenów przy ulicy  Gdańskiej 
4,6 i 14. Zebrałem prawie 90 podpisów od miesz-
kańców bloku numer 14. Informowałem zainte-
resowanych o sprawie i możliwościach działania. 
Razem z mieszkańcami tych bloków udało nam 
się na jakiś czas powstrzymać zapędy spółdzielni 
do likwidacji wolnych przestrzeni przy w/w bu-
dynkach. Na jak długo? Czas pokaże.

Ale przecież spółdzielnia poinformowała, że 
żadnych więcej budynków w tych miejscach nie 
będzie?

- W trakcie mojej pracy radnego zauważyłem 
pewną rzecz - różni ludzie mówią różne rzeczy, 
ale liczy się tylko to, co jest zapisane i uchwalone.  
Ludzie, którzy mówią teraz, że mieszkańcy mogą 
spać spokojnie, od momentu wybuchu protestu, 
czyli od półtora roku, nie wykonali żadnych dzia-
łań, aby takie MPZP powstały. Nie powzięto żad-
nych kroków, aby uspokoić mieszkańców i przy-
czynić się do powstania tychże planów. A przecież 
wystarczyłoby, aby spółdzielnia złożyła wniosek 
o stworzenie podobnych dokumentów, a Pani 
Burmistrz zleciła ich wykonanie. Wówczas, „nie-
dowiarkom” takim jak ja odebrano by wszystkie 
argumenty. Dlaczego tego nie zrobiono, pozo-
stawię to Państwu do przemyślenia. Na szczęście 
mam już zapewnienie kandydata na Burmistrza 
- Michała Pasiecznego - że w wypadku jego wy-
boru takie plany niezwłocznie powstaną. Wtedy 
odetchniemy z ulgą.

Czym jeszcze chciałby Pan się zająć jeżeli zosta-
nie Pan wybrany na kolejną kadencję?

- Jest wiele rzeczy, którymi chciałbym się zająć, 
ale priorytetami, oprócz  powstania w/w  MPZP, 
są: poprawa bezpieczeństwa w naszej dzielnicy, 
rozpoczęcie prac planistycznych w sprawie bar-
dzo potrzebnego bezkolizyjnego przejazdu przez 
tory na wysokości granicy z Gdynią czy też stop-
niowa modernizacja chodników na ulicach Ko-
lejowej, Obrońców Westerplatte, Portowej i Do-
kerów. W sprawie tych chodników już zresztą 
ruszyliśmy z miejsca, ponieważ wspólnie z  Alek-
sandrem Koy złożyliśmy odpowiedni wniosek do 
budżetu obywatelskiego. Przy mobilizacji  miesz-
kańców inwestycja ta może być zrealizowana już 
w 2015 roku. Inną koniecznością jest lobbowanie 
na rzecz tego, aby przystanek  SKM Janowo stał 
się w końcu przyjazny dla wszystkich z niego ko-
rzystających.
Ważne są wszelkie działania poprawiające jakość 
życia naszych mieszkańców, niezależnie od tego, 
kto jest ich pomysłodawcą i mogę obiecać, że 
wszystkie takie kroki będę wspierał. 

Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję również i serdecznie wszystkich po-
zdrawiam.

(oprac. KK)

Mamy wiele do zrobienia
Na koniec kadencji rozmawiamy z Arielem Sinickim, 
najmłodszym Radnym Rady Miejskiej Rumi - 
Przewodniczącym Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji.

„Porozmawiajmy o    rozwoju”
- debata z europosłem Januszem     Lewandowskim

(PIT), ale też zwiększy konsumpcję u lokal-
nych przedsiębiorców (CIT), czyli wpływy 
do budżetu miasta również będą większe.

Razem można więcej

Na koniec Michał Pasieczny podkreślił chęć 
współpracy z innymi samorządami, gdyż 
dobre relacje przynoszą wiele korzyści. 
Wskazał też na konieczność zdobycia więk-
szej ilości środków unijnych dla Rumi, a tak-
że przypomniał skuteczność działań starosty 
wejherowskiego, Józefa Reszke, oraz rum-
skich radnych powiatowych – Jolanty Król, 
Ludwika Bacha, Leszka Winczewskiego oraz 
wicestarosty Jana Domańskiego i podzię-
kował im za zdobycie środków unijnych na 
budowę alternatywnej drogi do Wejhero-
wa – ciągu ulic Towarowa- Cegielniana; je-
dynych twardych inwestycyjnych środków 
unijnych, które wpłynęły do Rumi w latach 
2007-2013.
Po tym wystąpienia odbyła się 90-minutowa 
dyskusja, w której poruszano różne tematy, 
od tych dotyczących energetyki, spółek Skar-
bu Państwa, aż po problemy matek i ojców 
samotnie wychowujących dzieci. Tradycyj-
nie padły też zapytania o OPAT, ale pojawiły 
się również typowo lokalne sprawy, np. czy 
kandydat na burmistrza widzi konieczność 
ponownej rozbudowy SP 1, gdyż liczba dzie-
ci uczęszczających do tej szkoły regularnie 
rośnie.
Michał Pasieczny odpowiedział, że podobnie 
jak w przypadku braku wiaduktów (tuneli) 
kolejowych oraz braku decyzji dotyczących 
budowy siedziby Urzędu, w Rumi zawodzi 
planowanie. Szkołę trzeba będzie znowu 
rozbudować, gdyż dzieci muszą mieć moż-
liwość nauki w przyzwoitych warunkach, 
których ciągle przybywa, ponieważ Rumia 
nadal będzie się rozwijała w tamtym rejonie.
Poproszono też Michała Pasiecznego, aby 
wymienił najważniejsze do wykonania rze-

czy w Rumi. 
Kandydat na Burmistrza odpowiedział, że 
kluczowym zadaniem będzie zwiększenie 
dochodów do budżetu, gdyż tylko w ten 
sposób będziemy mieli więcej środków na 
inwestycje.
Po bardzo interesującej dyskusji na koniec 
głos zabrał Janusz Lewandowski. Były ko-
misarz ds. budżetu Unii Europejskiej na 
pożegnanie podkreślił, że  po zwycięstwie 
w wyborach samorządowych Michała Pa-
siecznego (w co komisarz gorąco wierzy), 
czeka go bardzo odpowiedzialne zadanie. 
Musi bowiem poprawić wskaźniki budżetu, 
gdyż większość gmin przeznacza około 20% 
całości budżetu miejskiego na inwestycje, 
a Rumia w roku 2013 - na  inwestycje wydała 
niecałe 9%. Koniecznie trzeba też poprawić 
absorbcję środków unijnych przez gminę 
Rumia, gdyż dane za lata 2007 -2013 wg da-
nych z Urzędu Marszałkowskiego - dyspo-
nenta środków - chluby nie przynoszą.
Posłanka na Sejm Krystyna Kłosin ponow-
nie podkreśliła swoje poparcie dla kandyda-
tury Michała Pasiecznego i wyraziła wiarę 
w bardziej dynamiczny rozwój Rumi oraz 
stworzenie centrum miasta.
Wicemarszałek Wiesław Byczkowski rów-
nież zwrócił uwagę na wartość osoby Mi-
chała Pasiecznego i jednoznacznie poparł go 
w wyborach na burmistrza miasta Rumi: 
- To doskonały kandydat, który patrzy i my-
śli zarówno lokalnie, jak i globalnie - mówił 
wicemarszałek Wiesław Byczkowski - Będąc 
przewodniczącym Rady Miejskiej dał się po-
znać jako skuteczny samorządowiec, który 
poszukuje współpracy na wszystkich szcze-
blach samorządu.
Po ostatnich wystąpieniach prowadzący Mar-
cin Fuchs podziękował wszystkim za udział 
i zaprosił obecnych o pozostanie i rozmowę 
o interesujących ich tematach w bardziej ku-
luarowej scenerii.
Kamil Kowalewski
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Po zeszłorocznym podwójnym tytule Mistrza 
Europy Weteranów na dystansach 10 km i 30 
km, za co został wyróżniony pamiątkowym 
medalem przez panią Minister Sportu Joannę 
Muchę w Ministerstwie Sportu i  Turystyki, 
w tym roku został Halowym Wicemistrzem 
Świata Weteranów w chodzie sportowym na 
dystansie 10 km. Halowe Mistrzostwa Świata 
Weteranów w Lekkoatletyce odbyły się w Bu-
dapeszcie w dniach 24-30 marca 2014 r. 

Ponadto w chodzie sportowym wywalczył ty-
tuły: 
1. Halowy Mistrz Polski Weteranów na 3000m 
z rekordem Mistrzostw Polski Weteranów 
kat.  M35 – 13:21,90 (Spała 15.02.2014r.), 

2. Mistrz Polski Weteranów na 20km z rekor-
dem Mistrzostw Polski Weteranów kat. M35 
– 1:35:51 (Zaniemyśl 05.04.2014r.)
3. Mistrz Polski Weteranów na 5km (Gdańsk 
30.08.2014r.)
4. Mistrz Polski Weteranów na 10 km (Kato-
wice 13.09.2014)
5. Mistrz Polski Weteranów na 30km, z re-
kordem Mistrzostw Polski Weteranów kat. 
M35 – 2:35:26 (Wiedeń 04.10.2014r.) 

Podczas tych ostatnich, kończących sezon star-
towy 2014 zawodów w Wiedniu, wywalczył 
tytuł Międzynarodowego Mistrza Austrii na 30 
km.
Na arenie międzynarodowej zwyciężył w Po-

debradach (Czechy) na dystansie 10 km, a na 
drugim miejscu podium stanął w Bacuchu na 
dystansie 5km. Obie imprezy zaliczane są do 
cyklu International Race Walking Tour, w któ-
rym uplasował się na 2. miejscu i jako drugi 
zawodnik na dystansie 5 km przekroczył linię 
mety w Birstonasie (Litwa).
Na co dzień jest nauczycielem wychowania fi-
zycznego w Gimnazjum nr 2 im. Janusza Kor-
czaka w Rumi, Animatorem Sportu na boisku 
ORLIK  w Rumi, muzykiem orkiestry dętej 
przy parafii NMPWW, a także trenerem lekko-
atletyki. Jego wychowankowie byli członkami 
Kadry Narodowej i medalistami Mistrzostw 
Polski w Lekkoatletyce. 
Zaangażowanie w działalność sportową i praca 

z młodzieżą została doceniona w postaci zdo-
bycia tytułu Najlepszego Trenera Szkolącego 
Młodzików w Województwie Pomorskim za 
rok 2003. Został laureatem „Złotej 3” Naj-
lepszych Trenerów Powiatu Wejherowskiego 
(2007). Praca dydaktyczno-wychowawcza zy-
skała uznanie także w oczach uczniów. Mło-
dzież w drodze głosowania nominowała jego 
osobę do konkursu na Najlepszego Wychowaw-
cę Młodzieży „Srebrny Anioł”, organizowanego 
przez Centrum Duszpasterstwa  Młodzieży Ar-
chidiecezji Gdańskiej (2009). 
Wieloletnie doświadczenie zamierza wykorzy-
stać pracując dla mieszkańców, dlatego pod-
jął decyzję o kandydowaniu do Rady Miasta 
Rumi. (kk)

Mistrzowski weteran 
z Rumi - Grzegorz Grinholc 
Kolejny udany sezon sportowy odnotował Grzegorz Grinholc reprezentujący Rumię na arenach sportowych 
w kraju i zagranicą w chodzie sportowym.  



23www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

BOLSZEWO | Gminny 
Ośrodek Kultury oraz 
Samorządowe Gim-
nazjum w Bolszewie 
zapraszają na Teatralia 
Gminne, które odbędą 
się w dniach 7 - 9 listo-
pada. 

Na piątek 7 listopada 
na godz. 16.00 zaplano-
wano uroczyste otwarcie. 
Teatralia Gminne są to 
bezpłatne, trzydniowe 
warsztaty teatralne, 
przeznaczone dla mło-
dzieży z Gminy Wejhe-
rowo i okolic. W ramach 
warsztatów organizato-
rzy zapewniają zarówno 
wyżywienie, jak i nocleg. 

Teatralia będą odbywać 
się w hali widowiskowo-
sportowej przy Samorzą-

dowym Gimnazjum w 
Bolszewie, które mieści 
się przy ul. Leśnej 35. 

Więcej informacji na 
temat tego wydarzenia 
można znaleźć na stro-
nie internetowej www.
gokgoscicino.pl lub na 
facebookowym profilu 
www.facebook.com/te-
atraliagminne. 

Ponadto organizatorzy 
serdecznie zapraszają 
mieszkańców na pod-
sumowanie Teatraliów 
Gminnych, które zapla-
nowano na niedzielę, 9 
listopada, na godz. godz. 
14.00. (raf )

Teatralia Gminne

AKCJA |„Zbiórka najpo-
trzebniejszych rzeczy do 
schroniska w Dąbrówce. 
Pomagamy” - to nazwa gru-
py wsparcia, utworzonej 
na profilu Facebookowym. 
Celem akcji, oraz samego 
utworzenia grupy, jest czysta 
chęć pomocy zapomnianych 
zwierząt, które mają przed 
sobą ciężki okres jakim jest 
zima. 

- Pokażmy wszystkim, że 
damy radę stworzyć grupę 
osób, którzy pomogą naszym 
przyjaciołom futrzakom 
zapewnić chociaż w ma-
łym stopniu pomoc – mówi 
Bartłomiej Czyżewski, po-
mysłodawca akcji. - Zachę-
cajcie swoich znajomych do 
polubienia tej strony oraz do 
darowania rzeczy typu:

- koce, ręczniki, kołdry 

(bez pierza, bo psiaki to roz-
rywają)

- karma (sucha i mokra) 
dla psów i kotów

- smycze, obroże, a dodat-
kowo również zabawki. 

Nie bądźmy obojętni na los 
bezbronnych zwierząt. Po 
prostu okażmy trochę serca.

Wszelkie informacje moż-
na uzyskać pod adresem 
mailowym: pomocdlaschro-
niska@gmail.com oraz pod 
numerem telefonu 518-297-
987. Rzeczy można zosta-
wiać w redakcji Twojej Te-
lewizji Morskiej.  Osobom 
którzy którzy wolą przelać 
dowolną kwotę, prosimy 
zrobić to bezpośrednio na 
konto  schroniska: 74 1020 
1853 0000 9602 0068 7616 
pod nazwą: DAROWIZNA.
(raf)

FELIETON |Odbyły się 26 paź-
dziernika br, a wygrały je par-
tie proreformatorskie i proeu-
ropejskie. Mają one teraz silny 
mandat społeczny, by przepro-
wadzić Ukrainę przez trudne, 
dotychczas odkładane reformy 
i przybliżyć ją do Europy.

Ale to wcale nie będzie takie 
łatwe. Gdy piszę ten felieton 
oficjalne wyniki wyborów 
nie zostały jeszcze ogłoszone, 
ale z sygnałów, które do nas 
napływają wynika, że klęskę 
poniosły partie radykalne i to 
na obu skrzydłach – nacjona-
listycznym i prorosyjskim, co 

oznacza ich marginalizację. 
Prawdopodobnie najwięcej 
mandatów w wyborach pro-
porcjonalnych uzyska Front 
Ludowy obecnego premiera 
Arsenija Jaceniuka, tuż za nim 
uplasuje się Blok urzędującego 
prezydenta Petro Poroszenki 
(obie partie zdobędą po ok. 22 
proc. poparcia), a wiele wska-
zuje na to, że próg wyborczy 
przekroczy także Batkiwszczy-
zna Julii Tymoszenko. Jednak 
zwycięstwo w wyborach pro-
porcjonalnych nie przesądza 
jeszcze o tym, kto będzie miał 
większość w 450-osobowej 

Radzie Najwyższej (nazwa 
ukraińskiego Parlamentu), bo 
połowę jej składu wybiera się 
w okręgach jednomandato-
wych. Tym razem, wybranych 
w nich posłów będzie mniej, 
bo wybory nie odbyły się na 
zaanektowanym przez Rosję 
Krymie i w części Donbasu. 
W okręgach jednomandato-
wych najczęściej wygrywają 
kandydaci niezależni, ale ci, 
którzy dobrze znają ukraiń-
skie realia i wpływ na życie 
polityczne tamtejszych oligar-
chów, do których zalicza się 
„król czekolady” Poroszenko, 

są przekonani, że część z nich 
przeciągnie on na swoją stro-
nę. Trzy wyżej wymienione, 
centroprawicowe partie są do 
siebie zbliżone programowo, 
silnie akcentują swoją proeuro-
pejskość, mogłyby więc utwo-
rzyć większościową koalicję. 
Ale ze względu na zaszłości i 
nienajlepsze ostatnio relacje 
między ich liderami nie będzie 
to łatwe. Przypomnę, że to 
m.in. w wyniku różnicy zdań 
z Poroszenko i Tymoszenko, 
premier Jaceniuk podał się w 
lipcu do dymisji, ale ówczesny 
Parlament jej nie przyjął. Z 

CZĘSTKOWO | Po długoletnich staraniach o 
montaż progu zwalniającego i znaków infor-
mujących o zachowaniu bezpieczeństwa w 
pobliżu Szkoły Podstawowej w Częstkowie 
udało się pozytywnie zakończyć tę sprawę. 

Niedawno skończyły się prace związane z 
realizacją tego przedsięwzięcia. Przy szkole 
pojawił się próg zwalniający, a także nowe 
znaki i chodniki.

Do takiego zakończenia sprawy przyczy-
niły się działania Iwony Toruńczak, dyrek-
tor szkoły, która od sześciu lat walczyła o 
poprawę bezpieczeństwa dzieci przy szkole 
oraz zaangażowanie Genowefy Słowi, radnej 
powiatowej. Teraz przy szkole będzie bez-
pieczniej.

To nie jedyna zmiana, która obecnie do-
konuje się w otoczeniu tej placówki. Trwają 
również prace związane z rozbudową placu 
zabaw w ramach rządowego programu „Ra-
dosna Szkoła”. Już niebawem dzieci będą 
mogły korzystać z pięknego i nowocześnie 
wyposażonego placu zabaw. 
Iwona Białas-Rychlak

Przedterminowe wybory parlamentarne na Ukrainie
kolei Tymoszenko może mieć 
za złe Jacyniukowi, że ją po-
rzucił i wybrał własną drogę, 
chociaż to ona wprowadziła go 
do wielkiej polityki. Jakby co, 
w odwodzie jest jeszcze umiar-
kowanie nacjonalistyczne, ale 
proreformatorskie i proeuro-
pejskie ugrupowanie, utwo-
rzone przez ambitnego mera 
Lwowa Andrieja Sadowego, o 
nazwie Samopomoc. Został on 
już okrzyknięty największym 
zwycięzcą wyborów i słusznie, 
bo z wynikiem ok. 12 proc. 
będzie miał trzeci co do wiel-
kości Klub w Parlamencie. Na 
razie rozmowy są prowadzone 
między dwiema najsilniejszy-
mi partiami. Poroszence, któ-
ry liczył na dużo lepszy wynik 

swojego Bloku (przypomnę, 
majowe wybory prezydenckie 
wygrał już w I turze!), zależy 
na zachowaniu wpływu na ob-
sadę Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych, co nie do końca 
jest zgodne z ukraińską konsty-
tucją. Nie zgadza się na to Ja-
ceniuk, podobnie jak na szereg 
innych jego propozycji, m.in. 
na postulat, by wszystkie decy-
zje rządu miały kontrasygnatę 
właściwego ministra. Już z tego 
widać, że rozmowy koalicyjne 
nie będą łatwe, ale wierzę, że 
zakończą się kompromisem. 
Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP
Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

Przy szkole będzie bezpieczniejPomóżmy bezdomnym 
zwierzakom
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Konkurs zorganizowany 
został z okazji 60-lecia Rumi, 
a jego celem było rozwija-
nie zainteresowań i wiedzy 
dzieci o mieście. A ponadto: 
uczczenie jubileuszu, inte-
gracja rumskich placówek 
niepublicznych oraz – oczy-
wiście - rozwijanie uzdolnień 
artystycznych u maluchów. 

W tej niecodziennej ini-
cjatywie wzięło udział pięć 
przedszkoli niepublicznych 
z Rumi: „Junior”, „Bajkowa 
Kraina”, Iskierka”, „Puchatek” 
i Niepubliczne Przedszkole 
Terapeutyczne.

- Przedszkolaki wykonały 
prace grupowe – wyjaśnia 
Marta Lichwa z Fundacji 
Dobroczyńca. - Przedstawia-
ły one Rumiankę - dobrego 
ducha Rumi,  czyli postać 
opisaną w książce „Rumia 
pachnąca rumiankiem”.

Publikacja ta powstała z 

ZAPOWIEDŹ | Wójt gminy 
Wejherowo zaprasza na 
gminne obchody Dnia 
Niepodległości. Uroczysto-
ści potrwają dwa dni. W 
poniedziałek, 10 listopada, w 
Samorządowym Gimnazjum 
w Bolszewie o godz. 11.00 
rozpocznie się debata pt. 
„Wolni czy zniewoleni - o 
postawach Polaków w latach 
1918-2014”. Natomiast we 
wtorek 11 listopada odbędzie 
się Gminny Marsz Niepod-
ległości (zbiórka przy Sa-
morządowej Szkole Podsta-
wowej w Gościcinie o godz. 
11.30, przemarsz do kościoła 
p.w. WNMP w Bolszewie, a 
w południe uroczysta msza 
święta w intencji Ojczyzny. 
Mile widziane flagi państwo-
we i inne elementy biało-
czerwone. Po oficjalnych 
uroczystościach i po mszy 
dla uczestników przewidzia-
no wojskową grochówkę. 
(raf)

Dobry duch Rumi
Uroczysta gala rozstrzygnięcia konkursu „Rumianka - dobry duch Rumi” odbyła się w siedzibie Fundacji Dobroczyńca w Rumi.

okazji jubileuszu miasta i została 
przekazana wszystkim dzieciom 
w wieku przedszkolnym przez 
Urząd Miasta Rumia. Teraz na-
deszła pora na podsumowanie 
i uroczystą galę, podczas której 
przekazano nagrody i dyplomy 
dla przedszkoli oraz wyróżnie-
nia za udział w konkursie.

Nagrody ufundował organiza-
tor, czyli Fundacja Dobroczyń-
ca oraz sponsor - Bank BGŻ 
oddział Rumia ul. Dąbrow-
skiego. Udział w uroczystości 
wzięły wszystkie dyrektorki 
przedszkoli („Junior” - Karo-
lina Rychert, „Iskierka” - Ewa 
Godłowska-Fornalczyk, „Baj-
kowa Kraina” - Beata Naskręt, 
„Puchatek” - Daria Ulenberg, 
NP Terapeutyczne - Marta Li-
chwa i jednocześnie prowadzą-
ca galę) oraz przedstawiciele 
Urzędu Miasta Rumia.

- Sukcesem wydarzenia było 
zaangażowanie wszystkich pla-
cówek i powstanie płaszczyzny 
do dialogu i współdziałania pla-
cówek oświatowych z Rumi z 
organizacją pozarządową, czyli 
fundacją i gospodarczą, czyli 
bankiem – dodaje M. Lichwa. 
- Już teraz wszystkie placówki 
zadeklarowały chęć udziału w 
kolejnych wspólnych wydarze-
niach i inicjatywach.
Dorota Korbut

- Już teraz 
wszystkie 

placówki za-
deklarowały 
chęć udziału 
w kolejnych 

wspólnych 
wydarzeniach 
i inicjatywach
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Dzień 
Niepodległości
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Po czterech latach ocze-
kiwania i upominania się 
przez radnych, zrealizowa-
na została uchwała Rady 
Gminy Luzino o upamięt-
nieniu profesora Gerarda 
Labudy, honorowego 
obywatela Gminy Luzino, 
tablicą pamiątkową na 
budynku starej szkoły w 
Luzinie. Uroczystość ta 
odbyła się 3 października, 
przy udziale trzech synów 
profesora, również profe-
sorów. 

Niestety nie po raz 
pierwszy, uchwała dotyczą-
ca historii i kultury Luzina, 
wykonana została w nie 
najlepszy sposób. Tablica 
pamiątkowa bardziej przy-
pomina szyld firmowy, niż 

tablicę pamiątkową. Moż-
na sobie porównać, choćby 
z tablicą poświęconą Le-
onowi Ropplowi, umiesz-
czoną na murach biblioteki 
gminnej. Cała uroczystość 
odbyła się o godz. 14-tej, 
w godzinach największego 
szczytu komunikacyjnego 
i przy złym nagłośnieniu, 
przez co często nie było 
słychać co mówią oficjele 
podczas tej uroczystości. 
Zdolności organizacyjne 
naszego wójta, kolejny 
raz okazały się mizerne. 
Szansa na promocję gminy 
zmarnowana. A. Janusz

Podczas sesji Rady 
Gminy, 19 czerwca tego 
roku, pani Marzena Meyer 
jako zastępca wójta, podała 
informację, że w latach 
2011-13 udało się gmi-
nie pozyskać z środków 
zewnętrznych 7 mln zł.

W dodatku do Dzienni-
ka Bałtyckiego, w Gryfie 
Wejherowskim z dnia 24 
października tego roku, 
wójt gminy Jarosław Wejer 
w materiałach poświę-
conych podsumowaniu 
kończącej się kadencji, 
podaje kwotę pozyskanych 
środków na 20 mln zł. Ta 
różnica podawanych kwot 
musi zaskakiwać i dziwić. 

Należy postawić pytanie: 

kto podaje fałszywe dane? 
Czy oszukano radnych 
19 czerwca? Czy obecnie 
oszukuje się wszystkich 
mieszkańców? Być może 
wójt, podając kwotę 20 
mln zł, zapomniał dodać, 
w jakim okresie udało się 
tę kwotę pozyskać?  Jeżeli 
tak było faktycznie, to 
dopuścił się on skrajnej 
manipulacji przed zbliżają-
cymi się wyborami. 

Oczekujemy i żądamy 
jednoznacznej odpowiedzi 
na postawione tu pytania.
A. Janusz

W związku z propozycją udzia-
łu w telewizyjnej debacie, zorga-
nizowanej przez TTM Chopin w 
Wejherowie, między kandydata-
mi na stanowisko wójta gminy 
Luzino, podjąłem decyzję o od-
mowie wzięcia w niej udziału. 

Decyzja ta wynika z faktu, iż 
TTM już od dawna jest medium, 
które niewspółmiernie wiele 
czasu antenowego użycza Jaro-
sławowi Wejerowi, obecnemu 
Wójtowi Gminy Luzino, który 
zaskakująco, w ostatnim czasie, 
wiele energii i uwagi koncentruje 
na telewizji i socjotechnice, czę-
sto w przesadny sposób zabiega-
jąc o kadr telewizyjny. Osobiście 
uważam, że Gmina Luzino po-
trzebuję skutecznego Wójta a nie 
celebrytę.

Takie nierówne traktowanie 
uczestników życia społecznego, 
mające miejsce podczas tej ka-
dencji, jest przez wiele Mieszkań-
ców odbierane, jako niezgodne z 
dobrymi obyczajami demokracji 
i samorządności. Najlepszym 
tego dowodem, były, podczas 
tej kadencji, sytuacje gdzie sta-
nowisko opozycji w istotnych 
dla naszej gminy sprawach było 
zupełnie pomijane lub też margi-
nalizowane.

Z tego też względu miałem 
podstawy sądzić, że zaplanowana 
debata  odbyła by się na nierów-
nych warunkach dla wszystkich 
jej uczestników i w żaden sposób 
nie przyczyniła by się do rozwoju 
naszej demokracji lokalnej. 

Z kolei przeznaczony na de-
batę czas, jako człowiek dialogu, 
porozumienia i kompromisu, 
wykorzystałem na bezpośrednie 
kontakty z Wyborcami, których 
niezwykle wysoko cenie i sza-
nuję. 

Mając powyższe na uwadze, 
odmówiłem wzięcia udziału de-
bacie wyborczej.
Z poważaniem
Waldemar Kunz

Kogo oszukano?

Tablica pamiątkowa OŚWIADCZENIELuzino zasługuje na więcej!

Zbliżające się wybory samorządowe są nie-
powtarzalną okazją, aby zapewnić lepszą przy-
szłość dla Gminy Luzino. Minione lata życia 
samorządowego stały pod znakiem marazmu, 
ślamazarnego tempa prowadzenia inwestycji, 
braku wizji nowoczesnego i co najważniejsze 
przyjaznego dla mieszkańców miejsca zamiesz-
kania. Brakowało chęci i umiejętności pozy-
skiwania środków zewnętrznych, unijnych. 
Władza działała przede wszystkim na własne 
potrzeby i dla zaspokojenia nepotycznego oto-
czenia.

Komitet Wyborczy Wyborców Luzino Naj-
wyższy Czas na Zmiany, stwarza nową per-
spektywę dla naszej gminy. Młody, dobrze 
wykształcony, umiejący prowadzić działalność 
gospodarczą, kandydat na wójta pan Walde-
mar Kunz, gwarantuje nową dynamikę w za-
rządzaniu gminą. Kompetentni, doświadczeni, 
kreatywni i dynamiczni ludzie skupieni w tym 
Komitecie, także są tego gwarantem.

Kanalizacja Luzina i wszystkich sołectw 
gminy, to priorytet który zostanie nareszcie 
rozwiązany. Pomoc dla ludzi starszych i mniej 
zamożnych, przez uruchomienie wewnętrznej, 

gminnej i dla nich darmowej komunikacji, uła-
twi im codzienne życie. Gwarancja bezstronne-
go rozstrzygania przetargów organizowanych 
przez gminę, zapewni szybką i dobrą realizację 
inwestycji. Młodzież otrzyma atrakcyjną ofer-
tę kulturalną, tak aby czas wolny mogła także 
dobrze spędzać w Luzinie. Wreszcie dokoń-
czona zostanie budowa gimnazjum. Placówki 
oświatowe należycie zostaną przygotowane na 
przejęcie obowiązku prowadzenia nauczania 
przedszkolnego. Wprowadzi się elementy bu-
dżetu obywatelskiego, tak aby wszyscy miesz-
kańcy poczuli się faktycznymi gospodarzami 
swojej miejscowości. Stały bezpośredni kontakt 
z mieszkańcami, a także rzetelna informacja, za 
pośrednictwem Internetu i Biuletynu Gminne-
go, zapewni szeroką wiedzę o sprawach samo-
rządu i wymianę poglądów na ten temat. Środ-
ki na te ambitne cele, pozyska się w znacznym 
stopniu z zewnątrz. Zapewni się je także dzięki 
prawdziwej gospodarności w dysponowaniu 
środkami z budżetu gminy, a nie deklaracjami 
o takim ich traktowaniu.
K.W.W. Luzino - Najwyższy Czas na Zmiany
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Bilans kończącej się 
kadencji w Luzinie
Jako radny z wieloletnią praktyką w samorządzie gminnym, kończącą się kadencje oceniam 
jako najgorszą od 1990 roku.

Przede wszystkim spadały z roku na rok 
nakłady na inwestycje w naszej gmi-

nie, by w roku bieżącym osiągnąć 
poziom 7,72% budżetu, co stawia 

nasz samorząd na poziomie naj-
biedniejszych w powiecie. Tak 
niskie nakłady inwestycyjne 
są skutkiem braku umiejęt-
ności pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych przez naszych 
włodarzy. W latach 2010 – 
2013 zdołano zaledwie po-
zyskać 7 mln złotych, co 
w porównaniu do innych 
gmin i naszych potrzeb 
jest śmiesznie małą kwo-
tą. Złe są także priorytety 
w doborze inwestycji. Od 

dawna postulowaliśmy, 
aby pierwszą i najważ-
niejszą inwestycją była 
kanalizacja Luzina i 
co należy mocno pod-
kreślić, także pozosta-

łych miejscowości 

gminy. Obecny wójt i jego zwolennicy w 
Radzie, preferowali takie inwestycje jak 
budowa sali gimnastycznej przy szkole w 
Luzinie i zagospodarowanie centrum Lu-
zina. Nie neguję ważności tych inwestycji i 
je popieram, jednak za priorytet przyjmu-
ję kanalizację, gdyż to zadanie najbardziej 
wpływa na jakość życia mieszkańców i 
gmina ma obowiązek ten problem załatwić 
do 2016 roku.  

W ciągu minionych czterech lat nie roz-
wiązano tak ważnych problemów jak: brak 
chodnika przy drodze krajowej nr 6, mię-
dzy Kębłowem, a Luzinem ( doszło już tam 
do 3 wypadków śmiertelnych i problem 
ten nie jest załatwiony od 2002 roku), do-
kończenia budowy gimnazjum w Luzinie, 
złej komunikacji w obrębie gminy i wiele 
innych.

Krytycznie oceniam sposób załatwiania 
wielu spraw w gminie, często pomija się 
obowiązujące procedury i przepisy. Naj-
lepszą tego ilustracją była zła organizacja 
dowozów dzieci z Zelewa do szkoły w Kę-
błowie. Gdzie przez tego typu postępowa-

nie narażono te dzieci na niebezpieczeń-
stwo i dopiero pod wpływem oburzenia 
rodziców, interwencji mediów i radnych, 
problem ten rozwiązano zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.

Mieliśmy w minionym okresie do czynie-
nia ze stałym niedoinformowaniem miesz-
kańców gminy o sprawach istotnych dla sa-
morządu. Biuletyn Gminny wydawany był 
sporadycznie i na bardzo niskim poziomie, 
a wszelkie próby podejmowane przez rad-
nych opozycyjnych, aby poprawić ten stan 
rzeczy, były torpedowane. Strona interne-
towa gminy oceniona została w ubiegłym 
roku przez redakcję Dziennika Bałtyckie-
go, jako najgorsza w powiecie. Opłacony 
przez samorząd, dodatek Gryf Luziński 
służy głównie celom pijarowskim, a nie in-
formacyjnym.

Działania wójta Jarosława Wejera pro-
wadziły często do konfliktowania społecz-
ności lokalnej, a szczególnie Rady Gminy, 
czego sam najlepiej doświadczyłem.
Waldemar Kunz,. 
Kandydat na wójta gminy Luzino
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SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę Mieroszyno 
1000m. Cena 50 tys. do małej 
negocjacji. Tel: 607-563-067

SPRZEDAM mieszkanie 3 
pokojowe 53m, wieżowiec, parter. 
Cena 195 tys. Wejherowo. Tel: (58) 
672-60-75.

SPRZEDAM ziemię 2500m2 
w Lówczu Górnym kolo Strze-
bielina, 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 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 pokój umeblowany, 
mile widziana kobieta. Bolszewo, 
Tel: 781-426-010

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Seat Ibiza lll 2002r 
1,2b srebrny Stan Idealny 
z Niemiec cena:7700zł Kaliska. Tel: 
508-902-036

SPRZEDAM Seat Arosa 2002r. 
Stan Idealny z Niemiec 1,0 mpi 
Kaliska. Tel: 508-902-036

KUPIĘ

AUTO Skup, skupujemy wszystkie 
marki i roczniki. Super ceny, 
dojazd. Tel: 784-136-136

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

MOTOCYKL jawa 350 twin sport, 
Tczew. Tel: 728-185-466

INNE

SPRZEDAM tanio cztery opony 
zimowe z felgami 155x70x13.
rocz.09. 09. Cena 320 zl. Tel: 510-
501-955.

EDUKACJA

POMOC w nauce matematyki 
i � zyki. Egzaminy maturalne, 
nauczyciel specjalista. Gdynia, Tel: 
(58) 623-30-45 

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
SPRZEDAM tv samsung lcd 37 
cali. Stan bardzo dobry 2 letni, 
cena 550 zł, Gdynia. Tel: 888-
787-322

PRACA

DAM PRACĘ

ZOSTAŃ konsultantem d/s plano-
wania � nansowego. Wyślij CV na 
adres: midtrade@onet.pl 

PRACA dodatkowa tylko 

Wejherowo i okolice. Sprzedaż 
pożyczek. Tel: 518-016-213

SZUKAM PRACY

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła. Cale 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

TOWARZYSKIE

KAWALER 45 lat z własnym 
mieszkaniem, pracujący, niepalą-
cy pozna Panią.

SEX-sex-sex To Lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów. 
Tel: 514-120-213. Sopot

SINGEL 33 lat modelowy typ 
urody, penis 20cm, szukam pani 
30 – 55lat sponsorki z klasą. Tel: 
728-185-466. Sopot

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM warchlaki 20-30 kg. 
Sztuk 150. Cena 160zł/szt. Tel: 
723-157-876

RÓŻNE

ALE szybka gotówka – nawet 
10 000 zł! Proste zasady, bez 
zbędnych formalności. Provident: 
Polska S.A. - 600-400-295 (opłata 
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POMOC, mam 6-cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków czysto-
ści, artykułów szkolnych. Z góry 
dziękuję. Tel: 512-757-719

F. MEKOWSKI – kartuski malarz. 
Sprzedam dwa obrazy malowane 
na desce o wym 23/49. Tel: 607-
154-049

SPRZEDAM komplet skórzany 
ecri kanapa + 2 fotele. Całość 
rozkładana, nowe. Cena 4000 zł. 
Tel: 790-398-115

SPRZEDAM komplet skórzany 
ecri „Bolonia” rozkładana kanapa + 
dwa rozkładane fotele. Nowy 4000 
zł. Tel:790-398-115.

SPRZEDAM tanio stolik pod tele-
wizor wysokość 80 cm, szerokość 
50 cm, długość 70 cm, MDF dąb. 
Cena 120 zł. Tel: 510-501-955

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

SPRZEDAM Odkurzacz Power-
Med, wielofunkcyjny przeciw 
alergiczny z pojemnikiem na 
kurz z wodą. Mało używany, plus 
cały zestaw do prania dywanów 
i tapicerek. Cena 3400 zł. Tel: 796-
400-131 Sierakowice

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

SPRZEDAM kanapę, telewizor, 
krzesło obracane, tanio. Tel: 501-
534-260.

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

MATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarańczo-

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

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.122-128, czapki, sza-
liki, buty, 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

ŻYCZENIA

PANI Bogusławie Labuda 
i dyrekcji Muzeum Piśmiennictwa 
Muzyki Kaszubskiej, za umożliwie-
nie zwiedzania persjonariuszce 
pobliskiego dps wraz z wolonta-
riuszką, serdecznie dziękujemy. 
Wspaniała Ekspozycja
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ZAWODY | W hali widowi-
skowo-sportowej w Bolszewie 
odbył się V Turniej Karate 
Shotokan dzieci i młodzieży, w 
którym startowali zawodnicy z 
województwa pomorskiego i 
bydgoskiego. 

Zawody połączyły dwa jubi-
leusze. Na 80-lecie gminy Wej-
herowo wójt gminy Henryk 
Skwarło zafundował puchar 
dla najlepszego zespołu za-
wodów a na 30-lecie istnienia 
Karate Shotokan Wejherowo 
prezes Stowarzyszenia Spor-

SIATKÓWKA | Pracowity 
weekend przed dziewczęta-
mi reprezentującymi Rumię 
w siatkarskich rozgrywkach. 
Drużyna kadetek podejmie 
przeciwniczki z Wicka, mło-
dziczki wybierają się na silnie 
obsadzony turniej do Białe-
gostoku, a pierwszy zespół 
zmierzy się w hali MOSiR z 
zawodniczkami malborskiego 
Orła w ramach II Ligi Kobiet.

Bardzo dobrze prezentują 
się rumskie siatkarki w Mi-
strzostwach Pomorza Ka-
detek. Zespół prowadzony 
przez Annę Brodacką wygrał 
bardzo pewnie dwa pierwsze 
mecze. W sobotę o godzinie 
10.00 w sali Szkoły Podstawo-
wej nr 9 w Rumi Akademia 
Piłki Siatkowej podejmie dru-
żynę Kleksa Wicko. W mło-
dzieżowej siatkówce bardzo 

ciężko przewidywać wyniki, 
ale gospodynie przystąpią do 
tego spotkania w charakte-
rze faworytek. Pierwszy ze-
spół młodziczek Akademii 
Piłki Siatkowej Rumia także 
uczestniczy w rozgrywkach 
o Mistrzostwo Województwa 
Kadetek, jednak zaplano-
wany na sobotę mecz został 
przełożony. Ekipa Robert 
Sawickiego została zaproszo-

na na Ogólnopolski Turniej 
o Puchar Prezydenta Miasta 
Białegostoku. Bardzo silna 
obsada tych zawodów pozwo-
li rumiankom na zmierzenie 
się z najlepszymi zespołami w 
ich kategorii wiekowej z całej 
Polski, co stanowić będzie 
ważne doświadczenie, przy-
gotowujące dziewczęta do 
walki o wysokie cele w tym 
sezonie rozgrywek. Kibice, 

APS powalczy o kolejne ligowe punkty którzy oglądali występ pierw-
szego zespołu Akademii Piłki 
Siatkowej w ostatni weekend 
października już się przekona-
li, że gdy grają akademiczki z 
Rumi emocje są gwarantowa-
ne. Rumianki wygrały mecz 
przeciw SMS Police, choć dłu-
go nic na to nie wskazywało. 
W sobotę w ramach drugoligo-
wych rozgrywek w sali MOSiR 
obejrzeć będzie można starcie 
z zespołem Orła Malbork. Jeśli 
wsparcie kibiców dla rumskich 
siatkarek będzie na takim sa-
mym poziomie jak podczas 

ostatniego spotkania można 
liczyć, że gospodynie kolejny 
raz pokażą nieustępliwą walkę 
i zażartość. W najbliższej lidze 
wojewódzkiej kadetek Akade-
mia Piłki Siatkowej Rumia z 
UKS Kleks Wicko w sobotę 8 
listopada o godz. 10.00 w

sali Szkoły Podstawowej nr 9 
w Rumi ul. Stoczniowców 6. W 
II lidze kobiet Akademii Piłki 
Siatkowej Rumia z UKS Orzeł 
Malbork w sobotę 8 listopada 
o godz. 18.00 w sali MOSiR 
Rumia ul. Mickiewicza 49.
(Daria Dunajska)

Turniej Karate Shotokan tów Walki Shotokan i L.a Rudolf 
Simenak wręczył puchar dla naj-
lepszego zawodnika turnieju. W 
zawodach startowało w różnych 
konkurencjach około 200 zawod-
niczek i zawodników w różnych 
grupach wiekowych i stopniach 
zaawansowania. Stowarzyszenie 
Sportów Walki, działające na co 
dzień w Bolszewie, Wejherowie 
i Gowinie, wystawiło 45 zawod-
ników z czego 42 stanęło na 
podium. Spory sukces młodych 
karateków z Wejherowa i okolic 
to m.in. wynik pracy trenerów 
Rudolfa Simenaka, Marii Pieper i 
Piotra Stanulewicza oraz ciężkiej 
pracy dzieciaków na codzien-
nych treningach oraz obozach 
kondycyjnych, organizowanych 
przez stowarzyszenie. (DD)

Stowarzyszenie Spor-
tów Walki, działające 

na co dzień w Bol-
szewie, Wejherowie i 

Gowinie, wystawiło 45 
zawodników z czego 

42 stanęło na podium
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UNIHOKEJ | W hali widowi-
skowo-sportowej w Luzinie 
odbył się finał gminnych 
igrzysk młodzieży szkolnej 
w unihokeju dziewcząt. W 
finale spotkały się Szkoły 
Podstawowe z Sychowa i 
Kębłowa. Po bardzo wyrów-
nanym meczu lepsze okazały 
się zawodniczki z Sychowa. 
W zwycięskim składzie SP 
Sychowo zagrały: Paulina 
Wolter, Zuzanna Bojke, Ma-
rzena Hewelt, Klaudia Gruba, 
Dominika Malinowska, Daria 
Hebel, Nikola Neumuller, 
Marta Paszke, Julia Bojke, 
Martyna Pallach, Weronika 
Lieban. Opiekunem jest 
Emila Mielnik. W składzie SP 
Kębłowo wystapiły: Zuzanna 
Kalbarczyk, Waga Kamila, 
Potrykus Natalia, Małaszycka 
Ewelina, Miotk Katarzyna, 
Wojtowicz Amelia, Kabaja 
Julia, Deinert Martyna, Szulc 
Kinga, Karczewska Kinga, 
Agnieszka Potrykus. Po 
zakończeniu turnieju odbyła 
się uroczystość wręczenia 
nagród, które wręczył Piotr 
Klecha, dyrektor GOSRiT 
Luzino.  (DD)

W klasyfikacji dziewcząt 
piłkarki, które od kilku lat 
regularnie reprezentowały 
nasze województwo w finale 
krajowym, ostatecznie zajęły 
drugie miejsce przegrywając 
wyjazd do Warszawy z Or-
likami Jezierzyce, z którymi 
podopieczne Rafała Freitag 
zremisowały 2:2. Natomiast 
chłopcy, debiutanci na tym 
poziomie rozgrywek, zajęli 
bardzo dobre trzecie miejsce, 
a na finał pojadą zawodnicy 
ZS nr 4 Pruszcz Gdański. W 
meczu o najniższy stopień 
podium zespól pokonał Hu-
ragan SP nr 2 Prabuty 2:1. 
Za udział w finale drużyny 
otrzymały komplet sprzętu 
sportowego a za miejsce na 
podium okazałe medale i 
puchar. Obydwie drużyny od 
początku eliminacji prowa-
dził Rafał Freitag, animator 
na boisku Orlik w Luzinie. 
W klasyfikacji końcowej fi-

Na rozgrzewkę zawodnicy 
przejechali pierwszy w histo-
rii regionu amatorski wyścig 
górski  Gniewińską Górkę. 
Szybka i usiana zakrętami tra-
sa zgodnie z formułą imprez z 
najwyższego szczebla ułożona 
została pod górę. Jej start zlo-

kalizowano w Czymanowie, 
finisz natomiast na wysokości 
wieży widokowej Kaszubskie 
Oko 1500 metrów dalej. Do 
startu w wyścigu dopuszczone 
były wyłącznie auta wyposa-
żone w klatkę bezpieczeństwa, 
a strategicznie rozstawione 

szykany trzymały w ryzach 
ułańską fantazję mniej do-
świadczonych kierowców. Jak 
to bywa w przypadku wyści-
gów duże znaczenia miało 
przygotowanie sprzętowe - 
opony na suchą nawierzchnię, 
twarde zawieszenie i duża moc 

jednostki napędowej. Nie bez 
znaczenia pozostała dbałość 
o szczegóły i konsekwencja 
zawodników. Wśród 34 star-
tujących najszybszy okazał się 
Waldemar Dziedzic, kierowca 
BMW e36 M3 z łącznym cza-
sem dwóch przejazdów 142,49 

SPORT | W Kębłowie w gmi-
nie Luzino zostało oddane do 
użytku nowe boisko sporto-
we ze sztuczną nawierzchnią. 

Z okazji otwarcia boiska 
odbyła się uroczystość, w 
której uczestniczyły ucznio-
wie szkoły, piłkarze GO-
SRiT Luzino, władze gminy 
z wójtem, radni powiatowi 
oraz mieszkańcy Kębłowa w 
tym rektor gdańskiej AWFiS 
Waldemar Moska. Uroczy-
stość poprowadził dyrektor 
GOSRiT Piotr Klecha, który 
będzie odpowiadać za orga-
nizację zajęć sportowych po 
godzinach lekcyjnych. Po 
części oficjalnej, która była 
okazją do licznych przemó-
wień oraz wręczenia sporto-
wych upominków na boisko 
wyszli ci, którzy będą z niego 
korzystać. Pierwszy mecz na 
nowym boisku rozegrały pro-
wadzone przez Tomasz Jory-
na reprezentacje SP Kębło-
wo i KTS-K GOSRiT/Kleba 
2003/04 Luzino. W kolejnych 
zawodach stanęli młodzi 

Finalistki Orlika o puchar premiera
TURNIEJ | W Kościerzynie rozegrany został finał wojewódzki piątego Turnieju Orlika 
o Puchar Premiera. W tym gronie nie zabrakło corocznych finalistek czyli piłkarek GOSRiT 
Luzino. Po raz pierwszy do finału dotarli również chłopcy. 
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nału w kategorii dziewcząt 
zwyciężyły Orliki Jezierzyce. 
Drugie miejsce GOSRiT Luzi-
no, trzecie miejsce Kadra SP nr 
1 Człuchów i czwarte miejsce 
Wisełka Walichnowy. W kate-
gorii chłopców wygrał ZS nr 4 
Pruszcz Gdański. Drugie miej-

sce UKS Zryw Parchowo, trze-
cie miejsce GOSRiT Luzino, 
czwarte miejsce Huragan SP 2 
Prabuty, piąte - ZS nr 7 Choj-
nice I, szóste - Gimnazjum nr 
2 Słupsk, siódme - Gimnazjum 
nr 4 Kartuzy i ósme - Gimna-
zjum nr 3 Kościerzyna. (DD)

Nowe boisko w Kębłowie
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adepci futbolu KTS-K GOSRiT 
Luzino z rocznika 2005 i 2006. 
W nastepnym meczu spotkali 
się piłkarze GOSRiT z rocznika 
2001 i 2002 a na zakończenie 
uroczystości mecz rozegrały 
drużyny sołectwa Kębłowo i 
Kochanowo. Zwycięzcy meczu 
otrzymali pamiątkowe pucha-
ry, ufundowane przez wójta 
gminy Luzino. Z boiska od po-

niedziałku do piątku w godzi-
nach 8.00 do 16.00 korzystają 
uczniowie SP Kębłowo a od 
godz. 16.00 do 21.00 obiekt jest 
zarządzany przez GOSRiT Lu-
zino i udostępniony wszystkim 
chętnym. Osobą odpowiedzial-
ną w tym czasie jest animator 
Paweł Hinz, który organizować 
będzie zajęcia sportowe.
(DD)

Sychowo 
w finale igrzysk
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Finałowa runda 
Rajdu Żarnowieckiego
RAJD | Na terenie gminy Gniewino odbył się „Rajdowy weekend”, który był finało-
wą podwójną rundą sezonu Oximo Spam i Pmr. Organizatorem cyklu imprez w całości 
poświęconej kierowcom amatorom był Automobilklub Morski z Gdyni. Na starcie tylko 
ostatniego wyścigu stanęło prawie 70 aut.

sekund. Ponad 10 sekund za 
nim uplasował się najszybszy w 
klasie czwartej Robert Bartela 
w VW Golf. Podium za kie-
rownicą Forda Sierra uzupełnił 
Sławomir Purzycki, który przez 
karę 5 sekund za potrącenie szy-
kany spadł 0,18 s za Bartelę. Po 
zakończeniu wyścigu przyszedł 
czas na prolog VII Rajdu Żar-
nowieckiego. Tutaj lista starto-
wa opiewała na 53 pozycje. W 
okolice kompleksu sportowego 
i Hotelu Mistral przybyły tłu-
my widzów, którzy z zapartym 
tchem przyglądali się wirażom 
w wykonaniu najmocniejszych 
aut i zamykających listę star-
tową klasycznych maluchów. 
Niedziela była intensywnym 
dniem dla zawodników i orga-
nizatorów. Ci pierwsi rano wy-
jechali na trasę w celu zapozna-
nia, by przed południem stanąć 
na starcie pierwszej tego dnia 
próby. Odcinków było łącznie 
cztery rozgrywane w trzech 
pętlach, a dwa z nich Rybno i 
Tadzino przebiegały 

drogami publicznymi. Po raz 
kolejny najszybszym kierowcą 
zaliczanym do klasyfikacji ge-
neralnej okazał się Waldemar 
Dziedzic, na którego prawym 
fotelu zasiadał Marcin 

Bożkiewicz. 4,5 sekundy za 
załogą BMW uplasował się To-
masz Sęk i Karol Mamza w 

Hondzie Civic. Podium ze 
stratą 10 sekund do lidera uzu-
pełnili Radosław Suchocki i 
Grażyna Kaldarczyk w Seacie 
Ibiza. Na zwycięzców czekały 
pamiątkowe puchary oraz na-
grody rzeczowe. Imprezie pa-
tronował wójt gminy Gniewino 
Zbigniew Walczak. (DD)
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Elma achilles
Sylwester Maszota

K.D.NORTHPOL TYSAND

Arka Bud

DRUKARNIA
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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 

Pogoń Szczecin to najpo-
pularniejszy klub sportowy 
w Szczecinie, który został za-
łożony w 1948 roku pod na-
zwą „Klub Sportowy Sztorm”. 
Pierwszymi sekcjami były 
sekcje piłki nożnej i boksu. 
Sztorm był objęty patronatem 
szczecińskich transportowców. 
W 1949 roku kluby związko-
we w Szczecinie zostały połą-
czone w jeden, który nazwano 
„Klub Sportowy Związkowiec”. 
W 1950 r. jego miejsce w li-
dze zajął powstały przy porcie 
klub o nazwie „Klub Sporto-
wy Kolejarz Szczecin”. W 1950 
i 1951 r. zespół brał udział w 
ogólnopolskim Pucharze Pol-
ski dochodząc do 1/16 � nału. 
W 1955 r. zmieniono nazwę 
na „Klub Sportowy Pogoń”. 
Nazwa i barwy nawiązują do 
tradycji jednego z najwięk-
szych klubów Polski lat 1918-
1939 - Pogoni Lwów. Podczas 
zmagań o awans do ekstraklasy 
szczeciński zespół ustanowił 
rekord – nie przegrał żadnego 
ze spotkań. Wyczyn ten pozo-
staje niepobity do dziś.

Od pewnego czasu zawodni-
cy z Wejherowa są najskutecz-
niejszym zespołem w III lidze i 
w niedzielę przekonali się o tym 
szczecinianie. Już w 10 minucie 
najlepszy piłkarz gospodarzy 
Krzysztof Wicki otworzył wy-

MECZE | Tym razem Gryf Wejherowo 
2000 przegrał możliwie wygrany mecz 
na własne życzenie z Gryfem Słupsk. 
Początek meczu był bardzo dobry, czego 
efektem była zdobyta bramka. Przewaga 
na boisku drużyny Gryfa była widoczna 
w każdym elemencie gry. Nawet bram-
ka zdobyta przez przeciwnika na 1:1 
spotkała się z natychmiastową ripostą i 
znów Gryf prowadził 2:1.  Potem nagle 
jakby ktoś wyłączył zawodnikom Gryfa 
dopływ powietrza i wróciły błędy w po-
daniach, przyjęciach, rozegraniu i sku-
teczności pod bramką przeciwnika. Błędy 
znane niestety z poprzednich spotkań a 
na efekty nie trzeba było długo czekać. 
Przeciwnik wyrównał na 2:2 a po fatal-
nym błędzie bramkarza Gryfa wyszedł na 
prowadzenie. Dalsza gra pod presją czasu 
i wyniku przy jednoczesnym popełnianiu 
własnych błędów wyglądała coraz gorzej. 
Zawodnicy Gryfa Słupsk nie pokaza-
li ładnej piłki ale prezenty jakie im Gryf 
robił skrzętnie wykorzystywali. Osta-
tecznie wejherowianie przegrali wysoko 
5:2. Początek meczu nie zapowiadał tak 
wysokiej przegranej a wręcz przeciwnie 
dawał nadzieję na zwycięstwo po dobrej 
grze. Trenerami są Tomasz Albecki i Er-
win Hierasimczyk. Pozostałe wyników 
Ligi Juniorów: (A) Gryf Wejherowo – La-
tarnik Choczewo 3:2. Bramki: K. Pesti-
lenz, R. Sirocki, D .Koszałka. (C1) Gryf 
Wejherowo – Gryf Słupsk 2:5. Bramki:                                                                                                                                          
Ustrowski, Ciszewski. (C2) Gryf Wejhero-
wo – Gryf Słupsk 9:0. Bramki:Baranowski 
(5), Bank (2), Gwizdalski, Kramp. (D1) 
Gryf Wejherowo – Sztorm Mosty 1:0. 
Bramka: Potrykus. (D2) Gryf Wejherowo 
– Pogoń Lębork 8:0. Bramki: B. Ustrow-
ski (2), M. Jeżowski (2), P. Baranowski, N. 
Sroka, J. Kre� , bramka samobójcza. (D2) 
Gedania Gdańsk - Gryf II Wejherowo 5:1. 
Bramka: J. Kwidziński. (DD)

Efektywna 
gra juniorów

Najskuteczniejszy zespół w lidze
LIGA | W niedzielne popołudnie Gryf Wejherowo na własnym boisku zmierzył się z rezerwami Pogoni II 
Szczecin w ramach 13 kolejki III Ligi Bałtyckiej. Podopieczni Adama Gołubowskiego przegrali 2:5 (0:3)
a gospodarze przez zwycięstwo znaleźli się wyżej w tabeli. 
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nik meczu na 1:0. Nieco ponad 
10 minut później Gryf podwyż-
szył prowadzenie, a dokonał tego 
w 21 minucie Grzegorz Gice-
wicz, który urodził się w Szczeci-
nie i przez rok był zawodnikiem 
juniorskiej drużyny Dumy Po-
morza i było 2:0. Jeszcze przed 
przerwą gospodarze strzelili ko-
lejnego gola. W 34 minucie do 
siatki portowców tra� ł Krzysztof 
Rzepa. Do przerwy było zatem 
3:0. Ten sam zawodnik trzy mi-
nuty po przerwie (48 minucie) 
skompletował dublet a goście 
nie potra� li odpowiedzieć. Gryf 
kontrolował przebieg gry i w 72 
minucie strzelił piątą bramkę, 

ustanawiając wynik 5:0. Auto-
rem był znów Krzysztof Wicki. 
Dopiero w końcówce spotkania 
Pogoń Szczecin znalazła recep-
tę na defensywę gospodarzy. 
Najpierw w 86 minucie tra� ł 
do siatki Andrzej Kotłowski z 
karnego a kilka minut później 
w 93 minucie Daniel Jałoszyński 
zmniejszył rozmiary porażki na 
5:2. Skład Gryfa: W. Ferra - M. 
Kenner, P. Kołc, M. Skwiecz, M. 
Fierka - M. Więcek (70’ B. Misz-
ka), J. Wicon, M. Szymański, G. 
Gicewicz (84’ A. Roppel) - K. 
Wicki (74’ Sz. Zając), K. Rzepa. 
Rezerwowi: A. Duda, M. Bank, 
P. Miler. Skład Pogoni II: Henger 

- Chouwer, Stańczyk, Krzywicki, 
Łaźniowski (46’ Giec), Kotłow-
ski, Bednarski, Kowalczyk (71’ 
Jałoszyński), Pogorzelczyk, Obst 
(46’ Kurczak), Okuszko. Rezer-
wowi: Kosarzecki. Bramki: 10’, 
72’ K.Wicki (dwie), 21’ G.Gice-
wicz, 34’, 48’ Rzepa (dwie) - 86’ 
Kotłowski, 90+3’ Jałoszyński. 
Żółte kartki: Kotłowski (Po-
goń). Obecnie Gryf Wejherowo 
zajmuje trzecie miejsce z do-
robkiem 24 punktów (bramki 
35:20). W następnej 14 kolejce 
ligowej Gryf Wejherowo poje-
dzie Dygowa, gdzie zagra z WKS 
Rasel, dnia 8 listopada o godzi-
nie 13.00.  

Od pewnego 
czasu 

piłkarze  
z Wejherowa 

są najsku-
teczniejszym 

zespołem 
w III lidze. 

Udowodnili 
to pokonując 

zespół ze 
Szczecina
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