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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

Jacek Gafka, 
kandydat na Pre-

zydenta Miasta 
Wejherowa, 

cieszy się dużym 
poparciem 

nie tylko mieszkańców 
Wejherowa (co 

pokazują ostatnie 
sondaże) ale również 

obecnych władz 
państwowych, 

samorządowych 
jak i lokalnego 

środowiska działaczy 
społecznych. Jest więc 

jedyną alternatywą 
dla obecnych 

władz miasta, 
co w przyszłości 

może przynieść dla 
Wejherowa rozmaite 

korzyści. 

Więcej str. 2 - 3

JACEK GAFKA 
– KANDYDAT Z POPARCIEM!

Będą 
mieszkania!
Ruszy sprzedaż 
mieszkań komunalnych 
z boni� katą oraz 
budowa nowych - taką 
deklarację złożył Michał 
Pasieczny, kandydat na 
burmistrza Rumi, na 
spotkaniu wyborczym z 
mieszkańcami dzielnicy 
Szmelta.
Więcej str. 15

Nietuzinkowe 
pomysły
Kampania wyborcza 
trwa. Na każdym 
kroku natykamy się na 
plakaty, bannery i ulotki 
zachęcające do oddania 
głosu. Ale który kandydat 
może pochwalić się 
najbardziej oryginalną 
kampanią?
Więcej str. 17

Brutalna 
kampania
W ostatnim numerze 
pisaliśmy o zrywaniu 
plakatów i niszczeniu 
bannerów, jak i o 
podpisaniu przez 
zdecydowaną większość 
rumskich komitetów 
wyborczych deklaracji 
pozytywnej kampanii. 
Jak wygląda sytuacja po 
ostatnim tygodniu?
Więcej str. 16

 



Obecnemu włodarzowi 
Krzysztofowi Hildebrandto-
wi wypomina się mnóstwo 
spraw, które w mijającej ka-
dencji dotknęły mieszkańców 
Wejherowa, a są nimi m. in.: 
montaż wideorejestratorów 
na skrzyżowaniu ul. Orzesz-
kowej z drogą krajową nr 6, 
niesprawiedliwe stawki za wy-
wóz śmieci dla mieszkańców 
(zwłaszcza tych mieszkających 
w pojedynkę), brak dofinan-
sowania sportu – w tym klubu 
WKS Gryf, brak harmono-
gramu budowy i remontów 
dróg, sprawy prokuratorskie 
w spółce ZUK, czy też zatrud-
nianie po znajomości radnych 
prezydenckich, ich rodzin 
oraz kolegów Krzysztofa Hil-
debrandta w Urzędzie Miasta, 
jednostkach podległych czy 
spółkach z udziałem kapita-
łu miejskiego. Opozycyjny 
kandydat Jacek Gafka propo-

nuje zmiany w każdym wyżej 
wymienionym punkcie. Gaf-
ka- jak deklarował na wcze-
śniejszych konferencjach pra-
sowych- chce zmieniać to co 
niewłaściwe, a kontynuować 
to co dobre. Nade wszystko 
jest otwarty na spotkania i 
rozmowy z mieszkańcami (w 
przeciwieństwie do obecnego 
Prezydenta). Przypomina tak-
że o niezrealizowaniu pięciu z 
siedmiu obietnic wyborczych 
K. Hildebrandta z 2010 roku. 

Kandydatura Gafki to pro-
pozycja realnych, spokojnych 
zmian i zapowiedź lepszego 
rozwoju miasta, o czym świad-
czą opinie osób związanych 
nie tylko z Wejherowem czy 
regionem, ale także przedsta-
wicieli polskich i europejskich 
władz. 

Wybory już w najbliższą nie-
dzielę 16 listopada. Zachęca-
my do udziału.

Janusz Lewandowski (Eu-
roposeł) – Racjonalny rozwój 
miasta przy wsparciu środków 
z Unii Europejskiej. 

Takie cele przyświecają – 
moim zdaniem najlepszemu 
– kandydatowi na Prezydenta 
Wejherowa- Jackowi Gafka.  
Widział zaniedbania związane 
ze zdecydowanie zbyt niskim 
pozyskiwaniem środków unij-

nych na inwestycje. Gafka jest 
kandydatem znającym dobrze 
realia, które towarzyszą tworze-
niu projektów i pozyskiwaniu 
dla Wejherowa dofinansowania 
na poszczególne wnioski. 

Sławomir Neumann 

(Poseł na Sejm RP, wicemi-
nister Zdrowia) – Patrząc ze 
szczebla ogólnokrajowegona 

funkcjonowanie samorządów 
lokalnych (z których sam się 
wywodzę) twierdzę, że po-
trzebujemy tak zaangażowa-
nych osób w samorządzie jak 
Jacek Gafka. Aktywny Radny, 
wspierający mieszkańców w 
rozwiązywaniu ich proble-
mów dobrze rokuje na pracę 
jako Prezydent Miasta. Tacy 
ludzie potrzebni są w samo-
rządzie.

Mieczysław Struk (Marsza-
łek Woj. Pomorskiego) – Jacek 
Gafka przez ostatnie lata dobrze 
zapisał się w pracy jako radny 
Rady Miejskiej Wejherowa. 
Był surowym komentatorem 
wszelkich działań władz miej-
skich, jest znakomicie przy-
gotowany do tego, żeby pełnić 
funkcję prezydenta miasta. 

Wejherowo może mieć al-
ternatywę, Wejherowo może 
mieć wybór. 

Niedawno na 
oficjalnej stronie 

miasta Wejhe-
rowa pojawił 

się artykuł pod 
tytułem „Marsza-

łek Mieczysław 
Struk: Krzysztof 

Hildebrandt 
najlepszym 

prezydentem na 
Pomorzu”.  Publi-

kujemy oświad-
czenie Marszałka 

Struka

Marszałek odcina się od poparcia

Spokojne zmiany, 
lepszy rozwój
Kandydat z poparciem, czy obecny prezydent? 
- takie pytanie mogą stawiać sobie mieszkańcy Wejherowa tuż przez wyborami samorządowymi. 

Wejherowo zasługuje na wię-
cej.

Józef Reszke (Starosta Wejhe-
rowski) – Jacek Gafka jest w sta-
nie przyspieszyć rozwój miasta 
Wejherowa. Dał się poznać jako 
człowiek o wysokich kompeten-
cjach zawodowych. Potrafi  roz-
mawiać z ludźmi i wysłuchiwać 
ich problemów. Wielokrotnie 



okazał się skuteczny w ich roz-
wiązywaniu. 

Uważam, że będzie znakomi-
cie reprezentował mieszkańców 
Wejherowa jako Prezydent 
Miasta.

Maciej Łukowicz (Wiceprze-
wodniczący Rady Miasta) 

– Dzisiaj mamy szansę roz-
winąć to co osiągnęliśmy jak 
radni opozycyjni w tej kaden-

cji. Jestem przekonany, że Jacek 
Gafka jest kandydatem, który te 
idee rozwinie. Jest w stanie swoją 
siłą, młodością dać Wejherowu 
coraz więcej. Oderwijmy się od 
podziałów politycznych. Proszę 
wyborców, którzy zaufali mi 4 
lata temu, aby przenieśli swoje 
poparcie na Jacka Gafka. Wie-
rzę, że tylko dynamizm, nowe 
spojrzenie, nowe pomysły są w 
stanie rozwinąć nasze wspólne 
dobro - Wejherowo. 

Jacek Gafka jest gwarantem, że 
nasze miasto będzie lepsze dla 
mieszkańców.

Tomasz Fopke 

(Wiceprezes Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego, Dyrektor 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej) – Po-
doba mi się u Jacka konsekwen-
cja działania. To prawdziwie 
nasza kaszubska cecha. Takich 
ludzi potrzebujemy w Wejhe-

rowie. Przedstawiciel młodego 
pokolenia – kontynuuje tradycję 
odpowiedzialnej pracy na rzecz 
społeczeństwa. Naprawdę warto 
mu zaufać.

Rafał Szlas (Prezes WKS 
„Gryf”) – Jacek Gafka to jedyny 
kandydat od wielu lat czynnie 
wspierający sport, a także Wej-
herowski Klub Sportowy Gryf. 
Obecna władza w żadnym stop-
niu nie chce dialogu z miesz-
kańcami, nie słucha ich oraz od-
rzuca kolejne wnioski. Również 
i nasz wniosek – kibiców Gryfa 
– poparty ponad 4 tysiącami 
podpisów mieszkańców został 
bezpośrednio, bez większego 
zastanowienia odrzucony. Jacek 
Gafka w przeciwieństwie do 
obecnego Prezydenta to jedyny 
kandydat, który daje możliwo-
ści pozytywnych zmian w mie-
ście, sporcie i naszym klubie po 
wyborach. Słucha ludzi. Takich 
osób potrzebujemy w samorzą-
dzie miejskim.

Marek Kurowski, kandydat 
na prezydenta Wejherowa, 
ujawnił przypadek, jak jeden 
z pracowników Urzędu Miej-
skiego Wejherowa - instalując 
banner urzędującego prezy-
denta - zdjął i ukradł jego ban-
ner, który wisiał na jednej z 
posesji przy wylocie ul. Refor-
matów. Kurowski - jako poli-
cjant z doświadczeniem - wsz-

czął prywatne dochodzenie. 
Ustalił, że osobą pracującą dla 
Urzędu Miejskiego jest Gabriel 
B., właściciel i twórca treści na 
jednym z propagandowych 
portali internetowych, ściśle 
związanym z prezydentem 
miasta. B. w godzinach popo-
łudniowych zwrócił skradzio-
ny banner, co zostało uwiecz-
nione na fotografiach.

Kradł materiały wyborcze Pojawiają się pytania. Czy 
zadaniem osób, pracujących 
w Urzędzie Miejskim, jest wie-
szanie materiałów wyborczych 
swojego pracodawcy? Czy mia-
ło to miejsce w godzinach pra-
cy? Jakim prawem zaangażowa-
ni politycznie „dziennikarze” 
usuwają materiały wybor-
cze konkurentów obecnych 
władz? Czy B. działał na czyjeś 
polecenie? 

Sprawą zajmuje się policja.
(al)
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Wszystkie cztery debaty 
dzięki rzeczowym i kon-
kretnym odpowiedziom, jak 
również zdecydowanemu po-
parciu mieszkańców, wygrał 
Jacek Gafka – kandydat Ko-
mitetu Wyborczego Platfor-
ma Obywatelska RP.

Debata z młodzieżą w wej-
herowskim „Elektryku” oraz 
debata „Radia Zet” na wej-
herowskim rynku odbyły się 
jeszcze w październiku. W 
ich trakcie mieszkańcy mieli 
swobodę zadawania wsze-
lakich pytań kandydatom 
oraz możliwość uzyskania 
odpowiedzi – niestety nie 
od Krzysztofa Hildebrand-
ta, obecnego Prezydenta. 
Na wspomnianych debatach 
prezentowali się Jacek Gafka, 
Marek Kurowski oraz Alek-
sander Lewandowski. Zdecy-

dowanie najbardziej rzeczo-
wo przygotowany na pytania 
uczniów i mieszkańców był 
pierwszy z nich. Odzwiercie-
dlają to wyniki sondaży, któ-
re stawiają Gafkę jako jedyną 
silną alternatywę dla obecnej 
władzy. 

Kolejna debata odbyła się w 
lokalnej telewizji TTM. Oczy-
wiście również bez obecnego 
Prezydenta K. Hildebrandta, 
który tłumaczył się tym… że 
będzie na innej debacie, nota-
bene tej ostatniej. Kandydaci 
na wizji mieli okazję do zada-
wania sobie pytań nawzajem. 
Każdy z nich przygotował py-
tania dla obecnego prezyden-
ta, które zadawał… pustemu 
krzesłu, pokazując jednocze-
śnie jak wygląda kontakt na 
linii Prezydent-mieszkańcy. 
Jednak i tę debatę wpisać 

można jako merytorycznie 
wygraną przez Jacka Gafkę.

Ostatnia debata odbyła się 
w minioną środę w Filhar-
monii Kaszubskiej. Wreszcie 
pojawił się na niej obecny 
Prezydent oraz tłum miesz-
kańców Wejherowa, który… 
nie zmieścił się na sali. Deba-
tę zorganizowano w małej sali 
konferencyjnej, podczas gdy 
wybudowana za kilkadziesiąt 
milionów duża sala stała zu-
pełnie pusta. Kontrkandydaci 
obecnego Prezydenta propo-
nowali, aby wyjść z debatą do 
ludzi na obszerny korytarz 
budynku i zaprezentować się 
wszystkim zebranym. Nie-
stety, obecny Prezydent zajął 
już miejsce za stołem i nie 
zamierzał się z niego ruszyć. 
Oburzeni mieszkańcy chcieli 
również zadawać wiele pytań 

Piątek jest ostatnim dniem kampanii samorządowej. O północy 
zaczyna się cisza wyborcza. Oznacza to, że od tej pory nie można 
będzie już prowadzić żadnej formy agitacji, nakłaniającej do odda-
nia głosów na określonych kandydatów. Ostatnie godziny przed jej 
ogłoszeniem, wejherowski komitet Platformy Obywatelskiej, naj-
silniejszy komitet tej kampanii, postanowił wykorzystać zwracając 
się do mieszkańców Wejherowa ze słowami ogromnego podzięko-
wania za udzielone wsparcie:
„Serdecznie dziękujemy wszystkim Wejherowianom za ciepłe 
przyjęcie i cierpliwość w okresie samorządowej kampanii wybor-
czej. Zamiast plakatów i bannerów usytuowanych na latarniach, 
nierzadko burzących walory estetyczne krajobrazu, postawiliśmy 
w niej na żywy kontakt z mieszkańcami. Podczas ostatniego mie-
siąca zapukaliśmy do kilkunastu tysięcy mieszkań w Wejherowie. 
W Państwa domach znaleźliśmy dużo ciepłych słów, ale i wiele 
konstruktywnych uwag krytycznych czy pomysłów, które czekają 
na wdrożenie. Te swoiste konsultacje społeczne stały się dla nas 
kanwą do wytężonej pracy dla Wejherowa –miasta, które jest na-
szym wspólnym dobrem. Widząc tę energię w ludziach nie sposób 
nie podzielić się uwagą, że Wejherowianie naprawdę zasługują na 
więcej! Na miasto z którego będziemy dumni i którego sami stanie-
my się gospodarzami!
Zapraszamy w tym miejscu Was, drodzy Wejherowianie, do wzię-
cia udziału w niedzielnych wyborach samorządowych. 16 listo-
pada wybieramy nowego prezydenta Wejherowa, ale i miejskich 
radnych, radnych powiatowych i radnych Sejmiku Województwa. 
Jako jedynemu komitetowi wyborczemu udało się nam zareje-
strować kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych. Są 
to osoby Państwu znane, które często mijacie na ulicy, specjaliści 
w swoich dyscyplinach, społecznicy, lokalni liderzy określonych 
środowisk. Przedstawiając Wam nasz program oraz wizję roz-
woju Wejherowa, którą budowaliście razem z nami, liczymy na 
wsparcie naszych kandydatów poprzez oddanie na nich głosu 
przed urną wyborczą. Byłoby nam niezmiernie miło, gdybyście 
obdarzyli nas swoim zaufaniem. Będzie to jednak Państwa suwe-
renna decyzja. Wasz udział, Wasza decyzja, Nasze wspólne jutro! 
Wejherowscy Kandydaci KW Platforma Obywatelska RP”

Wejherowska Platforma 
dziękuje mieszkańcom Jacek Gafka zdecydowanym 

zwycięzcą czterech debat!
Wszystkie cztery debaty kandydatów na fotel Prezydenta Wejherowa już za nami. Na 
wszystkich czterech debatach pojawili się wszyscy kandydaci na urząd Prezydenta Miasta 
oprócz obecnego Prezydenta K. Hildebrandta, który pojawił się tylko na jednej – dziwnym 
trafem na tej, gdzie mieszkańcy nie mieli możliwości zadawania pytań, jak również 
kontrkandydaci nie mogli zadawać ich sobie wzajemnie. 

wreszcie obecnemu Prezyden-
towi. Program debaty tego 
punktu jednak nie przewidział, 
podobnie jak wzajemnego za-
dawania sobie pytań przez 
kontrkandydatów. Z pewno-
ścią na sali nie byłoby tak wiel-
kich emocji gdyby Prezydent 
Hildebrandt przez ostatnie 
16 lat regularnie spotykał się 
z mieszkańcami i wsłuchiwał 
się w ich głos, a niestety tego 
całkowicie brakuje. Najwięk-
szy aplauz podczas debaty przy 
zadawanych przez redaktorów 
pytaniach ponownie zebrał Ja-
cek Gafka, co zaprezentowało 
realną opinię mieszkańców, 
zgodnie twierdzących, że po 
16 latach rządów K. Hilde-
brandta wreszcie czas na dobre 
zmiany.

Jaki efekt przyniosą wszystkie 
cztery debaty oraz jakie zdanie 
na temat kandydatów mają 
sami mieszkańcy dowiemy się 
w wynikach niedzielnych wy-
borów, a to już tuż, tuż… Gło-
sujemy w niedzielę od godz. 
7.00 do 21.00.



5www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI



Informacje ze StaroStwa 
PowIatowego w wejherowIe

www.powiat.wejherowo.pl

Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

Biuro Obsługi 
Interesantów:

tel. 58 572-95-50

Sekretariat:
tel. 58 572-94-00
fax. 58 572-94-02

Biuro Rady Powiatu:
tel. 58 572-94-23

Wydział Organizacyjny:
tel. 58 572-94-16

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego:
tel. 58 572-94-43
fax. 58 572-94-41

Wydział Finansowy:
tel. 58 572-94-30

Wydział Rozwoju 
i Programów 
Europejskich:
tel. 58 572-94-51

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych:
tel. 58 572-94-85

Wydział Edukacji:
tel. 58 572-94-29

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów:
tel. 58 572-95-30 (do 36)

Prawa jazdy:
tel. 58 572-95-24,25,28

Wydział Architektury
i Budownictwa:
tel. 0-58 572-94-47
fax. 0-58 572-95-02

Wydział Geodezji:
tel. 58 572-94-61
fax. 58 572-94-62

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami:
tel. 58 572-94-75

Wydział Środowiska:
tel. 58 572-95-43

www.powiat.wejherowo.pl

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomor-
skiej zaprasza Państwa do zwiedzania wszystkich swoich 
wystaw stałych i czasowych. Zwiedzanie wystaw oraz sa-
mego Muzeum możliwe jest w ciągu tygodnia robocze-
go w godzinach od 09:00 do 15:00, zaś w weekendy od 
11:00 do 17:00. Zapraszamy także na stronę internetową 
muzeum, która zawiera informacje o bieżących wydarze-
niach organizowanych przez placówkę. 

Muzeum zaprasza
Stowarzyszenie Konsumen-

tów Polskich we współpracy 
z Urzędem Ochrony Konku-
rencji 

i Konsumentów uruchomiło 
internetowe centrum porad 
dla konsumentów. każdy kon-
sument może otrzymać bez-
płatną poradę prawną wysy-
łając e-mail na adres porady@

dlakonsumantow.pl.
Swoje zapytania mogą do 

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

Zgłaszane sprawy mogą do-
tyczyć różnych problemów 
konsumenckich w zakresie 

Internetowe centrum porad relacji łączącej konsumenta z 
przedsiębiorcą. Między innymi 
można się dowiedzieć jak sku-
tecznie złożyć reklamację, co 
robić w przypadku odrzucenia 
jej przez sklep czy jak rozwiązać 
umowę. Odpowiedzi pomogą 
lepiej poznać prawa oraz moż-
liwości dochodzenia roszczeń.

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

Zachęcamy wszystkich 
dorosłych mieszkańców 
powiatu wejherowskiego 
do udziału w wyborach sa-
morządowych 16 listopada 
br. Każdy mieszkaniec 
podczas aktu wyborcze-
go na czterech osobnych 
kartach wyborczych będzie 
mógł wskazać jednego 
kandydata do Rady Miasta 
lub Gminy, jednego kan-
dydata na Wójta Gminy, 
Burmistrza lub Prezydenta 

Miasta, jednego kandydata 
do Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego oraz jednego 
kandydata do Sejmiku 
Województwa Pomorskie-
go. Głosujemy w niedzielę, 
16 listopada- od godz. 
7:00 do 21:00 w ponad stu 
komisjach obwodowych 
na terenie całego powiatu 
wejherowskiego. Raz jesz-
cze zachęcamy do udziału 
w głosowaniu. 
(sp)

Wybory samorządowe.
Będziemy głosować 16 listopada

Wyrokiem z 3 lipca 2014 r. 
oddalając skargę kasacyjną Urzędu 
Miasta Wejherowo Naczelny Sąd 
Administracyjny w Warszawie 
ostatecznie uznał za nieważną 
uchwałę Rady Miasta Wejherowa 
z dnia 20 marca 2012 nr VII/
XV/187/2012 w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta Wejherowa w 
rejonie ul. Kwiatowej http://www.
bip.wejherowo.pl/strony/1753.
dhtml.

W ten sposób Sąd obnażając nielegalność 
przeprowadzonej procedury planistycznej za-
kończył spór sądowy pomiędzy miastem a PKS 
sp. z o.o. Węzeł drogowy w ciągu ul. Kwiatowej 
nie może powstać ze względu na niezgodność 
ze „Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Wej-
herowa”, złamanie Konstytucji RP, naruszenie 
przepisów Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz licznych błędów 
proceduralnych podczas uchwalania zmiany 
planu przez Radę Miasta Wejherowo. Uratowa-
ny zostaje tym samym dworzec PKS, którego 
dalsze funkcjonowanie poprzez wspomniany 
akt prawny było poważnie zagrożone.

Na stronie internetowej powiatu przedsta-
wiamy informację dla mieszkańców, wystoso-

Zarząd Powiatu Wejherow-
skiego z siedzibą w Wejhero-
wie przy ulicy 3 Maja 4 ogła-
sza otwarty konkurs ofert na 
zlecenie realizacji w okresie od 
1 stycznia 2015 r. do 31 grud-
nia 2019 r.  zadania z zakresu 
wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej  pn. ,,Pro-

wadzenie na terenie Powiatu 
Wejherowskiego całodobowej 
placówki opiekuńczo – wy-
chowawczej typu rodzinnego 
w celu zapewnienia instytu-
cjonalnej pieczy zastępczej dla 
8 wychowanków z terenu Po-
wiatu Wejherowskiego wraz z 
udzieleniem dofinansowania 

tego zadania”. Konkurs ofert 
skierowany jest do organi-
zacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wo-
lontariacie. Więcej na stronie 
internetowej powiatu.

Konkurs ofert na prowadzenie placówki
opiekuńczo-wychowawczej

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwale-
nia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherow-
skiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 
rok są dostępne na stronie internetowej powiatu - http://
www.powiat.wejherowo.pl.
W związku z ogłoszonymi konsultacjami przez Zarząd Po-
wiatu Wejherowskiego w dniach 22-29 października 2014 
roku ww. projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Ostatecznie  Rada Powiatu Wejherowskiego w dniu 31 paź-
dziernika 2014 roku podjęła uchwałę nr IV/XXXVII/459/14 
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 
Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2015 rok.

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

serdecznie zaprasza Państwa

na promocję tomiku wierszy
Elżbiety Bugajnej 

pt. „Ruchna nôdzeje”.

Spotkanie, połączone z koncertem chóru „Strzelenka” 
z Tuchomia pod dyrekcją Karola Krefty,

odbędzie się we wtorek, 
18 listopada 2014 roku o godz. 18.00

w siedzibie Muzeum, przy ul. Zamkowej 2a. 

Zapraszamy! 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA WEJHEROWA 
W SPRAWIE WĘZŁA W CIĄGU UL. KWIATOWEJ

waną przez PKS sp. z o.o., obrazującą szczegóły 
sprawy, wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego, wyrok Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego oraz skan wniosku o udostępnienie 
informacji publicznej na temat całości kosztów, 
jakie miasto Wejherowo poniosło z pieniędzy 
podatników na tę bezprawną procedurę plani-
styczną.





LISTA nr 4 – Wejherowo
–  Powiat Wejherowski skutecznie pozyskiwał środki  finansowe  

z Unii Europejskiej na realizację własnych projektów między 
innymi na budowę nowego połączenia drogowego Rumia-Reda,

–  Powiat Wejherowski pozyskał dodatkowo ponad 6,5 mln zł  
z Unii Europejskiej na tworzenie nowych  firm dla osób bez pra-
cy – niepełnosprawnych, młodych oraz powyżej 45 roku życia,

–  pozyskiwanie dodatkowych środków  finansowych z budżetu 
państwa na budowę i modernizację dróg oraz sal sportowych,

–  zakończenie programu budowy sal gimnastycznych przy po-
wiatowych szkołach,

–  rewitalizacja zespołu parkowo-pałacowego Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,

–  współfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i pojazdów 
dla Policji, Straży Pożarnej oraz jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej,

–  skuteczne inicjowanie i współfinansowanie zakupu sprzętu 
medycznego dla wejherowskiego szpitala,

–  współpraca z samorządem województwa oraz gminnymi  
w budowie i modernizacji dróg powiatowych,

–  Powiat Wejherowski jest liderem w Województwie Pomorskim 
i w pierwszej dziesiątce w Polsce w rankingu najniższych wy-
datków bieżących na administrację publiczną w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca.

Niektóre z osiągnięć 
obecnej kadencji:
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Gdybym miała wspomnieć 
o najbardziej charakterystycz-
nej zalecie Berneńczyków, 
to będzie nią przywiązanie 
do właściciela. W przypad-
ku Berneńczyków jako psów 
pasterskich przywiązanie jest 
cechą ogromnie widoczną. 
Taka cecha, w połączeniu z 
inteligencją psa i jego czujno-
ścią sprawia, że Berneńczyki 
są idealnymi przyjaciółmi dla 
miłośników zwierząt. Berneń-
czyki to potężne czworono-
gi. Dorosłe osiągają wagę od 
40 do 60 kilogramów, mogą 
mieć do 70 cm wysokości. Ale 
niech nie zwiedzie nikogo ich 
wielkość. To kochane, przy-
jazne, spokojne misiaki. Ich 
pradziadkowie zajmowali się 
stróżowaniem i pilnowaniem 
stad owiec. Potem - ze wzglę-
du na wielką siłę i wytrzyma-
łość - Berneńczyki wykorzy-
stywano... w transporcie, jako 
psy pociągowe.

Pierwszym inicjatorem po-
wstania czystej hodowli Ber-
neńskiego Psa Pasterskiego 
był, żyjący w latach 1867 – 
1945, Fritz Probst. Na począt-
ku XX w. prof. Albert Heim i 
Franz Schertenleib odnaleźli 
kilka psów na terenie szwaj-

Już wkrótce wiele osób znajdzie pod choinką żywy i czworonożny 
prezent, czyli psiaka. Jako miłośnik zwierząt muszę jednak podkreślić, 
że miłość do psa nie kończy się chwilą zachwytu i kilkudniową radością. 
To nowy członek rodziny, należy mu się troska, opieka i odpowiednie 
warunki przez cały czas. To wielka odpowiedzialność. Wokół nas są 
też psiaki, które wciąż czekają na swój dom, pokrzywdzone przez los i 
ludzi, którzy zbyt pochopnie podejmowali decyzje. Być może także te 
stanowiące świąteczny prezent. Takim miejscem, w którym walczy się o 
dobro każdego podopiecznego jest Schronisko w Dąbrówce (Dąbrówka 
Młyn Luzino tel. 607540557). Niedawno właśnie do niego tra� ła z połu-
dnia Polski pięcioletnia Bernardynka Benita, która szuka dobrego domu 
i nowego pana. Psiak jest wysterylizowany i bardzo przyjazny do ludzi, 
zna także podstawowe komendy.

Berneńczyk, czyli wylewność i przywiązanie
Potężny, silny, czujny, ale też ogromnie wylewny i wolny od agresji. Właśnie 
taki jest Berneński Pies Pasterski. Na Pomorzu działa kilka hodowli psów tej 
nietuzinkowej rasy, w Redzie pojawi się niedługo Champion.

carskich farm i rozpoczęli rato-
wanie rasy.

Dzisiaj mamy w Polsce wiele 
hodowli tej rasy. Na Pomorzu 
jedną z najlepszych, jaką znam, 
jest hodowla „Tańczące Mgły”, z 
której sama posiadam 3 psy tej 
rasy: Figaro, Irmana, Kaniona, 2 
z nich to już reproduktory. Aby 
pies mógł zaliczać się do grona 
reproduktorów, musi być bo-
wiem zdrowy, osiągnąć oceny 
doskonałe z wielu wystaw kra-
jowych i międzynarodowych 
oraz otrzymać pozytywną ocenę 
psychologiczną. W tym roku 
udało nam się już także sięgnąć 
po ocenę, która pozwoli na reje-
strację jednego z naszych psów 
Irmana jako Championa, jeste-
śmy na etapie � nalizacji procesu 
zgłoszeniowego w Związku Ky-
nologicznym.

Berneńczyki to psy znacznych 
rozmiarów, ale poruszające 
się bardzo delikatnie i mięk-
ko. Nadają się do dogoterapii. 
Pozbawione wrodzonej agre-
sji. Berneński Pies Pasterski to 
wspaniały opiekun, przyjaciel, 
kompan spacerów. Jest przyja-
zny wobec wszystkich gości, po-
trzebuje wiele miłości i uwagi, 
powinien dużo czasu spędzać z 
rodziną. Kocha swój dom. Ko-
cha podróżować. Zawsze chce 
być ze swoimi właścicielami. 
Polecam. I jak tu nie kochać 
Berneńczyka? 
Lucyna Szatkowska

Na zdjęciu 
autorka tek-
stu – właści-
cielka stajni 

Imperius 
w Redzie i 
szczęśliwa 

właścicielka 
trzech Ber-
neńczyków

Pies to odpowiedzialność, a nie zabawka



- W dobie dużych wydat-
ków miejskich na energię 
elektryczną musimy szu-
kać rozwiązań, które dadzą 
oszczędności, a zaoszczędzo-
ne pieniądze zagospodaru-
jemy na inne priorytetowe 
rzeczy jak parkingi czy drogi  
– mówi Artur Aderek. 

Osiedle Kaszubskie jako 
pierwsze

Projekt ma na celu prze-
kształcenie oświetlenia miast 
poprzez wykorzystanie tech-
nologii LED. Partnerzy z Pol-
ski, Niemiec, Szwecji i Litwy 
wspólnie poszukują nowych 
sposobów oświetlenia osie-
dli, parków, ścieżek rowero-
wych, obiektów kulturalnych, 
szkół, terenów wiejskich itp.  
Oszczędność energii, ochro-
na środowiska oraz podno-
szenie świadomości na temat 
gospodarowania zasobami 
energetycznymi to podsta-
wowe cele tego przedsię-
wzięcia. - - Zastępując opra-
wy sodowe technologią LED 
możemy oszczędzić około 25 
proc. energii elektrycznej, a 
zmieniając lampy rtęciowe, 
nawet ponad 50 proc. Inwe-
stycja musiałaby przebiegać 
stopniowo a rozpoczęłaby 
się od Osiedla Kaszubskiego, 
jednego z najgorzej oświetlo-
nych osiedli w Wejherowie 
– tłumaczy Artur Aderek. 
- Projekt ma duże szanse na 
wysokie dofinansowanie z 
funduszy Unii Europejskiej. 
Gdańsk korzystający z ta-

kiego programu w latach 
2009-2012 uzyskał niemal 2 
mln euro dotacji na wymia-
nę oświetlenia. Przy dobrej 
współpracy z Europosłem Ja-
nuszem Lewandowskim, by-
łym komisarzem ds. Budżetu 
UE projekt ma wielkie szanse 
powodzenia.

Lepsza widoczność, lepsza 
żywotność

Zaletą LED jest emisja świa-
tła białego, które m.in. ułatwia 
spostrzeganie, poprawiając 
bezpieczeństwo na drogach. 
Żywotność diod świecących 
wynosi minimum 50 tys. 
godzin, czyli przynajmniej 
trzykrotnie więcej, niż sodo-
we odpowiedniki. LED są też 
odporne na wstrząsy, nie po-
bierają więcej prądu podczas 
rozruchu i dają pełne światło 
natychmiast po włączeniu. 

Niewielka gmina Trzebieli-
no (Pomorskie) chwaliła się, 
że jako pierwsza w Polsce 
jest w 100 proc. oświetlana w 
technologii LED. Na terenie 
gminy w ciągu miesiąca spół-
ka Energa Oświetlenie wy-
mieniła 218 starych lamp na 
nowe oprawy LED’owe Phi-
lips, a pozostałe 136 wykorzy-
stano ponownie, wymieniając 
w nich źródła światła. Zużycie 
energii przed modernizacją 
(całkowity koszt w skali roku) 
– 93.456 zł Zużycie energii 
po modernizacji (całkowity 
koszt w skali roku) – 41.722 
zł. Koszt inwestycji dla gmi-
ny Trzebielino wyniósł ok 
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Oszczędności 
i bezpieczeństwo
Ciekawy i realny pomysł ma jeden z kandydatów do 
Rady Miasta Wejherowa – Artur Aderek. Proponu-
je, aby zaoszczędzić, wymieniając stare oświetlenie 
miejskie na nowoczesne oświetlenie LEDowe. 

300 tys. zł. Kwotę tę samorząd 
spłaci w ciągu czterech lat z 
pieniędzy zaoszczędzonych na 
mniejszym zużyciu energii. 384 
tys. zł – tyle zaś wyniosą rocz-
nie oszczędności w opłatach 
za energię w gminie Przytyk 
(Mazowieckie) w skali roku na 
skutek redukcji mocy zainsta-
lowanej oraz wdrożenia syste-
mu redukcji nocne.
(raf)
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W ostatni poniedziałek Michał Pasieczny, 
spotkał się z mieszkańcami Szmelty, głównie 
z osiedla przy ulicy Kombatantów. W spotka-
niu uczestniczyli również kandydaci do Rady 
Miasta (okręg nr 2 - dolna Szmelta) Tomasz 
Urbaniak-Dzienisz, oraz Rady Powiatu Alek-
sander Koy.
 
Na spotkanie przyszło około 40 osób zain-
teresowanych tematem wyborów, ale przede 
wszystkim planem dla Szmelty. W dyskusji 
wiele czasu poświęcono na poważne problemy 
dotykające mieszkańców – problemy mieszka-
niowe oraz dotyczące estetyki i zagospodaro-
wania dzielnicy.
Lokale mieszkaniowe – zajmowane przez 
mieszkańców posiadają wspólny korytarz i to-
aletę przez co ciężko nazwać je powszechnie 
stosowanym pojęciem „mieszkanie”. Wśród 
rodzin prowadzących normalny tryb życia, 
dbających o swoje cztery ściany wprowadzono 
ludzi z np. z eksmisji i podzielono tym samym 
budynek na lokale komunalne i socjalne, 
z różnymi wysokościami stawki za czynsz 
pod jednym dachem. Kolejnym problemem 
są osoby nadużywające alkoholu, którzy nie 
dbają o higienę i porządek i są dołączani 
do rodzin z małymi dziećmi.   Zdarza się 
sąsiedztwo lokalu niezamieszkałego, nie 
ogrzewanego powodującego zawilgocenie 
ścian, pleśń i grzyba. Problemów poruszonych 
zostało jeszcze wiele i nie sposób w tych kilku 
słowach ich przedstawić. 

Podczas dyskusji Michał Pasieczny przedsta-
wił koncepcję PO w Rumi w płaszczyznach 
znajdujących się w zainteresowaniu miesz-
kańców. 
Najważniejszą deklaracją jest budowa miesz-
kań komunalnych oraz ponowne wprowa-
dzenie sprzedaży mieszkań z bonifikatą. 
Kandydat Platformy – Michał Pasieczny po 
zwycięskich wyborach zaproponuje przyszłej 
Radzie Miasta sprzedaż z bonifikatą 75%. 
- Na dzień dzisiejszy miasto nie jest w stanie 
doprowadzić do przyzwoitego stanu bardzo 
dużej ilości mieszkań. Wiąże się to z olbrzy-
mimi kosztami. Dlatego najlepszym rozwią-
zaniem będzie sprzedaż z bonifikatą, gdyż 
mieszkańcy będąc właścicielami, czyli mieli 
gwarancje, że nikt im nie odbierze tego miesz-
kania - sami zrobią remont na własny koszt 
tańszym systemem gospodarczym
Środki finansowe ze sprzedaży zostaną 
przeznaczone na budowę nowych mieszkań 
komunalnych, których nam bardzo brakuje. 
Posiadam pismo z podpisami dużej ilości 
osób deklarujących chęć wykupu, tak więc 
będziemy mogli po wielu, wielu latach ocze-
kiwania wybudować dzięki temu mieszkania 
komunalne. Ostatnio blok z mieszkaniami 
komunalnymi wybudowany został w poprzed-
nim wieku.

Trójka kandydatów (Pasieczny, Urbaniak-
Dzienisz i Koy) przedstawiła również plan 
na okolicę poprzez budowę boiska o sztucz-

nej nawierzchni, którego koszt budowy jest 
w zasięgu budżetu miasta. W najbliższej 
kadencji rumska Platforma Obywatelska ma 
plan wybudowania łącznie 6 boisk – pięć przy 
szkołach, które nie 
posiadają boisk 
sztucznych oraz 
jedno właśnie na 
Szmelcie.
Dla młodszych 
dzieci i ich 
rodziców budowę 
placów zabaw 
oraz siłowni 
plenerowych. 
Przedstawiona 
koncepcja spo-
tkała się z aproba-
tą mieszkańców,  
podkreślając na-
cisk na wspólny 
dialog, którego na 
dzień dzisiejszy 
nie ma i której 
mieszkańcom tak 
bardzo brakuje.

- Byliśmy bardzo zbudowani postawą pana 
Pasiecznego, który z uwagą wszystkich słu-
chał, nie przerywał i prowadził z nami trudną 
dyskusję, ale w bardzo spokojny i kulturalny 
sposób. Przedstawiał konkrety: „wprowadzi-
my możliwość wykupu mieszkań komunal-

nych z bonifikatą, wybudujemy małe boisko 
oraz plac zabaw na Szmelcie, ale też że nie 
może obiecać np. budowy świetlicy (chociaż 
jest jak najbardziej za tym pomysłem), gdyż 

najpierw będzie musiał tą sprawę wspólnie 
z innymi przeanalizować. Wielu mieszkańcom 
to bardzo zaimponowało, że podczas kampa-
nii potrafił powiedzieć, że w kilku kwestiach 
czegoś nie obiecuje – mówi pani Ewelina 
mieszkanka Szmelty.

Ruszy sprzedaż mieszkań komunalnych 
z bonifikatą oraz budowa nowych
Taką deklarację złożył Michał Pasieczny – kandydat na burmistrza na spotkaniu wyborczym z mieszkańcami Szmelty.
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Jak wygląda sytuacja po ostatnim tygo-
dniu?
Nieustannie giną materiały wyborcze – 
plakaty, banery, a nawet została zdewa-
stowana przyczepka Aleksandra Koya 
oraz Małgorzaty Łoboz na parkingu 
przy Kościele NMP.
Na stronie internetowej Gospodarności 
również nic się nie zmieniło – w dal-
szym ciągu obserwujemy ataki perso-

nalne głównie na Michała Pasiecznego, 
ale i drugim kandydacie na burmistrza 
Bogdanie Formella można również po-
czytać.
Wcześniej na Facebook’u pojawiły się 
wpisy atakujące wprost Michała Pa-
siecznego. Po czasie okazało się, że 
Michał Wiśniewski to kandydat Go-
spodarności na radnego z okręgu nr 1 
(Lotnisko, okolice ulicy Kościuszki)... 

Pozostawiamy to bez komentarza
- Najśmieszniejszy w całym tym wpisie 
jest fakt, że zanim on został wykaso-
wany, jako jedyna z tysięcy rumskich 
użytkowników facebooka, kliknęła że 
go lubi (czytaj popiera lub akceptuje) 
obecna Pani burmistrz Elżbieta Roga-
la-Kończak – mówi z uśmiechem Alek-
sander Koy. 
(kk)

Brutalna kampania 
wyborcza w Rumi trwa
W ostatnim numerze pisaliśmy o tej sprawie, jak i o podpisaniu przez zdecydowaną większość 
komitetów wyborczych deklaracji pozytywnej kampanii (z liczących się komitetów nie podpisała 
deklaracji tylko Gospodarność – ugrupowanie obecnego burmistrza Elżbiety Rogali-Kończak).

• więcej środków przeznaczonych na progra-
my dedykowane osobom niepełnosprawnym 
oraz ich racjonalne ukierunkowanie - mam 
syna niepełnosprawnego i doskonale znam 
potrzeby oraz możliwości najbardziej efektyw-
nego ich wykorzystania.

• promocja kultury kaszubskiej - nie zapomi-
najmy o korzeniach i promujmy naszą wspa-
niałą regionalną kulturę.

Proszę o Państwa głos
Z wyrazami szacunku

Piotr Wittbrodt

Moje priorytety:
Moje priorytety :
• Usprawnienia komunikacyjne w mieście, rozwój sportu i rekreacji w mieście.

Proszę o Państwa głos
Z wyrazami szacunku

Łukasz Hebel
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Na banerach reklamowych Michał Pasieczny 
pojawił się wspólnie z innymi kandydatami. Za-
stosowana taktyka przynosi wiele korzyści dla 
kandydatów, między innymi to, że przykładowy 
koszt przyczepki reklamowej (popularny „mo-
bilek”) rozkłada się na trzy osoby, a nie tylko na 
jedną. Wspólne mobilki Michał Pasieczny po-
siada z kandydatami do Rady Powiatu – Ryszar-
dem Grychtołem, Ludwikiem Bachem, Jolantą 
Król, Piotrem Kłosinem,  kandydatami do Rady 
Miasta, Lucyną Szypułą, Marcinem Fuchsem, 
Magdaleną Mrowicką, Piotrem Bartelke, Grze-
gorzem Grinholcem, a także kandydatem do 
Sejmiku Wojewódzkiego Piotrem Wittbrodtem 
(dalsza rodzina Senatora Edmunda Wittbrodta).  
Widzimy również „mobilki”, na których na 
pięknym tle Rumi Michała Pasiecznego popiera 
rumska Posłanka Krystyna Kłosin ( z odręcz-
nie napisanym poparciem przez panią Poseł). 
Kolejny mobilek przedstawia popierających go 
byłego Komisarza ds. budżetu Unii Europej-
skiej, obecnie Eurodeputowanego Janusza Le-
wandowskiego oraz Wiceministra Kazimierza 
Plocke.
Jednak najbardziej oryginalnym pomysłem 
było wypuszczenie unikatowych pocztówek 
przedstawiających Rumię z czasów początku 
XX wieku. Najstarsza pocztówka pochodzi na-
wet z 1870 roku i przedstawia wnętrze zabytko-
wego kościółka, którego ruiny możemy zobaczyć 
przy ulicy Kościelnej. Cykl 12 pocztówek wyda-
ny w sepii przedstawia m.in. Parafię „Św. Krzy-
ża”, Szkołę Podstawową nr 1, Plac Kaszubski z lat 
przedwojennych, Panoramy z Góry Markowca, 
ulicę Sobieskiego w roku 1914, Dworzec kole-
jowy Rumja Zagórze (to prawidłowa pisownia 
w tamtych czasach) oraz Lotnisko w roku 1936, 
Kurort na Szmelcie sprzed 1920 roku, Restaura-

cję Leśną przy Górze Markowca - 1916 rok, czy 
też Biały Dworek – Hotel Claassen z roku 1908.
Skąd pomysł, aby wydać pocztówki, na których 
praktycznie nie ma elementów kampanii wybor-
czej, a głównym elementem jest historia Rumi, 
o której wiele osób nie wie?
- Jeszcze zanim zostałem radnym pasjonowa-
ły mnie dzieje Rumi – mówi Michał Pasieczny 
- Jako klub sportowy - dzięki współpracy z nie-
żyjącym już Panem Andrzejem Sadłowskim 
(1948-2013) - w 2009 roku wydaliśmy kalendarz 

naszego klubu Rugby Arka Rumia pt. „Gramy 
w mieście z historią”. Chcieliśmy pokazać lu-
dziom, że Rumia nie jest tylko sypialnią Gdyni, 
a ma wspaniałą przeszłość i własną tożsamość. 
Stworzyliśmy projekt, który składał się z kilku 
najstarszych pocztówek o Rumi, które możemy 
obejrzeć na stronie internetowej Pana Andrzeja 
www.rumia.edu.pl – w zakładce „Dzieje Rumi”. 
Teraz po niedawnej rozmowie z Wiceministrem 
Kazimierzem Plocke postanowiliśmy wspólnie 
zrobić prezent dla mieszkańców, i wydać unika-

towe pocztówki, które faktycznie funkcjonowały 
100 lat temu, a nawet jeszcze wcześniej. 
Na pocztówkach prawie nie widać śladów kam-
panii wyborczej: awers, czyli pierwsza strona 
pocztówki to jej oryginał, na drugiej stronie wi-
dzimy Michała Pasiecznego oraz Wiceministra, 
którzy opisują, co znajduje się na pocztówce. Jest 
też wzmianka o Andrzeju Sadłowskim, stronie 
internetowej i dopiero na końcu drobnym drucz-
kiem czytamy „Michał Pasieczny, kandydat na 
Burmistrza Rumi 2014, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi”.
- Taki był mój zamiar, to nie ma być typowa 
kampania. Nie chciałem Rumi „zawalić” swoimi 
plakatami, stąd więcej banerów i mobili, któ-
re są z całą pewnością ładniejsze dla oka – tak 
więc już teraz rozpoczęliśmy nasz wieloletni plan 
estetyzacji miasta. A zamiast zwykłej reklamy 
w Radio postanowiłem wpłacone środki finan-
sowej na Komitet Wyborczy (które są ograni-
czone limitem) wykorzystać właśnie na wydanie 
pocztówek. W życiu staram się łączyć przyjem-
ne z pożytecznym. Mam nadzieję, że pocztówki 
przypadną do gustu nie tylko osobom starszym, 
ale również młodzieży, która z nich może się tro-
chę nauczyć, a przede wszystkim zaciekawiona 
wejść na „Dzieje Rumi” na stronie www.rumie.
edu.pl, i tam dopiero jest prawdziwa kopalnia 
wiedzy z rumskiej historii. 
Jak ludzie przyjmują pocztówki ? – pytamy wo-
lontariusza – Krystiana, który regularnie wspiera 
w kampanii swojego byłego trenera. - Reagują 
wspaniale, są uśmiechnięci i jeszcze nie spotka-
łem się z przypadkiem, aby ktoś nie chciał do-
stać w prezencie pocztówki. Co więcej, chcieliby 
otrzymać cały komplet 12 pocztówek, ale ich aż 
tak dużo nie ma, żeby móc wszystkich uszczęśli-
wić. Kamil Kowalewski

Nietuzinkowa kampania 
Michała Pasiecznego
Kampania wyborcza trwa, a najbardziej oryginalną z całą pewnością może pochwalić kandydat na burmistrza Rumi 
Michał Pasieczny. Poza tradycyjnymi formami, jak ulotki i plakaty, w mieście obserwujemy prawdziwie drużynową grę. 

Rada Miasta przyjęła wniosek i konsekwencją tych decyzji oraz 
współpracy wielu zaangażowanych firm i osób, wczoraj byliśmy 
świadkami uroczystego odsłonięcia tego pomnika, w dniu Święta 
Niepodległości. W uroczystości wzięli liczny udział mieszkańcy 
Rumi, jak i kombatanci rumscy pod przewodnictwem Tadeusza 
Zleśnego,  a także żołnierze Kompanii Honorowej Marynarki 
Wojennej z Garnizonu w Wejherowie oraz przedstawiciele Rady 
Miejskiej z jej Przewodniczącym Michałem Pasiecznym, jego za-
stępcami – Bogdanem Formelą i Januszem Wolańskim, i Arielem 
Sinickim – wnioskodawcą budowy pomnika. Była obecna poseł na 
Sejm RP - Krystyna Kłosin, Jan Domański – wicestarosta wejhe-
rowski, radni powiatowi Jolanta Król, Leszek Winczewski, Ludwik 
Bach. Wśród obecnych byli również kandydujący do Rady Miasta 

m.in. S. Klawiter, M. Wiśniewski, T. Jałocha , L. Grzeszczyk, M. 
Fuchs, M. Kaczmarek. Uroczystość prowadził L.Kiersznikiwicz. 
Odsłonięcia pomnika wspólnie dokonali burmistrz Rumi E. Ro-
gala - Kończak i Tadeusz Zleśny - dowódca rumskich komba-
tantów. Pomnik został poświęcony przez ks. Andrzeja Gierczaka 
- proboszcza parafii p.w. Bł. Edmunda Bojanowskiego i Św. Anto-
niego Padewskiego w Rumi. Został odczytany apel poległych żoł-
nierzy i oficerów AK. Żołnierze Kompanii Honorowej Marynarki 
Wojennej oddali trzykrotną salwę w celu uczczenia poległych. 
Odczytano też krótki rys historyczny na temat historii wojennej 
żołnierzy Armii Krajowej, a dowódca kombatantów p. Tadeusz 
Zleśny , odczytał bardzo patriotyczny i wzruszający opis dzia-
łalności  cichociemnych, bo i taką nazwę nosili żołnierze Armii 

Krajowej. To oni byli pierwowzorem dla działalności powstałych 
po II Wojnie Światowej różnych formacji wojsk  desantowych do 
zadań specjalnych. Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty przez 
obecnych w/w przedstawicieli władz. Wartę honorową pełnili przy 
pomniku przedstawiciele Hufców Honorowych Szkół Rumskich, 
Harcerze, Kombatanci. Uroczystość w bardzo podniosłym i pa-
triotycznym duchu, pomogła uczcić godnie mieszkańcom Rumi,  
żołnierzy Armii Krajowej, którzy często heroicznie walcząc dla 
swojej Ojczyzny, ginęli bezimiennie, prześladowani i zapomniani. 
Od wczoraj będą Oni mieli, swoje godne miejsce pamięci, również 
w Rumi, przy rondzie Armii Krajowej, na skrzyżowaniu ulicy Ce-
nowy z ulicą Żwirki i Wigury.
(kk)

Odsłonięcie pomnika w Święto Niepodległości
W dniu Święta Niepodległości w Rumi doczekaliśmy się odsłonięcia Pomnika Armii Krajowej. Pomysłodawcą i wnioskodawcą 
budowy pomnika Armii Krajowej, składającym wniosek do budżetu miasta, dwa lata temu,  był radny Ariel Sinicki.
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Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Rumi 
po raz kolejny byliśmy świadkami dyskusji 
o sytuacji finansowej miasta oraz o słabiutkiej 
absorpcji środków unijnych.

Jak Rumia pozyskiwała 
środki z unijne w latach 
2007-2013

Po burzliwej dyskusji pomię-
dzy burmistrzem i opozycją, 
głos zabrał Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Michał 
Pasieczny, który przedstawił 
odpowiedź uzyskaną z Urzę-
du Marszałkowskiego.
Powyższe kwoty dotyczą 
środków pozyskanych tyl-

ko przez samorządy gminne 
jako partnerów wiodących. 
W Rumi ze środków unij-
nych została wybudowana 
alternatywna droga do Redy 
(Towarowa-Cegielniana), 
którą to inwestycję poprowa-
dziło Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie.

„Szkoła jest jak choroba zakaźna, trzeba ją 
przejść…” - wypowiadam te słowa z perspektywy 
uczennicy liceum, która największe przeżycia 
edukacyjne - a mianowicie egzamin maturalny - 
ma jeszcze przed sobą.
Stanę jednak pod prąd nurtowi i nie zgodzę się 
z pesymistyczna wymową popularnego po-
wiedzenia. I to nie wcale nie z powodu mojej 
asertywnej natury, a po prostu z uczciwości i po-
czucia, że ja swoje szkolne wybory - po prostu 
wygrałam…
Dostałam wczoraj (na Facebooku, a jakże!) wia-
domość od mojej byłej polonistki, pani Moniki 
Polak-Bojan, że czeka na mnie list, który pisałam 
trzy lata temu, w gimnazjum, z okazji omawiania 
(a nie „przerabiania”, jak mówią niektórzy!) „Ma-
łego Księcia”. Temat brzmiał: „Napisz do siebie 
samego list, który przeczytasz za dwadzieścia 
lat. Opisz w nim, co teraz jest dla Ciebie ważne, 
czym się pasjonujesz, czego pragniesz dla siebie 
w przyszłości”.
Oczywiście, nie wytrzymałam - bo za 20 lat może 
w ogóle nie będę pamiętać, że miałam kiedyś 
piętnaście lat…
Oto początek treści skrywanych w kopercie:
„Witaj, Aniu! 
Gdybyś miała luki w pamięci spowodowane pi-

ciem ogromnych ilości kawy już w wieku 15 lat, 
to przypomnę, że piszę do Ciebie w momencie, 
kiedy jesteś uczennicą Gimnazjum nr 2 w Rumi. 
Siedzisz teraz w sali nr 1 w przedostatniej ławce 
pod ścianą, obok Olki Idzik z kocimi oczami, 
a za Tobą dwóch Aleksandrów…
Mam Ci napisać o Tobie. 
A zatem, parafrazując w sposób absolutnie 
minimalistyczny wiersz Szymborskiej „Możliwo-
ści”, powiem, że dziś: Wolę teatr, wolę teatr, wolę 
teatr…”
Treść listu jest bardzo naiwna, więc nie odważę 
się przytoczyć całej, ale wiem, co w niej odna-
lazłam - że tęsknię za okresem nauki w gimna-
zjum, które ja i moi rówieśnicy uważaliśmy za 
etap stawania się dorosłymi… I za teatrem, który 
wciągał nas bez reszty, często kosztem nieodro-
bionych lekcji i zarwanych weekendów.
Nasza gimnazjalna zabawa w teatr zaczęła się 
we wspomnianej sali nr 1 na lekcjach z panią 
Moniką. Mnóstwo frajdy sprawiało nam pisanie 
scenariuszy skeczów kabaretowych, w któ-
rych przedstawialiśmy nauczycieli gimnazjum 
w ławkach szkolnych - wyobrażając sobie, jak 
się zachowywali i jak wyglądali, mając naście lat. 
Wiadomo, że każdy odcinek „Szkoły jak marze-
nie” oczekiwany był z najwyższym napięciem, 

bo ten nauczyciel, który się pojawił w kabarecie, 
w kogo sylwetki się wcieliliśmy, ten w szkole coś 
znaczył! 
Łatwo parodiować i naśladować, ale przedstawie-
nie „Szir haszimir”, „prawdziwa” sztuka, powstała 
na podstawie opowiadania naszej pani, zrobiła 
prawdziwa furorę! Alternatywna historia Janusza 
Korczaka i jego sierot ocalonych z Zagłady, po-
kazana w scenerii warszawskiego getta, pełnego 
lamentujących po hebrajsku Żydów, chwytała 
za serce. No i nasz rewelacyjny Damian Szulc, 
grający nikczemnego żołnierza gestapo ratują-
cego żydowską dziewczynkę, uczący ja Starego 
Testamentu, prowadzający po scenie żywego 
owczarka - tego się nie zapomina…
Następny projekt - równie odmienny niż pozo-
stałe - czyli „Kontrowersje” organizowane przez 
Teatr Szekspirowski… To było coś! Światła ramp, 
wielka scena, nagranie przez telewizję, absolutnie 
pozytywne i krzepiące opinie jury konkursowe-
go. A my „tylko” bawiliśmy się w teatr, wystawia-
jąc, zgodnie z hasłem projektu, kontrowersyjną 
wersję „Romea i Julii”. Zamiast celi zakonnika 
był pub „Krzywy krzyż”, zamiast księcia Parysa 
- Parysa płci żeńskiej. Julia nie umarła, a Tybalt 
kokietował spojrzeniem nie tylko damy... 
Pamiętam wszystkie długie godziny spędzone na 
żmudnych próbach - pełne frustracji momen-
ty, kiedy nic nie wychodziło, a potem nagle 
przychodziło improwizacyjne objawienie i słowa 

naszej pani: „Jesteście najlepsi!” nagle wydawały 
się być nie tylko sprytnie ukrytą zachętą do twór-
czego działania - ale rzeczywistą oceną naszych 
możliwości. 
Pamiętam wspólnie oglądane z naszą panią od 
polskiego i teatru francuskie musicale - a zwłasz-
cza ten jej ukochany z Damianem Sargue w roli 
młodego Montekiego.
Pamiętam nasze wspólne warsztaty teatralne 
organizowane przez teatrologów w Gimna-
zjum nr 2, w których uczestniczyłam, będąc już 
absolwentką. Nie czułam, że nie należę już do 
tej szkoły - mam w niej na zawsze swoje miejsce 
i mojego nauczyciela, dla którego można stanąć 
na ławkach jak w „Stowarzyszeniu Umarłych 
Poetów” i nie wstydząc się wcale, krzyknąć: 
„Kapitanie, mój kapitanie!”.
Niech ten tekst będzie moim podziękowaniem 
z okazji niedawnego Święta Edukacji - dla każde-
go z osobna z moich nauczycieli i wszystkich pe-
dagogów świata, którzy pokazują, że my, młodzi, 
coś jednak jesteśmy warci. Ale szczególnie niech 
będzie podziękowaniem dla mojej pani polonist-
ki z gimnazjum, pani Moniki Polak-Bojan, która 
kazała nam otwierać umysły na świat, chłonąć 
teatr i być przez moment Julią bądź Romeem, 
którzy jednak nie umierają. 
Mój umysł jest - i będzie już zawsze szeroko 
otwarty - dzięki Pani!
Anna Kobierowska

Zapiski spóźnionej prymuski

W latach 2011-2013 pełnił 
Pan funkcję zastępcy burmi-
strza Miasta Rumi. Co uważa 
Pan za swoje największe 
sukcesy podczas pełnienia tej 
funkcji?

Podejmując się sprawowania 
tej funkcji postawiłem sobie 
kilka głównych celów. Chcia-
łem między innymi dopro-
wadzić do remontu budynku 
Gimnazjum 2, dokończyć 
inwestycje szkolne oraz zdo-
bywać jak najwięcej środków 
zewnętrznych. Z Gimnazjum 
udało się doskonale. Ocieplony 
budynek służy mieszkańcom. 
Zawsze jak mijam ten obiekt 

przypominam 
sobie jak wyglądał 
na początku tej 
kadencji. Zmiana 
jest widoczna.

Mijająca kadencja 
to dużo inwestycji 
szkolnych?

Tak.  Inwestowali-
śmy w obiekty, ale 
moim zadaniem 
było także poszu-
kiwanie środków 
na działania tzw. 
miękkie. To udało 
się osiągnąć między 
innymi dzięki pro-
jektowi  unijnemu: 
Fundamenty przy-

szłości- wyrówny-
wanie szans edukacyjno- roz-
wojowych uczniów klas I-III 
czterech szkół podstawowych 
w Gminie Miejskiej Rumia.  
Starsi uczniowie skorzystali 
zaś z projektu edukacyjnego 
„Pomorskie – dobry kurs na 
edukację. Kształtowanie kom-
petencji kluczowych uczniów 
w regionie poprzez edukację 
morską”

A inne duże projekty?

Z racji pełnienia funkcji 
zastępcy burmistrza do spraw 
społecznych skupiałem się 
głównie na tym wycinku 

przypisanej mi działalności. 
Na uwagę zasługuje aktywność 
MOPS-u w poszukiwaniu 
zewnętrznych źródeł wsparcia. 
Ośrodek z powodzeniem za-
biegał o unijne jak i ministe-
rialne wsparcie.

W 2013 roku kończy Pan pra-
cę w Rumi. Mija rok. Nabrał 
Pan dystansu do rumskich 
spraw?

I tak, i nie. W ciągu mijające-
go roku wiele się wydarzyło 
w moim życiu osobistym. 
Złapałem dystans, skupiłem 
się na innych sprawach- ro-
dzinie.  Jednak to co dzieje 
się w mieście obserwowałem 
na bieżąco. Nie odciąłem się 
od rumskich spraw. Te trzy 
lata pracy tutaj pozwoliły mi 
poznać wielu wartościowych 
ludzi. Natomiast rok przerwy 
wpłynął na zmianę spojrzenia 
na pewne kwestie.

Co Pan ma na myśli?

Uważam, że władze miasta po-
winny bardziej otworzyć się na 
mieszkańców i ich propozycje. 
Budżet obywatelski to pierw-
szy dobry krok. Trzeba jednak 
jeszcze więcej rozmawiać. To 
Rumia ma być dostosowywana 
i zmieniana pod potrzeby jej 
mieszkańców a nie na odwrót.
Z drugiej bardziej przyziemnej 

strony- jako młody rodzic 
dopiero teraz, poruszając się z 
wózkiem po naszym mieście 
widzę ile jest tu drobnych, 
ale uciążliwych przeszkód 
komunikacyjnych. Trzeba to 
zmienić.

Ten cel przyświecał Panu 
podejmując decyzję o starcie 
w wyborach?

W ciągu mijającego roku wiele 
osób namawiało mnie do ubie-
gania się o mandat radnego. 
Teraz podczas kampanii na co 
dzień spotykam się z ogromną 
życzliwością wśród mieszkań-
ców. To dodaje mi pewności co 
do słuszności decyzji o starcie. 
Reszta w rękach wyborców.

Jeśli zostanie Pan radnym 
miasta jakie będą Pańskie 
priorytety?

Dla mieszkańców mojego 
okręgu, ważny jest szlak 
wzdłuż Zagórskiej Strugi oraz 
ronda na skrzyżowaniach 
Starowiejska z Dąbrowskiego i 
Dąbrowskiego z Piłsudskiego 
a także poprawa stanu dróg. 
To będą moje priorytety. 
Ważne jest dla mnie także 
skorzystanie z unijnej szansy 
w najbliższych latach. Trzeba 
konsekwentnie zabiegać o 
środki zewnętrzne na  inwesty-
cje w całym mieście.

Miasto dla mieszkańców
Rozmawiamy z Marcinem Fuchsem, wiceburmistrzem Rumi w latach 2011-2013.
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W kampanii wyborczej 
zwracałem się do wszystkich 
Mieszkańców naszej gminy. 
Do tych Państwa , którzy tak 
jak ja tutaj się urodzili i wy-
chowali. Na tradycji i kulturze 
rodzinnej, kaszubskiej ziemi 
jestem wychowany ! Zwra-
całem się również do miesz-
kańców , którzy wybrali sobie 
ten piękny zakątek na miejsce 
swojego zamieszkania. Do 
tych Państwa, którzy zamiesz-
kali tutaj dawno temu, ale tych 
którzy sprowadzili się dopiero 
wczoraj. Wszyscy tworzymy 

Naszą Małą Ojczyznę. Mam 
wystarczająco dużo determi-
nacji, aby zdynamizować jej 
rozwój. 

Kampania wyborcza za 
nami. Za chwilę, przy urnie, 
pojedynczą kartką zadecydują 
Państwo, czy ta pomoc będzie 
na miarę Waszych oczekiwań 
i potrzeb. Ten pojedynczy głos 
będzie decydował o kolejnych 
latach naszego rozwoju. O 
głos każdego z Was w uczciwej 
kampanii osobiście zabiega-
łem. Setki spotkań i rozmowy 
z Mieszkańcami o przyspiesze-

niu naszego rozwoju, to etapy, 
które zrealizowałem wspólnie 
z Państwem. Moja wiedza, wy-
kształcenie, zdobyte doświad-
czenie i wnikliwa znajomość 
funkcjonowania gminnego 
samorządu są gwarancją, że 
pokładane we mnie nadzieje i 
oczekiwania zmaterializują się 
w postaci szybszego rozwoju 
naszej gminy.

Deklaruję Państwu moją 
konsekwentną i systematycz-
ną pracę. To jest moje zo-
bowiązanie wobec Państwa. 
Jeżeli powierzycie mi mandat 

wójta gminy z tego zobowią-
zania będziecie mnie mogli 
rozliczyć. Nigdy nie będę się 
zasłaniał radnymi lub pracow-
nikami. Jestem zdecydowany 
podjąć to wyzwanie, które 
traktuję jako zadanie. Zapew-
niam Państwa że potrafię się 
dzielić pracą, gdyż tylko praca 
dobrego zespołu gwarantuje 
ostateczny sukces. Proszę, aby 
dać mi szansę. 

Na zakończenie dziękuję wo-
lontariuszom, ludziom dobrej 
woli, którzy mnie wspierają i 
pokładają w mojej osobie na-

W najbliższą niedzielę spotykamy się przy urnach wyborczych. Proszę Was, a jednocześnie 
apeluję o odpowiedzialny Wasz udział w kolejnych wyborach samorządowych. Już prawie od 25 
lat mamy ten przywilej i prawo do decydowania o najważniejszych sprawach naszej wsi, gminy, 
Małej Ojczyzny. Korzystajmy z tego! Nie bądźmy obojętni i bierni ! Nieobecni nie mają głosu, nie 
mają także później prawa do krytyki. 
Obecne wybory decydować będą o przyszłości naszej gminy na najbliższe lata. Decydować 
będą o tym, czy Luzino i pozostałe wsie gminy rozwijać się będą zgodnie z naszymi potrzebami 
i marzeniami? Czy rozwijać się będą w tempie XXI wieku? Czy w dalszym ciągu trwać będziemy 
w letargu i marazmie? Luzino zasługuje na więcej! Czasu raz straconego, nigdy już nie uda się 
odzyskać! Nie marnujmy go! Najwyższy czas na zmiany w Luzinie! 
Dlatego udajmy się do lokali wyborczych i oddajmy swój głos na tych, którzy gwarantują realny 
rozwój naszej gminy, wiedzą jak sprawiedliwie i skutecznie nią kierować. Zapewnią jej dyna-
miczny rozwój i zagwarantują lepszy standard życia dla wszystkich jej mieszkańców. 
KWW Luzino Najwyższy Czas na Zmiany

Waldemar Kunz

Podstawowa opieka zdrowotna jest zadaniem własnym gminy. Mieszkańcy mają prawo do 
usług medycznych na poziomie lokalnym. Dotyczy to zarówno pełnionych lekarsko-pielęgniar-
skich  dyżurów oraz codziennego przyjmowania pacjentów, jak również realizowania różnego 
rodzaju programów profilaktycznych i zdrowotnych. Ośrodek Zdrowia w naszej gminie jest tego 
najlepszym przykładem. Może stanowić wzór dla innych ościennych tego typu placówek. Jako 
przeszły wójt, będę szczególnie zabiegał o utrzymanie wysokiego poziomu oferowanych usług 
medycznych, programów profilaktycznych, jednocześnie rozwiązując powstałe ewentualne 
niedociągnięcia i problemy, tak jak np. poprawa komunikacji pomiędzy poszczególnymi sołec-
twami naszej gminy a Luzinem. Zależy mi bardzo, aby mieszkańcy mieli swobodny – niczym 
nieograniczony- dostęp do Ośrodka Zdrowia, który zawsze będzie własnością gminy.  Zdaję 
sobie doskonale sprawę jak ważną kwestią jest opieka medyczna i zdrowotna, szczególnie ta 
na poziomie gminnym. Dlatego sprawa ta będzie moim priorytetem, gdyż zależy mi bardzo na 
zdrowiu i kondycji naszych Mieszkańców.

Waldemar Kunz

Zielone światło dla rozwoju gminy Luzino
Nasza wspólnota jest aktywna! Dynamiczny rozwój naszej gminy jest zaletą i dobrem, któremu chcę stworzyć jeszcze lepsze 
warunki. To Państwo – Mieszkańcy Gminy, jesteście najmocniejszą stroną naszej małej ojczyzny. Nasza kreatywność i praco-
witość zasługuje na wsparcie ze strony naszych przedstawicieli, których wybierzemy już 16 listopada. 

dzieje. Dziękuję kandydatom 
na radnych z komitetu Luzino 
Najwyższy czas na Zmiany. 
Dziękuję tym wszystkim, któ-
rzy oddadzą głos na mnie i na 
kandydatów z mojego komitetu. 
Dziękuję za okazywane wyrazy 
sympatii i szczerego poparcia 
mojej idei. Niezdecydowanym 
powiem, że warto oddać głos 
na moją osobę i kandydatów 
z komitetu Luzino Najwyższy 
czas na Zmiany. Moim przeciw-
nikom, a jest ich niewielu, chcę 
podziękować za wszystkie uwa-
gi zgłaszane pod moim adre-
sem. Pozwalają mi one spojrzeć 
na moją działalność z dystansu. 
Z popełnianych błędów umiem 
wydobyć naukę na przyszłość. 

W szczególny sposób chcę po-
dziękować mojej najbliższej ro-
dzinie za wsparcie i wiarę w to, 
że 16 listopada, powierzycie mi 
Państwo rozwój naszej gminy. 
Rozwój ten jest w zasięgu ręki. 
Jestem o tym zdecydowanie 
przekonany. Należy jedynie za-
palić zielone światło, aby rozwój 
ten nastąpił. Spotkajmy się w 
tej wspólnej sprawie przy urnie 
wyborczej. Niech nas połączy 
dobro Gminy Luzino – naszej 
małej kaszubskiej ojczyzny !

Jedynie Proszę o Wasz głos. 
Z wyrazami szacunku
Waldemar Kunz
Kandydat na Wójta Gminy 
Luzino

Oświadczenie

Szanowni mieszkańcy gminy Luzino!

Pytają Państwo, na kogo oddać swój głos. Dopowiem, że bardzo ważny głos. Gdyż to właśnie 
pojedynczy głos może zdecydować o wyborze danego kandydata. 
Na kogo oddać głos w tegorocznych wyborach samorządowych? Odpowiem krótko. Na Wal-
demara Kunz i kandydatów Komitetu Luzino Najwyższy czas na zmiany. To ważne. Waldemar 
Kunz będąc przewodniczącym komisji rewizyjnej, będąc dwie kadencje przewodniczącym 
Rady Gminy, będąc mieszkańcem gminy od urodzenia, będąc prywatnym przedsiębiorcą ma 
najlepsze predyspozycje. Zna funkcjonowanie gminy doskonale. Ma ambitny i bardzo realny 
program, który przy pomocy kandydatów ze swojego komitetu jest w stanie zrealizować. Kam-
pania wyborcza pokazała, że program ten jest zbieżny z rozwojem i modernizacją infrastruktury 
Powiatu Wejherowskiego. Pokazała, że Waldemar Kunz, potrafił zgromadzić wokół swojej osoby 
mieszkańców gminy z różnych opcji politycznych oraz bezpartyjnych. Popiera go pokolenie 
młodsze, średnie oraz to najstarsze. Popierają go osoby kultury i sportu. Popierają go Księża i Du-
chowieństwo. Popierają go różne stowarzyszenia i organizację gminne. Do wszystkich pokoleń 
obywateli gminy Luzino jest skierowany program Komitetu Luzino Najwyższy czas na zmiany. 
To Waldemar Kunz włączył zielone światło dla zmian na lepsze w naszej gminie. Proszę Państwa 
o głosy 16 listopada podczas wyborów samorządowych. Postawmy na kreatywność. Wybierając 
Waldemara Kunz na wójta wybieramy człowieka, który potrafi liczyć pieniądze. Na te trudne lata 
takiego wójta potrzebujemy. Wybierzmy do Rady Gminy Luzino Kandydatów z Komitetu Luzino 
Najwyższy czas na zmiany. To przeświadczenie, że będą zmiany na lepsze. To nadzieja, że nastąpi 
radykalne przyspieszenie. Mam nadzieję, że postawią Państwo na rozwój naszej gminy i wybiorą 
Waldemara Kunz. Pójdźmy do wyborów i postawmy na mądry Wybór.

Andrzej Janusz

Na kogo oddać głos?
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-Już od połowy października zauważyliśmy 
w naszym sklepie zwiększone zainteresowa-
nie produktami niezbędnymi do wykony-
wania ozdób świątecznych. Głównie chodzi 
o styropianowe bombki, które nasi Klienci 
wykańczają na różnorakie sposoby – wyko-
nując różnorakie wzory za pomocą cekinów 
mocowanych szpilkami, inni za pomocą 
techniki decoupage nanoszą papier ryżo-
wy lub serwetki z bajecznymi świątecznymi 
wzorami. Jeszcze inni odpowiednio gruntu-
jąc najczęściej białą farbą akrylową bombkę, 
tworzą wyszukane wzory za pomocą farb 
witrażowych. - zdradza nam właścicielka 
sklepu.

Ale na bombkach styropianowych się nie 
kończy. W sprzedaży znajdują się również 
inne styropianowe „bazy”: stożki z któ-
rych można wykonać choinkę, postaci bał-
wanków i mikołajów, które można farbami 
udekorować, postać aniołka, którą można 
przyozdobić m.in. piórkami i filcem. Do 

tego dochodzi cała gama dzwoneczków, ro-
zet, śnieżynek i wianków zwanych czasami 
oponkami.

Dodatkowo istnieje cała gama cekinów, sa-
moprzylepnych perełek, kryształków, kora-
lików oraz konfetti z przeróżnymi wzorami i 
kolorami – nie tylko w motywach świątecz-
nych.

Ostatnimi czasy coraz 
modniejszym staje się 
wykonywanie ozdób, 
zwłaszcza kwiatów, 
korzystając z bibu-
ły włoskiej, która 
jest dużo grub-
sza i sztywniejsza 
od zwykłej bibuły 
marszczonej i wy-
stępuje w ciekawej 
gamie kolorystycznej. 
Zainteresowani tema-
tem na pewno znajdą 

ciekawe wskazówki na portalu YouTube, 
gdzie pokazano krok po kroku w wielu fil-
mikach jak je wykonywać.

- Mamy w ofercie ogromną ilość produk-
tów dekoracyjnych, których wykorzystanie 
ogranicza tylko i wyłącznie ludzka fanta-
zja. Wykorzystując farby akrylowe, czy wi-

trażowe w połączeniu z konturówkami 
(tzw. reliefami) można wyczarować 

piękne ozdoby nie tylko z okazji 
Bożego Narodzenia, ale rów-

nież na Wielkanoc, gdyż tam 
mamy też całą gamę styro-
pianowych zajączków, jajek, 
kurczaczków etc. 

Sklep oczywiście prowadzi 
szerszą sprzedaż. Jego głów-
nym trzonem są artykuły 
biurowe, szkolne oraz kre-

atywne i artystyczne.  W te 
produkty Klienci mogą się za-

opatrywać cały rok na okrągło.

- Mimo, że na rynku wejherowskim jeste-
śmy od trzech lat, to nadal odkrywają nas 
nowi Klienci, którzy są zaskoczeni szerokim 
wyborem i cieszą się, że mają taki sklep. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich Klientów, 
zarówno z powiatu wejherowskiego, jak i 
puckiego do odwiedzin naszego sklepu w 
Wejherowie. - mówi nam właścicielka, pani 
Magdalena Mudlaff.

Sklep znajduje się w ścisłym centrum Wej-
herowa przy ul. Rzeźnickiej 12i – obok Baru 
Chata ( dawny sklep z farbami).  Telefon do 
sklepu to (58) 778-43-84. Warto też w razie 
większego zapytania wysłać wiadomość e-
mail pod adres sklep@paper4you.pl

Od właścicielki sklepu otrzymaliśmy za-
pewnienie, że na zakupy produktów nie-
zbędnych do wykonania dekoracji świą-
tecznych do końca roku  gwarantuje rabat 
w wysokości 15% dla wszystkich tych, któ-
rzy pojawią się w sklepie z tym wydaniem 
Expressu!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Ręcznie robione ozdoby świąteczne – już dziś 
poczuj atmosferę Świąt Bożego Narodzenia
Chociaż do Świąt jeszcze kilka tygodni, już dziś możemy rozpocząć przygotowania do tych najradośniejszych, 
rodzinnych dni tworząc wyjątkowe i niepowtarzalne ozdoby, które nie kupimy w żadnym sklepie.
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SPRZEDAM
SPRZEDAM ziemie 25000m2 
w Łówczu Górnym, koło Strze-
bielina, cena do negocjacji. Tel: 
607-773-292.

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

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

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

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

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

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

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 

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

DO WYNAJĘCIA

GARAŻ do wynajęcia Kartuzy 
Mściwoja. Tel: 695-813-159.

MIESZKANIE 3 pokojowe, 
umeblowane, wyposażone, 
Lubowidz. Tel: 509-979-630

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

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

KUPIĘ auto do 2000 zł małe. 
Tel: 785-015-655

INNE

SPRZEDAM tanio cztery opo-
ny zimowe z felgami 155.70.13.
rocz.09. 09. Cena 320 zł, tel. 510 

501 955

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz ma-
tematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

TOWARZYSKIE

POZNAM fajną dziewczynę. 
Ja chłopak 25 lat z Sopotu. Tel: 
696-454-028

ZAPOZNAM samotna panią z 
kartuz w wieku 40-50 lat, mile 

widziane panie puszyste! Tel: 
518-995-461

MIŁY, kulturalny chłopak, lat 
41, pozna panią w celu stałego 
związku. Rumia. Tel: 515-314-
284.

SYMPATYCZNY, bez nałogów, 
szuka na dłużej subtelnej, miłej 
z małego trójmiasta lub okolic. 
Tel: 737-376-853

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

KAWALER 45 lat z własnym 
mieszkaniem, pracujący, 
niepalący pozna Panią. Tel: 
692-915-998 

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

SPRZEDAM drewno kominko-
we gałęziówkę i do pieców CO. 
Tel: 782-846-927

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

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

REDAKCJA
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BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,

tel. 660 731 138
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DRUK Agora SA
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
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REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

REDAKCJA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA www.pomorski.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

SPRZEDAM tanio cztery opony 
zimowe z felgami 155.70.13.
rocz.09. 09. Cena 320 zl.t.510 
501 955

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190

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

DREWNO opałowe do komin-
ków i co. Także ciętą gałęziówkę 
sprzedam. Możliwość dowozu 
gratis. 

SPRZEDAM pluszowy mis 
80cm wys. 40zł. Kuchnia na 
baterie 1m wysokość, szerokość 
60cm + naczynia itp 80zł. Stan 
bardzo dobry, � rma smeby. Tel: 
798-020-532

POMOC, mam 6-cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków czy-
stości, artykułów spożywczych, 
artykułów szkolnych z góry 
dziękuję. Tel: 512-757-719

MEKOWSKI – kartuski malarz. 
Sprzedam dwa obrazy malo-
wane na desce o wymiarach 
23/49. Tel: 607-154-049

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

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

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

MATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor 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, 
zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 
kluczy, cena: 400 zł, tel. 501 
539 159

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

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan ideal-
ny, Wejherowo, 505-567-034

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

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

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

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

Bądź na bieżąco!
pomorski.info

Kandyduję do Rady Miasta Wejherowa z okręgu 
nr 2. Od ponad 25 lat czynnie zajmuje się spor-
tem, a moją  pasją jest karate Shotokan. Jedno-
cześnie jestem instruktorem rekreacji ruchowej 
o specjalności samoobrona. Jeżeli zostanę po-
party i wybrany w wyborach samorządowych 
do Rady Miasta Wejherowa. Deklaruję, iż stwo-
rzę na terenie całego miasta bezpłatne zajęcia 
sportowe w karate Shotokan z akcentami samo-
obrony dla wszystkich chętnych osób. 

mgr Mariusz Stanisław Krawiec

Stawiam 
na sport
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Na ostatnim Walnym Zebra-
niu został pan jednogłośnie 
wybrany Prezesem Wejhe-
rowskiego Towarzystwa Cy-
klistów - gratulacje. Proszę 
przybliżyć cele waszego 
stowarzyszenia.

–  W tym miejscu, korzysta-
jąc z okazji chciałem podzię-
kować za zaufanie członkom 
WTC i byłemu prezesowi 
Tomkowi Gawędzie za prowa-
dzenie naszej organizacji przez 
ostatnie 4 lata. Celem WTC 
jest przejawianie i wspieranie 
inicjatyw oraz postaw służą-
cych dobru wspólnemu, a w 
szczególności wspieranie roz-
woju przyjaznej rowerzystom 
„szeroko rozumianej infra-
struktury drogowej”, służącej 
komunikacji, turystyce i rekre-
acji rowerowej oraz uprawia-
niu sportu, działania na rzecz 
zrównoważonego transportu 
i integracji lokalnego społe-
czeństwa, zdrowego trybu ży-
cia i ochrony środowiska. 

Jakie są najważniejsze im-
prezy i działania WTC?

– WTC wspólnie z organi-
zacjami rowerowymi z Trój-

miasta od kilku lat organizuje 
w czerwcu Wielki Przejazd 
Rowerowy do Trójmiasta dla 
tysięcy mieszkańców, nato-
miast w maju od 11 lat w Kąpi-
nie odbywa się Leśny Maraton 
Rowerowy, który organizowa-
ny jest we współpracy z Nad-
leśnictwem oraz Gminą Wej-
herowo. Ambicją WTC jest 
masowa edukacja mieszkań-
ców, kierowców i rowerzy-
stów dotycząca „bezpiecznego 
koegzystowania wszystkich 
uczestników ruchu” na ulicach 
i ciągach pieszo-rowerowych. 
Pragniemy, aby inwestycje 
samorządów i GDDKIA do-
tyczące infrastruktury komu-
nikacyjnej były konsultowane 
z naszym środowiskiem ro-
werowym. Zbyt często pro-
jektanci dróg omijają potrzeby 
dynamicznie rosnącej grupy 
rowerzystów, którzy korzystają 
z roweru, jako środka trans-
portu, a nie tylko rekreacyjnie 
i zdrowotnie w okolicznych 
lasach. Chcemy pozytywnie 
zmieniać mentalność dro-
gowców, samorządowców i 
wszystkich decydentów.

Czas spojrzeć prawdzie prosto 
w oczy. Czas zadać sobie pyta-
nie dlaczego w Wejherowie nie 
ma sprzyjającego klimatu dla 
rozwoju i propagowania spor-
tu? Ten artykuł przybliży na ja-
kim poziomie jest obecnie spor 
i jego rozwój w Wejherowie.  

Fakty są takie: Wejherowo nie 
posiada miejskiego ośrodka 
sportu i rekreacji, hali widowi-
skowo - sportowej, stadionu, 
3 szkoły podstawowe ćwiczą 
jeszcze w holach szkolnych, 
boiska ze sztuczna nawierch-
nią działają od kwietnia do 
listopada, oczywiście w godzi-
nach wyznaczonych, brakuję 
współpracy władz miasta z 
organizacjami pozarządowy-
mi, przeznacza się 200 tysięcy 
rocznie na blisko 30 stowarzy-
szeń sportowych. Jednym sło-
wem sport mamy na poziomie 
lat 90 - tych. Oto kilka przykła-
dów.

Boisko przy hotelu Bliza 
za Osiedlu Przyjaźni oraz 
boisko na Smiechowie

Kiedys boisko tętniłlo ży-
ciem. teraz załatwiają się tam 
psy. Włodarze nie poszli z du-
chem czasu i zostawili zawod-
nikom twardy piach i zardzie-
wiałe bramki. W 2007 roku 
Krysztof Hildebrandt i radni 
Wolę Wejherowo przeznaczyli 
200.000 złoltych na renowa-
cję tego boiska. Niestety in-
westycja nie powiodła się. Do 
dziś po deszczu sa tam kału-
że wielkości bajora. W tym 
roku incjatywa mieszkańców, 
jaką miało być wybudowanie 
MOSIRU w miejscu boiska 
zetknęła nie popraciem jej 
przez władze Wejherowa. 
Drugim zaniedbanym bo-
iskiem jest teren przy Wazie 
na Smiechowie, tam również 
zamiast uprawiających sport 
mnieszkańców są przecha-

Wejherowo - miasto upadającego sportu

dzają się ludzie ze swoimi pu-
pilami. 

Brak sal sportowych przy 
szkołach

Budowa sal sportowych przy 
szkołach w Wejherowie to temat 
rzeka, wałkowany już ponad 10 
lat. Niewiarygodne, prawda? 
Co jakiś czas Bogdan Tokowicz 
wraz ze swoimi podwładnymi 
dyrektorami ogłaszaja, że pro-
jekt już jest. A nadal nie ma sali 
przy szkole numer 9, numer 5 i 

Zespole Szkół nr 1. Rada Rodzi-
ców prostestuję, rodzice stracili 
cierpliwośc, a pan Tokłoiwcz 
swoje. W przyszłym roku rusza 
budowa. I tak w koło macieja. 
Sal sportowych, jak niema tak 
nie ma. Dzieciaki mają mozli-
wośc rozwoju osobowości na 
korytarzach szkolnych lub tere-
nach poza szkołami. Dając dla 
przykładu asfaltowe boisko przy 
ZS nr 1 jasno trzeba stwierdzić, 
że takie obiekty są niezbepiecz-
ne. 

Brak pomocy dla WKS Gryf 
Wejherowo

Gryf Wejherowo oprócz 
szkolenia młodzieży w naszym 
mieście zajmuję się rownież 
ogromną promocją Wejhero-
wa na terenie całego kraju. Od 
2004 roku władze klubu muszę 
uporać się z problemami, rzecz 
jasna finansowymi. Ze stron 
władz miasta mogą liczyć je-
dynie na szykanowania i brak 
pomocy finansowej na drużyne 
seniorów. 

Tak wygląda realny obraz 
sportu i jego rozwoju w Wej-
herowie. W budżecie na przy-
szły rok równiez prezydent i 
jego ugrupowanie przeznaczy-
ło nieco ponad 200 tysięcy na 
wszystkie stowarzyszenia spor-
towe, sale gimnastyczne nie 
powstaną, MOSIRU nie będzie. 
Tak wygląda klimat sportowy w 
naszym mieście. 
(łn)

Potrzebna infrastruktura 
i zmiana mentalności
Z Arkadiuszem Szczygłem, nowym prezesem 
Wejherowskiego Towarzystwa Cyklistów, 
rozmawia Rafał Korbut. 

Dlaczego rozwój ruchu 
rowerowego jest tak ważny – 
zwłaszcza w miastach?

– Korzyści z użytkowania ro-
weru występują w wielu obsza-
rach: ekonomiczne – jest to tani 
i efektywny środek transportu 
– infrastruktura rowerowa jest  
wielokrotnie tańsza od samo-
chodowej, zdrowotne - popra-
wia naszą kondycję, poza tym 
udowodniono, że codzienne ko-
rzystanie z roweru wydłuża życie 
i poprawia jego jakość, urbani-
styczne – zajmuje mało miejsca 
– więcej rowerzystów zamiast 
samochodów – to mniejsze kor-
ki w miastach i efektywniejsza 
zabudowa miast, społeczne – 
jazda na rowerze jest relaksują-
ca.  Podróże 2-5 km w miastach 
i przedmieściach warto zastąpić 
w większej skali rowerem – jak 
to się odbywa z powodzeniem  
od kilkunastu lat na zachodzie 
Europy. Miasto otwarte dla ro-
werów to dziś nowoczesne mia-
sto.

Dziękuję za rozmowę.

16 listopada odbędą się wy-
bory samorządowe, w których 
o fotel prezydenta ubiega się 
4 kandydatów. Postanowiłem 
przyjrzeć się opinii kandyda-
tów odnośnie rejestratorów na 
ulicy Orzeszkowej.

Prezydent Krzysztof Hilde-
brandt do dnia dzisiejszego nie 
podjął żadnych kroków w celu 
realizacji wniosku od Głów-
nego Inspektora Transportu 
Drogowego, który stanowił 
realizację polecenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju, mó-
wiącego o tym, że rejestratory 
umieszczone na skrzyżowaniu 
Orzeszkowej z DK 6 powinny 
zostać usunięte. Ponadto, z 
przebiegu ostatniej sesji Rady 
Miasta możemy wnioskować, 
że prezydent oraz jego radni 
nie planują podejmować żad-
nych działań w celu poprawy 
bezpieczeństwa na skrzyżowa-
niu, ponieważ w dalszym cią-
gu nie widzą problemu, który, 
jak wiemy, jest ogromny.

Kandydatem na prezyden-
ta, który od samego początku 
wyrażał swoje poparcie dla 
sprawy jest Jacek Gafka. Był 
on współautorem petycji do 
Pana Ministra, pod którą pod-
pisało się 6 tysięcy osób. Po-
magał w organizacji spotkań 
z mieszkańcami w tej sprawie 
i zadeklarował, że zdejmie wi-
deorejestatory. Poprawa bez-
pieczeństwa na skrzyżowaniu 
jest więc dla niego ważna i w 
razie zwycięstwa w wyborach 
podejmie niezbędne czynno-
ści w tym zakresie.

O planach dwóch pozosta-
łych kandydatów - Aleksan-
dra Lewandowskiego oraz 
Marka Kurowskiego - wiemy 
najmniej, natomiast jedno jest 
pewne: również stoją po stro-
nie, że rejestratory są jedną z 
najbardziej nieudanych „in-
westycji”, którą należy zwal-
czyć.

Podsumowując, mamy wy-
nik 3:1, co pokazuje, że więk-
szość kandydatów podziela 
zdanie mieszkańców, Mini-
sterstwa oraz innych organów 
dbających o nasze bezpieczeń-
stwo, że rejestratory stwarzają 
problem, który jak najszybciej 
powinno się rozwiązać. Szko-
da tylko, że nie potrafią zro-
zumieć nas obecne Władze 
Miasta, chociaż sam wynik, 
pokazuje, że istnieje duża 
szansa na to, że po 16 listopa-
da ktoś zabierze się za popra-
wę bezpieczeństwa na skrzy-
żowaniu ulicy Orzeszkowej z 
drogą krajową nr 6.

Wszystkie informacje od-
nośnie rejestratorów możecie 
Państwo śledzić na Fan Page 
„Liczniki świateł na drogi w 
Wejherowie”.
Dawid Kiliński

Wynik 3:1 na 
Orzeszkowej
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Wydaje się, że listopad 
może być przełomowym 
momentem dla  wejherow-
skiego sportu. Wiąże się to 
z wyborami samorządowy-
mi oraz historyczną chwilą, 
jaką jest odejście po 
10-letniej kadencji prezesa 
Rafała Szlas. Jak odnosi się 
Pan do tych wydarzeń?

- Tak jak pozostałym gra-
czom, również i mi jest cięż-
ko wyobrazić sobie Gryfa bez 
tego Prezesa. Mówisz „Gryf ”, 
myślisz „Rafał Szlas”. Jestem 
zawodnikiem Klubu od po-
nad dekady, więc osoba pana 
Prezesa zawsze była obecna i 
pomocna w rozmaitych spra-
wach. Z tego, co obecnie wie-
my, nie widać na horyzoncie 
żadnego następcy, przez co 
przyszłość jest jedną, wielką 
niewiadomą. Jednak należy 
na to spojrzeć takze ze strony 
pana Rafała. Ogrom pracy, 
czasu i funduszy poświęco-
nych dla funkcjonowania 
WKS-u, często kosztem życia 
rodzinnego, prywatnego. Do 
tego dochodzi wiele przeciw-
nych czynników, jak choćby 
brak współpracy z włodarza-
mi Wejherowa czy trudności 
w pozyskiwaniu sponsorów. 
Myślę, że w końcu trzeba było 
powiedzieć „dość”. Jeśli cho-
dzi zaś o wybory to jesteśmy 
wszyscy dobrej myśli. Wie-
rzymy, że frekwencja będzie 
wysoka. Świadomość spo-
łeczeństwa wzrasta i ludzie 
przestają się godzić na liczne 
decyzje podejmowane przez 
władze. Mnóstwo osób mówi 
mi, że to dobry moment, aby 

po tak wielu latach coś się w 
mieście zmieniło. Że to jest 
ten właściwy moment dla lu-
dzi młodych, ambitnych i peł-
nych nowych pomysłów.

I to kieruje nas do następ-
nego pytania. Co kierowa-
ło Tobą podczas podjęcia 
decyzji dotyczącej startu w 
wyborach do Rady Miasta 
Wejherowa ?  Jaki jest Twój 
główny cel w przypadku 
ewentualnej wygranej?

- Początkowo nie chciałem 
w to brnąć, jednak za namową 
swoich znajomych i sąsiadów 
zdecydowałem się podjąć to 
wyzwanie. I z pełną świado-
mością, już teraz mogę to po-
wiedzieć, że dobrze zrobiłem, 
bez względu na rezultat tych 
wyborów. Poznałem szereg 
ludzi gotowych do działania, 
konkretnych, którym zależy na 
rozwoju Wejherowa, dbałości 
o jego mieszkańców, a nie wy-
łącznie na poprawie walorów 
estetycznych miasta. Osoby, 
którzy tak jak ja, są przekona-
ne, że tylko WSPÓLNĄ pracą 
i DIALOGIEM z ludźmi jeste-
śmy w stanie poprawić wiele 
aspektów, z którymi na co 
dzień się spotykamy.

Podczas ostatniej sesji 
Rady Miasta podpisa-
no wstępną uchwałę o 
budżecie na 2015 rok, w 
tym m.in. na sport. Czy 
uważasz, że przekazywane 
środki są wystarczające, 
aby młodzież mogła się 
rozwijać w naszym mie-
ście?

- Patrząc na ilość klubów i 
stowarzyszeń sportowych w 
Wejherowie oraz liczbę ludzi, 
dzieci zrzeszonych w tych or-
ganizacjach to kwoty dotacji 
są po prostu śmieszne. Tym 
bardziej ciekawi mnie fakt, że 
po wielu uwagach mieszkań-
ców i niektórych radnych cał-
kowita kwota dotacji na sport 
na przyszły rok nie została 
powiększona nawet o złotów-
kę. Jednak jeszcze większą 
bolączką naszego miasta jest 
ogromny brak infrastruktury 
sportowej począwszy od sal 
gimnastycznych przy szko-
łach, poprzez bieżnie, wielo-
funkcyjne boiska ze sztuczną 
nawierzchnią, a kończąc na 
stadionie miejskim, pełnowy-
miarowym boisku czy Miej-
skim Ośrodku Sportu i Re-
kreacji, które prężnie działają 
choćby w pobliskiej Redzie 
czy Rumi.

Przed obecnym sezonem 
zostałeś asystentem trene-
ra Erwina Hierasimczyk w 
zespole juniorów starszych 
Gryfa Wejherowo.  Jakie 
wrażenia z nowej perspek-
tywy?

- Z pewnością inaczej stoi się 
po „tej” drugiej stronie, jed-
nak z tymi zawodnikami bez 
problemu nawiązuje się kon-
takt i o wiele łatwiej jest od 
nich czegokolwiek wymagać. 
Są to prawie dorośli chłop-
cy, którzy doskonale wiedzą, 
że w chwili obecnej piłka 
nie jest już jedynie zabawą a 
może stać się dla nich okazją 
do wkroczenia przykładowo 

Brakuje infrastruktury sportowej
Na dłuższą rozmowę dotyczącą końcówki rundy a także wyborów i sytuacji sportu w mieście, 
zaprosiliśmy obecnego kapitana wejherowskiej jedenastki, Macieja Szymańskiego.

sposób się uzupełniamy. Ale 
nie zapominam jednak o wy-
mogach licencyjnych. W chwi-
li obecnej uczestniczę w kursie 
trenerskim UEFA C, a wraz z 
początkiem nowego roku mam 
nadzieję zostać już kursantem 
kolejnego szczebla tej drabin-
ki trenerskiej, a mianowicie 
UEFA B.

Natomiast na boisko w 
charakterze zawodnika 
wróciłeś po dłuższej prze-
rwie i to z opaską kapitana 
na ramieniu. Jak czujesz się 
w tej roli?

- Jest to dla mnie olbrzymie 
wyróżnienie i nobilitacja, tym 
bardziej, że jestem wychowan-
kiem Gryfa. Z kolei dłuższa 
przerwa spowodowana kolej-
nym złamaniem uniemożliwiła 
mi na kilka tygodni uprawianie 
sportu i niestety do tej pory wi-
dać tego konsekwencje. Nie je-
stem w stanie zaangażować się 
na 100 % w każdym spotkaniu 
czy treningu, ciągle istnieje we 
mnie jakaś blokada psychiczna. 
Gdyby nie bardzo wąska kadra, 
jaką dysponujemy, to z pewno-
ścią usiadłbym na ławce przy 
obecnej dyspozycji. Jednak nie 
miałbym z tym większego pro-
blemu, liczy się przede wszyst-
kim zespół jako całość.

Zbliża się koniec rundy, 
wejherowski Gryf upa-
trywany był jako faworyt 
tych rozgrywek. Obecnie 
plasujecie się na 3. pozycji 
w tabeli. Co miało wpływ 
na to , że z drużynami, 
wydawałoby się teoretycz-
nie słabszymi, miewaliście 
problemy, żeby odnosić 
zwycięstwa?

- Wydaje mi się, że tak jak 
już wcześniej wspomniałem, 

wpływ miała na to liczba i 
doświadczenie zawodników. 
Wcześniej o tym proble-
mie mówił również Michał 
Skwiercz czy trener Kotwica. 
Jednak jako główny powód 
podałbym brak koncentracji 
od pierwszego do ostatniego 
gwizdka sędziego oraz nasze 
pojedyncze błędy.

Od pierwszego miejsca w 
tabeli ligowej dzieli Was już 
tylko 1 punkt, a przed Wami 
ostatni mecz. Jak oceniasz 
szanse Gryfa na zakoń-
czenie rundy jako lider 
rozgrywek?

- Wierzę, że zdobędziemy 
trzy punktów, ambicjonalnie 
„zagryziemy” przeciwników, 
pokażemy większą dojrzałość 
w grze. Jednak jak to w pol-
skiej piłce bywa, musimy liczyć 
również na korzystne rozstrzy-
gnięcie pozostałych spotkań. 
Mam nadzieję, że wszystko się 
ułoży i rundę zakończymy na 
pierwszym miejscu, co byłoby 
świetną kartą przetargową w 
poszukiwaniu sponsorów, oso-
by na stanowisko prezesa, jak i 
w celu zwiększenia dotacji na 
nasz Klub. Korzystając jeszcze 
z tej możliwości, chciałbym 
serdecznie zaprosić wszyst-
kich na ostatni mecz Gryfa w 
rundzie jesiennej. W najbliż-
szą niedzielę, 16-ego listopada 
o godzinie 14:00 zmierzymy 
się na własnym boisku z Astrą 
Ustronie Morskie. Doping 
sympatyków dodaje nam za-
wsze dodatkowych „skrzydeł”. 
I nie zapomnijmy również o 
wyborach samorządowych! 
Również 16-ego w niedzielę. 
Narzekać potra�  każdy, ale 
decydować i coś zmieniać tyl-
ko nieliczni. A do odważnych 
świat należy!

na III-ligowe boiska. Wydaje 
mi się, że mój staż zawodniczy 
tylko może pomóc w tym wy-
padku. Dobrze dogadujemy się 
z trenerem Erwinem, w pewien 
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