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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

Zaledwie 3 procent 
głosów wynosi 
różnica poparcia, 
jakie uzyskali 
w wyborach 
samorządowych 
Elżbieta Rogala-
Kończak, 
dotychczasowa 
burmistrz miasta 
(Gospodarność), 
i Michał Pasieczny, 
w kończącej się 
właśnie kadencji 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
Rumi (Platforma 
Obywatelska). 
Teraz zmierzą się 
ze sobą w drugiej 
turze wyborów. 
Kto zatem zostanie 
burmistrzem? 
Czy po 12 latach 
sprawowania rządów 
przez  Elżbietę 
Rogalę-Kończak 
dojdzie do zmiany 
na zajmowanym 
przez nią stanowisku 
burmistrza? 
O tym zadecydują 
mieszkańcy. 

Więcej o wyborach 
w Rumi na 
str. 7 – 10

TO ONI ZMIERZĄ SIĘ 
W DRUGIEJ TURZE
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Elżbieta Rogala-Kończak, 
Gospodarność

Michał Pasieczny, 
Platforma Obywatelska
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Wybory, wybory i po wyborach. Jeszcze nigdy nie widziałem tylu 
domokrążców naraz. Wiecie o kim mówię? Tak, o kandydatach 
na radnych miejskich, powiatowych i na prezydenta. Przedsta-
wiali się, wręczali ulotki, czasami kalendarzyki ze swoją podobi-
zną. Był nawet taki jeden, mocno starszy pan, co to wędrował po 
Osiedlu Kaszubskim i darował wyborcom książki. Skąd on miał na 
to pieniądze? Ale, dziś nie o tym chciałem Państwu opowiedzieć. 
Dziesięciu radnych poprzedniej kadencji straciło fuchę, lub sami 
zrezygnowali z reelekcji. Są nowi. O nich za tydzień. Kogo zatem 
nie zobaczymy na Sali obrad Rady Miasta Wejherowa? Zacznę 
od przewodniczącego Leszka Glazy. Pokonał go w wy- bo-
rach Maciej Łukowicz. Dlaczego pan Glaza przegrał? 
Pewnie nie za bardzo chciał kandydować. Kampa-
nii prawie w ogóle nie prowadził. Po trzecie zbu-
dował sobie tę samą swoją ulicę, drugi raz 
w ciągu trzech kadencji. Przesadził. De-
klarował, że będzie przewodniczą-
cym wszystkich radnych, a był 
zawsze przewodniczącym 
radnych Wolę Wejherowo. 
Następny, który odszedł, to 
kierowca Mieczysław Maku-
rat. Nie był zbyt wyróżniają-
cym się radnym, ale był. Prze-
grał z kretesem z tuzem Śmie-
chowa, czyli z Markiem Budni-
kiem. Nie miał szans na reelek-
cję. Trzeci nieobecny to Witold 
Mocek. Kiedyś nawet przygotowy-
wał się do fuchy prezia. Miał w swoim 
czasie epizod bycia członkiem Zarządu 
Miasta, gdy te zarządy jeszcze funkcjo-
nowały. Wybrał wolność i nie kandydo-
wał. Siedzący obok niego Zbigniew Chucha-
ła też uciekł. Ten jednak zamarzył, 
aby zostać radnym powiatowym. 
Według wszelkich znaków na 
Ziemi i Niebie udało mu się. Ko-
lejny niekandydujący, to lekarz 

Mirosław Ruciński. Najpierw opuścił pewną partię, potem zniknął 
z klubu radnych tej partii. Drugi na liście radnych wagarowiczów. 
Może odnajdzie się w najbliższym czasie w najmniej spodziewa-
nym miejscu? Nie zobaczymy też lekarki Danuty Nowocińskiej. 
Zrezygnowała ze startu w wyborach. Dlaczego? Pewnie napisze 
kiedyś książkę i nam opowie. Siódmym, który zwolnił miejsce in-
nemu radnemu, to Paweł Panek. Cichutko sobie zawsze siedział 
na posiedzeniach, nikomu nie wadził. Ten z kolei wyemigrował. 
Widocznie rządy Tuska mu nie odpowiadały, i śmignął do…mia-
sta Redy. Ósmym jest śpiewak, o� cer i doktor nauk humanistycz-
nych w jednej osobie, czyli Zygmunt Hazuka. Dlaczego ten prze-
grał? Widocznie para� a poparła innego chętnego. Jeszcze dwoje  
radnych z kadencji 2010 - 2014 nie zobaczymy. Pierwszy to urzęd-
nik powiatowy Mirosław Lademann. Dostał kosza od wyborców. 
Miał zbyt silnego przeciwnika, to po pierwsze. Po drugie kampa-

nii nie miał żadnej. Dziwne to o tyle, że wystąpił w barwach PI-
S-u i był popierany przez Wolę Wejherowo. Największy bla-

maż polega na tym, że przegrał z bezpartyjnym kandyda-
tem z listy PO. Chyba biedaczek nie będzie mógł spać 

po nocach? Największą przegraną jest magister Te-
resa Patsidis. Powiem tyle, że Rada Miasta bez niej 

już nigdy nie będzie taka sama. Jej porażki nikt 
nie przewidywał, poza konkurentem z listy PO. 

Kto teraz będzie na sesjach pouczał i wycho-
wywał radnych? No kto? Płacz pani magister 

jest słyszalny od niedzielnej nocy po dziś 
dzień. Zgodnie z obietnicą złożoną na 

wstępie, za tydzień przedstawię nową 
radę w całości. A tam zmiany, zmiany, 
zmiany…

Lista nieobecności

na stronie: www.gwe24.pl

Jakub W. 

Archiwalne felietony 
Jakuba W. można znaleźć
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Dyżur 
reportera

Nasz reporter czeka
na Państwa zgłoszenia!

dzwoń:
pn.-pt., 1000-1600

606 112 745

Jest miejsce? 
To zajmę dwa... 

Kierowcy parkujący swoje auta byle jak i niezgodnie 
z przepisami to niestety wciąż często spotykany 
widok. Jedną z takich sytuacji uwieczniła na zdjęciu 
nasza Czytelniczka.
Zdjęcie zostało zrobione na parkingu w Redzie(na 
ulicy Olimpijskiej). Sytuacja powtarza się prawie 
codziennie, kierowcy na tym parkingu po prostu 
parkują, jak im się żywnie podoba.
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„Badanie zachowań komu-
nikacyjnych mieszkańców 
GOM” obejmuje zasięgiem 
powiaty lęborski, pucki, wej-
herowski, kartuski, gdański, 
nowodworski, tczewski i mal-
borski oraz miasta na prawach 
powiatu: Gdańsk, Gdynię i 
Sopot.

- Zebrane w ramach an-
kiety informacje pozwolą na 
sporządzenie precyzyjnego 
modelu obecnego ruchu w 
metropolii. Odpowiedzą na 
pytania, skąd i dokąd jeździ-
my albo chodzimy, w jakich 
godzinach, jakimi środkami 
transportu, ile trwają nasze 
podróże. To pozwoli nam 
przygotować model komuni-
kacyjny, który zostanie wy-
korzystany przy planowaniu 
systemu transportowego oraz 
inwestycji w infrastrukturę 
transportową tak, by dopaso-
wać ją do potrzeb mieszkań-

ców, którzy są przecież naj-
istotniejsi w naszych planach 
– wyjaśnia Paweł Adamowicz, 
prezydent Gdańska i prezes 
stowarzyszenia Gdański Ob-
szar Metropolitalny. 

Wywiady zostały zaplanowa-
ne na pierwsze dwa tygodnie 
listopada. Ankiety zawierają 
pytania o charakterze socjo-
logicznym (chodzi o zbadanie 
cech próby i jej reprezenta-
tywności) oraz pytania doty-
czące podróżowania z dnia 
poprzedzającego wywiad.

Koszt całej strategii Trans-
portu i Mobilności wyniesie 
527 000 zł. Największa część 
tej sumy to właśnie badania 
- zachowań transportowych 
mieszkańców i kompleksowe 
badanie ruchu.

- Pamiętajmy, że wiele za-
chowań transportowych 
może zmienić np. urucho-
mienie Pomorskiej Kolei Me-

Czym jeździcie do pracy i szkoły? 
Autobusem, samochodem, a może jednak rowerem lub pieszo? Takie pytania usłyszało osiem tysięcy mieszkańców metropolii, których odwiedzli 
ankieterzy PBS. Zbierają oni dane potrzebne do przygotowania Strategii Transportu i Mobilności Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. 

tropolitalnej. Samorządy mają 
w planach wiele istotnych dla 
modelu transportowego inwe-
stycji takich jak wydłużenie 
linii SKM do Wejherowa czy 

nawet do Tczewa. Strategia ma 
podpowiedzieć jak planować 
transport uwzględniając te 
zmiany oraz m.in. w jaki spo-
sób metropolitalni przewoź-

nicy powinni ze sobą współ-
pracować – mówi Sławina 
Klawiter, koordynator projektu 
z ramienia GOM. 

Prezydent Adamowicz jasno 

wskazuje, jakie są priorytety 
metropolii w tym zakresie: - 
Najistotniejszy będzie dla nas 
ruch pieszych oraz komunika-
cja publiczna, bo to na prze-
konywaniu mieszkańców do 
niej najbardziej nam zależy. 
Chcemy tak ułożyć ruch wokół 
węzłów integracyjnych różne 
środki transportu, by umożli-
wić pasażerom sprawne i wy-
godne przesiadki. Zastanawia-
my się też nad inwestycjami w 
monitorowane parkingi rowe-
rowe oraz metropolitalny rower 
publiczny.

-Wiele zachowań 
transportowych może 
zmienić np. uruchomie-
nie Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej (na zdję-
ciu) – tłumaczą autorzy 
badania
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To najkrótszy komentarz do 
informacji nowego ministra 
spraw zagranicznych Grzegorza 
Schetyny o zadaniach polskiej 
polityki zagranicznej w latach 
2014-2015, przedstawionej po-
słom na ostatnim posiedzeniu 
Sejmu. To żadne zaskoczenie, bo 
przecież premier Ewa Kopacz, 
w swoim niedawnym expose 
zapowiedziała, że w tym obsza-
rze, jej rząd będzie kontynuował 
politykę rządu Tuska.

Minister Schetyna mocno 
to w swoim wystąpieniu zaak-
centował, dziękując przy okazji 
swojemu poprzednikowi, Ra-
dosławowi Sikorskiemu za to, 
że „pozostawił polską politykę 
w dobrej kondycji”. Oczywiście 
opozycja jest odmiennego zda-
nia. Nie będę omawiał wszyst-
kich tez jego wystąpienia, bo nie 
pozwala na to formuła felietonu. 
Skoncentruję się na polityce 
wschodniej i naszych relacjach 
z UE oraz NATO, bo to one są 
fundamentem naszego bezpie-
czeństwa. Schetyna dobitnie 
powtórzył, że nie chcemy no-
wej zimnej wojny i że nie zależy 
nam na nowej „żelaznej kur-
tynie”, choćby miała ona prze-
biegać na Bugu lub Dnieprze. 
Wiemy dobrze, czym to grozi. 

Poprawa stosunków z Rosją, 
pogorszonych w związku z jej 
ingerencją w wewnętrzne spra-
wy Ukrainy, jest rzecz jasna w 
naszym interesie. Ale nie za cenę 
porzucenia Ukrainy. Schetyna 
ma rację mówiąc, że „europej-
skie bezpieczeństwo jest jedno 
i niepodzielne”. Doświadcze-
nie uczy bowiem, że napięcia, 
konflikty, kryzysy w jednym 
państwie szybko rozprzestrze-
niają się na sąsiednie. Ponieważ 
dotychczasowa Europejska Stra-
tegia Bezpieczeństwa podczas 
kryzysu na Ukrainie nie zdała 
egzaminu, Schetyna zasygnali-
zował potrzebę jej nowelizacji. 
Chce także reanimować Trójkąt 
Weimarski oraz Grupę Wy-
szehradzką, które powinny od-
grywać dużo ważniejszą rolę w 
polityce europejskiej niż obec-
nie. Ale podstawowym filarem 
naszego bezpieczeństwa wciąż 
pozostaje NATO. Dlatego jeste-
śmy zainteresowani umocnie-
niem wschodniej flanki sojuszu, 
budową tarczy antyrakietowej, 
a także stałą obecnością na na-
szym terytorium sił amerykań-
skich lub innych państw NATO. 
Zależy nam także na stopnio-
wym odbudowaniu potencjału 
militarnego naszych europej-

W polityce zagranicznej 
bez zmian

skich sojuszników. Stosowne 
zobowiązania zostały przez nich 
podjęte na niedawnym szczycie 
NATO w Newport. W zasadzie 
jedynym novum w wystąpieniu 
Schetyny była zapowiedź szer-
szego otwarcia na Azję, przede 
wszystkim na Chiny oraz Afry-
kę. Chodzi o naszą polityczną i 
gospodarczą obecność w tych re-
gionach, bo za kilka lat, gdy prze-
staniemy być beneficjentem środ-
ków unijnych, będziemy musieli 
znaleźć nowe rynki zbytu dla na-
szych towarów i usług. Inaczej nie 
utrzymamy obecnego, wysokiego 
tempa wzrostu gospodarczego. 
Ale to długi proces i nie tak szyb-
ko doczekamy się jego efektów. A 
jak zareagowała na wystąpienie 
Schetyny opozycja. Oczywiście 
krytycznie, ale nie aż tak, jak na 
wystąpienia jego poprzednika. 
Występujący w imieniu Klubu PiS 
poseł Krzysztof Szczerski określił 
obecną polską politykę zagra-
niczną jako „słabą i wycofaną”, a 
do Schetyny zaapelował, by nie 
był „ministrem polskiej niemo-
cy”. Natomiast szef SLD Leszek 
Miller postulował wzmocnienie 
pozycji Polski w UE oraz odbu-
dowę wpływów w krajach rozwi-
jających, tak jakby za czasów jego 
premierostwa były one silniejsze. 

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP
Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 
www.budnik.pl
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Trzy dni od zakończenia wy-
borów samorządowych trzeba 
było czekać na pełne wyniki 
wyborów samorządowych. Za-
winił niedopracowany i nieprze-
testowany system informatycz-
ny zliczający głosy. Od dawna 
pojawiały się komentarze, że 
przetarg na stworzenie systemu 
informatycznego był ogłoszony 
o wiele za późno oraz że jedyna 
firma, która zgłosiła się do prze-
targu i go wygrała, ma zbyt małe 
doświadczenie. Prognozowano, 
że system nie będzie gotowy na 
czas i nie sprosta wymogom. 
Tak też się stało – elektronicz-
ne zliczanie głosów, przesyłanie 
protokołów i wyników przez po-
szczególne komisje do centrali 
i drukowanie gotowych proto-
kołów od samego początku po 
prostu nie działało. 

Poniżej podajemy wyniki wy-
borów

Powiat wejherowski
Platforma Obywatelska wpro-

wadziła trzynastu radnych, 
Wspólny Powiat ośmiu, Prawo 
i Sprawiedliwość także ośmiu. 
Taki układ sił w radzie powiatu 
może oznaczać stworzenie koali-
cji Wspólny Powiat i PiS. Wów-
czas te ugrupowania będą mieć 
większość w radzie i wystawią 
swojego kandydata na starostę. 
Nieoficjalnie mówi się, że mo-
głaby to być Gabriela Lisius. 

Radni powiatu: Platforma 
Obywatelska: Józef Reszke, 
Wiesław Szczygieł, Zbigniew 

Chuchała. Ludwik Bach, Leszek 
Winczewski, Jolanta Król, Ewa 
Pasieczna, Jerzy Conradi, Marek 
Kamiński, Zygmunt Treder, Da-
riusz Rytczak, Barbara Wilczyń-
ska i Piotr Pelcer.

Wspólny Powiat: Gabriela Li-
sius, Jacek Thiel.  Anna Jamróz, 
Tomasz Bujak, Ewa Daleka, Ro-
bert Lorbiecki,  Kazimierz Bi-
stroń i Władysław Hirsch. 

Prawo i Sprawiedliwość: Woj-
ciech Rybakowski, Grzegorz 
Gaszta, Łucja Słowikowska, 
Witold Reclaf, Ludwik Zegzuła, 
Ryszard Czarnecki, Genowefa 
Słowi i Krzysztof Bober.

Wejherowo:
Krzysztof Hildebrandt (Wolę 

Wejherowo) ponownie został 
wybrany prezydentem miasta. 
Wygrał w I turze, zdobywając 
niemal 52 proc. głosów. Jego 
głównego kontrkandydata, Jacka 
Gafkę (Platforma Obywatelska) 
poparło prawie 36 proc. głosu-
jących. Kolejni kandydaci na 
prezydenta to Marek Kurowski, 
którego poparło 7,4 wejherowian 
i Aleksander Lewandowski (za-
głosowało na niego 4,87 proc. 
wyborców).

Radni miasta: WW: Paweł 
Formela, Krzysztof Gajewski, 
Henryk Kanczkowski, Henryk 
Jarosz, Mariusz Łupina, Teresa 
Skowrońska, Wojciech Kozłow-
ski, Bogdan Tokłowicz, Dariusz 
Kreft.

PO: Arkadiusz Szczygieł, Bar-
tosz Czyżewski, Jacek Gafka, 

Marek Budnik, Maciej Łuko-
wicz, Mateusz Schmidt, Ryszard 
Kandzora, Rafał Szlas, Tomasz 
Groth.

PiS: Grzegorz Skowroński, 
Marcin Drewa.

Wejherowski Ruch Sąsiedzki: 
Czesław Kukowski.

Reda:
Zgodnie z przewidywaniami 

burmistrzem Redy został po-
nownie Krzysztof Krzemiński.

Radni Redy: Łukasz Lesner, 
Małgorzata Lewińska, Piotr Pe-
pliński, Łukasz Kamiński, Jerzy 
Koska, Karol Kreft, Teresa Tka-
czyk, Dariusz Czylkowski, Kata-
rzyna Osiecka-Brzeska, Mateusz 
Richert, Andrzej Byczkowski, Jan 
Lica, Kazimierz Okrój, Zbigniew 
Frybezowski, Sebastian Kozioł, 
Karolina Bochan, Leszek Hebel, 
Krystian Melzer, Zbigniew Ki-
siel, Katarzyna Fedde i Urszula 
Ładanaj.

Rumia:
Wyniki wyborów z tego miasta 

podajemy na str. 7.

Gmina Wejherowo
W gminie wiejskiej Wejhero-

wo kandydat na wójta – Henryk 
Skwarło, dotychczasowy wójt - 
mógł być pewnym wybrania na 
kolejną kadencję, nie miał bo-
wiem kontrkandydata. Do rady 
gminy wprowadził 15 kandydu-
jących z list swojego ugrupowa-
nia Gospodarna Gmina. 

Są to: Krzysztof Wróblewski, 

Janusz Daniszewski, Wojciech 
Kuziel, Urszula Block, Lucy-
na Pranschke, Hubert Toma, 
Krzysztof Seroczyński, Janusz 
Gafka, Roman Stanisławczyk, 
Kazimierz Kędziora, Grażyna 
Baran, Alojzy Formella, Ryszard 
Doppke, Stanisław Bieszk, Józef 
Pranga. 

Z pozostałych komitetów do 
rady dostali się: Beata Nowicka, 
Tadeusz Danilczyk, Romuald 
Głuszko, Szymon Laga, Zenon 
Pieper i Artur Czaja.

Gmina Łęczyce
Wójtem gminy Łęczyce został 

wybrany Piotr Wittbrodt, który 
to stanowisko zajmował w po-
przedniej kadencji. Otrzymał 
ponad 2,5 tys. głosów, drugie 
miejsce z niemal 1,4 tys. głosami 
zajął Piotr Jasiński, trzeci był Ja-
nusz Kreft (ponad 260 głosów).

W radzie gminy zasiedli: To-
masz Białobrzeski, Krzysztof 
Karczewski, Henryk Kadłubow-
ski, Krzysztof Licau, Marian Eik-
mann, Janusz Labuda, Stanisław 
Barszcz, Elżebieta Gajewska, 
Sylwia Stolz, Andrzej Kos, Teresa 
Bulczak, Wioletta Piankowska, 
Henryk Zyskowski, Piotr Marzec 
i  Ireneusz Chmielewski. 

Gmina Choczewo
Tu rozstrzygnięcie nastąpi w 

drugiej turze. O fotel wójta po-
walczą w niej Wiesław Gębka (w 
I turze zdobył ponad 1,2 tys. gło-
sów) i Jacek Michałowski (ponad 
1,3 tys. głosów). Ponieważ po-

To oni będą rządzić przez najbliższe 4 lata
Wybory samorządowe zakończyły się – znamy już nazwiska tych, którzy zasiądą 
na stanowiskach prezydentów, burmistrzów, starostów i radnych. 

parcie między kandydatami różni 
się o zaledwie ok. 100 głosów – 
najbliższe 2 tyg. kampanii będą z 
pewnością zażarte. 

Do rady gminy dostali się: 
Krzysztof Łasiński, Zbigniew 
Sarzyński, Andrzej Małkowski, 
Grzegorz Kozłowski, Rafał Ko-
walski, Franciszek Fleming, Sa-
bina Fleming, Zbigniew Szafoni, 
Jerzy Detlaff, Krzysztof Waloch, 
Bronisław Nowak, Michał Ziela-
skiewicz, Sylwia Kropidłowska, 
Teresa Lademan, Mateusz Cupry-
niak.

Gmina Gniewino
Zbigniew Walczak ponownie 

został wójtem gminy. I nic dziw-
nego, gdyż startował, nie mając 
żadnej konkurencji. 

W gminie Gniewino jest 8 rad-
nych, którzy jeszcze przed wybo-
rami nie mieli konkurencji, przez 
co mieli „zaklepany” mandat już 
kilka tygodni temu. Są to Bog-
dan Szymikowski, Elżbieta Fie-
dorowicz, Hanna Thiel, Teresa 
Kaczmarek, Dietrich Krzebietke, 
Stefan Bojke, Tadeusz Nawrocki i 
Marek Ruc. 

Do rady dostali się również: Jan 
Patok, Marian Orzeł, Czesław 
Jafernik, Jan Przepióra, Barbara 
Gałek, Andrzej Miedziak, Judyta 
Smulewicz.

Gmina Linia
Jeśli chodzi o stanowisko wójta 

wyborcy nie mieli dylematu, na 
kogo zagłosować, ponieważ była 
tylko jedna kandydatka. Bogusła-
wa Engelbrecht (zdobyła ponad 
50 proc. głosów) przez najbliższe 
4 lata będzie więc zasiadać w fo-
telu wójta. 

Podobnie, jak w gminie Gnie-
wino, także w gminie Linia była 
grupa kandydatów, którzy już w 
momencie startu nie mieli kon-
kurencji: Mieczysław Potrykus, 
Jadwiga Sommer, Hanna Wetta, 
Irena Lewińska, Teresa Hinca, 
Kazimierz Bigus, Czesław Szara-
dowski, Grażyna Ellwart, Wła-
dysław Mielewczyk, Jan Leyk, 
Andrzej Labuda. 

Pozostali radni, którzy musieli 
już pokonać kontrkandydatów, 
to: Jerzy Szulc, Józef Florczyk, Sta-
nisław Stolc i Czesław Hinz. 

Gmina Luzino
Tu, podobnie jak w większości 

innych gmin powiatu wejherow-
skiego nie będzie drugiej tury. 
Wygrał bowiem dotychczasowy 
wójt, Jarosław Wejer. 

Do rady dostali się: Małgorzata 
Licau, Patryk Miotke, Ryszard 
Groth, Stanisław Cejrowski, Da-
riusz Richert, Zdzisław Koszałka, 
Stanisław Engelbrecht, Bartło-
miej Formela, Sylwester Piątek, 
Ryszard Kryża, Edmund Słowi, 
Katarzyna Szczepaniak, Wiesław 
Trepczyk, Dorota Labudda. 

Gmina Szemud
Ryszard Kalkowski zdobył 85 % 

poparcia. Do rady wprowadził aż 
13 (na 15) radnych z list swojego 
komitetu. Są to: Monika Kąkol, 
Ireneusz Czarnowski, Wojciech 
Nowicki, Ewa Kleszczewska, Zyg-
munt Bojke, Kazimierz Hermann, 
Dariusz Pyż, Witold Hoppa, Ma-
ciej Stępka, Sławomir Skiba, Alek-
sandra Perz, Kazimierz Mach, 
Jacek Nawrocki. Radnymi zostali 
też Zdzisław Polaszek i Tadeusz 
Haase. (RaF)
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Firm, oferujących rozmaite 
szkolenia, na rynku nie braku-
je. Nie wszystkie jednak mają 
wystarczające doświadczenie i 
taką ofertę, aby sprostać klien-
tom. Dlatego warto zwrócić 
uwagę na doświadczonych 
szkoleniowców, którzy wiedzą, 
jak przekazywać wiedzę swo-
im słuchaczom. 

Jedną z takich firm jest 
A-Plus Centrum Szkoleniowo-
Doradcze z Redy. 

- Pomysł założenia własnej 
instytucji szkoleniowej zrodził 
się na początku 2014 roku, 
kiedy podjęłam pracę w sekre-
tariacie prywatnej szkoły roz-
woju zawodowego w Gdyni 
– opowiada Izabela Trzeszan, 
założycielka firmy. - Szkoła 
ta, oprócz zajęć w policeal-
nych szkołach zawodowych, 
prowadziła dobrze prosperu-
jącą działalność szkoleniową, 
oferując przystępne cenowo, 
krótkie zajęcia edukacyjne dla 
osób chcących podnieść swoje 
kwalifikacje zawodowe, zdo-
być nowe wiadomości i umie-
jętności lub po prostu nauczyć 
się czegoś ciekawego dla po-
trzeb własnych. Oferta szkoleń 
była bardzo szeroka i często 
wymagała zatrudniania tre-
nerów o rzadko spotykanych 
kwalifikacjach oraz organizo-
wania dla uczestników trud-
nych do zdobycia materiałów 
szkoleniowych. 

Dzięki pracy w sekretariacie 
tej szkoły pani Izabela miała 
możliwość zapoznania się z 
mechanizmami funkcjono-
wania placówki szkoleniowej 
oraz z metodami organizacji 
szkoleń i ich logistycznego 
zabezpieczenia w niezbędny 
sprzęt i materiały szkoleniowe. 
Nic więc dziwnego, że posta-
nowiła wykorzystać tę wiedzę, 
zakładając własną działalność. 

- Nauczyłam się pozyskiwać 
trenerów oraz słuchaczy, wy-
konywać kalkulację kosztów 
danego szkolenia, prowadzić 
bazy danych słuchaczy oraz 
sporządzać niezbędną doku-
mentację – wylicza  Izabela 
Trzeszan. - W Redzie miesz-
kam zaledwie od kilku lat, ale 
szybko zorientowałam się, że 
w tej miejscowości brakuje 
miejsca, w którym mieszkań-
cy miasta i okolic mogliby 
szybko i sprawnie podnieść 
kwalifikacje i dostosować swo-
je możliwości do wymogów 
rynku pracy. W związku z tym 
siedzibę firmy wyznaczyłam 
w centrum Redy, przy ulicy 
Gdańskiej 35, tak by wszyscy 
zainteresowani mogli bez tru-
du do mnie trafić. Wyposaży-
łam ją w sprzęt niezbędny do 
zorganizowania większości 
szkoleń na miejscu. 

Swoją ofertę firma A-Plus 
kieruje zarówno do klienta 
indywidualnego, jak i do firm 

Szkolenia „szyte na miarę”
O potrzebie podnoszenia kwalifikacji swoich oraz pracowników nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Profesjonalne 
szkolenia w dzisiejszych czasach stały się nie tylko narzędziem pomagającym osiągnąć sukces na rynku, ale też 
koniecznością gwarantująca rozwój firmy. 

A-PLUS
CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE

84-240 Reda, ul. Gdańska 35   
Tel: +48 733 133 202

e-mail: aplus.szkolenia@wp.pl
www.a-plus.edu.pl

praca w miłej i życzliwej atmos-
ferze. 

- Oznacza to, że zanim podej-
mę się realizacji przedsięwzię-
cia, uważnie słucham! - mówi 
Izabela Trzeszan. - Zasada cie-
pła i serdeczności obowiązuje 
w moim centrum również tre-
nerów. Kadra jest dobrana nie-
zwykle starannie. Legitymuje 
się wysokimi kompetencjami 
i miłym życzliwym nastawie-
niem do uczestników szkoleń. 
Mimo wielu udogodnień wyni-
kających z osiągnięć cywiliza-
cyjnych ułatwiających kontak-
ty międzyludzkie, stawiam na 
kontakt osobisty. Dlatego sta-
ram się tak zorganizować swój 
czas pracy, by przed podjęciem 
współpracy z kimkolwiek, móc 
poznać go osobiście. Co praw-
da nie zawsze się to udaje, tak 
jakbym chciała, ale ja nie pod-
daję się łatwo! Muszę przyznać, 
że do tej pory moimi najsym-
patyczniejszymi klientami są 
seniorzy. To grupa ludzi z nie-
zwykłym poczuciem humoru 
oraz dystansu do samych siebie 
i otaczającego ich świata. Są za-
interesowani podnoszeniem 
swoich umiejętności, chociaż 
czasy karier zawodowych mają 
już za sobą. Z rozmów wyni-
ka, że najczęstszą motywacją 
do pracy i nauki są wnuki! 
To im trzeba zaimponować i 
pokazać, że i dziadków stać 
jeszcze na wiele! Największą 
popularnością w tym gronie 
cieszy się szkolenie z podstaw 
obsługi komputera. Aktualnie 
przygotowuję się do kolejnej, 
grudniowej edycji, na którą 
serdecznie zapraszam.

szkolenia do indywidualnych 
potrzeb każdego. 

W przypadku firm lub urzę-
dów obowiązują nieco inne, 
bardziej sformalizowane zasady, 
ale i one nie stanowią przeszko-
dy, której nie można pokonać. 

- Żeby sprostać zapotrzebo-
waniu uważnie śledzę zmiany 
w obowiązującym prawie i za-
sadach funkcjonowania firm, 
skupiając się zwłaszcza na ciążą-
cych na nich obowiązkach zwią-
zanych z finansami – wyjaśnia 
Izabela Trzeszan. - Staram się 
do nich dostosowywać swoje 
szkolenia, tak by moja oferta 
była ciekawa i przydatna. Obec-
nie jestem w trakcie przygoto-
wywania szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa informacji oraz 
technik sprzedaży produktów 
finansowych. W związku z no-
wym rozporządzeniem Ministra 
Finansów dotyczącym obowiąz-
ku posiadania kas fiskalnych, w 
grudniu organizuję szkolenie 
dla wszystkich zainteresowa-
nych tym tematem. Szkolenie 
obejmie zarówno zagadnienia 
prawne, jak i ćwiczenia prak-
tyczne. Poprowadzi je doświad-
czony trener, dysponujący wła-
snym sprzętem, więc uczestnicy 
nie muszą martwić się praktycz-
nie o nic, poza tym, żeby przyjść 
i skorzystać z wiedzy.

Mottem działania firmy A-Plus 
jest tworzenie szkoleń „szytych 
na miarę”, a przede wszystkim 

oraz instytucji i urzędów. Or-
ganizując szkolenia dla słucha-
cza indywidualnego tworzone 
są niewielkie, kilkuosobowe 

grupy – tak, by wykładowca/
trener mógł poświęcić każde-
mu uczestnikowi jak najwięcej 
czasu oraz dostosować program 
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Wyniki wyborów do Rady 
Miejskiej wyraźnie pokazały, 
że rumianie mają dosyć obec-
nych rządów i stawiają na no-
wych kandydatów, którzy obie-
cali zmienić to miasto. Jak się 
okazało, przekonali się o tym 
nie tylko mieszkańcy, ale  - w 
szczególnie bolesny sposób - 
wielcy przegrani.

Jednym z nich jest wielolet-
ni radny i  prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej “Janowo”, Józef 
Chmielewski, którego miejsce 
zajmie Karolina Rydzewska, 
znana ze skutecznych starań o  
ocalenie przedszkola “Słonecz-
na Jedynka”

Wielkim zaskoczeniem dla 
niektórych może być też po-
rażka Aleksandra Kubiny, re-
prezentującego KW E. Rogala-
Kończak Gospodarność, który 
przegrał z obecnym przewod-
niczącym Komisji Kultury, 
Sportu i Rekreacji RM, Arie-
lem Sinickim. Ten ostatni dał 
się już poznać jako bezkom-

promisowy radny sprzeciwia-
jący się proponowanej przez 
burmistrz miasta podwyżce 
podatków do stawek maksy-
malnych, likwidacji przedszko-
la „Słoneczna Jedynka”, czy też 
walczący o stworzenie miej-
skich planów zagospodarowa-
nia terenu dla osiedla Janowa, 
aby zabezpieczyć Janowo przed 
zbyt gęstą zabudową.

Nie ma wątpliwości, że skład 
nowej Rady Miasta to niewąt-
pliwie efekt spokojnej i rzeczo-
wej kampanii, której twarzą 
był Michał Pasieczny – mówi 
Ariel Sinicki - obecny  prze-
wodniczący RM na forum sa-
morządu jest prawdziwą oazą 
spokoju. W drugiej turze wy-
borów, 30 listopada, zmierzy 
się o stanowisko burmistrza z 
Elżbietą Rogalą-Kończak, któ-
rej pomysły na rozwój miasta 
i jego ożywienie dawno się 
skończyły, a jej wybuchowość i 
kon� iktowość są chyba wszyst-
kim znane.

Jeśli nowo wybrani radni 
będą kontynuować model 
działania obecnego przewod-
niczącego - a wszystko na to 
wskazuje - mieszkańcy miasta 
mogą z pewnością liczyć na 
pozytywne efekty zmian. 

Jak mówi Michał Pasieczny: 
“Czas już skończyć tę trwającą 
od ponad 20 lat rumską wojnę 
i zacząć dynamicznie budować 
miasto z nową radą” –

Chciałbym bardzo podzię-
kować osobom, które całym 
swoim sercem, wierząc w po-
wodzenie naszej sprawy, za-
angażowali się w tę kampanię 
wyborczą. Bardzo dziękuję 
mieszkańcom, którzy zaufa-
li naszym kandydatom oraz 
wszystkim co poszli na wybo-
ry. Nasze miasto zasługuje na 
zmiany, a nowa Rada Miejska 
będzie ich gwarantem. Zapra-
szamy na II turę wyborów na 
burmistrza miasta Rumi już 30 
listopada, a zawiedzione oso-
by, które nie były na wyborach 

zachęcam do pójścia, gdyż jest 
realna szansa na pozytywne 
zmiany.

Druga tura wyborów będzie 
dla miasta kluczowa. Michał 
Pasieczny obiecuje wykorzy-
stać szansę, którą dają mu wy-
borcy - zlikwidowanie waśni i 
sporów wewnątrz samorządu 
(na linii burmistrz-rada). Po-
zwoli to na bardziej dynamicz-
ny rozwój Rumi, uchwalanie 
najbardziej optymalnego bu-
dżetu i - w końcu - starania o 
pozyskanie środków unijnych, 
bez których nie można podej-
mować poważnych inicjatyw 
infrastrukturalnych. 

Duża wymiana członków 
Rady Miasta nie gwarantuje 
jeszcze jej skutecznego dzia-
łania – mówi Ariel Sinicki 
– historia pokazała, że do-
tychczasowa burmistrz miasta 
wielokrotnie nie realizowała 
zapisów w budżecie miasta, 
przez co nie otrzymywała ab-
solutorium i właśnie to po-

Do 21-osobowej Rady Miasta Rumi weszli:
Okręg 1: Leszek Grzeszczyk (PO) - Lotnisko
Okręg 2: Tomasz Urbaniak-Dzienisz (PO) – dolna Szmelta
Okręg 3: Maria Bochniak (Samorządność) – Biała Rzeka
Okręg 4: Magdalena Mrowicka (PO) – Centrum/Janowo
Okręg 5: Małgorzata Łoboz (PO) - Centrum
Okręg 6: Krzysztof Woźniak (PO) - Centrum
Okręg 7: Michał Pasieczny (PO) – górna Szmelta
Okręg 8: Marcin Kaczmarek (PO) – Janowo/Centrum
Okręg 9: Piotr Bartelke (PO) - Janowo
Okręg 10: Ariel Sinicki (PO) - Janowo
Okręg 11: Hanna Cegielska (Gospodarność) - Janowo
Okręg 12: Teresa Jałocha (PO) – Stara Rumia
Okręg 13: Florian Mosa (PiS) – Janowo leśne/do Szmelty
Okręg 14: Tadeusz Piątkowski (Gospodarność) - Janowo
Okręg 15: Dobrzeniecka Jolanta (PO) - Lotnisko
Okręg 16: Karolina Rydzewska (PO) - Janowo
Okręg 17: Michał Kryża (PiS) - Centrum
Okręg 18: Henryk Grinholc (Gospodarność) - Lotnisko
Okręg 19: Beata Ławrukajtis (PO) - Zagórze
Okręg 20: Marek Chodnicki (PO) – Centrum/Lotnisko
Okręg 21: Lucyna Szypuła (PO) – Stara Rumia/os.Królewskie

„Drużyna marzeń” 
Michała Pasiecznego
Tegoroczne wybory samorządowe miały być wyjątkowe i takie były. Mimo niekorzystnych w skali kraju wyników Platformy Obywatel-
skiej, w nowej Radzie Miasta zasiądzie aż 15 osób startujących z listy PO. Prawie połowa to osoby niezależne z poza struktur Platformy.  

stępowanie rodziło ogromne 
napięcia wewnątrz samorządu. 
Proszę wszystkich mieszkań-
ców Rumi o to , aby przemyśleli 
sprawę przed wrzuceniem kart 
do głosowania do urn, gdyż Mi-

chał Pasieczny to naprawdę je-
dyna szansa na zgodną pracę w 
naszym samorządzie i szybszy 
rozwój – kończy Ariel Sinicki – 
mieszkaniec Janowa. 
Kamil Kowalewski
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Czy walka trwająca od 20 lat 
na forum rumskiego samo-
rządu ma szansę na owocne 
zakończenie?

- Zdecydowanie tak. Miesz-
kańcy pokazali w wyborach, że 
chcą zmian. Do rady miejskiej 
z grona obecnych radnych we-
szło tylko 6 osób. To pokazuje 
nastawienie naszego rumskie-
go społeczeństwa, widać, że 
mamy serdecznie dosyć wa-
śni i sporów samorządowców 
z 20 –letnim stażem. Michał 
Pasieczny – przewodniczący 
ustępującej Rady Miejskiej 
Rumi w ostatnim czasie udo-
wodnił, że potrafi się dogady-
wać ze wszystkimi opcjami po-
litycznymi w mieście. Docenili 
to również mieszkańcy, którzy 
na 21 mandatów wybrali aż 15 
radnych z komitetu PO, które-
go liderem jest pan Pasieczny. 

Faktycznie, w Rumi było 
prawdziwe trzęsienie ziemi. 
Michał Pasieczny wspólnie z 
Arielem Sinickim i działa-
czami Platformy dokonali 
rzeczy niebywałej. Przy 
słabnącym poparciu Platfor-
my w całej Polsce uzyskali 
70% mandatów w Radzie.

- Niespodzianka ogromna, 
ale można ją prosto wyjaśnić 
patrząc na uważnie na druży-
nę, którą skompletował Michał 
Pasieczny. Widzimy osoby 
młode, a zarazem doświad-
czone, ale przede wszystkim 
niepowiązane układami z po-
przednimi ekipami. Pan Pa-
sieczny odważnie postawił na 
osoby spoza lokalnej polityki, 
ale jednocześnie działające w 
wielu płaszczyznach społecz-
nych. Pojawiły się tam osoby 
reprezentujące również różne 
opcje polityczne, a wymagało 
to z całą pewnością doskona-
łych zdolności negocjacyjnych 
i przywódczych. Ostatnie 4 lata 
pokazały jak z lokalnego spo-
łecznika zajmującego się spor-
tem (Mistrz Polski w rugby, 

najpopularniejszy sportowiec 
Rumi), dziećmi i młodzieżą 
(oprócz sukcesów sportowych, 
jako trener, prowadzi również 
od wielu lat program wspiera-
jący tę mniej zamożną część 
mieszkańców) błyskawicznie 
nauczył się polityki samorzą-
dowej, stał się prawdziwym 
liderem grupy i jednocześnie 
nie zapomniał o swoich spo-
łecznych korzeniach.

15 mandatów w radzie dla 
ekipy Michała Pasieczne-
go, 3 mandaty dla Elżbiety 
Rogali-Kończak, którzy 
startują w drugiej turze wy-
borów na urząd burmistrza. 
To prawdziwy nokaut. 

- Teraz mieszkańcy muszą 
wybrać, czy chcą, aby sytu-
acja, którą mamy od 8 lat się 
powtórzyła, że obecna bur-
mistrz nie potrafi dogadać się 
z Radą Miasta i mamy ciągłe 
spory, niesnaski, wiele ini-
cjatyw zablokowanych. Czy 
też mieszkańcy wybiorą pana 
Pasiecznego, który przy po-
mocy swoich radnych może 
sprawnie realizować program 
wyborczy, który jest napisany 
bardzo konkretnie i jest re-
alny do wykonania w tej ka-
dencji. Przy takim układzie 
sił w Radzie Miejskiej (15 z 
21 mandatów) najlepszą opcją 
dla naszego miasta, a w zasa-
dzie jedyną słuszną - to wybór 
pana Michała Pasiecznego na 
burmistrza. Będzie mógł re-
alizować program, nikt mu nie 
będzie w stanie przeszkadzać, 
a my mieszkańcy Rumi po 
czterech latach będziemy mieli 
klarowną sytuację. Albo cała 
drużyna będzie zasługiwała na 
nasze poparcie, ponieważ się 
sprawdziła, albo im wszystkim 
podziękujemy.

Pytanie jeszcze o środki 
unijne, bo Rumia nie zdo-
była ich zbyt dużo w latach 
2007-2013. Który kandydat 

Jest szansa 
na koniec sporów 
i dynamiczny rozwój
Czy Rumia stoi przed ogromną szansą zakończenia jałowych sporów w samorządzie i bardziej dynamicznego rozwoju? 
O tym rozmawiamyz Profesorem Wojciechem Lamentowiczem – mieszkańcem Rumi od 6 lat – uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu po 
stronie Solidarności, doradcą Prezydenta RP w latach 90-tych, posłem na Sejm w latach 1993-1997, ambasadorem RP, od 2001 roku 
rektorem Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, a następnie Szkoły Wyższej Prawa 
i Dyplomacji w Gdyni. Obecnie jest profesorem prawa w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

daje większe szanse na po-
zyskanie ich w tym ostatnim 
rozdaniu.

- Niestety, absorpcja środków 
przez nasze miasto była wy-
jątkowo mierna. Inne miasta 
przegoniły nas o kilka ładnych 
lat w rozwoju – wybudowały 
piękne kompleksy sportowe 
czy też kulturalne, rewitalizo-
wały najbardziej zaniedbane 
dzielnice, budowały węzły ko-
munikacyjne, a także elementy 
służące rekreacji. Widziałem 
statystykę pozyskania środków 
unijnych miast wielkości Rumi 
– jest katastrofalna dla naszego 
miasta. Efekt pracy obecnego 
burmistrza doskonale obrazuje 
statystyka, zmiana na stanowi-
sku burmistrza z całą pewnością 
przyniesie korzyści.

 Nowa osoba przywódcy miasta 
to nowa jakość. Ponadto dla po-
zyskiwania funduszy strategicz-
nie ważne jest, że ta sama opcja, 
co pana Pasiecznego będzie rzą-
dzić w sejmiku wojewódzkim.  

A to właśnie urząd marszałkow-
ski rozdziela środki unijne.

Nowe pomysły, nowe pienią-
dze na inwestycje i odblokowa-
nie 40 000 hektarów gruntów w 
naszym mieście przez mądre 
reorganizacje administracji sa-
morządowej – oto główne źró-
dła moich nadziei związanych z 
sukcesem wyborczym Michała 
Pasiecznego. Nie należę do żad-
nej partii i dlatego widzę jasno i 
bezstronnie zalety nowego przy-
wództwa w Rumi.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
(kk)

Mieszkańcy 
pokazali w 

wyborach, że 
chcą zmian.
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W poprzednim numerze na-
szej gazety napisaliśmy błęd-
nie iż to Ariel Sinicki, radny 
Platformy Obywatelskiej jest 
pomysłodawcą powstania 
pomnika ku czci Armii Kra-
jowej przy rondzie jej imienia 
w Rumi. Radny Sinicki jesz-
cze w dniu wydania gazety 
sprostował tę informację. W 
skierowanym do nas piśmie 

wyjaśnia,  że  człowiekiem, 
któremu należą się największe 
podziękowania za powstanie 
tego bardzo ważnego i po-
trzebnego pomnika jest Pre-
zes Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych – Tadeusz Zleśny. 

Pan Zleśny to kombatant 
walk o niepodległość naszego 
kraju. Obecnie to człowiek or-

kiestra w Związku Kombatan-
tów, człowiek bez którego nikt 
nie wyobraża sobie działalno-
ści tego stowarzyszenia. Zaj-
muje się organizacją spotkań 
kombatantów, uroczystościa-
mi i obchodzeniem świąt na-
rodowych ( 1 marca – Dzień 
Żołnierzy Wyklętych, 3 maja 
– Święto uchwalenia Kon-
stytucji, 15 sierpnia – Święto 

Wojska Polskiego,  11 listopa-
da – Święto Niepodległości ) i 
ważnych rocznic (1 września 
i inne) oraz przekazywaniem 
swojej wiedzy historycznej 
młodym pokoleniom.  W 
dalszej części swojego pisma 
Ariel Sinicki pisze że to Pan 
Tadeusz zabiegał od dawna  
i „wychodził” po gabinetach, 
aby ten pomnik wreszcie 

wykonano a on jako radny 
wspierał te działania i składał 
do budżetu miasta wnioski o 
przeznaczenie środków na re-
alizację tego pomysłu.

- Uważam że jako Polacy i 
mieszkańcy Rumi powinni-
śmy mieć w naszym mieście 
miejsca przy których można 
oddać hołd bohaterom na-
szej ojczyzny. Miejsca przy 

- Z Michałem Pasiecznym 
znamy się od 2000 roku, to 
jest od czasu, gdy Michał zo-
stał przyjęty do pracy w dziale 
serwisu, którym ja kierowa-
łem – mówi Piotr Wittbrodt. 
- Wspólne 10 lat spędzone w 
jednej firmie zaowocowało 
przyjaźnią, którą bardzo sobie 
cenię. Michał jest bardzo pra-
cowitą i lojalną do bólu osobą. 

W pracy radził sobie doskona-
le i zastępował mnie podczas 
moich urlopów. W tym czasie 
również ukończył Akademię 
Morską w Gdyni z dyplomem 
magistra inżyniera. Od same-
go początku był wielkim spo-
łecznikiem, oprócz uprawiania 
sportu, organizował turnieje 
plażowe dla młodzieży, a w 
2004 roku wspólnie z innymi 

założył klub sportowy w Rumi. 
Fantastyczne było to, jak bar-
dzo się poświęcał, dziesiątki 
godzin spędzał na pozyskiwa-
niu środków, pisaniu przeróż-
nych projektów, aby pozyskać 
finanse dla dzieci i młodzieży 
– i robił to bardzo skutecznie. 
Od 8 lat prowadzi program 
profilaktyczny dla dzieci i mło-
dzieży – „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu po-
przez sport” , na który również 
zdobywa dofinansowanie m.in. 
z Urzędu Marszałkowskie-
go i Starostwa Powiatowego. 
Współpracował regularnie z 
Domem Dziecka z Demptowa, 
oraz Ogniskiem „Dziadka” Li-
sieckiego z Rumi Janowa. War-
te podkreślenia, że Michał robi 
to społecznie nie otrzymując 

za to wynagrodzenia. Bardzo 
mu zależy na tym, aby poma-
gać osobom szczególnie tym 
słabiej usytuowanym.

Co ciekawe to, że trafiłem na 
listę Sejmiku, jest częściowo 
także jego zasługą. Michał Pa-
sieczny starał się mnie bowiem 
nakłonić już 4 lata temu, a w 
tym roku zrobił to już skutecz-
nie wspólnie z kilkoma innymi 

Pomnik – miejsce pamięci i historii których młodzież i dzieci będą 
mogły poznać trochę historii 
Polski, połknąć bakcyla wie-
dzy o niej a zasłużeni Polacy 
powinni być upamiętnieni w 
nazwach ulic czy rond. Kolej-
nym tego rodzaju pomysłem 
do którego będę się starał prze-
konać Radę Miejską jest nada-
nie budowanemu w niedalekiej 
przyszłości rondu u zbiegu ulic 
Gdańskiej i Pomorskiej imie-
nia Rotmistrza Witolda Pilec-
kiego – podsumowuje Ariel 
Sinicki.  

Lojalny i pracowity
O Michale Pasiecznym, kandydacie na burmistrza Rumi, opowiada jego przyjaciel Piotr Wittbrodt, który w wyborach 
właśnie uzyskał mandat do Sejmiku Województwa Pomorskiego z bardzo dobrym wynikiem ponad 8 tysięcy głosów.

osobami. Mam dziecko niepeł-
nosprawne, a Michał uświa-
domił mi, że będę mógł mieć 
wpływ na finansowanie działań 
dla osób niepełnosprawnych. 
Przez te lata doskonale zorien-
towałem się w sytuacji osób po-
krzywdzonych przez los i mam 
nadzieję, że będę mógł odpo-
wiednio to wykorzystać i po-
dzielić się swoją wiedzą. Ponad-
to chciałbym promować naszą 
regionalną kulturę – szczególnie 
kaszubską.

Taką przyczepę z reklamą kan-
dydatów można było zobaczyć 
w Rumi
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Pomorska Gala Ślubna to 
niepowtarzalna okazja dla 
par planujących organizację 
ceremonii ślubnej i przyjęcia 
weselnego. Swoje stoiska wy-
stawiennicze będzie prezen-
tować wiele � rm. Narzeczeni 
będą mogli poznać oferty 
fotografów, makijażystek, 
zobaczyć najnowsze kolek-
cje zaproszeń ślubnych, sto-
isko z dekoracjami, a przede 
wszystkim suknie ślubne. 
Czyż każda panna młoda o 
tym nie marzy? 

Największą atrakcją będzie 
z pewnością pokaz sukien 
ślubnych. Nie zabraknie zna-
nych marek! Pojawią się pro-
jekty Pronovias, Rosa Clara 
czy Cymbeline, a także pre-
mierowy pokaz hiszpańskiej 
marki YolanCris. Jeśli chce-
cie znaleźć swoją wymarzoną 

kreację, musicie tu być!
Oczywiście nie zabrak-

nie niespodzianek i nagród. 
Główne nagrody to dowol-
na suknie ślubna z kolekcji 
SWEETHEART 2015 - ufun-
dowana przez gdyński salon 
Celebrity BRIDAL, garnitur 
- ufundowany przez � rmę 
PAWO oraz pakiet fryzjer-
sko-kosmetyczny dla panny 
i pana młodego o wartości 
2500 zł - ufundowany przez 
Salon Urody Le Sourire.

Oprócz tego poznacie naj-
nowsze trendy wśród za-
proszeń ślubnych, dekoracji 
weselnych czy kompozycji 
� orystycznych. Poznacie sto-
iska najlepszych cukierni 
oraz fotografów. Bez wątpie-
nia zainteresuje Was pokaz 
makijażu!

Nie zapominamy również o 

Wielka ślubna 
gala już blisko!
VIII Pomorska Gala odbędzie się już 23 listopada 2014 r. panach. Pojawią się też stoiska 

z modą męską oraz luksusowe 
auta i limuzyny do ślubu. Poza 
tym – panowie - powinniście 
wytrwale wspierać partnerkę 
we wszystkich etapach przy-
gotowań. Pomorska Gala Ślub-
na to jeden z takich etapów, 
które pomogą Wam dokonać 
dobrych wyborów, którymi 
będziecie w pełni usatysfak-
cjonowani. Ceremonia ślubna 
i przyjęcie weselne to w końcu 
najważniejszy dzień w Waszym 
życiu. Każdy się z nami zgodzi, 
że warto zadbać aby ten dzień 
był niepowtarzalny i szczegól-
ny!

Jest to już VIII edycja! Dla 
par młodych jest to niezwykłe 
wydarzenie. 

- Nie może Was zabraknąć! 
Zapraszamy serdecznie – za-
chęca Paweł Binert z Pomor-
skiego Serwisu Ślubnego, or-
ganizator. Oprac. DK

REDA | Od stycznia 2015 
roku w Redzie zacznie funk-
cjonować nowa linia auto-
busowa nr 17, która połączy 
rejon ulicy Gniewowskiej 
z dworcem PKP. Taką de-
cyzję podjęli radni miejscy 
na ostatniej sesji rady miej-
skiej. 

Od dłuższego czasu poja-
wiała się kwestia komuni-
kacji w kierunku cmentarza 
na ulicy Gniewowskiej za 
torami.

-Chcemy, aby autobusy 
miejskie jeździły w dzielni-
cach, które nie są obsługi-
wane przez komunikację a 
połączą ich z centrum mia-
sta – mówi Kazimierz Okrój, 
przewodniczący rady. – A 
potrzeby rosną w miarę po-
wstawania nowych osiedli 
mieszkaniowych. 

Jak podkreślają władze 
miasta decyzje o nowych 
liniach muszą być podej-
mowane bardzo ostrożnie, 
bo dotacja na komunikację 
miejską stanowi duże ob-
ciążenie dla budżetu. Już 
niedługo bo od 5 stycznia 
2015 roku komunikacja 
autobusowa polepszy życie 

Nowy autobus i karta rodziny sportowych i kulturalnych oraz 
wypromuje pozytywny wize-
runek rodzin wielodzietnych. 
Obecnie w Redzie mieszka 351 
rodzin z trojgiem i więcej dzieć-
mi w wieku do 25 lat w tym 275 
z trójką dzieci, 55 z czwórką, 11 
z piątką, 9 z szóstką i 1 z ósem-
ką dzieci. 

-Zastosowanie ulg i zwol-
nień pozwoli na rozwój dzieci, 
ułatwi dostęp do działań w za-
kresie nauki, kultury i sportu, 
co w konsekwencji wpłynie na 
lepszą kondycję � nansową ro-
dzin – wyjaśnia wiceburmistrz 
miasta Teresa Kania.

Ponadto radni ustalili nowe 
wzory informacji dla podatku 
od nieruchomości, podatku 
rolnego, podatku leśnego dla 
osób � zycznych oraz ustalili 
wzory deklaracji na podatek od 
nieruchomości, rolny, leśny od 
osób prawnych, jednostek or-
ganizacyjnych oraz spółek nie 
mających osobowości prawnej. 
Konieczność dokonania korekt 
została podyktowana zmianą 
siedziby Urzędu Miasta z uli-
cy Puckiej na Gdańską. Zaak-
ceptowano Roczny Program 
Współpracy miasta z organi-
zacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami o działalności po-
żytku publicznego i wolontaria-
cie w 2015 roku a także uchwa-
lono nowy statut miasta.
Daria Dunajska

mieszkańców w rejonie ulicy 
Gniewowskiej. Zatem radni 
zmienili uchwałę w sprawie 
przystanków komunikacyjnych 
w mieście z uwagi na wprowa-
dzenie nowej linii autobuso-

wej nr 17. Do spisu dodano 
13 nowych przystanków przy 
ulicy Gdańskiej, Obowodowej, 
Buczka i Gniewowskiej. Au-
tobus będzie zatrzymywał się 
w rejonie: dworzec kolejowy 

– Młyńska – Szkolna – Gnie-
wowska – Buczka – Buczka 
osiedle – Buczka - Gniewow-
ska szkoła – cmentarz. Na sesji 
uchwalono, że w latach 2015-
2017 będzie kontynuowany 

Program „Rodzina na plus” z 
myślą o wsparciu wychowaw-
czym dzieci i młodzieży, wy-
chowującej się w rodzinach 
wielodzietnych. Program za-
pewni im dostępność do dóbr 

Od stycznia 2015 roku autobus MZK dojedzie do cmentarza komunalnego
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INWESTYCJE | W Bolszewie 
powstała nowoczesna, prze-
stronna i dobrze wyposażo-
na Filia Biblioteki Publicznej 
Gminy Wejherowo. Uroczyste 
otwarcie odbyło się w środę. 
Aż 1000 metrów kwadrato-
wych powierzchni a na nich 
sala teatralna, sala komputero-
wa wyposażona w audiobooki, 
miejsce na księgozbiór oraz na 
działalność kół i stowarzyszeń. 
Wszystko funkcjonalne i dosto-
sowane do potrzeb czytelników 
w różnym wieku oraz do osób  
niepełnosprawnych. Dla nich 
obiekt otwarty zostanie w stycz-
niu 2015 roku. Do tego czasu 

W tym roku 70 uczniów i 
studentów otrzymało stypen-
dium starosty wejherowskie-
go za bardzo dobre wyniki 
w nauce i promocję powia-
tu. Po raz pierwszy uroczy-
sta gala odbyła się w Pałacu 
Przebendowskich w Wejhe-
rowie. Była to już XV edycja 
tego wyróżnienia, ustano-
wionego przez radę powiatu 
w 2000 roku. Nowością jest 
nowa formuła stypendium, 
przyznawanego uczniom w 
ramach lokalnego programu 
wspierania edukacji uczniów 
realizujących obowiązek na-
uki w szkołach średnich oraz 
w ramach pomocy material-
nej dla studentów na stałe za-
mieszkujących w powiecie.

-W przypadku tych stypen-
diów, warunkiem uzyska-
nia są bardzo dobre wyniki 
w nauce w ostatnim roku 
szkolnym i akademickim 
oraz w przypadku uczniów 
co najmniej dobra ocena z 
zachowania – wyjaśnia wi-
cestarosta Jan Domański. - 
Szczególnym kryterium jest 
działalność naukowa, szkol-
na, artystyczna lub sportowa 
kandydata, przyczyniająca 
się do rozwoju i promocji 
powiatu.

Otwarcie nowej biblioteki w Bolszewie
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potrwają prace, związane z prze-
niesieniem księgozbioru i osta-
tecznym doposażeniem placów-
ki. Inwestycja pochłonęła około 3 
mln złotych, z czego 1,87 mln zł 
sfinansowało Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 
Oficjalnego otwarcia obiektu 
przy ulicy Reja 9 w Bolszewie i 
symbolicznego przecięcia wstę-
gi dokonali: wójt gminy Henryk 
Skwarło, przewodniczący rady 
Hubert Toma, wiceminister rol-
nictwa Kazimierz Plocke, poseł 
Jerzy Budnik, starosta wejherow-
ski Józef Reszke, przedstawiciel 
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz wy-
konawca. Ponadto w uroczysto-
ści uczestniczyli zastępca wójta, 
sekretarz, kierownicy referatów 
urzędu, przedstawiciele instytucji 

kultury, artyści i pisarze, dyrekto-
rzy szkół gminnych a także GOK 
i GOPS, radni powiatowi, dyrek-
tor biblioteki gminy Gniewino, 
radni i sołtysi z gminy, a także 
reprezentanci licznych stowa-
rzyszeń od lat współpracujących 
z biblioteką. Dyrektor placówki 
Janina Borchmann otrzymała od 
zaproszonych gości listy gratula-
cyjne i życzenia dalszego rozwoju 
oraz upominki książkowe, w tym 
białego kruka – jedno z pierw-
szych wydań książki Henryka 
Sienkiewicza z 1900 roku.  Na 
zakończenie odbył się krótki 
program artystyczny o historii 
biblioteki gminnej w wykonaniu 
uczniów SSP w Gościcinie oraz 
gimnazjum w Bolszewie pod kie-
runkiem Wioletty Wiśniewskiej. 
(D. Dunajska)

Prawie 650 tys. zł 
na stypendia starosty
POWIAT | Uroczyste wręczenie Stypendium Starosty Wejherowskiego odbyło się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie. W tym roku przeznaczono na ten cel 61.500 zł a przez 15 lat wydatkowano aż 648 tys. zł.

W tegorocznej edycji do Sta-
rostwa Powiatowego wpłynęło 
146 wniosków uczniów i stu-
dentów. Z ich liczby, na podsta-
wie rekomendacji Powiatowej 
Komisji Stypendialnej, staro-
sta wejherowski zadecydował 
o przyznaniu stypendium 28 
studentom oraz 42 uczniom, w 
zależnie od zaprezentowanych 
wyników i osiągnięć kwotach 
od 500 do 2000 zł. W okresie 
minionych 15 lat starosta wej-
herowski przyznał stypendia 
o łącznej wartości 648 tys. zł. 
W perspektywie „Stypendium 
Starosty Wejherowskiego” sta-
ło się uznaną w środowisku 
formą wsparcia uzdolnionych 
i wyróżniających się uczniów i 
studentów. Inicjatywa wyróż-
niona została również przez 
Związek Powiatów Polskich i 
Fundację Bankową im. Leopol-
da Kronenberga w konkursie 
Ligii Inicjatyw Powiatowych, 
realizowanym pod patronatem 
Telewizji Polskiej, Tygodnika 
Polityka i Dziennika Rzeczpo-
spolita jako inicjatywa ciekawa 
i ważna oraz projekt dużych 
walorów społecznych, eduka-
cyjnych i wychowawczych.

-W stypendium chodzi o to, 
aby uczniowie i studenci pro-
mowali nie tylko swoja oso-
bę ale i ziemię wejherowską 
– mówi starosta Józef Reszke. 
- Nagroda jest pożądana nawet 
wśród kleryków.

Starosta wejherowski przyznał 
również nagrody finansowe i 
puchary dla najlepszych szkół 
w klasyfikacji sportowej w roku 
szkolnym 2013/2014. Pierwsze 
miejsce zajął ZSP nr 1 w Rumi i 
otrzymał 3.000 zł, drugie miej-
sce ZSP nr 4 w Wejherowie i 
2.500 zł i trzecie miejsce ZSP nr 
2 w Wejherowie i 2.000 zł. Pie-
niądze zostaną przeznaczone 
na sprzęt sportowy.

Starosta wejherowski przyznał nagrody finansowe i puchary dla najlepszych szkół w klasyfikacji sportowej w roku szkolnym 
2013/2014. Pierwsze miejsce zajął ZSP nr 1 w Rumi i otrzymał 3.000 zł, drugie miejsce ZSP nr 4 w Wejherowie i 2.500 zł i trzecie 
miejsce ZSP nr 2 w Wejherowie i 2.000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt sportowy
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM mieszkanie 3 
pokojowe 53m, wieżowiec, 
parter. Cena 185 tys. Wejhe-
rowo. Tel: 58 672-60-75.

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. 
Sprzedam, prąd i woda, ul. 
Dębowa 13, Kąpino, gm. Wej-
herowo, 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 budow-
laną, 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, 465 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

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię, kasacja, złomowanie, 
umowa, gotówka od reki 
24h. Tel: 514-192-787

KUPIĘ

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

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię, kasacja, złomowanie, 
umowa, gotówka od reki 
24h. Tel: 514-192-787

INNE

SPRZEDAM bardzo dużo 
części nowych do motoru 
wska, oraz książek, tanio. Tel: 
885-699-284      

SPRZEDAM tanio cztery 
opony zimowe z felgami 
155x70.13” rocz. 09. Cena 320 
zł. Tel: 510-501-955.

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię, kasacja, złomowanie, 
umowa, gotówka od reki 
24h. Tel: 514-192-787

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

GOTÓWKA od ręki. Potrze-
bujesz gotówki od ręki? 
Zadzwoń. Tel: 887-840-294 
lub 533-340-404 Firma Marka 
S.A.

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

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

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

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

KAWALER 45lat z własnym 
mieszkaniem, pozna Panią do 
40lat. Tel: 692-915-998

POZNAM Pana od 60 do 65 lat 
kulturalnego, zadbanego na 
stały związek. Tel: 505-510-174

ZAPOZNAM samotną Panią z 
kartuz w wieku 40-50 lat. Mile 
widziane Panie puszyste. Tel: 
518-995-461

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)

G R U P A  M E D I A L N A

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Daria 

Dunajska, Grzegorz Bryszewski, 
Krzysztof Handke

SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke
redakcja@expresspowiatu.pl
www.gwe24.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 1897-7405
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

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

tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Agora SA
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

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 szafkę na buty 
białą 50zł. Zlew 2 komorowy 
baterie i szafkę 50zł stan bardzo 
dobry, Wejherowo. Tel: 798-
020-532

DREWNO opałowe do komin-
ków i co. Także ciętą gałęziówkę 
sprzedam. Możliwość dowozu 
gratis. Tel: 503-353-421  

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

SPRZEDAM odzież damską, 
rozmiar S i M, markowe i nie-
markowe, tanio. Stan idealny. 
Tel: 501-534-260.

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

BECZKI plastikowe 200l, cena 
50zł/szt. Tel: 511-841-826

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

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

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i komple-
tem 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 
naprawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381
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Budowa boiska możliwa 
była dzięki wsparciu finanso-
wemu z funduszy Minister-
stwa Sportu i Urzędu Mar-
szałkowskiego województwa 
pomorskiego. Dzięki temu, 
wychowankowie mogą ko-
rzystać z atrakcyjnego obiek-
tu sportowego na co dzień i 
rozwijać swoją aktywność 
fizyczną. Nowoczesne, bez-
pieczne i kolorowe miejsce 
do zajęć sportowych na po-
wietrzu pozwala doskonalić 
uczniom swoje umiejętności 
oraz odkrywać nowe talen-
ty sportowe. -Reprezentanci 
wejherowskiej placówki dla 
niesłyszących mogą pochwa-
lić się licznymi sukcesami 
sportowymi na arenie ogól-
nopolskiej i międzynarodo-
wej – mówi dyrektor SOSW 
Ewelina Lulińska-Kuklik.

Modernizacja boiska wielo-
funkcyjnego przy SOSW nr 
2 dla niesłyszących powstała 
w ramach wojewódzkiego 
wieloletniego programu bazy 

POWIAT | W hali sportowej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Rumi odbyły się 
mistrzostwa powiatu wejhe-
rowskiego szkół podstawo-
wych w unihokeju dziewcząt. 
Zawody były eliminacją do 
półfinałów wojewódzkich 
igrzysk młodzieży szkolnej, 
które odbędą się w Rumi. 
W rywalizacji wzięło udział 
ponad 60 zawodniczek z ca-
łego powiatu. Zwycięzcą zo-
stała Publiczna Ekologiczna 
Szkoła Społeczna w Rumi 
w składzie: Agnieszka Rem-
balska, Emilia Roszkowska, 
Julia Doan, Dominika Tom-
czyk, Maja Skoczke, Monika 
Gurska, Julia Kruczek i Julia 
Bohm. Drugie miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa w Kost-
kowie, trzecie miejsce Szkoła 
Podstawowa w Bożympo-

POWIAT | W Centralnym 
Ośrodku Sportu w Cet-
niewie odbyła się konfe-
rencja szkoleniowa dla 
instruktorów Powiatowego 
Zespołu Placówek Oświa-
towo–Wychowawczych w 
Wejherowie oraz innych 
działaczy sportowych z 
terenu powiatu wejherow-
skiego. Spotkanie otworzył 
dyrektor PZPOW Andrzej 
Byczkowski. Głównym 
punktem konferencji było 
wystąpienie kierownika 
Centrum Rehabilitacji 
Ruchowej w Olsztynie 
doktora Ryszarda Biernata 
na temat m in. obszarów 
decydujących o prawidło-
wej postawie u młodego 
sportowca oraz ćwiczeń 
rekomendowanych i 
nierekomendowanych. 
Prowadzący to szkole-

nie skupił się także nad 
nowym spojrzeniem na 
prawidłowy przysiad  u 
sportowców oraz przekazał 
im informacje na temat 
mobilności i elastyczności 
biodra. Szkolenie było 
podzielone na dwie części. 
W pierwszej odbył się 
wykład oraz zajęcia prak-
tyczne. Kolejnym punk-
tem tej konferencji były 
również sprawy związane 
z organizacją współzawod-
nictwa sportowego szkół 
ponadgimnazjalnych w 
powiecie wejherowskim, 
interpretacja regulaminów 
poszczególnych dyscyplin, 
jak również ustalenie 
kalendarza Powiatowej 
Licealiady na rok szkolny 
2014/2015. Patronat nad 
konferencją w Cetniewie 
objął Jan Domański. (DD)

Szkolenie dla instruktorów 
sportowych

Mistrzostwa w unihokeju dziewcząt

LUZINO | Od początku roku 
najmłodsze drużyny Luzina zo-
stały objęte projektem „Biało-
zielona przyszłość z Lotosem”. 
Dzięki wsparciu firmy Lotos 
drużyny rocznika 2001/02, 
2003/04 i 2005/06 zostały wy-
posażone w dwa komplety 
strojów meczowych, ortaliony i 
dresy. Ponadto wraz z najmłod-
szą drużyną 2007/08 otrzymali 

niezbędny sprzęt treningowy. 
Najlepsi zawodnicy KTS-K 
GOSRiT Luzino są powoływa-
ni na konsultację kadry projek-
tu. Obecnie uczestniczy w nim 
13 ośrodków z terenu całego 
województwa a dwójka z nich 
brała udział w turnieju Eurona-
dzieje,  którym rywalizowali z 
najlepszymi klubami w Europie. 
Dziewięciu zawodników obję-

tych jest programem stypen-
dialnych, a do celowo stypendia 
otrzymywać będzie 12 piłkarzy 
GOSRiT Luzino. Lotos dofinan-
sowuję również trenerów, którzy 
mają możliwość  uczestniczenia 
w szkoleniach prowadzonych 
przez najlepszych specjalistów. 
Na początku roku brali udział 
w warsztatach prowadzonych 
przez trenerów FC Barcelona. 

Biało-zielona przyszłość z Lotosem Dla drużyn objętych projektem 
pozyskano również lokalnych 
sponsorów. Drużynę rocznik 
2001/02 prowadzoną przez trene-
ra Pawła Radeckiego i Mateusza 
Cytryniaka sponsoruje firma Ma-
riusz Maszota  z Luzina. Rocznik 
2003/04 trenowany przez Toma-
sza Joryna i Pawła Hinza wspiera 
Zygmunt Kleba a zespół rocznika 
2005/06 prowadzony przez Piotra 
Jasielskiego i Rafała Kaczmarczy-
ka od tego miesiąca sponsoruję 
firma Wikęd. (DD)
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lu Wielkim, czwarte miejsce 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Wej-
herowie, piąte miejsce Szkoła 
Podstawowa w Orlu i szóste 
miejsce Szkoła Podstawowa w 
Sychowie. W półfinałach SSP 
Kostkowo -  SP Bożepole Wiel-
kie 5:1 i PESS Rumia – SP nr 
8 Wejherowo  1:0. W meczu 
o trzecie miejsce SP Bożepo-
le Wielkie– SP nr 8 Wejhero-
wo 2:1 a w meczu o pierwsze 
miejsce SSP Kostkowo – PESS 
Rumia padł wynik 1:2. Poziom 
rywalizacji był bardzo wyso-
ki i pozwala mieć nadzieję na 
uzyskanie dobrego wyniku ze-
społu w półfinale jak i w finale 
wojewódzkim. Na zakończenie 
zawodów zespoły zostały na-
grodzone statuetkami, medala-
mi i dyplomami które wręczał 
Jarosław Mamrot i Bartłomiej 
Woźniak z PZPOW. (DD)Na zakończenie zespoły zostały nagrodzone statuetkami

Wielofunkcyjne boisko dla niepełnosprawnych
SPORT | W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących 
w Wejherowie uroczyście otwarto boisko wielofunkcyjne dla uczniów.

oficjalnego przecięcia wstęgi 
zaproszono dzieci, dyrektor 
placówki Ewelinę Lulińską-
Kuklik, dzieci i członka za-
rządu województwa Czesława 
Elzanowskiego. Wśród hono-
rowych gości znaleźli się rów-
nież: skarbnik województwa 
Henryk Halmann, dyrektor 
Departamentu Sportu UM Ma-
ciej Kowalczuk, dyrektor De-
partamentu Edukacji i Sportu 
Adam Krawiec, przedstawiciele 
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsię-
biorstw oraz starosta wejherow-
ski Józef Reszke. Następnie na 
nowym boisku zostały oddane 
inauguracyjne strzały na bram-
kę w wykonaniu gości. I aby ten 
moment na trwałe zapisał się w 
historii ośrodka, goście zostali 
poproszeni o złożenie swoich 
autografów na piłkach noż-
nych. Otwarciu boiska wielo-
funkcyjnego towarzyszył pokaz 
umiejętności gimnastycznych 
wychowanków oraz rywalizacja 
sportowa na torze przeszkód. 
Społeczność uczniowska przy-
gotowała również krótki występ 
artystyczny. 

sportowej. Inwestycja koszto-
wała 500 tys. złotych a dofinan-
sowanie z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki ze środków Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej 
wyniosło 150 tys. złotych. 

-Boisko zostało wybudowa-

ne dzięki współfinansowaniu 
inwestycji przez Urząd Mar-
szałkowski oraz Ministerstwo 
Sportu i Turystyki w ramach 
Wieloletniego Planu Rozwo-
ju Bazy Sportowej – dodaje 
dyrektor Ewelina Lulińska-

Kuklik. - Dziękujemy za speł-
nienie marzeń naszych wy-
chowanków o nowoczesnym 
i funkcjonalnym boisku. Jest 
to dla nas moment szczegól-
ny i ważny. Doceniamy liczne 
inicjatywy urzędu na rzecz 

wspierania edukacji uczniów 
niepełnosprawnych.

Po chwili nastąpił uroczysty 
moment otwarcia boiska. O 
dokonanie aktu poświęcenia 
boiska poproszono dzieka-
na ks. Tadeusza Reszkę. A do 
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Szkolenie było podzielone na dwie części
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Przedmiotem umowy jest 
współpraca pomiędzy Wejhe-
rowskim Klubem Sportowym 
a Błękitnymi Wejherowo, 
mająca na celu stworzenie 
dzieciom i młodzieży dogod-
nych warunków dla rozwo-
ju uzdolnień sportowych w 
zakresie piłki nożnej. Obie 
strony zadeklarowały wspólne 
planowanie i organizowanie 
akcji popularyzujących piłkę 
nożną, podejmowanie wspól-
nych starań mających na celu 
rozwój infrastruktury piłkar-
skiej w Wejherowie, dążenie 
do podnoszenia efektywności 
nauczania i szkolenia piłkar-
skiego, wspólne opracowanie 
struktur organizacyjnych, 
sprzyjających kształceniu 
młodych piłkarzy i regularne 
spotkania kadry szkoleniowej 
WKS Gryf i WAPN Błękitni, 
stałą wymianę doświadczeń, 
wspólne planowanie bieżących 
i przyszłych działań. Podpisy 
na umowie złożyli ze strony 
WKS Gryf: prezes Rafał Szlas 
i członek zarządu Wiesław 
Renusz, natomiast ze strony 
Akademii Błękitnych: prezes 
Dariusz German i skarbnik 
Tadeusz Ciapa.

-Podpisanie umowy o współ-
pracy z Gryfem Wejherowo 
jest dla naszej Akademii bar-
dzo ważnym wydarzeniem, 
bo dzięki tej umowie dzieci, 
które kończą naukę w WAPN 
Błękitni  mogą bez przeszkód 
kontynuować swoją przygodę 
z piłką nożną w Wejherow-
skim Klubie Sportowym Gryf 
– mówił prezes Dariusz Ger-

LIGA | W 14 kolejce III ligi 
bałtyckiej Gryf Wejherowo 
zremisował z Raselem Dy-
gowo 1:1 (1:1) i zdobył jeden 
punkt.

Klub piłkarski Rasel Dy-
gowo powstał w 2000 roku 
i już po pierwszym sezonie 
gry awansował z klasy B 
do klasy A, nie ponosząc 
przy tym żadnej porażki 
we wszystkich rozegranych 
spotkaniach. Sezon w klasie 
A zaczął się niezbyt fortunnie 
ale zakończył znakomicie, 
bowiem zespół zajmując 
pierwsze miejsce, awansował 
do klasy okręgowej. Tak aż 
do sezonu 2007/2008 klub 
zmagał się na tym szczeblu 
ligowym. Wówczas to Rasel 
wygrywając całe rozgrywki, 
wywalczył awans do V Ligi. 
Pierwszy sezon w V lidze 
można uznać za bardzo 
udany. Zespół z Dygowa 
zajął wysokie trzecie miejsce 
w końcowej tabeli. W sezonie 
2011/2012 Rasel zajmując 
drugie miejsce w V lidze, 
awansował do IV ligi. W 14 
kolejce III ligi bałtyckiej w 20 
minucie meczu gospodarze 
wyszli na prowadzenie. Do-
środkowanie z prawej strony 
uderzeniem głową na bramkę 
zamienił Adrian Rutkowski. 
Podopieczni trenera Tomasza 
Kotwicy musieli nadrobić 
wynik. Gryfowi udało się 
doprowadzić do wyrównania 
przed gwizdkiem sędziego 
przed końcem pierwszej 
połowy. W 40 minucie meczu 
długą piłkę zagrał Wiesław 
Ferra. Główką strącił ją 
Krzysztof Wicki przez co, w 
sytuacji sam na sam z golki-
perem znalazł się Krzysztof 
Rzepa i zdobył gola. Gryf 
Wejherowo znajduje się na 
piątej pozycji w tabeli. Do 
lidera tabeli Gwardii Koszalin 
traci jeden punkt.(DD)

Gryf zremisował 
z RaselemPodpisali umowę 

na współpracę z Błękitnymi
PIŁKA NOŻNA | W połowie miesiąca została podpisana 
umowa o współpracy Wejherowskiego Klubu Sportowego Gryf  

i WAPN Błękitni Wejherowo. 

man. - Nie mniej ważny jest fakt, 
że turniejowe mecze drużyn 
Akademii w ramach rozgrywek 
Pomorskiego ZPN będę się od-
bywać na stadionie w Wejhero-
wie – dodaje.

Warto przypomnieć, że współ-
praca między Gryfem i Akade-
mią trwa niemal od początku 
istnienia WAPN Błękitni Wej-
herowo w 2011 roku. Docelowo 
wspólnie planuje się objąć szko-
leniem piłkarskim w Wejhero-
wie nawet do 450 zawodników. 
Akademia liczy też na wspólne 
podejmowanie inicjatyw, ma-
jących na celu podnoszenie po-
pularności piłki nożnej wśród 
dziewcząt. 

-Równolegle z doskonaleniem 
struktur organizacyjnych w WKS 
Gryf i WAPN Błękitni Wejhero-
wo podjęte zostaną działania, 
mające na celu poprawę infra-
struktury piłkarskiej w naszym 
mieście, dzięki czemu wszyscy 
za jakiś czas będziemy mogli 
cieszyć się z wielu wspaniałych 
wychowanków – dodaje prezes 
Dariusz German. - Świadczy o 
tym choćby liczba dzieci i mło-
dzieży regularnie trenujących w 
obu naszych klubach. 

Szkolenie z zakresu piłki noż-
nej w Wejherowie, dzięki har-
monijnej współpracy pomiędzy 
Gryfem a Błękitnymi powoli 
zaczyna nabierać niemal wzor-
cowych kształtów, zgodnych z 
ogólnopolską uni� kacją organi-
zacji szkolenia i systemu współ-
zawodnictwa dzieci i młodzieży 
piłkarskiej w Polsce. Łącznie w 
Wejherowie działa 16 drużyn 
młodzieżowych i 10 drużyn 
uczestniczących w rozgrywkach 
Pomorskiego ZPN z 390 zawod-
nikami. 

Fo
t. 

W
K

S

Podpisy na umowie złożyli ze strony WKS Gryf: prezes Rafał Szlas i członek zarządu Wiesław Re-
nusz, natomiast ze strony Akademii Błękitnych: prezes Dariusz German i skarbnik Tadeusz Ciapa



16 www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI
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