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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

Olbrzymim zainteresowaniem 
cieszyło się niedawne spotkanie z 
Michałem Pasiecznym, kandyda-
tem na burmistrza Rumi. Sporą 
niespodzianką była obecność na 
początku spotkania specjalnego 
gościa Bogdana Borusewicza, 
Marszałka Senatu RP. 

Marszałek przyjechał do Rumi, 
aby poprzeć Michała Pasiecznego. 
W spotkaniu brał udział również 
Bogdan Formella - kandydat na 
burmistrza, który mimo uzyska-
nia poparcia ponad 4,7 tys. gło-
sów nie dostał się do drugiej tury 
wyborów. Bogdan Formella oraz 
jego komitet także popiera w dru-
giej turze Michała Pasiecznego.

Mieszkańcy udowodnili, że to, 
kto będzie rządził miastem przez 
najbliższe 4 lata, nie jest im obo-
jętne. Dlatego tłumnie przyszli na 
spotkanie – zabrakło nawet miejsc 
siedzących, gdyż organizatorzy 
nie spodziewali się aż tak dużego 
zaangażowania. 

BORUSEWICZ I FORMELLA 
POPARLI PASIECZNEGO
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Marszałek Senatu 
mówił, iż wie, ze w 

rumskim samo-
rządzie trwał dość 

długi i męczący 
wszystkich kon-
� ikt, natomiast 

najwięcej zależy 
od tej osoby, 

która ma najwię-
cej władzy (czyt. 

wójt, burmistrz lub 
prezydent) , i to 

od niej zależy  nie 
tylko jak samo-

rząd funkcjonuje, 
ale także czy jest 

kon� ikt, czy raczej 
się go załagadza. 

Bogdan Boruse-
wicz podkreślił, 

że Michał Pasiecz-
ny z pewnością 

będzie ważył racje 
i słuchał radnych i 

mieszkańców.



Gratuluję
Dziś o zwycięzcach. Rada Miasta Mojego Ukochanego składa 
się z 10 nowych (w tym trzej „recydywiści”) i 11 starych rad-
nych. W pierwszej kolejności złożę najlepsze życzenia dobrych 
rządów tym, którzy już nie jedną kadencję zasiadają w ławach 
ratuszowych. Pan Wojciech Kozłowski – niegdyś wieloletni wi-
ceprezio, ostatnio wice Glaza. Został sam, bo pan przewodni-
czący przegrał wybory. W śródmieściu pan Kozłowski wygrał, 
ale mocno po piętach deptał mu konkurent, pan Marcin Skow-
ronek. Pan Bogdan Tokłowicz – od zawsze wiceprezio od spraw 
szkolnictwa, zdrowia, szczęścia i pomyślności. Wygrał fuk-
sem, bo konkurentce, pani Katarzynie Potrykus 
zabrakło do zwycięstwa ledwie kilkanaście gło-
sów. Tokłowicz to „recydywista”, bo przed laty 
radnym już był. Pan Paweł Formela – od 
dziecka niemalże radnym jest. Jeśli 
tak dalej pójdzie, to za czter-
dzieści lat zostanie mistrzem 
świata w tej konkurencji. 
Drugi był pan Mariusz Kra-
wiec i bardzo mu gratulu-
ję. Pan Henryk Kanczkow-
ski – ma tyle lat, ile Forme-
la będzie miał za czterdzie-
ści właśnie. Niezatapialny. 
Pokonał młodego gniewne-
go, czyli pana Dawida Kilińskie-
go. Pan Henryk Jarosz – charak-
terystyczna postać Rady Miasta od 
wielu kadencji. Fachowiec od ogród-
ków działkowych i emeryt stoczniowy. 
Deptał mu po piętach pan Artur Ade-
rek. Pan Krzysztof Gajewski – syn swojego 
ojca. Mało na sesjach się odzywa, 
ale to jedna z szarych eminencji 
prezia. Mocno mu zagroził pan 
Maciej Szymański. Dotychczas 
wymienieni należą do Wolę 

Wejherowo, ci którzy w okręgach zajęli drugie miejsca, byli 
kandydatami Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej. 
Pan Czesław Kukowski – stworzył własny komitet i wprowadził 
z niego jednego radnego… Właśnie siebie. To też „recydywi-
sta”, bo zasiadał w Radzie dwie kadencje temu. Przegrał z nim 
nieznacznie pan Bartłomiej Woźniak, oczywiście z KW PO RP. 
Pan Marek Budnik – radny z wieloletnim doświadczeniem. Wy-
grywa zawsze pewnie. Tym razem wysłał na „emeryturę” pana 
Mieczysława Makurata z WW. Pan Jacek Gafka – lider ekipy PO, 
również kandydat na prezydenta. Niewiele brakowało a do-
szłoby do drugiej tury wyborów prezydenckich w najbliższą 
niedzielę. Gonił go w okręgu pan Artur Cierzniewski, ale nie 
dał rady. Pan Arkadiusz Szczygieł – bardzo dobry wynik w spo-
sób całkowicie zasłużony. Jeden z najbardziej pracowitych i za-

wsze przygotowanych radnych. Zostawił w pobitym polu 
pana Andrzeja Sikorę. Pan Bartłomiej Czyżewski - ciężko 

pracował i został pierwszy raz w życiu radnym. Brawo, 
tu idzie młodość. Nie dał szans panu Wojciechowi 

Wasiakowskiemu. Pan Mateusz Schmidt – młody, 
ambitny, pracowity i chyba już dobrze przygoto-

wany do roli radnego. Wygrał z synkiem wice-
prezia Bochińskiego, panem Leszkiem. Dy-

nastii nie będzie. Pan Tomasz Groth – naj-
większa sensacja tych wyborów. Ten mło-

dy człowiek wygrał bowiem z panią Te-
resą Patsidis. Pan Maciej Łukowicz 
– niegdyś kandydat na prezia, ostat-
nio wiceprzewodniczący Rady Mia-

sta. To on wysłał na „emeryturę” pana 
Leszka Glazę. Pan Ryszard Kandzora – „recydywi-

sta” sprzed lat. Harcerz, działacz społeczny. Rada 
z pewnością będzie miała z niego pożytek. Wygrał 

zdecydowanie z panem Mirosławem Lade-
mannem, który miał poparcie PIS-u i sa-
mego prezia Hildebrandta. Nie pomogło. 
Rafał Szlas – przedsiębiorca, niezwykle 
popularny i skuteczny prezes wejherow-

skiego „Gryfa”. Zostawił za sobą panią Bożenę Szczypior. Ostat-
nia dziewiątka to kandydaci z KW PO RP. Dariusz Kreft – mocno 
się wystraszył konkurencji i stanął na głowie, aby wygrać. Rad-
ny z WW. Drugie miejsce zajął pan Waldemar Gafka z KW PO RP. 
Pan Mariusz Łupina – jedyny zupełnie nowy radny z Wolę Wej-
herowo. Głosowali na niego wyborcy z Fenikowskiego. Bardzo 
dobry wynik uzyskała tam pani Angelika Durajewska. Pan Mar-
cin Drewa – radny z PIS-u. Mocno popierały go środowiska ko-
ścielne. Wygrał nieznacznie z kandydatem KW PO RP, panem 
Erwinem Hierasimczykiem. Na koniec ciekawostka. Mama i syn 
zostali radnymi. Pani Teresa Skowrońska z WW, a jej syn Grze-
gorz z PIS-u. Czyli jednak dynastia powstanie? Pani Teresa po-
konała pana Piotra Dawszewskiego, a pan Grzegorz wygrał 
z panią Grażyną Białk. Pokonani byli kandydatami KW PO RP. 
Na koniec gratulacje dla pana Krzysztofa Hildebrandta. To już 
piąta kadencja naszego prezia. Przy okazji dodam, że nie uda-
ło mu się stworzyć dynastii, gdyż jego syn Artur przegrał wy-
bory do Rady Miasta. Rządźcie sprawiedliwie… Tylko, o czym 
ja wtedy będę pisał?

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



Uchwała o utworzeniu Po-
wiatowej Biblioteki w Wej-
herowie podjęta została pod 
koniec sierpnia. Początkowo 
placówka miała być urucho-
miona na początku listopada, 
ale procedury związane z po-
woływaniem dyrektora nico 
się przedłużyły i ostatecznie 
zrobiono to niecały miesiąc 
później. Dyrektorem Powia-
towej Biblioteki Publicznej w 
Wejherowie została Barbara 
Gusman. 

- W tym roku z budżetu 
powiatu przeznaczone zo-
stało 45 tys. zł na potrzeby 
działalności placówki, w 
przyszłym roku zaplanowa-
na została kwota w wysoko-
ści 100 tys. zł. - mówi Józef 
Reszke, starosta powiatu wej-
herowskiego. - To początek 
funkcjonowania, placówka 
będzie funkcjonować wspól-
nie z biblioteką szkolną (sie-
dziba znajduje się bowiem 
w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Wejhero-
wie. Konieczne będzie tylko 
zorganizowanie oddzielnego 
wejścia dla czytelników, któ-
rzy nie są uczniami szkoły. 

Starosta podkreślił, że pla-
cówka nie ma być standardo-
wa biblioteką, która powiela 
działania biblioteki miejskiej, 
ale instytucją nowoczesną, 
współpracująca z innymi bi-

Rusza powiatowa 
biblioteka
CZYTELNICTWO | Rozpoczyna działalność powiatowa biblioteka. Oficjalne przedsta-
wienie nowej dyrektor utworzonej właśnie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie 
oraz przekazanie księgozbioru odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego. 
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bliotekami zarówno z naszego 
kraju, jak też z zagranicznymi. 

Barbara Gusman jest na-
uczycielem – bibliotekarzem, 
w wejherowskim „Elektryku” 
pracuje od 7 lat. 

- Lokal nie jest może ogrom-
ny, ale na początek wystarcza-
jący – mówi nowa dyrektor 
powiatowej biblioteki. - Warto 
zauważyć, że w tej części mia-
sta nie ma żadnej biblioteki. 

Mieszkańcy nie raz wspomi-
nali, że jest potrzebna. Dlatego 
jestem przekonana, że czytel-
ników nam nie zabraknie. I 
to szczególnie tych starszych, 
bo ta część miasta jest częścią 
starzejącą się, więc problem z 
dotarciem do seniorów z dobrą 
książką jest i będę starała się go 
rozwiązać. 

Dyrektor zapowiada, że bi-
blioteka będzie na pewno 

czynna w godzinach popołu-
dniowych tak, aby uczniowie 
i studenci wracający z zajęć i 
mieszkańcy wracający z pracy 
mogli z niej skorzystać. Plano-
wane jest też organizowanie 
rozmaitych spotkań i warszta-
tów. Na razie wszystko jest w 
fazie organizacyjnej, powstaje 
strona internetowa, normalną 
działalność placówka rozpocz-
nie po nowym roku.

Józef Reszke, Starosta Powiatu Wejherowskiego, przekazał książki uzbierane przez ostatnie 
12 lat jako początek księgozbioru biblioteki Barbarze Gusman, dyrektorowi placówki
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Tego dnia pracownicy gmin-
nej biblioteki (placówka ma 
swoją siedzibę przy ul. Reja 
9 w Bolszewie) zapraszają w 
godzinach: 9.00-14.00. Przy-
gotowano wiele ciekawostek, 
takich jak zwiedzanie biblio-
teki, zaś pracownicy w ramach 
akcji „Przystanek praca!” będą 
udzielali pomocy w napisaniu 
listu motywacyjnego, życio-
rysu i w podstawach obsługi 

komputera (na te zajęcia na-
leży się wcześniej zapisać). 
Oprócz tego przygotowano 
akcję „Mieszkańcy pytają, 
bibliotekarze odpowiadają - 
oferta biblioteki”, zaś wszyscy 
chętni będą mogli tego dnia 
zapisać się na kursy (kompu-
terowy dla osób 50+, języka 
kaszubskiego - kurs 70 h) oraz 
warsztaty (multimedialny kurs 
funenglish.pl dla dzieci od 6 
do 12 lat, zajęcia teatralne dla 
młodzieży, dorosłych i osób 
niepełnosprawnych intelektu-

alnie). 
Trwać będą również zapisy 

czytelników (należy mieć ze 
sobą dowód osobisty) oraz na 
usługi dodatkowe, jak książka 
na telefon dla osób niewycho-
dzących z domu. W bibliotece 
prowadzone są również za-
pisy na zajęcia warsztatowe i 
rozrywkowo-dydaktyczne dla 
dzieci i młodzieży z  gminy 
Wejherowo w ramach ak-
cji FERIE 2015 r. Warsztaty 
pokazowe prowadzone będą 
przez Ludwikę Szefke i Celinę 

Szachowską (robimy kartki 
świąteczne, ozdoby na choin-
kę i decupage).

Poza tym w programie le-
pienie pierogów przez panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Bolszewie i degustacja, „Bi-
blioteczne inspiracje” - malar-
stwo Macieja Tamkuna. book-
crossing - uwalnianie książek 
– czyli wymień swoje książki z 
innymi czytelnikami, 

„no to hopsa - idą święta!”. 
Warto wybrać się w miko-

łajkową sobotę do biblioteki 

z dziećmi, ponieważ o godz. 
10.00 rozpocznie się przedsta-
wienie dla dzieci w wykonaniu 
aktorów z teatru niezależnego 
Maszoperia, a zaraz po spek-
taklu najmłodszych odwiedzi 
Mikołaj z workiem pełnym 
słodyczy. Oprócz tego każdy, 
kto tego dnia odwiedzi pla-
cówkę, otrzyma upominek. 

Biblioteka? Wchodzę, nie mijam
W Mikołajki, czyli w sobotę 6 grudnia, w gminie Wejherowo odbędzie się Dzień Otwarty biblioteki. Hasło, jakie będzie 
przyświecać temu wydarzeniu, to „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”. 

Boisko do piłki nożnej, 
plac zabaw oraz strefa fitness 
- wszystko to składa się na 
strefę rekreacyjno – sporto-
wą, jaka odebrana została na 
osiedlu „Zaciszne Zalesie” w 
Gowinie. Wybudowana dzię-
ki zaangażowaniu i wsparciu 
pracowników Urzędu Gminy 
Wejherowo, zwłaszcza Refe-
ratu Zamówień Publicznych, 
darczyńców – przedsiębiorcy 
Jerzemu Grothowi, a zwłaszcza 
mieszkańców – członków Sto-
warzyszenia „Zaciszne Zale-
sie”, którzy własnymi środkami 
wsparli to wyjątkowe przedsię-
wzięcie.

Inwestycja pochłonęła ok. 80 
tys zł, z czego 85% kosztów zre-
fundowanych zostało ze środ-
ków Unii Europejskiej.(raf)

Sami zbudowali 
strefę rekreacyjno-
sportową



Jedną z takich akcji jest 
kampania „Biała Wstążka”. 
Jest to największa na świe-
cie, skierowana do mężczyzn 
międzynarodowa kampania, 
mająca na celu walkę z prze-
mocą wobec kobiet. W tym 
roku, dzięki zaangażowaniu 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wejherowie, 
akcja ta realizowana jest rów-
nież na terenie gminy Wejhe-
rowo. 

W ramach kampanii prze-
prowadzony został plebiscyt, 
w wyniku którego wytypo-
wano mężczyznę w sposób 
szczególny zatroskanego o los 
skrzywdzonych kobiet i  re-
agującego na przejawy prze-
mocy wobec nich. Jego uho-
norowaniem rozpoczęto 
trwającą od 25 listopada do 
10 grudnia kampanię: kapi-
tuła konkursu wręczyła sta-
tuetkę Krzysztofowi Grzeni 
– dyrektorowi Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Orlu. 
Ponadto Henryk Skwarło, 
wójt gminy Wejherowo wraz 
z Ewą Zarębińską – Szczodrą, 
kierownik GOPS-u, wręczyli 
uczniom bolszewskiej pod-
stawówki nagrody za prace 
przygotowane na ogłoszony 
wcześniej konkurs plastyczny 

Kampania „Białej 
wstążki” rozpoczęta
Przemoc, a zwłaszcza ta kierowana do kobiet i dzieci stanowi ogromny problem społeczny na 
całym świecie. Od wielu lat ze zjawiskiem tym walczą przeróżne organizacje, mające na celu 
zwrócenie uwagi na problem oraz przede wszystkim jego minimalizację. 

Fo
t. 

U
G

 W
ej

he
ro

w
o

na plakat promujący kampa-
nię.

Na znak włączenia się w tę 
wyjątkową akcję przekaza-
li również pudełka z białymi 
wstążkami, które przekazane 
zostały mężczyznom pracują-
cym w kilkunastu instytucjach 
i urzędach miasta i gminy Wej-

herowo. Odebrali je, przybyli 
na inaugurację reprezentanci 
Komendy Powiatowej Policji w 
Wejherowie, Aresztu Śledcze-
go w Wejherowie, Prokuratury 
Rejonowej i Sądu w Wejhero-
wie, Powiatowego Centrum 
Pomocy w Rodzinie, Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Wejherowie oraz Urzędu 
Gminy Wejherowie. Zgodnie z 
ich deklaracjami, co najmniej 
do 10 grudnia, pracujący w 
tych instytucjach mężczyźni 
nosić będą białe wstążki. Po-
nadto przybyłe na uroczystość 
kobiety otrzymały symbolicz-
ną białą różę. (opr. raf)



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

Zarząd Powiatu Wej-
herowskiego ogłasza 
wynik otwartego konkursu 
ogłoszonego Uchwałą 
nr IV/500/14 Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego 
z dnia 22 października 
2014 r. w sprawie otwar-
tego konkursu ofert na 
realizację zadania publicz-
nego z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy 
zastępczej oraz udzielenia 
dofinansowania.

W wyniku zastosowania 
procedury konkursowej 
na realizację w okresie 
od 1 stycznia 2015r. do 
31 grudnia 2019r. zada-

nie z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy 
zastępczej pn. ,,Prowa-
dzenie na terenie Powiatu 
Wejherowskiego całodo-
bowej placówki opie-
kuńczo – wychowawczej 
typu rodzinnego w celu 
zapewnienia instytucjonal-
nej pieczy zastępczej dla 
8 wychowanków z terenu 
Powiatu Wejherowskiego 
wraz z udzieleniem dofi-
nansowania tego zadania”, 
wybrano ofertę Stowarzy-
szenie „Azymut” z siedzibą 
w Straszynie, ul. Spokojna 
8 – 2.435,00 zł.
(SP)

Stowarzyszenie Konsumen-
tów Polskich we współpracy 
z Urzędem Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów uru-
chomiło internetowe centrum 
porad dla konsumentów. każ-
dy konsument może otrzymać 
bezpłatną poradę prawną wy-
syłając e-mail na adres pora-
dy@dlakonsumentow.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 
relacji łączącej konsumenta z 

Internetowe centrum porad 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. 

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

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.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie

serdecznie zaprasza na

XLII koncert z cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub” 

pt. KASZUBI I GÓRALE
Koncert z udziałem gości z Podhala odbędzie się

w sobotę 6 grudnia 2014 r. o godz. 18.00
w siedzibie Muzeum,
przy ul. Zamkowej 2a.

W programie wieczoru znajdą się fragmenty widowisk 
Królowie jadą oraz Stôri i Nowi Rok Aleksego Peplińskiego, 

popularne kolędy kaszubskie, góralskie i ogólnopolskie.

Koncert zrealizowano m.in. ze środków przyznanych przez 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
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Marszałek podkreślił, że przyjechał  dać swoje poparcie 
Michałowi Pasiecznemu - znam tego młodego człowie-
ka, jest dynamiczny, sprawny,  ma także potrzebne do-
świadczenie samorządowe. Marszałek Senatu odniósł się 
również do kontrkandydatki Michała Pasiecznego, Elż-
biety Rogali-Kończak. Mówił, że zna ją z przed piętnastu 
lat i wydaje mu się, że trochę się zmieniła. Wie też, że 
tutaj w rumskim samorządzie był dość długi i męczący 
wszystkich konflikt, natomiast najwięcej zależy od tej 
osoby, która ma najwięcej władzy (czyt. wójt, burmistrz 
lub prezydent) , i to od niej zależy  nie tylko jak samorząd 
funkcjonuje, ale także czy jest konflikt, czy raczej się go 
załagadza. Natomiast bardzo źle jest, mówił legendarny 
działacz opozycji w czasach PRL,  gdy się uważa, że tylko 
„ja mam rację”. Marszałek Bogdan Borusewicz podkre-
ślił, że Michał Pasieczny tak nie postępuje, że będzie te 
racje ważył , słuchał radnych i mieszkańców. - Szanowni 
Państwo po tej deklaracji poparcia, pozwolicie że Was 
opuszczę , nie dlatego że nie chciałem z Wami dysku-
tować, ale dlatego że to jest spotkanie z kandydatem na 
burmistrza. Jego pytajcie, jego maglujcie i wyciągajcie 
wnioski – mówiła jedna z legend Solidarności.
Po pożegnaniu Marszałka Senatu Bogdana Borusiewicza 
nastąpiła prezentacja programu dla Rumi, który wspólnie 
z radnymi ma zamiar zrealizować Michał Pasieczny. 
Komunikacja w mieście – „walka” o budowę wiaduktów przy gra-
nicach miasta z Gdynią i Redą, budowę niskobudżetowych by-pa-
sów celem udrożnienia głównych ulic, podjęcie decyzji o lokalizacji 
i budowie nowego Urzędu, odmrożenie wielu hektarów rumskich 
terenów, aby powstała duża ilość miejsc pracy oraz zwiększyły się 
znacząco wpływy z podatków od nieruchomości, przy zachowa-
niu niskich stawek.

Ochrona zdrowia

Michał Pasieczny wspólnie z grupą radnych jest zwolennikiem 
powstania szpitala, którego budowa jest mocno utrudniana przez 
obecną Panią Burmistrz. Sprawa ta była przedmiotem obrad Komi-
sji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi. Kandydat na Burmistrza chce 
w szybkim czasie umożliwić funkcjonowanie apteki całodobowo. 
Całodobowa apteka to bezpieczeństwo mieszkańców Rumi.
Kandydat przeszedł elastycznie w temat bezpieczeństwa w mie-
ście, mówiąc że Straż Miejska nie powinna polować na kierow-
ców z fotoradarem w późnych godzinach wieczornych, które jest 
spowodowane zbyt wysokimi założonymi dochodami, które mają 
osiągnąć. Pani Burmistrz w projekcie budżetu na rok 2015 wpisała 
dochód (z mandatów) do budżetu w kwocie ponad pół miliona 
złotych!!! Przecież to zmusza strażników miejskich, aby stali tylko 
z fotoradarem. A ich zadaniem powinna być poprawa bezpieczeń-
stwa, szczególnie późnymi wieczorami oraz podczas nocy week-
endowych. 

Mieszkania komunalne

Miasta nie stać na bardzo kosztowne remonty tych mieszkań, 
których stan w wielu miejscach jest tragiczny (wspólne korytarze, 
łazienki, kuchnie, grzyb…). Należy umożliwić ich wykup z boni-
fikatą
Michał Pasieczny jest zdania, że to mieszkańcy, będąc właściciela-
mi, zdecydowanie lepiej zadbają o swoją własność niż zrobi to mia-

sto. Mieszkańcy lepiej zadbają o swoje i zrobią to taniej i szybciej. 
Natomiast pozyskanie środków ze sprzedaży mieszkań komunal-
nych pozwoli na wybudowanie nowych mieszkań komunalnych 
dla osób potrzebujących.

Przestrzeń

Nieład urbanistyczny oraz brak wizji na wygląd jak i funkcjono-
wanie miasta Rumia, prowadzi do powstawania bloków wśród 
zabudowań jednorodzinnych, co prowadzi do uzasadnionej złości 
mieszkańców, którzy czują się oszukani... Przez ostatnie 12 lat jest 
mowa o centrum, a obecnie ta dzielnica jest jedną z najbardziej 
zaniedbanych części Rumi. Jest to wizytówka miasta, za którą nam 
wszystkim jest wstyd...

Szkoły

Kandydat na Burmistrza proponuje, aby każda szkoła posiadała 
własne boisko ze sztuczną nawierzchnią - koszt takich inwestycji 
co pokazała nam Gdynia jest relatywnie niski i możliwy do reali-
zacji w krótkim czasie. Gorsza sytuacja jest z dużymi salami gim-
nastycznymi, których w Rumi jest jak na lekarstwo – mają je 2 z 7 
rumskich szkół. Są to inwestycje wysokobudżetowe i w tej kadencji 
chcemy wybudować jedną lub dwie porządne sale gimnastyczne.

Działania prospołeczne

Kandydat na Burmistrza Miasta Rumi, Pan Pasieczny jest zwo-
lennikiem działalności organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, 
fundacji UKS, klubów sporowych, kół zainteresowań), gdyż ni-
skim kosztem realizują zadania własne gminy. A nie ma bardziej 
wartościowych osób, niż te które są fachowcami w danej dziedzi-
nie i do tego pasjonatami.

Gospodarka

Po pierwsze gospodarka! Takie hasło prześwieca obecnej kampanii 

kandydata na burmistrza Pana Michała Pasiecznego. Jest on 
zwolennikiem powstawania nowych miejsc pracy - wspie-
rania przedsiębiorców, co doprowadzi do obniżenia bezro-
bocia i wzrostu dochodów mieszkańców i miasta. Każda in-
westycja powoduje zwiększenie dochodów miasta z tytułu 
podatku od nieruchomości. A ze zmniejszającym się bezro-
bociem obniżają się wydatki  MOPS-u. „Najlepsza pomoc 
socjalna – to miejsca pracy” – mówi Michał Pasieczny.

Pytania od mieszkańców

Po przedstawieniu tychże zagadnień mieszkańcy mieli 
możliwość zadawania pytań kandydatowi na Burmistrza 
Panu Michałowi Pasiecznemu. Mieszkańcy skarżyli się na 
obecną Panią Burmistrz, która zapomniała, że ma służyć 
mieszkańcom, która faworyzuje jedną dzielnicę osieracając 
pozostałe. Mieszkańcy ocenili działania za opieszałe, przy 
realizacji połączenia ulicy Kosynierów z ulicą Obwodo-
wą w Redzie oraz, że można było wykonać to już bardzo 
dawno. Jeden z mieszkańców poruszył kwestię potrzeby 
utworzenia rad dzielnic, które będą przedstawiać Radzie 
Miejskiej jak i Burmistrzowi, zadania jakie powinny być 
priorytetowe. Kolejny mieszkaniec poruszył kwestę zaopa-

trzenia placów zabaw w przenośne, wolnostojące WC (Toy-
Toy). Mieszkańcy ocenili pracę Pani Burmistrz często w sposób 
negatywny i wyrazili nadzieję, że kandydat w osobie Pana Michała 
Pasiecznego wniesie nową wizję, nowe możliwości, że skuteczniej 
będzie zabiegał o pozyskiwanie środków zewnętrznych, szczegól-
nie unijnych, a przede wszystkim, że urząd będzie dla mieszkań-
ców, a nie odwrotnie, tak jak jest to w chwili obecnej.
Po spotkaniu, każdy z mieszkańców miał możliwość bezpośrednio 
porozmawiać z radnym i kandydatem na Burmistrza Michałem 
Pasiecznym.

Zdaniem wyborców

Zapytaliśmy pana Ryszarda – mieszkańca ulicy Objazdowej – jak 
ocenia kandydata? 
– Bardzo pozytywnie, nie rozwodził się, mówił krótko i posługiwał 
się konkretami jak „nie polityk”. Potrafił też powiedzieć, że nie bę-
dzie obiecywał „gruszek na wierzbie”, że wybuduje wszystkie ulice 
w Rumi, ponieważ jest to po prostu nie możliwe, bo budżet Rumi 
nie jest w dobrej kondycji patrząc na wskaźniki innych miast. To 
mi się bardzo podobało.
Pan Marek – mieszkaniec z ulicy Poznańskiej był bardzo zado-
wolony, że kandydat na burmistrza – mgr inż. Michał Pasieczny 
doskonale rozumie konieczność inwestowania w wiedzę dzieci 
i młodzieży, aby stworzyć w Rumi przy inicjatywie Fundacji zalą-
żek rumskiej Doliny Automatyków, gdzie chętni uczniowie będą 
mogli przygotowywać się w formie ciekawych zajęć laboratoryj-
nych (Fundacja już wyposażyła 5 szkół w potrzebny sprzęt) do 
dobrze płatnych, ale i oczekiwanych przez rynek pracy zawodów 
technicznych. Wychowamy w ten sposób wielu inżynierów. 
Widać, że Michał Pasieczny ma ikrę, bardzo chce pracować, two-
rzyć, budować, ale jednocześnie potrafi z pokorą słuchać nawet 
niepochlebnych opinii o działalności rumskiego samorządu – 
mówi Pani Danuta z Janowa.
Na zakończenie Michał Pasieczny otrzymał owację na stojąco od 
mieszkańców, którzy wychodzili ze spotkania z wielką nadzieją na 
lepsze „jutro” w Rumi. Kamil Kowalewski

Coraz większe poparcie 
dla Michała Pasiecznego
W ostatni wtorek w restauracji Tequila w Rumi odbyło się spotkanie, na którym zabrakło miejsc siedzących dla licznie zebranych miesz-
kańców. Wielką niespodzianką była obecność na początku spotkania specjalnego gościa - Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. 
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Konwencja „Porozumienie dla miasta Rumi” odbyła się w ho-
telu „Falko”. Uczestniczyły w niej trzy ugrupowania, które po-
rozumiały się w kwestii współpracy w nadchodzącej kadencji 
2014-2018. 
Obecny na spotkaniu Bogdan Formella, trzeci kandydat do fo-
tela włodarza Rumi, reprezentujący ugrupowanie Nasza Rumia, 
oraz Maria Bochniak z Samorządności, zadeklarowali swoje 
poparcie dla kandydatury Michała Pasiecznego na burmistrza. 
Kwestia wyboru alternatywy dla obecnych nieudolnie rządzą-
cych władz zakończyła się deklaracją zdecydowanego poparcia 
dla programu wyborczego obecnego przewodniczącego Rady 
Miasta.
Prowadzący spotkanie nowo wybrany radny z Janowa, Piotr 
Bartelke, zauważył, że suma głosów, jakie otrzymali wspólnie 
obaj kontrkandydaci Elżbiety 
Rogali-Kończak, 63 % , ozna-
cza jednoznacznie, że miesz-
kańcy pokazali obecnej władzy 
czerwoną kartkę. Za pomo-
cą karty wyborczej rumianie 
wskazali, że mają dość kłótni 
w Radzie Miasta i oczekują 
współpracy burmistrza z rad-
nymi oraz równomiernego roz-
woju wszystkich dzielnic, a nie 
faworyzowania niektórych. 
Czas w końcu - kontynuował 
prowadzący - aby wyelimino-
wać tradycję ponad 20-letnich 
waśni między burmistrzem 
i Radą Miasta, zacząć nawiązy-
wać dialog władzy z mieszkań-
cami i zrealizować program 
wyborczy. Inne miasta regionu 
potrafiły wykorzystywać fun-
dusze unijne, natomiast Rumia 
wlecze się w ogonie samorzą-
dów korzystających z funduszy 
UE.
Kandydat na burmistrza, Michał Pasieczny, podziękował wybor-
com za wsparcie i zaufanie, będące zapewne efektem jego ponad 
10-letniej pracy w sporcie, dziećmi i młodzieżą, na rzecz walki 
z wykluczeniem społecznym oraz związane z pełnioną funkcją 
Przewodniczącego oraz pracą w Radzie Miejskiej Rumi. 
Przedstawił swój program wyborczy, gwarantując jednocześnie, 
że wybór jego osoby na stanowisko burmistrza daje pewność 
dobrej współpracy z członkami rady i wszystkimi mieszkańca-
mi miasta. 
Po pierwsze, zwrócił uwagę na kwestie komunikacyjne - brak 
wiaduktów i tuneli na krańcach powoduje paraliż komunikacyj-
ny miasta. Pomóc mogły by „by-pasy” dla ciągów komunika-
cyjnych, niskobudżetowe inwestycje, które w sposób widoczny 
poprawią ruch samochodowy i zniwelują zatory.
Podjął też temat nowej siedziby UM - niepodjęta od 20 lat decy-
zja w tej sprawie skutkuje brakiem dużych wpływów do budże-
tu, zamrożeniem najbardziej atrakcyjnych gruntów miejskich, 
które nie przynoszą dochodów, nie generują nowych miejsc 
pracy, ani nie przynoszą podatków od nieruchomości. Michał 
Pasieczny podkreślił, że nowe miejsca pracy to najlepsza pomoc 
socjalna dla mieszkańców.
Dziwną sprawa są też sprawy terenów prywatnych objętych nie-
zrozumiałą „blokadą administracyjną” obecnych władz - a to 
kolejne tracone środki w postaci podatków niewpływające do 
budżetu miasta.
Kolejnym punktem programu jest konieczność jasnego wy-
znaczenia terenów pod zabudowę domków jednorodzinnych, 

budynków wielokondygnacyjnych i niezgoda na mieszanie za-
budowy, a także stanowcze nie! Dla charakteru zabudowy, która 
powstała na ul. Katowickiej w Janowie przed Gdańską 22.
Konieczne jest stworzenie wieloletniego planu estetyzacji mia-
sta, stworzenie koncepcji przestrzennych oraz dopasowanie 
elementów infrastruktury do potrzeb mieszkańców. Bolączką 
Rumi - wskazał Michał Pasieczny - jest słaby rozwój bazy oświa-
towej - brak boisk przyszkolnych, bazy rekreacyjnej, a to nawet 
przy niewielkim budżecie jest do nadrobienia, czego przykła-
dem jest Gdynia.
Na czoło kwestii socjalnych wysuwa się budowa mieszkań ko-
munalnych - zgoda na wykup mieszkań z bonifikatą, pozwoli 
pozyskać środki na budowę nowym mieszkań jakże potrzeb-
nych i wyczekiwanych przez mieszkańców.

Kolejna sprawa to usługi medyczne. Nie wolno - stwierdził kan-
dydat - blokować inicjatywy budowy szpitala w Rumi, którego 
funkcjonowanie na obrzeżach miasta przyniesie wiele korzyści, 
nie tylko w aspekcie finansowym w postaci wpływów do budże-
tu miasta - ale też w aspekcie społecznym.
Dziwny jest też fakt braku w Rumi apteki całodobowej, na której 
do tej pory włodarzom nie zależało.
Jednym z priorytetów jest bezpieczeństwo w mieście -  za duże, 
narzucone przez władze wpływy do budżetu, nakazują Straży 
Miejskiej „polować” na kierowców z fotoradarem, zamiast sku-
pić się na bezpieczeństwie mieszkańców chodzących po ulicach 
wieczorami.
Bolączką Rumi są środki z UE - Rumia niewiele pozyskała, za-
ledwie 1 mln 400 tys. jako samorząd gminny, podczas gdy inne, 
podobne gminy regionu uzyskiwały od  32 mln zł (Malbork) do 
ponad 88 mln (Pruszcz Gd.).
„Deklaruję wszystkim pracę, pracę, jeszcze raz wspólną pracę 
w zgodzie. Wówczas naprawdę wspólnie naszą Rumię wybudu-
jemy” - zakończył swoje wystąpienie Michał Pasieczny.
Maria Bochniak, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowa-
nia, oświadczyła, że program Samorządności jest w 90% zbież-
ny z programem PO i Michała Pasiecznego. Zaapelowała, by 
w imię naprawy tego, co wspólne, a bez oglądania się na zaszło-
ści, wspólnie z Michałem Pasiecznym budować zgodną Rumię 
i nadrabiać te zaległości, które się jeszcze dadzą nadrobić.
Trzeci z koalicjantów, Bogdan Formella, podziękował wybor-
com za zaufanie, jakim obdarzono ugrupowanie Nasza Rumia. 

Nazwał je czystym ruchem samorządowym, ruchem oddolnym, 
pozasamorządowym, który poparło ponad 2 tys. osób. Były 
kandydat na burmistrza opisał zasady funkcjonowania miasta 
i fakty, które istniały przez ostatnie 8 lat, kiedy był reprezentan-
tem Rady Miasta i które koniecznie należy zmienić.
Życzył przyszłym radnym współpracy, partnerstwa, słuchania, 
szacunku i wspólnego wyciągania wniosków. Jako negatywny 
dowód braku współpracy między burmistrzem a RM zaprezen-
tował sprawozdanie kończącego kadencję burmistrza - Elżbiety 
Rogali-Kończak z realizacji budżetu za ostatnie trzy kwartały 
w formie 5-ciu zdań i pliku tabeli.  Bogdan Formella zadawał 
pytania, po co miasto zaciąga milionowe pożyczki, skoro - jak 
wykazuje w sprawozdaniu - ma podobno nadwyżki budżetowe. 
„Brak dialogu i władza nie słucha, tylko rządzi w gronie jednego 

ugrupowania” - konkludo-
wał Bogdan Formella.
Zanegował też istnienie pro-
jektów unijnych, o których 
burmistrz mówiła w debacie 
telewizyjnej.
Wskazał, że projekt budżetu 
opiera się o Straż Miejską, 
która musi osiągać założo-
ne w budżecie kwoty. Ponad 
połowa budżetu na ST to 
dochody, która straż sama 
musi pozyskać, czyli wysta-
wić mandaty.
Inną sprawa są okoliczności 
zdobywania środków z fun-
duszy Unii Europejskiej - 
aby pozyskać w 2015 r. 514 
tys. zł, miasto musi wziąć 
kredyt 6 ml, a 813 tys. zł  to 
same odsetki, które trzeba 
spłacić.
„Michał Pasieczny obiecał 
partnerstwo, porozumienie 

z Naszą Rumią, że będzie 
burmistrzem całego miasta, nie burmistrzem tylko PO, i będzie 
traktował nas jako partnerów. I jeśli my, mieszkańcy, będziemy 
przychodzili ze słusznymi wnioskami, to na pewno nas wysłu-
cha i będziemy ze sobą rozmawiali. I to jest dla mnie najważ-
niejsze - abyśmy ze sobą rozmawiali… Dotąd był jeden jedy-
ny punkt widzenia - był to punkt widzenia władzy! Burmistrz 
miasta musi spełniać oczekiwania mieszkańców i miasta. Życzę 
sobie, aby po drugiej turze partnerstwo burmistrza z mieszkań-
cami i z Radą Miasta w końcu powstało” - zakończył Bogdan 
Formella, udzielający Michałowi Pasiecznemu poparcia jako 
kandydatowi na burmistrza.
Krystyna Kłosin natomiast, rumska posłanka PO, pogratulowa-
ła drużynie Michała Pasiecznego świetnego wyniku w wyborach 
do rady miasta. Powiedziała, że Michał Pasieczny to wielki spo-
łecznik, człowiek, który potrafi zarazić swoim entuzjazmem in-
nych, przyciągnąć ludzi do siebie, stworzyć warunki współpracy. 
„Widać pasje ludzi, którzy przecież nie wszyscy należą do PO, 
ale z energią dążą do zmian.” - podsumowała swoje wystąpienie. 
Parlamentarzystka podkreśliła też rolę współpracy z sąsiednimi 
gminami, bo takie są aktualne priorytety UE. „Czas na zmiany - 
powtórzyła - zmiana pokoleniowa już się dokonała, bo do rady 
miasta weszło dużo młodych osób. Widać chęci do pracy i do 
zmian.”
Na koniec kandydat na burmistrza  podziękował za poparcie 
jego osoby i poprosił wszystkich o wsparcie i udział w drugiej 
turze wyborów 30 listopada. Zadeklarował pełną współpracę 
i sukces Rumi. M. P.-B.

Bogdan Formella i Samorządność: 
TAK dla Michała Pasiecznego
Rumia wybiera burmistrza ponad podziałami. Twarzą władzy nowej jakości staje się Michał Pasieczny, kontrkandydat 
obecnej burmistrz miasta Elżbiety-Rogali Kończak w drugiej turze wyborów, które odbędą się już 30 listopada.
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Gratulujemy bardzo dobrego wy-
niku do Rady Powiatu.

- Dziękuję bardzo. Za pośrednic-
twem gazety chciałbym serdecznie 
podziękować mieszkańcom Rumi 
za udzielone poparcie i zachęcić 
do udziału w wyborach burmistrza 
miasta w najbliższą niedzielę.

Jest Pan samorządowcem z ogrom-
nym doświadczeniem - wicebur-
mistrz, radny Rumi, przewod-
niczący rady miejskiej, radny 
powiatowy - jak Pan postrzega 
Rumię po 12 latach rządów Elżbie-
ty Rogali-Kończak?

- Przede wszystkim dostrzegam 
ciągłe napięcie na linii Rada Miej-
ska - burmistrz. Myślę, że nowa 
Rada powinna wspólnie z nowym 
burmistrzem określić priorytety dla 
miasta, tj. lokalizację i budowę cen-
trum miasta, wprowadzić porządek 
architektoniczny w tych miejscach 
gdzie to jest jeszcze możliwe, okre-
ślić jasne zasady budowy nowych 
ulic. Po określeniu powyższych 

priorytetów obydwa organy gminy 
powinny zacząć je konsekwentnie 
realizować.

Czy w takim układzie mieszkańcy 
Rumi powinni się zastanawiać nad 
wyborem burmistrza podczas II 
tury wyborów?

- I tura wyborów pokazała, iż 
mieszkańcy Rumi postawili na 
ludzi nowych i młodych. Myślę, 
że ta wymiana pokoleniowa jest 
naturalna i należy życzyć wszystkim 
radnym, i tym doświadczonym, 
i tym nowym, powodzenia. W koń-
cu ludzie młodzi też gdzieś muszą 
nabyć doświadczenia, a tym dobrym 
miejscem jest samorząd lokalny. 
Uważam, że w Rumi nadszedł czas 
na zmiany, których nie należy się 
obawiać, dajmy młodym szanse, a za 
cztery lata będziemy ich oceniać 
i rozliczać z wykonanej pracy na 
rzecz naszej małej ojczyzny. 

Dziękujemy bardzo i życzymy jak 
najwięcej sukcesów w samorządzie 
powiatowym. 

Mieszkańcy postawili 
na młodych
O Rumi i o drugiej turze wyborów rozmawiamy z Witoldem Reclafem – szefem struktur powiatowych 
Prawa i Sprawiedliwości.

Koncert prowadził Dariusz Wójcik – dyrektor 
Teatru Otwartego, artysta obdarzony niezwy-
kłym basem, a towarzyszyli mu: Beata Koska 
– mezosopran oraz Jacek Szymański - tenor, 
a na pianinie akompaniował Paweł Lipski.
Artyści zaprezentowali bardzo przemyślany 
program, który pokazywał „marsz polskiej 
pieśni przez wieki”. 
Przedstawili koncert „Sen o Niepodległej”, 
którego patriotyczna tematyka współgrała 
z niedawno obchodzonym Narodowym Świę-
tem Niepodległości.
Zaprezentowano utwory związane z najważ-
niejszymi wydarzeniami w dziejach polskiej 
walki o wolność i niepodległość - od czasów 
Konstytucji 3 maja do okresu Powstania 

Warszawskiego. Zaprezentowano „Mazurek 3 
Maja” z 1791, „Śpiew włościan krakowskich” 
z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej, a także 
utwory z okresu Powstania Listopadowego 
- „Marsz Obozowy z 1831 roku” , „Warsza-
wiankę” czy „Bywaj dziewczę zdrowe”. Nie 
zabrakło też głęboko patriotycznych pieśni 
z czasów Wielkiej Emigracji i Powstania 
Styczniowego, znanych wszystkim „Góralu 
czy ci nie żal”, „Marszu Polonia” oraz „Pieśni 
obozu Jeziorańskiego”. W wiek XX - okres 
nasilającej się germanizacji - słuchacze 
wkroczyli dzięki „Rocie” Marii Konopnickiej. 
Następnie artyści zaprezentowali dobrze 
znane, lubiane i wzruszające pieśni z okre-
su I wojny światowej: „O mój rozmarynie”, 

„Przybyli Ułani pod okienko, „Wojenko, 
wojenko”, „I Kadrowa” czy tez nostalgiczną 
„Rozkwitały pąki białych róż”.
Koncert zakończyła sekwencja utworów 
powstałych w okresie II wojny światowej: 
„Serce w plecaku”, „Czerwone maki na Monte 
Cassino” „Rozszumiały się wierzby płaczące” 
czy też „Pałacyk Michla” lub „Dziś do Ciebie 
przyjść nie mogę”.
Niektóre żywiołowe i radosne, inne zaś tkliwe 
i sentymentalne, wszystkie pieśni bardzo 
wzruszyły zebranych. Na szczególną uwagę 
zasłużyły też aktorskie popisy wykonawców, 
szczególnie Dariusza Wójcika, którego inter-
pretacje szczególnie wzruszały, ale i momen-
tami bawiły słuchaczy.

Zasłużone, długie owacje kończące koncert 
były dowodem, iż artystom udało się obudzić 
w słuchaczach pamięć historii, tkwiącą w na-
szych pięknych, patriotycznych tekstach.
Występ artystów był też promocją nowo wy-
danej płyty Teatru Otwartego po tym samym 
tytułem, co koncert: „Sen o Niepodległej”.
Koncertu zorganizowanego wspólnie z Miej-
skim Domem Kultury słuchali ksiądz prałat 
Tadeusz Gut, proboszcz parafii, kończący 
kadencję burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak 
oraz Przewodniczący Rady Miasta Michał 
Pasieczny. Kwiaty muzycznym gościom 
wręczyli również członkowie Rady Powiatu 
oraz Rady Miasta Rumi, Jolanta Król, Teresa 
Jałocha oraz Małgorzata Łoboz. (kk)

Rumski „Sen o Niepodległej”
Utwory będące muzyczną ilustracją walki Polaków o niepodległość Rzeczpospolitej znalazły się 
w repertuarze koncertu, który 23 listopada odbył się w kościele pw. św. Józefa i św. Judy Tadeusza w Rumi.
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Wernisaż poprzedził koncert orkiestry 
promenadowej SM „JANOWO”  p/t   ”Pra-
premiera”. Pod dyrekcją Ryszarda Bizew-
skiego, orkiestra wykonała znane  utwory 
muzyki promenadowej: walczyki, marsze, 
polki. Publiczność miała możliwość wraz 
z prowadzącym spotkanie, zaśpiewać jeden 
z wierszy  J.Tuwima do muzyki granej przez 
orkiestrę.
Obrazy Ireneusza Leśniaka, znanego na 
Janowie artysty, spotkały się z dużym 

zainteresowaniem ze strony zwiedzających. 
Przedstawiające stary Gdańsk prace artysty 
(powstały w oparciu o stare grafiki) przy-
pominają ilustracje ze starych sztychów 
dawnych mistrzów. Poza tym wrażenie robi 
niesamowita kolorystyka, sposób kładzenia 
farby, delikatne dotknięcia pędzla, co nie 
pozwala przejść koło tych prac obojętnie. 
Wystawę można zwiedzać w Domu Kultury 
SM „Janowo” do 7-ego grudnia 2014r.
Wernisaż zaszczycili obecnością, oprócz 
mieszkańców Janowa i prowadzącego 
spotkanie Leszka Winczewskiego - radnego 
powiatowego, Elżbieta Rogala-Kończak – 
obecna jeszcze burmistrz, Michał Pasieczny 
– Przewodniczący Rady Miejskiej w Rumi, 
prezes SM JANOWO – Józef Chmielewski, 
Ludwik Bach i Jolanta Król – radni powia-
towi, a także nowo wybrani radni miejscy 
–Teresa Jałocha, Leszek Grzeszczyk, Piotr 

Bartelke i Lucyna Szypuła.
Ireneusz Leśniak niedawno uhonoro-
wany przez starostę wejherowskiego 
Nagrodą Remusa, przedstawił w Galerii 
Signum w Domu Kultury oprócz najnow-
szej kolekcji obrazów pt. „Gdańsk”, także 
wcześniejszą sprzed 15 lat kolekcję p/t 
„Rumia wczoraj i Dziś”, użyczoną przez 
Miejski Dom Kultury w Rumi, zakupioną 
przez Urząd Miejski. Prace z tej kolekcji 
pokazują zabytki, dawne budowle i dzisiej-

sze budynki w Rumi. Wszystkie  prace p. 
Ireneusza Leśniaka łączy niezwykły klimat 
bajkowości. Będąc samoukiem otrzymał 
uprawnienia artysty plastyka w Minister-
stwie Kultury i Sztuki. Brał udział w licz-
nych wystawach krajowych i zagranicznych, 
także m.in. w Paryżu w Galeries Artitude, 
gdzie w 2006 r. pokazano jego cykl prac 
p/t „Anioły Paryża”, honorując jakby jego 
dotychczasową działalność i twórczość, co 
artysta i słusznie, uważa za swój największy 
jak do tej pory sukces.
Muzyczna oprawa imprezy w wykonaniu 
Janowskiej Orkiestry Promenadowej prze-
niosła publiczność w klimat sprzed wielu 
lat. Wszyscy świetnie się bawili, podziwia-
jąc wspaniałe prace janowskiego artysty 
przy doskonale zgranej z wystawą, muzyce 
promenadowej.
(kk)

„Gdańsk” - wernisaż Ireneusza Leśniaka
W Domu Kultury SM „Janowo”, odbył się wernisaż wystawy  plastycznej Ireneusza Leśniaka p/t „Gdańsk”. 
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Co prawda wybory samo-
rządowe nie wszędzie się za-
kończyły, bo w niektórych 
miastach i gminach (także na 
naszym terenie), wyłonienie 
burmistrza lub wójta nastąpi w 
II turze, która odbędzie się 30 

listopada, ale o pierwsze, ogól-
ne uwagi już dziś można się 
pokusić.

W tym felietonie zajmę się 
wyłącznie wyborami do Sej-
mików Wojewódzkich. Pro-
centowo wygrał je PiS. Zdobył 
26,85 proc. poparcia, minimal-
nie wyprzedzając PO (26,36 
proc.), a kolejne miejsca zajęły 
PSL, z zaskakująco wysokim 
poparciem (23,68 proc.) i SLD 
(8,78 proc.). To pierwsze od 9 
lat wyborcze zwycięstwo PiS. 
Ale zwycięstwo gorzkie. Po 
pierwsze dlatego, że w skali 
kraju PO zdobyła od niego o 8 

mandatów więcej (179 : 171). 
Więc jeśli pod uwagę brać ilość 
zdobytych mandatów, a o to 
tak naprawdę w każdych wy-
borach chodzi, to wygrała je 
PO. Po drugie PO wygrała w 
8 województwach, PiS tylko w 
5, a w pozostałych 3 PSL. Po 
trzecie, PiS większość ma tylko 
w jednym województwie, pod-
karpackim i jedynie tam może 
rządzić samodzielnie. Nato-
miast PO z PSL, mogą rzą-
dzić w 13 województwach. W 
dwóch pozostałych (opolskim 
i śląskim) muszą do koalicji 
jeszcze kogoś doprosić. W wo-

jewództwie opolskim, będzie 
to prawdopodobnie dotych-
czasowy koalicjant Mniejszość 
Niemiecka. W województwie 
śląskim możliwości są trzy. 
Pierwsza, to stworzenie „wiel-
kiej koalicji” poprzez dopro-
szenie do współrządzenia PiS. 
Mi taki wariant kompletnie nie 
przeszkadza, nawet się podoba, 
ale poziom wzajemnej niechęci 
w obu partiach jest obecnie tak 
wysoki, że musiałby zdarzyć 
się cud, by do zawarcia takiej 
koalicji doszło. Druga możli-
wość, to zawarcie koalicji PiS - 
PSL- SLD. Na to się jednak nie 

Od piątku zabytkowy budy-
nek starostwa został wzbo-
gacony o nowoczesne oświe-
tlenie, które poprawiło jego 
wizerunek. Przy budynku 
zamontowano 16 reflekto-
rów ledowych. Wieczorami 
podświetlony budynek wy-
gląda prawie jak Belweder. 
Iluminacja wokół starostwa 
to ostatni etap rewitaliza-
cji siedziby. W zeszłym roku 
przeprowadzono termomo-

dernizację budynku. W tym 
roku zakończono komplekso-
we uporządkowanie otoczenia. 
Zamontowano reflektory do 
podświetlenia gmachu, po-
stawiono nowe lampy uliczne, 
położono lepszy chodnik, po-
stawiono ławki i nasadzono 
niskopienną zieleń. A wszyst-
ko to wymagało uzgodnień 
z konserwatorem zabytków. 
-Uzgodnienia z konserwato-
rem zabytków to zawsze naj-
dłuższy etap prac, bo same 
roboty przebiegają szybko i 
sprawnie - mówi starosta po-

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

Gorzkie zwycięstwo PiS
zanosi, bo PSL już zapowiedział, 
że na to nie pójdzie. I wreszcie 
trzecia możliwość, odtworzenie 
istniejącej już tam, ale dopiero 
od roku, koalicji PO-PSL-SLD. 
Niestety najbardziej realna. 
Dlaczego niestety? Bo, moim 
zdaniem, jest to przymiarka do 
takiej samej koalicji na szczeblu 
krajowym, po przyszłorocznych 
wyborach parlamentarnych, a ja 
już nie raz pisałem, że nie jestem 
jej zwolennikiem. Ale Sojusz 
jeszcze przed wyborami stawiał, 
zaporowy, moim zdaniem, wa-
runek. Jesteśmy zainteresowani 
utworzeniem z wami koalicji, ale 
we wszystkich województwach, 
a więc nawet tam, gdzie bez nas 
będziecie mieć większość. Mam 
nadzieję, że kierownictwo PO 
na tak bezczelny warunek się 

nie zgodzi. I na koniec krótko o 
zamieszaniu z liczeniem głosów. 
Rekordowa ilości nieważnych 
głosów także dla mnie jest spo-
rym zaskoczeniem. Tak samo, 
jak trudny do racjonalnego wy-
tłumaczenia wynik PSL. O bla-
mażu z obsługą informatyczną 
tych wyborów już pisałem na 
Facebooku. Ale to nie znaczy, 
że wybory zostały sfałszowane i 
powinny zostać powtórzone, jak 
chcą PiS i SLD. Nie wolno, dla 
osiągnięcia doraźnych korzyści 
politycznych, podważać zaufa-
nia do jednej z najważniejszych 
instytucji demokratycznego 
państwa jaką jest PKW. 

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

Efektowne oświetlenie starostwa
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INWESTYCJE | Dobiegła końca rewitalizacja ciągu pieszego przed Starostwem Powiatowym w Wejherowie 
i samego budynku. Położono nowy chodnik, zamontowano nowoczesne oświetlenie i posadzono zieleń. Budowa 
chodnika kosztowała 113 tys. zł, a całe oświetlenie 144 tys. zł. 

wiatu Józef Reszke. - Oświetle-
nie budynku wieczorami będzie 
kosztowało 60 zł miesięcznie, bo 
to energooszczędne lapy ledowe. 
Nowe lampy i nowa aranża-
cja terenu mieszkańcom już 
się podoba i robi wrażenie. 
-Zamontowaliśmy oszczędne 
oświetlenie ledowe, aby kosz-
ty były niewielkie, a budynek 
w nocy był bardziej widocz-
ny dla przejeżdżających drogą 
wojewódzką - dodaje Bog-
dan Czupryński, inspektor 
nadzoru branży elektrycznej. 
Po piątkowym, oficjalnym uru-
chomieniu stylowego oświetle-
nia wokół budynku starostwa, 
gmach do świąt  Bożego Naro-
dzenia będzie świecił się całą 
noc, później światła będą wyłą-
czane po północy.



12 www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Każdy chce dbać o domowy budżet. Co zrobić, by w prosty 
sposób ograniczyć miesięczne wydatki? 
 
- Wystarczy zmienić jedną rzecz. Oszczędzać można również 
w przypadku miesięcznych płatności, choć na pozór wydaje 
się to stały wydatek. Rachunki m.in.: za energię, gaz, czynsz 
czy telefon stacjonarny trzeba opłacać w miejscach, w któ-
rych prowizja jest najniższa. W oddziałach banków czy na 
poczcie są one bardzo wysokie. Wystarczy porównać ofer-
ty. Monetia posiada ponad 150 umów z wystawcami płat-
ności masowych, które pozwalają na opłacanie rachun-
ków na preferencyjnych warunkach - bardzo często prowi-

Rumia

- ul. Dąbrowskiego 2
- ul. Derdowskiego 25B
- ul. Dąbrowskiego 125
- ul. Dębogórska 16
- ul. Kosynierów 17

zja za te wpłaty to 0 zł! W najbliższej okolicy takie umowy 
podpisały między innymi Wejherowska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa, Telewizja Kablowa Chopin, Biuro Obsługi Nieru-
chomości BON oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Janowo, co 
sprawia, że niemal każdy mieszkaniec Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego ma możliwość skorzystania z preferencyjnej 
oferty Monetii. 
 
Gdzie więc tanio i szybko zapłacić swoje rachunki i jesz-
cze na tym oszczędzić?

- Czasem warto zmienić przyzwyczajenia i zamiast w banku 
czy na poczcie opłaty zrobić w Agencji Monetia, która swo-
im Klientom gwarantuje nie tylko jedne z najniższych pro-
wizji, ale również pewność, wygodę i bezpieczeństwo. Wy-
nikają one z tego, że Monetia to ogólnopolska sieć placówek 
licząca blisko 600 placówek na terenie całego kraju. Mone-
tia posiada licencję Krajowej Instytucji Płatniczej wydaną 
przez Komisję Nadzoru Finansowego. W Agencjach Mo-
netia istnieje też możliwość doładowania telefonów na kartę 

należących do sieci wszystkich największych polskich ope-
ratorów. Ceny wszystkich doładowań są konkurencyjne. 

Czy korzystając z usług agencji, a nie banku czy poczty 
Klienci mogą być spokojni o swoje pieniądze?

- Oczywiście. Monetii ufa ponad 500 tysięcy Klientów w ca-
łej Polsce, rocznie obsługujemy 17 milionów transakcji. Jak 
już wspominałem Monetia działa pod nadzorem KNF. Płat-
ności potwierdzane są specjalnym stemplem oraz (na życze-
nie) wydrukiem z  systemu informatycznego. Czas realiza-
cji płatności to 1 dzień roboczy. Monetia korzysta z najnow-
szych technologii mając na uwadze bezpieczeństwo przepro-
wadzanych transakcji oraz komfort Klientów.  
 
Gdzie znajdują się punkty Agencji Monetia?
- W Redzie, Wejherowie- aż 5 placówek, w Rumi kolejne 5 
placówek. Myślę że każdy znajdzie Monetię w pobliżu miej-
sca zamieszkania, zapraszam na www.monetia.pl mapa po-
zwoli zlokalizować najbliższą Agencję.

WejheRoWo

- ul. Pomorska 9 (Przychodnia zdrowia)
- ul. Prusa 16 (Wejherowska Spółdzielnia      
   Mieszkaniowa)
- ul. Rzeźnicka 6D (targowisko miejskie)
- ul. Obrońców Helu 3 (CH Jantar)
- ul. Zachodnia 18 (Wejherowska 
   Spółdzielnia Mieszkaniowa)

Reda

- ul. Mariana Buczka 16 
(Wejherowska
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa)

SuKCeS | Uczennica An-
gelika Grubba z Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
króla Jana III Sobieskiego 
w Wejherowie zdoby-
ła pierwsze miejsce i 
tytuł Wielkiego Mistrza 
Pisowni Kaszubskiej, 
podczas XIII Dyktanda 
Kaszubskiego w Luzinie. 
A to dzięki lekcjom języka 
kaszubskiego w Liceum 
Ogólnokształcącym w 
Wejherowie, prowadzo-
nym przez nauczycielkę 
Jolantą Piastowską, które 
cieszą się coraz więk-
szym zainteresowaniem 
uczniów. Atrakcyjne zaję-
cia, warsztaty i wycieczki 
po regionie przynoszą 
wymierne rezultaty. 
Widać to, po uczennicy 

Angelice Grubbie, która 
zdobyła pierwsze miejsce 
i tytuł Wielkiego Mistrza 
Pisowni Kaszubskiej, 
podczas XIII Dyktanda 
Kaszubskiego w Luzinie. 
Do dyktanda przystąpiło 
200 uczestników z róż-
nych kategorii wiekowych 
a konkurs odbywał się w 
dwóch etapach. Dla mło-
dzieży ponadgimnazjalnej 
przygotowano m.in. frag-
menty „Pana Tadeusza”, 
przetłumaczonego na 
język kaszubski przez Sta-
nisława Jankego. Uczest-
nicy dyktanda mieli także 
możliwość wysłuchania 
koncertu zespołu „Fucus” 
i uczestniczenia w wy-
cieczce krajoznawczej.
(DD)

Z tej okazji w Gniewowie spotkali się leśniczy z 
całego województwa pomorskiego. Pięknie rzeź-
bioną, drewnianą kaplicę pod wezwaniem św. Hu-
berta poświęcił biskup Wiesław Szlachetka, który 
koncelebrował mszę świętą. Wraz z nim euchary-
stię sprawowali diecezjalny duszpasterz leśników i 
myśliwych ks. prałat Zbigniew Zieliński, proboszcz 
wejherowskiej parafii Trójcy Świętej ks. prałat Ta-
deusz Reszka oraz kapłani związani ze środowi-
skiem pracowników Lasów Państwowych. Warto 
podkreślić, że to właśnie ks. Tadeusz Reszka był 
wielkim orędownikiem powstania kaplicy w pobli-
żu Wejherowa. W uroczystości uczestniczyli także 
przedstawiciele władz samorządowych, w tym wójt 
gminy Wejherowo Henryk Skwarło oraz przedsta-
wiciele miasta Wejherowa. Ponadto przybyły pocz-
ty sztandarowe kół łowieckich a zaproszeni goście 
złożyli trofea myśliwskie na rzecz kaplicy. Kaplica 
leśna ma służyć także mieszkańcom Gniewowa i 
każdemu, kto poczuje wewnętrzną potrzebę sku-
pienia na modlitwie po leśnej wędrówce.
(DD)

Owocny kaszubski w liceum Powstała kaplica 
dla myśliwych
INWESTYCJE | W Gniewowie w gminie Wejherowo oddano do użytku nową kaplicę leśną 
dla myśliwych, jako wotum wdzięczności za 90–lecie istnienia Lasów Państwowych. 
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
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, 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

MIESZKANIE 3-pokojowe, 
kuchnia wyposażona, Lubo-

widz. Tel: 509-979-630

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

ABSOLUTNIE każde auto ku-
pię, umowa i gotówka od ręki, 
również złomowanie, darmowy 
dojazd! Tel: 514-192-787

RENAULT tra� c 1.9 dci 2003 
rok, 130 tys km, hak, opony z=l, 
9 osób. Tel: 509-023-988

KUPIĘ

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

ABSOLUTNIE każde auto ku-

pię, umowa i gotówka od ręki, 
również złomowanie, darmowy 
dojazd! Tel: 514-192-787

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

INNE

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

ABSOLUTNIE każde auto ku-
pię, umowa i gotówka od ręki, 
również złomowanie, darmowy 
dojazd! Tel: 514-192-787

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

SPRZEDAM lampy tył bmw 
e46 i e36. Tel: 509-023-988

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

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

DORABIANIE kluczy, awaryjne 
otwieranie zamków, Rumia. Tel: 
693-717-871 

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

CHŁOPAK bez nałogów, lat 41. 
Pozna miłą Panią w celu stałe-
go związku. Tel: 514-906-666.

SEX To Lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-670-725, Sopot.

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)

DREWNO kominkowe , 
gałęziówkę do co, sprzedam 
Możliwość dowozu gratis. Tel: 
606-522-604

DREWNO opalowe do komin-
ków i co. Także ciętą gałę-
ziówkę sprzedam. Możliwość 
dowozu gratis. Tel: 503-353-421

SPRZEDAM ster statku z drew-
na mahoniowego. Tel: 796-720-
371. http://olx.pl/57429961

PIEC ka� owy oddam. Tel: 515-
411-954

SPRZEDAM ławkę do ćwiczeń 
marki THORN mało używaną 
razem z osprzętem. Tel: 601-
638-877

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 wannę narożną, 
akrylowa obudowa plus panel. 
Cena 450 zł. Tel: 500-800-848

DRZWI pełne, jasne i me-
talowe, szybkowar, expres, 
autodraha, garnitur 140 100% 
wełny, tel. 885 557 151

LODÓWKA elektrolux -170cm 
wysokości, żelazko tefal nowe, 
stół, ława ciemna. Tel: 885-
557-151

SPRZEDAM akwarium 80 
litrów. Tel: 605-423-517

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190

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

SPRZEDAM biurko kompute-
rowe duże. Tel: 509-023-988

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

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

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

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
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Zawody były eliminacją do 
finałów wojewódzkich, któ-
re odbyły w Kwidzynie. W 
rywalizacji wzięło udział 80 
zawodników z całego powia-
tu. W kategorii szkół podsta-
wowych na 25 m stylem do-
wolnym dziewcząt rocznika 
2004 i młodszych zwyciężyła 
Oliwia Steć z SP nr 9 Rumia 
(15,78 s). Na 25 m stylem 
dowolnym chłopców roczni-
ka 2004 i młodszych wygrał 
Aleks Tomaszewski z SP nr 11 
Wejherowo (16,35 s). Na 50 
m stylem dowolnym dziew-
cząt rocznika 2002-2003

zwyciężyła Zuzanna Przy-
byłowicz z SP nr 9 Rumia  
(32,75 s). Na 50 m stylem do-
wolnym chłopców rocznika 
2002-2003 wygrał Dominik 
Bielawa z SP nr 8 Wejhero-
wo (31,51 s). Na 25 m stylem 

RUMIA | W hali sportowej 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji odbył się finał 
XLIII Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w uniho-
keju dziewcząt. W rywalizacji 
wzięło udział 6 najlepszych 
zespołów z województwa 
pomorskiego. Uroczystego 
otwarcia zawodów dokonał 
dyrektor PZPOW Andrzej 
Byczkowski. Zwycięzcą 
została SP w Małych Wa-
lichnowach, która w finale 
pokonała SP nr 35 z Gdań-
ska. W meczu o piąte miejsce 
PESS Rumia – SP Wrzeście 
2:3, o trzecie miejsce SP nr 
1 Chojnice – SP Rakowiec 
1:0, o pierwsze miejsce SP 
Małe Walichnowy – SP nr 35 
Gdańsk 2:0. W klasyfikacji 
końcowej pierwsze miejsce 
SP w Małych Walichnowach, 
drugie SP nr 35 w Gdańsku, 
trzecie SP nr 1 w Chojnicach, 
czwarte SP w Rakowcu, piąte 
SP we Wrześciu i szóste  PESS 
w Rumi w składzie Agnieszka 
Rembalska, Emilia Roszkow-
ska, Julia Doan, Dominika 
Tomczyk, Maja Skoczke, Mo-
nika Gurska, Julia Kruczek i 
Julia Bohm. Na zakończenie 
zespoły zostały nagrodzo-
ne pucharami, medalami i 
dyplomami. (DD)

Finał 
w unihokeju

Mistrzostwa w pływaniu indywidualnym
GNIEWINO | Na basenie w Gniewinie odbyły się mistrzostwa powiatu wejherowskiego 
szkół podstawowych i gimnazjalnych w pływaniu indywidualnym.

klasycznym dziewcząt roczni-
ka 2004 i młodszych zwycię-
żyła Oliwia Steć z SP nr 9 Ru-
mia (19,82 s). Na 25 m stylem 
klasycznym chłopców rocznika 
2004 i młodszych wygrał Kac-
per Musiński z P Ekologicznej 
SS Rumia (21,75 s). Na 50 m 
stylem klasycznym dziewcząt 
rocznika 2002-2003  zwycię-
żyła Zuzanna Tomczak z SP nr 
6 Rumia  (46,66 s). Na 50 m 
stylem klasycznym chłopców 
rocznika 2002-2003 wygrała 
Dominik Bielawa z SP nr 8 
Wejherowo (38,15 s). Na 25 m 
stylem grzbietowym dziewcząt 
rocznika 2004 i młodszych zwy-
ciężyła Karolina Posańska z PSP 
Salezjanek Rumia (20,16 s). Na 
25 m stylem grzbietowym chłop-
ców rocznika 2004 i młodszych 
wygrał Aleks Tomaszewski z 
SP nr 11 Wejherowo (18,74 s). 
Na 50 m stylem grzbietowym 
dziewcząt rocznika 2002-2003 
zwyciężyła Zuzanna Przybyło-
wicz z SP nr 9 Rumia (38,94 s). 
Na 50 m stylem grzbietowym 
chłopców rocznika 2002-2003 
wygrał Konrad Biedrawa z 
SP nr 6 Rumia (36,44 s). W 

kategorii gimnazjum na 50 
m stylem dowolnym dziew-
cząt rocznika 1999 i młodsze 
zwyciężyła Karolina Arku-
szewska z Salezjańskiego Gm. 
Rumia (31,75 s). Na 50 m 
stylem dowolnym chłopców 
rocznika 1999 i młodsi wy-
grał Jan Felchner z Gim. nr 2 
Wejherowo (27,09 s). Na 50 m 
stylem klasycznym dziewcząt 
rocznika 1999 i młodsze zwy-
ciężyła Julia Bąkowska z Gim. 
nr 1 Rumia (41,97 s). Na 50 
m stylem klasycznym  chłop-
ców rocznika 1999 i młodsi 
wygrał Jan Felchner z Gim. nr 
2 Wejherowo (33,31 s). Na 50 
m stylem grzbietowym dziew-
cząt rocznika 1999 i młodsze 
zwyciężyła Karolina Arku-
szewska z Salezjańskiego Gim. 
Rumia (36,71 s).   Na 50 m 
stylem grzbietowym chłopców 
rocznika 1999 i młodsi wygrał 
Piotr Błański z Gim. nr 1 Ru-
mia (31,59 s). Na zakończenie 
zawodów zawodnicy zostały 
nagrodzeni medalami i dyplo-
mami, które wręczał Sławomir 
Kłosowski,  sędzia główny za-
wodów. Fo
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ZŁOCI SPONSORZY

WP 
USŁUGI

BUDOWLANE

ROTOR

Elma achilles
Sylwester Maszota

K.D.NORTHPOL TYSAND

Arka Bud

DRUKARNIA
WWW.303.PL

VIVA

Przetwórstwo Mięsa
SREBRNY SPONSOR

AMK - Puckie Centrum 

Jego odejście nie oznacza 
jednak całkowitego rozsta-
nia z klubem, bo nie od dziś 
wiadomo, że prezes miał sen-
tyment do żółto-czarnych 
barw. Przez kadencję Rafał 
Szlas wyciągnął klub z dłu-
gów, doprowadził do awansu 
do trzeciej, a następnie do 
drugiej ligi oraz do sukcesów 
w Pucharze Polski.

-Był to mój ostatni mecz w 
rundzie jesiennej w roli preze-
sa – mówi Rafał Szlas. - Dzię-
kuje wszystkim ludziom, któ-
rzy mnie wspierali i pomagali. 
Nie chce wymieniać nikogo z 
imienia i nazwiska, bo mógł-
bym kogoś pominąć, a tego 
bym sobie nie darował. Spę-
dziłem w moim ukochanym 
klubie 10 lat i wspólnie osią-
gnęliśmy największe sukcesy 
w historii wejherowskiej piłki. 
Zawsze pomagałem, poma-
gam i będę pomagał Gryfowi, 
bo jest to klub, w którym się 

wychowałem i dla którego bije 
moje serce. Do zobaczenia – 
dodaje Rafał Szlas.

Przypomnijmy, że Rafał 
Szlas był prezesem wejhe-
rowskiego klubu od 2004 
roku. Po roku od tej zmiany 
w zarządzie, zespół spadł z 
IV na piąty szczebel rozgry-
wek, by w roku następnym 
ponownie awansować (2006) 
a w 2009 wraz z Chojniczan-
ką Chojnice przedostać się do 
nowej III ligi grupy pomor-
sko-zachodniopomorskiej. 
Gryf rywalizował na tym po-
ziomie przez kolejne 3 lata, 
po czym wywalczył ponow-
nie awans, tym razem do II 
ligi. W maju 2011 roku pod 
wodzą nowego szkoleniowca 
Grzegorza Nicińskiego żół-
to-czarni rozegrali najlepszy 
sezon w historii klubu, awan-
sując m.in. do ćwierć� nału 
Pucharu Polski. W 2011 roku 
została także wydana książka 
„9 Dekad Gryfa” z okazji 90-
lecia istnienia klubu. Zawar-
ta w niej została cała historia 

LIGA | W 15 kolejce III ligi 
pomorsko-zachodniopomor-
skiej w meczu na Wzgórzu 
Wolności Gryf Wejherowo 
pokonał Astrę Ustronie Mor-
skie 4:1 (2:1). Bramki w czasie 
spotkania strzelili Maksymi-
lian Kenner w 10 minucie me-
czu, Doudou Ndao w 28 mi-
nucie, Krzysztof Rzepa w 37 

minucie, Krzysztof Rzepa w 
72 minucie i Michał Skwiercz 
w 74 minucie meczu. W skła-
dzie Gryfa Wejherowo zagra-
li: Ferra - Kenner, Kowalski, 
Skwiercz, Fierka (71 Miszka), 
Wicon, Szymański (84 Bank), 
Kołc, Gicewicz, Wicki, Rze-
pa (90 Więcek). W drużynie 
Astry Ustronie Morskie za-

grali: Wiśniewski- Bukowski, 
Gralewski (82 A. Sawicki), Ja-
cielewski, Skowyra(46 Miko-
łajczyk), Kupisz, Roszak, Wie-
czorkiewicz, Ndao. Pazdur 
(43 Kocur), Szymański (61 W. 
Sawicki). Po ostatnim meczu, 
Gryf Wejherowo spędzi czas 
zimowy na pozycji wicelide-
ra III ligi Bałtyckiej. Chociaż 

Gryf ma tyle samo punktów 
co Cartusia Kartuzy (28 punk-
tów), to ze względu na lepszy 
bilans bezpośredniego meczu, 
kiedy to Cartusia z Gryfem 
wygrała 2:1, to właśnie dru-
żyna z Kartuz zimę spędzi na 
szczycie tabeli. Gryf jest na 
drugim miejscu.

(DD) 

Gryf jest wiceliderem

Rafał Szlas nie jest już prezesem Gryfa
ZMIANY | Mecz Gryfa Wejherowo z Astrą Ustronie Morskie był ostatnim spotkaniem Rafała Szlasa w roli prezesa 
wejherowskiej drużyny.  Rafał Szlas nie jest już prezesem WKS Gryf Wejherowo, w którym działał od 2004 roku. 

swoim stadionie 1:0. Następnie 
do Wejherowa zawitał Zawisza 
Bydgoszcz. Po rzutach karnych 
awansowali gospodarze 4:3. 
Potem na Wzgórze Wolności 
zawitała Sandecja Nowy Sącz. 
Także tym razem zwyciężyli 
żółto-czarni 1:0, dołączając 
do pozostałych 15 zespołów, 
które spotkają się z drużynami 
czołowej polskiej ligi sezonu 
2010/2011. Następne loso-
wania przyniosły pierwsze w 
90-letniej historii klubu spo-
tkania z zespołami z Ekstra-
klasy. Przeciwnikiem zespołu 
stała się Korona Kielce. Spo-
tkanie zakończyło się kolejną 
niespodzianką, podobnie, jak 
następna rudna, w której Wej-
herowo podjęło Górnika Za-
brze 1:0. W wyniku losowania, 
ostatnim przeciwnikiem Gryfa 
została Legia Warszawa. Dwu-
mecz ćwierć� nałowy został ro-
zegrany wiosną 2012 r. Spotka-
nie w Wejherowie zakończyło 
się przegraną 0:3, jednak mecz 
rewanżowy w Warszawie mógł 
się zakończyć sensacją, gdyż 
do ostatnich sekund Legia 
przegrywała 0:1. W wyborach 
samorządowych 2014 Rafał 
Szlas został radnym radnym 
miasta Wejherowa.

WKSu i jest to pierwsza książ-
ka, w której zebrano dorobek 
klubu.

W czerwcu 2011 r. Gryf po 
raz czwarty w swojej historii 

sięgnął po Puchar Polski Po-
morskiego ZPN, pokonując 
w � nale Gryfa 2009 Tczew. 
Zakwali� kował się tym sa-
mym do rundy przedwstępnej 

szczebla centralnego rozgry-
wek. Jego pierwszym prze-
ciwnikiem był reprezentant I 
ligi Olimpia Grudziądz. III-
ligowiec wygrał spotkanie na 
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Przez kadencję 
Rafał Szlas 
wyciągnął 
klub z długów, 
doprowadził 
do awansu 
do trzeciej, 
a następnie 
do drugiej ligi 
oraz do sukce-
sów w Pucha-
rze Polski
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Po 20 godzinach sportowej 
rywalizacji najlepszą drużyną 
turnieju okazała się Chojni-
czanka II, która w wielkim fi-
nale pokonała Jantara Ustkę. 
Na najniższym stopniu podium 
stanęli młodzi adepci futbolu z 
Chojnic po zwycięstwie z Po-
lonią Gdańsk. Po zakończeniu 
turnieju, dzięki licznym patro-
nom i sponsorom wszystkie 
drużyny otrzymały nagrody i 

upominki, a najlepsza trójka 
komplet sprzętu sportowego. W 
klasyfikacji końcowej Ogólno-
polskiego Turnieju Kaszub Cup 
2005/2006 zwyciężyła Chojni-
czanka II Chojnice. Drugie miej-
sce Jantar Ustka, trzecie - Choj-
niczanka I Chojnice, czwarte 
- Polonia Gdańsk, piąte - UKS 
Jedynka Reda II, szóste - KP 
Gdynia, siódme - UKS Jedynka 
Reda I, ósme – GOSRiT Luzino, 

TURNIEJ | Hala gdyńskiego GOSiR-u została 
opanowana przez judoków, którzy rywalizo-
wali w XIII Międzynarodowym Turnieju In-
ternational Judo Baltic Cup. Pierwszy raz do 
rywalizacji na tak wysokim poziomie przystą-
piły zawodniczki wejherowskiej szkółki Judo 
Dragon - Agata Syska i Marta Patok.

Turniej Bałtycki jest jednym z największych 
turniejów organizowanych w Polsce. W tym 
roku wzięło w nim udział ponad tysiąc zawod-
ników z pięciu krajów: Rosji, Ukrainy, Czech, 
Niemiec i Estonii. Do rywalizacji przystąpiły 
wszystkie najlepsze polskie kluby m.in. z Białe-
gostoku, Warszawy, Krakowa, Wrocławia, By-
tomia, Koszalina, Torunia i Włocławka.

Baltic Cup był dla wejherowskich judoczek 
sprawdzianem umiejętności na treningach i 
charakteru, aby powalczyć o najwyższe trofea. 
Losowanie Agaty Syski nie należało do szczę-

śliwych. W pierwszych walkach kategorii wa-
gowej do 33 kg musiała stawić czoła rosyjskiej 
zawodniczce klubu Sambo-Judo 39 Sofii Ka-
rikh i mistrzyni Pomorza Katarzynie Gołojuch 
z Gryfa Słupsk. Walki Agata rozstrzygnęła na 
swoja korzyść, a następnie po walce półfinało-
wej znalazła się w finale. W finale o zwycięstwie 
musiała zdecydować dogrywka. Agata Syska 
nie zdołała wyjść obronną ręką i ostatecznie 
uplasowała się na drugim miejscu.

Również Marta Patok odniosła na zawodach 
życiowy sukces, zdobywając srebrny medal w 
swojej kategorii wagowej. Marta w turnieju o 
wadze do 44 kg nie sprostała tylko zawodnicz-
ce BKS Judo Bydgoszcz Marcie Twardowskiej 
i zakończyła rywalizację na drugim miejscu. 
Sukcesy judoczek są bardzo dobrym progno-
stykiem przed gdańskim turniejem dzieci, któ-
ry odbędzie się na AWF. (DD)

Ogólnopolski Turniej Kaszub Cup
PIŁKA NOŻNA | Za nami drugi tegoroczny Ogólnopolski Turniej Kaszub Cup. Tym razem  
do hali widowiskowo–sportowej w Luzinie zjechały 24 drużyny z pięciu województw, aby 
rywalizować o statuetki kaszubskiego olbrzyma „Stolema” .

dziewiąte - Jaguar Gdańsk, dzie-
siąte - Dragon Bojano, jedenaste 
- Elana Toruń, dwunaste - Orkan 
Rumia, trzynaste - Olimpia El-
bląg, czternaste - Sława Jedynka 
Sławno, piętnaste - Piki Gdańsk, 
szesnaste - Błękitni Łęczyce, sie-
demnaste - Błękitni 2006 Wej-
herowo, osiemnaste - Błękitni 
Wejherowo, dziewiętnaste - Ka-
dra Pomorza Dziewcząt, dwu-
dzieste - GOSRiT Dziewczyny, 
dwudzieste pierwsze - Stolem 
Gniewino, dwudzieste drugie - 
Śląsk Wrocław, dwudzieste trze-
cie - KTS-K Lew Lębork i dwu-
dzieste czwarte miejsce ProFan 
Gościcino. Ponadto najlepszym 
zawodnikiem turnieju Kaszub 

Cup 2005/06 został Jakub Stani-
szewski z KP Gdynia, najlepszym 
bramkarzem Jakub Karczewski z 
GOSRiT Luzino. Królem strzel-
ców tu został Alan Klim z Polonii 
Gdańsk. Nagrody dla nich ufun-
dowała Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów. Turniej Kaszub Cup 
objęty jest patronatem honoro-
wym wojewody pomorskiego 
Ryszarda Stachurskiego, wice-
ministra rolnictwa Kazimierza 
Plocke, marszałka województwa 
pomorskiego, prezesa OZPN, 
rektora AWFiS, prezesa FRKF, 
przewodniczącej Pomorskiej 
LZS, Polskiego Związku Piłki 
Nożnej i wójta gminy Luzino.
(Daria Dunajska)Fo
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Sukcesy judoczek
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