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WejheroWo
W stolicy powiatu wejherowskie-

go o urząd prezydenta walczą w su-
mie cztery osoby. O reelekcję zabiega 
Krzysztof Hildebrandt, który najwyższy 
urząd w mieście sprawuje od 1998 roku. 
Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości sta-
ruje Tomir Ponka. Rafał Szlas jest kan-
dydatem KKW Platforma.Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska. Na liście kandy-
datów znajduje się również Arkadiusz 
Szczygieł z KWW Dla Wejherowa. 

rumia
Mieszkańcy Rumi będą wybierać spo-

śród pięciu zgłoszonych kandydatur. 
Chrapkę na urząd burmistrza mają nie 
tylko mężczyźni. Jedną z kandydatek 
jest 30-letnia Monika Baran, która ma 
poparcie partii Porozumienie Jarosła-
wa Gowina. O drugą kadencję ubiega 
się Michał Pasieczny, obecny włodarz 

Rumi. Po raz kolejny o głosy miesz-
kańców zabiega też Bogdan Formella. 
Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości 
na urząd burmistrza staruje Mateusz 
Socha. Na liście kandydatów znajdu-
je się również Leszek Kiersznikiewicz 
z KWW Gospodarność.

reda
W Redzie walka o fotel burmistrza 

rozegra się między dwoma kandydata-
mi. O ponowny wybór zabiega Krzysz-
tof Krzemiński, który jest kandydatem 
KWW Wspólna Reda. Swojego kandy-
data wystawiła również partia Prawo 
i Sprawiedliwość, która postawiła na 
Piotra Skurzyńskiego. 

Gmina 
WejheroWo

Dwóch kandydatów zabiegało będzie 
również o urząd wójta gminy Wejhe-

rowo. O ponowną reelekcję zabiega 
Henryk Skwarło. Jego kontrkandydatem 
jest Marek Klas, który jest kandydatem 
KWW Wspólna Gmina.

Gmina 
Luzino

Żadnego rywala w tegorocznych wy-
borach nie ma Jarosław Wejer, który za-
biega o reelekcję. Nie oznacza to jednak, 
że obecny wójt gminy Luzino może być 
pewien wygranej. Jego wybór muszą za-
twierdzić wyborcy, zamieszczając krzy-
żyk przy odpowiedzi „tak”.

Gmina 
Linia

Trzech kandydatów zabiega o urząd 
wójta gminy Linia. O reelekcję ubie-
ga się Bogusława Engelbrecht. To-
masz Dzięcielski to kandydat Prawa 

i Sprawiedliwości, a Jan Trofimowicz 
startuje z ramienia KWW Wspólnie 
Możemy Więcej.

Gmina 
Szemud

Chrapkę na najwyższy urząd w gmi-
nie Szemud mają trzy osoby. Ryszard 
Kalkowski walkę o reelekcję stoczy 
z Kazimierzem Grubą, kandyda-
tem Prawa i Sprawiedliwości, a także 
z Bogusławem Napieralskim z KWW 
Wspólna Gmina Szemud. 

Gmina  
ChoCzeWo

Walka między dwoma kandydata-
mi rozegra się w gminie Choczewo. 
O reelekcję zabiega Wiesław Gębka. 
Jego kontrkandydatem jest Michał 
Bianga z KWW Gminy Choczewo 
„Wspólna Przyszłość”.

Gmina 
Łęczyce

Ponowie wójtem zamierza zostać 
Piotr Wittbrodt z miejscowości 
Strzebielino-Osiedle. Jego kontrkan-
dydatem w walce o fotel włodarza 
gminy Łęczyce jest Krzysztof Kar-
czewski z KWW Łęczyce – Gmina 
z Przyszłością. 

Gmina 
GnieWino

Zbigniew Walczak, wójt gminy 
Gniewino, ma jednego kontrkandyda-
ta. Oprócz obecnego włodarza o naj-
wyższy urząd zabiega Tomasz Paluch, 
który w wyborach startuje z ramienia 
Prawa i Sprawiedliwości.

            
                 TEKST: Anna Walk

Kto startuje 
na wójta, 
burmistrza, 
prezydenta?
W ubiegłym tygodniu zakończył się termin 
rejestracji kandydatów na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów. Sprawdź, kto kandy-
duje na najwyższy urząd w Twojej gminie!
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Bez tych pieniędzy nie byłoby 
budowy np. Węzła Wejherowo 
(Kwiatowa) z tunelem i parkin-
gami koło dworca PKP, które 
obecnie powstają. 

Łącznie ponAd 
100 mln zŁ

W obecnej kadencji 2015-2018 
Wejherowo pozyskało ponad 50 
mln zł dotacji zewnętrznych na 
inwestycje oraz działania niein-
westycyjne. Razem ze środkami 
zdobytymi przez prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta w la-

tach poprzednich, jest to już po-
nad 100 mln zł dodatkowych 
środków wykorzystanych na roz-
wój miasta, z których korzystają 
mieszkańcy. 

WejheroWo 
Wykorzystuje 

szAnse rozWojoWe

Miasto ostrożnie korzysta 
z kredytów. Zadłużenie Wejhe-
rowa utrzymuje się na względnie 
niskim i bezpiecznym poziomie 
- wskaźnik zadłużenia na koniec 
2017 roku wyniósł 25,9%, a za 

maksymalny przyjmuje się 60%. 
Co więcej, stawki miejskich po-
datków od pięciu lat są w tej sa-
mej wysokości, zaś niektóre staw-
ki są nawet niższe. To właśnie 
skuteczne pozyskiwanie przez 
władze miasta dotacji, umożliwi-
ło w kadencji 2014-2018 wzrost 
wydatków na inwestycje o ponad 
26 procent w stosunku do kaden-
cji 2010-2014, do kwoty 144 mln 
zł. Na pierwszy rzut oka widać, że 
bez tych 50 mln zł wiele potrzeb-
nych mieszkańcom inwestycji po 
prostu by nie powstało.

/raf/

50 milionów 
dla Wejherowa
WEJHEROWO | Miasto zdobyło ogromne pieniądze na rozwój. Dzięki po-
nad 50 milionom złotych dotacji możliwe jest wykonanie wielu potrzeb-
nych mieszkańcom inwestycji. 

Wejherowo zdobyło dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych, na aż piętnaście projektów inwesty-
cyjnych i szesnaście projektów nieinwestycyjnych 
- najważniejsze to:

Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) •	
Węzeł i Śmiechowo (Zryw) •	
Likwidacja starych pieców i zastąpienie   •	
ich ekologicznym ogrzewaniem
Termomodernizacja budynków•	
Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9•	
Zadaszenie lodowiska przy Szkole   •	
Podstawowej nr 8

Place zabaw: w Parku Miejskim, powstające przy •	
ul. Iwaszkiewicza i przy osiedlu Dzięcielskiego.
Rewitalizacja Śródmieścia m.in. remonty  •	
budynków i podwórek
Projekty kulturalne (kino, teatr) •	
Projekty edukacyjne (czytelnictwo,   •	
wyposażenie szkół)
Projekty społeczne (pomoc żywnościowa,  •	
Klub Integracji Społecznej, prace społecznie  
użyteczne)
Projekty zdrowotne (doposażenie gabinetów  •	
pielęgniarskich w szkołach)

krzysztof hildebrAndt, 
prezydent Wejherowa:

- Miasto szeroko korzysta ze środków unijnych, ale również dotacji ministerialnych czy 
funduszy ochrony środowiska. Dobrze wykorzystujemy szanse, które mamy. Wszyscy 
wejherowianie na tym skorzystali. Najważniejsze, że kolejne nowe projekty są już przy-
gotowywane. Przez te wszystkie lata zdobyliśmy doświadczenie, wiedzę i umiejętność 
w zakresie skutecznego pozyskiwania funduszy i realizowania inwestycji miejskich..
Jednocześnie należy wyjaśnić, że warto wybierać do dofinansowania te zadania, które 
są najbardziej korzystne dla mieszkańców i rozwiązują istotne problemy, gdyż zawsze 
trzeba z pieniędzy miasta zapewnić tzw. wkład własny, czasami nawet 50 procent. Cała 
sztuka polega na tym, aby dopasować realne potrzeby miasta do dostępnych funduszy.

pieniądze pozyskAne W kAdencji 2014 - 2018:

Podczas naukowo-autobio-
graficznego spotkania „Autyzm 
i spółka” opowiadał o autyzmie 
na przykładach z własnego do-
świadczenia.

Spotkanie z Kosmą Moczkiem, 
inżynierem wynalazcą, fotogra-
fem, skrzypkiem, człowiekiem 
ze spektrum autyzmu zorganizo-
wało Wejherowskie Stowarzysze-
nie na rzecz Osób z Autyzmem 
i Prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt, który wspólnie 
ze swoim zastępcą Arkadiuszem 
Kraszkiewiczem wzięli udział 
w wydarzeniu. Podczas spotka-
nia uczestnicy poznali naukowe 
i osobiste spojrzenie na autyzm 
oraz wszystko, co się z nim wią-

że. Dowiedzieli się także, jak 
mądrze wspierać rozwój człowie-
ka w spektrum. Kosma Moczek 
przeciera nowe szlaki w postrze-
ganiu i rozumieniu autyzmu.

Autyzm to całościowe zaburze-
nie rozwoju dziecka o podłożu 
neurologicznym. Autyzmu nie 
da się wyleczyć. Dotyka wielu 
obszarów życia i powoduje, że 
dzieci rozwijają się inaczej. Oso-
by z autyzmem inaczej odbierają 
otaczający je świat. Autyzm może 
powodować nadwrażliwość na 
bodźce. Nawet delikatny dotyk 
może sprawiać realny i fizyczny 
ból lub odwrotnie – nawet silne 
uderzenie jest ledwo wyczuwalne. 
Nadwrażliwość na dźwięki czy 

kolory sprawia, że osoby z auty-
zmem czują się przytłoczone.

Jednak życie osoby z autyzmem 
nie kręci się jedynie wokół cier-
pienia. Osoby takie mają bardzo 
bogaty świat wewnętrzny, bywają 
wszechstronnie uzdolnione, a wła-
snym pasjom potrafią poświęcić 
się bez reszty. Kosma Moczek bar-
dzo późno odkrył, że ma spektrum 
autyzmu. Jak podkreśla, był trak-
towany trochę jak indywidualista, 
a ludzie nauczyli się jego wrażliwo-
ści i zabiegali o relacje z nim.

- Nie potrafię robić rzeczy, które 
dla większości świata są oczywi-
ste, a jednocześnie potrafię robić 
rzeczy, które są prawdziwą magią 
- mówi Kosma Mroczek. /raf/

Kosma Moczek: autyzm i spółka
WEJHEROWO | Dla niektórych ludzi dotyk jest ogromnym problemem, nawet miękkie ubranie może bo-
leć. Wszystkie dźwięki są za głośne, a światła zbyt jasne. O świecie ludzi z autyzmem mówił w Filharmonii 
Kaszubskiej w Wejherowie Kosma Moczek.
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GM. WEJHEROWO | W niedzielę 7 października odbędą się uroczystości piaśnickie w 
roku jubileuszowym 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Do Piaśnicy 
będzie można dojechać bezpłatnymi autobusami.

W najbliższą niedzielę odbędzie się doroczna 
uroczystość w Lesie Piaśnickim, poświęcona ofia-
rom II wojny światowej. Uroczystości przewodni-
czyć będzie metropolita gdański ks. arcybiskup 
Sławoj Leszek Głódź. W programie uroczystości 
nabożeństwo oczekiwania o godzinie 10:30, ob-
rzęd poświęcenia odrestaurowanego miejsca pa-
mięci narodowej przy palenisku nr II o godzinie 
11:00, i godz. 11.25 utwór poetycko-muzyczny 
„Requiem Piaśnickie” w wykonaniu Teatru Otwar-
tego Dariusza Wójcika z Gdańska o godzinie 
11:25, ceremoniał wojskowy i rozpoczęcie mszy 
św. w kaplicy leśnej o godzinie 12:15.  Bezpłat-
ny dojazd do Piaśnicy jest możliwy autobusami 
komunikacji miejskiej, oznakowanymi napisem 
„Piaśnica” po trasie Os. Kaszubskie – Prusa – Po-
morska – Kochanowskiego – I Brygady Pancernej 
WP – Ofiar Piaśnicy – Piaśnica. Autobusy będą 
kursowały co 30 minut z przystanków MZK, od 
godziny 9:00 do 11:00. (DD)

uroczystość W piAśnicy

Fot. DD
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Studenci – seniorzy 
rozpoczęli semestr
REda | Zgodnie z tradycją 1 października rozpoczął się rok akademicki. Nie inaczej było w Redzie, gdzie 
przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Biblioteki prężnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Na inaugurację zajęć XXIX 
semestru Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku licznie przybyli 
słuchacze i sympatycy oraz 
radni i przedstawiciele władz 
Redy – burmistrz Krzysztof 
Krzemiński wraz z zastępcą, 
Teresą Kania.

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Redzie powstał w 2004 roku. 
Założony został w celu popra-
wy jakości życia seniorów po 
to, aby mogli oni odgrywać ak-
tywną rolę w społeczeństwie. 
To swoistego rodzaju zachęta 
do podjęcia procesu uczenia 
się i aktywizacja w różno-
rodnych dziedzinach życia. 
Uniwersytet skupia słuchaczy 
głównie z Redy, chcących zdo-
być wiedzę, mile spędzić czas 
oraz zintegrować się z lokal-
nym środowiskiem. Od 2008 
roku prowadzi go Stowarzysze-

bożenA nAtzke, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie,
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki w Redzie

W programie zajęć XXIX semestru znajdziemy między innymi informatykę, język angielski 
i niemiecki, a także warsztaty artystyczne oraz zajęcia ruchowe. Przewidujemy także zajęcia 
z literatury, szeroko pojętych nauk społecznych oraz tradycyjny koncert noworoczny 
i spotkania z ciekawymi ludźmi. Oczywiście to nie wyczerpuje oferty, ze szczegółami można 
zapoznać się na miejscu lub na naszych stronach internetowych.

Mieszkańcy Redy złożyli łącz-
nie piętnaście propozycji, na 
które można było głosować od 
10 do 24 września. W tej edycji 
budżetu obywatelskiego głoso-
wanie odbywało się wyłącznie 
w sposób elektroniczny, poprzez 
stronę www.bo.reda.pl. Oddano 
w sumie 2846 ważnych głosów. 

- W tym roku udało nam się 
zsynchronizować kalendarz prac 
nad budżetem obywatelskim z Ob-
szarem Metropolitalnym Gdańsk-
Gdynia-Sopot – mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. 

Przypominamy, że redzianie 
w tym roku głosowali dwa razy, 
tj. na tegoroczny budżet obywa-

telski i zadania, które realizowa-
ne będą w nadchodzącym roku. 
Zwycięskie projekty z edycji 2018 
są w trakcie realizacji. W przy-
szłym roku realizowane będą po-
mysły, które wybrali mieszkańcy 
w zakończonym we wrześniu 
głosowaniu.

Projekty zostały wybrane
REda | Znane są już wyniki głosowania na budżet obywatelski. 
W 2019 roku zrealizowanych zostanie w sumie pięć projektów.

projekty WybrAne do reAlizAcji:
Remont chodnika w ciągu ulicy Długiej na odcinku około 1. 
200 mb - 565 ważnych głosów
Stworzenie parkingu rowerowego oraz szafek podręczniko-2. 
wych dla uczniów SP nr 2 w Redzie - 535 ważnych głosów
Boisko w parku w Ciechocinie I etap – realizacja odwodnie-3. 
nia - 443 ważne głosy
Budowa ciągu pieszo jezdnego ze stanowiskami do parko-4. 
wania rowerów - 318 ważnych głosów
Podwórko Betlejem – rozbudowa i poprawa bezpieczeństwa 5. 
strefy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dziel-
nicy Betlejem - 241 ważnych głosów

krzysztof krzemiński,
burmistrz Redy

Cieszymy się, że z roku na rok rośnie zaangażowa-
nie redzian w proces realizacji budżetu obywatel-
skiego. Dziękujemy pomysłodawcom za projekty, 
a mieszkańcom za głosowanie. Współudział 
w planowaniu inwestycji jest ważnym elementem 
współpracy mieszkańców, radnych i urzędników.

REDa | Miniony tydzień był wyjątkowy dla redzian. Pod-
czas różnego rodzaju uroczystości odebrali oni w sumie 
sześć wyróżnień.

Worek nagród rozwiązał się w ubiegłą środę, tj. 26 września, 
gdy na uroczystej Gali Talentów Powiatowego Zespołu Placó-
wek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie burmistrz 
Krzysztof Krzemiński oraz dyrektor Zespołu Andrzej Byczkow-
ski nagrodzili za szczególne osiągnięcia artystyczne Zosię Tar-
tas - wielokrotną laureatkę konkursów wokalnych, recytator-
skich i plastycznych. Dwa dni później podczas Gali Kultury 
Powiatu Wejherowskiego znanej redzkiej malarce, Brygidzie 
Śniateckiej, wręczono medal „Za zasługi dla Powiatu Wejhe-
rowskiego”. Odznaczenie to jest wyrazem szczególnego uzna-
nia za wkład w dzieło rozwoju oraz promocji powiatu. Przypo-
minamy, że Brygida Śniatecka w tym roku obchodziła 25-lecie 
pracy twórczej. Mieszkanka Redy jest autorką wielu wystaw 
i aktywną działaczką Stowarzyszenia Artystów „Kunszt”.
W sobotę, 29 września, w gdańskiej hali Ergo Arena odbyła się 
uroczystość pt. „Sto medali na sto lat Niepodległej”, gdzie pre-
zydent Paweł Adamowicz wręczył mieszkańcowi Redy, Micha-
łowi Kaczmarkowi, medal „Za zasługi dla gdańskiego sportu”. 
Pan Michał od 1973 roku jest działaczem sportowym, trene-
rem judo i długoletnim prezesem Okręgowego Związku Judo 

w Gdańsku, a także organiza-
torem mistrzostw Europy i Pol-
ski. To także znany społecznik, 
dokumentalista oraz fotograf, 
którego zdjęcia można znaleźć 
m.in. na miejskiej stronie inter-
netowej Reda.pl.
Tydzień z nagrodami zakoń-
czyło spotkanie zorganizowa-
ne przez marszałka wojewódz-
twa pomorskiego i Pomorską 
Federację Sportu, które odbyło 
się w Wejherowie. Tam podsu-
mowano dwadzieścia lat dzia-
łalności samorządu lokalnego 
na rzecz rozwoju sportu oraz 
przedstawiono wstępne zało-

żenia Programu Rozwoju Spor-
tu w Województwie Pomorskim do roku 2025. W ramach uro-
czystości uhonorowano sportowców i działaczy sportowych. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się mieszkańcy Redy, tj. Jerzy 
Conradi, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Re-
dzie oraz Andrzej Byczkowski, dyrektor Powiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie.

nie Przyjaciół Biblioteki 
w Redzie, którego człon-
kami są również słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Finansowany jest 
ze składek Stowarzysze-
nia oraz środków pocho-
dzących z Urzędu Miasta 
Redy i Starostwo Powia-
towe w Wejherowie.

medAle dlA mieszkAńcóW
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Wejherowem od roku 1998 rządzi jeden 
z tzw. „wiecznych prezydentów” Krzysztof 
Hildebrandt (64 l.). Wiele wskazuje, że w tym 
roku będzie mu bardzo trudno utrzymać sta-
nowisko. 4 lata temu nieznacznie udało mu 
się zwyciężyć w pierwszej turze. Dziś sytuacja 
rysuje się zupełnie inaczej. Bardzo mocnym 
kandydatem jest reprezentujący PiS Tomir 
Ponka, który może liczyć na poparcie konser-
watywnego elektoratu oraz części klasy śred-
niej. Nie można lekceważyć związanego z PO 
Rafała Szlasa, który może zmobilizować elek-
torat kojarzony z organizacjami sportowymi, 
szczególnie z Gryfem Wejherowo. Ostatnim 
kontrkandydatem jest Arkadiusz Szczygieł re-
prezentujący ruch „Dla Wejherowa” – odbiera 
on Prezydentowi poparcie ruchów miejskich. 
Wszystko na to wskazuje, że jedyną grupą 
elektoratu, na którą może liczyć urzędujący 
włodarz, jest związany z nim bezpośrednio 
aparat administracyjny. Elektorat ten jednak, 
w wypadku słabego wyniku Hildebrandta 
w pierwszej turze, niechybnie zacznie orien-
tować się na innych kandydatów.

Kandydaci opozycyjni wobec Prezydenta 
prowadzą swoje kampanie w różny sposób. 

Cechą wspólną jest tutaj odpowiedzialność 
i świadomość, że po wyborach będę musieli 
współpracować dla dobra miasta. Przykła-
dem takiego działania jest wspólna wizy-
ta wszystkich kandydatów opozycyjnych 
u Andrzeja Osipówa, Dyrektora Regionu 
Północnego PKP PLK S.A. Celem spotkania 
była rozmowa na temat kontrowersji wokół 
konsekwencji inwestycji infrastrukturalnych 
PKP na terenie Wejherowa. Wydarzenie to 
miało charakter, jak na polskie realia bez-
precedensowych, skomentował to nawet były 
prezydent Wejherowa Jerzy Budnik. 

Prezydent Hildebrandt, póki co, nie komen-
tuje działań swoich kontrkandydatów. Taka 
polityka byłaby rozsądna gdyby cieszył się on 
pewnym, ponad 50% poparciem. W obecnej 
sytuacji, kiedy jego wyborczy los jest niepew-
ny, milczenie nie służy. Utwierdza ono prze-
konanie tych, którzy uważają, że Krzysztof 
Hildebrandt boi się merytorycznej krytyki 
i oceny swoich działań. Dlatego przełomem 
mogą być debaty prezydenckie. Dadzą one 
możliwość konfrontacji wizji rozwoju miasta. 
Wielu powątpiewa jednak czy urzędujący Pre-
zydent weźmie w nich udział?

Niezależnie kto zostanie nowym Prezyden-
tem Wejherowa będzie on musiał zmierzyć 
się z wielkimi wyzwaniami, które czekają 
miasto i jego mieszkańców. Wejherowo jest 
stolicą dynamicznie rozwijającego się powia-
tu. Miasto wymaga wielkich inwestycji in-
frastrukturalnych, które mogą być zrealizo-
wane dzięki wsparciu funduszy centralnych. 
Nierozwiązanymi problemami są także m.in. 
sprawa smogu i problem odprowadzania 
wód opadowych. 

Wielkim wyzwaniem dla nowego Prezydenta 
Wejherowa będzie również budowa zaufania 
na linii Prezydent-Rada Miasta. Schyłkowy 
okres prezydentury Krzysztofa Hildebranda 
naznaczony jest nieotrzymaniem przez niego 
absolutorium za rok 2017. Wydarzenie to ma 
charakter niewątpliwie symboliczny. 

Kandydujący na Prezydenta Wejherowa 
Tomir Ponka, w trakcie ostatniej powiatowej 
konwencji, parafrazując Cypriana Kamila 
Norwida, powiedział: „Wejherowo to nasz 
wielki wspólny obowiązek”. Słowa te po-
winny stać się mottem dla osób pracujących 
na rzecz nowego samorządowego otwarcia 
w Wejherowie. 

M aT E R I a Ł  P Ł aT N Y  K W  P R aW O  I  S P R aW I E D l I W O ś ć

Wybory samorządowe już 21 października. Najprawdopodobniej nie będzie to jednak koniec wyborczych 
emocji w Wejherowie. W tym roku, pierwszy raz od chwili gdy Prezydenta miasta wybieramy w wyborach 
bezpośrednich, czeka nas najpewniej wyborcza dogrywa. Odbędzie się ona 4 listopada.  

Tomir Ponka: „Wejherowo to nasz wielki wspólny obowiązek”

Wejherowo będzie miało 
nowego prezydenta?

Największe poparcie otrzymał 
projekt prospołeczny pod nazwą 
„Sterylizacje i kastracje zwierząt 
właścicielskich” (1139 głosów). 
Na drugim miejscu znalazł się 
projekt inwestycyjny dotyczą-
cy modernizacji placu zabaw 
w Parku Janowskim (994 gło-
sów). Podium zamknął projekt 
prospołeczny, w ramach które-
go zostanie zrealizowany serial 
dokumentalny o historii miasta 
pt. „Śladami dawnej Rumi” (890 
głosów).

– Jestem niesamowicie szczęśli-
wa. Kiedy czwarte miejsce poja-
wiło się już na ekranie, stwierdzi-
łam, że chyba nie otrzymaliśmy 
wystarczającej liczby głosów, ale 
okazało się, że wręcz przeciwnie. 
Rodzice z dziećmi zmobilizowa-
li się na tyle, że zagłosowali na 
projekt modernizacji placu zabaw 
w parku janowskim, z czego jestem 
bardzo szczęśliwa – przyznaje Ju-
styna Bronk, autorka projektu 
dotyczącego modernizacji placu 
zabaw w Parku Janowskim, któ-
ry zdobył najwięcej głosów spo-
śród inwestycyjnych propozycji. 
– Okazuje się, że liczy się dobry 
pomysł oraz bezpośrednie dotarcie 
do grupy, która ma później ko-
rzystać z tego projektu. W moim 

Rekordowy Budżet Obywatelski!
RUMIa | Podczas gali budżetu obywatelskiego, która odbyła się 27 września w rumskim Multikinie, ogłoszono wyniki głosowania. Spośród 30 
projektów mieszkańcy wybrali zwycięską jedenastkę – 5 projektów inwestycyjnych i 6 projektów prospołecznych. Padła rekordowa liczba głosów. 

przypadku właśnie to zaowocowało 
sukcesem – dodaje.

Dzięki zaangażowaniu głosują-
cych i wnioskodawców w tego-
rocznej edycji padł rekord – odda-
no 13 803 głosy.

– Jestem bardzo dumny z naszych 
mieszkańców. Rekordowa liczba 
głosów, rekordowa liczba osób za-
angażowanych w budżet obywatel-
ski, kochających Rumię. Łamiemy 

stereotypy, pokazując, że nie jeste-
śmy sypialnią Trójmiasta, wielu 
rumianom zależy, by w mieście było 
coraz atrakcyjniej. Z tego powodu 
czuję ogromną satysfakcję – mówi 
przewodniczący rady miejskiej 
Ariel Sinicki. – Zachęcam wszyst-
kich, którzy myślą o tym, by zapro-
ponować swój projekt, do podjęcia 
działań w przyszłym roku. To nic 
trudnego, a ciekawe koncepcje za-

wsze spotykają się z dużym zain-
teresowaniem. Trzeba oczywiście 
włożyć w to troszkę pracy, by zachę-
cić innych, ale warto, ponieważ to 
od mieszkańców zależy, co dzieje się 
w mieście – podkreśla.

Więcej szczegółowych informacji 
na temat Budżetu Obywatelskie-
go 2019 w Rumi można znaleźć 
na stronie: www.rumia.budzet-
obywatelski.org

OGŁOSZENIE U/2018/PR

GM. WEJHEROWO | Stra-
żacy ochotnicy z Gminy 
Wejherowo uczestniczyli 
w szkoleniu połączonym 
z pokazem zastosowania 
nowoczesnego sprzętu ra-
townictwa technicznego. 

Sprzęt, który strażacy 
wykorzystali w szkoleniu, 
używany jest w wypad-
kach komunikacyjnych 

i budowlanych. W ramach 
pokazu wykorzystano m.in. pojazd, który uległ wypadkowi 
i pod którym znajdowały się poszkodowane osoby. Przy wy-
korzystaniu stosownego sprzętu można było unieść pojazd, 
przesunąć go i zabezpieczyć przed obsunięciem, a osoby 
poszkodowane bezpiecznie ewakuować z miejsca wypadku. 
Przeszkoleni strażacy odtąd mogą spokojnie czuwać nad 
bezpieczeństwem mieszkańców, a w razie potrzeby skutecz-
niej ratować ludzkie życie. /UGW/

strAżAcy przeszkoleni

Fot. UGW
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dobiega końca siódma 
kadencja samorządu miej-
skiego. jak ocenia pan 
minione cztery lata pracy 
w tym zakresie?

- Myślę, że to przede wszyst-
kim ocenią Mieszkańcy 
w zbliżających się wyborach 
samorządowych. W ciągu 
ostatniej kadencji udało się 
przy zgodzie i współpracy 
o którą zabiegałem, zrealizo-
wać mnóstwo pozytywnych 
inicjatyw oraz projektów- i to 
zarówno w sferze infrastruk-
tury, jak i w sprawach społecz-
nych. Wspierałem wszystkie 
projekty drogowe realizowa-
ne przez Miasto, inicjowałem 
oraz wspierałem projekty in-
westujące w ludzi- to głównie 
poprzez współpracę ze stowa-
rzyszeniami i organizacjami 
pozarządowymi. Nastąpiło 
przyspieszenie w rozbudo-
wie infrastruktury sportowej. 
Jako Przewodniczący Komisji 
Sportu, Zdrowia i Rekreacji 
zabiegam o dofinansowanie 
budowy boiska na popularnej 
„Wazie”. Pracowałem w trzech 
Komisjach stałych Rady Mia-
sta- Komisji Mieszkanio-
wej, Oświaty oraz Zdrowia 
i Sportu i we wszystkich tych 
dziedzinach udało się zdecy-
dowanie przyspieszyć. Dla 
wejherowskiego samorządu 
to był dobry czas, a współpra-
ca o którą apelowaliśmy od 
początku kadencji przyniosła 
wymierne efekty dla Miesz-
kańców. Niemniej nigdy nie 

jest tak, żeby nie można było 
czegoś poprawić czy ulep-
szyć.

i dlatego kandyduje pan na 
urząd prezydenta miasta 
Wejherowa?

- Decyzję o starcie w wybo-
rach na urząd Prezydenta 
Miasta Wejherowa podjąłem 
po szeregu rozmów z przed-
stawicielami różnych środo-
wisk i stowarzyszeń działają-
cych w mieście. Doceniam to, 
w jakim kierunku rozwija się 
miasto, ale jednocześnie czu-
ję, że są dziedziny, które moż-
na usprawnić. Wejherowo ma 
szansę stać się nowoczesnym, 
europejskim miastem, ale 
potrzebuje takiego przyspie-
szenia, a ja mam pomysły, 
motywację i determinację 
aby to zrobić. Jako Prezy-
dent zamierzam pracować 
dla Mieszkańców i skupić się 
na trzech najważniejszych 
obszarach- infrastrukturze 
(usprawnienie komunikacji, 
budowa, utwardzanie i mo-
dernizacja dróg), oświacie 
(remonty placówek oświa-
towych, budowa sal gimna-
stycznych jak i bezpośrednie 
inwestycje w naukę) oraz 
szeroko rozumianej polityce 
społecznej. Wejherowo może 
naprawdę przyspieszyć. 

jest pan znanym działaczem 
społecznym i sportowym. 
to doświadczenie pomaga 
w pracy samorządowca?

WEJHEROWO | Rozmowa z Rafałem Szlasem, 
kandydatem na urząd Prezydenta Miasta Wejherowa.

Chcę być 
blisko 
ludzi

- Na pewno. Od wielu lat 
współpracuję z wieloma śro-
dowiskami i stowarzyszenia-
mi i to na pewno ważne do-
świadczenie. Mam we krwi 
umiejętność gry drużynowej- 
i to jest bardzo istotne zarów-
no w pracy samorządowej, 
którą mam zaszczyt z wyboru 
Mieszkańców realizować, jak 
i w działalności przedsiębior-
cy, który na co dzień zarządza 
zespołem ludzi. Wiem jak 
przyspieszyć, tak aby każdy 
z Państwa mógł być szczerze 
zadowolony z jakości życia 
w naszym mieście.

jakich zmian potrzebuje 
miasto Wejherowo?

- Na pewno ewolucyjnych 
i poprawiających jakość życia 
w naszym mieście, a nie rewo-
lucyjnych. Sprawy, z których 
mieszkańcy są zadowoleni, po-
zostaną bez zmian. Można na-
tomiast jeszcze zdynamizować 
działania we wspomnianych 
trzech dziedzinach. Uważam, 

że jest możliwe utwardzenie 
wszystkich gruntowych dróg 
w Wejherowie w ciągu jednej 
kadencji (to zresztą obiecałem 
w moim programie wybor-
czym), dokończenie budowy 
Węzła „Zryw” oraz „Kwia-
towa”. W sprawach oświaty 
warto byłoby ustanowić auto-
nomię dla dyrektorów szkół 
i systematycznie realizować 
projekty dotyczące remontów 
placówek oświatowych, a tak-
że ich rozbudowy o pracownie 
tematyczne oraz sale sportowe. 
Chciałbym aby nasze dzieci 
i młodzież mogły konkurować 
z absolwentami najlepszych 
szkół na Pomorzu. W szeroko 
rozumianej polityce społecznej 
Wejherowo potrzebuje jeszcze 
więcej otwartości, współpra-
cy z różnymi środowiskami 
wykonującymi w terenie zna-
komitą pracę. Nasze miasto 
potrzebuje Prezydenta bliżej 
ludzi. I to chciałbym zadekla-
rować. W końcu ŁĄCZY NAS 
WEJHEROWO.

POWIaT | Starosta Wejherowski Gabriela lisius została 
laureatką Plebiscytu „Orzeł Samorządu” w kategorii 
Najlepszy Starosta Pomorza. 

Celem konkursu  jest uhonorowanie najaktywniej działa-
jących włodarzy z województwa pomorskiego. Nagroda 
przyznawana jest co 4 lata, na zakończenie kadencji i jest 
podsumowaniem pracy samorządowców. 
Kilka dni temu, 25 września, poznaliśmy laureatów tego-
rocznej edycji konkursu „Orzeł Samorządu”. Uroczysta gala 
odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta Gdańsk. Podczas wy-
darzenia nagrodzono wyróżniających się samorządowców 
z województwa pomorskiego w kategorii – najlepszy wójt, 
burmistrz, prezydent i starosta Pomorza.
W tegorocznej edycji zdobywczynią tytułu Najlepszy Staro-
sta Pomorza została Gabriela Lisius. 
– To uhonorowanie mojej czteroletniej pracy jako starosty 
– mówi Gabriela Lisius, Starosta Wejherowski. – Kończąca 
się kadencja była bardzo pracowita. Jako najważniejszy 
cel obraliśmy pozyskanie jak największej ilości środków 
z Funduszy Unijnych na realizację wielu ważnych przedsię-
wzięć edukacyjnych, kulturalnych czy społecznych z myślą 
o mieszkańcach powiatu wejherowskiego. Dzięki starannie 
zaplanowanej strategii działania oraz dobrze napisanym 
wnioskom, w ciągu czterech lat pozyskaliśmy do budżetu 
powiatu blisko 50 mln zł środków zewnętrznych m.in. na: 
szkolnictwo zawodowe, modernizację obiektów szkolnych, 
aktywizację osób bezrobotnych oraz remonty dróg. 
Plebiscyt został zorganizowany po raz trzeci. Oceniający brali 
pod uwagę m.in. sposób zarządzania powiatem, efektyw-
ność w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, inwestycje 
poczynione w ostatnich czterech latach, wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości czy współpracę z innymi samorządami.
– W tej kadencji postawiłam na współpracę z władzami 
samorządowymi wszystkich gmin i miast naszego powiatu, 
która przynosi wymierne efekty – zaznacza Gabriela Lisius. 
– Wynikiem tych działań jest realizacja wielu istotnych dla 
społeczności lokalnej przedsięwzięć w zakresie poprawy 
infrastruktury drogowej, oświatowej czy społecznej. Nasza 
praca polega przede wszystkim na tym, aby współpracować 
i pracować dla ludzi – podkreśla Starosta Wejherowski.
Warto przypomnieć, że w 2016 r. Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius została laureatką Plebiscytu „Kobieta Sukcesu”, 
organizowanym przez Konwencję Przedsiębiorców Woje-
wództwa Pomorskiego.  Wyróżnienie zostało przyznane za 
osiągnięcia zawodowe oraz działalność społeczną.

nAjlepszy 
stArostA pomorzA
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 
ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. 
Dz.U. z 2018r. poz. 1474./ oraz art. 10 i  art. 49  ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /
tekst jedn.  Dz. U. z 2017r.  poz. 1257./  z a w i a d a m i a,  ż e  
w dniu 17.09.2018r., na wniosek  z dnia 2018-08-17 wydano 
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

 „Budowa i rozbudowa 
ul. Tuchomskiej i Przyleśnej 

w Karczemkach w gminie Szemud” 

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud 
określonych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi 
gminnej:
- obr. Dobrzewino działki nr ewid.: 348/21, 349, 348/23, 348/22, 
348/12, 344, 341, 342/6, 342/5, 338/2, 340, 339, 130/2

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, 
właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz 
właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwe-
stycją  o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wej-
herowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wej-
herowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212  w godz.7.30-15.30, tel. 58 
572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie 
w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 
7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomie-
nie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Wejherowskiego
o  pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Oznaczenie 
nieruchomości 
według księgi 

wieczystej oraz 
katastru 

nieruchomości

KW GD1W/00045605/5
Miasto Wejherowo, obręb 15,  działka nr 473/2

Powierzchnia 
nieruchomości

312 m2

Opis nieruchomości Nieruchomość położona jest  przy ul. Przebendowskiego,  posia-
da dostęp do drogi publicznej, zabudowana budynkiem gospodar-
czym o pow. 18 m2. Działka w kształcie prostokąta, teren płaski, 
ogrodzony, zagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi 
drzewami i krzewami. W południowo-wschodnim narożniku dział-
ki znajduje się szafka energetyczna. W przyległej ulicy przebiega 
sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, teletech-
niczna oraz gazowa.

Cena wywoławcza 105 000,00 zł
(cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT)

Wysokość wadium 10.500,00 zł
Termin i miejsce 

przetargu
8 listopada 2018 r. o godz. 10.00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
ul. 3 Maja 4, sala nr 08

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz  na stronie internetowej 
www.bip.powiat.wejherowo.pl  i  www.powiatwejherowski.pl.

Informacji na temat przetargu i terminu ewentualnych oględzin można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4, II 
piętro, pokój 229 lub pod nr tel. 58 572-94-78.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 
1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieru-
chomościami (tekst 
jednolity Dz. U. 
z 2018, poz. 121 ze 
zm.)

Starosta 
Wejherowski

informuje,

że w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego 
w Wejherowie, ul. 3 
Maja 4 oraz na stro-
nach internetowych: 
www.bip.powiatwej-
herowski.pl, www.
powiatwejherowski.
pl, www.uwgdansk.
ssdip.bip.gov.pl za-
mieszczono przez 
okres 21 dni, wykaz 
nr X/2018, dotyczą-
cy nieruchomości sta-
nowiących własność 
Skarbu Państwa, po-
łożonych w Redzie 
oraz Bolszewie, gm. 
Wejherowo,  przezna-
czonych do zbycia. 
   
Wykaz wywieszono 
w dniu 5 październi-
ka 2018 r.

Nagrody dla działaczy kultury
W ramach obchodów XIV Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego odbyła się uroczysta Gala Kultury Powiatu Wejhe-
rowskiego. W trakcie wydarzenia nagrodzono osoby, które swoją działalnością przyczyniają się do upowszechniania 
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu. 

Twórcy, działacze kul-
tury, przedstawiciele róż-
nych obszarów aktywno-
ści artystycznej za odno-
szone sukcesy i promocję 
Powiatu Wejherowskiego 
zostali uhonorowani me-
dalami „Za Zasługi dla 
Powiatu Wejherowskie-
go” oraz Nagrodą Remu-
sa.

Medalami wyróż-
niono: Brygidę Śniatec-
ką, Teresę Dembkowską, 
Zbigniewa Rolbieckie-
go, Huberta Skrzypcza-
ka, Jana Szulca, Huberta 
Szymosza i Chór Lira im. 
ks. Ormińskiego z Rumi. 
Ponadto za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej Nagrodą Re-
musa nagrodzono: Alek-

sandrę Janus oraz Zespół 
Fucus z Wejherowa.

Podczas Gali Kultury 

Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius podziękowała 
działaczom kultury, regio-

nalistom oraz mieszkań-
com powiatu wejherow-
skiego za upowszechnia-

nie i propagowanie kultury 
kaszubskiej, kultywowanie 
lokalnej tradycji oraz prze-

kazywanie w różnych for-
mach bogatej historii Zie-
mi Wejherowskiej.
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Rozmowa z Marcinem Drewą, Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Wejherowa oraz szefem kampanii PiS w Wejherowie.
jak ocenia pan wejherow-
ską kampanię samorządo-
wą?

Jest to najciekawsza kampa-
nia od lat. Mamy czterech 
w miarę równych kandy-
datów. Druga tura wydaje 
się pewna. Jak pokazuje 
historia, w drugiej turze 
może zdarzyć się wszystko. 
Często aktywizuje ona do 
udziału w wyborach osoby, 
które wcześniej się nimi nie 
interesowały. Wybór po-
między dwoma kandydata-
mi jest czytelny. Powoduje 
też, że frekwencja jest wyż-
sza. Nie ukrywam, że na to 
liczymy. 

kto pana zdaniem znaj-
dzie się w drugiej turze?

Jestem pewny, że w drugiej 
turze będzie Tomir Ponka. 
Wszystkie nasze analizy 
i prognozy wskazują na to 
jednoznacznie. Najpraw-
dopodobniej zmierzy się 
z nim Krzysztof Hilde-
brandt. Nie lekceważyłbym 
też pozostałych kontrkan-
dydatów, czyli Rafała Szlasa 
i Arkadiusza Szczygła. 

pis wystawił swojego kan-
dydata w wyborach prezy-
denckich pierwszy raz od 
2006 roku. jak wpływa to 
na sytuację wyborczą? 

Jest to zmiana fundamen-

W drugiej turze będzie 
Tomir Ponka

M aT E R I a Ł  P Ł aT N Y  K W  P R aW O  I  S P R aW I E D l I W O ś ć

talna. Pierwszy raz od 12 
lat elektorat, który można 
określić jako społeczno-kon-
serwatywny ma kandydata, 
na którego może głosować 

z czystym sumieniem. To-
mir Ponka to z jednej strony 
przygotowany do zarządza-
nia miastem profesjonalista; 
z drugiej człowiek wrażliwy 

Zadanie, warte niespełna 650 ty-
sięcy złotych, realizowała firma 
Impact. Prace polegały m.in. na 
wymianie zdegradowanej na-
wierzchni jezdni, chodników 
oraz krawężników. Bezpieczeń-
stwo zwiększyło się również, 
dzięki zastosowaniu progów 
zwalniających oraz wyniesieniu 
tarczy skrzyżowania z ulicą Mor-
ską. W ramach inwestycji został 
także wykonany remont mostu 
nad Zagórską Strugą.
– Jeśli chodzi o branżę mostową, 
to zdjęliśmy nawierzchnię asfal-
tową z kap chodnikowych, doko-
naliśmy reprofilacji, wykonaliśmy 
przykrycia dylatacji z blach nie-
rdzewnych oraz wyremontowa-
liśmy balustrady mostowe. Prze-
budowaliśmy także kanalizację 
deszczową w tym rejonie – wyli-
cza Piotr Pilczuk, prezes zarzą-

du firmy Impact.
Zgodnie z wcześniejszymi zało-
żeniami prace miały się zakoń-
czyć w połowie listopada tego 
roku, jednak wykonawcy udało 
się oddać inwestycję do użytku 
na długo przed upływem osta-
tecznego terminu.
– Nie napotkaliśmy żadnych 
trudności, mieliśmy sprzyjające 
warunki pogodowe, nic nas nie 
zaskoczyło, dlatego wszelkie pra-
ce zostały wykonane na 7 tygo-
dni przed terminem – podkreśla 
Piotr Pilczuk.
Oficjalny odbiór inwestycji, 
z udziałem przedstawicieli rady 
miejskiej, odbył się we wtorek 
(2 października).
Jeszcze w tym miesiącu zostanie 
zmodernizowany odcinek chod-
nika od mostku do ulicy Staro-
wiejskiej.

Zakończył się remont 
ul. Abrahama
RUMIa | W niespełna dwa miesiące ulica Abrahama zmieniła się nie 
do poznania. Jest nie tylko bardziej estetycznie, ale i znacznie bez-
pieczniej. Na modernizację odcinka – od mostu nad Zagórską Strugą 
do ulicy Piłsudskiego – okoliczni mieszkańcy czekali od lat.

Ariel sinicki, 
przewodniczący rady miejskiej:

– Była to inwestycja oczekiwana od lat, ze 
względu na to, że jest to jedna z głównych 
ulic w mieście, a była w bardzo złym stanie. 
Cieszę się niezmiernie, ponieważ w tej 
kadencji zbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 
już około 10 kilometrów ulic.

Dialog i współpraca
WEJHEROWO | Umiejętność współpracy, dialogu czy skutecznych negocjacji powinny być domeną nie 
tylko skutecznych przedsiębiorców, ale także samorządowców, gdyż to oni pracują z ludźmi i dla ludzi.

społecznie i otwarty na pro-
blemy innych. Wyborcy PiS 
często mówili mi o tym, że 
czują się  zdradzeni przez 
Krzysztofa Hildebrandt, który 
wydawał się człowiekiem po-
dzielającym nasze wartości. 
W mojej ocenie raczej bliżej 
było mu do liberałów niż do 
PiS. 

jak to się stało, że urzędu-
jący prezydent znalazł się w 
kryzysie?

Jest wiele elementów, które się 
na to złożyły. Dwadzieścia lat 
sprawowania władzy zrobiło 
swoje. Popularne powiedze-
nie mówi, że władza deprawu-
je – coś w tym na pewno jest. 
Ewidentnym symptomem 
kryzysu, w którym znalazł się 
Krzysztof Hildebrandt było 
nieudzielnie mu absolutorium 
za rok 2017. W mojej opinii 
jest to dowodem, że Prezy-
dent nie potrafi współpraco-
wać z Radą Miasta. Dodatko-
we słabości obnażyła również 
kampania wyborcza. Dziś już 
plakaty na drewnianych dyk-
tach nie wystarczą do zwycię-
stwa. Potrzebna jest otwar-
tość na ludzi i ich problemy. 
Widzę tutaj, ze świadomością 
różnicy skali, niebezpieczne 
podobieństwa do kampanii 
Bronisława Komorowskiego. 
Jaki był koniec tamtej historii 
wszyscy pamiętamy…

Tak właśnie swoja pracę i dzia-
łalność postrzega kandydat na 
urząd Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa Rafał Szlas. Od ponad 20 
lat zarządza firmą, która stale się 
rozwija, stosuje nowoczesne me-
tody działania, potrafi reagować 

na zmiany, tak by z roku na rok 
osiągać coraz lepsze wyniki. Jak 
podkreśla sam Rafał Szlas – przy 
tym wszystkim trzeba umieć 
zadbać o pracowników, gdyż 
to dzięki nim firma ma szanse 
odnosić sukcesy. Podobnie jest 

w samorządzie. Wejherowski ra-
tusz potrzebuje lidera, doświad-
czonego przedsiębiorcy, który 
zarządzając miastem będzie 
miał otwarty zarówno umysł, jak 
i serce. Osoby, która potrafi pro-
wadzić negocjacje, wie czym jest 

kompromis, potrafi rozwiązywać 
problemy oraz podejmować de-
cyzje. Prezydenta, który z powo-
dzeniem zarządza projektami, 
godzi interesy i potrzeby różnych 
osób. Taki właśnie w oczach wie-
lu mieszkańców jest Rafał Szlas.

- Z Rafałem znamy się ok. 30 lat, 
wychowaliśmy się w jednej dziel-
nicy – mówi Dariusz Mikołajczak, 
właściciel Northpolu. - Jest dla 
mnie najlepszym przyjacielem, naj-
lepszym wspólnikiem, jest po pro-
stu dobrym człowiekiem.
- Współpracuję z Rafałem kil-
kanaście lat i przez cały ten czas 
współpraca układa się niesamowi-
cie dobrze - mówi Agata Dudziń-
ska-Florczyk, dyrektor regionalny 
Donauchem. – Rafał to bardzo 
rzetelny, wiarygodny i przede 
wszystkim lojalny nie tylko part-
ner biznesowy, ale też człowiek. 
Jest bardzo zaangażowany spo-
łecznie. Zauważyłam, że pomoc 
innym jest jego pasją, o czym mia-
łam okazję sama się przekonać.
Wtóruje jej Jacek Sowiński, wła-
ściciel firmy Tysand. – Nigdy nie 
zostałem bez pomocy pana Szlasa 
w sytuacjach kryzysowych. Do 
tego Szlas  jest człowiekiem zde-
cydowanym, mającym jasno wy-

tyczone cele, do których dąży. A to 
liczy się nie tylko w biznesie.
Wizytówką Rafała są też ludzie, 
których wokół siebie zebrał. Prócz 
doświadczonych i zaangażowa-
nych od lat miejskich radnych, 
są też nowe nazwiska, m.in. dzia-
łacze sportowi i oświatowi, spe-
cjaliści w branży nieruchomości, 
pozyskiwania środków unijnych i  
gospodarowania przestrzennego, 
czy w końcu przedstawiciele służ-
by zdrowia oraz sektora małych 
przedsiębiorstw.
Wejherowianie mają możliwość 
wyboru na prezydenta swojego 
miasta skutecznego, doświadczo-
nego menedżera, współpracującego 
z wieloma środowiskami, działają-
cego od lat wśród ludzi i dla ludzi. 
Czy tak się stanie, przekonamy się 
niebawem. Sondaże publikowane 
w internecie dają Szlasowi prze-
wagę nad konkurentami. Wybory 
samorządowe już za nieco ponad  
tygodnie – 21 października.
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zapytam wprost: po co nam 
ta unia?

- Kiedy opowiadam, czym 
zajmujemy się w Urzędzie 
Marszałkowskim, zarządzając 
funduszami europejskimi, czę-
sto pada pytanie „Po co nam ta 
Unia? Co tak naprawdę z tego 
mamy?”. Przyzwyczailiśmy się 
już do obecności w Unii Euro-
pejskiej, a to przecież zaledwie 
14 lat. Często mijamy wyblakłe 
tablice informacyjne – te na 
pierwszych dotowanych inwe-
stycjach z lat 2004 - 2006. To, 
co zostało wybudowane wtedy, 
ale także nowsze inwestycje 
wtapiają się w naszą codzien-
ność. Były, są i będą - myślimy. 
Warto czasami zatrzymać się 
i przypomnieć, jak kilka lat 
temu wyglądało nasze sąsiedz-
two. Weźmy przykład Rumi: 
ulica Cegielniana - Towarowa 
- pamiętacie Państwo? A oko-
lice Ronda Unii Europejskiej? 
Takich przykładów można 
przywoływać jeszcze wiele. 

polska stała się członkiem 
unii europejskiej 1 maja 
2004 na mocy tzw. traktatu 
Akcesyjnego... 

- Kończył on trwający wiele 
lat proces negocjacji, dostoso-
wywania prawa do unijnych 
norm. 1 maja 2004 r. Polska 
stała się pełnoprawnym człon-
kiem Unii Europejskiej wraz z 
dziewięcioma innymi krajami 
Europy: Cyprem, Czechami, 
Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, 
Słowacją, Słowenią oraz Wę-
grami. Od tamtej chwili - w 
ramach kolejnych budżetów 
Unii - do Polski trafiły miliar-
dy złotych m.in. na inwestycje 

drogowe, ochronę środowiska, 
wsparcie rynku pracy i na wie-
le innych inwestycji. Teraz pra-
cujemy w perspektywie finan-
sowej 2014 - 2020. Najprościej 
mówiąc jest to okres, na jaki 
zaplanowano unijny budżet, a 
każdy kraj Wspólnoty ustalił 
na jakich zasadach będzie go 
realizował w oparciu o fundu-
sze Unii Europejskiej. W Pol-
sce środki zostały rozdzielone 
na tzw. Programy Krajowe i 
Regionalne Programy Ope-
racyjne. To właśnie w ramach 
RPO Samorząd Województwa 
Pomorskiego realizuje obecnie 
największy w historii naszego 
regionu program inwestycyj-
ny. Obecnie finansowanych 
jest blisko 1500 projektów na 
terenie całego Pomorza. Ich 
wartość to ponad 9 mld zł, a 
dofinansowanie unijne wynio-
sło ok. 6 mld zł. 

skąd biorą się środki na to 
wszystko?

- Każdy kraj Unii Europej-
skiej może liczyć na wspar-
cie finansowe pochodzące ze 
składek krajów Wspólnoty. 
Środki te, jak wspominałem, 
przekazywane są na różne in-
westycje. Część z nich dzieli 
region - Samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego – by mogły 
trafić zarówno do dużych, jak 
i mniejszych miejscowości. To 
inwestycje w służbę zdrowia, 
infrastrukturę, edukację, ale 
też projekty dotyczące roz-
woju usług społecznych czy 
wsparcia rynku pracy. Tym, 
między innymi, zajmujemy się 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego. 

I idzie nam naprawdę nieźle. 
Pomorskie jest liderem w skali 
kraju. Zawarliśmy już blisko 
1500 umów, które wyczerpują 
ponad 83% budżetu programu. 
Nasz program regionalny jest 
lepszy nawet od tych zarządza-

nych centralnie - z Warszawy. 
To najlepszy wynik w kraju!

A co dzieje się w rumi dzięki 
środkom unijnym? 

- W naszym mieście realizo-
wanych jest obecnie kilkana-

ście różnych inwestycji współ-
finansowanych ze środków 
zewnętrznych. Co ważne, nie 
wszystkie finansuje Regional-
ny Program Operacyjny Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. 

co to oznacza w praktyce? 
- Władze miasta szukają róż-
nych możliwości pozyskania 
zewnętrznego dofinansowa-
nia. I robią to skutecznie. 
Najmłodsi mieszkańcy mia-
sta, uczęszczający do gmin-
nych przedszkoli, korzystają 
z projektu „Super przedszko-
laki w Rumi”. Jego zadaniem 
jest podniesienie jakości 
edukacji dla dzieci. Wartość 
tego projektu to ponad 2,7 
miliona złotych. Nieco starsi 
– uczniowie rumskich szkół 
wraz z nauczycielami - biorą 
udział w projekcie „Pociąg 
do edukacji”. W tym projek-
cie miasto realizuje projekt 
o wartości ponad 2,6 mln 
złotych. Miasto zdobyło też 
środki na termomodernizację 
swoich obiektów, w tym Szko-
ły Podstawowej nr 9 i 10 - to 
kolejne 7,3 mln złotych. To 
dopiero początek długiej listy 
dofinansowanych projektów, 
obok tych już wspomnianych 
znajdują się tak wielkie i dłu-
go oczekiwane inwestycje, jak 
rewitalizacja Zagórza w Rumi 
czy budowa węzła w Janowie. 
Rozbudowane ma zostać tak-
że targowisko – Remszczie 
Renk, a nowym oświetleniem 
współfinansowanym przez 
Unię cieszymy się już od ja-
kiegoś czasu. Rumia dobrze 
wykorzystuje ostatnie lata 
jeżeli chodzi o pozyskiwanie 
środków zewnętrznych. Zdo-
bycie współfinansowania na 
projekty o wartości blisko 130 
milionów złotych pozwala na 
zrealizowanie wielu inwesty-
cji, których z samego miej-
skiego budżetu by zrobiono.

Pomorskie liderem w skali kraju
RUMIa | Z Marcinem Fuchsem, zastępcą dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, 
o Unii Europejskiej i korzyściach płynących z członkostwa Polski w UE, rozmawia Rafał Korbut.

mArcin fuchs
od 2003 roku pracuje 
w urzędzie marszał-
kowskim Województwa 
pomorskiego. jest 
zastępcą dyrektora 
departamentu euro-
pejskiego funduszu 
społecznego - odpo-
wiada za zarządzanie 
środkami europej-
skimi. W latach 
2011-2013 był za-
stępcą burmistrza 
miasta rumi.
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pani starosto, zbliża się ko-
niec kadencji. jak w skrócie 
można ją podsumować?

To była bardzo pracowita 
kadencja. Skupiliśmy się na 
budowaniu dobrych relacji 
z samorządami miast i gmin 
naszego powiatu oraz wyzna-
czaniu kierunków wspólnego 
działania. Efekty współpracy 
widoczne są w wielu dziedzi-

nach, w tym m.in. w sferze 
drogowej. W ciągu czterech 
lat ponad trzydzieści procent 
wszystkich wydatków prze-
znaczyliśmy na inwestycje. 
Udało nam się zrealizować 
większość zaplanowanych 
zadań, które wpłynęły na 
poprawę jakości życia miesz-
kańców. 

jaki cel postawiliście sobie 
na początku kadencji?

Jako cel obraliśmy sobie 
pozyskanie jak największej 
ilości środków z funduszy 
zewnętrznych na realizację 
naszych zamierzeń. Sku-
teczne zdobycie pieniędzy 
z Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktu-
ry drogowej, Regionalnego 

Programu Operacyjnego czy 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w wysokości blisko 
50 mln zł, znacząco przyczy-
niło się m.in. do poprawy 
jakości życia mieszkańców, 
zwiększenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na terenie 
powiatu, aktywizacji osób 
bezrobotnych oraz podniesie-
nia jakości kształcenia.

jakie inwestycje drogowe 
udało się zrealizować w cią-
gu tych czterech lat? 

Sukcesywnie modernizowali-
śmy infrastrukturę drogową. 
Część zadań realizowana była 
ze środków własnych powia-
tu, przy wsparciu finansowym 
gmin oraz dzięki pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych. 
Do najważniejszych inwesty-
cji drogowych wykonanych 
w obecnej kadencji należy: 
rozbudowa drogi powiatowej 
Kniewo – Luzino – Łebno, 
w tym rondo „Rosochy”; roz-
budowa drogi powiatowej na 
odcinku Bolszewo – Góra; 
Wejherowo – Gniewowo;  Roz-
łazino – Dzięcielec; Kisewo – 
Brzeźno Lęborskie; Będargo-
wo – Kolonia; budowa ronda 

w Kielnie; a także wydłużenie 
lewoskrętu na ulicy Chopi-
na i 12 Marca oraz oddanie 
w ostatnim czasie ronda na 
skrzyżowaniu ulic Wniebo-
wstąpienia, Judyckiego i 12 
Marca w Wejherowie. Po-
nadto przebudowaliśmy most 
w miejscowości Dąbrówka 
Młyn, wykonaliśmy budowę 
chodnika i ścieżki rowerowej 
na ulicy Obwodowej oraz re-
mont ulicy Lipowej w Redzie. 
Podczas tej kadencji realizo-
waliśmy także remonty chod-
ników w Wejherowie, m.in. 
na ulicy Pomorskiej i Prusa, 
na ulicy Sobieskiego, na uli-
cy Św. Jana oraz remont na-
wierzchni chodnika w ciągu 
drogi powiatowej Kościuszki 
– Mickiewicza – Reformatów. 
Ponadto obecnie trwają pra-
ce remontowe na ulicy Ry-
backiej w Wejherowie, gdzie 
powstaje nowy pas do drogi 
krajowej nr 6.
Łącznie, ze środków zewnętrz-
nych i własnych, zbudowano 
lub gruntownie zmoderni-
zowano około 50 km dróg 
powiatowych i gminnych na 
kwotę blisko 100 mln zł.

dużo działo się też w sferze 
oświaty?

To prawda. Udało nam się 
zrealizować wiele zadań 
oświatowych. Pozyskaliśmy 
rekordową kwotę ponad 28 
mln zł z RPO Wojewódz-
twa Pomorskiego na rozwój 
i podniesienie jakości kształ-
cenia zawodowego w powie-
cie wejherowskim. Otrzy-
mane środki przeznaczone 
zostały na rozbudowę pięciu 
powiatowych szkół ponad-
podstawowych, doposażenie 
i unowocześnienie warszta-
tów szkolnych, wyposażanie 
23 nowych pracowni zawodo-
wych i doposażenie 13 istnie-
jących. Wśród innych istot-
nych zadań zrealizowanych 
na rzecz oświaty wymienić 

mogę: otwarcie bloku zawo-
dowego wielofunkcyjnej stacji 
diagnostyki w Powiatowym 
Zespole Szkół nr 4 w Wej-
herowie, otwarcie nowych 
pomieszczeń dla potrzeb Mo-
delarni Bliza-Balexmetal przy 
Powiatowym Zespole Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicz-
nych w Wejherowie, oddanie 
dwóch pracowni komputero-
wych w Powiatowym Zespole 
Szkół w Redzie oraz pracowni 
fizycznej i chemicznej w Po-
wiatowym Zespole Szkół nr 
2 w Rumi. Ponadto przepro-
wadziliśmy kompleksowy 
remont internatu oraz szkoły 
zawodowej w Powiatowym 
Zespole Kształcenia Specjal-
nego i termomodernizację 
budynku Powiatowego Ze-
społu Szkół nr 2 w Wejhero-
wie. 
Za sukces uważam oddanie 
pierwszej, pełnowymiarowej 
hali sportowej przy Powia-
towym Zespole Szkół nr 4 
w Wejherowie, której łączny 
koszt wraz z wyposażeniem 
wyniósł blisko 10 mln zł oraz 
remont i oddanie pierwszego 
przedszkola specjalnego dla 
dzieci autystycznych, które 
działa w ramach Powiatowe-
go Zespołu Kształcenia Spe-
cjalnego. 

A w innych dziedzinach co 
udało się zrealizować?

Dzięki pozyskanym środkom 
z Unii Europejskiej realizo-
waliśmy również projekty 
w zakresie aktywizacji osób 
bezrobotnych. Ponad 1 mln zł 
przeznaczyliśmy na dofinan-
sowanie klubów sportowych 
działających na terenie powia-
tu wejherowskiego i zawodni-
ków, którzy mogą pochwalić 
się znaczącymi sukcesami 
sportowymi. Wsparliśmy kwo-
tą blisko 800 tys. zł organizacje 
pozarządowe na realizację 
zadań publicznych. Blisko 1 
mln zł przeznaczyliśmy na 
rewitalizację wiele cennych 
obiektów zabytkowych. Ponad 
500 tys. zł dotacji przekaza-
liśmy wejherowskiemu szpi-
talowi na remonty oddziałów 
i zakup nowoczesnego sprzętu 
medycznego. Rozpoczęliśmy 
budowę Książnicy prof. Gerar-
da Labudy. Ponadto w 2015 r. 
otworzyliśmy nową siedzibę 
Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej Wejherowie przy uli-
cy Dworcowej. Pozyskaliśmy 
także fundusze zewnętrzne 
na zakup 300 szklanych nega-
tywów Augustyna Ziemensa, 
ukazujących nieznane zdjęcia 
Wejherowa z przełomu XIX 
i XX w. 

A jakie są plany na przy-
szłość?

Zamierzamy kontynuować roz-
poczęte zadania i realizować 
wiele nowych zadań inwesty-
cyjnych, zarówno drogowych, 
edukacyjnych, jak i kultural-
nych. Chcemy dalej moderni-
zować infrastrukturę drogową. 
Planujemy m.in. remont ulicy 
Przemysłowej, Szkolnej i Tar-
tacznej, budowę ścieżek rowe-
rowych, remonty chodników 
i przebudowywanie skrzyżo-
wań, w tym 12 Marca z ulicą 
Sikorskiego. Będziemy dalej 
dbać o utrzymanie wysokiego 
poziomu edukacji w szkołach 
ponadpodstawowych poprzez 
dalsze dostosowywanie oferty 
kształcenia do potrzeb lokal-
nego rynku pracy. Dodam, że 
w tym celu w porozumieniu ze 
szkołami i pracodawcami zosta-
ła opracowana strategia rozwo-
ju przedsiębiorczości na terenie 
powiatu wejherowskiego. Za-
mierzamy rozbudowywać szko-
ły i pracownie dydaktyczne, 
m.in. w Rumi i Redzie. Ponadto 
będziemy wdrażać programy 
zdrowotne i rehabilitacyjne, 
wspierać osoby niepełnospraw-
ne oraz prowadzić lokalną po-
litykę senioralną. Zamierzamy 
dalej aktywie pracować na rzecz 
mieszkańców powiatu.

Z myślą o mieszkańcach  
Wywiad ze Starostą Wejherowskim, Gabrielą Lisius, podsumowujący kończącą się kadencję.



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 5 października 201810

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko …”

Ks. J. Twardowski

PANU

WALDEMAROWI  
CZAI

Zastępcy Dyrektora 
Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę

niech dają ukojenie w trudnych dniach po śmierci 

M A T K I
składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa
wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

PANI

MARCIE 
KOZEL  

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci

O J C A
W imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego  

składa
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius

i współpracownicy ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie

OGŁOSZENIE
 

Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu 
do sporządzenia zmianymiejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), oraz art. 39 
ust.1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Rumi:

 - Uchwały Nr L/688/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r.  w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXXIII/413/2017 z dnia 30.03.2017r. 
w rejonie ul. Kościelnej

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dot. 
w/w projektu.
Załącznik graficzny do w/w uchwały, określający granice przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu oraz zmiany miejscowego planu, znajdują się na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w projektu oraz do prognozy oddziały-
wania na środowisko, w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi na adres: Urząd 
Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: planowanieprzestrzenne@
um.rumia.pl w terminie do dnia 26.10.2018r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 11 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), oraz art.21 
ust.2  pkt 2 i 7, art.30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2017r. poz.1405 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie ulicy Żwirowej 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 12.10.2018r. do 05.11.2018r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzi-
nach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje 
o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie prze-
prowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami 
w sali nr 100 tut. Urzędu w dniu 16.10.2018r. o godzinie 15.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
19.11.2018r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE                                       289/2018/DB

OGŁOSZENIE                                                 280/2018/DB

OGŁOSZENIE                                     291/2018/DB

OGŁOSZENIE                                     290/2018/DB

„dziki” pArking znikA z miAstA
WEJHEROWO | Koniec z „dzikim” parkingiem, który od lat funkcjonował w okolicach wejherow-
skiego ZUS-u i ul. Sienkiewicza. Rozpoczyna się tam budowa galerii handlowo-usługowej.

Od poniedziałku 1 października zamknięty został wjazd  na teren budowy Galerii Handlowej 
„Srebrny Potok” przy ulicy Sienkiewicza w Wejherowie. Nie ma przejazdu od strony parkingu przy 
ulicy Sobieskiego i ZUS.  Ulica od Sobieskiego do ZUS aż do działki „Srebrny Potok” stałą się uli-
cą ślepą bez możliwości przejazdu. Wjazd  na teren budowy zamknięty został na wysokości bu-
dynku ZUS i Optyka. Obowiązuje również zakaz wjazdu na teren budowy od ulicy Sienkiewicza.  
Na teren budowy jako pierwsi weszli archeolodzy. Po ich badaniach ruszy budowa, w tym  prace 
ziemne i głębokie wykopy na ponad 4 metry. Na terenie budowy obowiązywać będzie nie tylko 
zakaz ruchu pojazdów ale także i pieszych.  /raf/



OGŁOSZENIE                                                                                                292/2018/DB
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M aT E R I a Ł  P Ł aT N Y  K W  P R aW O  I  S P R aW I E D l I W O ś ć

Mój mąż będzie 
dobrym prezydentem
kiedy i jak poznała pani 
swojego męża?

Tomira poznałam w liceum 
w Wejherowie. Ślub wzięliśmy 
w 1997 roku. Jesteśmy szczę-
śliwymi rodzicami dwóch sy-
nów: Adriana (20 l. ) i Kacpra 
(16 l.). Starszy syn studiuje, 
młodszy uczy się w liceum. 

jakim człowiekiem jest to-
mir ponka?

Mój mąż to człowiek z wielką 

pasją i energią. Jest bardzo 
dobrym ojcem, rodzina jest 
dla niego naprawdę waż-
na. Tomir jest pracowitym 
człowiekiem, zawsze konse-
kwentnie dąży do realizacji 
postawionych sobie celów. 

jak zareagowała pani na 
decyzję męża o ubieganiu 
się o urząd prezydenta Wej-
herowa?

Decyzję o zaangażowaniu 

w życie społeczne Tomir pod-
jął w sposób przemyślany i  od-
powiedzialny. Nie byłam tym 
zaskoczona. Myślę, że przez 
wiele lat przygotowywał się 
to tej chwili. Zawodowo osią-
gnął niemal wszystko, nikt nie 
może mu powiedzieć, że nie 
ma kompetencji do zarzadza-
nia miastem. Wiem, że zrobi 
wszystko żeby zwyciężyć a jeśli 
mu się to uda to nie zawiedzie 
osób, które mu zaufały. 

jeśli pani mąż zwycięży 
w wyborach będzie pani 
żoną prezydenta, czy myśla-
ła pani o tym?

Nie patrzę na to w taki spo-
sób. Na pewno będę stać obok 
i wspierać męża tak jak dotych-
czas. Zdaję sobie sprawę, że 
nasze życie się zmieni i Tomir 
będzie miał wiele nowych ofi-
cjalnych obowiązków. Najważ-
niejsze żeby był dobrym Prezy-
dentem a tego jestem pewna.

Rozmowa z Jowitą Ponka, żoną kandydata na prezydenta Wejherowa.

– W koncercie usłyszymy najpiękniejsze arcydzieła operowe, musicalowe, 
a także utwory rozrywkowe, zarówno polskie, jak i zagraniczne – w tym 
arię „Je veux vivre” z opery Romeo i Julia, „Maria” z musicalu „West side 
story”, „Gdybym był bogaty” z musicalu Skrzypek na dachu, „Hallelu-
jah” i wiele innych pięknych przebojów – mówi dyrektor artystyczny wy-
darzenia Marek Gerwatowski.
Tego wieczoru wystąpią znakomici soliści, którzy na stałe współpracują 
z Operą Novą w Bydgoszczy, Teatrem Wielkim w Łodzi, Teatrem Mu-
zycznym w Lublinie, Warszawską Operą Kameralną czy Operą Bałtyc-
ką w Gdańsku, mający w swoim dorobku znaczące sukcesy artystyczne 
w kraju i za granicą.

peŁnA listA 
WykonAWcóW:

Zespół BELLCANTI – trzy soprany, wyjątkowe trio tworzą Magdale-•	
na Chmielecka, Maria Malinowska oraz Karolina Sołomin,
Dawid Kwieciński – tenor i Kamil Pękala – baryton.•	
Solistom towarzyszyć będzie zespół kameralny współpracujący •	
z najważniejszymi instytucjami kulturalnymi na Pomorzu, m.in. 
Capellą Gedanensis czy Operą Bałtycką w Gdańsku: Paulina Leda – 
fortepian, Julia Ziętek – skrzypce, Patryk Purzycki – altówka, Alicja 
Różycka – wiolonczela i Szymon Laskiewicz – klarnet.

Koncert poprowadzi pomysłodawca i dyrektor artystyczny wydarzenia, 
tenor Opery Krakowskiej, rumianin Marek Gerwatowski.

Koncert z okazji 
64. urodzin Rumi
RUMIa | Miejski Dom Kultury w Rumi zaprasza na koncert upa-
miętniający 64. rocznicę nadania praw miejskich Rumi. Wydarzenie 
odbędzie się 7 października o godz. 19:00 w Parafii Św. Józefa i Judy 
Tadeusza, w ramach Rumskich Spotkań Muzycznych, cyklu objętego 
patronatem burmistrza Michała Pasiecznego.

sprawdź inne nasze tytuły na:
OGŁOSZENIE                          U/2018/PR

POWIaT | Ruszyła kolejna edycja afery Kryminalnej. 

W ramach 
wydarzenia 
z czytelnikami 
Miejskiej Biblio-
teki Publicznej 
w Wejherowie 
spotka się znany 
i ceniony przez 
czytelników Woj-
ciech Chmielarz. 
Pisarz publikował 
m.in. w Pulsie 
Biznesu, Pressie, 

Nowej Fantastyce, Pocisku i Polityce. Spotkanie autorskie 
zaplanowane zostało na najbliższą sobotę o godz. 16:00.  
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie gościła będzie 
autorka bestsellerowych kryminałów Katarzyna Puzyńska. 
Pisarka debiutowała doskonale przyjętą książką „Motylek”, 
która rozpoczyna sagę o policjantach z niewielkiej wsi Lipowo. 
Z czytelnikami redzkiej biblioteki spotka się w najbliższą so-
botę o godz. 15:30. W ramach Afery Kryminalnej Stacja Kultura 
zaprasza na spotkanie z Katarzyną Bondą, jedną z najpopu-
larniejszych pisarek powieści kryminalnych w Polsce. Autorka 
takich książek jak: „Pochłaniacz”, „Okularnik”, „Florystka” oraz 
„Czerwony Pająk” do Rumi przyjedzie w najbliższą sobotę. 
Spotkanie autorskie ma rozpocząć się o godz. 17:00. Wa

AferA kryminAlnA 
W bibliotekAch
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dzięki państwa zaangażowa-
niu dzień seniora bardzo się 
rozwinął, darmowe atrakcje 
przy współpracy z ch Abra-
ham są imponujące.

- Seniorzy mogą korzystać 
z wielu propozycji przygoto-
wanych przez organizatorów, 
m.in. radcy prawnego, kosme-
tyczki, lekarza geriatry, a także 
trenera nordic walking, fitnes-
su oraz masażu klasycznego 
lub relaksacyjnego.

koncert w dniu seniora to 
pański indywidualny suk-
ces, ponieważ to pan był po-
mysłodawcą.

- Tak, oczywiście. Pragnąłem 
w jakiś istotny sposób  zachę-
cić tę grupę wiekową do brania 
udziału w życiu kulturalnym 
miasta i zaktywizować ją. Naj-
lepszym pomysłem wydawało 
mi się zorganizowanie kon-
certu dla seniorów z gwiazdą 
z naszych młodych lat. Udało 
mi się bez problemu przeko-
nać Burmistrza Michała Pa-
siecznego, który wspiera chyba 
wszystkie działania społeczne, 
aby spróbować. Jak widać było 
warto, bo na koncertach mamy 
regularnie komplety. A w tym 
roku w związku z ogromnym 
zainteresowaniem organizuje-
my 2 koncerty, które odbędą 
się 13 i 14 października, gdzie 
gwiazdą będzie Krzysztof 
Krawczyk.
                       

Wasza działalność (rady) 
to regularna praca na rzecz 
seniorów. 

 -  Co kwartał mamy regularne 
posiedzenia Rady Seniorów 
w Rumi, w którym biorą udział 
burmistrz Pasieczny, zastępca 
Piotr Wittbrodt, przewod-
niczący rady miejskiej Ariel 
Sinicki, pracownicy wydziału 
spraw społecznych oraz za-
proszeni goście w zależności 

od tematu posiedzenia np. 
zdrowia czy pomocy społecz-
nej, cyklicznie organizujemy 
spotkania z policją dotyczące 
bezpieczeństwa seniorów oraz 
ruchu drogowego. Na posie-
dzeniu poruszane są bieżące 
sprawy dotyczące miasta oraz 
mieszkańców, zgłaszane są też 
prośby przekazywane człon-
kom rady podczas comiesięcz-
nych dyżurów w Stacji Kultu-
ra. Wiele z tych spraw  zostaje 
załatwionych. Burmistrz wraz  
współpracownikami informu-
je członków Rady o planach 
i inwestycjach prowadzonych 
przez Urząd Miasta.

W rumi obserwuje się znacz-
nie bardziej przyjazny klimat 
dla seniorów, większe środki 
przeznaczane przez miasto, 
ale też ciekawe nowe inicja-
tywy i wsparcia finansowe 
od sponsorów.

- Świetnym przykładem takich 
działań jest program Aktywny 
Senior uruchomiony przy du-
żym zaangażowaniu burmi-

Owoce 4-letniej pracy 
Rady Seniorów
RUMIa | Z Mieczysławem Grzenią, przewodniczącym Rady Seniora w Rumi, o karcie seniora oraz 
wielu innych inicjatywach podejmowanych przez Radę, rozmawia Rafał Korbut. 

strza Pasiecznego. Udało się 
nam wynegocjować ogrom-
ną zniżkę w Citygym (C. H. 
Abraham), za co bardzo ser-
decznie dziękujemy. Ponadto 
miasto oraz sponsorzy rów-
nież wspierają finansowo ten 
projekt. W klubie jesteśmy 
pod opieką fachowców, którzy 
doskonale są przygotowani 
do pracy z seniorami. Zajęcia 
dostosowane są  do tej grupy 
wiekowej. W trakcie trwania 

zajęć prowadzony jest monito-
ring stanu ciała i efektów tre-
ningowych. Efekty są rewela-
cyjne, mało kto się spodziewał, 
że ruch 2 razy w tygodniu może 
przynosić tyle nowej energii, 
świeżości, znacznie lepszego 
samopoczucia i jest najlepszą 
formą rehabilitacji po urazach 
czy kontuzjach. 

czyli przychodzą również 
osoby po urazach?

- Oczywiście, mają odpowiedni 
program, a rehabilitacja poprzez 
ćwiczenia ruchowe jest zdecy-
dowanie najskuteczniejsza.

kolejnym programem rucho-
wym są zajęcia na basenie raz 
w tygodniu w hotelu faltom 
w rumi.

- Następny fantastyczny element 
aktywności ruchowej. Mamy 
zajęcia na basenie, które prowa-
dzi instruktorka raz w tygodniu. 
Znowu i w tym przypadku po-
mógł bardzo burmistrz, który 
z właścicielem wynegocjował 
bardzo dużą zniżkę i dodatkowo 
znalazł sponsora. I tutaj mamy 
bardzo pozytywną wiadomość, 
ponieważ do końca roku zajęcia 
na basenie będą darmowe i za-
praszamy chętnych do zapisy-
wania się na zajęcia.

michAŁ pAsieczny,
burmistrz Rumi

- Rumska Rada Seniorów działa w Rumi 
bardzo prężnie. Mamy tutaj najbardziej 
aktywnych przedstawicieli organizacji po-
zarządowych, którzy regularnie przynoszą 
nam szereg drobnych, ale bardzo ważnych 
dla nas (mieszkańców) elementów do 
poprawki, czy do wykonania. Angażują się 

w wiele działań społecznych. Cieszę się niezmiernie, że w Rumi 
mamy zaangażowanych działaczy. Z bardzo aktywnym przewod-
niczącym Mieczysławem Grzenią często się spotykamy, starając 
się jak najwięcej zrealizować zadań, które przydadzą się nie tylko 
seniorom, ale nam wszystkim.

Bezpłatne wejściówki można odebrać wyłącznie w Urzędzie 
Miasta Rumi, a dokładniej w Referacie Promocji i Komunika-
cji Społecznej (pokój nr 113), za okazaniem Rumskiej Karty 
Seniora. Każdemu przysługuje jeden bilet. 
W pierwszej kolejności wydawane są wejściówki na sobotni 
koncert, natomiast po wyczerpaniu tej puli rozpocznie się 
dystrybucja biletów na niedzielny występ. Bilety są wydawane 
posiadaczom Rumskiej Karty Seniora i osobom, które złożyły 
wniosek o jej wydanie. W tym drugim przypadku mieszkańcy 
są proszeni o okazanie kopii wniosku.
Ponadto, w ramach obchodów Dnia Seniora, 14 paździer-
nika w godzinach od 10:00 do 14:00 w Centrum Abraham 
mieszkańcy będą mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji. Na 
niektóre z nich obowiązują zapisy – rejestracji można dokonać 
w recepcji centrum. Tego dnia wszystkie atrakcje, które są do-
stępne w Centrum Abraham, poza kawiarnią, będą bezpłatne.
Więcej szczegółowych informacji udzielają pracownicy Refe-
ratu Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Rumi 
pod numerem telefonu 58 679 65 01.

koncert krzysztofA 
krAWczykA – bezpŁAtne 
bilety dlA senioróW
RUMIa | Z okazji Rumskiego Dnia Seniora w hali MOSiR 
odbędą się dwa koncerty w wykonaniu Krzysztofa Krawczy-
ka. Występy rozpoczną się 13 i 14 października o godzinie 
17:00. Trwa dystrybucja bezpłatnych biletów, przeznaczo-
nych dla osób posiadających Rumską Kartę Seniora.

Na konkurs wpłynęło 10 opra-
cowań do 5 wcześniej wyłonio-
nych drogą konkursu tekstów.  
Jury przyznało trzy nagrody 
i jedno wyróżnienie.
Zdaniem jurorów najciekawszą 
linię melodyczną opracowała 
Izabela Bliźniewska, nauczyciel 
wychowania muzycznego z Ze-

społu Kształcenia i Wychowania 
w Dzierżąznie i właśnie jej przy-
znano pierwsze  miejsce. Laure-
atka pierwszej nagrody napisa-
ła melodię do tekstu Henryka 
Połchowskiego pt. „Gdzie tak 
pięknie szumią drzewa”. Drugie 
miejsce zdobyła Agnieszka No-
wak, trzecie miejsce - Michał 

Miasto ma już swoją piosenkę
WEJHEROWO | Izabela Bliźniewska z Borowa wygrała Ogólnopolski Kon-
kurs Kompozytorski na piosenkę o Wejherowie pod patronatem Starosty 
Wejherowskiego Gabrieli Lisius. 

Sołtysik a wyróżnienie otrzy-
mała Anna Barszcz. Dodajmy, 
że w skład Komisji Konkurso-
wej wchodzili: przewodniczą-
cy - dr Tadeusz Formela oraz 
Weronika Korthals i Tomasz 
Fopke. Nagrody ufundowane 
przez Starostę Wejherowskie-
go wręczył laureatom etatowy 
członek Zarządu Powiatu Ja-
cek Thiel.
W ramach finału konkursu 
odbyło się premierowe wyko-
nanie nagrodzonej pierwszym 
miejscem piosenki, którą za-
śpiewała Weronika Korthals-
Tartas przy akompaniamencie 
Tadeusza Formeli. Zebrani 

nagrodzili wykonawców i au-
torów piosenki gorącymi bra-
wami.
Gratulacje laureatom konkur-
su złożył prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt 
wyrażając uznanie dla arty-
stów. Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt wraz 
ze swym zastępcą Arkadiu-
szem Kraszkiewiczem prze-
kazali wszystkim uczestnikom 
konkursu albumy książkowe 
o Wejherowie.
Dyrektor Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie 
Tomasz Fopke poinformował, 

że wszystkie utwory muzycz-
ne, które wzięły udział w kon-
kursie, zostaną wydrukowane 
wraz z tekstami w specjalnie 
przygotowanym śpiewniku 
i rozkolportowane w szkołach 
i placówkach kultury woje-
wództwa pomorskiego. Pod-
kreślił przy tym, że nastąpi to 
dopiero po drugiej edycji kon-
kursu, aby zawierał on szerszy 
wybór piosenek. Wyraził też 
nadzieję, że dzięki temu uda 
się  rozpowszechnić te utwo-
ry i będzie można je usłyszeć 
w wykonaniu chórów i zespo-
łów muzycznych na różnych 
imprezach, w tym przeglądach 

i festiwalach, w tym w Wejhe-
rowie.
Konkurs na piosenkę o Wejhe-
rowie jest efektem współpracy 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Wejherowie z Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie i był podzielony na 
dwa  etapy. Ubiegłoroczny 
Konkurs na tekst piosenki 
o Wejherowie pod patronatem 
Prezydenta Miasta Wejherowa 
stanowił pierwszy etap kon-
kursu. Tegoroczny Konkurs 
kompozytorski jako drugi etap 
konkursu stanowi jego finał. 
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NIERUCHOMOŚCI

sprzedAm

sprzedAm działkę ogrodniczą, tel. 538 443 446

sprzedAm działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898  

sprzedAm nieuzbrojoną działkę budowlaną, 821 
m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, do morza 
ok. 3 km, tel. 793 903 536

sprzedAm działki budowlane w Żukowie pow. 0d 
890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone droga utwardzona 
kostka polbruk. Cena 150zł/m2, tel. 787 634 165

WynAjmĘ

WynAjmĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

poszukujĘ WynAjąć

jestem zainteresowana wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

kupiĘ

kupiĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, do 
remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA
sprzedAm

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 
58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprzedAm komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vo-
bis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 1000 zł, 
505-56-70-34 

PRACA

zAtrudniĘ malarza, tel. 697 579 871

www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 14 września 2018OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł
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USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!
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Burmistrz Miasta Rumi 
ogłasza nabór na wolne stanowiska 

pracy w Urzędzie Miasta Rumi: 
 
1) Inspektor lub Podinspektor w Referacie Zamówień Pu-
blicznych, w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, w pełnym 
wymiarze czasu pracy.
 
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę adresową, 

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 

tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w województwie pomorskim

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                 277/2018/DB

REKLAMA                                                            19/2018/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszony został wykaz nr XXVII sta-
nowiący załącznik do Zarządzenia Nr 1987/365/2018 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27 września 2018 roku 
obejmujący nieruchomości położoną w Rumi w re-
jonie ul. Wiązowej oznaczonej jako działka nr 61/2 
o pow. 91m2, obr. 6, stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Rumia przeznaczonej do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego ograniczonego.

USŁUGI

profesjonAlnA fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

kotŁoWnie, instalacje, wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 964

usŁugi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

opAkoWAniA jednorazowe, tel. 501 175 330

TOWARZYSKIE

pAni lat 65, blondynka, 168 cm wzrostu, pozna pana 
do lat 68, bez nałogów, w celu stałego związku, z po-
wiatu wejherowskiego, tel. 504 872 835

sex-sex-sex, to lubię, gorąca blondi pozna Panów 
sponsorów, Sopot, tel. 514 120 213 

32-lAtek szuka kobiety, do 47 lat, celem stałego 
związku, tel. 690 526 075

Wolny po czterdziestce, pozna Panią w wieku 35-
55, z postrzeganiem artyzmu, pom, tel. 506 560 104

single 33 lat, modelowy typ urody, szukam Pani, 
25-55l. miłej sponsorki, Sopot, Sven, tel. 574 797 077

RÓŻNE

dreWno opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porąba-
ne,ułożone, możliwy transport, tel.506 250 477

siAno, słoma w  balotach 120x150,siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość transportu, tel. 
506 250 477

blAchy stal do wypieku, 40-60, tel. 694 642 709 

sprzedAm odkurzacz - dmuchawa do liści, nowy, 
tel. 694 642 709 

sprzedAm pojemnik na chleb, ładny, biały, owalny 
60zł, tel.507 486 424

piŁA tarczowa, drewniana, 180 zł, rozsiewacz KOS, 
430 zł, tel. 600 667 860

sprzedAm stolik RTV, kolor jasny, Wejherowo, tel. 
538 443 446

sprzedAm kuchenkę mikrofalowa, białą 80 zł, Go-
ścicino, tel. 695 080 230

sprzedAm materac rehabilitacyjny, grzejnik z lam-
pą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 767

zŁotA rączka, drobne naprawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381

sprzedAm szafę 2-drzwiową, na obuwie i kurtki, 
135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 517 782 024

sprzedAm piłeczki – breloczki z rzemieniem biało-
czerwony oraz Arki Gdynia z niebiesko-żółtym, z za-
pięciem srebrnym karabińczyk, tel. 604 947 489

OGŁOSZENIE                                                                                                288/2018/DB

OGŁOSZENIE              286/2018/DB
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W początkowej fazie meczu 
brakowało dogodnych sytuacji 
podbramkowych, gra toczyła się 
częściej na połowie GKS-u, jed-
nak goście korzystali z szans naci-
skania defensywy żółto-czarnych. 
W 29. minucie po rajdzie skrzy-
dłem Biel dośrodkował do Barto-
siaka, który uderzył z powietrza 
– miał dobrą okazję do otwarcia 
wyniku, ale został zablokowany 
przez obrońcę Gryfa. Swoją naj-
lepszą sytuację w pierwszej po-
łowie Gryf miał w 42. minucie 
– dośrodkowanie z lewej strony 
zamknął strzałem z powietrza Pa-
weł Czychowski, jednak bramkarz 
GKS-u poradził sobie ze strzałem 
z ostrego kąta. Do przerwy nie pa-
dły bramki.
W 49. minucie wynik spotkania 
mógł otworzyć aktywny gracz 

GKS-u, Biel – zdobył trochę prze-
strzeni i oddał strzał z około 20 
metrów, ale źle przymierzył i piłka 
minęła słupek bramki Lelenia. 5 
minut później zakotłowało się po 
rzucie rożnym w polu karnym go-
ści. Rogalskiemu udało się skiero-
wać piłkę w stronę bramki, jednak 
trafiła ona prosto w ręce Lenarci-
ka. W 85. minucie Sikorski zde-
cydował się na strzał sprzed pola 
karnego, ale uderzenie nie trafiło 
w światło bramki. W doliczonym 
czasie gry szalę na swoją stronę 
przechylił GKS – dośrodkowanie 
z rzutu rożnego spadło na gło-
wę Michalskiego, a ten celnym 
strzałem głową pokonał Lelenia. 
W końcówce Gryf nie zdołał ura-
tować remisu – po rzucie rożnym 
bramkę głową zdobył Michalski, 
dając zwycięstwo drużynie gości.

Wysokie porażki i wysokie zwycięstwa – tak można krótko podsumować występy drużyn 
juniorskich w miniony weekend.

Na minus ostatnie mecze muszą zapisać sobie dwie najstarsze drużyny – obie przegrały bowiem 
z Bałtykiem Gdynia. Zespół złożony z roczników 2000, 2001 i 2002 uległ biało-niebieskim 1-2, 
a zespół roczników 2002 i 2003 – aż 0-4. Zwycięstwo odniół za to zespół rocznika 2004, który wy-
grał 2-0 z GAP Sparta. Rok młodsi zawodnicy pokonali KTS-K II Luzino 4-3. Dwa zespoły z rocznika 
2006 odniosły dwa skrajnie różne wyniki – pierwszy zespół przegrał 0-4 z KTS-K II Luzino, a druga 
drużyna pokonała GKS Linia 7-0. Podobnie w roczniku 2007 – druga drużyna poniosła porażkę 
z UKS Jedynką Reda aż 0-13, natomiast pierwszy zespół wysoko wygrał 4-0 z Iskrą Gdynia.

mŁodzieżoWcy W krAtkĘPunkt stracony 
w końcówce
II LIGa | Gryfowi, po bardzo przeciętnym spotkaniu w Wejherowie, nie udało się 
zdobyć punktów. Zwycięstwo w końcówce wywalczył zespół GKS-u Bełchatów.

gryf WejheroWo
- gks beŁchAtóW 0-1

Michalski 90’+2’

gryf: Leleń - Wicki, Li-
beracki, Bury, Sikorski (89.
Ryk), Kołc, Włodyka (76.Ko-
ziara), Niciński, Chwastek 
(81.Goerke), Czychowski (71.
Brzuzy), Rogalski

gks: Lenarcik - Grolik, Mi-
chalski, Bartosiak, Czajkow-
ski, Tylec (85.Szymorek), 
Grzelak, Ryszka, Mularczyk, 
Biel (77.Setla), Sierczyński

Ostatnią niemoc potwier-
dził ostatni mecz wejhe-
rowskiej drużyny – brako-
wało pomysłu w ofensy-
wie, a w końcówce Gryf 
stracił remis. Przedłużyła 
się więc niemoc żółto-czar-
nych – ostatnie zwycięstwo 
odnieśli oni 26 sierpnia. 
Powtarza się więc scena-
riusz z ostatnich lat, a za-
tem obiecujący początek se-
zonu i znacznie gorsza dal-
sza część rundy jesiennej. 
Jeśli obecna drużyna Gryfa 
chce nie powielić losu z po-
przednich sezonów, musi 
wrócić do zwycięstw.
O wygraną w niedzie-
lę nie będzie łatwo – Wej-
herowian czeka wyjazdo-
wy mecz ze spadkowiczem 
z I ligi, Olimpią Grudziądz. 
Zespół prowadzony przez 
Mariusza Pawlaka, byłego 
szkoleniowca Gryfa, zaj-
muje 3. miejsce w tabe-
li i wiele wskazuje na to, 
że będzie liczył się w wal-
ce o awans. Olimpia nawet 
przez dwie kolejki była li-
derem II ligi, jednak ostat-
nie wyniki (remis ze Zni-
czem Pruszków i poraż-
ka ze Stalą Stalowa Wola) 
spowodowały spadek w li-
gowej klasyfikacji.

Trudny wyjazd do Grudziądza
II LIGa | Pogrążony w kryzysie zespół Gryfa Wejherowo wyjadzie na trudny teren do Grudziądza, gdzie 
jego rywalem będzie drużyna z czołówki II ligi.

Odpowiedzialność za strze-
lanie bramek rozkłada się 
w Olimpii na kilku graczy: 
Przemysław Kita i Mateusz 
Marzec zdobyli po 4 bram-
ki, po 3 gole strzelili Robert 
Hirsz i Aghwan Papikjan. 
W drużynie z Grudziądza 
występuje Mikołaj Gabor, 
którego wejherowscy kibi-
ce powinni kojarzyć z wystę-
pów w barwach Gryfa w po-

przednim sezonie.
W ostatnich latach żółto-czar-
ni oraz biało-zieloni nie mie-
li okazji mierzyć się w me-
czach o punkty, jednak kilka-
krotnie obie drużyny mierzy-
ły się w spraingach. Ostat-
ni mecz wygrał Gryf 1-0 
i z pewnością wejherowscy 
piłkarze byliby zachwyceni, 
gdyby udało im się osiągnąć 
w niedzielę podobny wynik.

olimpiA grudziądz – gryf WejheroWo
niedziela, 7 paździenika, 18:00
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