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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

WEJHEROWO | Nie będzie wielką przesadą nazwać tego spotkania historycznym: Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa, i Józef Reszke, kandydat na posła i były starosta wejherowski, zadeklarowali współpracę.

Ponad podziałami

STr. 3

KASA DLA GRYFA
I TYTANÓW

Symboliczny czek Piotr Waga, 
prezes Gryfa, odebrał we wtorek 
z rąk prezydenta miasta Krzysz-
tofa Hildebrandta. Pieniądze 
otrzymali również wejherowscy 
piłkarze ręczni z klubu Tytani. 
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Jakub W. Jakub W. „Na koniec apel świąteczny. 
Panie Prezydencie Wejherowa. 
Panie Starosto Wejherowski. 

Panie Wejherowski Pośle Rze-
czypospolitej. Pora skończyć 

waśnie. Stańcie do wspólnej 
pracy, Panowie! Miesz-

kańcy Wejherowa i całej 
Ziemi Wejherowskiej 

są ciekawi, czy Was 
stać na zgodę? Nikt 

kompletnie nie 
rozumie Wa-
szych sporów. 
Współpraca na 

tak zwanej linii Po-
seł – Starosta – Prezydent, 

zapewne przyniosłaby 
dużo korzyści. We-
sołych Świąt Bo-
żego Narodzenia.” 
Jeśli ktoś myśli, że 

już Boże Narodzenie, to się myli. 
Cytat pochodzi bowiem z moje-
go felietonu, który ukazał się 21. 
grudnia 2012 roku. Wówczas moje 
słowa nie spotkały się z przychyl-
nością zainteresowanych. Ba, nie-
którzy mieli mi to za złe. Minęło 
niespełna dwa lata, i co? Kto miał 
rację? No kto? Mieszkańcy są cier-
pliwi i wspólnie doczekaliśmy się 
powrotu do wspólnego stołu. Naj-
pierw przy światłach i świadkach  
na scenie Filharmonii Kaszubskiej 
pogodził się Poseł z Prezydentem. 
Teraz podali sobie ręce były Sta-
rosta z tym samym Prezydentem 
i ten drugi poparł tego pierwszego 
w walce o mandat poselski. Jak 
mówią w pewnym kabarecie, to 
nawet fi zjologom się nie śniło. Nie 
będę się zastanawiał co kierowało 
naszymi lokalnymi politykami. To 

dla mieszkańców nie ma bowiem 
żadnego znaczenia. Zgoda buduje 
a kłótnia rujnuje i tyle. Opowia-
dają mi radni i urzędnicy z Urzę-
du Miejskiego i ze Starostwa, że 
chętniej dziś chodzą do pracy. Tak 
trzymać Panowie, tak trzymać. 
Jednocześnie przypominam, że 
nie może zabraknąć mądrej opo-
zycji. Ale to już zupełnie inna hi-
storia…

PS. Przepraszam, że nazwy po-
seł, starosta i prezydent pisałem 
z wielkich liter. Wiem, że to błędy 
i z dyktanda otrzymałbym pałę. 
Uznałem jednak, że mądrość nale-
ży podkreślać za wszelką cenę.

Siedli w końcu przy stole

ARCHIWALNE FELIETONY
można znaleźć na stronie: 
www.gwe24.pl

5 sierpnia br. została podpi-
sana ustawa o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz eduka-
cji prawnej, zgodnie z którą 
wraz z początkiem nowego 
roku w całym kraju powsta-
nie ponad 1500 punktów 
gwarantujących nieodpłatny 
dostęp do porad prawnych 
na poziomie lokalnym. Pod-
pisana przez prezydenta 
ustawa zakłada, że darmową 
pomocw prawną otrzymają: 
młodzież do 26 roku życia, 
seniorzy po ukończeniu 65 
lat, kombatanci, weterani, 
osoby posiadające ważną 

Kartę Dużej Rodziny oraz 
ofi ary klęsk żywiołowych. 
Na terenie powiatu wejhe-
rowskiego zacznie działać 8 
punktów, w których udzie-
lane będą bezpłatne porady 
prawne. Podczas Konwentu 
Samorządowego Starosta 
Wejherowski podpisze poro-
zumienie z włodarzami gmin 
dotyczące szczegółowej re-
alizacji tego zadania.
Więcej na ten temat – w ko-
lejnym wydaniu Expressu 
Powiatu Wejherowskiego 
oraz na gwe24.pl.
(raf)

rusza bezpŁatNa 
poMoc praWNa
POWIAT | od początku przyszłego roku osoby niezamożne, 
młode oraz seniorzy będą mogli korzystać z bezpłatnych 
porad prawnych. Na terenie powiatu wejherowskiego staro-
sta wraz  z gminami zorganizuje 8 takich punktów.
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Wcześniej – czyli w czasie, 
gdy starostą wejherowskim 
był właśnie Józef Reszke - 
relac                  je na linii mia-
sto-starostwo nie były zbyt 
dobre. Nic więc dziwnego, 
że wiele osób zastanawia się, 
skąd nagła zmiana relacji po-
między Krzysztofem Hilde-
brandtem a Józefem Reszke. 
- To ocieplenie stosunków 
nie jest nagłe – zapewnia 
Józef Reszke, kandydat na 
posła i były starosta wejhe-
rowski. - Dodatkowo czas 
kampanii sprzyja temu, żeby 
pewne relacje się zmienia-
ły. A w interesie Wejherowa 
jest, aby w Sejmie był Poseł 
z tego miasta. Do tej pory 
zawsze tak było – i jest to 
korzystne również dla władz 
samorządowych, aby mieć 
swojego reprezentanta w Sej-
mie. To podnosi rangę miasta 
i ułatwia załatwienie wielu 
spraw. 
Głównym tematem spotkania 
była współpraca w celu re-
alizacji inwestycji w mieście 
oraz pozyskiwania funduszy 
unijnych. 
- To, co nas łączyło, gdy 
byłem starostą, były drogi 
– wyjaśnia Józef Reszke. - 
Przykładem mogą być ulice 
Judyckiego czy Odrębna. 
Na taką współpracę zawsze 
byłem otwarty i drogi na 

terenie miasta były realizo-
wane wspólnie przez miasto 
i starostwo. Jeśli wyborcy 
dadzą mi ten mandat jestem 
pewien, że dalsza współpra-

ca z prezydentem będzie ko-
rzystna dla Wejherowa. 
Podobnego zdania jest 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa. 

- Zaraz po wyborach samo-
rządowych zadeklarowa-
łem, że jestem otwarty na 
współpracę ze wszystkimi 
i zaprosiłem wszystkich do 

takiej współpracy – wyjaśnia  
Krzysztof Hildebrandt. - Po 
to, abyśmy razem realizowali 
różne rzeczy na korzyść sa-
morządu – miasta i powiatu. 

Hildebrandt i Reszke: 
współpracujmy!
WEJHEROWO | Prezydent Krzysztof Hildebrandt i kandydat na posła Józef Reszke spotkali się, by porozmawiać o moż-
liwościach współpracy. Za najważniejszy temat uznali konieczność rozbudowy infrastruktury drogowej. 

Udało mi się to zrealizować, 
jest bardzo dobra współpra-
ca z Gabrielą Lisius, staro-
stą powiatu, udało mi się też 
współpracę osiągnąć w radzie 
miasta. I to wciąż się posze-
rza, stąd dzisiejsze spotkanie 
z kandydatem na Posła. 
Prezydent jest zdania, że jeżeli 
Józef Reszke dostanie się do 
Sejmu, przyniesie to korzyści 
dla miasta. 
- W Sejmie jest mało samo-
rządowców – mówi prezydent 
Hildebrandt. - Dla mnie nato-
miast jest bardzo ważne, żeby 
głos samorządowy był słysza-
ny w parlamencie. A trzeba 
przyznać, że Józef Reszke 
jest doświadczonym samo-
rządowcem. 
Na pytanie, czy prezydent 
i „Wolę Wejherowo” poprą 
kandydaturę Józefa Resz-
ke, Krzysztof Hildebrandt 
nie odpowiedział „tak”, ale 
stwierdził, że:
- Dla mnie jest ważne, aby 
współpraca była bardzo sze-
roka i aby w Sejmie byli sa-
morządowcy – wyjaśnia pre-
zydent. - Dlatego cieszę się, 
że Józef Reszke kandyduje 
i życzę mu wygranej. Jego 
wizyta pokazuje, że możemy 
razem współpracować. Nie 
ma sensu patrzeć wstecz, tyl-
ko w przyszłość. Pracujemy 
przecież dla społeczności i to 
jest najważniejsze. 
Nie zabrakło tez konkretnych 
deklaracji. 
- Jedną z najważniejszych 
rzeczy, o którą musimy wal-
czyć, jest Obwodnica Pół-
nocna Aglomeracji Trój-
miejskiej – uważa prezydent 
Hildebrandt. - A OPAT bez 
dobrej relacji z parlamentem 
i rządem jest niemożliwy do 
relacji. Jeśli więc Józefowi 
Reszke udałoby się przebić 

z tą inwestycją, to miałoby to 
ogromne znaczenie dla miesz-
kańców nie tylko powiatu, ale 
całego Pomorza. 
Rafał Korbut

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2015 r., poz. 
782 z późn. zm.) oraz Zarzą-
dzeń Burmistrza Miasta Rumi 
Nr 334/309/2015, 
Nr 336/311/2015, 
Nr 337/312/2015, 
Nr 338/313/2015,
Nr 339/314/2015, 
Nr  340/315/2015,  
Nr 341/316/2015,
Nr 342/317/2015,  
Nr 343/318/2015  
z dnia 14 października 2015 
roku informuję, iż w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. 
Sobieskiego 7, na okres 21 dni 
wywieszone zostały wykazy 
obejmujące lokale mieszkal-
ne wraz z udziałem w gruncie, 
położone w Rumi, stanowiące 
własność Gminy Miejskiej Ru-
mia, przeznaczone do sprze-
daży w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz ich najemców. 

OGŁOSZENIE
Burmistrza 
Miasta Rumi



4 www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

To nie pierwsza dotacja, jaką 
w tym roku miasto przekazało 
Gryfowi. Wcześniej klub do-
stał ponad 300 tys. zł. 
- W tym roku staraliśmy 
się, aby w Wejherowie było 
bardzo dużo inwestycji, ale 
też aby znaleźć jak najwię-
cej środków dla organizacji 
społecznych – powiedział 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa. - I udało 
się to zrobić z dużym sukce-
sem. Dużą uwagę zwrócili-
śmy na sport. Ponieważ pił-
karze Gryfa pokazali, że w II 
lidze są dosyć mocni, więc 
należało ich wzmocnić także 
finansowo. I tak, jak obiecy-
waliśmy, że będziemy szu-
kać w budżecie środków, tak 
udało je się wygospodarować. 
Dziś przekazujemy właściwie 
ostatnie środki, jakie zostały 
wygospodarowane w budże-
cie. Są to środki niemałe, ta-
kie, o jakie wnioskował klub, 
które umożliwią mu w miarę 
spokojne funkcjonowanie 
w II lidze i promować miasto. 
Zawsze to podkreślałem – 
żeby klub nie promował tylko 
siebie, ale też miasto Wejhe-
rowo. I dziś osiągamy te cele, 
z naszego punktu widzenia 
jest budowany ten pozytywny 
wizerunek. 
Prezydent, przekazując pie-
niądze prezesowi Gryfa, ży-
czył mu, aby piłkarzom udało 
się utrzymać w II lidze. A nie 
będzie to łatwe, ponieważ 
obecnie klub zajmuje ostatnie 
miejsce w tabeli i jest zagro-
żony spadkiem do III ligi. 
- Liga jest bardzo ciężka, 

ale znając chłopaków z Gry-
fa zawsze ta pierwsza runda 
jest gorsza, niż druga – sko-
mentował Piotr Waga, prezes 
Gryfa Wejherowo. - Naszym 
zadaniem jest utrzymać się 
w tej lidze i jak najlepiej pro-
mować miasto. Grając na tak 
wysokim szczeblu ogólnopol-
skim pieniądze są niezbędne. 
Dotacja, jaką dostaliśmy, jest 
dla nas dużą pomocą, ale nie 
jest gwarantem utrzymania 
się w lidze. Same wyjazdy 
(autobus, hotel, wyżywienie) 
podczas jednego sezonu to 
koszt ponad 400 tys. zł. Mi-
nimalna kwota, jaka jest nam 
potrzebna, to 1,6 mln zł. Jeste-
śmy klubem, który – spośród 
II-ligowych – ma najmniejszy 

budżet. Ale mam nadzieję, 
że z biegiem czasu sytuacja 
będzie się poprawiać. Teraz 
najważniejszym zadaniem dla 
nas jest utrzymanie się w li-
dze.
Drugi z klubów – Tytani Wej-
herowo - otrzymał dotację 
w kwocie 30 tys. zł. 
- Piłkarze ręczni mają  ambi-
cję, aby grać w I lidze, więc 
jeszcze wiele przed nimi – 
powiedział prezydent Hilde-
brandt. - Niech te środki będą 
wsparciem i służą osiągnięciu 
tego celu. 
- Mamy aspiracje pierwszoli-
gowe, zespół jest w budowie 
i będziemy go wzmacniać 
– skomentował Remigiusz 
Sałata, prezes Tytanów. - 

Pieniądze są niezbędne, jeśli 
chodzi o funkcjonowanie klu-
bu. Ale wsparcie i pomoc ze 
strony włodarzy miasta jest, 
z czego bardzo się cieszy-
my. Otrzymaną dotację prze-
znaczymy na szeroko pojęta 
działalność klubu. Na chwilę 
obecną największe potrzeby 
to hala, wynagrodzenie dla 
trenera, dojazdy na mecze. 
Zawodnicy natomiast działa-
ją na zasadzie wolontariatu, 
a nierzadko sami pomagają. 
Wszystkie grupy dzięcięco-
młodzieżowe grają za darmo, 
nie pobieramy żadnych skła-
dek. Pieniądze pomagają nam 
założony cel, aby wszystkie 
zajęcia były ogólnodostępne 
i darmowe. Rafał Korbut

Kasa dla Gryfa i Tytanów
WEJHEROWO | Kolejne 200 tys. zł klub piłkarski Gryf Wejherowo otrzymał z budżetu miasta. 
Symboliczny czek Piotr Waga, prezes Gryfa, odebrał we wtorek z rąk prezydenta miasta Krzysz-
tofa Hildebrandta. Pieniądze otrzymali również wejherowscy piłkarze ręczni z klubu Tytani. 

Niedawno podczas konfe-
rencji radni klubu PO-Sa-
morządność przedstawili 
swoje pomysły odnośnie 
odbudowy istniejącego wie-
le lat temu basenu przy ul. 
Kalwaryjskiej. Teraz głos 
w tej sprawie zabrał prezy-
dent Wejherowa. Poszedł 
nawet krok dalej – zaprezen-
tował wizualizację. Czy za-
tem w Wejherowie powstaną 
„Wodne Ogrody”?
- Trwają prace nad projek-
tem budżetu miasta na rok 
2016, budżet ten z pewno-
ścią nie będzie łatwy, gdyż 
sytuacja w Polsce nie jest ła-
twa – napisał na swoim pro-
filu na Facebooku Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa. - Wierzę jednak, że 
razem ze wszystkimi rad-
nymi wspólnie przyjmiemy 
dobry budżet na przyszły 
rok. Radni klubu „Platfor-
ma Obywatelska-Samorząd-
ność” przedstawili ostatnio 
na konferencji prasowej 
swoje pomysły. Wcześniej 

rozmawiałem już z radnymi 
klubu „Wolę Wejherowo”, 
którzy również przedstawili 
swoje propozycje. Zgłaszane 
przez radnych postulaty do 
przyszłorocznego budżetu 
wpisują się w inwestycje, 
nad którymi od dawna pra-
cujemy i które zostały za-
planowane na rok 2016 oraz 
lata następne. Świadczy to 
o tym, że patrzymy podobnie 
na rozwój Wejherowa.
Jednym z projektów, co do 
którego radni i prezydent są 
zgodni, że należy go zreali-
zować, to rewitalizacja stare-
go basenu w mieście. 
- Cieszę się, że moja trzy-
letnia praca nad przygoto-
waniem rewitalizacji tzw. 
starego basenu przy ul. Kal-
waryjskiej zyskuje akceptację 
radnych – dodaje prezydent 
Hildebrandt. - Przedstawiam 
Państwu wstępną wizualiza-
cję zespołu basenów w Wej-
herowie pod nazwą „Wodne 
Ogrody”.
Rafał Korbut

Nie tylko baseN, lecz... 
„WodNe ogrody”?
WEJHEROWO | Basen z dodatkowa infrastrukturą, wokół 
niego gastronomia i budynek do zabiegów rehabilitacyjnych, 
zjeżdżalnie, wodne bicze i grzybki – pomysłów na rewitali-
zację starego basenu w Wejherowie jest coraz więcej. Jedną 
z koncepcji przedstawił prezydent miasta. 

25 lat temu, 10 października 
1990 r. została reaktywowana 
Caritas Polska jako duszpa-
sterska instytucja charytatywna 
Kościoła Katolickiego w Pol-
sce, nawiązująca w swojej 
działalności do tradycji Caritas 
sprzed 1950 r.
Z okazji jubileuszu świętowano 
w całej Polsce, również na Po-
morzu. Uroczysta gala 25-lecia 
Caritas Archidiecezji Gdań-
skiej odbyła się w Filharmonii 
w Gdańsku, podczas niej wspo-
minano ćwierć wieku działań na 
rzecz pomocy osobom potrze-
bującym w Polsce i za granicą. 
Podczas gali wręczone zostały 

medale, nagrody i wyróżnie-
nia, nie zabrakło też gratulacji 
i ciepłych słów podziękowań za 
ciężką, bezinteresowną pracę 
na rzecz potrzebujących.
W gali uczestniczyło ponad 1 
tys. osób, wśród nich przed-
stawiciele rządu, samorządów, 
kościoła katolickiego, instytucji 
współpracujących z Caritasem, 
biznesu oraz oczywiście człon-
kowie Caritasu i wolontariusze.
Bożena Olechnowicz, pro-
wadząca galę, powitała gości, 
wśród których znaleźli się 
m.in.: ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź, ks abp senior Tadeusz 
Gocłowski , ks bp Wiesław 

Szlachetka – przewodniczący 
Komisji Charytatywnej Episko-
patu Polski, ks bp nominat Zbi-
gniew Zieliński – członek rady 

nadzorczej Caritas, Maciej Gra-
bowski, minister - Ministerstwo 
Środowiska, Elżbieta Seredyn 
wiceminister - Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej, 
Paweł Orłowski wiceminister 
- Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju, Bogdan Dombrow-
ski wiceminister - Ministerstwo 
Cyfryzacji i Administracji, 
Teresa Hernik prezes zarządu 
Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, Hanna Zych Cisoń – wice 
marszałek woj. pomorskiego, 
ks. Marek Dec – z-ca dyrektora 
Caritas Polska, ks. prof. dr hab. 
Maciej Bała Prorektor Uniwer-
sytetu Kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie, Jacek 
Karnowski, prezydent Sopotu, 
Piotr Kowalczuk, zastępca pre-

zydenta Gdańska, Michał Guć, 
wiceprezydent Gdyni.
Po wystąpieniu ks. Janusza 
Stecia, dyrektora gdańskiej Ca-
ritas odbył się koncert Antonio 
Vivaldiego „Cztery pory roku” 
w wykonaniu Polskiej Filhar-
monii Kameralnej Wojciecha 
Rajskiego z Sopotu pod dyrek-
cją Ariela Ludwiczaka, połączo-
ny z prezentacją multimedialną 
pt. „Caritas w 4 porach roku”.
Później przyszedł czas na cere-
monię wręczania nagród i wy-
różnień. Nazwiska wszystkich 
wyróżnionych oraz galeria 
zdjęć – na portalu GWE24.pl. 
Rafał Korbut

Już ćwierć wieku pomagają potrzebującym
POMORZE | Jedna z najbardziej znanych i największych organizacji charytatywnych w naszym kraju świętowała swoje 25-lecie istnienia. Uro-
czysta gala jubileuszowa pomorskiego oddziału Caritasu odbyła się w Gdańsku, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina.
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ATRAKCYJNA  NIERUCHOMOŚĆ  
POD  ZABUDOWĘ  MIESZKANIOWĄ  JEDNORODZINNĄ

WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA  
O DRUGIM  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM  NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  

POŁOŻONEJ  W  RUMI  PRZY UL. WŁADYSŁAWA  IV.   

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugi 
przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości niezabudowanej, 
składającej się z działki nr 13 o pow. 170 
m2, zapisanej w KW GD1W/00102867/7 
i działki nr 14/8 o pow. 441 m2, zapisanej 
w KW GD1W/00005770/0, położonej 
w Rumi przy ul. Władysława IV, o łącz-
nej powierzchni 611 m2, obręb 12, sta-
nowiącej własność Gminy Miejskiej Ru-
mia.
Nieruchomość leży w obszarze ozna-
czonym symbolem 1.MN – teren zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wolnostojącej; z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych wbudowanych.  
 
Cena wywoławcza 161.000,00 zł netto (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych). 
Wadium wynosi 16.100,00 zł. 
 
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2015 roku o godzinie 1200 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Wadium należy wnieść w pieniądzu, do dnia 16 listopada 2015 roku. 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.  

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach inter-
netowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i www.um.rumia.pl  

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce niniejszego przetargu można 
uzyskać w Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Mia-
sta Rumi, pok. 106, tel. 58 679 65 
24, 693 528 332, w godzinach pra-
cy tut. Urzędu tj.: poniedziałek 
w godz. 900 - 1700, wtorek – piątek 
w godz. 730 – 1530.

Rozbudowa szkoły, do któ-
rej uczęszcza ponad 800 
uczniów, jest niezbędna 
i szczególnie kapitałochłon-
na. Zaplanowana na dwa lata 
inwestycja kosztować ma po-
nad 12,5 mln. zł. Zakres prac 
obejmuje utworzenie m.in. 
12 sal lekcyjnych – w tym 
także sali komputerowej i sal 
językowych, 4 gabinetów 
terapii zajęciowej, stołówki, 
biblioteki, pokoju nauczy-
cielskiego czy choćby ga-
binetu stomatologicznego. 
Ponadto, dzięki inwestycji 
szkoła wzbogaci się o nową 
salę i boiska sportowe oraz 
parking. Biorąc pod uwagę 

nieustanny przyrost dzieci 
w wieku szkolnym, Gmina 
Wejherowo stanęła przed wy-
zwaniem rozbudowy placów-
ki w największym sołectwie. 
Mimo, że wśród priorytetów 
określonych przez Komisję 
Europejską nie znalazła się 
infrastruktura szkolna, Gmi-
na Wejherowo dokłada sta-
rań do pozyskania środków 
zewnętrznych na ten cel. 
O dofinansowanie elemen-
tów infrastruktury sportowej 
zwróciła się już do Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, 
gdzie aktualnie poddawany 
jest ocenie złożony wniosek. 
Z prośbą o finansowe wspar-

cie realizacji zadania Wójt 
Gminy Wejherowo wystąpił 
także do Wojewody Pomor-

skiego Ryszarda Stachurskie-
go. Chociaż wizyta przed-
stawiciela Rady Ministrów 

nie przyniosła jednoznacznej 
odpowiedzi, Wójt Henryk 
Skwarło wyraża nadzieję 

na pozytywne rozpatrzenie 
wniosku o dofinansowanie 
zadania. (UG Wejherowo)

Wizyta wiceministra i wojewody
BOLSZEWO | Kazimierz Plocke, wiceminister rolnictwa i Ryszard Stachurski, wojewoda pomorski, odwiedzili gminę Wejherowo. Głównym 
celem przyjazdu była wizyta na placu budowy kolejnej części Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie.
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25 sierpnia 2015 r. Zarząd 
Powiatu Wejherowskiego na 
mocy uchwały z dnia 28 sierp-
nia 2009 r. przyznał Edmun-
dowi Kamińskiemu Nagrodę 
Remusa w wysokości 5 tys. zł. 
To wyróżnienie za szczegól-
ne osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej oraz 
upowszechniania i ochrony 
kultury. 

Wyróżnienie zostało wrę-
czone przez Starostę Wejhe-
rowskiego Gabrielę Lisius 
i Etatowego Członka Zarządu 
Jacka Thiela podczas prywat-
nego spotkania w domu Ed-
munda Kamińskiego. 

Nagroda została przyzna-
na na wniosek starosty, któ-
ra w rozmowie z laureatem 
podkreśliła, że  – Wyróżnie-
nie jest ukoronowaniem po-
nad 65-letniej działalności na 
rzecz kaszubszczyzny oraz 
wyrazem uznania dla bogate-
go dorobku  publicystyczne-
go, wystawienniczego i kultu-
ralnego.

Laureat odbierając Nagrodę 

Remusa, nie krył wzruszenia. 
Edmund Kamiński uro-

dził się 23 września 1934 r. 
w Kartuzach. W młodości 
był radnym i prezesem kar-
tuskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego oraz chó-
rzystą i tancerzem w Zespole 
Pieśni i Tańca „Kaszuby”. 
Po przeprowadzce w 1961r. 
do Wejherowa pracował w tu-
tejszej spółdzielczości rolni-
czej, a także w Państwowej 
Komunikacji Samochodowej. 
W 1967 r. stanął na czele 
komitetu założycielskie-
go Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie. Dwa 
lata później został szefem 
Działu Zbiorów Specjalnych 
MPiMK-P, a w latach 1973-
1986 pełnił funkcję zastępcy 
dyrektora muzeum. Był rów-
nież inicjatorem powstania 
Społecznego Komitetu Budo-
wy Pomnika Jakuba Wejhera, 
który w 1991r. stanął na wej-
herowskim rynku.

Jako publicysta zadebiuto-
wał w 1957 r. Posiada bogaty 
dorobek edytorski, publicy-
styczny i wystawienniczy. Jest 
autorem  blisko 300 publika-
cji, w tym wierszy, opowia-
dań kaszubskich oraz wielu 
monografi i. Wśród najważ-
niejszych można wymienić: 
„Morze i krajobraz kaszubski 
w malarstwie Mariana Mo-
skwy”, broszurę specjalną 
„Pasja twórczego życia. Ma-
rian Moskwa, Jan Trepczyk, 
Aleksander Labuda”, mono-
grafi ę „Aleksander Janta-Poł-
czyński. Podróżnik, poeta, 
prozaik” czy „Sławoszyńskie 
korzenie Jagalskich”.

Ważne miejsce w jego ży-
ciu zajmuje fotografi a. Przez 
wiele lat dokumentował za 
pomocą zdjęć piękno przyro-
dy, okoliczne miejscowości 
i wybitnych działaczy kaszub-
skich. Prace te można było 
podziwiać na ponad 200 wy-
stawach, głównie indywidu-
alnych, zarówno w kraju, jak 
również poza jego granicami, 

m.in. we Francji, Niemczech 
i w Szwecji. Wszystkie cie-
szyły się dużym zaintereso-
waniem i uznaniem ze strony 
odwiedzających gości. Zwień-
czeniem wielu lat pracy i wę-
drówek po regionie był wydany 
w 2000 r.  album „Kaszubskie 
Pory Roku w obiektywie Ed-
munda Kamińskiego”. 

 W ciągu 65 lat pracy twór-
czej uhonorowany został 
m.in.: Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, 
Medalem Stolema i Statuetką 
Jakuba Wejhera. 

– Edmund Kamiński anga-
żując się w szereg działań, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem ochrony dziedzictwa 
kulturowego naszego regionu 
i tradycji kultury regionalnej 
oraz konsekwentne promowa-
nie kultury kaszubskiej przez 
ponad pół wieku, znacząco 
wpłynął na rozwój i popula-
ryzację kaszubszczyzny – po-
wiedział obecny na spotkaniu 
Jacek Thiel Etatowy Członek 
Zarządu.

Nagroda Remusa 
dla Edmunda Kamińskiego
Edmund Kamiński, znany działacz kaszubski, pisarz, publicysta oraz fotografi k uhonorowany został Nagrodą Remusa. Wy-
różnienie przyznane zostało za całokształt działalności na rzecz rozpowszechniania i propagowania kultury  kaszubskiej.

W Wejherowie przebywała 
23-osobowa delegacja z Ło-
tewskiego Stowarzyszenia 
Zamków i Dworów. Stowarzy-
szenie co roku organizuje za-
graniczne wizyty studyjne dla 
swoich członków. Tym razem 
odwiedzili Polskę, a dokładnie 
jej nadmorskie województwa: 
warmińsko-mazurskie, pomor-
skie i zachodniopomorskie.

1 października turyści zwie-
dzili Gdańsk, gdzie spotkali się 
z przedstawicielami lokalnych 
samorządów. Następnie na za-
proszenie Samorządu Powiatu 
Wejherowskiego przyjechali 
do Wejherowa, gdzie zwiedzili 
Pałac Przebendowskich i Key-
serlingków, zapoznając się 
z działalnością i zbiorami Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej.

- Na terenie Północnych Ka-
szub zachowało się dużo tego 
typu obiektów. Kilka lat temu 

postanowiono utworzyć „Szlak 
Dworów i Pałaców Północnych 
Kaszub”, który obecnie jest 
jedną ze sztandarowych atrak-
cji naszego regionu – mówi 
Jacek Thiel Członek Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego.

Kolejnym punktem wizyty 
był Pałac w Rekowie Górnym. 
Po obiekcie oprowadziła dy-
rektor hotelu Dorota Karni-
kowska. Oba zaprezentowane 
pałace są częścią Szlaku Dwo-
rów i Pałaców Północnych 
Kaszub. 

- Tego typu spotkania są cen-
ne dla obu stron. Jest to okazja 
do wymiany doświadczeń i za-
prezentowania walorów kultu-
ralno-turystycznych naszego 
regionu - mówił Piotr Syrocki 
Naczelnik Wydziału Kultury 
i Spraw Społecznych Staro-
stwa Powiatowego w Wejhe-
rowie, który towarzyszył de-
legacji.

Łotysze zwiedzili pałace 
Północnych Kaszub

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

w Wejherowie
oraz Wydawnictwo Region 

zapraszają
na promocję książki

Artura Jabłońskiego
„FÉNYKS”

27.10.2015 r. o godz. 18.00
w siedzibie muzeum, przy ul. Zamkowej 2a

Spotkanie uświetni występ piosenkarki 
Weroniki Korthals wraz z zespołem.
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- Przede wszystkim gratulu-
ję zwycięstwa w plebiscycie. 
Pewnie życzyłby pan sobie 
powtórzenia wyniku 25 paź-
dziernika?

- Bardzo dziękuję za gratulacje. 
Muszę powiedzieć, że podobne 
miłe słowa otrzymuję od wielu 
osób, które znam oraz od ludzi 
spotkanych na ulicy, których nie 
miałem okazji wcześniej po-
znać. Takie gesty naprawdę po-
trafią dać jeszcze większą wiarę 
w sukces. Wracając jednak do 
pytania, uzyskałem świetny wy-
nik i na pewno chciałbym po-
wtórzyć go  w dniu wyborów, to 
oczywiste. Jak będzie w rzeczy-
wistości przekonamy się nieba-
wem, z natury jestem optymistą, 
więc wierzę, że będzie dobrze.

- Tegoroczne wybory parla-
mentarne to pana pierwszy 
start w wyścigu o mandat po-
sła...

- Rzeczywiście jestem debiu-
tantem w wyborach parlamen-
tarnych, startuję po raz pierw-
szy. Niemniej doświadczenia 
absolutnie mi nie brakuje, je-
stem dobrze przygotowany do 
pracy w Sejmie RP. Doświad-
czenie zdobywałem najpierw 
jako radny Rady Gminy Nowa 
Karczma, na następnie jako 
radny Sejmiku Województwa 
Pomorskiego. W sejmiku na 
rzecz naszego regionu pracuję 
już dziewięć lat, pełniąc w tej 
kadencji funkcję przewodniczą-
cego Komisji Nauki, Kultury 
i Sportu. Proszę mi wierzyć, 
tyle lat pracy w samorządzie 
powoduje, że wiem czego po-
trzeba w naszym regionie i co 
najważniejsze mam pomysł jak 
to zrobić. 

- No właśnie, co ma pan 
w planach, czym chciałby za-
jąc się poseł Dariusz Męczy-
kowski?

- Do wyborów idę z hasłem 
„Edukacja, zdrowie, praca”. 
Tak więc to są zagadnienia, sło-
wa klucze, na których chcę się 
skupić i konsekwentnie dążyć 
do realizacji zamierzeń. Myślę, 
że nikogo nie trzeba specjalnie 
przekonywać, jak ważne jest 
właściwe wykształcenie dosto-
sowane do własnych preferen-
cji i umiejętności oraz zapo-
trzebowania rynku pracy. Jak 
istotne przy tym jest bezpie-
czeństwo zdrowotne. Ile zna-
czy perspektywa znalezienia 
dobrej pracy za godną płacę. 
Jeżeli połączymy w jeden ciąg 
te trzy priorytety, to rysują się 
nam podwaliny pod szczęśliwą 
rodzinę i w konsekwencji zado-
wolone społeczeństwo. Wiem, 
że aby zrealizować te cele ko-
nieczne są zmiany systemowe, 
nie tylko jakieś doraźne działa-
nia. Potrzeba też innego „świe-
żego” myślenia o przyszłości 
młodych pokoleń. Na szczęście 
jest wiele osób myślących po-
dobnie. Jestem przekonany, że 
wspólnie, nawet ponad podzia-
łami, uda się stworzyć warunki 
do nowych rozwiązań. Jeżeli 
miałbym co do tego wątpli-
wości, to proszę mi wierzyć, 
nie zawracałbym sobie głowy 
wyborami.

- W kontekście Pomorza 
dużo się mówi o użeglowaniu 
Wisły, jakie jest pana zda-
nie?

- Województwo pomorskie 
ma takie położenie, że infra-
struktura wodna, oczywiście 

obok kolejowej i drogowej, ma 
istotne znaczenie dla rozwoju 
naszego regionu. W przypadku 
dwóch ostatnich dużo się dzieje 
i równie dużo dziać się będzie 
m.in. w ramach nowej perspek-
tywy unijnej. GDDKiA planuje 
w najbliższych latach znaczące 
inwestycje w zakresie moder-
nizacji i budowy nowych od-
cinków dróg ekspresowych. 
Dzięki temu za ok.4-5 lat po-
winniśmy mieć dobrą sieć dróg 
krajowych. W drogach kole-
jowych też w ostatnich latach 
się wiele zmieniło i nadal się 
zmienia. Wybudowana nowa 
infrastruktura Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej już pracuje. 
Szybka Kolej Miejska planuje 
wybudowanie nowego odcinka 

z Rumi do Wejherowa. Polskie 
Linie Kolejowe mają przygoto-
wany cały pakiet modernizacji 
dróg kolejowych z czego warto 
wspomnieć o nowym układzie 
torowym od Słupska do Lębor-
ka. Niestety infrastruktura wod-
na jest zaniedbana i w związku 
z tym wymaga interwencji. Dla-
tego z pewnością warto pochy-
lić się nad pomysłem realizacji 
kaskady Dolnej Wisły. To pro-
jekt, który dla Pomorza może 
być kluczowy w rozumieniu 
gospodarczym i wytwórczym. 
Podjęcie tego przedsięwzięcia 
z pewnością może przynieść 
wymierne efekty w postaci po-
zyskania energii z elektrowni 
wodnych, uregulowanie po-
ziomu wody oraz żeglowności. 

Tym ostatnim aspektem bardzo 
zainteresowane są niektóre fir-
my, którym zależy na dobrej 
komunikacji z portami.

 - Sporo miejsca poświęca 
się także energii jądrowej, 
czy w Pomorskiem powinna 
powstać elektrownia?

- Energetyka jądrowa to 
najczystsze źródło wytwarza-
nia energii, wymagające co 
prawda stosowania wysokich 
procedur bezpieczeństwa ale 
aktualnie na świecie buduje się 
kilkadziesiąt elektrowni jądro-
wych (najwięcej w Chinach). 
Oczywiście te kraje rozwinięte, 
które mają u siebie już takie 
źródła nie rozwijają tego dalej 

bo ich rynek zapotrzebowania 
na energię jest zaspokojony. 
W przeciwieństwie do naszego 
rynku. Dodatkowo wojewódz-
two pomorskie posiada bardzo 
duży deficyt w wytwarzaniu 
energii konwencjonalnej, któ-
rą trzeba dostarczyć z połu-
dnia kraju, a to kosztuje. Tak 
więc odpowiedź czy budować 
można odnieść do mieszkań-
ców tych gmin, gdzie planuje 
się budowę elektrowni. Otóż 
w tych gminach około 70 proc. 
mieszkańców jest za lokaliza-
cją na ich terenie tej inwestycji. 
To przedsięwzięcie, które może 
przynieść około sześć tysięcy 
miejsc pracy podczas budowy 
i ponad  tysiąc osób do pracy  
podczas jej funkcjonowania.

WYWIAD | Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim, zwycięzcą Plebiscytu Prawybory „Dziennika Bałtyckiego”. 

Edukacja, zdrowie, praca

Tegoroczne obchody Po-
wiatowego Dnia Edukacji 
Narodowej odbyły się w Ze-
spole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 im. Hipolita 
Roszczynialskiego w Rumi. 

Tego dnia wręczono Me-
dale Komisji Edukacji Na-
rodowej, Nagrody Starosty 
oraz Nagrody Dyrektora 
Szkoły. Kolejnym punktem 
programu było uroczyste 
pożegnanie Piotra Wołow-
skiego, który przeszedł na 
emeryturę.

Uroczystość uświetnił 
okolicznościowy występ 
w wykonaniu uczniów ZSP 
nr 2 w Rumi.

(raf)

ŚWięto pedagogóW 
i Nauczycieli
POWIAT | Medale, nagrody, wyróżnienia i gratulacje – tak 
nauczyciele ze szkół z powiatu wejherowskiego obchodzili 
swoje święto, czyli Dzień Edukacji Narodowej. 
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RUMIA | Kolejne urodziny Rumi za nami. Z tej okazji w mieście nie zabrakło wydarzeń sportowych i atrakcji o charakterze kulturalnym. 

61-lecie Rumi kulturalnie i sportowo

61 setów na 61-lecie

W Hali Widowiskowo-Spor-
towej zorganizowano obcho-
dy sportowe. Ponieważ była 
to 61 rocznica, więc 10 paź-
dziernika 2015 roku rozegra-
no 61 setów siatkarskich. Jest 
to kontynuacja wieloletniej 
tradycji – tego typu spotkania 
rozgrywane są w Rumi od kil-
kunastu lat. 

Reprezentacje wystawiły 
rumskie szkoły: SP1, SP6, SP 
9, SP 10, Gimnazjum nr 1 i  Nr 
2 oraz I LO, II LO oraz ZSP 
nr 2.  Swoją drużynę utwo-
rzyli również nauczyciele. 
Na boisku zaprezentowali się 
także przedstawiciele klubów. 
Grę na najwyższym poziomie 
pokazały zawodniczki APS.  
W gronie uczestników nie 
zabrakło rumskich rugbistów 
z Rugby Club Arka Rumia. 
Tradycyjnie rozegrano mecz 
miedzy samorządowcami. 
Przedstawiciele Urzędu Mia-
sta Rumi, radni miejscy i po-

wiatowi wygrali 4:1 z urzęd-
nikami z Redy. 

W skład rumskiego zespo-
łu weszli: Michał Pasiecz-
ny, Piotr Bartelke,  Marta 
Budzisz, Marek Chodnicki, 
Teresa Jałocha, Marcin Kacz-
marek, Michał Kryża, Andrzej 
Napiórkowski, Tadeusz Piąt-
kowski i Tomasz Urbaniak – 
Dzienisz. Gościnnie wystąpiła 
radna Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego - Anna Jamróz.

- Rywalizacja sportowa to 
wspaniała okazja nie tylko do 
aktywnego spędzenia wolnego 
czasu, ale także do  zacieśnia-
nia więzi społecznych, w tym 
pomiędzy samorządowcami 
różnych miast. Dodatkowo 
organizowane corocznie roz-
grywki sportowe to świet-
ny sposób na upamiętnienie 
jednej z najważniejszych dat 
w naszej lokalnej historii  – 
mówi Michał Pasieczny, bur-
mistrz miasta. 

Aktywnością wykazali się 
również kibice, którzy zagrze-

wali zmagających się siatka-
rzy. Jednym z gości był Łu-
kasz Zaręba, główny doradca 
Pani Premier Ewy Kopacz, 
który przybył w towarzystwie 
zastępcy burmistrza Rumi 
Marcina Kurkowskiego. Gość 
żywo interesował się osiągnię-
ciami sportowymi rumskich 
sportowców, a także planami 
rozwojowymi naszego miasta.

Na koniec wszyscy zgro-
madzeni w Hali Widowisko-
wo-Sportowej zostali poczę-
stowani przepysznym tortem. 
Tradycyjnie uświetnił on uro-
czystości jubileuszowe oraz 
osłodził sportowe zmagania. 

Było to kolejne wydarzenie 
sportowe, jakie miało miejsce 
w Rumi. W ostatnim czasie 
miasto gościło cykl zawodów 
rowerowych MTB Garmin 
Series, wcześniej szerokim 
echem odbiła się wizyta naj-
lepszego polskiego koszyka-
rza – Marcina Gortata, który 
w mieście przeprowadził zaję-
cia dla najmłodszych. 
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61-lecie Rumi kulturalnie i sportowo
Najpiękniejsze melodie 
świata 

Po emocjach sportowych 
rumianie mogli skosztować 
prawdziwej uczty muzycznej. 
W niedzielę, 11 październi-
ka, odbyła się kolejna edycja 
jednego z najważniejszych 
lokalnych wydarzeń pro-
mujących kulturę muzyczną 
pt. „Najpiękniejsze melo-
die świata”. Organizatorami 
byli Miejski Dom Kultury 
w Rumi oraz Parafia św. Jó-
zefa i Judy Tadeusza. 

Pomysłodawcą oraz dy-
rektorem artystycznym wy-
darzenia był pochodzący 
z Rumi Marek Gerwatowski 
– absolwent Akademii Mu-
zycznej w Gdańsku, artysta 
Opery Krakowskiej. W pro-
gramie koncertu znalazły się 
utwory m.in. z : „Cyrulika 
Sewilskiego” G. Rossiniego, 
„Verbum Nobile” S. Mo-
niuszki, „Zemsta Nietope-
rza” J. Straussa czy „West 
side story” L. Bernsteina.

W koncercie wystąpili: 
Anna Fabrello - sopran, Bar-

tłomiej Misiuda - baryton, 
zespół kameralny  w skła-
dzie: Paulina Leda- forte-
pian, Joanna Trojanowska 
- I skrzypce, Emilia Małec-
ka- II skrzypce, Maksymilian 
Krzak - altówka , Agnieszka 
Kaszuba - wiolonczela i Szy-
mon Laskiewicz – klarnet. 

Wśród gości znaleźli się 
m.in. Krystyna Kłosin, poseł 
na Sejm RP oraz Michał Pa-
sieczny, burmistrz Rumi. 

- Jestem dumna, że Rumia 
może zaoferować swoim 
mieszkańcom tak piękne 
wydarzenia kulturalne. Za-
wsze włączam się aktywnie 
w przedsięwzięcia promu-
jące integrację społeczną, 
a działalność na polu kultury 
to jeden z najskuteczniej-
szych sposobów zachęcają-
cych mieszkańców do szer-
szego udziału w życiu Rumi. 
Będę starała się inspirować 
zarówno władze miasta, jak 
i społeczność lokalną do jak 
najczęstszych spotkań i orga-
nizowania tego typu przed-
sięwzięć – mówi Krystyna 
Kłosin, poseł na Sejm RP.

61 rocznicę nadania praw 
miejskich świętowano rów-
nież w internecie. Rum-
ski magistrat zorganizował 
konkurs, w którym można 
było wygrać atrakcyjne ga-
dżety: czapki, koszulki, bre-
loki i wiele innych. Zada-
niem internautów było wy-
myślenie ciekawych życzeń 
dla Rumi. Autorami trzech 
najlepszych propozycji byli 
Natalia Lampkowska, Ju-
styna Lampkowska oraz 

Witold Mąkiewicz. 
- Wychodzimy naprzeciw 
potrzebom naszych miesz-
kańców i staramy się być 
aktywni także w mediach 
społecznościowych. Kon-
kurs z okazji 61 rocznicy 
uzyskania praw miejskich 
to tylko jedna z wielu atrak-
cji, zachęcam do odwie-
dzania Rumi także w sie-
ci – mówi Stanisław Pogo-
rzelski, zastępca burmistrza 
miasta.

Najładniejsze życzenia 
- nagrodzone! 

Rada Ministrów nadała 
Rumi prawa miejskie w dniu 
7 października 1954 roku.
Dzisiaj miasto liczy sobie 48 
tysięcy mieszkańców, sta-
nowi ważny węzeł komu-

nikacyjny, a także ośrodek 
mieszkaniowy. W regionie 
znana jest z zaangażowania 
w inicjatywy prospołeczne, 
sportowe oraz kulturalne. 
Każdego roku realizuje bu-

dżet obywatelski, dzięki któ-
remu możliwe jest współ-
tworzenie projektów miej-
skich razem z mieszkańca-
mi. Rumia posiada atrakcyj-
ne tereny inwestycyjne, a 

także bogatą infrastruktu-
rę rekreacyjną i sportową. 
Organizuje dziesiątki atrak-
cyjnych przedsięwzięć – za-
równo dla mieszkańców, jak 
i turystów.”

Rumia stawia na rozwój! 
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Zakup został sfinansowany 
z pieniędzy samorządowych. 
Cystoskop kosztował 154 tys. 
zł i stał się częścią wyposażenia 
Oddziału Chirurgii Dziecięcej. 
Sprzęt był niezbędny, ponieważ 
dotychczas używany miał już 
25 lat, był przestarzały i wyeks-
ploatowany. Nowy cystoskop 
jest bardzo nowoczesnym i ma 
dużo szerszy zakres działania.

Pieniądze na zakup sprzętu 
pochodziły z trzech źródeł: 100 
tys. zł na ten cel przekazały 
władze powiatu wejherowskie-
go,  50 tys. zł dołożyła Reda, 
a pozostałe 4 tys. to środki wła-
sne szpitala. 

Prezentacji nowego sprzętu do 
endoskopowych zabiegów uro-
logicznych dokonał dr n. med. 
Marcin Ulasiński, ordynator  
Oddziału Chirurgii Dziecięcej, 
podczas spotkania w szpitalu, 
w którym uczestniczyli m.in. 
Gabriela Lisius, starosta wejhe-
rowski, Jacek Thiel, członek za-
rządu powiatu, Krzysztof Krze-
miński, burmistrz Redy oraz 
Andrzej Zieleniewski, prezes 
zarządu i jednocześnie dyrek-
tor naczelny wejherowskiego 
szpitala.

Szpital wciąż jest moderni-
zowany i doposażany. Obecnie 
prowadzona jest bardzo duża 
i kosztowna inwestycja – roz-
budowa Oddziału Kardiologii. 
Szpital otrzymał dotację z urzę-
du marszałkowskiego w kwo-
cie 3 mln zł. Są remontowane 
pomieszczenia i równolegle 
zakupywany sprzęt. Są też pro-
wadzone prace w pracowni 
endoskopowej, która zostanie 
powiększona. Tu także zostanie 
zakupiony nowy sprzęt. 

Rafał Korbut

ANDrzEJ ziElENiEWski, 
prezes zarządu i jednocześnie 
dyrektor naczelny wejherow-
skiego szpitala:

Urządzenie zakupiliśmy na 
przełomie czerwca i lipca 

tego roku. Ponieważ zakup 
był realizowany ze środków publicznych mu-
sieliśmy zorganizować procedurę przetargo-
wą. Po zakończeniu wszystkich formalności 
sprzęt znalazł się u nas pod koniec sierpnia. 
To cenne urządzenie, które powoduje, że 
robimy kolejny krok do przodu w zakresie 
rozpoznawania i leczenia chorób dolnego 
odcinka układu moczowego u najmłodszych 
pacjentów. Bez nacinania powłok brzucha 
możemy się dostać do narządów, które mają 
podlegać diagnostyce albo postępowaniu 
terapeutycznemu.

Nowoczesny sprzęt dla szpitala
POWIAT | W Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano nowy sprzęt do 
endoskopii urologicznej. Będzie używany przy operacjach dzieci. 

krzysztof krzEMiński, 
burmistrz Redy:

- Staramy się często wspominać szpital, 
ponieważ mamy pełną świadomość tego, 
że służba zdrowia jest niedofinansowana. 
Bieżące potrzeby wynikające z kosztów 

utrzymania budynków, opłat, pensji dla całego 
personelu – na to pieniądze muszą być. Natomiast zapewnić 
jeszcze fundusze na nowoczesny sprzęt, poprawę warunków 
lokalowych, nadążanie za nowoczesnymi rozwiązaniami – to 
jest bardzo trudne. Dlatego samorządy, które na szczęście w po-
wiecie wejherowskim od samego początku wspierały szpital, 
pomagają. I to jest dobre. Potrzeb w samorządzie jest bardzo 
dużo i podejmowanie decyzji o wydatkowaniu pieniędzy na nie 
własne zadania jest trudne. Dlatego staramy się wypracować 
kompromis w tym względzie i wnioski, które trafiają ze szpitala, 
staramy się realizować. To nie pierwsze i, jestem o tym głęboko 
przekonany, nie ostatnie dofinansowanie dla tej lecznicy.

GABriElA lisius, 
starosta powiatu wejherowskiego:

- Chętnie wspieramy wejherowski 
szpital, bo przecież to placówka 
przede wszystkim dla naszych pa-
cjentów. Powiat wejherowski jest 
największym powiatem ziemskim 

i ma najwięcej pacjentów. Ale placówka służy też 
mieszkańcom powiatu puckiego czy Gdyni. Leczo-
ne są tu osoby od noworodków po najstarszych 
wiekiem i to na różne schorzenia. Ten sprzęt, który 
dziś jest prezentowany, udało nam się zakupić 
wspólnie z miastem Redą i cieszymy się z tego 
ogromnie, bo był on bardzo potrzebny i z pewno-
ścią przyspieszy proces leczenia. Jego zakup był 
koniecznością, gdyż poprzednie urządzenie było 
stare i zużyte. Wymieniamy samochody, telewizory, 
więc tym bardziej trzeba wymieniać sprzęt, który 
ratuje życie. 

więcej o magazynie: 
tel. 791 980 155 e
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krystyNA GruBBA, 
dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wej-
herowie:

- Parking to jedna z kilku inwesty-
cji, jakie przeprowadzono w szko-
le. Oprócz tego wykonana została 
termomodernizacja, wymieniono 

kaloryfery i okna oraz wybudowano szatnie (jest 
teraz 750 szafek dla uczniów). Każda inwestycja, 
każdy remont w szkole cieszy – i to nie tylko dyrek-
tora, ale przede wszystkim uczniów. Szkoła zmienia 
się zatem i wewnątrz, i na zewnątrz. Parking będzie 
teraz zarówno bezpieczniejszy, jak i funkcjonalny. 
Wcześniej pokryty był starą, zniszczoną kostką, poza 
tym nie był zamykany. Teraz jest – to umożliwia 
otwieranie go dla pracowników i gości, a na noc 
zamykanie, co uniemożliwi użytkowanie go przez 
przypadkowe osoby.

Elektryk z nowym parkingiem
WEJHEROWO | Wymiana systemu centralnego ogrzewania, wymiana okien, izolacja podziemnych części murów budynku oraz nowy parking 
przed szkołą – takie zmiany zaszły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (popularnie zwanym „Elektrykiem”) w Wejherowie. 

Od poniedziałku nauczyciele, 
uczniowie i odwiedzający szko-
łę goście mogą korzystać z no-
wego parkingu. Właśnie został 
oficjalnie oddany do użytku. 
Teren parkingu to ponad 1,2 
tys. metrów kwadratowych. 
Powstały tu 42 miejsca parkin-
gowe, w tym 2 dla osób niepeł-
nosprawnych. Uporządkowano 
też cały teren oraz wykonano 
odwodnienie oraz chodnik przy 
szkole. Oprócz tego niedawno 
oddano do użytku nowe szat-
nie. 
Pieniądze na przebudowę po-
chodzą z organu prowadzącego 
szkołę, czyli powiatu wejhe-

rowskiego. Parking kosztował 
niespełna 310 tys. zł, zaś szatnie 
ok. 100 tys. zł. 

Warto dodać, że w najbliższy 
piątek placówka będzie święto-
wać pół wieku istnienia. 

WoJciEch 
ryBAkoWski, 
członek zarządu 
powiatu wejherowskiego:

- Parking był potrzebny, 
ponieważ teren był nie-
równy, a nawierzchnia 
zniszczona. Do tego 

szkoła była zalewana z powodu braku 
odpowiedniej kanalizacji deszczowej. 
Stąd te prace były konieczne nie tylko ze 
względów estetycznych, ale też funkcjo-
nalnych. Teraz parking jest odnowiony, 
jest też elegancki zakątek dla rowerów. 
To kolejny etap remontów w tej szkole, 
która przez wiele lat nie miała inwestycji. 
W ostatnim czasie to się zmieniło i obiekt 
został dofinansowany. 
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FELIETON |  Moim zdaniem 
wynik wyborów jest już 
przesądzony. Chociaż z drugiej 
strony nie lekceważyłbym, 
zaplanowanych na przyszły 
tydzień debat telewizyjnych, 
w tym tej najważniejszej, Ewy 
Kopacz z Beatą Szydło.

Ale nie sądzę, by zasadniczo 
zmieniły ona widoczną w ostat-
nich sondażach tendencję. Mogą 
co najwyżej zmniejszyć albo 
zwiększyć dystans między PiS 
a PO i podwyższyć szanse na 
przekroczenie progu wyborcze-
go przez mniejsze ugrupowania 
i komitety. Jak na razie PiS ma 
nad swoim największym konku-
rentem PO ogromną przewagę 
i nic nie wskazuje na to, by na 
finiszu kampanii ją roztrwonił. 
Ale to wcale nie znaczy, że mimo 
bardzo wysokiego zwycięstwa, 
po wyborach, będzie mógł rzą-
dzić samodzielnie. Dużo zależeć 
będzie od tego, ile ostatecznie 
partii znajdzie się w Sejmie. Tu 
naprawdę wszystko jest jeszcze 
możliwe. Dla PiS i PO najlepiej 
byłoby, gdyby weszły tylko one, 
co nie jest wykluczone. PiS jako 
zwycięzca wyborów miałby wte-
dy wymarzoną większość, a PO, 
mimo porażki, mniej więcej tylu 
posłów, ilu ma obecnie. Przekro-
czenie progu przez którąkolwiek 
z pozostałych partii i komitetów, 
może te kalkulacje wywrócić 
do góry nogami. Wystarczy, że 
oprócz obu wyżej wymienionych 
partii, próg przekroczą Zjed-
noczona Lewica, Nowoczesna 
Ryszarda Petru i PSL, a nie uda 
się to komitetom Kukiz’15 oraz 

KORWiN, i PiS, mimo iż uzyska 
najlepszy wynik, znowu wyląduje 
w opozycji. Pod warunkiem rzecz 
jasna, że na jego stronę nie przej-
dzie PSL, a tego, o czym już pisa-
łem w jednym z wcześniejszych 
felietonów, wykluczyć nie moż-
na. Przypomnę tylko żarcik po-
wtarzany regularnie co 4 lata. Na 
pytanie skierowane do jednego 
z polityków PSL, kto wygra wy-
bory, ten z rozbrajającą szczero-
ścią odpowiada – „nasz przyszły 
koalicjant”. Moim zdaniem Kukiz 
jednak wprowadzi posłów do Sej-
mu, a ponieważ już zadeklarował, 
że jest skłonny zawrzeć koalicję 
z PiS, wszystko będzie jasne. Nie 
wykluczam, że do takiego ukła-
du, bez stawiania wygórowanych 
warunków, przyklei się PSL. 
Raz, bo w niektórych sprawach 
gospodarczych i społecznych, 
nie mówiąc o kulturowych, oby-
czajowych i światopoglądowych, 
blisko mu do PiS, a dwa, bo bę-
dzie musiał myśleć o tysiącach 
swoich działaczy, ulokowanych 
z nadania partyjnego w minister-
stwach, urzędach i instytucjach 
państwowych i różnych agen-
cjach rolnych. Przecież wiadomo, 
że jak nie będzie u władzy, to 
większość z nich wyleci z hukiem 
z pracy. To groziłoby przewrotem 
w partii, tym bardziej, że pozycja 
prezesa Janusza Piechocińskiego 
już przed wyborami była mocno 
zagrożona. Na koniec kilka zdań 
o mojej byłej partii, czyli PO. 
Przykro patrzeć jak robi błąd za 
błędem. Potwierdziło się, że Ewa 
Kopacz kompletnie nie nadaje 
się na lidera. Chaos, panika, de-
kadencja, wyjątkowo ostre, „bra-
tobójcze” wojenki między kan-
dydatami z list okręgowych (jak 
dobrze, że mnie to ominęło), to 
przedwyborczy obraz PO, chyba 
pogodzonej już z porażką. 

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

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

Kampania 
na ostatniej prostej

Wójt gminy Wejherowo, 
Gminny Ośrodek kultury 
oraz Bolszewski Klub Ro-
werowy Cyklista zaprasza-
ją wszystkich chętnych na 
III Kaszubski rajd Rowe-
rowy. Rajd odbędzie się 
w najbliższą niedzielę, 18 

października. Start: o godz. 
10.00 w Artparku w Bol-
szewie. Trasa: Bolszewo – 
Nadole – Bolszewo. Dodat-
kowych informacji udziela 
Wojciech Kuziel, tel. 503 
991 948. 

(raf)

iii kaszubski 
rajd roWeroWy
GM. WEJHEROWO | Miłośnicy jazdy na dwóch kółkach 
będą mieli jedną z ostatnich okazji w tym sezonie do wzię-
cia udziału w rajdzie rowerowym.

Na zajęciach dzieci po-
znawać będą podstawowe 
techniki aktorskie, ruch 
sceniczny, pracę z re-
kwizytem, a także będą 
budować swoje pierwsze 
role. W rezultacie zajęć 
powstanie spektakl. 

Zajęcia poprowadzą 
Anna Rekowska oraz Do-
rota Wolter. Oferta skie-
rowana jest dla dzieci 
w wieku 7-12 lat. Uczest-
nictwo w warsztatach 
nie wiąże się z żadnymi 

kosztami finansowymi. 
Warsztaty rozpoczynają 
się 6 listopada o godzinie 
17:00 w sali lustrzanej 
(poziom +1). 

Liczba miejsc jest ogra-
niczona - obowiązują za-
pisy! Zgłoszenia proszę 
wysyłać na adres: pro-
mocja@bibliotekarumia.
pl (w mailu prosimy po-
dać imię/nazwisko/wiek 
dziecka). Liczy się kolej-
ność zgłoszeń.

(raf)

Stacja Kultura zaprasza 
na warsztaty aktorskie
RUMIA | Uczniowie szkół podstawowych mogą spróbować swoich sił w profesji aktora. 
Jest to ciekawa propozycja dla wszystkich najmłodszych. 
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SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejherowie, 
działka 1202 m2, cztery garaże, 
murowane, pilnie sprzedam lub 
zamienię na 2 pokoje z kuchnią za 
dopłatą, tel. 501 549 579, tel. 58 
672 34 13

WYNAJMĘ mleszkanle, tel. 888 
845 156

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej pla-
ży, z prawem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

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

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

KUPIĘ
DO WYNAJĘCIA

OKAZJA! Wynajmę sklep spożyw-
czo – monopolowy w Rumi, bardzo 
dobrze prosperujący. Udokumento-
wane obroty wg kasy fi skalnej. Zysk 
gwarantowany, tel. 536 999 149
 

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejta-
na / osiedle Chopina, długotermino-
wa umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja awaryjne otwie-
ranie aut, pomoc drogowa, auto 
części, tel. 789 345 593

INNE
SPRZEDAM koła zimowe, 15, od 
Fiata Grande, wraz kołpakami, felgi 

kołpaki idealne, tel. 695 230 080 
Gościcino

SPRZEDAM komplet kół zimowych 
15 oryginalne do Fiata Grande Plus 
oryginalne kołpaki, felgi i kołpaki 
idealny stan, 720 zł, tel. 695 230 
080 Gościcino

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi zyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-kan, 
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gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

RENCISTA, 55 lat, w separacji, bez 
nałogów, zmotoryzowany, pozna 
Panią z okolic Lęborka, tel. 609 822 
750

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

RÓŻNE

DREWNO do CO i gałęziówkę, 
sprzedam, tel. 782 846 927, możliwy 
transport gratis

POMOC, mam 5oro dzieci, potrze-
buje ubrań, 
środków czy-
stości, art 
szkolne, z góry 
dziękuje, tel. 
788 245 594

S P R Z E D A M 
dwa kaski jak 
nowe, czarne, 

silnik 7,5kw oraz piłę motorową 
Makita, tel. 601 638 877

SPRZEDAM tapczan mało używa-
ny, tanio, tel. 608 325 376

SPRZEDAM beczki plastikowe, 
200 l, idealne na działkę 50 zł, tel. 
503 631 333

PIEC kafl owy oddam, tel. 515 411 
954

BURSZTYN kupię, tel. 532 110 
190

KORKI Adidas f5 rozmiar 39, biało 
zielone, stan b. dobry, cena 70 zł, 
tel. 664 450 676

MATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczowy, 
wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

SPRZEDAM fotelik 50 zł, krzesełko 
150 zł,  łóżeczko 30 zł, tel. 505-567-
034

SPRZEDAM sofę 2 os. rozkłada-
ną, pojemnik na pościel, 190x112, 
welur, stan idealny, 450 zł, tel. 517-
782-024

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

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki z II 
Wojny Światowej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od ręki, tel. 793 

262 765, e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381
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Młodziczki w Rumi, a juniorki 
w Słupsku, pewnie pokonały 
przeciwników w rozpoczyna-
jących się ligach wojewódz-
kich. 

Przed pierwszym meczem 
w lidze wojewódzkiej trener 
juniorek Tomasz Kordowski 
mówił, iż oczekuje od swo-
ich podopiecznych, że do-

świadczenie zdobywane na 
drugoligowych boiskach pro-
centować będzie w meczach 
kategorii młodzieżowych. 
Można stwierdzić, że w nie-
dzielny wieczór w Słupsku 
akademiczki sprostały tym 
oczekiwaniom. 

Mocny zespół Czarnych Słupsk 
został całkowicie zdomino-

wany przez rumianki. W każ-
dym elemencie siatkarskiego 
rzemiosła siatkarki Akademii 
Piłki Siatkowej Rumia prze-
wyższały przeciwniczki i ani 
przez chwilę ich zwycięstwo 
nie było zagrożone. 

TPS Czarni Słupsk – Akade-
mia Piłki Siatkowej Rumia 
0:3. (raf)

Sukcesy młodzieży z APS
RUMIA | Wyśmienicie zaprezentowały się w niedzielę zespoły siatkar-
skie reprezentujące Rumię w kategoriach młodzieżowych. 
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W sobotnim meczu wyjaz-
dowym Gryf Wejherowo 
uległ Puszczy Niepołomice 
aż 0:4. Był to pierwszy mecz 
żółto-czarnych pod wo-
dzą nowego trenera, Piotra 
Rzepki.
Szkoleniowiec miał jednak 

tylko kilka dni na przyjrzenie 
się piłkarzom, więc niewiele 
jeszcze mógł zrobić. Praw-
dziwy sprawdzian dopiero 
przed nim, gdy Gryf u siebie 
zagra ze Zniczem Pruszków 
(niedziela, 18 października 
o 13).W jakich okolicznościach na-

stąpiło rozstanie z klubem?
- Odbyło się spotkanie z zarzą-
dem Klubu, na którym przeka-
zano nam decyzję o naszym od-
wołaniu. Nic nadzwyczajnego, 
normalne spotkanie, podczas 
którego krótko analizowaliśmy 
sytuację Klubu. Rozstaliśmy 
się w dobrych stosunkach.

Czy spodziewał się Pan tej 
decyzji?
- Cały czas prezesi byli ze mną 
szczerzy i nie ukrywali, że je-
śli nie zdobędziemy kompletu 
punktów w meczu z Polonią 
Bytom, to należy spodziewać 
się zmian. Nie było to ofi cjalne 
ultimatum, ale przekaz był kla-
rowny i sprawiedliwy. Liczą się 
zwycięstwa.

Co zawiodło i spowodowało, 
że Gryf znalazł się w trudnej 
sytuacji?
- Odpowiedź na to pytanie nie 
jest prosta, ponieważ kiedy nie 
wygrywasz, to nigdy nie ma 
jednego powodu, przez który 
tak się dzieje. Problem jest zło-
żony i skomplikowany, a przy-
czyn wiele. Te najważniejsze to 
na pewno kontuzje i absencje 
zawodników.
Nie ukrywam, że bardzo liczy-
łem na Pawła Czychowskiego 
– dodałby nam szybkości i sku-
teczności w ataku. Po czterech 
kolejkach wypadł nam Adrian 
Klimczak, również bardzo 
szybki chłopak, o ogromnym 
potencjale. Trzeba pamiętać, 
że tacy zawodnicy jak Krzysiu 
Wicki czy Maciek Szymań-
ski nie przepracowali okresu 

przygotowawczego ze względu 
na urazy. Mateusz Kuzimski 
doszedł do nas tuż przed ligą 
i również potrzebuje czasu, 
żeby złapać odpowiednią for-
mę.
W kilku meczach wyraźnie za-
brakło nam po prostu szczęścia, 
jak na przykład z Radomiakiem 
Radom, gdzie każdy obawiał 
się tego przeciwnika, a grali-
śmy bardzo dobrze – niestety 
straciliśmy bramkę w końców-
ce meczu, po zagraniu ręką Le-
andro. W pozostałych meczach 
oprócz odrobiny szczęścia 
brakowało nam koncentracji 
w ostatnich minutach lub sku-
teczności pod bramką rywala.

Czy myślał Pan o podaniu się 
do dymisji po meczu z Polo-
nią?
- Nie. Zawsze wpajałem za-
wodnikom, że bez względu na 
przebieg meczu oraz wynik, 
nie mogą się poddać. Nigdy. 
Uważałem, że skoro razem 
wpadliśmy w kryzys, to nie 
mogę po prostu zostawić dru-

żyny i odejść, tylko jestem 
zobowiązany, żeby ją z tego 
wyciągnąć.

Czy ma Pan żal lub pretensje 
do kogokolwiek z Gryfa?
- Absolutnie nie. Jestem osobą, 
która w pierwszej kolejności 
szuka błędów u siebie i potrafi ę 
się do nich przyznać. Dzisiaj 
wiele rzeczy zrobiłbym inaczej, 
a czy wyszłoby lepiej, tego nie 
wiem. Rozumiem decyzję za-
rządu i prezesów, którzy, tak 
jak ja i piłkarze, chcą jak najle-
piej dla klubu.

Czy będzie Pan kontynuował 
pracę trenera?
- Była to moja pierwsza praca 
jako trener. Już w pierwszym 
sezonie wprowadziłem zespół 
do drugiej ligi, wygrywając 
ligę w dobrym stylu, z dużą 
przewagą punktową. To były 
piękne chwile. Dużo się na-
uczyłem i zebrałem ogromne 
doświadczenie, które zaprocen-
tuje w przyszłości. Spodobała 
mi się ta praca. Będę pogłębiał 
swoją wiedzę i kształcił się 
w tym kierunku, aby w przy-
szłości być dobrym trenerem.

Którego z zawodników Gryfa 
wyróżniłby Pan jako najważ-
niejszą postać w zespole?
- Gryf to drużyna, która opiera 
się na kolektywie. Starałem się, 
aby wszyscy czuli się ważni. 
Nie chciałbym nikogo wyróż-
niać, ale mam nadzieję, że na 
bazie tej zespołowości wypłyną 
jednostki, które poprzez swoją 
dobrą grę będą ciągnąć ten ze-
spół w górę tabeli. 

Czego życzy Pan Gryfowi?
- Z całego serca chciałbym, 
żeby Gryf utrzymał się w dru-
giej lidze. Spędziłem tutaj 
piękne chwile zarówno w roli 
zawodnika, jak i trenera. Po-
znałem wielu świetnych ludzi. 
Szczególne podziękowania 
kieruję w stronę prezesa Ra-
fała Szlasa za daną mi szansę 
i wsparcie w każdej sytuacji. 
To najlepszy prezes, z jakim 
pracowałem, i przede wszyst-
kim dobry człowiek. Bez nie-
go nie byłoby tych sukcesów 
w ostatnich latach, a być może 
nawet nie byłoby tego Klubu.
Dziękuję również obecnym 
prezesom, Darkowi Miko-
łajczakowi i Sylwkowi Ma-
szocie, za to, że byli zawsze 
blisko zespołu i wspierali 
nas również w tych trudnych 
momentach. Podziękowania 
również dla prezesa Piotra 
Wagi za dobrą współpracę. 
Dziękuję również wszystkim 
sympatykom i kibicom, któ-
rzy nie tracili wiary i kibico-
wali nam w tych momentach, 
gdy nie wszystko układało się 
po naszej myśli.
Na koniec dziękuję mojej 
żonie za to, że zawsze mnie 
wspierała i dzielnie znosiła 
moją nieobecność w domu.

Czy będziemy widywać 
Pana na trybunach stadionu 
w czasie spotkań ligowych?
- Byłem piłkarzem i trenerem 
Gryfa, ale jestem też kibicem 
tego Klubu, dlatego zawsze 
będę śledził wyniki drużyny i, 
jak tylko będę mógł, to będę 
oglądał mecze na żywo.

Tomasz Kotwica 
o rozstaniu z Gryfem
ROZMOWA | Z Tomaszem Kotwicą, byłym trenerem Gryfa Wejherowo, odwołanym ze stano-
wiska w poniedziałek, po kolejnej porażce żółto-czarnych w 2. lidze rozmawia Piotr Smoliński.

PUSZCZA NIEPOŁOMICE 
- GRYF WEJHEROWO 4:0 (1:0)

Gole: Mateusz Broź (22’), Michał Czarny (82’), Dariusz Ga-
węcki (85’), Adrian Gębalski (86’)

Puszcza Niepołomice: Staniszewski - Furtak, Lepiarz, Czar-
ny, Mikołajczyk - Sojda (46’ Gębalski), Kotwica, Stepankow 
(60’ Maluga), Gawęcki - Łączek, Broź (65’ Uwakwe)

Gryf Wejherowo: Ferra - Kowalski, Osłowski, Skwiercz, 
Dampc - Klimczak, Kołc, Czoska (63’ Wicon), Rzepa (75’ 
Giec) - Sosnowski (46’ Szymański), Wicki (53’ Kuzimski)

Gryfi ci nadal plasują się na ostatnim, 17. miejscu miejscu 
w tabeli 2. ligi.

GRYF PRZEGRAŁ 0:4!
MECZ | Gryf Wejherowo przegrał z Puszczą Niepołomice 0:4. to 
nie był udany debiut Piotra rzepki w roli trenera. Żółto-czarni 
nadal są na ostatnim, 17. miejscu w tabeli 2. ligi.




