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WYBORY
Załącznik do uchwały Nr 5/2006
Gminnej Komisji Wyborczej w Szemudzie
z dnia 20 października 2006r.

SKŁAD
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
NA OBSZARZE GMINY SZEMUD
Miejsce
Nazwa Komitetu Wyborczego
zamieszkania
zgłaszającego członka
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Szemudzie
Wenta Ewa
Szemud
KW Polskiego Stronnictwa Ludowego
Magulski Wojciech
Donimierz
KWW Praworządna Gmina
Mirosław
Balandowski Adam
Szemud
KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud
Dzienisz Małgorzata
Grabowiec
KW Samoobrona RP
Potrykus Rajmund
Szemud
KWW Rozwojowa Gmina
Czerwionka Aleksandra Szemud
KW Platforma Obywatelska RP
Bojeńska Katarzyna
Częstkowo
KWW „Lepszy Powiat”
Brzozowska Monika
Szemud
KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie
Wild Gabriela
Szemud
Pracownik samorządowy
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Kielnie
Lesner Grzegorz
Częstkowo
KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Górska Grażyna
Szemud
KW Polskiego Stronnictwa Ludowego
Fus Beata
Szemud
KWW Praworządna Gmina
Haza Hanna
Częstkowo
KW Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa
Klawikowska Jolanta
Donimierz
KWW Rozwojowa Gmina
Maria
Hewelt Zoﬁa
Kielno
KW Platforma Obywatelska RP
Jaskot Agata
Kielno
KWW „Ziemia Wejherowska”
Kil Katarzyna
Rębiska
KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie
Piekarska-Sroka Blanka
Szemud
Pracownik samorządowy
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łebnie
Lesner Łukasz
Częstkowo
KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Szymańska Joanna
Łebieńska Huta KW Polskiego Stronnictwa Ludowego
Richter Beata Maria
Łebieńska Huta KWW Praworządna Gmina
Miotk Alicja
Łebno
KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud
Dosz Krystyna
Łebno
KWW Rozwojowa Gmina
Andryskowska Wiesława Łebno
KW Platforma Obywatelska RP
Stencel Janina
Łebno
KWW „Ziemia Wejherowska”
Baranowski Jacek
Łebno
KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie
Konkel Jolanta
Zęblewo
Pracownik samorządowy
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Bojanie
Wenta Piotr
Szemud
KW Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nowak Jacek
Bojano
KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud
Krampa Edyta
Koleczkowo
KW Samoobrona RP
Lis Jarosław
Bojano
KW Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa
Dempc Monika Maria
Bojano
KWW Rozwojowa Gmina
Nagel Agnieszka
Bojano
KW Platforma Obywatelska RP
Foight Justyna
Szemud
KWW „Ziemia Wejherowska”
Sikorska Teresa
Bojano
KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie
Machaliński Marcin
Leśno
Pracownik samorządowy
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kielnie
Gruba Hanna Sylwia
Szemud
KWW Praworządna Gmina
Pranczke Joanna
Leśno
KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud
Malek Łukasz
Kielno
KW Samoobrona RP
Radziak Felicja
Szemud
KW Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa
Browarczyk Edyta Łucja Szemud
KWW Rozwojowa Gmina
Cylkowski Alfred
Warzno
KW Platforma Obywatelska RP
Szreder Lucyna
Szem. Huta
KWW „Ziemia Wejherowska”
Stefanowski Eugeniusz
Dobrzewino
KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie
Cieśla Maria
Rębiska
Pracownik samorządowy
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Szemudzie
Więcławski Marek
Częstkowo
KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Labuda Agnieszka
Szemud
KW Polskiego Stronnictwa Ludowego
Maleszka Brygida Maria Przetoczyno
KWW Praworządna Gmina
Damps Anna
Częstkowo
KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Szemud
Miłosz Alfons
Donimierz
KW Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa
Skielnik Gerhard Edmund Jeleńska Huta KWW Rozwojowa Gmina
Klawikowski Zdzisław
Donimierz
KWW „Ziemia Wejherowska”
Formella Marcin
Donimierz
KWW Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie
Bojke Sabina
Przetoczyno
Pracownik samorządowy
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Radni piszą...
Czwarta Kadencja Rady
Gminy była pod wieloma względami wyjątkowa. Od 2002 roku
rady gmin do 20.000 mieszkańców mają o wiele mniejsze składy; poprzednio było 21 radnych,
a teraz jest tylko 15. W tej sytuacji są miejscowości, które nie
mają swojego przedstawiciela
w radzie gminy. Wymaga to
większej odpowiedzialności od
radnych i patrzenia na sprawy
gminy nie z punktu widzenia
swojej wsi, ale całej gminy. Ta 15
osobowa reprezentacja odbyła
56 sesji Rady Gminy. Radni pracowali w 6 komisjach problemowych. Przypomnę nazwy tych komisji: Rewizyjna, Pojednawcza, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Dróg, Kultury, Oświaty i Zdrowia, Rolnictwa, Bezpieczeństwa
Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
Radni wykazali się wielkim zaangażowaniem w pracach komisji.
Absencja była znikoma za wyjątkiem jednego radnego który w sesjach
brał udział sporadycznie. Jego praca w komisji też nie była systematyczna. W czasie tej kadencji zapoczątkowaliśmy wyjazdowe posiedzenia Rady. Sesje odbywały się w gimnazjach, wiejskich domach kultury.
Stworzona została większa możliwość uczestnictwa w sesjach mieszkańców Gminy. Na wszystkie sesje zawsze zapraszamy sołtysów z wszystkich
sołectw naszej gminy. Współpraca pomiędzy Radami Sołeckimi i radnymi jest na ogół wzorowa za wyjątkiem Sołectwa Koleczkowo, gdzie tej
współpracy nie było. Rada podjęła szereg ważnych uchwał dotyczących
spraw naszej Gminy. Przy podejmowaniu każdej uchwały, nawet tej
małej rangi, odbywała się dyskusja czy to w komisjach problemowych,
czy podczas obrad sesji. Uchwały podejmowane przez Radę zawsze były
przemyślane i odpowiedzialne. W czasie tych czterech lat nie było skarg
na pracę Rady i radnych. W trakcie kadencji Polska stała się członkiem
Unii Europejskiej, otworzyły się nowe możliwości rozwojowe dla kraju
ale i też dla naszej Gminy. Jak tę szansę wykorzystaliśmy przez te dwa
lata – na sąsiednich stronach opisuje Wójt Gminy.
W czasie tych czterech lat nawiązaliśmy partnerską współpracę z
Gminą Spytkowice na Podhalu. Nastąpiła stała i cykliczna wymiana
zespołów artystycznych i młodzieży szkolnej. Zrzeszenie Kaszubsko
Pomorskie nawiązało współpracę ze Spytkowickim Związkiem Podhalan.
To wspólnie z nimi mieliśmy możliwość dotrzeć do Zakopanego,
Ludźmierza i razem z pielgrzymami z Kaszub modlić się pod krzyżem
na Giewoncie.
W czasie tej kadencji gościliśmy Polaków z Litwy ze Starostwa
Turgiele z którymi również podpisaliśmy porozumienie o współpracy.
Podczas Dożynek Powiatowych w Szemudzie w roku ubiegłym zorganizowaliśmy loterię fantową. Cały dochód z tej loterii przeznaczony
został na doposażenie Szkoły Polskiej w tej miejscowości. Współpraca
z samorządami litewskimi (Turgiele, Soleczniki,Varena) przyniosła efekt
w postaci wspólnego programu dofinansowanego z środków unijnych.
Realizacja tego projektu w roku przyszłym.
Na zakończenie pragnę zaapelować do Szanownych Mieszkańców
Gminy Szemud o udział w nadchodzących wyborach samorządowych, o
przemyślany, nie przypadkowy wybór reprezentantów do Rady Gminy,
Rady Powiatu czy do Sejmiku Województwa.
Kończę moją służbę w samorządzie gminnym. Uważam, że trzeba
dać szanse innym, by zarządzali gminą. Nowi ludzie to nowe spojrzenie,
to inne sposoby na rozwiązywanie problemów. Wszystkim ubiegającym się o mandat radnego życzę wygranej w nadchodzących wyborach.
A tych, którzy się do tej rady nie dostaną, namawiam do pracy w samorządach wiejskich, bo wspólnie dokonamy więcej.

*

Eugeniusz Walkusz
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*

Kończąca się kadencja Rady Gminy stała się okazją do
przybliżenia mieszkańcom dokonań radnych dla swoich małych
społeczności.
W latach 2002–2006 udało nam się zrealizować (bądź
przyczynić się do realizacji) następujące inwestycje:

1. Utwardzenie terenu (kostka brukowa) przed główną bramą kościoła.
2. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szemud.
3. Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego.
4. Powstanie Przedszkola Publicznego w Szemudzie.
5. Modernizacja kuchni w SP Szemud.
6. Zasypanie i zlikwidowanie zbiornika p.poż.
7. Stworzenie koncepcji zagospodarowania ul. Wejherowskiej (chodniki, zatoczki, parkingi).
8. Modernizacja ul. Pogórnej.
9. Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej i Kartuskiej.
10.Oddanie do użytku hali widowiskowo-sportowej.
Ponadto jako członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Sportu zajmowaliśmy się przede wszystkim sprawami oświatowymi i
tym samym przyczyniliśmy się do poprawy warunków nauki w szkołach, gdzie organem prowadzącym jest Gmina Szemud.

Radny Ryszard Sikora

*

Grzegorz Lasowski
Krystyna Wojnar

Mam nadzieję, że pozytywnie odebraliście Państwo moje starania
i nasza samorządowa współpraca okazała się w tym okresie sukcesem.
Chciałbym w tym miejscu podziękować za tę współpracę i prosić o
obdarzenie mnie zaufaniem na przyszłą kadencję.
Pozwolę sobie Państwu przypomnieć, czego wspólnie dokonaliśmy dzięki pokładanemu we mnie zaufaniu:
- wykonanie chodnika od przystanku PKS do ulicy Szkolnej,
- wykonanie chodnika i położenie dywanika asfaltowego na ulicy
Lipkowej,
- oświetlenie Głazicy,
- oświetlenie przysiółka Częstkowo-Bór.
Ponadto wiele działań podejmowałem ponadprogramowo.
Dzięki mojej inicjatywie powstał wodociąg w Głazicy w stronę żwirowni. Wraz z żoną zajmujemy się prowadzeniem świetlicy OSP
w Częstkowie. Zainicjowałem społeczną opiekę nad przystankami
PKS w Częstkowie, które są utrzymywane w czystości przez pana
Stanisława Naczk i moją matkę. Modernizowałem boisko szkolne,
stawiałem metalowe bramki, grodziłem teren szkoły, robiłem metalową zaporę przed przejściem dla pieszych. Pomagałem w organizacji
Gwiazdki szkolnej, udało mi się załatwić kilka wyjazdów sponsorowanych dla dzieci na basen, często zimą odśnieżałem wieś przed
przybyciem służb. Wraz z Wójtem gminy Zbigniewem Engelbrechtem
i przedsiębiorcą Wojciechem Żywickim zajmowałem się organizacją
Dnia Seniora i festynów w naszej miejscowości. Załatwiłem wiele
indywidualnych spraw mieszkańcom mojego okręgu wyborczego.

*

R. Sikora

Podsumowanie działalności radnych IV kadencji

z okręgu nr 1 obejmującego sołectwo Będargowo, Łebno,
Łebieńska Huta i Zęblewo
Przez ostatnie cztery lata w Radzie Gminy Szemud solidarnie reprezentowaliśmy okręg nr 1 w składzie: Beata Bryla, Bronisław Hewelt i
Roman Miotk. Podsumowując naszą działalność możemy stwierdzić, że
byliśmy wierni wyznawanym przez nas wartościom i zasadom. Uważamy,
że należycie dbaliśmy o dobro mieszkańców naszego regionu.
Dla naszych mieszkańców najważniejszym problemem było i jest
bezpieczeństwo oraz stan naszych dróg. W związku z powyższym od
początku kadencji usilnie zabiegaliśmy o renowację nawierzchni asfaltowych. Do tej pory zmodernizowano drogę gminną w Zęblewie, odci-

nek drogi powiatowej Łebno – Rosochy i odcinek drogi wojewódzkiej
Łebno – Donimierz. Ponadto zostały wykonane zawrotki autobusowe w
Będargowie i Zęblewie, a niebawem, po długich staraniach zostanie rozpoczęta budowa zatoczki wraz z chodnikiem w Łebieńskiej Hucie. Także
dla bezpieczeństwa oraz estetyki położono nowe chodniki w Będargowie
i Łebnie. Osiągnięciem jest również wybudowanie sieci wodociągowej
Łebno – Donimierz, parkingu wiejskiego oraz oświetlenie niektórych
ulic w naszych miejscowościach.
Oprócz problemu dróg, niezmiernie ważne były dla nas sprawy
związane z oświatą, kulturą i sportem. W omawianym okresie pomogliśmy w zdobyciu funduszy na remont szkół w Łebnie i Łebieńskiej Hucie.
W sposób istotny przyczyniliśmy się do powstania Wiejskiego Ośrodka
Kultury w Łebnie i wybudowania placu zabaw dla dzieci. Wsparliśmy
inicjatywę powołania klubu sportowego „Barka” i wykonania nowej
murawy na boisku szkolnym do gry w piłkę nożną.
Jako radni nikomu nie odmówiliśmy pomocy. Pragniemy nadal
pracować dla naszego wspólnego dobra, dlatego prosimy: drodzy
Wyborcy, głosujcie na nas, na listę KWW „Wspólnota Samorządowa
Gminy Szemud”.

*

Beata Bryla
Bronisław Hewelt
Roman Miotk

Kończąc kadencję...
Na prośbę przewodniczącego Rady Gminy Szemud spróbuję podsumować cztery lata kadencji Rady Gminy dotyczące okręgu wyborczego nr 9 – Kielno. Mam nadzieję, że nie zmarnowaliśmy tego czasu.
dzięki bardzo dobrej współpracy z panią sołtys oraz Radą Sołecką z
przewodniczącym Władysławem Hirschem udało nam się w znacznym
stopniu poprawić wizerunek wsi oraz bezpieczeństwo w ruchu pieszym,
co przyczyniło się do uzyskania I miejsca w gminie i powiecie, a III w
województwie w konkursie „Piękna Wieś 2005 r.”. Z tego tytułu otrzymaliśmy nagrody pieniężne w wysokości ok. 13 tys. zł, które zainwestowaliśmy w estetyzację wsi.
W roku 2005 wspólnie z Radą Sołecką podjęliśmy decyzję o uprzątnięciu terenu wokół jeziora, które znajduje się w centrum Kielna. Na
odcinku ok. 300 m wykonaliśmy ścieżkę spacerową. Dzięki funduszom
inwestycyjnym Gminy oraz środkom Rady Sołeckiej Kielna wybudowaliśmy i odnowiliśmy niespełna 800 m chodnika. Chcę podkreślić, że
wszystkie prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod chodniki wykonaliśmy nieodpłatnie.
Na przełomie lat 2005 i 2006 Rada Sołecka postanowiła dokonać
remontu boiska przy SP i Gimnazjum w Kielnie. Dziesięć tysięcy złotych, które pozyskaliśmy z budżetu Gminy nie były wystarczającymi
środkami, ale dzięki zaangażowaniu RS oraz mieszkańców udało się
wykonać drenaż skarpy, kanalizację burzową budynków szkolnych,
niwelację terenu, nawiezienie czarnoziemu, zasiew trawy z walcowaniem płyty boiska. Inne inwestycje to: rozbudowa budynku remizy,
zakup samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Kielno oraz
długo oczekiwana rozbudowa budynku szkoły na cele Gimnazjum
o pow. ponad 1000 m2. Decyzją Rady Gminy dokonaliśmy zamiany
gruntów nad jeziorem pomiędzy SP Jantar a Gminą w celu pozyskania
terenu rekreacyjnego na plac zabaw, kąpielisko oraz ścieżkę spacerową.
Dzięki wielu zaangażowanym osobom z naszego środowiska udało się
stworzyć projekt – współfinansowany ze środków gminnych, Urzędu
Marszałkowskiego w Gdańsku i przy wkładzie społecznym mieszkańców
– dotyczący zagospodarowania terenu przy jeziorze Mulk.
Z wyrazami szacunku
Witold Hoppa

*

W związku z kończącą się kadencją radnych Rady Gminy Szemud,
jako jeden z piętnastu już byłych radnych, pozwolę sobie na kilka słów
refleksji i prawdy o pracy mojej i pozostałych radnych w Radzie Gminy.
Gdy w 2002 r. zostałem wybrany przez mieszkańców wsi Kamień i
Jeleńska Huta na radnego tego okręgu wyborczego, byłem mile zaskoczony, że ludzie tych wsi obdarzyli mnie tak dużym zaufaniem.
Zaskoczenie to było tym bardziej duże, że jako kandydat na radnego
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nie prowadziłem indywidualnie żadnej kampanii wyborczej i nikomu
niczego nie obiecywałem. Jedyną obietnicę złożyłem sam sobie, że w
miarę nadarzających się możliwości będę robił wszystko, co wiąże się z
czynieniem dobra na rzecz naszej wiejskiej i gminnej społeczności.
Myślę, że z tej obietnicy się wywiązałem, gdyż inwestycje, które
miały miejsce na terenie wsi (sołectwa) Kamień i Jeleńska Huta są na
to dowodem. Mam tu na myśli np. chodniki, oświetlenie uliczne, drogi
z nazewnictwem ulic, przystanki autobusowe z zatoczkami, świetlicę
wiejską w Kamieniu z boiskiem i placem zabaw dla dzieci czy dokończenie budowy szkoły w Jeleńskiej Hucie. Z danych i informacji, które
posiadam, to te – choć dla niektórych za małe inwestycje – są dużo
większe aniżeli wszystkie razem z poprzednich kilkunastu lat. Przyznaję,
że te dokonania nie są zasługą jednej osoby, ale była to praca Wójta
Gminy i całej Rady Gminy, za co szczerze im dziękuję.
Szanowni Państwo, zostać wybranym radnym to w moim pojęciu
i doświadczeniu zaledwie połowa sukcesu, gdyż ten sukces jest przede
wszystkim oparty na współpracy, zgodzie, zrozumieniu i życzliwości
wśród radnych. Tego nam przede wszystkim trzeba teraz i na przyszłość.
Zgodzić się trzeba też z tym, iż na pewno w naszej gminie nie jest tak
dobrze, żeby nie mogło być lepiej i jest jeszcze dużo do zrobienia. Ale
to, żeby było lepiej zostawmy tym, którzy będą o tym decydować po 12
listopada 2006 r. Wydaje mi się i martwi mnie fakt, że ta data wyborów
samorządowych ma na niektóre osoby w naszej gminie zły wpływ, gdyż
z tego powodu słyszymy i czytamy dużo słów nieprawdy i obelg pod
adresem obecnych władz samorządowych. Nie jest moją intencją bronić
kogokolwiek ani siebie – bo kto z nas nie popełnia błędów? Ale w związku
z tym, że mamy w tej chwili do czynienia z dużą przesadą, chcę i muszę
życzyć wszystkim twórcom nieprawdy choć odrobinę samokrytyki, bo
jestem przekonany, że ludzi takiego pokroju na więcej już nie stać.
Na temat przebiegu pracy w poszczególnych komisjach byłej Rady
i zagadnień, z którymi borykali się radni w minionej kadencji nie będę
się w tym artykule wypowiadać, gdyż jest jeszcze kilkanaście osób (radnych), które na ten temat mogą wyrazić swoje opinie i doświadczenia
w tym wydaniu „Lesôka”.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich

*

były radny L. Kowalewski

TOMYS RYSZARD
Radny Rady Gminy Szemud
kadencji 2002-2006
Przewodniczący Komisji Budownictwa,
Remontu Dróg i Ochrony Środowiska
Dobiegła końca kadencja Rady Gminy 2002-2006. Nadszedł czas, aby
dokonać podsumowania jej, a tym samym i mojej jako jednego z jej radnych, działalności. Uważam, że w tym okresie wykonaliśmy solidną pracę na rzecz gminy, podjęliśmy wiele ważnych i dobrych uchwał. Wielkim
sukcesem jest dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej, w
której odbyło się wiele turniejów sportowych i imprez kulturalnych.
Remonty szkół podstawowych, remiz strażackich, naprawa dróg lokalnych i mostów, położenie chodników w wielu wsiach, wybudowanie
zatoczek autobusowych, położenie asfaltu na odcinkach dróg KielnoKoleczkowo, Łebno-Zęblewo – to też zasługa tej Rady. Wszyscy mieszkańcy na pewno zauważyli, że poprawiło się oświetlenie wsi.
Nowe podjęte zadania jak budowa i rozbudowa gimnazjum w
Bojanie czy Kielnie, a przede wszystkim rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków w Szemudzie napawają nadzieją na przyszłość.
Wielkim osiągnięciem ostatniej sesji było uchwalenie Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud, który otwiera gminie możliwości jej rozwoju. Nie ukrywam, że takie działania gminy
mnie, jako radnego, bardzo cieszą. Z uwagi na zawód, jaki wykonuję,
szczególnie bliskie mi są sprawy ekologii, ochrony środowiska, czystości
naszych rzek i lasów. Jak do tej pory działania rady zmierzały do ochrony
naszych naturalnych zasobów.
Wierzę, że tak będzie dalej.
Oburzają mnie zarzuty radnego J. Szmaja niedawno publikowane
na łamach lokalnej prasy. Uważam je za bezzasadne i nie wnoszące
żadnych konkretów. Bardzo łatwo jest krytykować i niszczyć, znacznie

• październik 2006 •

trudniej budować.
Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos w poprzednich wyborach samorządowych, wierzę, że nie zawiodłem Was - moi Wyborcy.
Pozdrawiam wszystkich, życzę dużo zdrowia i spokoju oraz właściwych
decyzji podczas tegorocznych wyborów.
Z poważaniem
Ryszard Tomys

*

TWÓJ KANDYDAT NA RADNEGO
DO RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
Nr 1 na liście Prawa i Sprawiedliwości
KAZIMIERZ TESSMAR
Lat 49, żonaty, dwóch synów pracujących
i studiujących na
Politechnice Gdańskiej,
właściciel firmy energetycznej ELTES w Bojanie

Szanowni Państwo

Przez kilkanaście lat jako radny Rady Gminy Szemud II, III i IV
kadencji wniosłem znaczący udział w realizację inwestycji na terenie
gminy, w tym m.in. budowa szkoły podstawowej w Bojanie oraz znacznie już zaawansowana budowa gimnazjum w Bojanie oraz wybudowanie
kościoła parafialnego w Bojanie.
Byłem inicjatorem adaptacji pomieszczeń na Ośrodek Zdrowia
wraz z niezbędnym wyposażeniem w Bojanie i wykonania dwóch stacji
transformatorowych, dzięki którym uzyskano znaczną poprawę napięcia
w sieci w Bojanie. Przygotowałem dokumentację niezbędną do ujęcia
w Pomorskim Programie Odnowy Wsi środków niezbędnych do wybudowania 980 m chodnika w Bojanie i doprowadziłem do położenia
tego chodnika. Przyczyniłem się do dokończenia budowy remizy strażackiej w Bojanie, a przyłącza wodociągowe do tej remizy wykonałem
w czynie społecznym. Przywiązywałem duża wagę do bezpieczeństwa
mieszkańców i starałem się o stworzenie warunków bezpieczeństwo
takie zapewniających.
Od lat uczestnicząc aktywnie w pracach organów administracji
samorządowej nie korzystam z przysługujących radnym rekompensat
finansowych. Przeciwnie. Wspomagałem finansowo szkoły, fundując
również stypendia dla uczniów potrzebujących pomocy.
Szanowne Panie i Panowie, bliżsi i dalsi Sąsiedzi, posiadam nadal
zapał i energię do czynnego udziału w usuwaniu naszych bolączek i
poprawy warunków naszego codziennego życia.
Do Rady Powiatu Wejherowo winni być wybrani działacze nie tylko
znający problemy nurtujące naszą społeczność, ale również cechujący się
inwencją, energią i konsekwencją w realizacji zamierzeń. Bez fałszywej
skromności uważam, że należę do takich działaczy.
Proszę Was o oddanie na mnie głosów w zbliżających się wyborach
samorządowych przyrzekając, że będę Was godnie i z pożytkiem reprezentował w Radzie Powiatu Wejherowskiego.
Z poważaniem
Kazimierz Tessmar

Szanowni wyborcy!

*

Gmina Szemud powinna mieć swojego reprezentanta we władzach
wojewódzkich. Po uzyskaniu rekomendacji gminnego koła Platformy
Obywatelskiej, postanowiłem kandydować na radnego sejmiku województwa pomorskiego. Uważam, że kandydat na radnego sejmiku
powinien współpracować i działać z wszystkimi komitetami wyborczymi, kandydatami na wójta i radnego. Uzyskanie pozytywnego wyniku
wyborczego umożliwi bezpośredni wpływ na podział środków finansowych mogących wspomagać budżet naszej gminy. Oficjalnego wsparcie w moich zamierzeniach udzielił KWW Wspólnota Samorządowa
Gminy Szemud i jej kandydat na wójta Zbigniew Engelbrecht, KWW
Szemudzkie Porozumienie Obywatelskie i jej kandydat Władysław Hirsz
oraz kandydat na wójta Gminy Szemud Kazimierz Potrykus.
„NIC O NAS BEZ NAS”
Z poważaniem
Adam Krawczyk
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POWIAT BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW
Dnia 27.10.2006 r. skończyły się kadencje rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Jesteśmy w okresie nasilającej się kampanii samorządowej, która zakończy się 12 listopada wyborem nowych władz
samorządowych. Tego dnia społeczeństwo w demokratycznym akcie
głosowania wyrazi swoją wolę i spośród wielu kandydatów wyłoni te
osoby, które, mając mandat radnego, wezmą na siebie współodpowiedzialność za jak najlepszy rozwój swojej gminy, powiatu czy województwa na
najbliższe lata. Mijające cztery lata kończącej się kadencji samorządów
są okazją do podsumowania ich pracy oraz oceny tego, co w tym czasie
udało się zrobić.
Pełniąc zaszczytną funkcję radnego rady powiatu wejherowskiego
pragnę podzielić się z Państwem własnymi spostrzeżeniami. Przede
wszystkim kilka informacji ogólnych. Rada Powiatu Wejherowskiego liczy
29 radnych wybieranych w sześciu okręgach wyborczych. Byłem jedynym
radnym z terenu gminy Szemud wybranym z okręgu Nr 5 obejmującego
gminę Szemud, Luzino i Linię. Z racji zainteresowań oraz wykonywanego zawodu pracowałem w komisji kultury i sportu oraz edukacji, gdzie
pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego komisji. Zasiadałem również w
tzw. komisji grantowej, opiniującej wnioski o przyznanie środków pieniężnych dla organizacji pozarządowych, a także byłem członkiem Kapituły
opiniującej propozycje przyznawania medalu „Zasłużony dla Powiatu
Wejherowskiego” i statuetki „Bursztynowego Gryfa”.
Zdając się na obiektywizm muszę stwierdzić, iż wzrasta znaczenie
powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego. Powiat jest coraz bardziej widoczny w realizowaniu nie tylko swoich ustawowych zadań, ale
także we wspieraniu różnorodnych działań podejmowanych przez gminy,
jak i inne podmioty.
Mając doświadczenie samorządowe (byłem radnym powiatu I kadencji w latach 1999–2002) uważam, że duży wpływ na taki stan rzeczy ma
postępująca zmiana struktury budżetu – mniej w nim subwencji i dotacji,
a więcej środków własnych. Nie bez znaczenia jest także skuteczność
i sprawność zarządzania, dzięki czemu powiat wejherowski jest dziś w
czołówce samorządów, które wiele zadań – w tym drogi, bezpieczeństwo publiczne, szkolnictwo ponadgimnazjalne – finansuje ze środków
unijnych.
Kiedy uczestniczę w spotkaniach z mieszkańcami, słyszę dużo narzekań i pretensji. Dotyczą one przede wszystkim stanu naszych dróg. Ludzie
na ogół nie orientują się, które drogi są w zarządzie powiatu, gminy czy
województwa. Oczekują od rządzących skutecznych w tym względzie
działań i mają do tego prawo. Dlatego z zadowoleniem należy przyjąć,
że w temacie „drogi” coś drgnęło i mamy m.in. nową nawierzchnię na
drodze powiatowej Kamień – Kielno, a także długo oczekiwany remont
na drodze wojewódzkiej Szemud – Wejherowo. Niestety, jak do tej pory
nie ma decyzji dotyczącej budowy fragmentu drogi na odcinku Kamień
– Koleczkowo. Choć ta inwestycja drogowa dla rozwoju gospodarczego
gminy Szemud ma istotne znaczenie, to bez zgody Lasów Państwowych
nie można nic zrobić. Warto podkreślić, iż w budżecie powiatu wejherowskiego na rok 2006 w rozdziale „drogi publiczne” zaplanowano największą w porównaniu z poprzednimi latami kwotę, która wynosi ponad
14 mln zł. W gminie Szemud drogi powiatowe liczą ok. 60 km i do
końca tego roku nowa nawierzchnia pojawi się jeszcze między Kielnem a
Karczemkami (ok. 1,5 km) oraz na drodze Rosochy – Łebno. Łączna kwota realizowanych zadań drogowych w naszej gminie w 2006 r. wyniesie ok.
1mln. 300 tys. zł. Należy także odnotować częściowe współfinansowanie
inwestycji na drogach powiatowych przez budżet gminy Szemud.
W działalności powiatu ważną rolę odgrywa Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie. Z satysfakcją przyjąłem decyzję o finansowaniu
przez tę jednostkę Warsztatów Terapii Zajęciowej zlokalizowanych w
budynku starej szkoły w Bojanie. Powstały one z inicjatywy p. Jacka

Winogrodzkiego i w ten sposób dla grupy 20 uczestników tych zajęć
z terenu gminy Szemud stworzona została szansa na aktywizację zawodową i adaptację społeczną. PCPR ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansowało także zakup
busa (mercedesa) do przewozu na zajęcia edukacyjne i rehabilitację dzieci
niepełnosprawnych.
Powiat Wejherowski jest organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych, a także Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 1 w Wejherowie i Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi. Z budżetu
powiatu finansowane jest również funkcjonowanie placówek wychowania
pozaszkolnego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie
i Rumi.
Przejęcie dawnych szkół ponadpodstawowych przez powiat okazało
się decyzją słuszną. Szkoły są na bieżąco remontowane, wymienia się
okna, podłogi, ociepla elewacje, stare systemy grzewcze zastępuje się nowymi – najczęściej na gaz bądź olej opałowy. Bardzo ważne są inwestycje
oświatowe, choćby nowa hala sportowa w Rumi, sale gimnastyczne w Redzie i Wejherowie. Aktualnie przy dawnym „elektryku” w Wejherowie
rozpoczęto już budowę hali sportowej, której zakończenie planuje się
na 2007 r. W ten sposób zostanie zrealizowany pierwszy etap budowy
Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia w powiecie wejherowskim. Drugi etap zakłada powstanie w tym miejscu basenu.
W ramach promocji zdrowia powiat wejherowski otrzymał 13 mln
zł. z tzw. funduszy norweskich, które zostaną przeznaczone w 2007 r.
na zmodernizowanie i wykonanie boisk sportowych przy wszystkich
szkołach ponadgimnazjalnych w Wejherowie, Rumi, Redzie i Strzepczu,
gdzie znajduje się kaszubskie liceum. Z coraz to nowszej bazy szkolnej
korzystają również uczniowie z gminy Szemud, dla których szkoły zawodowe, średnie są przecież bardzo ważnym etapem ich drogi edukacyjnej. W wydatkach budżetowych w 2006 r. na oświatę i wychowanie
przeznacza się ponad 37 mln zł. Powiat wejherowski zajmuje się także
przyznawaniem stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.
W mijającym roku powiat finansowo wspierał wiele oddolnych
inicjatyw, m.in. przegląd kolęd kaszubskich organizowany przez
Gimnazjum w Szemudzie, konkurs piosenki przedszkolnej z udziałem
Michała Juszczakiewicza przygotowany przez Przedszkole Publiczne w
Szemudzie i Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie,
Festyn Kaszubski w Warznie, turnieje tenisa stołowego dla strażaków itp.
Z budżetu powiatu zakupiono do hali sportowej stół tenisowy, finansowano także wyjazdy zespołu „Koleczkowianie”. Wielkim zainteresowaniem
mieszkańców cieszył się powiatowy konkurs Kół Gospodyń Wiejskich,
który z wielkim rozmachem odbył się w szemudzkiej hali.
Z chwilą powstania powiatów nie słabnie w Polsce dyskusja co do
zasadności istnienia tego drugiego szczebla samorządu terytorialnego.
Powiat wejherowski jest największym z ziemskich powiatów w województwie pomorskim. Liczy sobie ponad 180 tys. mieszkańców, w jego
skład wchodzą trzy miasta: Wejherowo, Rumia, Reda oraz 6 gmin: Linia,
Wejherowo, Luzino, Łęczyce, Choczewo i Szemud. Mając doświadczenie
jako radny powiatu, jestem przekonany, że powiat wejherowski dobrze
wypełnia swoje zadania. Szczególnie ważne jest stałe współdziałanie
władz powiatu z województwem, a także wójtami gmin i prezydentami
miast. Zgodna współpraca tych trzech organów jest w stanie przyczynić
się do skuteczniejszego rozwiązywania problemów mieszkańców, a tych
przecież nie brakuje. Dziękując władzom gminy Szemud za dotychczasową współpracę mam świadomość, że w tej kwestii jest jeszcze wiele
do zrobienia.

Wiesław Sikora
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