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str. 4 str. 14str. 6

Najważniejsze
informacje 
z całego powiatu!

Polub nasz profi l na fb 
i bądź na bieżąco:

fb.com/gwe24

POWIAT WEJHEROWSKI | Pierwszy raz w historii powiatu wejherowskiego powstaje klasa o profi lu stra-
żackim. Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie będą od profesjonalistów uczyć się zasad bezpieczeń-
stwa, ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oprócz tego będą mieć 
możliwość wyjazdów na obozy, organizowane we współpracy z zawodowymi strażakami. W tym tygodniu 
podpisano trójstronną umowę pomiędzy powiatem, dyrekcją szkoły i wejherowską strażą pożarną.

Straż z klasą
W dzisiejszym 
wydaniu publiku-
jemy pamiątkowe, 
zbiorowe zdjęcie, 
wykonane podczas 
uroczystości podpi-
sywania umowy 
w Zespole Szkół 
nr 3 w Wejherowie. 

Znajdź się 
na zdjęciu! 

Więcej str 8-9

Beata Rutkiewicz 
wiceprezydentem

Dwa złote 
medale i srebro

miasto musi się 
wyróżniać
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Gdy czytacie w piątkowe przedpo-
łudnie ten felieton, rajcy miejscy w 

Wejherowie debatują nad niezwy-
kle ważnym projektem uchwały. 

Prywatyzować Zakład Usług 
Komunalnych czy też tego 

nie robić? Rzeczona spół-
ka miejska nie jest nieste-
ty w najlepszej kondycji. 
Rynek wywozu śmieci 

to kopalnia złota, ale tyl-
ko dla najlepszych i najtańszych. No 

bo czy nie chcecie płacić za tę usługę 
jak najmniej? Czy nie chcecie aby ta 

usługa była wykonywana perfek-
cyjnie? Gdy przed kilku laty 
zastanawiano się nad formą 
organizacyjną i własnościową 
ZUK-u, każda próba podda-

nia pod dyskusję tematu ewentualnej 
prywatyzacji, spotykała się z szaleń-
czym atakiem prezia. Dziś okazuje 
się, że prywatyzacja już nie jest „be”, 
tylko „cacy”. Niestety prezio nie ma 
większości w Radzie Miasta i na gwałt 
szuka popleczników. Toczy się ostra 
dyskusja, trwają targi jak, kiedy i za 
ile prywatyzować? Komu to sprzedać? 
Czy szukać osłony dla załogi? Głośne 
jest pytanie, czy spółka w obecnej for-
mie ma szanse na przeżycie i pod ja-
kimi warunkami? Podziały poglądów 
na prywatyzację, nie idą wzdłuż przy-
należności klubowej, lecz w poprzek 
i na ukos. Już zapewne czekacie, że 
napiszę: „X” jest za, „Y” jest przeciw, 
„Z” się wstrzyma. Nie dam wam tej sa-
tysfakcji. Czytajcie ze zrozumieniem 

Jakub W. 
to co za chwilę napiszę, a sami 
się domyślicie. Pierwsza gru-
pa radnych to ci, którzy zrobią 
wszystko dla prezia, obojętnie 
co on wymyśli. Coraz mniej-
sza to grupa, ale jeszcze dość 
silna i znacząca. Druga grupa 
to agresywni przeciwnicy pry-
watyzacji ze względów czysto 
osobistych. Trzecia paczka 
radnych to zagorzali zwolen-
nicy prywatyzacji wszystkiego 
i zawsze. Czwarta grupa nie 
ma zupełnie orientacji w tema-
cie i słucha oraz patrzy na ten 
projekt uchwały jak „sroka w 
gnat”. Piąty zespół myśli w ka-
tegoriach czysto związkowych. 
Szósta grupa nie lubi prezesa 
ZUK-u i chciałaby mu doło-
żyć dla zasady. Ostatnia grupa 

to wytrawni gracze polityczni, 
co to w każdej sytuacji chcą 
coś ugrać. Wyszło mi siedem 
grup, zatem w każdej średnio 
jest po trzech radnych. Nie za-
zdroszczę radnym głosowania 
w tej sprawie. Jakby nie zro-
bili, zawsze może się okazać, 
że popełnili błąd. Oczywiście 
może też być sukces, ale nikt 
tego nikomu nie zapewni. Za-
tem życzę odwagi i rozwagi. 
Wsłuchujcie się uważnie w to 
co mówią ludzie na tak zwa-
nym mieście i przeciwnicy 
polityczni na sali obrad. Za-
nim zagłosujecie, zapraszam 
także na spacer po Placu Mego 
Imienia. Przejście koło cokołu 
na którym stoję, może was do-
datkowo „oświecić”.

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

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

wyślij zdjęcie wraz z krót-
kim opisem na adres:
pstryk@expressy.pl

Prywatyzacja

- Znajomi mnie zaprosili do siebie na os. Fe-
nikowskiego i nie mogłem znaleźć miejsca do 
zaparkowania. Co robią władze, że dopusz-
czają do takiej sytuacji? Nikogo jeszcze za to 
nie ukarano z władz? Widać jakiś przekręt, 
przecież te bloki powstały niedawno? I ktoś 
z władz na to zezwolił? @gość

- Jest parkingowiec dla mieszkańców z samo-
chodami, a wtedy będzie miejsce dla gości. 
Ograniczona przestrzeń ogranicza możliwości 
parkowania. Czy ci, co mają samochody i tam 
zamieszkali pytali, gdzie będą parkowali? 
Mam duże wątpliwości, ludzie tylko szukają 
sypialni, a samochód postawią gdziekolwiek - 
polskie ograniczone myślenie.  @waldank

- Wiedzieli mieszkańcy że na tym osiedlu 
miejsca parkingowe trzeba kupić. A teraz 

prezydent zły, deweloper zły. Dla mnie man-
dat za mandatem - to się obudzą. Szkoda że 
właściciel lasu nie reaguje. @Mark

- Oni chyba tam zwariowali na tym osiedlu. 
Mają parking, ale im 100 zł miesięcznie szko-
da. Zapomnijcie o budżecie obywatelski. Stać 
ludzi na mieszkania, samochody to i na par-
king powinno wystarczyć. @wejherowianin

- Jak mieszkańcy wykupią miejsca parkin-
gowe, a nie udają teraz wielce pokrzywdzo-
nych, to pacjenci przychodni oraz goście tam 
przyjeżdżający będą mieli gdzie zaparkować. 
@do wejherowianina

WASZYM
ZDANIEM:

Przeglądaj, czytaj, komentuj 
         www.GWE24.pl

- to artykuł najczęściej komentowany przez Internautów w ubiegłym tygodniu. 
Poniżej publikujemy kilka Waszych opinii: 

Zniszczone bariery
Na ulicy Orzeszkowej w ubiegłym roku zostały 

uszkodzone barierki ochronne. W tym roku jeszcze 
raz samochód uderzył w nie. Tak teraz wyglądają...

mieszkaniec wejherowa

Las to nie parking!
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RUMIA | Kulturalna stacja, 
czyli siedziba Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Rumi 
usytuowana w budynku 
zmodernizowanego dworca 
PKP, po raz kolejny odniosła 
sukces w świecie polskiej 
architektury. W minioną nie-
dzielę, 22 marca, zakończyło 
się głosowanie w ósmej 
edycji plebiscytu na najcie-
kawszą inwestycję archi-

tektoniczną z Polski – Bryła 
Roku 2014. Stacja Kultura 
do tego konkursu trafiła 
dzięki zwycięstwie w Ple-
biscycie  Polskie Wnętrze 
2014 w kategorii Wnętrza 
Publiczne. Wówczas obiekt 
znalazł się w finałowej dzie-
siątce. Tym razem, głosami 
niemal 4 tys. internautów  
zajęła II miejsce! 

(raf)

Kolejny sukces 
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Las to nie parking! - pisa-
liśmy w zeszłym tygodniu, 
opisując sprawę kierowców, 
którzy parkują na osiedlu 
Fenikowskiego w niedozwo-
lonych miejscach. Wielu 
mieszkańców Osiedla Feni-
kowskiego na co dzień narze-
ka na kierowców, którzy sta-
wiają swoje samochody gdzie 

popadnie, często nie-
zgod-

nie z przepisami. Kierowcy 
natomiast bronią się, że na 
osiedlu dramatycznie brakuje 
miejsc parkingowych. 

- Gdzie mamy parkować, 
jeśli nikt o to nie zadbał? - 
przytoczyliśmy słowa pana 
Andrzeja, mieszkańca os. Fe-
nikowskiego.

Tymczasem okazuje się, że 
nie jest to do końca prawda, 
miejsc parkingowych wcale 
nie brakuje, a deweloper – 
jak przekonuje prezes firmy 
Orlex – zawsze dba o to, żeby 
kierowcy mieli gdzie stawiać 
swoje auta.

Problem polega na tym, że 
większość z miejsc parkin-
gowych jest płatna. Pośrodku 
osiedla znajduje się bowiem 
hala garażowa na ok. 750 sa-
mochodów (dla porównania 
na samym osiedlu jest jesz-

cze ok. 400 miejsc ogólnodo-
stępnych). 

- To, że na Fenikowskiego 
brakuje miejsc parkingo-
wych, jest nieprawdą – wy-
jaśnia Wojciech Gębarowski, 
prezes firmy Orlex, która 
budowała osiedle. - Osiedle 
zostało tak zaprojektowa-
ne, że na jedno mieszkanie 
przypada 1,2 miejsca parkin-
gowego. Jest tam przecież 
duża hala garażowa, a niemal 
połowa z tych miejsc, czyli 
ok. 320, wciąż jest wolnych! 
Oczywiście te miejsca nie 
są za darmo, koszt wykupu 
waha się od 4 do 6 tys. zł. 
Ale też trzeba pamiętać, że 
parkowanie w takiej hali to 
większe bezpieczeństwo, za-
gwarantowane zawsze wolne 
miejsce do zaparkowania, 
czy ochrona przed śniegiem 

i deszczem. 
Jak podkreśla prezes Orle-

x-u jego firma nie chce za-
rabiać na sprzedaży miejsc 
parkingowych, zaś cena jest 
tylko zwrotem kosztów bu-
dowy parkingu. 

- Trzeba pamiętać, że to 
jednorazowy wydatek, a ku-
pujący otrzymuje prawo wła-
sności – tłumaczy Wojciech 
Gębarowski. - Garaż znajdu-
je się w centrum osiedla, od-
ległość do budynku, w któ-
rym się mieszka, jest zatem 
niewielka, maksymalnie ok. 
100 metrów. 

Wykup miejsca parkingo-
wego z pewnością dla każde-
go jest zauważalnym wydat-
kiem, dla niektórych sporym. 
Prezes Orlexu podkreśla 
jednak, że jest możliwość 
sfinansowania tego zakupu 
na raty. 

- Gdyby ponad 300 samo-
chodów, zamiast przy drodze 
i po lasach, parkowało w hali 
garażowej, problemu by nie 
było – podkreśla prezes. - 
A cena za własne miejsce jest 
naprawdę bardzo umiarkowa-
na. Dla porównania w wielu 
innych miastach za miejsce 
parkingowe nierzadko trzeba 
zapłacić 20-25 tys. zł. Nasza 
firma budując osiedle myśli 
o kierowcach i zawsze sta-
ramy się zapewnić miejsca 
do parkowania w możliwie 
najniższych cenach. I pod-
kreślam – przy chęci kupna 
jesteśmy otwarci na różne 
możliwości, jak np. rozłoże-
nie płatności na raty.

Ponad 300 miejsc
WEJHEROWO | Problem z parkowaniem na osiedlu Fenikowskiego, który poruszyliśmy na 
łamach naszej gazety, odbił się szerokim echem. Głos w tej sprawie zabrał prezes firmy Orlex.

Kierowcy często parkują samochody w miej-
scach, które nie są do tego celu przeznaczone
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WEJHEROWO | Miasto na drugiego wiceprezydenta. Krzysztof Hildebrandt, prezydent mia-
sta, powołał Beatę Rutkiewicz na stanowisko swojego zastępcy ds. rozwoju miasta.

Beata Rutkiewicz 
wiceprezydentem

Dotychczasowy wiceprezy-
dent, Piotr Bochiński, nadal 
będzie piastować to stanowi-
sko, ale zajmie się zagadnie-
niami związanymi z oświatą 
i sprawami społecznymi.

Beata Rutkiewicz posiada 

specjalistyczną wiedzę w za-
kresie zamówień publicznych 
i projektów unijnych. Jest ab-
solwentką Politechniki Gdań-
skiej. Ukończyła ponadto stu-
dia podyplomowe w zakresie 
zamówień publicznych na 
Uniwersytecie Gdańskim. Jest 
członkiem Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Konsultantów 
Zamówień Publicznych. Swo-

ją wiedzę pogłębiała uczestni-
cząc w szeregu szkoleń i kur-
sów m.in. z zakresu Instytucji, 
Polityki, Prawa oraz Progra-
mów Finansowych Unii Eu-
ropejskiej, psychologii pracy, 
prawa budowlanego, grafiki 
menadżerskiej i prezentacyj-
nej. 

Problematyką planowania 
i realizacji inwestycji, pozy-

skania, a następnie rozlicza-
nia środków unijnych oraz 
stosowania prawa zamówień 
publicznych zajmuje się za-
wodowo od 2000 r. Od 10 lat 
nieprzerwanie jest związana 
z instytucjami samorządowy-
mi. Uczestniczyła w realizacji 
takich inwestycji jak budowy 
szkół, budynków mieszkal-
nych, obiektów liniowych 
(dróg, kanalizacji sanitarnych 
i deszczowych), czy też pro-
jektów związanych z zago-
spodarowaniem przestrzeni 
publicznych. Pracowała dla 
jednostek z sektora gospo-
darki wodnej oraz dla spół-
ek z rynku mieszkaniowego 
(TBS). Problemy Wejherowa 
są jej znane, gdyż w ostatnim 
okresie pełniła funkcję Pełno-
mocnika Prezydenta Wejhero-
wa ds. Inwestycji i Rozwoju.

Beata Rutkiewicz pochodzi 
z Sierakowic na Kaszubach. 
Prywatnie jest żoną i matką 
7 letniego syna i 11 letniej 
córki. Interesuje się literaturą 
oraz turystyką rowerową.

- Praca dla miasta Wejhero-
wa to ogromny zaszczyt, ale 
i wyzwanie. Mam nadzieję, że 
moja wiedza, doświadczenie 
i pomysły przyniosą korzyści 
mieszkańcom. - powiedziała 
Beata Rutkiewicz.

Beata Rutkiewicz nie należy 
do żadnej partii i organizacji 
politycznej.

Beata Rutkiewicz, 
nowy wiceprezydent 
Wejherowa
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GM. WEJHEROWO | 
Wybudowana niemal 3 
miesiące przed terminem, 
cieszyć będzie wszystkich 
mieszkańców Nowego 
Dworu Wejherowskiego. 
Mowa o strefie rekreacyjno 
– sportowej, która właśnie 
została oddana do użytku.

Boisko wielofunkcyjne 
zostało oficjalnie przekaza-
ne do użytku mieszkańców 
sołectwa. Obiekt o wy-
miarach 15 x 28 metrów 
przystosowane jest do gry 
w koszykówkę, tenisa ziem-
nego oraz piłkę siatkową. 
Miejsce to ogrodzone jest 
wysokim płotem, a także 
wyposażone w ławki, kosze 
na śmieci oraz odpowiednie 
oświetlenie umożliwiające 

uprawianie sportu do póź-
nych godzin wieczornych. 
Całość wybudowana została 
za łączną kwotę 279 tys.zł, 
z czego 200 tys. zł to dofi-
nansowanie unijne pocho-
dzące z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Od-
bioru inwestycji, w obec-
ności wykonawcy, doko-
nali zastępca wójta Maciej 
Milewski z pracownikami 
Urzędu Gminy Wejherowo, 
sołtys Nowego Dworu Bo-
żena Holka oraz dyrektor 
szkoły podstawowej Hen-
ryk Miotk. Należy dodać, że 
jest to już 13 strefa sporto-
wa wybudowana w Gminie 
Wejherowo na przestrzeni 
minionych czterech lat. 
Z pewnością jednak nie 
ostatnia.

Wielofunkcyjne 
boisko otwarte

fo
t. 

m
at

. U
G

 W
ej

he
ro

w
o

Obiekt oddano do 
użytku przed zapla-
nowanym terminem



5www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

Uroczystość odbyła się 
w wejherowskim muzeum. 
Prof. dr hab. Jerzy Treder 
jest historykiem języka pol-
skiego i kaszubskiego, któ-
ry w swojej pracy naukowej 
dużo uwagi poświęcił bada-
niom nad językami słowiań-
skich mieszkańców Pomo-
rza. W środowisku badaczy 
uznawany jest za najwy-
bitniejszego współcześnie 
znawcę kaszubszczyzny. 
Pracownik naukowy Uni-
wersytetu Gdańskiego od 
początków istnienia uczelni 
oraz uczestnik wielu przed-
sięwzięć popularyzujących 
język polski i kaszubski. 
Od lat współpracuje m.in. 
w realizacji cyklu projek-
tów kulturalnych pod nazwą 
Verba Sacra – Modlitwy 
Katedry Polskich. To rów-
nież doskonały pedagog, 
który miał olbrzymi wpływ 
na kształtowanie młodego 
pokolenia polonistów i ka-
szubologów na Pomorzu. 
Wiedza świata nauki na 
temat historycznych i obec-
nych języków Pomorza bez 
dorobku prof. Tredera była-

Honory dla 
prof. Tredera
POMORZE | Jeden z najważniejszych polskich filologów i lingwistów 
profesor Jerzy Treder otrzymał Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla 
Województwa Pomorskiego. 

by znacznie uboższa.
W latach minionych Hono-

rowe Wyróżnienie za Zasługi 
dla Województwa Pomorskie-
go otrzymali m.in. Lech Wa-
łęsa, ks. abp Tadeusz Gocłow-
ski, Marian Kołodziej, ks. 
bp prof. Jan Bernard Szlaga, 
prof. Gerard Labuda i Adam 
Korol.

- To druga osoba z powiatu 
wejherowskiego uhonorowa-
na tym wyróżnieniem – do-
dała Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - Pierwszym był 
prof. Gerard Labudda. 

W uroczystości uhonorowa-
nia prof. Tredera wzięli udział 
m.in. Mieczysław Struk, wice-
marszałek Wiesław Byczkow-
ski, przewodnicy sejmiku Jan 
Kleinszmidt oraz przedstawi-
ciele władz samorządowych 
powiatu i miasta. 

- Proszę przyjąć to honoro-
we wyróżnienie za zasługi dla 
województwa pomorskiego 
– mówił podczas uhonorowa-
nia prof. Tredera Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. - Wielką 
wdzięczność chcą panu w ten 
sposób okazać nie tylko Ka-
szubi. 

- To postać wszechstronna, 
która nie zamykała się w swo-
jej kryształowej kuli nauki, 
ale człowiek, który wychodził 
do ludzi – scharakteryzował 
z kolei prof. Tredera Bogdan 
Borusewicz, marszałek Sena-
tu RP.

Prof. Jerzy Tre-
der otrzymał naj-
wyższe wyróż-
nienie za zasługi 
dla Pomorza
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RUMIA | Fotoradary, od 
kiedy tylko zaczęły być sto-
sowane, budzą kontrower-
sje. Wielu kierowców uważa, 
że służą tylko do zarabiania 
pieniędzy i łatania dziur 
w budżetach gminy. 

Burmistrz Rumi, aby udo-
wodnić, że fotoradary nie 
muszą być batem na kierow-
ców i o bezpieczeństwo moż-
na zadbać w inny sposób, 
obniżył założone wpływy do 
budżetu z mandatów nałożo-
nych przez fotorejestratory 
o 300 tys. zł. Czy to duża 
kwota? Biorąc pod uwagę, 
że w ubiegłym roku wpływy 
z tego tytułu wyniosły 600 
tys. zł – to bardzo duża, bo 
zmniejszona aż o połowę. 

- Straż Miejska dużo cza-
su poświęcała na pilnowa-
nie stojącego fotoradaru, 

a ja uważam, że nie do tego 
została powołana – mówi 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Tymczasem straż-
nicy powinni dbać o bezpie-
czeństwo w mieście. 

Pieniądze zaoszczędzone 
w ten sposób mają być prze-
znaczone przede wszystkim 
na dodatkowe patrole, m.in. 
w soboty i niedziele. 

- Prawdopodobnie pod 
koniec września do sporzą-
dzania wniosków o mandaty 
z fotoradaru pozostanie tylko 
jeden strażnik, co oznacza, 
że trzech dodatkowo będzie 
mogło wyjść na ulice – za-
powiada Roman Świlski, 
komendant Straży Miejskiej 
w Rumi. (raf)

Patrole zamiast 
fotoradarów

Wpływy z mandatów wy-
stawionych na podstawie 
zdjęć w ub. roku wyniosły 
600 tys. zł
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Zgłoszenia przyjmowane są na adres:
konkurs@expressy.pl
w terminie od 8.03 do 5.04.2015

Zapisz się, być może to właśnie Ty 
    zmienisz się na wiosnę!

W ZAKRES METAMORFOZY WCHODZĄ:

• zabiegi z zakresu medycyny estetycznej
• zabiegi wyszczuplające
• dietetyk
• ćwiczenia ruchowe pod kontrolą 
  trenera personalnego
• dobór i zmiana fryzury
• makijaż permanentny

PARTNERZY AKCJI: 
• lek.med Anita Wajlonis
• makijaż permanentny 
   Karolina Polaszek
• Tiger Gym

metamorfozy
zgłoś się do II edycji!

BY ATELIER URODY JOANNA HAGEN 2015

WIElKI 

fINAŁ 

27 czerwca 

2015

od marca pełni pan funk-
cję wiceburmistrza rumi. 
czy to pierwsza pana 
praca w samorządzie? 

- Tak. Do tej pory z samo-
rządami miałem doświad-
czenie tylko jako obywatel. 
Moje doświadczenie zawo-
dowe to korporacje, własna 
działalność gospodarcza i 
świadczenie usług dla dużych 
fi rm w zakresie marketingu, 
komunikacji marketingowej, 
sponsoringu i doradztwem na 
poziomie zarządzania. Od lat 
jestem zaangażowany też w 
edukację - prowadzę wykła-
dy na uczelniach wyższych, 
między innymi poruszające 
sprawy związane z promocją 
miast. Taką tematykę ma tez 
moja praca doktorska.

i tym właśnie będzie się 
pan zajmował jako wice-
burmistrz miasta?

- W sferach, za które jestem 

odpowiedzialny, są różne za-
dania do realizacji. Na pew-
no tym pierwszym, najbar-
dziej naturalnym, jest temat 
promocji. Tutaj tak naprawdę 
do zbudowania czy zmiany 
mamy wszystko, poczyna-
jąc od elementarnych spraw 
organizacyjnych na pozio-
mie urzędu (usprawnienie 
działania komórek odpowie-
dzialnych za komunikację z 
mieszkańcami i mediami) i 
zbudowania całej komuni-
kacji wewnętrznej, która nie 
funkcjonowała praktycznie 
wcale . 

dlaczego usprawnienie 
tej komunikacji jest tak 
ważne?

- Każdy pracownik wyko-
nuje lepiej swoją pracę, jeśli 
widzi w tym cel i sens. Gdy 
jest powiadamiany o suk-
cesach danego projektu. Po 
prostu gdy widzi całość, ale 
i gdy zna plany Burmistrza 
czy swoich przełożonych – 

Miasto musi się wyróżniać
RUMIA | Ze Stanisławem Pogorzelskim, wice-
burmistrzem Rumi, rozmawia Rafał Korbut.

planów na miasto ale 
i na wydział czy re-
ferat. Chcemy także 
korzystać w wiedzy i 
pomysłów pracowni-
ków – w poprzednich 
latach mam wrażenie 
nikt ich nie słuchał.

a co z komunika-
cją z mieszkańcami?

- Mieszkańcy rów-
nież chcą i lubią wie-
dzieć, co się dzieje. I 
nie muszą dowiady-
wać się o tym tylko z 
mediów. Urząd prze-
cież ma swoje kanały, 
którymi może się z 
mieszkańcami komu-
nikować. Rumskie 
Nowiny, czyli biule-
tyn urzędowy, prze-
chodzą gruntowną 
przemianę. Ważne są 
też media społeczno-
ściowe, jak np. Face-
book. Pracujemy więc 
nad nowym profi lem, 
a także nad całkowi-
cie nową stroną inter-
netową urzędu. 

Przyzna pan 
jednak, że liczy się 
nie tylko wizerunek 
miasta. Ważny jest 
też stały i dynamicz-
ny rozwój. 

- Oczywiście, dla-
tego m.in. przystę-
pujemy do rozwinię-
cia strategii miasta. 
W ubiegłym roku ją 
przyjęto, ale nie ona-
rzędziowano w kwe-
stii komunikacyjnej i 
promocyjnej. Będzie-
my więc ustalali, co 
o tej strategii chcemy 
mówić, gdzie, komu i w jaki 
sposób. Chcemy też ją prze-
analizować i odświeżyć oraz  - 
w razie potrzeby – zaktualizo-
wać. A następnie realizować. 

odpowiada pan również za 
edukację, sport i pomoc spo-
łeczną. to bardzo ważne dla 
mieszkańców rumi sprawy. 

- Te sprawy są bardzo silnie 
związane z budżetem miasta. 
Jeśli chodzi o edukację to nie-
stety subwencja budżetowa 
jest dalece niewystarczająca 
w kontekście potrzeb, jakie 
mają nasze placówki oświa-
towe. Administracja centralna 
odgórnie zleca samorządom 
zadania, ale nie przekazuje 
wystarczających środków na 
ich realizację. Skala różnicy 
między subwencją a realnymi 
wydatkami w naszym mieście 
przekroczyła 20 mln zł! To z 
punktu widzenia budżetu ko-

losalne kwoty, szczególnie w 
kontekście inwestycji, jakich 
nasze miasto potrzebuje czy w 
kontekście funduszy unijnych. 
Jak wiadomo, aby starać się o 
dofi nansowanie unijne trzeba 
mieć wystarczające fundusze 
na wkład własny. Jeśli tego 
nie mamy, nic z tego nie wyj-
dzie. 

jaką więc pan ma na to 
receptę?

- Szukamy rozwiązań opty-
malizacyjnych, szukamy 
oszczędności, mając oczy-
wiście na uwadze, że nie jest 
naszą intencją zwalnianie na-
uczycieli czy likwidacja szkół. 
Jest to więc niezwykle trudne. 
Musimy poszukać możliwości 
dofi nansowania oświaty, gdyż 
potrzeby są duże. Ostatnio np. 
dyrektorzy placówek alarmują 
o naglącej potrzebie zatrud-
nienia specjalistów: psycholo-
gów i logopedów. Uczniowie 

mają coraz większą potrzebę 
korzystania z tego rodzaju 
pomocy. Warto zaznaczyć, że 
nie każda gmina takie etaty w 
każdej placówce zapewnia. A 
my tak. 

a sport? to chyba dzie-
dzina, która dla pana jest 
bardzo ważna?

- Tak, według mnie sport 
ma ogromny potencjał: roz-
woju, współpracy, spędzenia 
wolnego czasu. Sporty zespo-
łowe są kuźnią menadżerów. 
Niestety sport jest wciąż tro-
chę niedoceniany w naszym 
kraju. Moim zdaniem trzeba 
natomiast rozwijać sport, ale 
z naciskiem na rozrywkę i re-
kreację. To pozwala kopiować 
pewne rozwiązania z rynków 
zachodnich, na przykład z 
USA, gdzie szalenie popular-
ny jest sport dziecięcy i akade-
micki. Tam całe szkoły kibicu-
ją swoim drużynom. A u nas? 

Rozgrywki amatorskie 
odbywają się przy pu-
stych trybunach, nie ma 
nimi żadnego zaintere-
sowania. Uważam, że 
to należałoby zmienić. 
Jeśli rodzice będą od 
małego zachęcać swoje 
dzieci do brania udzia-
łu w rozgrywkach to ci 
młodzi ludzie będą nie 
tylko uczestniczyć w 
zawodach, ale też będą 
kibicować, zachęcać 
swoich znajomych, za-
rażać tą pasją innych. 
A przede wszystkim 
będą rozwijać się za-
równo fi zycznie, jak i 
nabywać umiejętności 
interpersonalne i , będą 
potrafi li lepiej poradzić 
sobie w życiu. Dlatego 
chcę popularyzować 
sport rodzinny.

Podsumowując tę 
rozmowę - podchodzi 
pan do zarządzania 
miastem bardziej w 
sposób marketingo-
wy, wizerunkowy. 

- Nie widzę innej dro-
gi w obecnych czasach. 
Myślę nowoczesnymi 
pojęciami z zakresu 
zarządzania, ale jedno-
cześnie widzę różnice 
między korporacją a 
samorządem.. Chcę 
jednak przenieść pew-
neprocedury, koncep-
cje, stylów zarządzania. 
Miasta coraz częściej 
działają na rynku, kon-
kurując ze sobą. My też 
musimy.

Zakładając, że 
będzie pan wicebur-
mistrzem co najmniej 

do końca tej kadencji: jak 
chciałby pan zmienić rumię 
przez ten czas, jakie ma być 
to miasto za 4 lata?

- Odpowiem nie wprost: 
niedawno lokalna telewizja 
przeprowadziła ankietę wśród 
mieszkańców. Pytanie brzmia-
ło „z czym pani/panu kojarzy 
się Rumia?”. I praktycznie 
nikt nie potrafi ł na to pytanie 
jednoznacznie odpowiedzieć. 
Chciałbym, abyśmy przez te 4 
lata wypracowali taką koncep-
cję, taką strategię i podjęli ta-
kie kroki, aby Rumia stała się 
rozpoznawalna. I to nie tylko 
w powiecie wejherowskim, 
nawet nie tylko w Polsce, ale 
w całej Europie. Pomysł, któ-
ry opracujemy, musi być nie 
tylko rozpoznawalny i orygi-
nalny, ale tak dopasowany do 
Rumi, aby nikt go nie podro-
bił. I to jest jedno z głównych 
wyzwań.

Stanisław Pogorzelski, 
wiceburmistrz Rumi
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Tylko pomoc życzliwych 
osób pomogła uratować 
przed zagryzieniem nasze-
go wiernego przyjaciela.

- Chciałabym za pośred-
nictwem redakcji podzię-
kować za pomoc i za odwa-
gę - mówi pani Agnieszka, 
nasza Czytelniczka z Wej-
herowa.

Do zdarzenia doszło w na 
początku marca na osiedlu 
Staszica w Wejherowie.

- Około godziny 16  mój 
ojciec, człowiek starszy 
i schorowany, wyprowa-
dzał na smyczy psa, jamni-
ka szorstkowłosego. Nagle 
jamnik „Cynamon” został 
zaatakowany przez biega-
jącego luzem, bez kagań-
ca, dużego psa, maści ru-
dej. Pies ten rzucił się na 

Obronili psa
WEJHEROWO | Jamnik Cynamon został zaatakowany przez dużego 
rudego psa, a jego właściciel udawał, że nie widzi sytuacji. 

Byłeś świadkiem podoBnej Bulwersującej sytuacji? 

Widziałeś, jak właściciele puszczają wolno swoje psy i nie zwracają na nie uwagi? A może zaobserwowałeś inną, 
bulwersującą sytuację? Opisz nam ją. Czekamy na Wasze zgłoszenia pod adresem redakcja@expressy.pl

jamnika, próbując go zagryźć. 
Najsmutniejsze jednak jest to, 
że jego właściciel stał w bez-
piecznej odległości od zda-
rzenia i wcale nie reagował! 
Za to nałożył na głowę kaptur 
i udawał, że niczego nie widzi 
- opisuje pani Agnieszka.

Ojciec naszej Czytelniczki 
próbował rozdzielić psy i wo-
łał o pomoc. Przez 20 minut 
żaden z przechodniów nie 
zareagował. Dopiero pomoc 
czterech mężczyzn pozwoli-
ła na rozdzielenie zwierząt. 
Cynamon mocno ucierpiał 
w wyniku ataku, ale życzli-
wa kobieta  zawiozła psiaka 
do weterynarza i udało się go 
uratować.

-Pragnę w imieniu swoim 
i mojej rodziny gorąco po-
dziękować tym czterem męż-
czyznom i kobiecie, którzy 
zareagowali na wołanie moje-
go ojca o pomoc, za odwagę, 
szybką reakcję i pomoc. Gdy-
by nie Państwo stracilibyśmy 
wiernego przyjaciela. Tego 
typu pozytywne reakcje oby-
watelskie należy nagłaśniać, 
aby nasze społeczeństwo za-
częło reagować - podkreśla 
nasza Czytelniczka.
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WEJHEROWO | Wciąż 
nie są rzadkością sytuacje 
wyrzucania śmieci, gdzie 
popadnie. 

Niedawno wejherowscy 
strażnicy miejscy zatrzy-
mali na gorącym uczynku 
dwóch mężczyzn, którzy 
wyrzucali śmieci w pobli-
żu torów kolejowych. 

Gdy dyżurny Straży 
Miejskiej w Wejherowie 
otrzymał zgłoszenie, że 
w rejonie ulicy Słowińców 
dwóch mężczyzn wywozi 
śmieci, natychmiast wysłał 
na miejsce patrol. Zgło-
szenie potwierdziło się. 
Dwóch mężczyzn z stary-
mi materacami kierowało 
się w stronę torowiska. 
W trakcie podjętej inter-
wencji odmówili podania 
swoich danych osobowych. 
Później jednak mężczyźni 
przyznali się do dwukrot-
nego wywozu śmieci w to 
miejsce.

Jeden z nich ukarany zo-
stał mandatem karnym za 
odmowę podania danych 
osobowych. Natomiast 
sprawa głównego sprawcy 
zaśmiecania i odmowy po-
dania danych osobowych 
trafi na wokandę Sądu Re-
jonowego w Wejherowie. 

- Warto dodać, że miesz-

kańcy okolicznych tere-
nów wcześniej skarżyli 
się, że tereny przy torowi-
sku zaśmiecane są przez 
działkowców – informuje 
komendant wejherowskiej 
SM. - Okazało się, że nie 
tylko, bo bałaganiarze też 
mieszkają na osiedlu Su-
charskiego i śmieci wyrzu-
cają sobie pod nos. I po co? 
Przecież śmieci wielkoga-
barytowe zbierane są dwa 
razy do roku przez miasto 
za darmo. Jeśli komuś za-
leży na szybszym pozbyciu 
się śmieci wielkogabaryto-
wych, bez problemu każ-
dego dnia za darmo może 
zostawić je w miejscu wy-
znaczonym na bazie ZUK 
przy ulicy Obrońców Helu 
1 w Wejherowie. 

Obecnie w Wejherowie 
trawa wielka przedświą-
teczna kontrola sanitar-
no-porządkowa. Strażnicy 
skontrolowali już ponad 
200 posesji i różnego ro-
dzaju nieruchomości. Do 
sprzątania wezwali rów-
nież zarządców terenów 
PKP, drogi krajowej, wo-
jewódzkich, powiatowych 
i gminnych. Miotły i gra-
bie w ręce wzięły Wspól-
noty Mieszkaniowe i ad-
ministracje wejherowskich 
osiedli. (kp)

Jedni sprzątają, inni śmiecą
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Historyczna umowa zawarta!
POWIAT WEJHEROWSKI | Strażacy będą edukować młodzież, 
a w szkole powstanie klasa, w której uczniowie będą uczyć się zasad 
udzielania pierwszej pomocy oraz podstaw pożarnictwa – to najważniej-
sze efekty trójstronnej umowy, którą dziś podpisano w Wejherowie.

To pierwsza taka współpra-
ca w historii powiatu. Straż 
Pożarna, władze powiatu wej-
herowskiego oraz dyrekcja 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 3 w Wejherowie 

uroczyście podpisali umowę 
o współpracy.

- Ta umowa otwiera szanse 
podejmowania inicjatyw dla 
straży i powiatu, ale przede 
wszystkim dla młodzieży - 
podkreśla Gabriela Lisius, sta-
rosta powiatu wejherowskie-
go. - W tej szkole działa kilka 
różnych grup wolontariackich 

i dlatego - patrząc na zaintere-
sowanie młodzieży - taka ofer-
ta została złożona. To całko-
wicie nowa oferta kształcenia, 
rozwijająca uczniów i pogłę-
biająca ich wiedzę w zakresie 
zarówno bezpieczeństwa, jak 
również (a właściwie przede 
wszystkim) przygotowują-
ca do dalszego kształcenia 
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Historyczna umowa zawarta!
i późniejszej pracy w służ-
bach mundurowych. nie tylko 
w Straży Pożarnej. Patronat 
komendy powiatowej PSP 
stwarza ogromne możliwo-
ści dla młodzieży w zakresie 
szkolenia praktycznego.

Współpraca ma polegać 
m.in. na tym, że w szkole stra-
żacy będą organizować róż-
nego rodzaju szkolenia, wy-
jazdy, obozy, młodzież będzie 
mieć możliwość zdobycia 
uprawnień czy certyfikatów 
ratownika OSP. Bardzo waż-
ne jest też to, że podczas za-
jęć uczniowie zdobędą umie-
jętności udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej.
W powiecie funkcjonują 

szkoły o profilach munduro-
wych, ale taka o profilu stra-
żackim to zupełna nowość. 
Edukacja pożarnicza zostanie 
wprowadzona w ZSP3 od 1 
września w klasie sportowej.

Podczas uroczystości nie 
tylko złożono podpisy pod 
umową, ale też strażacy dali 
pokaz gaszenia pożaru, poka-
zali, jak powinno się udzielać 
pomocy osobie poszkodowa-
nej i zachęcali młodzież, by 
ta wstępowała w szeregi jed-
nostek ochotniczych straży 
pożarnych.

Wojciech Westa, 
dyrektor ZsP nr 3

- To wyjątkowy dzień dla 
szkoły, bo otwiera nową ścież-
kę edukacyjną. To dla nas 
niezwykła szansa, ponieważ 
przecieramy szlaki dla nas 
jeszcze nieznane. W świado-
mości młodych ludzi edukacja 
pożarnicza, którą zamierzamy 
przy pomocy profesjonalistów 
(strażaków z powiatu wej-
herowskiego) wprowadzić, 
jest bardzo ważna i będzie 
podnosiła ich świadomość 
o zagrożeniach pożarowych 
i udzielania pierwszej po-

mocy przedmedycznej. Mam 
nadzieję, że dalszym efektem 
tej rozpoczętej właśnie współ-
pracy będzie wybieranie przez 
młodzież edukacyjnego kie-
runku kształcenia związanego 
z pożarnictwem.

Mł. bryg. 
andrZej PaPke, 
komendant powiatowy PsP

- Cieszę się, że ta inicjatywa, 
z którą wyszedł dyrektor szko-
ły, znalazła uznanie władz po-
wiatowych. My, jako partnerzy, 
będziemy mogli w tej inicjaty-
wie uczestniczyć. To ważne, 
ponieważ zapotrzebowanie na 
strażaków ukierunkowuje się 
głównie na Ochotnicze Straże 
Pożarne. Na terenie powia-
tu wejherowskiego mamy 35 
takich jednostek OSP. Tam ta 
młodzież się skupia, nabywa 
tej pasji, a później było to zo-
stawione. Myślę, że ta oferta 
szkoły umożliwi młodzieży 
rozwijanie tej pasji po zakoń-
czeniu gimnazjum, a później 
przekładać na działalność 
OSP. Oczywiście później jest 
możliwość pójścia do szkół 
pożarniczych i wyboru takiej 
ścieżki zawodowej. Jestem 
przekonany, że dużo młodzie-
ży na tę ofertę odpowie.

NOWY NUMER
JUŻ DOSTĘPNY
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Redakcja gazet Express
poszukuje osoby
na stanowisko 
GRAfIK
• wymagania: praktyczna znajomość 
  zagadnień DTP
• biegła znajomość obsługi programów 
   z pakietu Adobe: InDesign, Photoshop, 
   Illustrator
• od poniedziałku do piątku w Wejherowie

  CV I PORTfOlIO prosimy przesyłać na adres: 
  rekrutacja@expressy.pl
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Bądź na bieżąco! Polub nasz profi l na facebook’u: nasygnale.info

BYŁEŚ ŚWIADKIEM WYPADKU? ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE?
Wyślij na k.pasieka@expressy.pl, a zamieścimy to na portalu nasygnale.info

Na najaktywniejszych Czytelników czekają nagrody!

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kąpi-
na w Gminie Wejherowo w zakresie terenów oznaczonych symbolami: G.10.MN,U 
oraz G.11.MN,U wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 199) oraz uchwały Rady Gminy Wejhero-
wo Nr IX/89/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kąpina w Gminie Wejherowo w zakresie terenów 
oznaczonych symbolami: G.10.MN,U oraz G.11.MN,U, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 07.04.2015 r. do 27.04.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wej-
herowo, 84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00. Dysku-
sja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 
dniu 14.04.2015 r. w Urzędzie Gminy Wejherowo w Sali nr 309 o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gmi-
ny Wejherowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
11.05.2015 r. 

- w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, pok. 
nr 308,
- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo,
- w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi kowa-
nym przy pomocy ważnego kwalifi kowanego certyfi katu na adres elektronicznej skrzynki 
podawczej Urzędu Gminy Wejherowo na platformie ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 
2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w pla-
nu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą od-
działywania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu 
Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, 
które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Wejherowo na adres Urząd 
Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, ustnie do protokołu, za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres mailowy sekretariat@ug.wejherowo.pl w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 11.05.2015r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

Ponadto polepszy się ochro-
na przeciwpożarowa, działal-
ność kulturalna i sportowa we 
wszystkich gminach.

Na sesji rady powiatu wejhe-
rowskiego radni określili za-
dania powiatu, na które prze-
znacza się środki z PFRON 
w roku bieżącym z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej. W 2015 roku kwota 
ta wyniesie 3 mln 624 tys. 
904 zł. Pomocą zostanie ob-
jętych 39.258 dzieci do 14 lat, 
167.610  osób powyżej 15 lat 
i 680 niepełnosprawnych. Na-
stępnie radni ustalili wysokość 
opłat za usunięcie i parkowa-
nie pojazdu oraz koszty po-
wstałe w wyniku dyspozycji 
usunięcia. Za rower będzie to 
100 zł, za motocykl 200 zł, 
za pojazdy od 410 zł do 1050 
zł a za pojazdy z  materiała-
mi niebezpiecznymi 1400 zł. 
Radni jednogłośnie udzielili 
pomocy fi nansowej na kultu-
rę i sport wszystkim gminom 
miejskim i wiejskim z terenu 

powiatu. Reda otrzyma 14 tys. 
zł na kulturę (np. zjazd Kaszu-
bów) i 10 tys. 500 zł na kul-
turę fi zyczną, Rumia dostanie 
7500 zł na kulturę i 16 tys. zł 
na sport, Gmina Wejherowo 
3500 zł na kulturę, powiat puc-
ki 2000 zł na kulturę (Krancbal 
i Kiszenie w Skansenie), gmi-
na Łęczyce 1000 zł na kulturę 
i 1500 zł na sport, gmina Luzi-
no 3500 zł na kulturę i 11 tys. 
zł na rolnictwo i łowiectwo 
(dożynki powiatowe), gmina 
Linia 3000 zł na kulturę i 1000 
zł na sport,  gmina Gniewino 
5500 zł na kulturę i 3500 zł na 
sport, gmina Szemud 7500 zł 
na kulturę i 1500 zł na sport 
oraz gmina Choczewo 5500 
zł na kulturę fi zyczną. Pomoc 
fi nansowa z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej trafi  rów-
nież do gminy Gniewino za 20 
tys. zł na zakup kontenerowe-
go węzła sanitarnego i remont 
samochodu gaśniczego OSP. 
Podobne wsparcie fi nansowe 
otrzyma gmina Łęczyce, która 

50 tys. zł przeznaczy na zakup 
samochodu pożarniczego dla 
OSP. Następnie radni zawarli 
z Gdynią porozumienie o teo-
retycznej nauce zawodu w sys-
temie kursowym dla uczniów 
oddziałów wielozawodowych 
zasadniczych szkół zawodo-
wych z naszego powiatu.  Zgo-
dzili się też na likwidację szkół 
średnich: Liceum Profi lowa-
nego dla Dorosłych w Wejhe-
rowie i Rumi, Technikum dla 
Dorosłych w Wejherowie i Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej 
dla Dorosłych w Wejherowie. 
Na zakończenie sesji zmianie 
uległa uchwała o udzielaniu 
i rozliczaniu oraz kontroli wy-
datkowania dotacji z budżetu 
dla szkół i placówek niepu-
blicznych. Ponadto większość 
radnych nie wyraziła zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy 
z radnym Dariuszem Rytcza-
kiem w Centrum Sportowo-
Rekreacyjnym w Gniewinie, 
gdzie pełnił funkcję członka 
zarządu. daria dunajska

Pieniądze rozdane
POWIAT | Będą nowe stawki za usunięcie pojazdu, jak i fundusze na 
rehabilitację zawodową oraz społeczną w powiecie wejherowskim. 
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OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199) , 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 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r, poz.1235)

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Partyzantów wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko 

w dniach od 07.04.2015r. do 06.05.2015r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzi-
nach pracy urzędu. Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicz-
nie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowi-
sku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu w/w dokumen-
tu zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu roz-
wiązaniami w sali posiedzeń nr 100 tut. Urzędu w dniu 09.04.2015r. o godzinie 1730

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być składane 
w formie pisemnej do dnia 26maja 2015r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 
84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

fElIETON | Dziś odej-
dę od polityki krajowej i 
kampanii prezydenckiej, 
o czym pisałem ostatnio. 
Ten felieton chcę poświęcić 
potrzebie współpracy w 
samorządach. 

To niby powinno być poza 
wszelką dyskusją, ale bywa 
z tym problem. Jako były 
samorządowiec (w latach 
1990 – 98 radny i prezy-
dent Wejherowa, a w latach 
1998 – 2001 radny Sejmiku 
Województwa Pomorskie-
go) i jako osoba, która z 
racji wykonywania manda-
tu posła, często kontaktuje 
się z lokalnymi władzami i 
zna dość dobrze sytuację w 
każdym mieście i w każdej 
gminie naszego i ościennych 
powiatów, mam prawo, by w 
tej sprawie zabrać głos. Jest 
tak, że w czasie kampanii 
wyborczej, konkurujące ze 
sobą partie i komitety wybor-
cze, kandydaci na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów, 
ochoczo deklarują współpra-

cę ze swoimi rywalami, ale 
po wyborach już jest różnie. 
Po prostu jedni potrafi ą szyb-
ko pozbierać się po porażce, 
inni potrzebują na to więcej 
czasu, a niektórym (znam ta-
kie przypadki) to się w ogóle 
nie udaje, albo wręcz tego nie 
chcą. Często odmowa współ-
pracy ze strony przegranych 
jest zrozumiałą reakcją na 
brzydkie faule i grę nie fair 
w czasie kampanii. A te się 
niestety zdarzają. W ferwo-
rze walki padają nieprawdzi-
we, krzywdzące zarzuty, co 
znajduje nieraz swój fi nał w 
sądzie. Sam tego doświad-
czyłem w przeszłości i wiem 
jak trudno potem o tym za-
pomnieć. Przyznam szcze-
rze, mi też przychodziło to z 
trudnością. Ale czy jest inne 
wyjście? Rozpamiętywanie 
w nieskończoność tego co 
było, nie ma większego sen-
su. Oczywiście, zachęta do 
współpracy musi wyjść od 
zwycięscy. Jego wielkość 
poznaje się po tym, jak kon-
sumuje (zagospodarowuje) 
swoją wygraną i jak odnosi 
się do pokonanych. Nie je-
stem niepoprawnym ideali-
stą, praw demokracji też nie 
będę tu kwestionował. A z 
nich wynika i wszyscy chy-
ba się z tym zgodzimy, że 
ten co wygrywa wybory, ma 
pełne prawo realizować swój 
program wyborczy. Nie tylko 

prawo, ale i obowiązek, bo za 
cztery lata będzie z tego, co 
obiecywał, przez wyborców 
rozliczany. Ale bywa tak, że 
i opozycja ma wartościowe 
pomysły, po które warto się-
gnąć. Można także wprowa-
dzić do swoich ich sensowne 
i racjonalne fi nansowo po-
prawki. Albo konsultować 
swoje plany i zamierzenia 
przed podjęciem decyzji o 
ich realizacji. Ważne jest też, 
by o tym rzetelnie, publicznie 
mówić, by nie było tak, że po 
cichu podbieramy pomysły 
opozycji i forsujemy je jako 
swoje. To nieuczciwe i nigdy 
nie tworzy dobrego klimatu 
do współpracy. Proszę tego 
co piszę, nie odbierać jako 
wymądrzania się. Ja po prostu 
wiem jedno – zgoda buduje, 
niezgoda rujnuje. To wynik 
moich wieloletnich doświad-
czeń i to nimi się dzielę. Tam 
gdzie jest zgoda, tak gdzie 
dobrze układa się współpraca 
prezydenta, burmistrza, wój-
ta, starosty z Radą, tam gdzie 
jest nastawienie na szukanie 
mądrych kompromisów, tam 
udaje się zrobić więcej.

Potrzeba współpracy
jerZy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

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

Udział w biegu jest bez-
płatny. Jedynym warunkiem 
uczestnictwa jest dokonanie 
wcześniejszej rejestracji na 
www.parkrun.pl/rejestracja 
i wydrukowanie kodu uczest-
nika. Indywidualny kod 
uczestnika, który ma wiel-
kość karty płatniczej, należy 
mieć przy sobie podczas bie-
gu – po jego ukończeniu, na 
podstawie kodu możliwe jest 
odczytanie danych uczestnika 
i uwzględnienie w wynikach. 
Nie ma konieczności zapisy-
wania się po raz kolejny. Jed-
nokrotna rejestracja pozwala 
na udział w dowolnej liczbie 
biegów i to we wszystkich 
lokalizacjach biegów parkrun 
w Polsce i na świecie.

Idea parkrun przywędrowa-
ła do naszego kraju z Wielkiej 
Brytanii, gdzie została zaini-
cjowana 10 lat temu a następ-
nie objęła swym zasięgiem 9 
państw na każdym kontynen-
cie. Do Polski parkrun zawitał 
w 2011 roku za sprawą grupy 
entuzjastów, którzy rozpo-
częli bieganie w ramach par-
krun w Gdyni. Dość szybko 
powstały kolejne lokalizacje, 

m.in. Cieszyn, Chrzanów, Byd-
goszcz, Gdańsk, Kołobrzeg, 
Łódź, Konstancin-Jeziorna, 
Pruszków, Wrocław, czy War-
szawa.

- Parkrun to biegi dla wszyst-
kich, niezależnie od stażu bie-
gowego - podkreśla Tomasz 
Łukowicz, koordynator rum-
skiej edycji parkrun. - Zaawan-

sowani biegacze wykorzystują 
parkrun jako doskonałą możli-
wość do poprawienia szybkości 
i wytrzymałości, dla począt-
kujących parkrun to bieg na 
dystansie, który jest w zasięgu 
ich możliwości. Dodatkowo, 
do udziału w parkrun zachęca-
my biegaczy z wózkami oraz 
czworonożnymi przyjaciółmi, 

którym oferujemy możliwość 
wspólnego biegania.

To, co wyróżnia parkrun 
spośród większości imprez 
biegowych to jego oddolny 
i niekomercyjny charakter oraz 
zaangażowanie w inicjatywę 
samych uczestników, którzy 
oprócz udziału jako biega-
cze mają również możliwość 

uczestnictwa w organizacji 
biegów w charakterze wolon-
tariuszy.

– Myślę, że najważniejszym 
i jednocześnie najbardziej za-
chęcającym faktem jest to, że 
bieg organizowany jest przez 
biegaczy, dla biegaczy, czyli zu-
pełnie za darmo - zachęca Ewe-
lina Kempa, stała uczestniczka 
parkrun Kraków. - Wszystkie 
obowiązki związane z pomia-
rem czasu, oznakowaniem trasy, 
czy pilnowaniem porządku na-
leżą do wolontariuszy. Przyjść 
może każdy, a na start wystar-
czy przynieść ze sobą tylko kod 
kreskowy i... dobry humor.

Wolontariusze za swój wkład 
nagradzani są maksymalną ilo-
ścią punktów (100), tak jak za 
zwycięstwo w biegu. Punkty za 
pomoc przyznawane są mak-
symalnie trzykrotnie w ciągu 
roku, pozostałe punkty trzeba 
sobie wybiegać. Z reguły w im-
prezach wolontariusze pozo-
stają anonimowi, w parkrun 
ich nazwiska pojawiają się na 
stronie danego biegu, żeby każ-
dy wiedział komu zawdzięcza 
organizację. 

Oznaką prestiżu w parkrun są 

Jest sobota - jest parkrun!
RUMIA | Bieg to zdrowie – z takiego założenia wychodzą organizatorzy i uczestnicy cotygodniowych biegów parkrun, 
odbywających się w całej Polsce. W tym tygodniu parkrun startuje w Rumi. 

w najbliższą sobotę (28 marca) 
o godzinie 9.00 w okolicach Par-
ku Miejskiego startuje parkrun 
Rumia – cykliczna impreza dla 
miłośników biegania na dystan-
sie 5 kilometrów.

Zachęcamy do przełamywania 
swoich barier, bo to naprawdę 
nie boli, a wręcz pomaga w ży-
ciu codziennym, o czym przeko-
nuje się coraz więcej ludzi. Aby 
wziąć udział w biegach parkrun, 
należy dokonać bezpłatnej 
rejestracji pod adresem 
www.parkrun.pl/rejestracja, 
wydrukować nadany kod 
i przynieść go ze sobą na bieg. 

więcej informacji na temat 
biegów można znaleźć na: 
www.parkrun.pl/rumia

koszulki przyznawane za liczbę 
ukończonych biegów parkrun. 
Swoje pierwsze koszulki z nu-
merem 10 (po 10 ukończonych 
biegach) otrzymują juniorzy. Dla 
seniorów poprzeczka ustawio-
na jest wyżej, gdyż aby otrzy-
mać biegową koszulkę trzeba 
ukończyć 50 biegów. Kolejne 
poziomy są przeznaczone dla 
najbardziej systematycznych 
uczestników: 100 i 250 biegów. 
Koszulki otrzymuje każdy, kto 
ukończy określoną liczbę bie-
gów. rafał korbut

roZpocZnij weekend 
Z parkrun!
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY GNIEWINO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz Uchwały  Nr LIX/415/2014  Rady Gminy Gniewino 
z dnia 27 sierpnia 2014 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrę-
bie geodezyjnym Chynowie, gmina Gniewino, zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 03.04.2015 r. do 23.04.2015 r.  
w  Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, w dni robocze w godz. od 9.00 
do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami od-
będzie się w dniu 07.04.2015 r. w Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, 
o godz. 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gniewino z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 07.05.2015 r. 

Pisma należy kierować na adres: Urząd Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, lub 
w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi kowanym 
przy pomocy ważnego kwalifi kowanego certyfi katu na adres gniewino@gniewino.pl.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 
z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do pu-
blicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko 
do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz 
opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumenta-
cji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gmi-
ny Gniewino na adres Urząd Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, ustnie 
do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy gniewino@gniewino.pl w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 07.05.2015r.

WÓJT GMINY GNIEWINO
mgr Zbigniew Walczak

BURMISTRZ MIASTA RUMI

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem, na okres 4 
lat, lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Rumia: 

 lokal użytkowy o powierzchni 13,54m² w tym: powierzchnia podstawowa 11,51m² oraz 
powierzchnia pomocnicza 2,03m², usytuowany w budynku przy ul. Dąbrowskiego 16 w 
Rumi, na nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1036/4 o pow. 250m², obr. 
18, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD1W/00019888/1, będącej własnością Gminy 
Miejskiej Rumia. 
   Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowej, handlowej lub usługowej, nie-
uciążliwej dla mieszkańców budynku.
   Stawka wywoławcza czynszu do przetargu wynosi 20,00zł za 1m² powierzchni podstawowej 
i 50% wyżej wymienionej stawki za 1m² powierzchni pomocniczej, w stosunku miesięcz-
nym. Do stawek czynszu zostanie doliczony 23% podatek VAT. 
Czynsz płatny z góry, do dnia 10 każdego miesiąca. Stawki czynszu podlegają rocznej walory-
zacji o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Pol-
skim, z mocą od następnego miesiąca od daty ogłoszenia. 
       Wadium – 2.000,00zł  (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) płatne w pieniądzu.  

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 08.05.2015r. godzinie 1000 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 203.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000,00zł, w go-
towce, w Filii Banku Rumia Spółdzielczy w siedzibie Urzędu Miasta Rumi lub przelewem na konto 
Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100, w terminie do dnia 04.05.2015r. 
wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej klauzulą: „Do-
tyczy przetargu na najem lokalu użytkowego, położonego przy ul. Dąbrowskiego 16 w Rumi”, w 
sekretariacie Urzędu Miasta Rumi, pok. 204, do dnia 04.05.2015r. do godz. 1300 (druki ofert do 
pobrania znajdują się w pokoju 105).

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu, regula-
minem przetargów oraz projektem umowy najmu lokalu użytkowego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
przyszłego czynszu za najem lokalu użytkowego, pozostałym uczestnikom przetargu wniesio-
ne przez nich wadium zwraca się niezwłocznie – jednak nie później niż przed upływem 3 dni 
od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek. Uczestnik przetargu winien podać pisemnie numer 
konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu użytkowego nie stawi się bez usprawiedliwienia w ter-
minie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy najmu, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od 
zawarcia umowy, a wniesione wadium nie będzie podlegać zwrotowi. 
Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert oraz prawo odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami.
Szczegółowe informacje o lokalu użytkowym uzyskać można pod tel. (58) 6796524 lub w poko-
ju 105 Urzędu Miasta Rumi. Termin oględzin przedmiotu przetargu należy uzgodnić z Kierowni-
kiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi.

Rumia, dnia 23.03.2015r.

Kanaan w kameralnym skła-
dzie i jego „Trzy Sny” to jakby 
ścieżka dźwiękowa budzącej 
się wiosny. To muzyka o du-
żym stężeniu nadziei.

- Nowy repertuar to bardzo 
intymna duchowa podróż - 
mówi Kuba Kornacki, lider 
zespołu. - Słuchacze na pewno 
znajdą w niej bez trudu ślady 
moich muzycznych fascynacji: 
Anna Maria Jopek, Grzegorz 
Turnau, Sting, Adam Nowak 
i zespół Raz Dwa Trzy - to 
artyści, których wrażliwość 

i wyobraźnia są tą krainą, 
w której najlepiej się czuję. 
Teksty, zdaniem niektórych, 
„mają uzasadnioną pretensję 
do bycia poezją”. Ale nie jest 
to poezja tkliwa. Ktoś stwier-
dził, że „trafi a go ona prosto 
w serce i wypływa oczami”. 
Mam nadzieję, że właśnie taka 
ona jest. Dotkliwa.

W tworzeniu programu 
i komponowaniu muzyki wzię-
li udział trzej instrumentaliści: 
Cezary Paciorek (klawisze, 
akordeon), Grzegorz Nadol-

Muzyczne „Trzy Sny”
WEJHEROWO | Wiosna! Budzi się życie... 
i nowa nadzieja. I dlatego właśnie w pierwsze 
dni wiosny zapraszamy na wyjątkowy koncert.

ny (kontrabas, gitary basowe) 
i Maciej Afanasjew (aranżacje, 
skrzypce). 

- Muzycy znakomici, nie tyl-
ko dlatego, że każdy z nich jest 
wirtuozem instrumentu, ale 
oni zostawiają sobie nawzajem 
przestrzeń - podkreśla Kuba 
Kornacki. - I mi również do 
tego, co w warstwie literackiej 
czy wokalnej ma się pojawić  
Będzie to jazz lekki, baśniowy. 
Nawet jeśli ktoś nie jest znaw-
cą muzyki jazzowej, to będzie 
w stanie go przyswoić.

Oprócz autora tekstów zaśpie-
wają także Małgorzata Kornac-
ka i Oksana Terefenko, opra-
cowaniem animacji zajęli się 
Magdalena Kornacka i Jarosław 
Król. (raf)

nowy repertuar Zespołu 
kanaan będzie można 
usłyszeć w najbliższą 
niedzielę, 29 marca, 
o godz. 18.00 w Filharmonii 
kaszubskiej w wck.

„Trzy Sny” to jakby ścieżka 
dźwiękowa budzącej się wiosny
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SPRZEDAM białe drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 
kluczy, cena: 400 zł, tel. 600 
702 048

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

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan ideal-
ny, Wejherowo, 505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pamiąt-

ki z II Wojny Światowej, dojazd 
do klienta, płatność gotówką 
od ręki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.
com

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

ZŁOTA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

lODÓWKA używana, kolor 
biały, tanio oddam, Wejherowo, 
tel. 789-431-218

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

DOM wolno stojący w Wejhe-
rowie, działka 1202 m2, cztery 
garaże, murowane, pilnie 
sprzedam, tel. 501 549 579, tel. 
58 672 34 13

KĘBŁOWO k/Wejherowa Dom 
139/716. Cisza, dobry dojazd, 
ładne miejsce, ogród po 
odbiorze, cena 395 tys. zł. Tel: 
519-399-162 

SPRZEDAM ziemie 20000m2 
w Łówczu Górnym kolo Strze-
bielina, cena do negocjacji. Tel: 
607-773-292

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

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

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 380 tys. zł, 
tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 
km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/
m2, tel. 502 686 196

KUPIĘ

KUPIE działkę rolną lub bu-
dowlaną w przystępnej cenie 
w Lęborku lub okolicy. Tel: 
504-090-873

KUPIE małą działkę budow-
lana w Rumi do 60tys, Redzie 
do 45 tys. lub tanią działkę w 
Zbychowie. Tel: 608-893-392

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

STARSI emeryci bez nałogów 
poszukują taniego, małego 
mieszkania blisko przystanku 
mzk. Tel: 500-504-794

JESTEM zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
KUPIĘ działkę rolną lub bu-
dowlaną w przystępnej cenie 
w Lęborku lub okolicy. Tel: 
504-090-873

SKUP aut kasacja dojazd do 
klienta, tel. 789 345 5

INNE

SPRZEDAM opony letnie 
165/65 rozmiar 14. Stan bardzo 
dobry. Cena do uzgodnienia. 
Tel: 607-525-099

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

WIDEOfIlMOWANIE, www.
kamerzysta.esy.es . Tel: 505-
908-307

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

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

TOWARZYSKIE

ZACZYNAMY. Napisać łatwo 
żyć trudniej pisze Ci to ja, 
wdowiec. Poznam Panią o 
podobnych myślach do lat 45. 
Jestem niezależny. Tel: 506-
657-891

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM 3 cieliczki. Tel: 
605-838-360

RÓŻNE

SPRZEDAM regranulat 
styropianowy, tanio. Tel: 58 
677-33-90

SPRZEDAM beczki plastikowe 
200 litrowe, idealne na działkę, 
cena 50zł. Tel: 503-631-333

KUCHENKA elektryczno – 
gazowa, 4 palnikowa, biała, 
stan dobry. Tel: 150 zł. Tel: 
506-251-697

STÓŁ pokojowy, ciemny, 
rozkładany, cena 250 zł. Tel: 
506-251-697

SPRZEDAM łuparkę do 
drzewa świdrową, silnik 5,5 kw 
oraz silniki 4,5. 1,5. 1,1 kw. Tel: 
601-638-877   

OKAZJA, Odstąpię miejsce na 
krajową Pielgrzymkę 20 – 24 
kwietnia, taniej, Wejherowo. 
Tel: 502-351-988

SPRZEDAM drewno do CO i 
gałęziówkę. Możliwy transport 
gratis. Tel: 606-522-604 

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i kom-
pletem kluczy, wraz z futryną, 
cena 650 zł, tel. 600 702 048 

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



14 www.gwe24.pl/SPORT

Sportowe sukcesy owocują 
w postaci doceniania przez 
lokalne władze, a wyróżnia-
jące się siatkarki dostrzegane 
są przez trenerów kadr naro-
dowych.

Równie ważne jest to, że 
samorządowcy nie ogranicza-
ją się do nagród i pamiętają 
o konkretnym wsparciu dla 
klubu. Po nagrodach burmi-
strza Rumi także wejherow-
skie Starostwo Powiatowe 
przyznało doroczne nagrody 
dla trenerów i zawodników, 
którzy najlepiej reprezento-
wali region  na krajowych 
arenach. Wśród wyróżnio-
nych nie zabrakło oczywiście 
przedstawicieli Akademii 
Piłki Siatkowej Rumia. Tre-
ner Robert Sawicki docenio-
ny został za pracę włożoną 
w przygotowanie zespołu 
młodziczek, który zdobył 
wicemistrzostwo Pomorza, 
a w mistrzostwach Polski 

zajął dziewiąte miejsce. Na-
tomiast w rozgrywkach siat-
kówki plażowej dwa mistrzo-
stwa Polski zdobyły Sandra 
Korusiewicz i Magda Orlicka, 
więc nie było zaskoczeniem, 
że rada powiatu wejherow-
skiego uwzględniła dziew-
częta na liście nagrodzonych. 
Podczas uroczystości starosta 

Gabriela Lisius dziękowała 
nagrodzonym za godne repre-
zentowanie regionu i życzyła 
dalszych sukcesów. Sukcesy 
jakie osiągają wychowanki 
Akademii Piłki Siatkowej nie 
byłyby możliwe bez wsparcia 
finansowego. Podstawowym 
źródłem dotacji jest oczywi-
ście budżet miasta, ale nie bez 

znaczenia są środki przekazy-
wane przez powiat wejherow-
ski. Kilka dni temu ogłoszono 
decyzję starosty o podpisaniu 
z rumskim klubem umowy na 
promocję powiatu. To rów-
nież mocno jak indywidualne 
nagrody pokazuje, że działa-
nia Akademii Piłki Siatkowej 
są bardzo dobrze odbierane 

Nagrody i powołania
SIATKÓWKA | Bardzo dobra praca szkoleniowa w rumskim klubie przynosi efekty nie tylko 
w postaci wyników. 

przez władze samorządowe, 
a dzięki ich wsparciu kolejne 
sukcesy są kwestią czasu.

-Każdy sportowiec marzy 
o tym, aby reprezentować 
Polskę a powołanie do kadry 
narodowej jest ogromnym 
wyróżnieniem i motywacją 
do dalszych treningów – wy-
jaśnia trener Robert Sawicki. 
- W ostatnich dniach  trzy wy-
chowanki klubu z Rumi otrzy-
mały decyzje o włączeniu do 
kadr narodowych. 

Najmłodsza Paulina Dama-
ske weźmie udział w zgrupo-
waniu kadry rocznika 2000 
w Szczyrku, a następnie będzie 
reprezentować nasz kraj pod-
czas turnieju we Włoszech. 
Paulina urodziła się w 2001 
roku, więc powołanie do Ka-
dry Polski 2000 jest tym bar-
dziej cenne. Bardzo dobre wy-
stępy na plaży zaowocowały 
powołaniami do kadry narodo-
wej w siatkówce plażowej dla 
Angeliki Wilczyńskiej i Mag-
daleny Orlickiej. Powołanie 
otrzymała także Sandra Ko-
rusiewicz, która w bieżącym 
sezonie wypożyczona jest do 
Zrywu Volley Iława. Akademia 
Piłki Siatkowej Rumia istnieje 
dopiero trzy lata. Klub nie od-
żegnuje się od kontynuacji tra-
dycji siatkarskich, ale pod każ-
dym względem buduje swoją 
pozycję od zera. Tym bardziej 
ogromne wrażenie robi jakie 
sukcesy odnosi i jak dobrze się 
rozwija.

TURNIEJ | W hali gimna-
stycznej ZSO nr 2 w Gdańsku 
odbyła się kolejna edy-
cja  osowskiego turnieju 
pierwszego kroku w judo 
i mistrzostwa Gimnazjum nr 
33 o puchar dyrektora ZSO 
nr 2 w Gdańsku. 

W zawodach wystartowała 
liczna grupa judoków Drago-
na Wejherowo, którzy trenują 
na co dzień w wejherow-
skim Elektryku. Podopiecz-
ni Macieja Syski i Mariusza 
Jaszewskiego wywalczyli 
w zawodach dwa złote meda-
le i jeden srebrny. Jako pierw-
si na matach stanęli gim-
nazjaliści, wśród których 
walczyła Paulina Kaczyńska 
i Mateusz Krzemiński. Pau-
lina zajęła pierwsze miejsce 
wśród dziewczyn, a następnie 
poza konkursem wystartowa-
ła z chłopcami w kategorii do 
52 kg, gdzie przegrała dopiero 
w finale. Mateusz miał dużą 
szansę na medal jednak oprócz 
niego jeszcze dwóch zawod-
ników zgromadziło podobną 
liczbę punktów i waga zade-
cydowała o tym, że ostatecz-
nie zajął bardzo wysokie piąte 
miejsce. Wśród ponad dwu-
stu dzieci z całego Pomorza, 
którzy przystąpili do turnieju 

pierwszego kroku, najlepiej 
zaprezentowała się Karolina 
Skwarło i Jakub Sieńko, któ-
rzy dotarli do finałów swoich 
kategorii. Karolina  w kate-
gorii wagowej do 34 kg nie 
dała szans rywalom i pewnie 
wygrała swoje cztery walki, 
zdobywając swój pierwszy 
złoty medal w judo. Jakub 
w licznie obsadzonej katego-
rii wagowej do 31 kg na 18 
startujących dotarł do finału, 
gdzie nie zdołał pokonać swo-
jego rywala i zakończył za-
wody ze srebrnym medalem. 

O krok od medalu zawody 
zakończył Marcel Janowczyk, 
który wygrał swoje walki 
eliminacyjne jednak porażki 
w walce półfinałowej i walce 
o trzecie miejsce spowodowa-
ły, że ostatecznie zajął bardzo 
dobre piąte miejsce. W tur-
nieju wystartowali również 
Tymoteusz Pietrucha , zajmu-
jąc siódme miejsce i  Antoni 
Kaczyński Antoni z dziewiątą 
pozycją, a na miejscach 9-12 
zostali sklasyfikowani Kornel 
Szalewski, Robert Zgleński 
i Bartosz Piotrowski. (DD)
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WEJHEROWO | W najbliż-
szą niedzielę szczypiorniści 
Tytanów Wejherowo zagrają 
ostatni w tym sezonie mecz 
przed własną publicznością. 

Przeciwnikiem ich będzie 
„naszpikowany” utalentowa-
ną młodzieżą, SMS ZPRP II 
Gdańsk. Spotkanie rozpocz-
nie się o godzinie 15:00 
w Hali Zespołu Szkół nr 1 
w Wejherowie. 
 Nastroje w ekipie Pawła 
Paździochy są bojowe, 
bowiem drużyna chce jak 
najlepiej zaprezentować się 
przed kibicami w ostatnim 
meczu sezonu na własnym 
terenie. 
- Postaramy się sprawić miły 
prezent kibicom, bo to dla 
nich gramy- mówi Jakub 
Łosiński. W pierwszym 
meczu, co prawda, górą byli 
goście, ale wygrali niewielką 
różnicą bramek, prowadząc 
do przerwy zaledwie 16:15. 
- Jeśli zagramy swoje, to po-
winno być dobrze. Mam na-
dzieję, że chłopaki są dobrze 
zmotywowani do meczu”- 
dodaje trener Paździocha. 
W ostatnim swoim meczu 
szczypiorniści SMS-u poko-
nali lidera z Grudziądza i na 
pewno będą chcieli podtrzy-
mać passę zwycięstw. (kp) 
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Pojedynek z ks chwaszczy-
no był bardzo udany dla całej 
drużyny, a dla pana w spo-
sób szczególny w związku 
z ustrzeleniem hattricka. to 
wy byliście tak mocni tego 
dnia czy rywal zagrał po pro-
stu słabo?

Przede wszystkim realizowali-
śmy na boisku to, co trener nam 
nakreślił nam przed meczem. 
W czasie spotkania właściwie 
wszystko szło po naszej myśli. 
To był dobry mecz w naszym 
wykonaniu, ponieważ zrealizo-
waliśmy nasze założenia w stu 
procentach i zapewne stąd taki 
rezultat. Co do przeciwnika, 
to jesienią przegraliśmy u nich 
0:2 i chcieliśmy wziąć mały 
rewanż. To, że wpadło siedem 
bramek, oznacza, iż udało się 
nam to uczynić z potrójną siłą.

do tej pory radzicie sobie bez 
zarzutu w rundzie wiosennej. 
od pierwszego spotkania 
z Leśnikiem Manowo wyka-
zujecie aspiracje do wygra-
nia zmagań w waszej grupie. 
czujecie się pewniejsi niż je-
sienią?

- Można tak powiedzieć, po-
nieważ nie straciliśmy do tej 
pory w tej rundzie tak głupio 
punktów jak to nam się wcze-
śniej zdarzało. Takie przypadki 
miały miejsce w meczach prze-
ciwko Lechii, Gwardii czy Bał-
tykowi Koszalin. Staramy się 
każdą rywalizację przechylać 
na swoją stronę, a co będzie na 
koniec sezonu, to zobaczymy. 
Naszym najbliższym rywalem 
jest Kaszubia i niewątpliwie 
w Kościerzynie czeka nas we-

ryfi kacja, która pokaże, w któ-
rym miejscu jesteśmy. Gdyby 
udało się wygrać, osiągnęliby-
śmy przewagę sześciu punktów 
nad drugim miejscem, więc 
jedziemy tam w bojowych na-
strojach.

Wspomniał pan o potyczce 
z kaszubią. Wydaje się, że 
podczas tego istotnego star-
cia będziecie mogli liczyć na 
szczególną pomoc waszych 
kibiców, którzy planują po-
jawić się w sporej grupie na 
kościerskim obiekcie.

- Chociaż mecz zaplanowano 
na godzinę 12, to słyszeliśmy, 

że niektórzy nawet z pracy się 
zwalniają, żeby nam pomóc. 
Fani przyjadą autokarami spe-
cjalnie dla nas, więc tym bar-
dziej zapowiada się ciekawa 
konfrontacja z dużą liczbą wi-
dzów.

Wasza dobra gra na wiosnę 
jest zauważalna. co wpły-
wa decydująco na widoczną 
dotychczas poprawę? nowe 
twarze w zespole czy uregu-
lowana sytuacja z władzami 
miasta? a może wszystko 
składa się naraz?

- Przyjście kilku zawodników, 
między innymi Pawła Brzuze-

go i Pawła Czoski, wzmocni-
ło rywalizację w naszej dru-
żynie. Każdy chce grać, jest 
duże zaangażowanie na tre-
ningach, ale wiadomo, że jest 
tylko jedenaście miejsc, a ze-
spół liczy prawie dwudziestu 
graczy. Myślę, że ta walka 
o skład dobrze wpływa na 
całą ekipę i dlatego czerpiemy 
same korzyści z tego tytułu. 
Sądzę, że każdy element ma 
swój wymiar, gdyż również 
relacje z władzami miasta są 
zadowalające i oby tak dalej.

Chcieliśmy rewanżu
WYWIAD | Z Krzysztofem Rzepą, napastnikiem Gryfa Wejherowo, autorem trzech goli w mi-
nionym spotkaniu przeciwko KS Chwaszczyno, rozmawia Krzysztof Handke.

lp. Nazwa drużyny M PKT

1 Gryf Wejherowo 18 37

2 Kaszubia 
Kościerzyna

18 34

3 Lechia II Gdańsk 18 33

4 Gwardia Koszalin 18 32

5 Arka II Gdynia 18 30

6 Bałtyk Gdynia 18 30

7 Drawa Drawsko 
Pomorskie

18 29

8 Cartusia Kartuzy 18 29

9 Chemik Police 18 25

10 KS Chwaszczyno 18 23

11 Pogoń II Szczecin 18 20

12 GKS Przodkowo 18 19

13 Bałtyk Koszalin 18 17

14 Astra Ustronie
Morskie

18 16

15 GKS Leśnik 
Manowo

17 12

16 Rasel Dygowo 17 11

CzYTaj, 
KOMENTUJ:

ks cHwasZcZyno 
roZGromione
Wejherowianie nie dali żadnych 
szans rywalom i udanie zrehabilito-
wali się gościom za porażkę 0:2 na 
wyjeździe.

Gryf wejherowo - 
ks chwaszczyno 7:1 (2:0)

Bramki: 
10’ P.Brzuzy, 25’, 77’, 89’ K.Rzepa, 54 
K.Wicki, 65’, 90’+2 G.Gicewicz - 86’ 
K.Szerszeń

Gryf: 
W.Ferra - M.Fierka (67’ M.Kenner), 
P.Kostuch, M.Osłowski, M.Wiśniewski 
(87’ K.Godula) - G.Gicewicz, P.Kołc, 
P.Czoska, P.Brzuzy - K.Wicki (79’ 
K.Cysewski), K.Rzepa.

ks: 
D.Grubba - M.Skibowski (29 J.Kwit), 
P.Bejrowski, R.Zbrzyzny, P.Ziółkowski, 
P.Kuss, A.Skierkowski (66’ M.Data), 
M.Dampc (56’ K.Szerszeń), Ł.Czer-
wionka, B.Nałęcz, M.Mitura.

czerwona kartka: 
71’ P.Ziółkowski (KS Chwaszczyno)
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od pierwszego meczu futbolowej reprezen-
tacji polski minie w grudniu br. dziewięćdzie-
siąt cztery lata. 

Przez ten czas drużyna reprezentacyjna miała pięćdzie-
sięciu dziewięciu trenerów, czy jak kto woli selekcjo-
nerów, a nawet czasami zwanych kapitanami związko-
wymi. Średnio, mniej więcej co półtora roku mieliśmy 
nowego selekcjonera. Biorąc pod uwagę, że niektórzy 
trenerzy dwa lub więcej razy obejmowali reprezen-
tację, zmiany trenerów były jeszcze częstsze. Najwię-
cej meczów reprezentacja rozegrała pod wodzą An-
toniego Piechniczka. W latach 1981-1986 oraz 1996-
1977 w sumie 74 spotkania – 26 zwycięstw, 21 remi-
sów i 27 porażek. Trener ów doprowadził naszych fut-
bolistów do trzeciego miejsca na Świecie w 1982 roku 
w Hiszpanii. Drugi z „długowiecznych” trenerów, jak 
na nasze polskie zwyczaje, to Kazimierz Górski. W la-
tach 1966 oraz 1971-1976 72 spotkania – 41 zwy-

cięstw, 14 remisów i 17 porażek, w tym mistrzostwo 
olimpijskie w 1972 roku, wicemistrzostwo olimpijskie 
w 1976 roku oraz trzecie miejsce na MŚ w RFN w 1974 
roku. Trzecie miejsce zajmuje Andrzej Strejlau – w la-
tach 1974 oraz 1989-1993 57 meczów,  w tym 21 zwy-
cięstw, 22 remisy i 14 porażek. Byli też tacy trenerzy, 
którzy prowadzili reprezentację tylko w jednym me-
czu.  Józef Szkolnikowski był trenerem tylko w pierw-
szym meczu w historii polskiej reprezentacji: Buda-
peszt, 18 grudnia 1921, 0:1 z Węgrami. Oprócz nie-
go byli także: Edward Cetnarowski, Władysław Jentys, 
Tadeusz Orzelski i Ignacy Rosenstock przed II wojną 
światową, oraz Jan Nowak, Mieczysław Kaczanow-
ski, Tivadar Kiraly, Alfred Nowakowski, Alojzy Sitko, 
Artur Woźniak i Krzysztof Pawlak po 1945 roku. Gdy 
do tego dodamy tych, którzy prowadzili reprezenta-
cję dwa, trzy, cztery czy pięć razy, trudno się dziwić, że 
PZPN zmieniał trenerów jak przysłowiowe rękawiczki. 
Biorąc pod uwagę, że dotychczas reprezentacja roze-
grała 789 ofi cjalnych spotkań, każdy z 59. trenerów 

prowadził tę 
najważniej-
szą drużynę 
średnio nie-
wiele ponad 13 
razy. Gdy spoj-
rzymy na ilość 
selekcjonerów re-
prezentacji Niemiec, 
to wprost trudno o ko-
mentarz. W sumie było to 
10. trenerów w latach 1926-2015. 
Gdy dodamy do tego 12. trenerów reprezentacji NRD 
(1952-1990) i cały komitet trenerów DFB w latach 
1908-1926, to i tak daleko Niemcom do naszej pięć-
dziesiątki dziewiątki. Adam Nawałka jest za sterem od 
2013 roku. Czy zdoła pobić rezultat Antoniego Piech-
niczka? Do rekordu Niemca Seppa Herbergera (1936-
1964) z pewnością się nie zbliży.
Zbigniew chuchała

kalendarium FUTBOLOWE
www. gwe24.pl

Najważniejsze informacje z całego powiatu

Polub nasz profi l na facebook’u i bądź na bieżąco:

fb.com/gwe24

PIŁKA RĘCZNA | W sali 
sportowej Zespołu Szkół 
w Starzynie odbyła się XVI 
Powiatowa Gimnazjada 
Młodzieży Szkolnej w piłce 
ręcznej dziewcząt. 

W zawodach wystartowa-
ło sześć drużyn dziewcząt 
z terenu powiatu, grając 
w dwóch grupach syste-
mem „każdy z każdym”. 
W grupie A Zespół Szkół nr 
1 Władysławowo przegrało 
z Gimnazjum w Wierzchu-
cinie 2:3, Wierzchucino 
uległo Zespołowi Szkół 
w Żelistrzewie 1:6 a Że-
listrzewo zremisowało 
z Władysławowem  6:6. Na-
tomiast w grupie B Zespół 
Szkół w Darzlubiu zremi-
sowało z Zespołem Szkół 
w Starzynie 0:0, Starzyno 
przegrało z Gimnazjum 
w Krokowej 3:8 a Krokowa 
wygrała z Darzlubiem 13:3. 

W meczu o trzecie miejsce 
Wierzchucino rozgromiło 
Starzyno  6:3. Natomiast 
w fi nale Żelistrzewo prze-
grało z Krokową  wynikiem 
2:5. Mistrzyniami powiatu 
zostały dziewczęta z Gim-
nazjum w Krokowej w skła-
dzie: Julia Grygiel, Agniesz-
ka Dettlaff, Natalia Miotk, 
Wiktoria Minga, Aleksandra 
Nagel, Justyna Lademann, 
Kinga Styn, Aleksandra 
Ceynowa, Julia Ciskowska, 
Klaudia Dominik i Kinga 
Kielińska pod opieką Toma-
sza Błażejewskiego i Miro-
sławy Centkowskiej. Zespół 
awansował do półfi nałów 
XVI Wojewódzkiej Gimna-
zjady Młodzieży Szkolnej, 
która odbędzie się w Bol-
szewie. W nagrodę zespoły 
otrzymały pamiątkowe dy-
plomy i medale.

(DD)

Szczypiorniści 
mistrzami
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Już 27, 28 i 30 marca pozna-
my piłkarskich mistrzów wo-
jewództwa pomorskiego do lat 
8, 10 i 12 w kategorii dziew-
cząt i chłopców. 

Rozgrywki wojewódzkie 
wyłonią uczestników fi na-
łu ogólnopolskiego, którego 
decydujące mecze rozegrane 
zostaną 2 maja na Stadionie 
Narodowym w Warszawie, 
bezpośrednio przed fi nałem 
Pucharu Polski. Nagrodą 
główną XV edycji Turnieju 
jest wyjazd na mecz reprezen-
tacji Polski. Do trwającej XV 
edycji zgłoszonych zostało 
ponad 270 tys. dzieci. Po ro-
zegraniu eliminacji gminnych 
i powiatowych rywalizacja 
o Puchar Tymbarku przenosi 
się na poziom wojewódzki. 
Finał województwa pomor-
skiego rozegrany zostanie na 
murawie stadionu Arki Gdy-
nia przy ul. Olimpijskiej 5 
w Gdyni. Podczas rozgrywa-
nego 27, 28 i 30 marca fi nału 
wojewódzkiego zobaczymy 
w akcji największe piłkarskie 
talenty w regionie. Na boiska 
wybiegną najlepsi młodzi pił-
karze i piłkarki do lat 8, 10 
i 12. Nowością edycji są od-
dzielne rozgrywki dla katego-
rii U-8. Dzięki rozszerzeniu 

turnieju o dodatkowe grupy 
wiekowe, o puchar może już 
zagrać prawie każdy uczeń 
szkoły podstawowej. 

Finał województwa pomor-
skiego to piłkarskie święto 
i duże wydarzenie pełne spor-
towych emocji, atrakcji oraz 
gości specjalnych. Dla dzieci 
to okazja przeżycia prawdzi-
wej piłkarskiej przygody i za-
prezentowania swoich umiejęt-

ności w niezwykłej sportowej 
atmosferze i przy fantastycz-
nej oprawie, jaka towarzyszy 
profesjonalnym piłkarzom. 
Dla trenerów, rodziców i ki-
biców będzie to szansa na 
doświadczenie najszczerszych 
piłkarskich emocji i zobacze-
nia na własne oczy, jak rodzą 
się talenty i przyszli reprezen-
tanci Polski. Na wszystkich 
uczestników czekać będą na-

grody, medale oraz doskonała 
zabawa. Najlepsze drużyny 
dziewcząt i chłopców do lat 10 
i 12 awansują do fi nału ogól-
nopolskiego, który zostanie 
rozegrany w Warszawie. Na-
tomiast w kategorii U-8 rywa-
lizacja o puchar swój wielki 
fi nał będzie mieć na poziomie 
wojewódzkim i podczas tych 
rozgrywek wyłonione zosta-
nie grono 16 najlepszych dru-
żyn dziewcząt i chłopców do 
lat 8 na terenie całego kraju. 
Najlepsze drużyny XV edycji 
poznamy 2 maja na Stadionie 
Narodowym, bezpośrednio 
przed fi nałem Pucharu Polski. 
Nagrodą Główną XV edycji 
będzie Puchar Tymbarku oraz 
wyjazd na jeden z najważniej-
szych meczów reprezentacji 
Polski. Turniej „Z Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbar-
ku” to największe w Europie 
rozgrywki dla dzieci w wieku 
szkolnym. Organizatorem jest 
Polski Związek Piłki Nożnej, 
a głównym sponsorem od dzie-
więciu lat jest fi rma Tymbark. 
Celem turnieju jest zachęcanie 
uczniów szkół podstawowych 
do uprawiania sportu, wyła-
nianie piłkarskich talentów 
oraz spełnianie dziecięcych 
marzeń. daria dunajska

Walka o awans 
PIŁKA NOŻNA | Startują fi nały wojewódzkie XV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Pu-
char Tymbarku”. 
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