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ZDROWIE | Dwa szpitale – specjalistyczny w Wejherowie i lecznica w Pucku – mają być połączone w jedną 
spółkę. Oznacza to sporo zmian w funkcjonowaniu placówek. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie 
jeszcze w tym miesiącu. 

Jeden szpital 
zamiast dwóch

str. 5

WEJHEROWO | Zmiany 
w budżecie miasta, uchwa-
ła o przystąpieniu Wejhe-
rowa do Stowarzyszenia 
Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot, 
dotacja dla szpitala i przy-
znanie statuetki Jakuba 
Wejhera „Za Szczególne 
Zasługi dla Wejherowa” 
to tematy, nad którymi 
pochylili się radni podczas 
nadzwyczajnej sesji rady 
miasta. 

Powodem  zwołania  sesji 
w  nadzwyczajnym  trybie 
była  potrzeba  wprowadze-
nia  zmian  w  budżecie  ze 
względu  na  rozstrzygnięty 
niedawno  budżet  obywa-
telski.  Radni  przeznaczyli 
też 1 mln zł na moderniza-
cje ul. Spacerowej. Oprócz 

nowej nawierzchni zostanie 
wykonane  odwodnienie, 
chodnik, oświetlenie i miej-
sca parkingowe.
Radni  udzielili  też  dotacji 
wejherowskiemu  szpita-
lowi  na  remont  Chirurgii 
Ogólnej  oraz  przegłoso-
wali  uchwałę  w  sprawie 
przyznania statuetki Jakuba 
Wejhera  „Za  Szczególne 
Zasługi  dla  Wejherowa”. 
To szczególne wyróżnienie 
otrzymał  Hubert  Skrzyp-
czak. 
Jedną z ważniejszych spraw 
było  też wyrażenie  zgodny 
na przystąpienie Wejherowa 
do Stowarzyszenia Obszaru 
Metropolitalnego  Gdańsk-
Gdynia-Sopot,  które  jest 
w trakcie tworzenia. 
(raf)

Budżet i statuetka
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- Te szyby tanie nie są. Nie wiem jak to teraz 
wygląda, ale kilka lat temu roczny koszt zaku-
pu tych szyb to by nowy Solaris był. Ciekawe, 
że chyba najczęściej zbijanymi szybami są te 
z przystanku w Bolszewie - przy DK6 na wyso-
kości hotelu Victoria... ciekawe. @Marcin

- Z własnej kieszeni niech zapłacą. A jak nie 
mają z czego - to odpracować.  @Iwona

- Za karę 600 godzin sprzątania deptaka 
i dworców w Wejherowie. W odblaskowym 
jednoczęściowym uniformie z napisem na 

plecach „Jestem Debilem, Sprzątam za Karę”. 
No i oczywiście pokrycie kosztów naprawy 
przystanku. @Jarek
- To jest za przeproszeniem debilizm... Naj-
pierw rozwalają wiaty a potem sami w desz-
czu mokną czekając na autobus... @Kasia

- Zlikwidować przystanek. Jak ławeczkę... 
@Zbigniew

WASZYM
ZDANIEM:

Przeglądaj, czytaj, komentuj         

Zniszczenie przystanku w Wejherowie zbulwersowało naszych Czytelni-
ków. Udało się zatrzymać sprawców tego czynu. Oto kilka Waszych ko-
mentarzy z naszego profi lu na facebooku. 

Dewastacja wiaty

Mała architektura
Jakub W. Jakub W. 

Śmiech  to  zdrowie, 
ja  wiem.  Tym  razem 
chichot  rozlega  się 
w całej Polsce. Czy-
li  Polska  będzie 
zdrowa.  Żeby 
była  jasność, 
to nie ma nic 
w spó l n ego 
z  wybora-

mi  prezydenckimi, 
choć  czy  ja  wiem?  Otóż 
w czasie  ciszy wyborczej 

dziennikarze szukali 
tematów  zastęp-
czych.  Znaleźli 
w  Wejherowie. 
W  głównym wy-

daniu  wiadomości  w  pew-
nej telewizji, tematem stała 
się  mała  architektura.  Za-
pewne  część  z  czytających 
już wie  o  co  chodzi.  Inter-
net huczał na  ten temat  już 
od  wielu  dni.  Nie  sądzę 
aby  ta  sprawa  znalazła  się 
w  najważniejszych  wiado-
mościach  TV,  gdyby  nie 
zakaz mówienia przez dwa 
dni  o  jedenastu  „wspania-
łych”.  Do  rzeczy.  Pan  Ze-
nek  usunął  ławeczkę,  czyli 
element małej  architektury. 
Kilku kolesi upatrzyło sobie 
ławeczkę  na  skwerze  przy 
ulicy  Wałowej  i  piło  tam 

piwko, czy  też  inne winko. 
Jeśli  ktoś  widzi  zbieżność 
z  kolesiami  na  ławeczce 
z serialu „Ranczo”, to wiele 
się chyba nie pomylił. Tyl-
ko, że  to Wejherowo, a nie 
Wilkowyje.  Pan  Zenek, 
to  szef  Straży  Miejskiej 
w  Wejherowie.  Wpadł  na 
genialny pomysł. Piją piwo 
na  ławeczce,  nie  słuchają 
stróżów  prawa  to  zrobimy 
im kuku i zlikwidujemy ła-
weczkę. Jak dobrze pójdzie, 
niedługo Wejherowo zosta-
nie bez ławeczek a i tak ich 
tutaj niezbyt wiele. Widzia-
łem  z  cokołu,  jak  reporter 

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

z  telewizji  rozmawiał  z  ko-
lesiami,  którzy  teraz  okupują 
kolejną  ławeczkę  przy  Placu 
Mego  Imienia,  dokładnie  na 
wprost  siedziby  Straży  Miej-
skiej. O czym  rozmawiali  nie 
powiem,  bo  gazetę  czytają 
także  nieletni.  Żeby  nikt  nie 
podejrzewał mnie o namawia-
nie do łamania prawa oświad-
czam, że pić alkoholu w miej-
scach  publicznych  nie wolno. 
Niestety  wolno  w  majestacie 
prawa  likwidować  ławeczki. 

Nie wiem jak to skomentować 
poza wyśmianiem. Mieszkań-
cy  Mojego  Miasta  nie  mogą 
wyjść z podziwu na pomysło-
wość  szefa  Straży  Miejskiej. 
Zastanawiają  się,  czy  kolej-
nego ranka zobaczą jakąś tam 
swoją  ławeczkę?  Apeluję  do 
prezia. Przywróć Pan  ławecz-
kę, co to ją pański podwładny 
zlikwidował. Za picie alkoho-
lu  na  ławeczkach  grozi  kara, 
a od karania są straże miejskie, 
policja i sądy.

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

wyślij zdjęcie

wraz z krótkim

opisem na adres:

pstryk@expressy.pl

a co mi tam chodnik...
„Mam dobry samochód, to 
wszystko mi wolno” - chyba z 
takiego założenia wyszedł kie-
rowca tego auta. I zaparkował 
w poprzek chodnika. A że pie-

si muszą omijać samochód? 
Że osoba niepełnosprawna 
na wózku albo kobieta z 
dzieckiem w wózku nie prze-
jedzie? Tu już chyba zabrakło 

wyobraźni... Zdjęcie zostało 
zrobione na ul. Wniebowstą-
pienia w Wejherowie. 
Magda, 
mieszkanka Wejherowa

         
/GWe24.pl
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O  szczegółach  tej  inwestycji 
rozmawiano  w  siedzibie  Sta-
rostwa  Powiatowego  w  Wej-
herowie.  Spotkanie  na  temat 
modernizacji  linii  kolejowej 
było  kolejnym  etapem  roz-
mów  pomiędzy  inwestorem 
(PKP  PLK  S.A)  a  samorzą-
dowcami  z  powiatu.  Podczas 
niego  omawiano  rozwiązania, 
które  mogą  zostać  wdrożone 
na  odcinku  trasy Wejherowo-
Lębork.  Na  spotkanie  zapro-
szono samorządowców z tego 
rejonu  -  w  siedzibie  powiatu 

pojawił  się  więc Maciej Mi-
lewski, zastępca wójta gminy 
Wejherowo  i  Jarosław Wejer, 
wójt gminy Luzino.
Modernizacja  linii  kolejowej 
może  oznaczać  duże  zmiany 
w  poruszaniu  się  po  powie-
cie. Jedna z koncepcji zakłada 
przebudowę przejazdu kolejo-
wego przy ulicy Sucharskiego. 
Ostry kąt, pod którym ulica łą-
czy się z linią kolejową, może 
zostać  zniwelowany  poprzez 
budowę  nowego  przejazdu 
w formie łagodnego łuku bli-

Kolejowa rewolucja
INWESTYCJA | Dodatkowy tor kolejowy i rozwiązania, które pozwolą pociągom na przejazd 
z prędkością 200 km/h. Właśnie tak może wyglądać za 5 lat linia kolejowa na odcinku Wejhero-
wo-Lębork. 

żej  centrum  miasta.  Inwestor 
planuje także modernizację albo 
stworzenie  całkowicie  nowych 
przejazdów, wiaduktów  i  pero-
nów  w  innych  miejscach  linii 
kolejowej.
Podczas  spotkania  w  siedzibie 
powiatu  inwestor  przekonywał 
wójta  Luzina,  że  przebudowa 
stacji  w  tej  miejscowości  nie 
pokrzyżuje  gminnych  planów 
budowy  w  tym  miejscu  węzła 
przesiadkowego.
Modernizacja linii kolejowej na 
odcinku Lębork - Wejherowo na 
razie  ma  cztery  warianty. Wa-
riant pierwszy zakłada podnie-
sienia prędkości na całej linii do 
140 km/h i wymianę wybranych 
urządzeń, według wariantu dru-
giego  prędkość  na  linii  wzro-
śnie do 160 km/h a długie mi-
janki zostaną wprowadzone na 
odcinkach: Wejherowo-Luzino, 
Strzebielino  Morskie-Bożepo-
le  Wielkie,  Godętowo-Lębork, 
docelowa długość peronów ma 
wynieść 200 metrów (za wyjąt-

kiem tych w Lęborku, Wejhero-
wie  i  Słupsku,  które mają  400 
metrów). W przypadku warian-
tu  trzeciego prędkość wzrośnie 
do  160 km/h  a między Wejhe-
rowem  i  Lęborkiem  powstanie 
dodatkowy tor, wariant czwarty 
również  zakłada  budowę  dru-
giego  toru  i  taki  przebieg  linii 
kolejowej  i  urządzenia,  które 
umożliwią  przejazd  pociągów 
z prędkością 200 km/h.
- Inwestycja w wariancie czwar-
tym umożliwi taką prędkość, ale 
nie  oznacza  ona,  że  wszystkie 
pociągi  będą  tam  się  porusza-
ły  jadąc  200  km/h  -  uzupełnili 
podczas  spotkania  przedstawi-
ciele inwestora.
Modernizacja  linii  kolejowej 
jest aktualnie na wstępnym eta-
pie.
- Do końca roku powstanie stu-
dium wykonalności  inwestycji. 
Cała  inwestycja  może  zostać 
zakończona  około  2020  roku  - 
informuje  Jerzy Majder  z  PKP 
PLK S.A. (gb)fo

t. 
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-  Ważne  jest,  by  docenić 
ciężką pracę strażaków i  trud, 
jaki  niejednokrotnie  wkładają 
w  ratowanie  nie  tylko  mająt-
ków,  ale  także  życia  -  mówił 
o  strażakach  ochotnikach 
z  gminy  Wejherowo  podczas 
Mszy  dziękczynnej  ks.  Jerzy 
Osowicki.
O  wyjątkową  oprawę  mszy 

zadbały  zastępy  gminnych 
jednostek  strażackich,  które 
rozpoczęli  uroczystość  po-
chodem,  gdzie  obok  nowo-

czesnych  wozów  mogliśmy 
także  obejrzeć  nieużywany 
w dzisiejszych operacjach wóz 
drewniany. Całość uświetniała 
orkiestra dęta pod opieką Wal-
demara Szczypiora.
Dopełnieniem  uroczystości 

było  bez  wątpienie  przeka-
zanie  Ochotniczej  Straży  Po-
żarnej  w  Górze  zakupionego 
przez  Gminę  Wejherowo  sa-
mochodu  pożarniczego.  Klu-
czyki do pojazdu wartego po-
nad 142 tys. druhom przekazał 

wójt  Henryk  Skwarło,  który 
podczas przemówienia wyraził 
uznanie dla działań wszystkich 
ochotników  poświęcających 
swój  czas  i  niejednokrotnie 
obowiązki  rodzinne dla dobra 
społecznego.  Poza  samocho-
dem Wójt przekazał także pre-
zent  w  postaci  aparatu  tleno-
wego, a na ręce 16 strażaków, 
wraz z kierownikiem Referatu 
Zarządzania  Kryzysowego 
Zbigniewem  Kowalewskim, 
złożył  wyróżnienia  i  nagrody 

fi nansowe  za  dotychczasową 
służbę.
Prezes  OSP  Góra  Monika 

Dampc  także  podziękowała 
wszystkim,  którzy  przysłużyli 
się  do  zakupu  nowego  sprzę-
tu.  Zaraz  po  części  ofi cjalnej, 
wszyscy  obecni  raczyli  się 
przysmakami  niezawodnych 
pań  z  Koła  Gospodyń  Wiej-
skich  Bolszewo,  które  na  tę 
okazję przygotowały mnóstwo 
wybornych dań.

(UGW, oprac. raf)

Nowy wóz 
dla strażaków
GM. WEJHEROWO | W Górze odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. To wyjątkowe świę-
to, bowiem właśnie strażacy we wszystkich badaniach społecznych cieszą się największym zaufa-
niem obywateli.
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Strażacy ochotnicy z Góry 
mają nowy samochód

EUMIA | Każde po-
prawnie skonstruowane 
logo jest nowoczesnym 
elementem graficznym, 
bez którego właściwa 
promocja byłaby znacznie 
utrudniona. 

Dlatego  też  prócz  her-
bów i oficjalnej symboliki 
wizualnej  wiele  nowocze-
snych  samorządów  może 
poszczycić  się  własnym 
logo.  Tak  jest  w  Rumi, 

Nowe logo 
miasta

która  ostateczną  wersję 
logo  wyłoniła  w  formie 
konkursowej. 
Laureatką  konkursu  na 

opracowanie  projektu 
graficznego  logo  Gminy 
Miejskiej  Rumia  zosta-
ła  Ewa  Gillner  z  Pozna-
nia.  Konkurs  ogłoszono 
z  inicjatywy  burmistrza 
Rumi  Michała  Pasiecz-
nego w kwietniu br. Cie-
kawy,  kolorowy  projekt 
odnoszący  się  w  sposób 
niestandardowy do wielo-
rakiej  symboliki,  zdobył 
największe  uznanie  Ko-
misji  Konkursowej.  Na 

otwarty  konkurs wpłynęło 
kilkadziesiąt  projektów, 
nadesłanych przez autorów 
z  całej  Polski. Wybór  był 
więc  trudny,  ale  w  końcu 
udało  się wyłonić zwycię-
ską pracę. 
-  Rumia  stawia  na  nowy 

wizerunek,  związany 
z ekologią i technologiami 
innowacyjnymi,  stąd  też 
spodobała  nam  się  obec-
ność  odniesień  do  takich 

elementów,  jak  morze,  las 
czy  nasza  Zagórska  Struga 
–  mówi  Stanisław  Pogo-
rzelski, zastępca burmistrza 
Rumi.  –  Chcemy  również 
pamiętać  o  naszej  kaszub-
skiej  tożsamości  –  czego 
obrazem  są  użyte  tradycyj-
ne, kaszubskie kolory.
Nowe  logo  będzie  czę-

ścią  oficjalnej  identyfikacji 
graficznej  miasta  i  będzie 
przeznaczone do celów pro-
mocyjnych  i  reklamowych. 
W oficjalnej urzędowej ko-
respondencji i pismach sto-
sowany  będzie  herb  Rumi. 
(raf)

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

fb.com/gwe24
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Na  mocy  tych  uchwał  Wo-
jewódzki  Szpital  Specjali-
styczny  w  Słupsku  zostanie 
przekształcony w  spółkę  pra-
wa  handlowego,  natomiast 
dwie  placówki  (Szpital  Spe-
cjalistyczny  im.  F.  Ceynowy 
w  Wejherowie  oraz  Szpital 
Pucki)  zostaną  połączone 
w jedną spółkę. 
Uchwały te zostały przesłane 

do  zaopiniowania  do  związ-
ków zawodowych. Ostateczne 
decyzje w sprawie przekształ-
cenia szpitala w Słupsku oraz 
połączenia  szpitalnych  spółek 
w Pucku i Wejherowie podej-
mie Sejmik Województwa Po-
morskiego 25 maja br.
- Połączenie  szpitala wejhe-

rowskiego i puckiego w jedną 
spółkę przyniesie sporo korzy-
ści – argumentuje Małgorzata 
Pisarewicz,  rzecznik  prasowy 
Urzędu  Marszałkowskiego 
Województwa  Pomorskie-
go. - Z uwagi na fakt, iż obie 
spółki  prowadzą  swoją  dzia-
łalność  na  sąsiadującym  ob-
szarze  oraz  udzielają  świad-
czeń  zdrowotnych  w  oparciu 
o  kontrakt  z  NFZ,  głównie 
pacjentom  zamieszkującym 
teren powiatu wejherowskiego 
i  powiatu  puckiego,  za  połą-
czeniem spółek przemawia m. 
in.: wzmocnienie pozycji obu 
szpitali w przyszłych postępo-
waniach  konkursowych NFZ; 

scalenie    działalności  leczni-
czej  w  regionie  i  dostosowa-
nie polityki zdrowotnej do re-
gionalnego  zapotrzebowania 
na  zaświadczenia  zdrowotne; 
podniesienie  bezpieczeństwa 
mieszkańców regionu poprzez 
dostosowanie  jakości  opieki 
do  standardów  szpitali  akre-
dytowanych,  ograniczenie 
wewnętrznej  konkurencji  – 
zmniejszenie  konkurencji  na 
etapie  kontraktowania  z NFZ 
w  wybranych  zakresach 

świadczeń;  bardziej  efektyw-
ne  wykorzystanie  zasobów 
(kadry,  sprzętu  i  aparatury 
medycznej),  co  wpłynie  na 
poprawę dostępności i jakości 
udzielanych  świadczeń;  moż-
liwość wejścia na nowe rynki 
i rozwój działalności, w szcze-
gólności  poszerzenie  ofer-
ty  świadczeń  zdrowotnych; 
możliwość  polepszenia  bazy 
sprzętowej i warunków hospi-
talizacji  w  szpitalu  w  Pucku, 
optymalizacja  procesów  za-

rządczych, możliwość wspól-
nego  planowania  inwestycji, 
co  wpłynie  na  obniżenie  ich 
kosztów  w  dłuższej  perspek-
tywie czasu, wspólna polityka 
zakupowa  (wspólne  zakupy 
wybranych  materiałów  me-
dycznych,  energii  cieplnej 
i  elektrycznej  oraz  optymali-
zacja  procesu  zakupowego, 
w  rezultacie  zwiększenie  siły 
przetargowej  względem  do-
stawców pozwalające osiągnąć 
lepsze warunki handlowe).

Duży może więcej
ZDROWIE | Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa 
Pomorskiego dotyczące znaczących zmian w funkcjonowaniu trzech pomorskich szpitali.

andrzeJ zieLenieWSki, 
prezes zarządu i dyrektor 
szpitala w Wejherowie

- Połączenie nie będzie zagrożeniem dla 
żadnej z dwóch placówek. Musimy na to 
spojrzeć z dwóch perspektyw – dnia dzi-
siejszego i przyszłości. Szpital wejherow-
ski,  jeśli chodzi o kontraktowanie świad-
czeń przez NFZ, wiele lat był traktowany 
„po macoszemu”. A przecież nasz szpital 

wykonuje bardzo dużo świadczeń. Wiele lat poświęciliśmy, by to 
podejście Funduszu zmienić. Tę pozycję musimy jeszcze umoc-
nić, Nasz placówka ma ogromne znaczenie nie tylko dla dwóch 
powiatów, staliśmy się zabezpieczeniem też dla Gdyni. Fundusz 
planuje kontraktowanie świadczeń na co najmniej 5, a prawdo-
podobnie nawet na 10 lat. Połączenie szpitali wejherowskiego 
z puckim spowoduje, że będziemy zabezpieczać opiekę zdrowot-
ną dla 280 rys. mieszkańców. Czyli więcej, niż jest mieszkańców 
Gdyni. To nam otwiera całkowicie nowe możliwości pozyski-
wania pieniędzy, bo wiadomo, że duży może więcej. Chcemy 
stać się placówką kompleksową. Trzy najważniejsze dziedziny, 
które szpital po połączeniu będzie musiał zapewnić, to hospitali-
zacja, poradnia specjalistyczna i rehabilitacja. Obecnie nie jeste-
śmy tego zapewnić. Konsolidacja z Puckiem, a w perspektywie 
ze szpitalem w Helu, to umożliwi. Szczegółowych planów, jakie 
świadczenia który szpital będzie zapewniał, na dzień dzisiejszy 
nie chcę ujawniać. Zapewniam jednak, że ani pracownicy, ani 
pacjenci, nie mają powodów do obaw.  

GaBrieLa LiSiuS, 
starosta powiatu wejherowskiego

Najgorszy  jest  brak  kompletnej  infor-
macji. Stąd to dzisiejsze posiedzenie. Je-
stem przekonana, że konsolidacja będzie 
ogromną  szansą  dla  wejherowskiego 
szpitala.  Szczególnie  w  kontekście  no-
wych perspektyw pozyskiwania funduszy 
ze środków Unii Europejskiej oraz  i no-
wych kontraktów z NFZ. Poza tym trzeba 

wziąć pod uwagę, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. 
Być może niedługo będzie np. potrzeba otwarcia oddziału geria-
trycznego. Jeden szpital nie byłby w stanie zapewnić wszystkich 
świadczeń na wszystkich oddziałach. Połączone szpitale stwa-
rzają takie możliwości. Musimy patrzeć perspektywicznie.
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Jeszcze w tym roku Szko-
ła Podstawowa nr 9 w Wej-
herowie doczeka się drugiej 
sali  sportowej. Sala sporto-
wa o powierzchni 448,33 m 
kw.  z  zapleczem,  stworzy 
dodatkowe  warunki  do  re-
alizacji  programu  naucza-
nia wychowania fizycznego 
dla  uczniów wejherowskiej 
„dziewiątki”. Będzie służy-
ła  także  Wejherowskiemu 
Klubowi Karate. 
Wjazd do sali będzie znaj-

dował  się  od  ul.  Spacero-
wej,  gdzie  powstaną  także 
dodatkowe  miejsca  parkin-
gowe.  
-  Jest  to  inwestycja długo 

oczekiwana  przez  uczniów 
tej  szkoły  i  mieszkańców 
Wejherowa – mówi Bogdan 
Tokłowicz,  główny  specja-
lista ds. oświaty w Wejhero-
wie.  – Przy Szkole Podsta-
wowej nr 9 znajduje się już 
zespół  boisk,  nowoczesny 
plac zabaw, jest tu także je-
dyne w Wejherowie boisko 
trawiaste, które posiada na-

Powstaje sala sportowa
WEJHEROWO | Przy Szkole Podstawowej nr 9 rozpoczęła się budowa sali sportowej. Powstaje w miejscu, gdzie stał „barak”.

wodnienie. Nowo powstająca 
sala  sportowa stworzy dodat-
kowe warunki  do  uprawiania 
sportu. 
Warto  dodać,  że  wszystkie 

placówki oświatowe, którymi 
zarządza  miasto  Wejherowo, 

posiadają  sale  gimnastyczne. 
Zespół Szkół nr 3 na ulicy Na-
nickiej posiada cały kompleks 
sportowy,  wraz  z  basenem, 
boiskami i lodowiskiem.
Podobnie  wyposażony  jest 

Zespół  Szkół  nr  1  na  ulicy 

Śmiechowskiej.  Uczniowie 
mogą  tam  korzystać  z  profe-
sjonalnej  sali  gimnastycznej 
oraz boisk.
Sale posiadają  także Zespół 

Szkół  nr  2  przy  ulicy  Gdań-
skiej oraz Zespół Szkół Ogól-

nokształcących nr 2 przy ulicy 
Kaszubskiej w Wejherowie.
Obiekty  sportowe  stwarza-

ją warunki dla prawidłowego 
rozwoju  fizycznego  uczniów, 
dlatego tak ważne jest zadba-
nie o sale i boiska.

Budowa sali sportowej 
już się rozpoczęła

Fo
t. 
Ra
fa
ł K

or
bu
t

WEJHEROWO | Miasto 
otrzymało dwie nomina-
cje podczas gali III edycji 
konkursu Gmina Przyjazna 
Przedsiębiorcom. 
Ogłoszenie wyników  kon-

kursu i wręczenie wyróżnień 
miało  miejsce  w  Gdańsku. 
Z  rąk  Janusza  Lewandow-
skiego,  który  przewodniczy 
Radzie  Gospodarczej  przy 
Prezesie  Rady  Ministrów, 
wyróżnienia  odebrał  sekre-
tarz  miasta  Bogusław  Su-
wara.
Otwarcia  gali  dokonała 

Teresa Kamińska, prezydent 
Rady Regionalnej  Izby Go-
spodarczej Pomorza.
W kategorii „Gmina Przy-

jazna  Przedsiębiorcom” 
w grupie miast i gmin miej-
sko-wiejskich  do  finału  no-
minowano  6  miast:  Wejhe-
rowo, Tczew, Rumię, Ustkę, 
Starogard  i  Lębork.  Tytuł 
laureata  otrzymał  Tczew. 
Przypomnijmy,  że  Mia-
sto  Wejherowo  otrzymało 
ten  tytuł  w  ubiegłym  roku. 
W kategorii „Gmina aktyw-
na na rzecz przedsiębiorców” 
w grupie miast i gmin miej-
sko-wiejskich  do  finału  no-
minowano  6 miast:  Pelplin, 
Tczew,  Sztum,  Nowy  dwór 
Gdański, Lębork  i Wejhero-
wo. Tytuł  laureata  otrzymał 
Pelplin. (raf)

Przyjaźni 
przedsiębiorcom
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FELIETON | Uważam, że 
warto poświęcić cały fe-
lieton ocenie stosunków 
polsko-rosyjskich, jaka 
znalazła się w przedsta-
wionej Sejmowi przez 
ministra Grzegorza Sche-
tynę, informacji na temat 
zadań polskiej polityki 
zagranicznej w 2015 
roku. Przemawia za tym 
ich szczególne znaczenie 
dla naszego bezpieczeń-
stwa.

Oczywiście, nie tylko temu 
była  poświęcona  informacja 
ministra  Schetyny.  Obej-
mowała  ona  cały  wachlarz 
zagadnień,  wchodzących 
w  obszar  polskiej  polityki 
zagranicznej. Znaczną część 
swojego  wystąpienia,  po-
święcił on ocenie naszych re-
lacji  ze Stanami Zjednoczo-
nymi,  Kanadą,  dynamicznie 
rozwijającymi  się  Chinami, 
Indiami, Japonią, Koreą Płd. 
oraz  państwami  ASEAN, 
oczywiście  UE,  akcentując 
za  każdym  razem  zadania, 
jakie  stają  przed  naszą  dy-
plomacją. Mówił  też  o  zna-
czeniu współpracy w ramach 
Trójkąta  Weimarskiego 
(Polska,  Niemcy  i  Francja) 
oraz  Grupy Wyszehradzkiej 
(Polska,  Czechy,  Słowacja 

i Węgry),  a  także  o  potrze-
bie wzmocnienia wschodniej 
flanki NATO, co już stopnio-
wo się dzieje. Poinformował 
przy  okazji,  że  Polska,  po 
to, by  jej głos był  słyszalny 
także  poza  Europą,  zgłosiła 
swoją  kandydaturę  na  nie-
stałego  członka  Rady  Bez-
pieczeństwa  ONZ  w  latach 
2018-19.  Jak widać, pól na-
szej  aktywności  międzyna-
rodowej  jest  coraz  więcej, 
co  nie  powinno  dziwić,  bo 
w sytuacji, gdy świat targany 
jest  poważnymi  kryzysami 
gospodarczymi  i  politycz-
nymi,  a  nawet  konfliktami 
zbrojnymi, na  szczęście  tyl-
ko w wymiarze regionalnym, 
musimy umieć zadbać o na-
sze  bezpieczeństwo  i  nasze 
żywotne  interesy  narodowe. 

Wróćmy  jednak  do  naszych 
stosunków z Rosją. Niestety 
od pewnego czasu nie są one 
dobre,  a  ostatni  rok  przy-
niósł ich dalsze ochłodzenie. 
Na ten stan wpływa nie tylko 
konflikt na Ukrainie, którego 
Rosja, wbrew  temu co głosi 
jest  stroną.  To  oczywiste, 
że  pomni  doświadczeń  hi-
storycznych,  nie  jesteśmy 
obojętni na  to,  co dzieje  się 
za naszą wschodnią granicą. 
Niepokoją nas m.in. kampa-
nie  oszczerstw,  których  ce-
lem  jest  wywołanie  zamętu 
w polskiej przestrzeni infor-
macyjnej,  nieuzasadnione 
przetrzymywanie wraku Tu-
154, odmowa prawa wjazdu 
na teren Rosji marszałka Se-
natu B. Borusewicza  , który 
chciał  uczestniczyć  w  uro-

czystościach  pogrzebowych 
Borysa  Nemcowa.  Ale  to, 
co  się  tam  dzieje, ma  także 
szersze  odniesienie.  Prze-
cież nie można nie  dostrzec 
odsuwania  się  Rosji  od  Eu-
ropy, wzrostu  nastrojów an-
tyzachodnich  i  kwestiono-
wania  przez  nią  obecnego 
ładu  międzynarodowego. 
Minister  Schetyna  jednak 
wyraźnie  zaznaczył,  że  nie 
chcemy  powrotu  do  zim-
nej  wojny.  Nie  chcemy  też 
sprowadzać  polityki  wobec 
Rosji  wyłącznie  do  sank-
cji  gospodarczych,  których 
skutki, w związku z podjęty-
mi przez nią działaniami od-
wetowymi,  odczuwa  także 
nasza  gospodarka. Ale  póki 
co,  jesteśmy za  ich dalszym 
utrzymaniem,  bo  „niestety, 

na  równi z  innymi państwa-
mi  unijnymi,  nie  widzimy 
obecnie  innego  sposobu,  by 
nakłonić Moskwę do zmiany 
dotychczasowej,  destruk-
tywnej dla całej Europy po-
stawy  wobec  Ukrainy”.  Co 
więcej, w przypadku ponow-
nej  ekspansji  działań  zbroj-
nych Polska, wraz  z  innymi 
państwami,  będzie  zmuszo-
na  podjąć  decyzję  o  moc-
niejszym  wsparciu  państwa 
ukraińskiego,  w  tym  jego 
obronności. 

 Stosunki polsko-rosyjskie w ocenie Schetyny
Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

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

EKOLOGIA | Materiały 
budowlane zawierające 
azbest, niegdyś stosowa-
ne bardzo często, wciąż 
stwarzają zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzkiego. 
Rakotwórczego azbestu 
nie wolno usuwać same-
mu, trzeba te prace powie-
rzyć profesjonalistom. 

Firma  MaxMed,  mająca 
siedzibę  w  Orlu,  zajmu-
je  się  właśnie  usuwaniem 
i utylizacją azbestu. Przed-
siębiorstwo, od 10 lat dzia-
łające  na  rynku,  posiada 
oczywiście  wszelkie  nie-
zbędne  koncesje  i  zezwo-
lenia na świadczenie takich 
usług na terenie całego kra-
ju. 
Pracownicy  MaxMedu 

to  zespół  doświadczonych 

fachowców,  którzy  zostali 
gruntownie  przeszkoleni 
w zakresie Bezpieczeństwa 
i  Higieny  pracy,  posiadają 
też badania wysokościowe. 
Co ważne – firma zapew-

nia pomoc w uzyskaniu do-
finansowania,  jakie oferują 
urzędy  gmin.  Dla  właści-
ciela  budynku  oznacza  to 
znaczne obniżenie kosztów 
usunięcia azbestu. 
Jeżeli więc szukasz firmy, 

która kompleksowo zajmie 
się  demontażem,  transpor-
tem  i  utylizacją  azbestu 
– warto wybrać  sprawdzo-
nego  i  doświadczonego 
partnera. 

Dodatkowe  informacje  – 
na  stronie  internetowej fir-
my: www.maxmed.pl

Pozbądź się azbestu
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Zdecydowanym  fawo-
rytem  w  stolicy  powiatu 
został  obecnie  urzędują-
cy  prezydent  Bronisław 
Komorowski. Ale  nie  we 

wszystkich  gminach  na-
szego powiatu ten kandy-
dat  wygrał  – mieszkańcy 
dwóch gmin postawili  na 
Andrzeja Dudę. 
Wybory  prezydenckie 

minęły spokojnie, nie od-
notowano poważniejszych 
incydentów.  W  powiecie 

wejherowskim  uprawnio-
nych  do  głosowania  było 
154091 osób. Liczba kart 
ważnych  wyjętych  z  urn 
-  79765,  liczba  głosów 
ważnych  –  79071,  liczba 
głosów  nieważnych  – 
694. Frekwencja wyniosła 
51,76 proc.

Powiat za Komorowskim
WYBORY | Gdyby to wyłącznie wejherowianie mieli zadecydować, kto zostanie prezydentem Polski, wyniki byłyby nieco inne, niż w skali ogólnopolskiej.

• Powiat wejherowski:
Bronisław Komorowski – 40,00 proc. 
Andrzej Duda – 29,51 proc.
Paweł Kukiz – 20,75 proc. 
Janusz Korwin-Mikke 3,56 proc. 
Magdalena Ogórek – 1,96 proc.
Janusz Palikot – 1,26 proc.
Grzegorz Braun – 0,90 proc.
Adam Jarubas – 0,75 proc.
Jacek Wilk – 0,53 proc. 
Marian Kowalski – 0,52 proc. 
Paweł Tanajno – 0,25 proc. 

• Wejherowo: 
Bronisław Komorowski - 41,44 proc.
Andrzej Duda - 28,40 proc.
Paweł Kukiz - 21,28 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 3,34 proc.
Magdalena Ogórek - 1,92 proc.
Janusz Palikot - 1,11 proc.
Grzegorz Braun - 0,68 proc.
Jacek Wilk - 0,58 proc.
Adam Jarubas - 0,53 proc.
Marian Kowalski - 0,44 proc.
Paweł Tanajno - 0,28 proc.

• reda:
Bronisław Komorowski - 40,77 proc.
Paweł Kukiz - 24,82 proc.
Andrzej Duda - 23,12 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 4,37 proc.
Magdalena Ogórek - 2,01 proc.
Janusz Palikot - 1,79 proc.
Grzegorz Braun - 0,80 proc.
Adam Jarubas – 0,75 proc.
Jacek Wilk - 0,65 proc.
Marian Kowalski - 0,49 proc.
Paweł Tanajno - 0,43 proc. 

• rumia:
Bronisław Komorowski - 41,72 proc.
Paweł Kukiz - 26,03 proc.
Andrzej Duda - 22,05 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 3,69 proc.
Magdalena Ogórek - 1,89 proc.
Janusz Palikot - 1,57 proc.
Grzegorz Braun - 1,00 proc.
Adam Jarubas – 0,59 proc.
Marian Kowalski - 0,58 proc.
Jacek Wilk - 0,58 proc.
Paweł Tanajno - 0,29 proc. 

• Gmina Wejherowo:
Bronisław Komorowski - 37,24 proc.
Andrzej Duda - 31,40 proc.

Paweł Kukiz - 21,03 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 3,94 proc.
Magdalena Ogórek - 1,96 proc.
Janusz Palikot - 1,23 proc.
Grzegorz Braun - 0,99 proc.
Adam Jarubas - 0,76 proc.
Marian Kowalski - 0,64 proc.
Jacek Wilk - 0,58 proc.
Paweł Tanajno - 0,23 proc.

• Gmina Linia:
Andrzej Duda - 48,82 proc.
Bronisław Komorowski - 30,34 proc.
Paweł Kukiz - 13,47 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 1,94 proc.
Magdalena Ogórek - 1,80 proc.
Adam Jarubas - 1,42 proc.
Grzegorz Braun - 0,76 proc.
Janusz Palikot - 0,57 proc.
Marian Kowalski - 0,52 proc.
Jacek Wilk - 0,33 proc.
Paweł Tanajno - 0,05 proc.

• Gmino Choczewo:
Bronisław Komorowski - 51,35 proc
Andrzej Duda - 21,71 proc.
Paweł Kukiz - 17, 63 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 3,47 proc.
Magdalena Ogórek - 2,70 proc.

Janusz Palikot - 1,43 proc.
Adam Jarubas - 1,05 proc.
Grzegorz Braun - 0,33 proc.
Marian Kowalski - 0,28 proc.
Jacek Wilk - 0,06 proc.
Paweł Tanajno - 0 proc.

• Gmina Gniewino:
Bronisław Komorowski - 44,81 proc.
Andrzej Duda - 29,34 proc.
Paweł Kukiz - 16,53 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 3,26 proc.
Magdalena Ogórek - 3,03 proc.
Grzegorz Braun - 0,84 proc.
Janusz Palikot - 0,70 proc.
Adam Jarubas - 0,56 proc.
Marian Kowalski - 0,56 proc.
Jacek Wilk - 0,28 proc.
Paweł Tanajno - 0,09 proc.

• Gmina Luzino:
Andrzej Duda - 39,86 proc.
Bronisław Komorowski - 32,20 proc.
Paweł Kukiz - 18,93 proc.
Janusz Korwin-Mikke - 3,23 proc.
Magdalena Ogórek - 1,69 proc.
Grzegorz Braun - 1,30 proc.
Adam Jarubas - 1,10 proc.
Janusz Palikot - 0,59 proc.

Marian Kowalski - 0,55 proc.
Jacek Wilk - 0,37 proc.
Paweł Tanajno - 0,18 proc.

• Gmina Łęczyce:
Bronisław Komorowski - 39.35 proc.
Andrzej Duda – 35,35 proc.
Paweł Kukiz - 16,05 proc.
Janusz Korwin-Mikke – 3,20 proc.
Adam Jarubas - 1,72 proc.
Magdalena Ogórek - 1,64 proc.
Janusz Palikot - 0,87 proc.
Grzegorz Braun – 0,95 proc.
Jacek Wilk - 0,37 proc. 
Marian Kowalski - 0,37 proc.
Paweł Tanajno - 0,11 proc.

• Gmina Szemud:
Bronisław Komorowski – 37,98 proc.
Andrzej Duda – 34,74 proc.
Paweł Kukiz - 17,54 proc.
Janusz Korwin-Mikke – 3,23 proc.
Magdalena Ogórek - 2,18 proc.
Grzegorz Braun – 1,12 proc.
Janusz Palikot - 1,09 proc.
Adam Jarubas - 0,83 proc.
Marian Kowalski - 0,64 proc.
Jacek Wilk - 0,53 proc. 
Paweł Tanajno - 0,12 proc.

Wyniki WyBoróW:

40 proc. wynik 
Prezydenta  Ko-
morowskiego 
w  Wejherowie 

i  powiecie  oraz  ponad  29  proc. 
które uzyskał Andrzej Duda uwa-
żam  za  wyniki,  których  należało 
się spodziewać. Zaskoczeniem na-
tomiast jest z pewnością 20 proc. 
Pawła Kukiza  i  to powinno skło-
nić do refleksji oraz wyciągnięcia 
wniosków obie czołowe partie na-
szej sceny politycznej.
Na  pewno  plusem  niedzielnych 

wyborów  jest  frekwencja,  która 
np.  w  Wejherowie  czy  powiecie 
wejherowskim  była  wyższa  niż 
ta,  którą  odnotowano  przy  naj-

bardziej uczęszczanych wyborach 
samorządowych.  Liderem  w  po-
wiecie wejherowskim okazała się 
Reda. Najniższą frekwencję w na-
szym powiecie miała gmina Cho-
czewo. I to w kontekście ostatnich 
wysokich wyborczych frekwencji 
w  tej  gminie,  z  pewnością  spore 
zaskoczenie. 
Niezwykle  ciężko  przewidzieć 

wyniki  II  tury. Walka  czołowych 
kandydatów  jest  bardzo  wyrów-
nana. Elektorat Kukiza nie zagło-
suje w całości (lub w większości) 
w prostym przełożeniu na żadnego 
z  kandydatów  Duda-  Komorow-
ski, zaś spora część tego elektora-
tu może w ogóle nie wziąć udziału 

Nie było zaskoczeNia
JaCek Gafka,
członek obwodowej komisji wyborczej:

w II turze. Kampania z ulic przenie-
sie się do mediów, a tutaj kluczową 
rolę będzie odgrywała debata (któ-
ra odbędzie się na kilka dni przed II 
turą). Kluczem w moim przekona-
niu będą też głosy do tej pory nie-
zdecydowanych  oraz  nowe  głosy, 
które oddane zostaną właśnie tylko 
24 maja i będą wynikiem wniosków 
wyciągniętych  po  pierwszej  turze 
przez osoby niezdecydowane bądź 
niezdyscyplinowane politycznie. 
Jako członek OKW gorąco zachę-

cam do wzięcia udziału w II turze 
wyborów, a jako pełnomocnik szta-
bu Prezydenta Komorowskiego na 
powiat wejherowski, proszę o głos 
na  Bronisława  Komorowskiego. 
Sadzę,  że  swoim  życiorysem,  do-
konaniami  (nie  tylko  ostatnich  5 
lat) i program udowodnił, że warto.
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PRENUMERATĘ
ZAMÓW

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) oraz Zarządze-
nia Nr 149/124/2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
08.05.2015r. informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszo-
ny został wykaz obejmujący nieruchomości położo-
ne w Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej Ru-
mia, przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetar-
gowej:

• część działki nr 139/3 część działki nr 97/2, działka 
nr 106/2 przy ul. Okrzei, część działki nr 216/8 przy 
ul. Świętego Józefa, część działki nr 187 przy ul. Młyń-
skiej, działka nr 1095 oraz część działki nr 935/6 przy 
ul. Dąbrowskiego, na cele działki przydomowej – zie-
leń ozdobna,

• część działki nr 119/3 przy ul. Okrzei, na cele trans-
portowe,

• część działki nr 226/2 przy ul. Staszica, część działki nr 
68/15 przy ul. Batorego, na cele szopki i na cele działki 
przydomowej – zieleń ozdobna,

• działka nr 59/10 w rejonie ul. Wiązowej, na cele upraw 
rolniczych jednorocznych,

Rumia, 08.05.2015r.

Pracownicy  Miejskiej  Bi-
blioteki  Publicznej  w  Wej-
herowie  nie  tylko  prowadzą 
liczne  spotkania  z  okazji 
trwającego  Tygodnia  Biblio-
tek,  planują  ofertę  na  okres 
letni  dla  swoich  czytelników 
(od  2  czerwca  we  współpra-
cy  z wejherowskim muzeum 
działać będzie Letnia Biblio-
teka  w  Pałacu),  ale  i  przy-
gotowują  dziesiątą  edycję 
Wejherowskiego  Konkur-
su  Literackiego  „Powiew 
Weny”.  Z  okazji  tego  jubi-
leuszu  zapraszają  laureatów 
wszystkich  edycji  konkursu 
do  stworzenia  wspólnego 
opowiadania. 
Akcja ta rozpocznie się pod-

czas Nocy Muzeów (16 maja), 
kiedy  to  bibliotekarze  gościć 
będą  w  Pałacu  Przebendow-
skich.  Na  jego  tarasie  od  2 

czerwca  funkcjonować  bę-
dzie Letnia Biblioteka w Pa-
łacu ( w tej sprawie dyrektor 
Biblioteki  Miejskiej  Danuta 
Balcerowicz  oraz  dyrek-
tor  Muzeum  Piśmiennictwa 
i Muzyki  Kaszubsko-Pomor-
skiej Tomasz Fopke podpisali 
porozumienie  o  współpra-
cy).  Podczas  Nocy Muzeów, 
a także Nocy Bibliotek, która 
odbędzie się z kolei 30 maja, 
regionalni  twórcy,  którzy  za-
istnieli w konkursie „Powiew 
Weny” będą mieli okazję do-
pisać  swój  fragment  jubile-
uszowego opowiadania.  Jego 
pierwszą  część  przygotował 
Krzysztof  Szkurłatowski  – 
laureat  I  miejsca  w  ubiegło-
rocznej edycji konkursu. 
-  Z  uwagi  na  dłuższy  czas, 

jaki minął od pierwszej edycji 
konkursu,  nie  mamy  aktual-

nych  danych  kontaktowych 
do  wszystkich  laureatów 
–  mówi  Ewelina  Magdziar-
czyk-Plebanek, która zajmuje 
się  akcją  z  ramienia  biblio-
teki.  –  Dlatego  wszystkich 
zainteresowanych  udziałem 
w  tej  jubileuszowej  zabawie 
literackiej proszę o kontakt ze 
mną  pod  numerem  telefonu: 
58 677 65 72 lub na adres e-
mailowy  ewelina.m@biblio-
teka.wejherowo.pl.
Wspólne opowiadanie zosta-

nie  opublikowane  na  stronie 
internetowej biblioteki, gdzie 
wymienieni  zostaną  również 
wszyscy  autorzy.  Równo-
cześnie  trwają  prace  komisji 
konkursowej  regulaminem 
tegorocznej edycji. Tradycyj-
nie, zostanie on ogłoszony na 
początku czerwca. 

(raf)

Jubileuszowa 
niespodzianka
WEJHEROWO | Napisanie wspólnego opowiadania, którego autorem 
będą laureaci  Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” to 
pomysł wejherowskich bibliotekarzy. 

Noc 
Muzeów
WEJHEROWO | Siódma 
Wejherowska Noc Muzeów 
będzie wielką atrakcją dla 
wszystkich, którzy chcą 
obcować z historią, tradycją 
i sztuką. 
Wejherowski  ratusz,  mu-

zeum  oraz  klasztor  w  sobo-
tę,  16  maja  otworzą  swoje 
podwoje,  odkryją  tajemnice, 
pokażą eksponaty na co dzień 
nie prezentowane i przygotują 
dodatkowe atrakcje. W tę noc 
szkoda spać! 
Wejherowo  stawia  w  tym 

roku  na  różnorodność. W  ra-
tuszu, który dla zwiedzających 
otwarty będzie od godz. 19 do 
północy,  będzie  można  obej-
rzeć  wystawę  fotografi czną 
„Wejherowianie  w  kronikach 
miasta”  oraz  wystawę  ma-
larstwa  Artura  Kolby  „Strefa 
Odlotu”. Atrakcją będzie także 
wspólne wykonywanie mozai-
ki przedstawiającej logo miasta 
podczas warsztatów ceramicz-
nych oraz wykonanie  pamiąt-
kowych zdjęć w fotobudce. Na 
wejherowskim rynku zobaczy-
my  występy  grupy  cyrkowej, 
szczudlarzy, iluzjonistów i mi-
mów.  Zainteresowanie  wzbu-
dzą  także  pokazy  żonglerki 
ogniami oraz malowanie kary-
katur na żywo.  (raf)
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BURMISTRZ MIASTA RUMI 

ogłasza zamiar wynajmu lokalu 
mieszkalnego położonego w Rumi

1. Kryteria wynajmu lokalu mieszkalnego:
         
 1) lokal mieszkalny położony w Rumi stanowiący odrębną własność lokalu 
      lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 2) powierzchnia lokalu 20 m2  - 25m2 ,
 3) lokal  jedno pokojowy, z kuchnią, łazienką, p. pokojem,
 4) wyposażenie: instalacja zimnej wody, instalacja sieci kanalizacyjnej, 
      instalacja elektryczna, instalacja grzewcza (z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
      kotłowni lokalnej lub ogrzewanie własne),
 5) kuchnia  wyposażona w jedno lub dwu komorowy zlewozmywak, 
           kuchenkę gazową czteropalnikową z piekarnikiem lub równoważną  
      użytkowo kuchenkę elektryczną,  
 6) łazienka wyposażona w wannę lub kabinę natryskową,
 7) stolarka okienna i drzwiowa  drewniana lub PCV, stan dobry,
 8) wykończenie ścian – farba lub tapety, stan dobry,
 9) do lokalu winno przynależeć pomieszczenie piwniczne lub gospodarcze,
 10) lokal nadający się do zamieszkania bez dodatkowych remontów.

2. Oferta powinna zawierać:

 1) Dane właściciela lokalu:
          – osoba � zyczna (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), 
           – inny podmiot (dokument potwierdzający status podmiotu),
 2) Dane lokalizacyjne  przedmiotu wynajmu, tj. adres lokalu i jego oznaczenie  
      ewidencyjne,  odpis księgi wieczystej lub  zaświadczenie,
 3) Wykaz i powierzchnie poszczególnych pomieszczeń,
 4) Szkic lokalu.
 5) Propozycja miesięcznego czynszu … w PLN.

3. Gmina zastrzega sobie prawo obejrzenia lokalu przed wyborem oferty.
4. Oferty w sprawie wynajmu lokalu winny być składane w terminie nie później 
    niż do dnia 15 czerwca 2015 roku w Sekretariacie Urzędu Miasta Rumi, pok. 204,
    ul. Sobieskiego 7.
5. Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru którejkolwiek
    z ofert.
6. Szczegółowych informacji w sprawie udziela Wydział Polityki Gospodarczej, 
    Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pok. 110, pod numerem telefonu 
    (058) 679 65 61, lub 58 679 65 03.
7. Najkorzystniejsza oferta stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu
    wynajmu lokalu.
8. W przypadku ofert równorzędnych dopuszcza się możliwość przeprowadzenia 
    negocjacji z oferentami.
9. Projekt umowy najmu lokalu do wglądu w Wydziale  Wydział Polityki Gospodarczej,
    Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pok. 110.  

Do rozlosowania było łącz-
nie 100 nagród (cały kraj), po 
2000  zł  każda.  Mechanizm 
promocji  był  bardzo  prosty. 
Uczestnik Loterii  -  „Młody” 
klient  Kaszubskiego  Banku 
Spółdzielczego  -  zobowią-
zany  był  do  otwarcia  konta 
dla  młodych  i/lub  miał  sko-
rzystać  z  oferty  kredytowej 
banku.
Spełniając wymagania każ-

dy  otrzymał  odpowiednią 
ilość szans, zwanych „Udzia-
łami”  przyznawanych  wg 
zasad:

1)  jeden Udział w  losowa-
niu  przypada  na  konto  dla 
młodych
2)  jeden Udział w  losowa-

niu przypada na każde pełne 
1  000,00  zł  produktu  kredy-
towego
3)  jeden  Udział  w  loso-

waniu  przypada  na  wydaną 
kartę debetową do konta dla 
młodych
W losowaniu wskazany zo-

stał  laureat  również  wśród 
klientów  wejherowskiego 
oddziału  Banku.  Jest  nim 
Maciej Domaros z Lisewa.

W bankowej loterii wygrał 2 tys. zł
POWIAT | W siedzibie SGB-Banku S.A. w Poznaniu odbyło się losowanie laureatów promocji Konto dla młodych (Zima 2015). Jeden ze zwycięzców to 
mieszkaniec powiatu wejherowskiego. 

To  kolejna  super  wygrana 
pieniężna  w  krótkim  czasie 
w wejherowskim Banku. Przy-
pomnijmy, że w marcu w lote-
rii promocyjnej Dobry Kredyt 
(jesień 2014) losowanie wska-
zało aż 3 laureatów z powiatu 
wejherowskiego. Każdy z nich 
otrzymał  nagrodę  pieniężną 
w wysokości również 2000 zł.
Serdecznie  gratulujemy  wy-

granej  Panu  Maciejowi!  Za-
chęcamy  też  do  korzystania 
z  promocyjnych  ofert  wejhe-
rowskiego  Banku  SGB.  Jak 
widać...WARTO! (red)



 

BURMISTRZ MIASTA RUMI
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 

Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi, przy ul. Górniczej 19

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące wymagania:
a) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwali� kacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwali� kacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami 
     w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d) uzyskała:
- w okresie 5 lat przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy lub
- w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego albo
- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora (w przypadku nauczyciela akademickiego),
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.), a w przypadku 
     nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. 
     zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
    o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny � nansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);
2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne 
     lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwali� kacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia 
     wymagania określone w pkt 1 lit. b-i;
3) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwali� kacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, 
     kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycielem mianowanym 
     lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 
    (Dz. U. z 2014 r., poz. 167), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
4) do udziału w konkursie może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania: 
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
b) ukończyła studia magisterskie,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
f ) spełnia wymagania określone w pkt 1b, 1e, 1g i 1i.
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego 
    obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia 
studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwali� kacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny � nansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);
10) oświadczenie o dopełnieniu przez kandydata obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388);
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akade-
mickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 
      z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela 
     akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., 
      poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 
3. Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4, 5, 11 i 12 (w przypadku gdy w ofercie na stanowisko 
     dyrektora przedłożono jedynie kopie poświadczone przez kandydata).
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły 
     Podstawowej Nr 10 w Rumi”, w terminie do 2 czerwca 2015r., osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rumi, 
     84 – 230 Rumia, ul. Sobieskiego 7. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Rumi.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Rumi.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. 

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
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SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM tanio domek 
z całym wyposażeniem nad 
jeziorem Mausz. Tel: 608-
314-849

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

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

SPRZEDAM działkę budow-
laną, 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

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut do kasacji, dojazd 
do klienta. Tel: 696-452-992

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z � 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

SKUP elektrośmieci w Żu-
kowie, ul. Kościerska 9. Tel: 
696-452-992

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, eks-
presowo, gotówka od ręki. 

Tel: 510-908-900

USŁUGI dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazo-
we, tel. 501 175 330

USŁUGI elektryczne, 
instalatorstwo, 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 okoli-
ce, tel. 601 677 964

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

ZADBANY, samotny, 44-
latek zapozna miłą Panią do 
stałego związku, wiek bez 
znaczenia, liczy się dobre 
serce, Pomorskie. Tel: 786-
197-025

FAJNA dupcia, blond 
laseczka zaprasza sponsorów, 
również sex telefonik, Sopot. 
Tel: 516-494-912

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM sznaucerkę 
czarno srebrną 5 miesięcy. 
Śliczna, papiery, pilne, tanio. 
Tel: 514-515-258

SPRZEDAM dorosłą terierkę 

rosyjską 500 zł. Tel: 514-515-
258

RÓŻNE

SPRZEDAM meble szaro-
czarne, cena 400zl. Tel: 537-
634-775

SPRZEDAM atrakcyjny 
księgozbiór oraz roczniki 
statystyczne z lat 1945-1970, 
Gdynia, tel. 58 624 35 66

Sprzedam beczki plastikowe 
200 litrów. Idealne na działkę 
50 zł. Tel: 503-631-333

POMOC mam 5-cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków 
czystości, artykułów szkol-
nych. Z góry dziękuję. Tel: 
788-245-594

DREWNO do CO i gałęziów-
kę sprzedam, możliwy trans-
port gratis. Tel: 782-846-927 

SPRZEDAM łuparkę do drze-
wa świdrową silnik o mocy 
5.5 kw oraz silnik 7.5kw, 960 
obrotów. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM komodę jasną 
3 szu� ady, wysokość 75 cm, 
długość 80 cm, szerokość 

G R U P A  M E D I A L N A

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Daria 

Dunajska, Grzegorz Bryszewski, 
Krzysztof Handke

SKŁAD: Jagoda Lezner
redakcja@expresspowiatu.pl
www.gwe24.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 1897-7405
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,

tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

REDAKCJA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA www.gwe24.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

42 cm, Sierakowice. Tel: 790-
290-835

SPRZEDAM dwie wykła-
dziny, krzesło obrotowe 
i piekarnik elektryczny 100 zł. 
Tel: 501-534-260

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

LODÓWKA używana, kolor 
biały, tanio oddam, Wejhero-
wo, tel. 789-431-218

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

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-

567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

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

Dodaj swoją � rmę do informatora medycznego

tel. 660 731 138
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Po  słabszym  występie 
w Turnieju o Puchar Wójta na 
właściwy  tor wrócili  zawod-
nicy Robakowa, zwyciężając 
na własnym boisku z Milwi-
nem 4:0. Wyrównany pojedy-
nek  zobaczyli  kibice  w Wy-

szecinie,  gdzie  miejscowa 
drużyna  zremisowała  z  Ko-
chanowem  3:3.  Coraz  lepiej 
radzą  sobie  w  rozgrywkach 
ligowych  piłkarze  Barłomi-
na.  Tym  razem  podopieczni 
Mirosława  Joskowskiego 

Wysokie zwycięstwo
LUZINO | Do nie lada niespodzianki doszło w III kolejce Luzińskiej Ligi 
Sołeckiej, kiedy powracająca do rozgrywek drużyna Zelewa zwyciężyła 
w Luzinie aż 8:2.

Wyniki iii koLeJki:
• Robakowo - Milwino 4:0
• Luzino - Zelewo 2:8
• Wyszecino - Kochanowo 3:3
• Kębłowo-Barłomino 2:7

wygrali z Kębłowem 2:7. (raf)

kaLendariuM 
FUTBOLOWE
61. Finał Pucharu Polski, 
rozegrany 2 maja na Sta-
dionie Narodowym w War-
szawie, stał się przyczyn-
kiem do dzisiejszego felie-
tonu. Legia pokonała Le-
cha w stosunku 2:1. Mecz 
obejrzało 45.322 kibiców. 
Oprawa meczu znakomita. 
Czyli sukces prezesa Boń-
ka i Polskiego Związku Pił-
ki Nożnej? Chyba jednak 
nie do końca. Obrażeni na 
cały świat piłkarze, trene-
rzy i działacze Lecha poka-
zali przysłowiowe muchy 
w nosie. Z ponurymi mina-
mi odbierali srebrne meda-
le i natychmiast, na oczach 
kamer (czytaj całej Polski) 
zdejmowali je z szyi. Pew-
nie poczuli się skrzywdze-
ni tym, że przegrali. Bądź-
my jednak dobrej myśli. 
Pierwsze „koty za płoty”. 
Drugi z rzędu fi nał Pucha-
ru Polski rozegrany został, 
już miejmy nadzieję trady-
cyjnie 2 maja na Stadionie 
Narodowym. W 2014 roku 
było 37.120 widzów, te-
raz prawie dziesięć tysięcy 
więcej. A, jak było w po-
przednich 59. edycjach 
rozgrywek pucharowych? 
Finały rozgrywano, a to 
w Krako-
wie, 

a to w Warszawie, Wro-
cławiu, Łodzi, Chorzowie, 
Zielonej Górze, Poznaniu, 
Kielcach, Lublinie, Często-
chowie, Kaliszu, Piotrkowie 
Trybunalskim, Opolu, Olsz-
tynie, Wronkach, Zabrzu, 
Płocku, Grodzisku Wielko-
polskim, Lubinie, Bełcha-
towie czy w Bydgoszczy. 
To nie koniec szaleństwa 
organizacyjnego. Ile razy 
zmieniano zasady rozgry-
wek, tego nikt nie zliczy. 
Mecze fi nałowe w pory-
wach oglądało po kilka ty-
sięcy kibiców. Ośmiokrot-
nie fi nały były rozgrywane 
w systemie mecz i rewanż. 
Nikt nie jest w stanie pod-
ważyć opinii, że to przecież 
najważniejsze rozgrywki 
piłkarskie w kraju. Może 
w nich bowiem zagrać każ-
da drużyna zarejestrowa-
na z związku piłkarskim. 
Chyba wejherowskim ki-
bicom nie muszę przypo-
minać, nie tak dawnego 
sukcesu Gryfa. W sezonie 
2011/2012 nasi piłkarze 
dotarli do ¼ fi nału. Odpa-
dli dopiero w dwumeczu 
z Legią Warszawa. U sie-
bie przegrali 0:3, ale na Ła-
zienkowskiej zremisowa-
li 1:1. Wcześniej Gryf wy-
eliminował  między innymi 

Górnika Zabrze i Koronę 
Kielce. W każdej edy-

cji pucharowej są 
drużyny z niższych 
lig, które pokazują 
zespołom z Eks-
traklasy, gdzie 
„raki zimują”. 
W dopiero co za-
kończonych roz-
grywkach, czar-

nym koniem byli 

zawodnicy Błękitnych Star-
gard Szczeciński. Drugoli-
gowcy dotarli aż półfi nału, 
gdzie ulegli w dwumeczu 
dopiero Lechowi. U sie-
bie pokonali jednak Lechi-
tów  w stosunku 3:1. Szko-
da, że nie dotarli do fi nału. 
Z całą pewnością godnie 
odebraliby medale wrę-
czane przez prezesa Zbi-
gniewa Bońka, a kibice ze 
Stargardu wspominaliby 
to wydarzenie przez dzie-
sięciolecia. Tak jest z kibi-
cami Czarnych Żagań – 0:4 
w fi nale z Górnikiem Za-
brze w 1965 roku, Rakowa 
Częstochowa – 0:2 z Wi-
słą Kraków w 1967 roku, 
czy Lechii Gdańsk, któ-
ra w 1983 roku pokonała 
w fi nale Piasta Gliwice 2:1. 
W Pucharze Zdobywców 
Pucharów (dzisiejsza Liga 
Europy), Lechia wylosowa-
ła Juventus Turyn z Boń-
kiem (tak, tak z dzisiej-
szym prezesem Zbignie-
wem Bońkiem) i Plati nim 
(dziś szefem UEFA). W dru-
żynie z Turynu grało także 
pięciu zawodników z wło-
skiej drużyny mistrzów 
świata z 1982 roku. Byłem, 
razem w wieloma kibicami 
z Wejherowa, na pamięt-
nym meczu przy Traugut-
ta w Gdańsku. Lechia prze-
grała z wielkim Juventu-
sem tylko 2:3. Przypomnę, 
że w tamtym roku Lechia 
dopiero awansowała do II 
ligi. Warto, aby rozgryw-
ki Pucharu Polski były na 
najwyższym poziomie or-
ganizacyjnym? Pytanie re-
toryczne.

zbigniew Chuchała

archiwalne 
kalendarium 
czytaj na
www.gwe24.pl

      przeglądaj 
          online na  
  metropolia.info
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Lp. Nazwa drużyny M PKT

1 Gryf Wejherowo 25 53

2 Lechia II Gdańsk 25 49

3 Kaszubia 
Kościerzyna

25 48

4 Gwardia Koszalin 25 43

5 Bałtyk Gdynia 25 39

6 Chemik Police 25 38

7 Arka II Gdynia 25 37

8 Drawa Drawsko 
Pomorskie

25 37

9 Cartusia Kartuzy 25 34

10 Pogoń II Szczecin 25 32

11 GKS Przodkowo 25 32

12 KS Chwaszczyno 25 31

13 Bałtyk Koszalin 25 25

14 GKS Leśnik 
Manowo

24 20

15 Rasel Dygowo 24 17

16 Astra Ustronie
Morskie

25 17

Jak podsumuje pan ostat-
ni mecz w wykonaniu Gry-
fa? Czy wiosenna słaba 
postawa Cartusii została 
najdobitniej uwidoczniona 
na boisku?

Przed  tą  rywalizacją  wie-
dzieliśmy,  że  nie mamy  pra-
wa stracić punktów w Kartu-
zach, ponieważ gospodarze na 
wiosnę wygrali zaledwie raz, 
kolejkę wcześniej. Nie zagra-
liśmy  wybitnego  spotkania, 
ale  przez  bramki  strzelone 
w  pierwszej  połowie,  mecz 
ułożył  się  pod  nasze  dyk-
tando.  Mogliśmy  bardziej 
wypunktować  przeciwnika, 
jednak  w  sytuacjach  pod-
bramkowych brakowało opa-
nowania  i  zimnej  krwi. Wy-
razy  uznania  należy  również 
kierować do naszego bramka-
rza,  który  wybronił  sytuację 
„sam na  sam” w pierwszych 
minutach spotkania, a gdyby 
Cartusia strzeliła, to kto wie, 
może wszystko ułożyłoby się 
inaczej.

Czy czujecie się zawie-
dzeni odpadnięciem z re-
gionalnego Pucharu Pol-

ski, w którym otarliście się 
o gwarancję gry na szczeblu 
centralnym?

-  Oczywiście,  że  tak.  Po 

cichu  marzyliśmy,  aby  się 
pokazać  po  raz  kolejny  tym 
szczeblu  i  ugrać  coś  więcej, 
żeby  o  Gryfi e  znowu  było 
głośno.  Nie  udało  się,  na-

sza  gra  wyglądała  fatalnie, 
a  kadra  zespołu  jest  dosyć 
szczupła,  więc  niewiele  jest 
manewrów  na  grę  przy  kon-
tuzjach  zawodników.  Jednak 

zapomnieliśmy już o tym me-
czu  i  w  głowie  mamy  jeden 
cel  -  zająć  pierwsze miejsce 
w tabeli.

Czy kibice w najbliższą 
sobotę mogą liczyć na tyle 
emocji i goli co w jesiennej 
konfrontacji Bałtyku Ko-
szalin i Gryfa (4:4)? Jak 
podchodzicie do tej rywali-
zacji?

- Chcemy wygrać i tylko to 
się liczy. Grad bramek, na na-
szą  korzyść oczywiście,  był-
by świetną ucztą dla kibiców. 
Nie jesteśmy jednak w stanie 
tego przewidzieć. Zadowolił-
bym  się  skromnym  1:0,  aby 
dołożyć  kolejną  cegiełkę  do 
wygrania ligi.

Koniec rundy i zarazem 
sezonu coraz bliżej. Ja-
kiekolwiek kalkulacje na 
ostatnią prostą są waszym 
udziałem?

-  Jeśli  wygramy  cztery 
spotkania w  pięciu  ostatnich 
kolejkach,  to  zagramy w ba-
rażach  o  II  ligę.  Pozostałe 
kalkulacje są zbędne.

Mogliśmy bardziej 
wypunktować przeciwnika
WYWIAD | Z Maciejem Szymańskim, kapitanem Gryfa Wejherowo rozmawia Krzysztof Handke.

Pomorski  Związek  Piłki 
Nożnej  podał  listę  powoła-
nych  na  konsultację  szkole-
niową do kadry województwa 

pomorskiego  Regions  Cup. 
Zajęcia  odbędą  się  19  maja 
2015  roku  o  godz.  18.00  na 
boisku bocznym (trawiastym) 

Powołanie dla Fierki
Gdyńskiego  Ośrodka  Sportu 
przy ulicy Olimpijskiej  9.   W 
gronie  dwudziestu  dwóch  za-
wodników  wytypowanych  do 
udziału  w  konsultacji  znalazł 
się  niespełna  20-letni  napast-
nik Gryfa Wejherowo - Michał 
Fierka.

Najlepsi strzelcy III ligi grupy pomorsko-
zachodniopomorskiej:

• 18 goli - Paweł Czychow-
ski (Lechia II Gdańsk),
• 15 goli - Mateusz Łuczak 
(Kaszubia Kościerzyna),

• 13 goli - Krzysztof Rzepa 
(Gryf Wejherowo),
• 13 goli - Krzysztof Wicki 
(Gryf Wejherowo),

• 7 goli - Grzegorz Gice-
wicz (Gryf Wejherowo),
• 6 goli - Michał Skwiercz 
(Gryf Wejherowo),

LIGA | Żółto-czarni zaliczyli 
udaną delegację do Kartuz, 
gdzie pokonali 2:0 miejsco-
wą Cartusię.
Podopieczni  Tomasza  Ko-

twicy  utrzymali  tym  samym 
pierwsze miejsce w tabeli III 
ligi  grupy  „bałtyckiej”.  Na 
listę  strzelców  w  sobotniej 
konfrontacji wpisali się Prze-
mysław  Kostuch  i  Krzysz-
tof  Wicki.  Następny  mecz 
z udziałem Gryfa odbędzie się 
w sobotę 16 maja o 17:00 na 
Wzgórzu  Wolności,  a  rywa-
lem miejscowych będzie Bał-
tyk Koszalin. Do końca sezo-
nu pozostało pięć kolejek.

Wygrana Gryfa 
w Kartuzach
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W  zawodach  startowało 
ponad  300  zawodników 
z 49 polskich klubów kick-
boxingu, organizatorem był 
Klub  Polonia  1912  Leszno 
oraz  Polski  Związek Kick-
boxingu. 
Reprezentanci  Wejhe-

rowskiego  Stowarzyszenia 
Sportowego  oraz  KTS-K 
GOSRiT  Luzino  wywal-
czyli  wspólnie  9  medali, 
6  złotych,  3  srebrne,  a  lu-
zińska  sekcja  kickboxingu 
GOSRiT w klasyfikacji ka-
detów  starszych  pointfigh-
ting  zajęła  drugie  miejsce 
w  Polsce!  Oba  kluby  pro-
wadzone  są  przez  Rafała 
Karcza,  Wejherowianina 
z  prawie  20  letnim  stażem 
w sportach  i  sztukach wal-
ki. 
Już dziś, 15 maja, Paulinę 

Stenka  oraz  Zuzię  Kalbar-
czyk  czeka  kolejny  start, 
tym razem Mistrzostwa Pol-
ski  w  kickboxingu  wersji 
kick-light, gdzie dozwolone 
są dodatkowo kopnięcia na 

Zdobyli 9 medali!
KICKBOXING | Szczęśliwe i owocne w medale okazały się dla zawodników wspólnej reprezenta-
cji Wejherowa i Luzina Mistrzostwa Polski w kickboxingu kadetów i seniorów w wersji pointfighting 
i light contact, które odbyły się w Lesznie. 

WeJheroWSkie StoWarzySzenie SPortoWe:

• Nikola Siecińska (wspierana przez gminę Gniewino)
   - Mistrzyni Polski w kat. do 37 kg pointfighting 
   kadetów młodszych;
• Rafał Karcz – Mistrz Polski w kat. do 57 kg 
   seniorów pointfighting;
• Oliwer Laskowski – Wicemistrz Polski w kickboxingu 
   w kat. do 69 kg kadetów starszych pointfighting

ktS-k GoSrit Luzino:

• Zuzanna Kalbarczyk – 2-krotnie zdobyła Mistrzostwo 
   Polski w kat. do 50 kg kadetek starszych pointfighting  
   oraz light contact i pozostaje niepokonaną zawodniczką 
   w kickboxingu w Polsce! Powtarza również sukces 
   sprzed roku w Lubawie;
• Filip Stark – Mistrz Polski w kat. do 63 kg 
   pointfighting kadetów starszych;
• Paulina Stenka – Mistrzyni Polski w kat. do 65 kg 
   pointfighting kadetek starszych oraz Wicemistrzyni 
   Polski wersji light contact;
• Kacper Macholl – Wicemistrz Polski w kat. powyżej 
   47 kg kadetów młodszych pointfighting.

Wyniki naszych 
reprezentantów:

uda. W  tej  formule  zarówno 
dla Zuzi jak i Pauliny będzie 

to  debiut  na  Mistrzostwach 
Polski. Zapraszamy na stronę 

Klubu www.sportwejherowo.
pl  (raf)

Do  pokonania  będzie  po-
nad  80  km  po  pięknych 
ścieżkach  trójmiejskich 
lasów.  Przewyższenia  wy-
noszą  +  1730/-1830.  Li-
mit  czasu  to  13  godzin. W 
biegu  będzie  mogło  wziąć 
udział  maksymalnie  300 
zawodników.  Warto  dodać, 
że  TriCity  Trail  80+  jest 
biegiem  kwalifikacyjnym 
Ultra-Trail  du  Mont  Blanc 
2016. Każdy,  kto  dotrze  do 
mety zawodów zdobędzie 2 
punkty kwalifikacyjne. Bie-
giem  towarzyszącym  trasie 
długiej  będzie  TriCity  Tra-
il  Półmaraton.  Rozegrany 
zostanie  na  pętli  w  okolicy 
Wejherowa.  Ten  bieg  bę-
dzie  miał  charakter  raczej 
przełajowy  niż  górski,  bo-
wiem  przewyższenia  to 
+280/-280.  Limit  czasu  to 
3 godziny 30 minut, a  limit 
zawodników - 500 osób. W 
ramach  imprezy  odbędą  się 
również  biegi  dla  dzieci  i 
młodzieży  –  CITY  TRAIL 
Junior - na dystansach: 300, 
600, 1500, 3000 metrów.

Trasy biegów

Bieg TriCity Trail  80+  to 
okazja,  by  o  własnych  si-
łach  przemierzyć  trasę  z 
Gdańska  do Wejherowa  po 
drodze  odwiedzając  rejo-
ny  Gdyni,  Sopotu  i  Rumi 
przebiegając  m.in.  przez 
malownicze  Lasy Oliwskie 
i Sopockie. Na trasie biegu 
mija  się  również  rezerwaty 
przyrody – Źródliska w Do-
linie Ewy, Kacze Łęgi oraz 
Cisowa.  Ważna  informa-
cja  dla  osób  nieznających 
okolic  Trójmiasta  –  trzeba 
przygotować  się  na  częste 
wzniesienia  i  zbiegi,  które 
dorównują ścieżkom popro-
wadzonym po zboczach gór. 
Na pewno przyda się przy-
gotowanie  techniczne.  Nie 
zabraknie  także  szybkich 
odcinków  –  szczególnie 
w  środkowej  części  trasy. 
Meta  biegu  będzie  zlokali-
zowana  w  Parku Miejskim 
im.  A.  Majkowskiego  w 
Wejherowie. Start biegu bę-
dzie w okolicy Parku Miej-

skiego im. A. Majkowskiego 
w Wejherowie, meta – w sa-
mym parku. Biegi dla dzieci 
i młodzieży  (dystanse w za-
leżności od wieku: 300, 600, 
1500, 3000 metrów) odbędą 
się na terenie wspomnianego 
Parku. 

Zapisy 

Elektroniczne  zapisy  od-
bywają  się  na  stronie  trici-
tytrail.pl.  Opłata  startowa 
na  dystansie  ultra  do  30 
czerwca wynosi  90  zł,  od  1 
lipca – 150 zł. Za zawody na 
dystansie  półmaratońskim 
trzeba  zapłacić  40  zł  -  do 
końca  czerwca  lub  70  zł  od 
1  lipca.  Rejestracja  do  bie-
gów  dla  dzieci  i  młodzieży 
będzie odbywać się w biurze 
zawodów  w  dniach  11-12 
lipca. Opłata to symboliczna 
złotówka.
Szczegółowe  informacje  o 

TriCity Trail oraz mapy bie-
gów  znajdują  się  na  stronie 
www.tricitytrail.pl. 

(raf)

TriCity Trail - zapisy trwają
WEJHEROWO | Bieg górski nad morzem? Brzmi nierealnie? A jednak! 12 lipca na trasie z Gdań-
ska do Wejherowa odbędzie się pierwszy górski bieg ultra w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. 


