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Przyjdź i popatrz, 
jak oni tańczą!

str.  9

Tu na razie jesT ściernisko...
… a będą place zabaw, 

boiska, drogi, chodniki.
Gdzie i co zostanie wy-

budowane oraz jakie 
imprezy, warsztaty czy 

spotkania integracyjne 
zostaną w tym roku zor-
ganizowane, zależy wy-

łącznie od Was, miesz-
kańców Wejherowa!

str.  3Aktywna Nanicka - tenis, siat-
ka kosz” - to jeden z projek-
tów budżetu obywatelskiego, 
który zakłada budowę boiska 
przy Zespole Szkół nr 3
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FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

We j h e r o w s k i e 
Jajo wrosło na 

trwałe w kra-
jobraz wiel-
k a n o c n e g o 
Wejherowa. 
P o l a k o m 
Moje Uko-
chane Mia-
sto kojarzy 
się właśnie 
z tym Jajem, 
z pomni-
kiem mojej 
podobizny 
( n a j l e p i e j 

w zimo-
wej szacie), 

z Kalwarią i… 
Z położeniem 

nam Bałtykiem. 

To ostatnie jest oczywiście 
bez sensu, ale w końcu Su-
weren zawsze ma rację, jak 
mawia prezes, z pełnym 
uszanowaniem, Kaczyński 
Jarek. Tymczasem w  kra-
ju naszym trwa polityczna 
„wojna”. Z jednej strony 
rzeczony prezes i jego po-
plecznicy, z drugiej zaś zde-
sperowani ludzie gorszego 
sortu. Końca tych zmagań 
na argumenty i inwektywy 
nie widać. Zacząłem pisać 
dla Państwa przed siedmio-
ma laty z jedną przewodnią 
myślą – samorząd lokalny 
ponad wszystko. Spory są 
oczywiście immanentną ce-
chą każdej władzy, w tym 
także tej lokalnej. Strasznie 

Z Jajem zżymałem się na prezia i jego 
popleczników, nie raz i nie 
dwa. Nikt jednak nie pod-
niósł ręki na prawo. Uchwały 
Rady Miasta trafiały zawsze 
do kontroli przez Wojewodę 
Pomorskiego, bo tak stano-
wi ustawa. Zdarzało się, że 
trzeba było poprawiać błę-
dy. Zdrowy rozsądek summa 
summarum zwyciężył przy 
okazji, tak się złożyło, dwu-
dziestopięciolecia reaktywo-
wania samorządu lokalnego. 
Polska nie ma jednak czasu, 
aby czekać 25 lat na rozsą-
dek prezesa, oddanego mu 
bezgranicznie prezydenta 
i niby-rządu. Tydzień temu 
przeczytałem wywiad z na-
szym pomorskim Mieczysła-
wem Marszałkiem Strukiem. 
„Możemy stracić pół miliar-
da”, „Jeśli samorząd zostanie 
wypłukany z kompetencji, 
zostaną nam do zarządzania 
szpitale, instytucje kultu-
ry i drogi wojewódzkie, no 
i ogromna bieda”, „Ufam 
w rozsądek osób zajmują-
cych się w rządzie środkami 
unijnymi”. To tylko kilka 
cytatów z wywiadu. Ja jed-
nak nie ufam w rozsądek 

rządu. Boję się, że zaakcep-
towane przez Ministerstwo 
Rozwoju Terytorialne Inwe-
stycje Zintegrowane (ZIT) 
mogą „wziąć w łeb”. Wszak 
niejaki Morawiecki na urzę-
dzie wicepremiera uznał, że 
kontrakt terytorialny woje-
wództwa pomorskiego z rzą-
dem, obejmujący inwestycje 
centralne na Pomorzu do 
roku 2022, jest PRZESA-
DZONY. Tak samo może 
uznać, na przykład jutro, że 
ZIT należy zweryfikować. 
I znajdziemy się w czarnej 
dziurze, choć ciśnie mi się na 
usta słowo gorszego sortu. 
Zweryfikować to jedno, ale 
„warszawka” lepszego sortu 
zastanawia się także nad za-
braniem forsy unijnej z rąk 
samorządów wojewódzkich 
i oddanie jej „pod opiekę” 
wojewodów – swoich ma 
się rozumieć. Strach się bać, 
jak mówią niektórzy. Może 
się stać i tak, że w związku 
z majstrowaniem przy środ-
kach unijnych, część pie-
niędzy przejdzie nam koło 
nosa. Straci także Wejhero-
wo. Przypomnę niektóre cele 
i działania w których mamy 

uczestniczyć, jako obywate-
le województwa pomorskie-
go: Zintegrowany program 
współpracy inkubatorów 
przedsiębiorczości i parków 
naukowo-technologicznych; 
Innowacyjny system wspar-
cia zatrudnienia; Węzły in-
tegracyjne wraz z trasami 
dojazdowymi; Rozbudowa 
systemu kolei aglomeracyj-
nej w kierunku Wejherowa; 
Kompleksowa moderniza-
cja energetyczna spółdzielni 
mieszkaniowych i wspólnot 
mieszkaniowych. O szcze-
gółach tych i innych celów 
można poczytać na stronach 
internetowych miast, gmin, 
powiatów i województwa. 
Nie wyobrażam sobie na 
przykład , że nagle wstrzy-
mujemy realizację Węzła 
„Kwiatowa”, Węzła „Zryw” 
czy nie kontynuujemy rewi-
talizacji Śródmieścia. Nie 
dziwię się zatem, że ktoś 
chce 20. marca spacerować 
w zaKODowany sposób pod 
hasłem „Wejherowo z Ja-
jem”…

Jakub gorszego sortu W.

REKLAMA                                            7A/2016/RL

Dziś chwalimy, nie krytykujemy!
Nasza rubryka „Foto-Pstryk” to zazwyczaj miejsce, gdzie publikujemy zdjęcia naszych Czy-
telników, które pokazują miejsca zaniedbane lub nieposprzątane, dziury w drogach, nieprawi-
dłowo zaparkowane samochody, itp. Dziś jest odwrotnie – dziś chwalimy!
A na pochwałę zasługuje niedawno zmodernizowane dojście do peronu na przystanku Wejhe-
rowo Nanice, wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i „parkingiem” dla rowerów. 

Dziękujemy panu Aleksandrowi za przysłane zdjęcie. 
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Już w przyszły piątek, 25 
marca, startuje głosowanie 
nad tegorocznym budżetem 
obywatelskim. Warto się po-
spieszyć z oddaniem głosu, 
ponieważ będzie to można 
zrobić tylko przez dwa tygo-
dnie. Głosowanie zakończy 
się 7 kwietnia. 
- W głosowaniu będzie mógł 
wziąć udział każdy mieszka-
niec Wejherowa, który ukoń-
czył 16 lat - powiedział Arka-
diusz Kraszkiewicz, skarbnik 
Wejherowa. - W Wejherow-
skim Budżecie Obywatelskim 
2016 każdy głosujący będzie 
mógł oddać maksymalnie 
dwa głosy – jeden na projekt 
inwestycyjny i osobno jeden 

na projekt nieinwestycyjny. 
Nie wszystkie złożone w tym 
roku projekty zostały zakwa-
lifikowane. Wnioski nie są 
wprawdzie skomplikowane, 
ale wnioskodawcy popełniają 
błędy, których można unik-
nąć. Wystarczy przeczytać 
regulamin, w razie wątpliwo-
ści urzędnicy służą bezpłatną 
poradą. W tym roku przygo-
towano też specjalne konsul-
tacje, w których mógł wziąć 
udział każdy, podczas których 
można zasięgnąć porady oraz 
rozwiać wszelkie wątpliwo-
ści. Skorzystanie z takich 
porad daje niemal gwarancję, 
że dany projekt nie będzie od-
rzucony. 

- W tym roku do wejhe-
rowskiego Budżetu Oby-
watelskiego złożono 38 
projektów, ostatecznie pod 
głosowanie zostanie pod-
danych 27 wniosków – wy-
jaśnia Bogusław Suwara, 
przewodniczący komisji 
ds. budżetu obywatelskie-
go. - Największym błędem 
zauważonym przez komisję 
było to, że jako wniosko-
dawca nie występowała oso-
ba fizyczna (z imienia i na-
zwiska z podanym adresem 
i numerem PESEL), tylko 
stowarzyszenie czy organi-
zacja. Takie wnioski, mimo 
że były ciekawe, zostawały 
z założenia odrzucone, bo 

nie spełniają wymogów re-
gulaminu. W innych znajdo-
wały się pomysły niezgodne 
z zadaniami własnymi gmi-
ny Wejherowo. 
Władze miasta zachęcają 
wszystkich do głosowania. 
- Dziękuję mieszkańcom za 
zaangażowanie i włączenie 
się w realizację Budżetu 
Obywatelskiego. Zachęcam 
gorąco do głosowania na 
wybrane przez siebie projek-
ty. To wyłącznie od wejhe-
rowian zależy, które inicja-
tywy zostaną zrealizowane, 
dlatego tak ważny jest Pań-
stwa głos – mówi prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt. Rafał Korbut

Od Ciebie zależy, który projekt wygra!
WEJHEROWO | 27 projektów (z tego 16 inwestycyjnych i 11 nieinwestycyjnych) zostanie poddanych pod głosowanie w ramach Wejherow-
skiego Budżetu Obywatelskiego. Który projekt wygra? Wszystko w rękach mieszkańców!

LIStA 
ZAKwALIfIKowANych
PRoJEKtów: 

Projekty inwestycyjne:
Rodzinny plac zabaw przy •	
ul, Iwaszkiewicza
Budowa placu zabaw •	
i rekreacji im, Ryszarda Ja-
kubka na osiedlu Suchar-
skiego w Wejherowie - II 
Etap
Wymiana nawierzchni •	
drogi osiedlowej wzdłuż 
budynku przy ul, Harcer-
skiej 4 wraz z wykona-
niem oświetlenia
„Aktywna Nanicka: tenis-•	
siatka-kosz” - budowa bo-
iska wielofunkcyjnego
Stacja naprawy rowerów - •	
stojaki rowerowe
Sikorski PLAY Park•	
Budowa siłowni otwar-•	
tej siłowni zewnętrznej 
ze stołami do ping ponga 
dla mieszkańców z osie-
dli położonych w sąsiedz-
twie Szkoły Podstawowej 
Nr 9 w Wejherowie oraz 
dla uczniów szkoły
Budowa pełnowymiaro-•	
wego boiska „Na Wazie” - 
etap II
Plac zabaw, boisko do pił-•	
ki plażowej, scena mu-
zyczna, oświetlenie - przy 
wiacie piknikowej na osie-
dlu Fenikowskiego
Letnia biblioteka•	
Modernizacja ulicy Na-•	
rutowicza - zmieniamy 
przestrzeń wokół kościo-
ła cz, I
Centrum Sportu Tytani•	
Małpi Gaj - Miejsce do •	

ćwiczeń w każdym wieku
Droga dojazdowa (ewa-•	
kuacyjna) Osiedle Staszi-
ca 4
Renowacja pomnika pa-•	
mięci nauczycieli powia-
tu wejherowskiego po-
ległych w czasie działań 
wojennych w miejscach 
kaźni hitlerowskich w la-
tach 1939-1945
Zagospodarowanie tere-•	
nu na teren rekreacyjny 
przy ul, Lelewela

Projekty nieinwestycyjne:
Dzień Sąsiada - impre-•	
za cykliczna promująca 
dawne dobre zwyczaje 
i tradycje, 
Otwarte warsztaty wo-•	
kalne zakończone nagra-
niem i wydaniem płyty 
audio dla scholi dziecię-
cej „Chrystusowe Owiecz-
ki”
 Wsparcie Rekonstrukcji •	
Historycznej w Wejhero-
wie
Aktywny Wejherowianin•	
Integracja latem i zimą na •	
Osiedlu Fenikowskiego
Nasze ręce migają•	
Atrakcje Wejherowa na •	
szlakach turystycznych 
miasta
Open Air Hip Hop Festival•	
Organizacja zawodów •	
sportowych Bieg Super-
bohaterów
Cykliczne warsztaty par-•	
kour dla wszystkich
Wejherowo na sportowo •	
- Wejher Cross Games I - 
o Puchar Prezydenta Mia-
sta Wejherowo

RUMIA | Do budżetu 
Rumi napływają kolejne 
środki zewnętrzne. Tym 
razem chodzi o dotację na 
kulturę, a konkretnie – na 
powołanie do życia Bibliote-
ki Kaszubskiej.

Dofinansowanie w wysokości 
ponad 1 mln zł zostanie prze-
znaczone na powstanie nowo-
czesnego obiektu przy Placu 
Kaszubskim. Na miejscu 
znajdzie się bogaty księgo-
zbiór, dostępna także będzie 
bogata oferta kulturalna. 
- Bardzo zależy nam na Starej 
Rumi – mówi Michał Pasiecz-
ny, burmistrz miasta. - Chce-
my, by ta część miasta zosta-
ła pięknie zrewitalizowana. 
Plany te dotyczą m. in. także 
pobliskiego targowiska tak, 
by było nowoczene, ale jed-

nocześnie zachowało swoj-
ski charakter. Dzięki pienią-
dzom pozyskanym z dotacji 
zewnętrznych przez prężnie 
działający Wydział Rozwoju 
Miasta, rewitalizacja tej czę-
ści miasta jest możliwa i za-
czyna się właśnie od siedziby 
biblioteki.
To nie jedyne fundusze ze-
wnętrzne, pozyskane w ostat-
nim czasie przez miasto. 
Wcześniej udało się zdobyć 
zwiększone dofinansowanie 
na rozliczenie unijnej inwe-
stycji, dotyczącej ciągu ulic 
prowadzących do Redy, czyli 
ul. Towarowej i Cegielnianej. 
Więcej na temat pozyskanych 
środków oraz planowanej 
inwestycji na Placu Kaszub-
skim – w kolejnym wydaniu 
gazety.
/kor/

Kolejne dofinansowanie
dla miasta
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Początki Dnia Jedności Ka-
szubów sięgają roku 2004. 
W 2006 wzbogacono tę 
imprezę o wspólne granie 
akordeonistów pochodzą-
cych z Pomorza i nie tylko. 
Corocznie, podczas święta 
upamiętniającego pierw-
szą wzmiankę o Kaszubach 
w bulli papieża Grzegorza 
IX (1238 r.), podejmowana 
jest próba pobicia rekordu 
Polski w jednoczesnej grze 
na akordeonach. Zawsze do 
gry służą akordeonowe aran-
żacje znanych kaszubskich 
melodii.
Akordeonowe bicie rekordu 
nie tylko na stałe wpisało 
się w obchody Dnia Jed-
ności Kaszubów, ale stało 
się też doskonałą promo-
cją tego instrumentu. Do tej 
pory rekord w jednoczesnej 
grze na instrumencie pobi-
to w Kościerzynie, gdzie 
zagrało wspólnie 281 osób, 
następnie w Sierakowicach 
przy udziale 314 muzyków, 
z kolei w zeszłym roku w Su-
lęczynie muzykowało aż 346 
osób! Wtedy wybrzmiały 
„Kukówka” i „Wele, wele 

wetka”.  W tym roku w Bo-
janie na akordeonach zagrane 
zostaną: „Kòwôl”, „Na Ka-
szëbach” oraz „Kaszëbsczi 
Himn”.
Muzyków i amatorów gry na 

akordeonie organizatorzy go-
rąco zapraszają do wspólnego 
bicia rekordu! A więc wszy-
scy – młodzi ciałem i du-
chem, rodzice i dziadkowie, 
a nawet dzieci – chwytajcie 

instrumenty i przyjeżdżajcie 
do Bojana! W tym roku do 
bicia rekordu w jednoczesnej 
grze na akordeonach stanie 
również prawdziwy wirtuoz 
tego instrumentu – Marcin 
Wyrostek.
Obchodom Dnia Jedności Ka-
szubów tradycyjnie towarzy-
szy turniej gry w baśkę. Baś-
karze będą także próbowali 
pobić własny rekord, który 
wynosi 232 zawodników 

i został ustanowiony w Siera-
kowicach. W ubiegłym roku 
w Sulęczynie była podobna 
ilość zawodników. Corocznie 
liczba grających w baśkę jest 
większa i organizatorzy liczą 
na kolejny rekord. W turnieju 
zawodnicy rozegrają 4 rundy 
sportowe. Zawodnicy będą 
rywalizować w kategorii 
indywidualnej pań i panów 
oraz drużynowej i par.
Turniej baśki, ze względu na 

duże zainteresowanie baś-
karzy, został przeniesiony 
z Remizy w Bojanie do Hali 
Sportowej w Szemudzie. 
Organizatorzy przygotują 
specjalny autobus, który po-
jedzie z baśkarzami z Boja-
na do Szemuda około godz. 
12.45. Turniej odbędzie się 
o godz. 13.15. Zapisy do tur-
nieju będą prowadzone od 
godz. 11.30.  

(opr. raf)

Akordeoniści będą bić rekord
POMORZE | XIII Dzień Jedności Kaszubów odbędzie się w najbliższą niedzielę. Oczywiście podjęta zostanie próba pobicia rekordu Polski 
w jednoczesnej grze na akordeonach, a przy karcianych stołach zmierzą się uczestnicy turnieju gry w baśkę.
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Niedziela, 20 marca. Bojano. 
godz. 11.00 – rozpoczęcie rejestracji uczestników bicia •	
rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonach
godz. 11.30 – uroczysta msza św. w kościele św. Ja-•	
dwigi Królowej w Bojanie
godz. 12.45 – przemarsz z kościoła do Zespołu Szkół •	
w Bojanie
godz. 13.15 – oficjalne otwarcie Dnia Jedności Kaszubów•	
godz. 13.30 – występy artystyczne na scenie w holu •	
Zespołu Szkół
godz. 15.30 – hala sportowa przy Zespole Szkół – bicie •	
rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonach
godz. 16.00 – hala sportowa – występy artystyczne kół •	
gospodyń wiejskich z gmin powiatu wejherowskiego
godz. 18.00 – gwiazda wieczoru – niespodzianka•	

Niedziela, 20 marca. hala Sportowa 
w Szemudzie - turniej Gry w Baśkę:

godz. 11.30 – rejestracja uczestników•	
godz. 13.15 – Turniej Gry w Baśkę•	
godz. 17.00 – podsumowanie turnieju•	

PRoGRAm:

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. inż. 
JÓZEFA SOSIŃSKIEGO

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

OGŁOSZENIE                                                 62/2016/DB
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Podczas spotkania zebrani 
wysłuchali także sprawoz-
dania z działalności związ-
ku z minionej kadencji.
Zebranie otworzył Henryk 
Kanczkowski, wówczas 
jeszcze prezes ZKP od-
dział Wejherowo. Następ-
nie wybrano prezydium 
zjazdu w składzie: Bożena 
Szczypior - przewodniczą-
ca, Włodzimierz Dawidow-
ski - wiceprzewodniczący 
i Krzysztof Bujanowicz – 
sekretarz.
W spotkaniu udział wzięli 
goście honorowi: Gabriela 
Lisius, starosta wejherow-
ski, Bogdan Tokłowicz, 
przewodniczący Rady Mia-
sta Wejherowa oraz Bo-
gusław Suwara, sekretarz 
miasta.
Na początku zebrania wrę-
czono legitymacje człon-
kowskie nowym członkom 
oddziału, wyróżnienia za 
pracę na rzecz krzewienia 
kultury i tradycji kaszub-
skiej oraz Złote i Srebrne 
Odznaki ZKP.

Kaszubi mają nowego prezesa
WEJHEROWO | Wybór nowego prezesa był najważniejszym punktem zebrania wejherowskiego oddziału Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego. Został nim Mirosław Gaffke. 

Wejherowski Oddział 
Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego liczy 
obecnie 224 członków 
i jest największą orga-
nizacją pozarządową 
w Wejherowie. Głów-
nym celem jej działal-
ności jest wszechstron-
ny rozwój społeczny, 
gospodarczy i kultural-
ny Kaszub i Pomorza. 
Członkowie Koła Ha-
ftu „Tulpa”, Klubu Ska-
ta Sportowego, Towa-
rzystwa Śpiewaczego 
im. Jana Trepczyka oraz 
Stowarzyszenia Pla-
styków im. Stefana Le-
wińskiego, zajmują się 
realizowaniem zadań 
statutowych. Zrzesze-
nie bierze udział w ży-
ciu publicznym Wejhe-
rowa m.in. w uroczy-
stościach upamiętnia-
jących śmierć Jakuba 
Wejhera czy powiato-
wo-miejskim konkursie 
haftu kaszubskiego.

o ZRZESZENIu

Starosta Gabriela Lisius prze-
kazała nauczycielom uczącym 
języka kaszubskiego w wej-
herowskich szkołach mapy 
„Kaszuby – ziemia Kaszubów 
wg Gerarda Labudy”.

– Mapy trafią do wejherow-
skich szkół, w których dzieci 
uczą się języka kaszubskiego 
– wyjaśnia Gabriela Lisius. 
– Musimy starać się przeka-
zywać naszą bogatą tradycję 

kaszubską młodym pokole-
niom i uczyć młodzież języka 
kaszubskiego, aby kaszubska 
mowa przetrwała.
Najważniejszym punktem 
zebrania był wybór nowego 

prezesa. W wyniku przepro-
wadzonego głosowania pre-
zesem Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego Oddział 
Wejherowo został Mirosław 
Gaffke.

Prace remontowe trwały bardzo 
krótko, gdyż wykonawca upo-
rał się z nimi zaledwie w trzy 
tygodnie. W tym tygodniu 
uroczyście oddano do użytku 
zmodernizowany obiekt. 
Jak podkreślają przedstawi-
ciele władz Redy pracy było 
wiele. 
- Przede wszystkich,  trzeba 
było wymienić przestarzałe 
oświetlenie  na oszczędno-
ściowe i ekologiczne – wyja-
śnia Krzysztof Krzemiński, 

burmistrz Redy. - Przy okazji 
udało się zdecydowanie popra-
wić akustykę i - co nie mniej 
ważne - estetykę blaszanego 
sufitu. Futurystyczne podwie-
szane elementy (zaprojekto-
wane przez Joannę Okraska) 
sprawiły, że aula nabrała no-
woczesnego charakteru.
 Uroczystego otwarcia doko-
nali Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz miasta oraz Ka-
zimierz Okrój, przewodni-
czący Rady Miasta Redy. 

W uroczystym przecinaniu 
wstęgi wziął udział także Ma-
rek Kamiński, dyrektor ZSP 
nr 1, nie zabrakło również rad-
nych i przedstawiciela  wyko-
nawcy. 
Całkowity koszt remontu to 
niespełna 140 tys. złotych. 
/raf/

Szkolna aula jak nowa
REDA | Wymiana oświetlenia na nowoczesne i energooszczędne, poprawa akustyki i odnowienie 
wyglądu – aula w Zespole Szkół nr 1 w Redzie zyskała zupełnie nowy wygląd i funkcjonalność. 
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PoLuB NASZ PRofIL 
I BIERZ uDZIAŁ w KoNKuRSAch!

czekają atrakcyjne 
nagrody!/gwe24.pl

W poniedziałek 
rozdajmy koszulki! 
Sponsorowane przez

przy ul. Puckiej 35

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2013  poz. 1235 z późn. zm.) 
i uchwałą Rady Gminy Linia Nr 47/V/VII/2015 z dnia 27 maja 2015 r., zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla fragmentu miejscowości Niepoczołowice, gmina Linia w za-
kresie działki o nr 493 w gminie Linia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od  25.03.2016r. do 15.04.2016 w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystycz-
na 15, 84-223 Linia, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązania-
mi odbędzie się w dniu 14.04.2016 w siedzibie Urzędu Gminy Linia, o godz. 9.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz art. 39 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2013  poz. 1235 z późn. zm.), każ-
dy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej (w sposób zgodny z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym), do Wójta Gminy Linia z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2016.

wójt Gminy Linia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości 
Niepoczołowice, gmina Linia w zakresie działki o nr 493 w gminie Linia.

oBwIESZcZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

OGŁOSZENIE                                                 63/2016/DB



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Chór Supra Vocalis En-
semble z Gdańska został 
głównym laureatem X Po-
morskiego Festiwalu Pieśni 
Wielkopostnej, który odbył 
się w ubiegłą sobotę, 12 mar-
ca w Kielnie. Celem impre-
zy jest kultywowanie pieśni 
wielkopostnej oraz promo-
wanie Kaszub i Pomorza. 

Rada Artystyczna Fe-
stiwalu wybrała laure-
atów spośród 15 chó-
rów pochodzących m.in.  
z Bielsko-Białej, Torunia, 
Grudziądza i Poznania. Go-
ścinnie wystąpili także Fran-
cuzi z chóru Allegro. Sopocki  
Chór  Kameralny Continuo 
zdobył natomiast nagrodę 

ufundowaną przez Starostę 
Wejherowskiego Gabrielę 
Lisius - za I miejsce w ka-
tegorii chóry stowarzyszeń  
i towarzystw śpiewaczych. 
Ponadto Starosta Wejherow-
ski otrzymała podziękowa-
nie za wsparcie finansowe 
festiwalu.

Organizatorami konkursu 

byli: Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Szemudzie, 
Parafia pw. św. Wojciecha 
w Kielnie, Wójt Gminy 
Szemud, Gdański Oddział  
Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr oraz Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie.

Uwieńczeniem festiwalu był 
koncert laureatów.

X Pomorski Festiwal Pieśni 
Wielkopostnej w Kielnie

W Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie, z inicjatywy 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Gdańsku oraz przy współpra-
cy Powiatowych Urzędów Pra-
cy z Wejherowa, Pucka, Gdyni 
i Kartuz, odbyło się semina-
rium „Twój zysk, Twój rozwój 
– urzędy pracy dla pracodaw-

ców”. Głównym celem spotka-
nia było m.in. poinformowanie 
pracodawców o możliwości 
skorzystania ze środków Kra-
jowego Funduszu Szkolenio-
wego na wsparcie rozwoju 
zawodowego i dofinansowanie 
kształcenia ustawicznego pra-
codawców oraz ich pracow-
ników. W seminarium udział 
wzięli m.in. Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius, Dyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku Joanna Witkowska, 
Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wejherowie Grażyna 
Sobieraj, pracownicy urzędów 
pracy z Gdańska, Gdyni, Kar-
tuz, Pucka i Wejherowa oraz 

przedsiębiorcy z terenu powia-
tu wejherowskiego, puckiego, 
kartuskiego oraz miasta Gdyni. 

Podczas spotkania zostały 
przedstawione instrumenty 
oraz możliwości wsparcia dla 
przedsiębiorców. Stąd oprócz 
omówienia istoty Krajowe-
go Funduszu Szkoleniowego 

oraz możliwości korzystania 
z niego przez pracodawców, 
przedstawiono wprowadzony  
z początkiem bieżącego roku 
nowy produkt, jakim jest 
wsparcie finansowe dla właści-
cieli firm zatrudniających oso-
by młode (do 30 roku życia). 

Ponadto kierownik Centrum 
Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej w Gdańsku Odeta 
Mazur-Gołyszny przedstawiła 
zebranym możliwości rozwo-
ju zawodowego pracowników  
i pracodawców. 

W trakcie spotkania pracow-
nicy mieli okazję do zadawania 
pytań pracownikom urzędów 
pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie 
informuje, że aktualnie trwa nabór wniosków 

na następujące formy aktywizacji: 
 VIII Powiatowe Targi Pracy i Edukacji (21.04.2016 r.) 

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława 
Kieturakisa w Wejherowie, ul. Dworcowa 5 

Nabór wniosków dot. bonów zatrudnieniowych, bonów 
zasiedleniowych oraz bonów stażowych 

dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.
Więcej informacji na stronie: pupwejherowo.pl 

lub pod nr tel. (58) 677-63-00.

Seminarium 
dla pracodawców

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 
3 Maja 4, w dniu 15.03.2016 r. wywieszono na okres 21 dni wykaz 
nr IV/2016, dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, 
położonej w Rumi, obręb 22, działka 14/2.

INFORMACJA

ZARZĄD  POWIATU 
WEJHEROWSKIEGO

Na podstawie Uchwały Nr IV/III/35/10 Rady 
Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 grudnia 
2010 r.  w   sprawie   określenia    zasad    udzie-
lania    dotacji    na    dofinansowanie    prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do reje-
stru zabytków (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 
26  poz. 600 z dnia 7 marca 2011 r.)

zaprasza do składania wniosków 
o przyznanie dotacji w  2016 roku

na wykonanie prac konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków.

Miejsce i termin składania wniosków: 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, 
Biuro Obsługi Interesanta, w terminie do
15 kwietnia 2016 roku (włącznie).

Osoba upoważniona do kontaktów 
z wnioskodawcami: 
Monika Koss tel.(0-58) 572-94-86.

Zasady przyznawania dotacji:

warunkiem przystąpienia do konkursu jest 1. 
złożenie w zamkniętej kopercie wniosku 
zgodnego ze wzorem określonym w Nr 
IV/III/35/10 Rady Powiatu Wejherowskie-
go z dnia 28 grudnia 2010 r.  w   sprawie   
określenia    zasad    udzielania    dotacji    
na    dofinansowanie    prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku wpisanym do rejestru, 

formularz wniosku oraz treść uchwały 
dostępne są  w Wydziale Kultury i Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie  oraz w wersji elektronicz-
nej w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie www.powiat.wejherowo.pl 
na kopercie  powinien zostać umieszczony 2. 
zapis „dotacja na zabytki”,
informacja o rozpatrzeniu wniosków uka-3. 
że się  na stronie internetowej powiatu 
www.powiat.wejherowo.pl
wnioski niekompletne i nieprawidłowo wy-4. 
pełnione albo złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane,
złożenie wniosku nie jest równoznaczne 5. 
z otrzymaniem dotacji,
beneficjent, który składa kilka wniosków – 6. 
powinien złożyć każdy wniosek w  odręb-
nej  zamkniętej kopercie,
podstawą do realizacji zadania będzie pod-7. 
pisana przez strony umowa.
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Organizatorem Konwentu 
Powiatów Województwa Po-
morskiego, który obradował  
w Łebie, był jego przewod-
niczący - starosta malborski 
Mirosław Czapla - we współ-
pracy z władzami starostwa 
lęborskiego. Uczestniczyli 
w spotkaniu starostowie bądź 
ich zastępcy z 20 powiatów 
naszego województwa. Go-
śćmi konwentu byli: senator 
Kazimierz Kleina i marszałek 
pomorski Mieczysław Struk. 
Z dużym zainteresowaniem 
wysłuchano informacji do-
tyczących zapowiadających 
się zmian w funkcjonowaniu 
samorządów terytorialnych 
i ograniczaniu kompeten-
cji samorządów. Zmiany te 
już dotyczą funkcjonowania 
ośrodków doradztwa rolni-
czego, melioracji i urządzeń 
wodnych (czyli Programu 
dla Żuław). Zapowiada się 
przejęcie przez administrację 

państwową ośrodków egza-
minowania kierowców oraz 
struktur zatrudnieniowych 
(Urzędów Pracy). Natomiast 
plotką jest ewentualne prze-
niesienie na Urzędy Woje-
wódzkie odpowiedzialności 
za zarządzanie Regionalnym 
Programem Operacyjnym 
(czyli funduszami unijnymi), 
ponieważ wymagałoby to 
uzgodnień z Komisją Euro-
pejską, a nikt z Ministerstwa 
Rozwoju nawet nie próbuje 
tego robić. Wobec tego mar-
szałek Struk apeluje o szyb-
kie i sprawne zgłaszanie pro-
jektów przez samorządy, aby 
jego urzędnicy mogli spraw-
nie przeprowadzić wymagane 
procedury i w efekcie woje-
wództwo mogłoby zdobyć 
dodatkowe środki z tzw re-
zerwy krajowej. 
Obrady dotyczyły zagadnień:
- Związanych z bezpieczeń-
stwem energetycznym.  Beata 

Maciejewska – pełnomocnik 
Prezydenta Miasta Słupsk 
ds. zrównoważonego roz-
woju i zielonej modernizacji 
wygłosiła referat pt. „Demo-
kracja energetyczna” w któ-
rym zachęcała do stawiania 
na odnawialne źródła ener-
gii i energetykę rozproszoną 
(prosumencką).
- Z aktualną sytuacją osób 
młodych na powiatowych 
rynkach pracy, ze szczegól-
nym uwzględnieniem sytuacji 
absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych w kontekście 
zapotrzebowania na zawody, 
zapoznała zebranych Joanna 
Witkowska – dyrektor Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku.
- Szkolnictwem zawodowym 
w świetle obecnej polityki 
Polski i Unii Europejskiej, 
jak również kompleksowym 
wspomaganiem szkół, zajął 
uwagę uczestników konwentu 

Adam Krawiec – dyrektor De-
partamentu Edukacji i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. 
Szczególny nacisk położył na 
program Zdolni z Pomorza 
oraz szkolnictwo zawodowe 
w regionie.
- Informacją z posiedzenia 
Zarządu Powiatów Polskich 
podzieliła się Janina Kwie-
cień – starosta kartuski, wi-
ceprezes Zarządu Związku 
Powiatów Polskich.
- Był też czas dla gospoda-
rzy spotkania, czyli miasta 
Łeba. „Skarby z Czarnów-
ka” – prezentację związaną  
z unikalnym w skali Europy 
stanowiskiem badań arche-
ologicznych  przedstawiły: 
Mariola Pruska – dyrektor 
Muzeum w Lęborku oraz 
Agnieszka Krzysiak – ku-
stosz w Dziale Archeologii 
Muzeum w Lęborku.
Anna Kłos

Konwent pomorskich starostów
POMORZE | Planowane zmiany w funkcjonowaniu samorządów terytorialnych 
i ograniczanie kompetencji samorządów – to jedne z głównych tematów, jakie poru-
szono podczas konwentu pomorskich samorządowców. 

OGŁOSZENIE                                                             209/2015/DB

Jak podkreśla marszałek Struk, 
podczas rozmowy z Krzysz-
tofem Hildebrandtem, prezy-
dentem Wejherowa i zastępcą 
prezydenta Beatą Rutkiewicz 
omówiono główne projekty in-
westycyjne miasta przewidzia-
ne do realizacji w roku bieżą-
cym i w najbliższych latach.
- Przedmiotem naszego wspól-
nego zainteresowania są węzły 
komunikacyjne – Węzeł Kwia-
towa i Węzeł Zryw, rewitaliza-
cja kolejnej części Śródmieścia 
Wejherowa oraz sprawa wieży 
widokowej w rejonie Kalwa-
rii Wejherowskiej i stadionu 
sportowego – powiedział mar-

szałek Mieczysław Struk pod-
kreślając, że jeżeli uda się za-
akcentować bioróżnorodność 
tej części Wejherowa, z której 
miasto słynie, to będzie dużym 
atutem w akcesji o pozyskanie 
środków zewnętrznych na te 
cele.
Marszałek poinformował, że 
ze względu na wysoki po-
ziom zaawansowania projektu 
„Rewitalizacja Przestrzeni Pu-
blicznej Śródmieścia Wejhero-
wa”, który został zrealizowany 
na bardzo dobrym poziomie, 
marszałek zwiększył poziom 
dofinansowania tego projektu 
o kwotę niemal 2 mln zł. /raf/

Więcej pieniędzy 
na rewitalizację
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WEJHEROWO | Mieczysław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego, gościł z roboczą wizytą w wejherowskim 
ratuszu. Rozmawiano m.in. na temat stopnia zaawansowania 
prac projektowych, na które miasto zamierza ubiegać się o dofi-
nansowanie ze środków Unii Europejskiej.

WEJHEROWO | Już nie-
długo, bo od 1 kwietnia 2016 
roku będą przyjmowane 
wnioski na wypłatę świadczeń 
wychowawczych z programu 
„Rodzina 500+”. 
Instytucją, która będzie zajmo-
wała się przyjmowaniem wnio-
sków i realizacją świadczeń dla 
mieszkańców Wejherowa, jest 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wejherowie. W MOPS 
obecnie kończą się przygotowa-

nia organizacyjne i kadrowe do 
realizacji tego programu. Przewi-
duje się, że w Wejherowie świad-
czenia może otrzymać nawet do 
8 tys. dzieci.
Więcej szczegółów na ten temat 
wraz z załącznikami wymaga-
nych dokumentów znajduje się 
na stronie internetowej: mops.
wejherowo.pl (zakładka 500 plus 
świadczenie wychowawcze). Na 
stronie MOPS znajduje się też in-
formator „Rodzina 500+”.  /raf/

Niedługo rusza „Rodzina 500+”
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Podczas konsultacji moż-
na było uzyskać informacje 
na temat składania zeznania 
podatkowego za rok 2015 ze 
względu na adres zamieszka-
nia, a nie zameldowania oraz 
pomoc w zakresie wysyłania 
zeznań drogą elektroniczną.
Konsultacje dotyczyły także 
prawidłowości wykazania 
dochodu, odliczeń od do-
chodu oraz przysługujących 
ulg podatkowych za ubiegły 
rok.  Najczęściej pracownice 
wejherowskiej „skarbówki” 
pomagały zainteresowanym 
osobom złożyć zeznanie po-
datkowe za 2015 rok drogą 
elektroniczną.    
- Mam nadzieję, że otrzyma-
ne wskazówki, a także osobi-
sty udział w wysłaniu doku-
mentu pozwoli podatnikom 
z Rumi w przyszłym roku 
wysłać roczne rozliczenie 
samodzielnie - powiedziała 
Aneta Lubocka z US w Wej-
herowie, jedna z konsultan-
tek. - Po krótkiej instrukcji 
petenci przekonali się, że nie 
jest to trudne i po zgromadze-
niu odpowiednich dokumen-
tów łatwo jest drogą elektro-
niczna dopełnić obowiązku 
podatkowego. 
Konsultantki rozwiały wąt-
pliwości, które zgłosiło kil-
kanaście osób. Potwierdziły 
bowiem, że można złożyć ze-
znanie podatkowe ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania, 
a nie zameldowania - widnie-
jące w dowodzie osobistym. 
Osoby te zadecydowały się 
na wskazanie Rumi w doku-
mencie PIT. Zatem budżet 
rumskiej gminy wzbogaci 
się o dodatkowe środki fi-
nansowe, które zostaną prze-
znaczone na niezbędne dla 
mieszkańców inwestycje. 

Panie ze „skarbówki” wy-
jaśniały wszelkie nurtują-
ce mieszkańców zawiłości, 
związane z rozliczeniem 
rocznym, a także tłumaczyły, 
jak należy prawidłowo złożyć 
coroczne zeznanie podatko-
we. Podpowiadały, z jakich 
ulg można skorzystać oraz 
jakich błędów unikać. 
– Jestem bardzo zadowolona, 
że tu przyszłam skonsultować 
mój PIT, bo sama źle wyli-
czyłam i wyszło mi, że mu-
szę zapłacić skarbówce kilka 
tysięcy złotych – powiedziała 
pani Monika z Rumi. - Byłam 
przerażona i chociaż czułam, 
że coś jest nie w porządku, 
nie umiałam znaleźć błędu. 
Uważam, że to bardzo cenna 
inicjatywa władz miasta.
Czas na rozliczenie się z fi-
skusem mamy do 30 kwiet-
nia. Warto przemyśleć, jakiej 
organizacji przekażemy swój 
1%. Nawet, jeżeli rozliczenie 

za rok 2015 już zostało wy-
słane, można złożyć korek-
tę wypełniając dodatkowy, 
jednostronicowy dokument 
ZAP-3 i przesłać go do Urzę-
du Skarbowego w Wejhero-
wie. Korekta może dotyczyć 
zarówno wskazania aktual-
nego miejsca zamieszkania 
w Rumi, jak i przekazania 
1% rumskiej organizacji 
pozarządowej posiadającej 
status OPP. Aktualny wykaz 
rumskich organizacji OPP 
znajduje się na stronie www.
rumia.eu. w zakładce Aktual-
ności. 
- Konsultacje, które odbyły 
się w Urzędzie Miasta Rumi, 
to bardzo pożyteczna ini-
cjatywa – mówi Magdalena 
Mrowicka, przewodnicząca 
Komisji Finansowej Rady 
Miejskiej Rumi. - Mieszkań-
cy mogli dowiedzieć się, ja-
kie ulgi im przysługują i na 
jakich drukach mają się roz-
liczać. Moim zdaniem, jeden 
dzień to za mało na konsul-
tacje dotyczące zeznań i po-
rad podatkowych dla wszyst-
kich mieszkańców miasta. 
W przyszłości chciałabym, 
aby takie porady odbywały 
się częściej, co najmniej 3 
dni w roku przed zakończe-
niem roku podatkowego, co 
zapewniłoby zmniejszenie 
kosztów dojazdu dla miesz-
kańców Rumi do Urzędu 
Skarbowego w Wejherowie. 
Jeżeli ktoś z rumian nie zdą-
żył przyjść na konsultacje, 
które odbyły się 14 marca 
w urzędzie miasta, zaprasza-
my do Biura Rachunkowego 
„Magda”, przy ul. Dąbrow-
skiego 17/6, gdzie  prowadzi-
my darmowe konsultacje dla 
mieszkańców Rumi.
/kor/

Konsultacje podatkowe 
dla mieszkańców
RUMIA | Kilkadziesiąt osób skorzystało z konsultacji pracow-
ników wejherowskiego Urzędu Skarbowego, które odbyły się 
w Urzędzie Miasta Rumi. 

- Konsultacje, które 
odbyły się w Urzę-
dzie Miasta Rumi, 
to bardzo poży-
teczna inicjatywa 
– mówi Magda-
lena Mrowicka, 
przewodnicząca 
Komisji Finanso-
wej Rady Miejskiej 
Rumi. - Mieszkańcy 
mogli dowiedzieć 
się, jakie ulgi im 
przysługują i na ja-
kich drukach mają 
się rozliczać.

Pierwsza książka Magdaleny 
Tulli „Sny i kamienie” wyda-
na została w 1995 roku.  Au-
torka otrzymała za nią Nagro-
dę Fundacji im. Kościelskich. 
W swojej karierze pisarka 
była pięciokrotnie nomino-
wana do Nagrody Literackiej 
Nike: 1999 za „W czerwieni”, 
w 2004 za „Tryby” w 2007 za 
„Skazę”, 2012 za „Włoskie 
szpilki”, 2015 za „Szum”. 
W 2012 roku otrzymała Nagro-
dę Literacką Gdynia, a w 2013 

została historyczną, bo pierw-
szą laureatką Nagrody Lite-
rackiej im. Juliana Tuwima za 
całokształt twórczości.
Jej książki tłumaczono na an-
gielski, francuski, niemiecki, 
rosyjski, chorwacki, słoweń-
ski, czeski, węgierski, włoski, 
szwedzki, łotewski i litewski. 
Magalena Tulli zajmuje się 
także tłumaczeniem. W jej do-
robku odnaleźć można „Utra-
coną” Marcela Prousta czy 
„Gniew niebios” Fleur Jaeggy. 

Odkrywcze spotkanie 
z Magdaleną Tulli
RUMIA | Stacja Kultura w Rumi znana jest z zaprasza-
nia nietuzinkowych gości. Dotychczas w jej gościnnych 
progach opowiadali o swojej twórczości tacy pisarze, jak 
Stefan Chwin czy Andrzej Stasiuk. Do tego szacownego 
grona dołączyła także Magdalena Tulli.

Za to drugie tłumaczenie otrzy-
mała nagrodę „Literatury na 
Świecie”.
- Cieszę się, że tego typu spo-
tkania odbywają się w naszym 
mieście – mówi Teresa Mirella 
Jałocha, radna Rumi. - Rozwi-
janie kultury jest bardzo ważne, 
a po zaangażowaniu mieszkań-
ców widać, że jest to właściwy 
kierunek. Mamy w Rumi piękny 
obiekt kulturalny, Stację Kultu-
ra, warto to wykorzystać. 
- Spotkanie z Magdaleną Tulli 
okazało się niezwykle odkryw-
cze dla wielu czytelników – do-
daje Anna Chlewicka ze Stacji 
Kultura. - Autorka, literacko 
mocno osadzona w historii 
obozów koncentracyjnych oraz 
poruszająca tematy związane 
z kategorią traumy drugiego 
pokolenia dzieci Holocaustu 
(matka Magdaleny Tulli ocalała 
z Auschwitz), z niejaką rezerwą 
wchodziła w opowieść zwią-
zaną z doświadczeniem osobi-
stym. Zdystansowana reakcja 
nie spowodowała, że spotkanie 
było mniej interesujące. Środek 
ciężkości został przeniesiony na 
świat fikcji literackiej, w którym 
to narrator mierzy się ze wszyst-
kimi tymi strachami, o jakich 
ciężko było mówić w sposób 
bezpośredni.  
Spotkanie autorskie z Magda-
leną Tulli odbyło się w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Poprowadził je Jerzy Kąkol, 
moderator DKK Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Rumi.
/kor/
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Jeśli chodzi o Turniej Tańca 
Sportowego, to jest o co się 
zmagać, bowiem główne tro-
feum to Puchar Burmistrza 
Miasta Rumi. O Grand Prix 
Polski Ekstraklasa FTS zawod-
nicy będą ubiegać się w kate-
goriach: Junior II, Młodzież, 
Młodzież Starsza i Dorośli. 
Zawody te to wielkie emo-
cje sportowe, gdyż najlepsze 
pary z całej Polski zmierzą 
się w rywalizacji o najwyższe 
miejsca medalowe.  Wszyst-
kich, którzy chcą podziwiać 
taneczne umiejętności „z naj-
wyższej półki”, zapraszamy 
w dniach 19-20 marca, do 
Hali Widowiskowo-Sportowej 

MOSiR-u w Rumi, przy ul. 
Mickiewicza 49. Obiekt ten 
niejednokrotnie był już go-
spodarzem imprez o znaczącej 
randze i świetnie się sprawdził, 
gwarantując oprawę godną 
wydarzeń światowej klasy.
- Wydarzenie jest po raz czwar-

ty organizowane na terenie na-
szego obiektu – mówi Jolanta 
Król z rumskiego MOSiR-u. 
- Zachęcam wszystkich miesz-
kańców do przybycia i obej-
rzenia turnieju. Zapewniam, 
ze będzie na co popatrzeć. 
Takie imprezy cieszą się spora 
popularnością, a tu dodatko-
wo mamy okazję podziwiać 
najlepszych zawodników. To 
piękno w czystej postaci – 
technika, stroje, nawet nasza 
hala ma na tę okazję specjalny 
wystrój. A pary taneczne są 
oceniane przez międzynarodo-
wych sędziów.   
- Bardzo dobrze, że władze 
miasta kładą nacisk na kulturę 

Przyjdź i popatrz, jak oni tańczą!
RUMIA | Pary z całego kraju powalczą w IV Ogólnopolskim Turnieju 
Tańca Sportowego oraz o Grand Prix Polski Ekstraklasa FTS.  

i wiele się u nas w tej materii 
dzieje – dodaje Piotr Bartelke, 
radny miasta Rumi. - Odbywa 
się u nas wiele wydarzeń, a to 
imprezy sportowe, a to kabare-
ty, a teraz ten turniej tańca. To 
znakomita promocja dla miasta, 
bo dzięki temu mówi się o Rumi 
w całej Polsce, a fama idzie 
dalej w świat. Jednak przede 
wszystkim to doskonała roz-
rywka dla mieszkańców, którzy 
mają okazję obejrzeć coś bardzo 
„na czasie”, bowiem programy 
i rozmaite show taneczne wciąż 
są w modzie.   
Start turnieju o godz. 10.15. 
Zaś gala wieczorna rozpocznie 
się o godz. 17.00. Dzieci do lat 
8, które nie startują w turnieju, 
mają na Grand Prix Polski Eks-
traklasa FTS wstęp bezpłatny.
/kor/

Wydarzenie jest po raz 
czwarty organizowane na 
terenie naszego obiek-
tu – mówi Jolanta Król 
z rumskiego MOSiR-u. 
- Zachęcam wszystkich 
mieszkańców do przyby-
cia i obejrzenia turnieju.

RUMIA, GDYNIA | Misterium Męki Pańskiej „Noc 
ponad miastem” - to spektakl, przygotowany przez Teatr 
Nazaret z Gdyni i Młodzieżową Diakonię Muzyczną z par. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi. 

Niezwykły spektakl 
„Noc ponad miastem”

Grupa Teatralna Rodziców 
„Nazaret” skupia rodziców, 
nauczycieli jednej z gdyń-
skich szkół a także rodzi-
ców absolwentów i przyja-
ciół szkoły. Grupa powstała 
w 2009 roku z inicjatywy Ja-
rosława Szydłaka i siostry 
Katarzyny Jakubiec. Obecnie 
grupa liczy ok. 20 osób (licz-
ba jest zmienna w zależności 
od potrzeb). Pierwsze przed-
stawienie - Misterium Męki 
Pańskiej - nosiło tytuł „Noc 
ponad miastem, czyli także 
i twoja historia” i miało być 
jednorazowym doświadcze-
niem. Okazało się inaczej. 
Sztuka była wystawiana kil-
kadziesiąt razy. Następne 

przygotowane przedstawie-
nia to:
Wieczornica biblijna według 
R. Brandstaettera „Na po-
czątku było Słowo”, „Król 
wchodzącego słońca” ks. A. 
Piekarzewskiego salezjani-
na, „Tym słowem nad słowo 
Życie”. 
Misterium Męki Pańskiej 
„Noc ponad miastem” będzie 
można zobaczyć w sobotę 
19 marca o godzinie 19.00 
w kościele p.w. św. Urszuli 
Ledóchowskiej w Gdyni (ul. 
Ateny 15) oraz w niedzielę 
20 marca o godzinie 19.30 
w kościele p.w. Dobrego Pa-
sterza w Gdyni (ul. Lniana 
19). Wstęp wolny! /raf/

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 573/119/2016 Burmistrza Mia-
sta Rumi z dnia 10 marca 2016 roku informuję, iż w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wy-
wieszony został wykaz obejmujący nieruchomość zabudowa-
ną budynkiem mieszkalnym, położoną w Rumi, stanowiącą wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia, a znajdującą się w użytkowaniu 
wieczystym osób fizycznych przeznaczoną do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz tych użytkowników wieczystych.

oGŁoSZENIE
Burmistrza miasta Rumi

OGŁOSZENIE                                                             60/2016/DB
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Wysokość opłat za mieszka-
nie i media stają się jednym 
z kluczowych parametrów 
dla osób szukających wła-
snych czterech kątów. Suma 
ta może bowiem co miesiąc 
znacznie obciążać domowy 
budżet.
O wysokości opłat decyduje 
wiele czynników – zarówno 
lokalizacja budynku, ekspo-
zycja mieszkań, rozwiązania 
użyte przy konstrukcji czy 
wykończeniu nieruchomości 
czy też koszty dodatkowe 
jak np. usługi za utrzymanie 
terenów zielonych wokół bu-
dynku – wyjaśnia Wioletta 
Kleniewska, Dyrektor sprze-
daży i marketingu w spółce 
deweloperskiej Polnord.

Szybciej niż inflacja
Jak wyliczają eksperci WGN, 
średni czynsz administracyj-
ny w dużych miastach takich 
jak Warszawa, Kraków, Wro-
cław, Poznań oscyluje wokół 
ok. 350 - 600 zł. Do tej sumy 
trzeba jednak jeszcze doliczyć 
opłaty za prąd, gaz, śmie-
ci oraz rozliczenia za wodę. 
I choć w dobie deflacji (0,5 
proc. rdr) koszty związane 
z mieszkaniem nie zmienia-
ją się gwałtownie, to jednak 
z roku na rok powoli rosną. 
Według analizy Lion’s Bank 
w oparciu o statystyki GUS 
w ubiegłym roku wszystkie 

ceny dóbr i usług związa-
nych z utrzymaniem dachu 
nad głową wzrosły o 0,5 proc. 
W sumie statystyczna cztero-
osobowa rodzina Kowalskich 
na utrzymanie swego „M” 
miesięcznie wydaje ok. 870,4 
zł. Od roku kwota ta wzrosła 
tylko o 3,5 zł.
 - Optymizm powinien jednak 
studzić fakt, że w dłuższym 
terminie koszt utrzymania nie-
ruchomości rośnie przeważnie 
znacznie szybciej niż inflacja 
– zaznacza Bartosz Turek, 
analityk z Lion’s Bank.
Według Eurostatu w 2013 r. 
przeciętny Polak wydawał 
na swoje lokum ok. 20 proc. 
pensji. Tym samym koszty 
utrzymania mieszkań w Pol-
sce są jednymi z najwyższych 
wśród krajów Unii Europej-
skiej, biorąc pod uwagę nasze 
wynagrodzenie. Jak z kolei 
podają przedstawiciele ser-
wisu RynekPierwotny.pl. 
w 2014 r. statystyczny Polak 
za swoją pensję mógł kupić 
np. znaczniej mniej prądu czy 
wody niż 15 lat wcześniej. 
Najwięcej w tym czasie po-
drożała woda bieżąca (o 184 
proc.), w dalszej kolejności – 
energia (o 137 proc.) i węgiel 
(o 127 proc.). Jeśli zestawimy 
opłaty z naszymi pensjami, 
okazuje się np., że w 2014 r. 
statystyczny Polak za swoje 
wynagrodzenie netto (media-
na) mógł kupić o 19,27 proc. 
mniej metrów sześciennych 
zimnej wody z sieci wodocią-
gowej niż piętnaście lat wcze-
śniej. Ujemna zmiana (-3,15 
proc.) dotyczyła też kilowa-
togodzin energii elektrycznej 
dostępnych za przeciętną pła-
cę.
Z drugiej strony, podczas gdy 
w 1999 r. za medianowe wy-
nagrodzenie netto (1030,06 
zł) można było ogrzać 417 
mkw. lokalu, to piętnaście lat 
później - nawet 596 mkw. - 
Średni koszt ogrzania 1 mkw. 
był jedyną wartością, która od 
1999 r. do 2014 r. rosła znacz-
nie wolniej niż przeciętne 
zarobki Polaków – zaznacza 
Andrzej Prajsnar, analityk ser-

Dobrze skalkulowany 
czynsz skusi nabywcę
Comiesięczne opłaty za utrzymanie mieszkania z reguły stanowią ok. 20 proc. rodzinnego budżetu. 
Klienci deweloperów zwracają baczną uwagę na wysokość tych kosztów.

wisu RynekPierwotny.pl.
Miejskie media
Na wysokość miesięcznych 
opłat składają się zsumowane 
koszty eksploatacyjne samego 
lokalu, a więc opłaty za media: 
prąd, wodę itp. oraz nierucho-
mości wspólne, np. oświetlenie 
i sprzątanie klatek schodowych, 
wszelkiego rodzaju remonty, 
odśnieżanie chodników czy pie-
lęgnację roślinności. Do tego 
trzeba doliczyć ewentualne wy-
nagrodzenie dla zarządcy bądź 
też opłatę za ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wy-
padków itp. Ostateczna suma 
może w efekcie rozrosnąć się do 
sporych rozmiarów. Nikogo więc 
nie dziwi fakt, że odpowiednio 
skalkulowane, atrakcyjne kwoty 
za utrzymanie mieszkania przy-
ciągają uwagę potencjalnych 
nabywców. I sami deweloperzy 
coraz częściej poszukują roz-
wiązań, które spełnią wymaga-
nia przyszłych mieszkańców nie 
uszczuplając przy tym zbytnio 
ich portfela.
Np. w projekcie 2 Potoki w Gdań-
sku Rębowo, realizowanym przez 
Polnord przy ul. Guderskiego, 
obok atrakcyjnych cen za lokale 
(od 156 tys. zł), wszystkie media 
w mieszkaniach są miejskie, co 
sprawia, że czynsze miesięczne 
należą do bardzo niskich. 2 Po-
toki to kompleks 14 kameralnych 
budynków, w których zaprojekto-
wano szeroki wachlarz mieszkań 
– od kawalerek po czteropokojo-
we, o popularnych wśród nabyw-
ców metrażach od 36 do 62 mkw. 
Ze względu na atrakcyjne ceny 
wiele osób kupujących miesz-
kania w 2 Potokach skorzystało 
również z rządowego programu 
MdM – informuje Wioletta Kle-
niewska. /um/

Jak wyliczają eksperci 
WGN, średni czynsz 
administracyjny w du-
żych miastach takich 
jak Warszawa, Kraków, 
Wrocław, Poznań 
oscyluje wokół ok. 350 
- 600 zł. Do tej sumy 
trzeba jednak jeszcze 
doliczyć opłaty za 
prąd, gaz, śmieci oraz 
rozliczenia za wodę
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Elewacja stanowi wierzchnie 
okrycie każdego budynku. Jej 
wygląd w znaczący sposób 
oddziałuje na to, jak postrze-
gany jest obiekt. Zadbana, 
dodaje mu atrakcyjności, na-
tomiast zabrudzona i mająca 
najlepsze lata za sobą, nega-
tywnie świadczy o mieszkań-
cach domu. Nowoczesne tynki 
i farby fasadowe zapewniają 
wysoką trwałość i estetykę fa-
sady. Trzeba jednak pamiętać, 
że jest ona poddana stałemu 
działaniu trudnych warunków 
atmosferycznych, a także na-
rażona na różnego rodzaju 
uszkodzenia mechaniczne. 
Nawet niewielkie, powstałe po 
zimie pęknięcia mogą być po-
czątkiem poważniejszych pro-

blemów. Najlepiej zareagować 
więc od razu, wykorzystując 
rozwiązania zapewniające 
efektywną ochronę elewacji 
na lata.

Czysta elewacja 
bez grzybów i pleśni
Wraz z upływem czasu na 
elewacji mogą odkładać się 
różnorodne zanieczyszczenia. 

Powstawaniu plam, zacieków 
i nalotów sprzyja bliskość ru-
chliwych ciągów komunikacyj-
nych czy zakładów przemysło-
wych. W przypadku budynków 

Elewacja po zimie? 
Akcja-renowacja
Nawet dobrze wykonana elewacja może z czasem wymagać renowacji. Trudnym eg-
zaminem jest dla niej zwłaszcza zima i związane z nią działanie zmiennych warunków 
atmosferycznych. Wysokiej jakości tynki i farby fasadowe zapewniają ochronę przed 
tymi zagrożeniami. Po upływie kilku sezonów warto jednak sprawdzić stan elewacji 
– przeglądu i ewentualnej naprawy najlepiej dokonać po okresie zimowym.

zlokalizowanych poza obsza-
rami miejskimi, ich źródłem 
może być kurz ze znajdującej 
się w pobliżu, nieutwardzonej 
drogi lub błoto, jeśli teren wokół 
domu nie jest jeszcze zagospo-
darowany. Do wyczyszczenia 
elewacji można wykorzystać 
myjkę ciśnieniową. Ciśnienie 
i temperaturę wody dobieramy 
w zależności od stopnia zabru-
dzenia powierzchni. Jeśli nie 
dysponujemy odpowiednim 
sprzętem, dobrym rozwiąza-
niem jest skorzystanie z usług 
wyspecjalizowanej firmy.
Elewację należy również 
sprawdzić pod kątem zagro-
żeń biologicznych – grzybów 
i pleśni. Oznaką ich obecności 
jest charakterystyczny, zielony 
nalot. – Aby skutecznie pozbyć 
się zagrzybienia oraz pleśni, na-
leży skorzystać z odpowiednich 
preparatów. Najpierw jednak 
usuwamy widoczne porosty 
z użyciem szczotki o szorstkim 
włosiu lub szpachelki. Potem 
powierzchnię zmywamy wodą 
pod ciśnieniem przy rozpro-
szonym strumieniu tak, żeby 
nie uszkodzić elewacji – radzi 
Dariusz Wróbel, Specjalista ds. 
Szkoleń Fabryki Farb i Lakie-
rów Śnieżka SA – Na przygoto-
wane w ten sposób, suche pod-
łoże nanosimy obficie RG 10 
Preparat Grzybo -  i Glonobój-
czy FOVEO TECH RG 10, po-
zostawiając go do całkowitego 
wyschnięcia. Wyrób aplikuje-
my za pomocą szczotki, pędzla 

wałka lub gąbki – dodaje.  Jeśli 
uznamy, że elewacja potrzebuje 
malowania, farbę można nakła-
dać po upływie około 3 dni od 
przeprowadzenia powyższych 
prac.
Wykonanie tych zabiegów po-
zwoli zachować estetykę fasady 
domu, jednak nie zlikwiduje 
całkowicie problemu. Po kilku 
sezonach kłopoty z uciążliwymi 
zanieczyszczeniami czy zagrzy-
bieniem mogą bowiem powró-
cić. Trudno zmienić lokalizację 
budynku, dlatego rozwiązaniem 
będzie wykorzystanie wyrobów 
elewacyjnych o bardzo dużej 
odporności na zabrudzenia i ko-
rozję biologiczną. Przykłada-
mi takich produktów są Farba 
Fasadowa Silikonowa FN 30 
FOVEO TECH i Tynk Siliko-
nowy TN 30 FOVEO TECH. 
Sprawdzą się one zwłaszcza 
w przypadku obiektów, któ-
rych sąsiedztwo stanowią duże 
skupiska drzew, brzegi zbiorni-
ków wodnych, obszary o dużej 
wilgotności, zakłady przemy-
słowe czy ruchliwe ulice. Do-
brym wyborem są tynki i farby 
zawierające Teflon® surface 
protector. Dodatek ten można 
znaleźć w produktach FOVEO 
TECH – zmniejsza on napię-
cie powierzchniowe powłoki 
i przyczynia się do zwiększe-
nia odporności na zabrudze-
nia, czynniki atmosferyczne 
oraz promieniowanie UV, co 
pomaga utrzymać elewację 
w czystości.

BUDOWLANY
dodatek

dowiedz się więcej: tel. 791 764 155
p.bigus@expressy.pl

Po trzech i pół miesiącach 
2016 roku chętni na zakup 
mieszkania z dofinansowa-
niem z programu Mieszka-
nie dla Młodych nie mają już 
możliwości otrzymania do-
płaty w tym roku. Z 730 mln 
zł zarezerwowanych na MdM 
w tym roku wykorzystano już 
95 proc. (693,5 mln zł), a to 
według zapisów ustawy mo-
ment, w którym opiekujący 
się programem Bank Gospo-
darstwa Krajowego zaprzesta-
je przyjmowania wniosków na 
dany rok.
Tak szybkie wyczerpanie się 
środków na ten rok to efekt 
zasad rozliczania programu  
– rok rozpoczęliśmy z wy-
korzystaniem ponad połowy 
środków, gdyż pieniądze na 
dofinansowania są rozliczane 
zgodnie z harmonogramem 
płatności za mieszkanie i nie 
mają związku z datą złożenia 
wniosku. Kupując teraz miesz-
kanie od dewelopera można 
skorzystać ze środków nawet 
na 2018 rok, pod warunkiem, 
że wtedy, zgodnie z harmono-
gramem płatności, przypada 

ostatnia transza.
W pierwszym roku działania 
programu wykorzystano 34,5 
proc. zarezerwowanych środ-
ków, w drugim 72,8 proc., 
a w trzecim pieniądze kończą 
się w połowie marca. Skąd 
takie dysproporcje? Za skoko-
wym wzrostem popularności 
dopłat stoi zmiana w ustawie, 
która weszła w życie we wrze-

śniu 2015 roku. Dopuściła ona 
do MdM mieszkania z ryn-
ku wtórnego oraz znacząco 
zwiększyła dostępność i wy-
sokość dopłat dla rodzin wie-
lodzietnych.
Po zaprzestaniu przez BGK 
przyjmowania wniosków na 
dopłaty w 2016 r. klienci wnio-
skować mogą jedynie o środki 
z puli na kolejne lata. /raf/

Koniec dopłat w MdM na ten rok
Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że przestaje przyjmo-
wać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla 
Młodych na ten rok. Można się będzie zatem ubiegać jedynie o do-
płatę w 2017 i 2018 roku, potem MdM zostanie wygaszony.
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Zarząd Energa SA przedsta-
wił sprawozdanie finansowe 
za ubiegły rok. 

- Miniony rok to dla Energi 
okres wyzwań związanych 
m.in. ze zmianami w otocze-
niu rynkowym oraz regula-
cyjnym – mówi Dariusz Kaś-
ków, Prezes Zarządu Energa 
SA. - Mając na uwadze wa-
runki, z jakimi grupa miała do 
czynienia w poszczególnych 
obszarach, każdy z segmen-
tów osiągnął co najmniej do-
bre wyniki. W perspektywie 
kilkuletniej Energa notowała 
bardzo stabilny wzrost. Sy-
tuacja finansowa grupy jest 
bardzo dobra i pozwoli na re-
alizację celów strategicznych, 
które wyznaczymy w połowie 
tego roku  

Przychody Grupy Energa 
w minionym roku wyniosły 
10,8 mld zł i były o 2 proc. 
wyższe w porównaniu do 2014 
r. Trudniejsze warunki rynko-
we zadecydowały o spadku 
wyniku EBITDA (zysk opera-
cyjny przedsiębiorstwa przed 
potrąceniem odsetek od zacią-
gniętych zobowiązań oprocen-
towanych, podatków, amorty-

zacji wartości niematerialnych 
i prawnych oraz amortyzacji  
rzeczowych aktywów trwa-
łych – przyp. red.) o 5 proc. 
do poziomu 2,2 mld zł, a zysk 
netto wyniósł 840 mln zł wo-
bec 1 mld zł w wyjątkowym 
pod względem zysków 2014 
roku.

Na wyniki 2015 r. wpływ 
miały: poprawa w segmencie 
dystrybucji, wzrost w segmen-
cie sprzedaży, niższe wyniki 
w segmencie wytwarzania.

Całkowita moc wytwórcza 
zainstalowana w Grupie Ener-
ga na koniec 2015 r. wyniosła 
1,4 GWe, z czego 41 proc. to 
źródła odnawialne. Sprzedaż 
energii elektrycznej do odbior-
ców końcowych była o 2 proc. 
wyższa i wyniosła 16,8 TWh.

W 2015 roku, na terenie 
Polski, Energa wydała na in-
westycje 1,6 mld zł. Zgodnie 
z planem realizowane były 
projekty związane z rozbudo-
wą i modernizacją sieci dys-
trybucyjnej, a grupa wydała 
na ten cel  1,1 mld zł.

Inwestycje te mają na celu 
ograniczanie strat energii na 
jej przesyle oraz stałą poprawę 
niezawodności zasilania, co 
wspiera bezpieczeństwo całe-
go systemu elektroenergetycz-
nego. W 2015 r.: przyłączono 
30 tys. nowych klientów, wy-

budowano i zmodernizowano 
4 383 km linii średniego oraz 
niskiego napięcia, przyłączo-
no do sieci 937 nowych źródeł 
OZE, kontynuowano trzeci 
etap montażu inteligentnych 
liczników AMI - etap dotyczy 
instalacji 450 tys. liczników 

(pierwsze dostawy i montaże 
trzeciego etapu zaczęły się 
w listopadzie 2014 roku).

Ambicją Grupy Energa jest 
pozycja lidera wśród opera-
torów systemów dystrybucyj-
nych. Kluczowe inwestycje 
w 2016 r. związane będą z re-
alizacją inicjatyw mających 
na celu poprawę wskaźników 
ciągłości zasilania oraz zwią-
zanych z wdrażaniem systemu 
inteligentnego opomiarowa-
nia. Grupa rozwija najbardziej 
zaawansowane w Polsce pro-
jekty sieci inteligentnych 
i jest liderem w instalacji inte-
ligentnych liczników poboru 
energii, bez których niemoż-
liwe jest wprowadzanie no-
wych rozwiązań w energety-
ce, korzystnych zarówno dla 
klientów, jak i firmy.

W obszarze sprzedaży ener-
gii elektrycznej podejmowane 
są aktywne działania mające 
na celu wzrost liczby klientów 
i zwiększanie zysków. Energa 
rozwija swoją ofertę produk-
tową w oparciu o innowacyj-
ne rozwiązania proklienckie 
i ekologiczne. 

/raf/

Dobre wyniki i perspektywy rozwoju
ENERGETYKA | Dobre wyniki finansowe za 2015 rok we wszystkich obszarach działalności Grupy Energa i kolejna poprawa 
rezultatów w kluczowym dla osiąganych zysków Segmencie Dystrybucji. To najważniejsze wnioski z opublikowanego nie-
dawno sprawozdania finansowego. 

Całkowita moc wy-
twórcza zainstalowana 
w Grupie Energa na ko-
niec 2015 r. wyniosła 1,4 
GWe, z czego 41 proc. to 
źródła odnawialne.
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Stanął na podium Pucharu Polski
REDA | Jakub Rosłonowski, mieszkaniec Redy, stanął na podium w pierwszym tego-

rocznym Pucharze Polski. 

W Bydgoszczy odbył się 
Otwarty Puchar Polski junio-
rek i juniorów w judo z udzia-
łem 53 judoczek i 152 judo-
ków z 40 klubów. Walczył też 
mieszkaniec Redy Jakub Ro-
słonowski (UKS Galeon Gdy-
nia), absolwent Gimnazjum nr 

1 w Redzie, tegoroczny matu-
rzysta wejherowskiego „Elek-
tryka.  W wadze 81 kg, w któ-
rej walczył Kuba walczyło 30 
zawodników, w eliminacjach 
wygrał trzy walki, kolejną 
półfinałową walkę przegrał 
z późniejszym zwycięzcą 

wagi Sebastianem Marcinkie-
wiczem (Gwardia Wrocław), 
dało mu to szansę walki o brą-
zowy medal w repesażach, 
wykorzystał ją i zajął trzecie 
miejsce w pierwszym tego-
rocznym Pucharze Polski. 
Gratulujemy! /opr. raf/

Formą wyróżnienia mogą 
być w szczególności: dyplom, 
plakietka, puchar, medal oko-

licznościowy, grawerton, sta-
tuetka. Jak informują przed-
stawiciele redzkiego Urzędu 

Zawnioskuj o nagrodę
REDA | Jeszcze do końca bieżącego miesiąca można 

składać wnioski o nagrodę lub wyróżnienie Burmistrza 
Miasta Redy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 
we współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w dzia-
łalności sportowej w 2015 r. 

Miasta nagrody mogą mieć 
formę finansową lub rzeczową. 
Wysokość nagrody ustalona zo-
stała jednorazowo do kwoty 3 
tys. zł. Wnioski można pobrać 
w formie papierowej w Urzę-
dzie Miasta w Redzie (pokój nr 
7) oraz w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej Urzędu 
Miasta miasto.reda.pl. 

/raf/



obróbce tworzyw sztucznych, Banino. 
Tel: 609-101-117

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Pożyczki prywatne pod zastaw nie-
ruchomości, ekspresowo, gotówka od 
ręki. Tel: 510-908-900

UsłUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

UsłUgi elektryczne, instalatorstwo, 
usuwanie awarii, montaż sprzętu agd, 
pomiary, Trójmiasto i okolice KS.EL, 
tel. 515 151 370

Profesjonalna fotografia oko-

licznościowa: śluby, wesela, sesje ple-
nerowe, chrzty, komunie, tel. 697 442 
013

kotłownie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot. Tel: 
514-120-213

ZWIERZĘTA

kUPie króliki rasowe mieszańce, od 
3kg, cena 5-7 zł, dojeżdżam, gotówka. 
Tel: 504-090-873

RÓŻNE

Pomoc mam pięcioro dzieci. Potrze-
buję ubrań, środków czystości, arty-
kułów szkolnych. Z góry dziękuję. Tel: 
788-245-594

sPrzedam drewno do CO i gałę-
ziówkę. Możliwy transport gratis. Tel: 
782-846-927

sPrzedam silnik 7,5 kw 960 obro-
tów. Tel: 601-638-877

sPrzedam drewno opałowe układa-
ne na sam. Ceny drewna od 130 zł z 
transportem do 30km. Tel: 500-640-
327

sPrzedam piłę stołową - krajzege - 
do cięcia drzewa. Tel: 663-613-048

kUPię Bursztyn. Tel: 532-110-190

sPrzedam nowe końcówki wtry-
skiwaczy 6szt.typ.Man.18-232, cena 
240zł oraz sprężarkę i części. Tel: 

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,
Grzegorz Bryszewski, Piotr Smoliński

skład: Jagoda Lezner

sekretarz ds. 
administracyjnycH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.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

Paweł Bigus
tel. 791 764 155
p.bigus@expressy.pl
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. 58 736 16 92,
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!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:  EXP.NSP.
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ:   EXP.NKU.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:  EXP.NZA.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:  EXP.NDW.
NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:  EXP.MSP.
MOTORYZACJA KUPIĘ:   EXP.MKU.
MOTORYZACJA INNE:   EXP.MIN.
EDUKACJA:    EXP.EDU.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE:  EXP.SIN.
ZWIERZĘTA:    EXP.ZWI.
RÓŻNE:     EXP.ROZ.
ŻYCZENIA:    EXP.ZCZ.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.
DAM PRACĘ: EXP.PDP.
SZUKAM PRACY: EXP.PSP.
USŁUGI:  EXP.USL.

na nr 79567 (9 zł + VAT)

na nr 904868 
(4 zł + VAT)

OGŁOSZENIEmmS
załączzdjęcie!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:            EXP.NRS.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:   EXP.NRD.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:                EXP.NRZ.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:                 EXP.MTS.
MOTORYZACJA INNE:                 EXP.MTI.

EXP.ROZ. Sprzedam kanape, tanio, tel. 500 500 XXX
PRZyKŁAD:

•	Treść	SMSa	lub	MMSa		
  nie może przekraczać 100 znaków. 
•	MMS	nie	może	przekraczać	100	kB.

ZAMÓW 
oGŁoSZENIE 
DROBNE

Regulamin drobnych ogłoszeń jest dostępny w naszej redakcji 
oraz na portalu www.gwe24.pl

•	Nie	należy	używać	polskich		znaków,	tj.	ą,	ę,	ż,	ó,	itd.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
sPrzedam gospodarstwo rolne 
8,20ha wraz z zabudowaniami. Tel: 
661-895-941

sPrzedam działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

tanie noclegi dla pracowników firm i 
nie tylko. Tel: 781-426-010

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

jestem zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umowa, 
tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
skUP aut, złomowanie, kasacja, awa-
ryjne otwieranie aut, sprzedaż części, 
pomoc drogowa. Tel: 789-345-593

INNE

sPrzedam felgi 15 z oponami do Fia-
ta Grande Punto, cena 440zł, Gościci-
no. Tel: 695-230-080

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel 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 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

zatrUdnię młodego do pracy przy 

510 894 627

REKLAMA                             U/2016/RL

REKLAMA                       216/2016/DB

REKLAMA                           245/2015/DB

REKLAMA              155/2015/DB

605-061-393

sPrzedam pianino i rollbar do piwa z 
podwójnym kranem. Tel: 781-426-010

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

sPrzedam łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 
505-567-034

sPrzedam ubranka dla dziewczyn-
ki, rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 505-567-034

sPrzedam mydła włoskie Nesti Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

kUPię militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 

części pojazdów itp..) z okresu II Woj-
ny Światowej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

sPrzedam kurtkę narciarską, dam-
ską, rozm. L, kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

sPrzedam krzesełko do karmienia 
na kółkach, zielone, 150 zł, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

sPrzedam 2 krzesła kuchenne me-
talowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505-
567-034
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W Lini odbyła się inaugu-
racja wojewódzka obcho-
dów 70-lecia Ludowych 
Zespołów Sportowych. Jubi-
leuszowe obchody połączo-
no z ogłoszeniem wyników 
plebiscytu na 10 najpopular-
niejszych sportowców i tre-
nerów LZS w województwie 
pomorskim za 2015 rok. 
Uroczystość rozpoczęto przy 
dźwiękach Gminnej Orkie-
stry Dętej z Lini pod kierun-
kiem Ewy Studzińskiej.

Jan Trofimowicz, dyrek-

tor GDK w Lini a zarazem 
zastępca przewodniczącego 
Rady Wojewódzkiej, powi-
tał sportowców, trenerów 
i gości, wśród których zna-
leźli się: Maciej Kowalczuk, 
zastępca dyrektora Depar-
tamentu ds. Sportu w Urzę-
dzie Marszałkowskim, Ja-
cek Thiel, członek zarządu 
powiatu wejherowskiego, 
Tadeusz Puszkarczuk, wójt 
gminy Puck, Jerzy Tkaczyk, 
zastępca wójta Pucka, Cze-
sław Hinz, przewodniczący 

Rady Gminy Linia, Bogu-
sława Engelbrecht, wójt 
gminy Linia oraz Mirosława 
Kuberna, sekretarz gminy.

Ponadto wręczono nagro-
dy dla najlepszych klubów 
LZS za 2015 rok, zwyciężył 
GKS Cartusia Kartuzy, a ko-
lejne miejsca zajęły:  MLKS 
Baszta Bytów, LKS Zantyr 
Sztum, ULKS Talex Bory-
sław Borzytuchom i Energa 
Olimpia Osowa. Wyróżnie-
nie otrzymał także Sopoc-
ki Klub Jeździecki - jako 

najlepszy klub jeździecki 
LZS w 2015 roku w Polsce! 
W ocenie kapituły wybiera-
jącej wydarzenia sportowe 
LZS w naszym wojewódz-
twie do najlepszych w 2015 
należały: Biegi Solidarności 
w Sztumie, Memoriał Zapa-
śniczy Braci Pryczkowskich 
w Kartuzach i X Wojewódz-
ki Kaszubski Bieg Przeła-
jowy Terenami Kaszubskie-
go Parku Krajobrazowego 
w Lini.

/raf/

Sportowcy i trenerzy na medal
POMORZE | 10 najpopularniejszych sportowców i trenerów Województwa Pomorskiego Ludowych Zespołów Sportowych uho-
norowano podczas gali, która odbyła się w Gminnym Domu Kultury w Lini. 

1. Krystian Formela – zapasy klasyczne – GKS Cartusia Kartuzy
2. Szymon Sajnok – kolarstwo – GKS Cartusia Kartuzy
3. Agnieszka Borowska – lekka atletyka – LKS Zantyr Sztum
4. Dominika Nowakowska – lekka atletyka – LKB Braci Petk Lębork
5. Andrzej Rogiewicz – lekka atletyka – LKS Zantyr Sztum
6. Norman Zezula – kajakarstwo – MKS Piast Człuchów
7. Rafał Kownatke – lekka atletyka – LLKS Ziemi Puckiej Puck
8. Beata Topka – lekka atletyka – ULKS Talex Tuchom
9. Radosław Jankowski – lekka atletka – Mlks Baszta Bytów
10. Szymon Gajda – lekka atletyka – LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz

1. Bartłomiej Pryczkowski – zapasy klasyczne – GKS Cartusia Kartuzy
2. Dariusz Malecki – kolarstwo – GKS Cartusia Kartuzy
3. Jarosław Ścigała – lekka atletyka – ULKS Talex Tuchom
4. Jerzy Opara – kajakarstwo – MKS Piast Człuchów
5. Dariusz Kutełło – lekka atletyka – MLKS Baszta Bytów
6. Ryszard Różycki – lekka atletyka – LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz
7. Paweł Ludwichowski – unihokej – Energa Olimpia Osowa
8. Sylwester Piątek – piłka nożna – KTS-K GOSRIT Luzino
9. Sylwester Murawski – zapasy – LUKS Olimpik Lubichowo
10. Rafał Karcz – kickboxing – KTS-K GOSRIT Luzino

NAJLEPSI SPoRtowcy:

NAJLEPSI tRENERZy:

NAJwAŻNIEJSZE 
INfoRmAcJE SPoRtowE

/gwe24.pl
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Sobotni mecz rozpoczął się 
bardzo dynamicznie i pozy-
tywnie dla gospodarzy. Gry-
fici pierwszą bramkę zdobyli 
bowiem  juz w 9 minucie, 
gdy po dobitce Kołc pokonał 
bramkarza gości Roberta Błą-
kałę. Co ciekawe, na kolejną 
bramkę trzeba było poczekać 
tylko trzy minuty.  Kapitan 
wejherowian dośrodkował 
w pole karne z rzutu wolnego, 
a Krzysztof Wicki uderzeniem 
głową zdobył bramkę. Wła-
śnie z takim wynikiem, czyli  
2:0 dla gospodarzy  zakoń-
czyła się pierwsza połowa.

Trzeci gol udało się zdobyć 
po rozpoczęciu drugiej poło-
wy, gdy Krzysztof Wicki, po 
zagraniu Dawida Tomczaka 
wzdłuż bramki Błąkały, zadał 
ostateczny cios gościom. 

Do końca spotkania wej-
herowianie wciąż atakowali 
a goście bronili się na swojej 
połowie próbująć kontrata-
kować. Pod koniec spotkania 
Mońka próbował dwa razy 
zdobyć kolejnego gola dla 
swojej drużyny, ale takie pró-
by okazały się nieudane.

- Pokazaliśmy, że jest nowy 
zespół głodny zwycięstw i na 

pewno będziemy się dalej na-
pędzać. Potrzebne są punkty. 
Chcemy wygrywać u siebie - 
zapewnia kapitan Gryfa Piotr 
Kołc.

W sobotnim meczu Gryf 
zagrał w nowym składzie, 
gdzie dominowali młodzi za-
wodnicy. Okazało się jednak, 
że bramki dla wejherowskiej 
drużyny zdobywali „starzy”, 
doświadczeni i skuteczni za-
wodnicy z poprzedniego skła-
du - Piotr Kołc i Krzysztof 
Wicki.

W kolejnym spotkaniu Gryf 
wyjeżdża do Radomia na 

mecz z Radomiakiem zaj-
mującym 6 miejsce w tabeli 
z dorobkiem 31 punktów. 
Ten mecz zaplanowano na 19 
marca o godzinie 15.Wiosną 
Radomiak pokonał na wyjeź-
dzie Stal Stalową Wolę 2:3 
ale, też na wyjeździe, uległ 
Błękitnym 1:0.

Warto przypomnieć,że w je-
siennej rundzie gryfici wygra-
li spotkanie z Nadwiślanem 
Góra (na boisku przeciwnika) 
2:3 i dwukrotnie w bezpo-
średnich starciach pokazali 
swoją wyższość.

(Gf), (GB)

Triumf na własnym boisku
PIŁKA NOŻNA | To było ważne zwycięstwo z drużyną, która również będzie walczyła o utrzymanie w II lidze. W sobotę 12 marca,  
w pierwszej odsłonie rundy rewanżowej gryfici  na własnym boisku wygrali z „czerwoną latarnią” II ligi, Nadwiślanem Góra, 
3:0. Gole zdobyli: Piotr Kołc oraz Krzysztof Wicki (dwie). 
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Pierwsze dwie ekipy w ligowej tabeli – Stal Mielec i Wisła Pu-
ławy – pogubiły w tej kolejce punkty, kolejno remisując i prze-
grywając swoje spotkanie. Jednak kolejność 
w pierwszej „piątce” została utrzyma-
na. Gryf Wejherowo wygrywając pew-
nie swoje spotkanie zrównał się punk-
tami z Polonią Bytom (porażka z GKS
-em Tychy) – jednak jest sklasyfikowa-
ny niżej, ze względu na bezpośredni bi-
lans z Polonią.

ROW 1964 Rybnik – Kotwica Kołobrzeg 2:1•	
Legionovia Legionowo – Okocimski KS Brzesko 3:0 (wo)•	
Gryf wejherowo – Nadwiślan Góra 3:0•	
Błękitni Stargard Szczeciński – Radomiak Radom 1:0•	
Raków Częstochowa – Siarka Tarnobrzeg 3:1•	
Puszcza Niepołomice – Olimpia Zambrów 2:1•	
Znicz Pruszków – Wisła Puławy 1:0•	
Stal Stalowa Wola – Stal Mielec 1:1•	
Polonia Bytom – GKS Tychy 0:1•	

Wyniki 21. kolejki II ligi

Gryf Wejherowo 
- Nadwiślan Góra 3:0 (2:0)
Bramki: 9′ P.Kołc, 12′, 48′ K.Wicki (dwie)

GRYF: Wiesław Ferra – Przemysław Mońka, Krzysztof Wic-
ki, Tomasz Lewandowski, Adrian Klimczak – Kamil Jaku-
bowski (57 Piotr Okuniewicz), Łukasz Nadolski, Piotr Kołc 
(89 Filip Sosnowski), Jacek Wicon (75 Piotr Łysiak), Dawid 
Tomczak (80 Maciej Koziara) – Mateusz Kuzimski

Nadwiślan: Robert Błąkała – Piotr Ceglarz (66 Dawid Ogroc-
ki), Michał Bedronka, Dawid Kaszok, Mateusz Wójcik – Sła-
womir Musiolik (46 Patryk Widuch), Tomasz Margol, Bartło-
miej Wasiluk, Kamil Bętkowski, Przemysław Piwowarczyk 
(52 Mateusz Skrobol) – Mohamed Essam
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Dziś kolejna litera z naszego alfa-
betu. Druga w kolejności. Tutaj na-
zwisk było więcej, więc postano-
wiłem stworzyć drużynę z piłkarzy, 
których nazwiska zaczynają się wła-
śnie na tę literę. Zostanę, choć na 
jeden wieczór, selekcjonerem re-
prezentacji Polski. Podjąłem męską 
decyzję, że nie powołam tych, któ-
rzy dziś są piłkarzami Nawałki. Do-
tyczy to Boruca, Błaszczykowskiego 
i Borysiuka. Nie będę mu wchodził 
w paradę. Zaczynam zatem dzwo-
nić do piłkarzy z powołaniami. Tro-
chę będzie to utrudnione, bo tylko 
Ci najmłodsi mają telefony komór-
kowe. Część jest już dawno bez for-
my, no chyba, że do grupy oldbo-
jów. Jeszcze inni już dawno grają 
na „boiskach niebieskich”. Mam do 
wyboru siedemdziesiąt osiem na-
zwisk. Moja kadra będzie się skła-
dać z dziewiętnastu piłkarzy. Oczy-
wiście interesowałem się wieloma 
innymi zawodnikami, lecz ta gru-
pa jest według mnie optymalna. 
Ciekawskich informuję, że druży-
na zagra w ustawieniu 1 – 4 – 3 – 
3. Do bramki desygnuję Jarosława 
Bako. Gdzież ten bramkarz nie grał? 
Urodził się w 1964 roku w Olszty-
nie. Dwukrotnie reprezentował 
barwy ŁKS Łódź, w sumie przez 6 
lat. W pozostałych klubach grał po 
maksymalnie dwa lata. W repre-
zentacji wystąpił trzydzieści pięć 
razy w latach 1988-1993. Zakoń-
czył karierę w Tęczy Biskupiec. So-
lidna firma. Jestem go pewien.  Na 
wszelki wypadek do rezerwy powo-
łam Stanisława Burzyńskiego, nie-
gdyś z Arki Gdynia i Widzewa Łódź. 
To, co prawda niespokojna dusza, 
ale talent ogromny. Przejdźmy do 
obrony. Zabieram na zgrupowanie 
Antoniego Barwińskiego z Tarno-
vii Tarnów, Marcina Baszczyńskie-
go z Ruchu Chorzów i Wisły Kra-
ków, Romana Bazana z Zagłębia 
Sosnowiec, Jacka Bąka z Lecha Po-
znań, Olimpique Lyon, RC Lens, Al-
Rajjan SC i Austrii Wiedeń, Barto-
sza Bosackiego z Amici Wronki, FC 
Nurnberg i Lecha Poznań, Mirosła-
wa Bulzackiego z ŁKS Łódź oraz Je-
rzego Bułanowa z Korony Warsza-
wa i Polonii Warszawa. Proponuję 
obronę w następującym składzie.  
Na prawej stronie zagra Barwiński 
- 17 meczów w latach 1947 – 1950. 

Parę stoperów będą tworzyć Jacek 
Bąk i Jerzy Bułanow. Ten pierwszy 
należy do grupy rekordzistów, jeśli 
chodzi o ilość rozegranych spotkań. 
Biało czerwony dres przywdziewał 
dziewięćdziesiąt sześć razy, strzela-
jąc przy tym trzy gole. Grał na Mi-
strzostwach Świata w Korei i Japonii 
w 2002 roku, w Niemczech w 2006 
roku oraz na Mistrzostwach Europy 
w Austrii i Szwajcarii w 2008 roku. 
Wielokrotny kapitan naszej repre-
zentacji i członek Klubu Wybitne-
go Reprezentanta. Jerzy Bułanow 
z pochodzenia był Rosjaninem, lecz 
do końca życia czuł się Polakiem. 
Zmarł w 1980 roku w Buenos Aires, 
gdzie mieszkał od końca II wojny 
światowej. Dla naszych barw za-
grał dwadzieścia siedem razy. Na 
lewej obronie wystawiłem Marci-
na Baszczyńskiego (35 meczów, 1 
gol). Na Mistrzostwach Świata 
w Niemczech, za czasów 
Pawła Janasa, nale-
żał do podstawowe-
go składu i zagrał 
we wszystkich me-
czach od pierw-
szej do ostatniej 
minuty. W rezer-
wie pozostanie Ro-
man Bazan z Zagłę-
bia Sosnowiec, któ-
ry z powodzeniem może 
grać także w ataku. W repre-
zentacji zagrał dwadzieścia jeden 
razy w latach 1963 – 1968 i zdo-
był dwie bramki. Drugim rezerwo-
wym w tej formacji w mojej kadrze 
będzie sam Mirosław Bulzacki. Był 
wysuniętym środkowym w najważ-
niejszym meczu naszej reprezenta-
cji w całej historii polskiego futbo-
lu. Chodzi oczywiście o słynne 1:1 
z Anglią na Wembley, 17. paździer-
nika  1973 roku. U Kazimierza Gór-
skiego wystąpił w sumie 23 razy. 
Ostatnim rezerwowym obrońcą 
wyznaczyłem Bartosza Bosackiego. 
To on uratował honor polskiej piłki 
na MŚ w Niemczech w 2006 roku, 
strzelając dwa gole (jedyne na tych 
mistrzostwach) w wygranym me-
czu, 2:1 z Kostaryką. W sumie wy-
stąpił w reprezentacji dwadzieścia 
razy. W pomocy nie mam najmniej-
szych kłopotów. Kapitanem drużyny 
zostanie, nie kto inny, jak tylko Zbi-
gniew Boniek. I co ja mam Państwu 

Reprezentacja na „B”

zBigniew ChuChAŁA

kalendariUm 
fUTbOlOWE

więcej powiedzieć? To nazwisko 
mówi samo za siebie. On pokieruje 
u mnie grą całej jedenastki. Zresztą, 
to dziś prezes PZPN, więc nie będę 
się narażał. Przy innej okazji poświę-
cę Bońkowi więcej miejsca. Dam mu 
do współpracy Bernarda Blauta i An-
drzeja Buncola z Legii Warszawa. Hi-
storia tych dwóch panów jest całko-
wicie odmienna. Ten pierwszy uro-
dził się na Śląsku Opolskim, jako Nie-
miec w 1940 roku. Zawsze jednak 
grał dla Polski i był nawet oficerem 
Wojska Polskiego, tak samo zresztą 
jak jego brat Zygfryd. Buncol nato-
miast, pseudonim boiskowy „Krup-
niok”, urodził się na Górnym Ślą-
sku w 1959 roku a potem, już jako 
znany piłkarz wyemigrował do Nie-
miec. Myślę, że linia pomocy w mo-
jej drużynie będzie najmocniejszą 
formacją. W rezerwie pozostawię 
Jerzego Brzęczka, czyli wujka Jaku-
ba Błaszczykowskiego. Zagrał dla 
naszych barw trzydzieści sześć razy 
w latach 1992 – 1998, i strzelił trzy 
bramki. W razie potrzeby w pomocy 
mogę zawsze wystawić obrońcę Bu-
łanowa. W ataku też mnie głowa nie 
boli. Na prawym skrzydle wybiegnie 
Lucjan Brychczy. W razie czego za-
stąpi Bońka z opaską kapitana. Po-
pularny legionista „Kici” strzelił dla 
naszych barw osiemnaście bramek 

w sześćdziesięciu spotka-
niach. Ten wychowa-

nek Pogoni Nowy By-
tom, w Legii War-

szawa rozegrał 
trzysta sześćdzie-
siąt osiem spo-
tkań w latach 
1954 – 1972. Zo-

stanie moim gra-
jącym asysten-

tem. Jest mały wzro-
stem, za to wielki du-

chem, podobnie jak sien-
kiewiczowski Michał Wołodyjowski. 
Na środku zagra Jan Banaś z Polonii 
Bytom, a potem z Górnika Zabrze. 
Trzydzieści pięć razy zakładał czer-
wone spodenki i białą koszulkę, zdo-
bywając osiem goli. Został nam jesz-
cze lewy atak. To miejsce zarezer-
wowałem dla Mieczysława Balcera 
z Wisły Kraków. Grał w reprezentacji 
w latach 1924 – 1932. Gdyby Ci wy-
żej wymienieni nie strzelali bramek, 
wpuszczę na boisko Henryka Bału-
szyńskiego z Górnika Zabrze i VfL 
Bochum (1994 – 1997), lub Krzysz-
tofa „Baśkę” Baszkiewicza z Gwardii 
Warszawa (1955 – 1960). Będę miał 
też w rezerwie Mieczysława Batscha 
z Pogoni Lwów (1923 – 1926). Praw-
dziwi kibice wiedzą, że w ataku czę-
sto występował także Zbigniew Bo-
niek. Jestem pewien, że moja jede-
nastka byłaby niezłą drużyną, nawet 
na skalę europejską. Za tydzień lite-
ra „C”. 
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Od 2015 roku w mieście 
rozgrywane są zawody Pu-
charu Rumi w biegu na 
orientację. Dotychczas zor-

ganizowano trzy rundy – 
w październiku, lutym oraz 
marcu. Ostatnia edycja od-
była się w zeszłą sobotę. III 

edycja zgromadziła pokaźną 
grupę biegaczy w różnym 
wieku. 

Organizatorzy zadbali, 

Bieg na orientację
RUMIA | Rumia stoi biegami na orientację! W mieście każdego 
roku organizowane są liczne wydarzenia promujące tę wy-
jątkową, chociaż wciąż mniej znaną, dyscyplinę sportu. 

aby w zabawie mógł wziąć 
udział każdy. Puchar Rumi 
organizowany jest bowiem 
aż w pięciu kategoriach – dla 
szkół podstawowych, gim-
nazjalnych, ponadgimnazjal-
nych, a także OPEN. Dodat-
kowo uruchomiono kategorię 
rodzinną, dzięki czemu w za-
wodach mogą brać udział ro-
dzice z dziećmi. Dzięki temu 
podczas wydarzenia można 
było spotkać nawet… za-
wodników z wózkami dzie-
cięcymi!

Biegi odbywające się w ra-
mach Pucharu Rumi odby-
wają się w terenie miejskim. 
Każdy z uczestników na po-
czątku zawodów otrzymu-

je wcześniej przygotowaną 
mapę. Zawodnicy poruszają 
się między zabudowaniami, 
dzięki czemu lepiej poznają 
swoje miasto. 

Bieg na orientację do dys-
cyplina sportowa, w której 
zawodnik – przy pomocy 
mapy i kompasu – ma za 
zadanie w jak najkrótszym 
czasie pokonać wcześniej za-
łożoną trasę. Po drodze musi 
minąć punkty kontrolne. Wa-
runkiem klasyfikacji zawod-
nika jest potwierdzenie w za-
danej kolejności wszystkich 
punktów kontrolnych. 

- Jako była zawodniczka 
i miłośnik biegów na orien-
tację, pragnę zachęcić do 

uczestnictwa w tego typu 
wydarzeniach – mówi Jolan-
ta Król z Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi, 
współorganizator przedsię-
wzięcia. - W tej dyscyplinie 
równie ważna jest wytrzy-
małość fizyczna, jak i myśle-
nie. Jest to więc wspaniały 
trening dla ciała i umysłu. 
Poza tym jest to sport dla 
ludzi w każdym wieku, roz-
wija kreatywność, poprawia 
orientację w terenie, a przy 
tym dostarcza wiele radości .

Więcej informacji o rum-
skich biegach na orientację 
można znaleźć na stronach 
www.siodemka.rumia.pl oraz 
www.mosir.rumia.pl /kor/


