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WEJHEROWO | kon-
sultacje społeczne pod ha-
słem „Porozmawiaj z nami 
o rewitalizacji” zorganizo-
wano W Parku 
Miejskim. urzęd-
nicy zachęcali 
m i e s z k a ń c ó w 
do dzielenia się 
swoimi opinia-
mi i sugestiami 
na temat planów 
r e w i t a l i z a c j i . 
U c z e s t n i k o m 
wręczano ankie-
tę, gdzie mogli 
wskazać najważniejsze cele 
rewitalizacji miasta (w stre-
fie gospodarczej, społecznej 
i przestrzennej) i najważniej-

sze projekty i przedsięwzię-
cia rewitalizacyjne. Wybrane 
działania i inwestycje poka-
zywano na tablicach, naj-

większym zainteresowaniem 
cieszył się widowiskowy 
projekt odbudowy starego 
basenu w mieście. /GB/

Mieszkańcy o rewitalizacji

Fo
t. 

G
rz

eg
or

z 
B

ry
sz

ew
sk

i



2 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 1 lipca 2016

REKLAMA                                            7A/2016/RL

Niektórzy kierowcy nie rozróżniają chyba miejsca parkingowego od zatoczki autobusowej. 
To zdjęcie zostało zrobione na ul. Granicznej. Kierowca samochodu marki KIA zatrzymał swój 
pojazd na samym środku zatoczki dla autobusów, na przystanku, wysiadł i poszedł załatwiać 
swoje sprawy. A że autobus nie ma gdzie się zatrzymać? To już nie jego problem...
Czytelnik, mieszkaniec Wejherowa

FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Przystanek to nie parking!

WAŻnE!
Szukamy NajlepSzych!

Specjalistów ds. Sprzedaży•	
Dziennikarzy•	

korespondentów•	
Specjalistów PR / Social media•	

rekrutacja@expressy.pl

Budynek Klasztoru 
pochodzi z XVII wie-
ku. Wykonanie prac 
w obiekcie wpisanym 
do rejestru zabytków 
nie tylko poprawi stan 
zachowania zabyt-
ku, a także zwiększy 
jego rolę, jako zabytku 
w rozwoju turysty-
ki i poprawi estetykę 
obiektu. Remont będzie polegał 

na zabezpieczeniu podłóg, pra-
cach wykończeniowych klatki 

schodowej i wykonanie 
stolarki drzwiowej.

Przypomnijmy, że mia-
sto od 2007 r. wspiera 
prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty 
budowlane w zabytko-
wych budynkach na te-
renie miasta. Do tej pory 
przekazano łącznie na 
ten cel ok. 3,5 mln zło-

tych. /raf/

250 tys. zł na klasztor
WEJHEROWO | Kolejną dotację, tym razem w wysokości 250 tys. złotych otrzymał 

Klasztor OO. Franciszkanów w Wejherowie – taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej 
sesji rady miasta. Pieniądze przeznaczone zostaną na prace wykończeniowe pomieszczeń 
klasztoru, które w przyszłości będą służyć turystom i pielgrzymom jako Dom Pielgrzyma.
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Umowa na przygoto-
wanie dokumentacji tech-
nicznej właśnie została 
podpisana. Projekt wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na 
budowę ma być gotowy w 
przyszłym roku. 

- Węzeł komunikacyjny 
w Rumi w najbliższych 
latach może stać się praw-
dziwym węzłem przesiad-
kowym na miarę Europy, 
na miarę XXI wieku – wy-
jaśnia Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. - Pierw-
szy etap będzie realizo-
wany przez Szybką Kolej 
Miejską. 

W pierwszej kolejności 
zostanie więc komplekso-
wo zmodernizowany cały 
przystanek kolejowy – bę-
dzie przebudowany zarów-

no peron (powstanie też za-
daszenie), schody (również 
zostaną zadaszone) jak i 
kładka dla pieszych (tu z 
kolei planowane jest zbu-
dowanie częściowego za-
daszenia). Zainstalowane 
zostaną też trzy windy dla 
osób niepełnosprawnych 
z obu stron kładki oraz 
dowożące pasażerów na 
peron. Na peronie pojawi 
się też system informacji 
pasażerskiej oraz wszyst-
kie urządzenia podnoszące 
poziom bezpieczeństwa, 
monitoring i SOS info. 

Oprócz miasta Rumia 
oraz spółki SKM w in-
westycję włączy się też 
Zarząd Komunikacji Miej-
skiej w Gdyni. 

- To inwestycja o epoko-

wym znaczeniu dla gdyń-
skiej i rumskiej komuni-
kacji miejskiej – mówi 
Marcin Gromadzki, rzecz-
nik prasowy ZKM Gdynia. 
- Bardzo ważnym atutem 
całej inwestycji, istotnym 
dla mieszkańców, jest bo-
wiem możliwość wpro-
wadzenia komunikacji tro-
lejbusowej do Rumi. Dziś 
trolejbusy kończą swoją 
trasę na granicy Gdyni i 
Rumi. Plany, aby przedłu-
żyć trasę kursowania do 
Rumi, były już dawno. Ale 
wówczas było to nierealne 
z powodu gigantycznych 
kosztów. Wówczas po-
trzebne by było poprowa-
dzenie trakcji trolejbusowej 
do dworca w Rumi i dalej, 
do dzielnicy Stara Rumia. 

Dziś technika poszła do 
przodu i trolejbusy mogą 
przejeżdżać nawet kilka-
dziesiąt kilometrów bez 
sieci trakcyjnej, na akumu-
latorach, wydłużenie trasy 
stało się więc realne. 

Po zakończeniu inwe-
stycji mieszkańcy zyskają 
ogromne możliwości prze-
mieszczania się oraz do-
datkowe środki komunika-
cji. W planach jest bowiem 
nie tylko budowa węzła 
integracyjnego, połączenie 
Rumi z Gdynią komuni-
kacją trolejbusową, ale też 
zbudowanie dodatkowego 
toru SKM od Janowa do 
Wejherowa, co umożliwi 
zwiększenie częstotliwości 
kursowania kolejek. 

Rafał korbut

JAcEk GAfkA, 
radny Wejherowa.

nAJWAŻnIEJSZE ASPEkty 
WykonAnIA BuDŻEtu 2015:

- Drogi w dzielnicach - licząc z drogami 
wewnętrznymi + nasze 0,5 mln zł na ul.  

Odrębną to niemal 20 mln. zł na drogi. W kolejnych la-
tach pieniędzy będzie jeszcze więcej. To właściwy kieru-
nek. 
- Budżet Obywatelski w dzielnicach - poziom około mi-
liona złotych - wspólnie o to wnioskowaliśmy w ostatniej 
samorządowej kampanii wyborczej- i KW PO i KW WW. 
Kwota adekwatna do możliwości finansowych miasta zo-
stała dobrze wydana i właściwie zrealizowana. 
- Sport - sprawa niezwykle bliska wielu wejherowia-
nom. Dotacja dla organizacji i stowarzyszeń (także spor-
towych) w roku sprawozdawczym największa w historii 
miasta. W tym roku będzie równie wysoka. 
- Straż Miejska nie obsługuje fotoradarów. Problem zo-
stał słusznie rozstrzygnięty przez ustawodawcę. Syste-
mowo. Poprzedniego ustawodawcę, żeby była jasność. 
W Wejherowie problem jest rozwiązany. 
- W tej kadencji odbywają się spotkania z mieszkańcami. 
O to wcześniej prosiłem, brak takowych kiedyś zarzuca-
łem. W tej chwili one są, przynoszą określony skutek.

Prezydent z absolutorium
WEJHEROWO | Wejherowscy radni pozytywnie ocenili pracę prezydenta miasta. W trakcie środowej sesji włodarzo-

wi udzielili absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. 

Za podjęciem uchwały 
w powyższej sprawie gło-
sowało osiemnastu radnych, 
a trzech wstrzymało się od 
głosu. 

- Jeżeli chodzi o wykonanie 
wszystkich zadań, to rok 2015 
był rokiem wyjątkowym - 
mówił tuż po głosowaniu 
prezydent Krzysztof Hilde-
brandt. - Myślę, że dla miasta 
Wejherowa to rok sukcesów 
pod każdym względem. Cho-
dzi nie tylko o zrealizowane 
inwestycje, ale i fakt, że po-
trafiliśmy współpracować. 
Za tę wspólną pracę bardzo 
serdecznie dziękuję.

Znamienne jest, że prezy-
dent nie otrzymał w tym roku 
żadnego głosu przeciwko 
udzieleniu mu absolutorium. 
Nawet radni, którzy konse-

kwentnie głosowali za nie-
udzieleniem absolutorium, 
w tym roku zagłosowali za. 

- Poparcie bądź sprzeciw do 
projektu uchwały ws. udzie-
lenia absolutorium jest wyra-
zem nie tylko analizy suchych 
tabelek, zestawień, procen-
tów, ale przede wszystkich 
faktów związanych z wydat-
kowaniem środków publicz-
nych w 2015 r. - mówi Jacek 
Gafka, radny miasta. - Przez 
miniony rok budżetowy ob-
serwowałem w szczególności 
fakty. Wnioski są dosyć czy-
telne - zmieniło się. I to zmie-
niło się na lepsze. Stwier-
dzam więc obiektywnie, iż 
prezydent miasta wsłuchał 
się w głos radnych i w głos 
mieszkańców.

(DA, Rk)

Węzeł całkowicie odmieni komunikację
RUMIA | Tunel pod torami, nowy peron, zadaszenie, kładka dla pieszych, parkingi – to wszystko i wiele więcej powstanie w Rumi 
Janowie. Rozpoczyna się jedna z największych i najistotniejszych inwestycji dla miasta - budowa węzła integracyjnego w Ja-
nowie. Do Rumi mają też dojeżdżać... trolejbusy!

mAcIEJ LIGnoWSkI, 
prezes SKM PKP S.A.
 
- Spółka zamierza w drugiej połowie tego roku rozpocząć in-
westycję, polegającą na kompleksowej przebudowie przy-
stanku Rumia Janowo. Dokumentacja w tym zakresie jest już 
wykonana, dostaliśmy pozwolenie na budowę i zamierza-
my w ciągu najbliższych kilkunastu dni ogłosić przetarg, któ-

ry ma wyłonić wykonawcę. Prace mają rozpocząć się w paź-
dzierniku, potrwają około 12 – 14 miesięcy, a zatem modernizacja ma zostać 
zakończona jesienią 2017 roku. To bardzo podobna modernizacja do tych, jakie 
zostały już zrealizowane we Wrzeszczu, na Żabiance, w Oliwie, na Politechnice 
czy w Sopocie. Peron Rumia będzie wykonywany w takim samym standardzie. 
Dziś ten peron to taka „wyspa”, na której pasażerowie czekają na SKM, ale w po-
bliżu której nie za bardzo można skorzystać z komunikacji miejskiej ani nie ma 
miejsc na pozostawienie samochodu. Realizacja inwestycji wspólnie z miastem 
i ZKM pozwoli na spięcie kilku rodzajów komunikacji. To wszystko w miejscu 
bezpiecznym, ponieważ teren będzie objęty monitoringiem. 

mIchAŁ PASIEcZny,
burmistrz Rumi:

- Widzimy, ze te prace idą już w szybkim tempie i mam na-
dzieję, że w tym roku inwestycja Szybkiej Kolei Miejskiej ru-
szy. A my, jako miasto Rumia, będziemy niektóre elementy 
inwestycji – takie, które nie będą kolidowały z prowadzony-
mi pracami – realizować równolegle. A te, które będą mu-

siały być wykonane w późniejszym terminie, będą realizowa-
ne sukcesywnie. Zakres naszej – miejskiej – inwestycji będzie obejmował wy-
budowanie ponad 250 miejsc parkingowych po obu stronach torów, ponad 
150 miejsc parkingowych dla rowerów, miejsca w którym będzie można się 
na chwilę zatrzymać, aby kogoś wysadzić oraz – a właściwie przede wszyst-
kim – tunel, który pozwoli skomunikować nasze miasto sensownie i efektyw-
nie przede wszystkim pod kątem węzła przesiadkowego. Z Unii na ten cel już 
pozyskaliśmy ok. 13 mln zł (szacowane jest to na 64 proc. całości), ale liczymy 
na to, że uda się zdobyć jeszcze więcej pieniędzy. Dla nas ta inwestycja ma gi-
gantyczne znaczenie. Do centrum Rumi doprowadzone są autobusy i są par-
kingi. Natomiast budowa węzła w Janowie spowoduje ogromne zmiany. Naj-
ważniejsze dla nas jest stworzenie spójnej komunikacji i doprowadzenie au-
tobusów w pobliże dworca w Janowie.

InWEStycJA 
W DWóch EtAPAch:
Pierwszy etap - realizowany jest przez PKP SKM 
w Trójmieście sp. z o.o. - zawiera budowę nowe-
go, zadaszonego peronu wraz z infrastrukturą, 
trzech wind, zadaszenia peronu, schodów i kładki 
oraz remont istniejącej kładki dla pieszych. 
Drugi etap - inwestycja Gminy Miejskiej Ru-
mia (w ramach ZIT - dofinansowana ze środków 
unijnych) zakładająca budowę dwóch parkin-
gów z obu stron linii kolejowej, zatok autobuso-
wych, ścieżek rowerowych i parkingu dla rowe-
rów, chodników i budowę tunelu (połączenie ul. 
Gdańskiej z ul. Sobieskiego pod torami kolejowy-
mi) doprowadzającego zbiorową komunikację 
do dworca PKP i tworzącego funkcjonalny i spój-
ny system w Rumi.

Fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t

Fo
t. 

A
nn

a 
D

al
ec

ka



4 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 1 lipca 2016

Dla wielu pacjentów 
przeszczepienie szpi-
ku od dawcy niespo-
krewnionego to jedyna 
szansa na wyzdrowie-
nie. Niestety, znale-
zienie odpowiedniego 
dawcy jest niezmier-
nie trudne, na swojego 
„genetycznego bliź-
niaka” wciąż czeka 
więc wielu pacjentów. 
I to pomimo tego, że 
na całym świecie jako 
potencjalni dawcy za-
rejestrowanych jest już 
27 milionów osób. 

Wśród oczekujących 
na przeszczep jest także 
33-letnia Patrycja z Redy. 
Choruje na ostrą białaczkę 
limfoblastyczną. 

- To trudny przeciwnik 
i bez przeszczepu go nie 
pokonam – mówi Patrycja. 
- Podobną diagnozę ktoś 
w Polsce dostaje co godzi-
nę. Dlatego proszę właśnie 
Ciebie, żebyś zarejestro-

wał się jako potencjalny 
dawca szpiku. Dzięki temu 
naprawdę możesz urato-
wać życie mi lub komuś 
innemu!

Szansą na znalezienie 
dawcy dla Patrycji i In-
nych jest organizacja akcji 
rejestracji potencjalnych 
Dawców szpiku. Im wię-
cej osób będzie zareje-
strowanych, tym większe 

są szanse na znalezienie 
bliźniaka genetycznego 
dla osób potrzebujących 
przeszczepienia. 

Akcja rejestracji poten-
cjalnych dawców szpiku 
i komórek macierzystych 
odbędzie się w niedzielę 
10 lipca w Fabryce Kul-
tury przy ul. Łąkowej 59 
A w Redzie w godz. 10.00 
– 16.00.

Pomóż Patrycji i innym
kRZySZtof kRZEmIńSkI, 
burmistrz Redy:

- Chcemy pomóc mieszkan-
ce naszego miasta. Brat Patry-
cji zgłosił się do nas i poprosił 
o włączenie się do akcji, gdyż 
– jak się okazuje – poszukiwa-

nie genetycznego bliźniaka powinno zaczy-
nać się w swoim środowisku. Od razu się zaan-
gażowaliśmy i zainteresowaliśmy się sprawą. 
Zależy nam przede wszystkim na tym, aby do-
trzeć do jak największych osób. Aby ci, którzy 
mogą zostać dawcami, zdecydowali się na to. 
A ci, którzy z różnych powodów nie mogą, za-
chęcili swoje rodziny czy znajomych. Stereo-
typy, jakie krążą wokół dawców szpiku powo-
dują, że jest dość duża rezerwa i obawa wielu 
osób. A oddanie szpiku nie wiąże się ani z po-
ważną operacją, ani z żadnym bólem. Daje zaś 
ogromną radość z możliwości pomocy drugie-
mu człowiekowi. Myślę, że to też dobra okazja, 
aby rozpropagować ideę oddawania szpiku i 
uświadomić ludzi, jakie warunki trzeba spełnić 
oraz jak wygląda cała procedura. Będziemy za-
chęcać naszych mieszkańców, aby zarejestro-
wali się w banku potencjalnych dawców szpi-
ku. Im więcej osób, tym większa szansa znale-
zienia bliźniaka genetycznego.

REDA | W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że jest chory na białaczkę. Jedną z osób 
dotkniętych tą chorobą jest Patrycja Krawczyk z Redy. Szansą dla niej na dalsze życie 
jest znalezienie niespokrewnionego dawcy szpiku kostnego i przeszczep tego szpiku. 

kto moŻE ZoStAć DAWcĄ?

Zarejestrować może się każdy zdrowy 
człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem ży-
cia, ważący minimum 50 kg (bez dużej 
nadwagi). Polega na przeprowadzeniu 
wstępnego wywiadu medycznego, wy-
pełnieniu formularza z danymi osobowy-
mi oraz pobraniu 4 ml krwi. Na podstawie 
pobranej próbki zostaną określone cechy 
zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, 
że kod genetyczny dawcy zgadza się z ko-
dem genetycznym chorego, wtedy do-
chodzi do przeszczepu. Wszyscy, którzy 
chcą się zarejestrować powinni mieć ze 
sobą dokument tożsamości z nr PESEL.
Obecnie w bazie danych Fundacji DKMS 
Polska zarejestrowanych jest i przebada-
nych ponad 920 tys. (stan na maj 2016 r.) 
potencjalnych dawców szpiku, a ponad 
3080 (maj 2016) osób oddało swoje ko-
mórki macierzyste lub szpik, dając szansę 
na życie pacjentom zarówno w Polsce, jak 
i na świecie.
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Duża sala bankie-
towa z kominkiem, 
wystrój w staropol-
skim stylu, duże 
drewniane stoły 
i ławy tworzące nie-
powtarzalny klimat 
i doskonałe jedzenie. 
Czego więcej po-
trzeba, aby zorgani-
zować udaną i nieza-
pomnianą imprezę? 
Jedynie doborowego 
towarzystwa. Wy-
starczy więc zapro-
sić gości i doskonale 
się bawić!

K a r c z m a 
Przysmak ma 
wiele zalet. Za-
zwyczaj podob-
ne lokale miesz-
czą się w sporej 
odległości od 
miasta, co ozna-
cza konieczność 
zorganizowania 
transportu dla 
gości. Tymcza-
sem staropolska, 
drewniana chata, 
położona jest w przepięknym 
ogrodzie w Rumi. Nieco na 
uboczu, ale w samym mie-
ście. Jest więc blisko zarów-
no do środków komunikacji 
zbiorowej, jak również nie ma 
problemu z zamówieniem tak-
sówki.

W sali może bawić się nawet 
ponad 50 osób. Właściciele 
karczmy mają ogromne do-

świad-
czenie, gdyż ponad 30 lat 
prowadzili restaurację. Do 
dyspozycji gości jest oczywi-
ście grill, miejsce na ognisko, 
ale gospodarze oferują też 
doskonałą, domową kuchnię. 
Można zamówić tradycyjne 
potrawy, ale też bardziej eg-
zotyczne specjały – wszystko 
zależy od indywidualnego 
zapotrzebowania organizują-
cego zabawę. Dekoracja także 

jest dostosowywa-
na w zależności od 
imprezy i życzeń 
klienta. W karcz-
mie zainstalo-
wany jest sprzęt 
n a g ł a ś n i a j ą c y 
oraz odpowiednie 
oświetlenie. 

Karczma Przy-
smak jest więc znakomi-

tym wyborem. Lokal działa 
już około 6 lat, zaś imprezy 
można organizować nie tylko 
w okresie letnim, ale przez 
cały rok. Właściciele niejed-
nokrotnie przygotowywali np. 
zabawę sylwestrową. /raf/

Staropolski wystrój 
i świetna kuchnia

Urodziny, imieniny, chrzciny, towarzyskie spotkania... wiele osób zastanawia się, gdzie takie 
imprezy okolicznościowe zorganizować. Okazuje się, że nie trzeba szukać gdzieś daleko odpo-
wiedniego lokalu i organizować dojazdu gościom, bo w Rumi mieści się Karczma Przysmak!

kARcZmA PRZySmAk
RumIA
tEL. 533 126 064

Burmistrz miasta nie ukry-
wa zadowolenia z takiego 
wyniku głosowaniu a przede 
wszystkim z powodu jedno-
myślności radnych. Oznacza 
to bowiem, że radni dobrze 
oceniają pracę włodarza 
miasta i popierają go w po-
dejmowanych działaniach. 

- Jestem zobowiązywa-
ny takim dobrym wyni-
kiem – mówił tuż po sesji 
absolutoryjnej burmistrz 
Redy Krzysztof Krzemiń-
ski. - Trzeba zaznaczyć, że 

nie tylko ja zostałem dziś 
rozliczony. Absolutorium to 
podsumowanie pracy wie-
lu osób. W tym przypadku 
przede wszystkim zgodnego, 
konkretnego i merytoryczne-
go działania Rady Miejskiej 
w Redzie z przewodniczący-
mi komisji na czele. To też 
efekt mrówczej pracy wielu 
pracowników miejskiego 
urzędu, a także przedstawi-
cieli wykonawców.

Co zatem z najważniejszych 
spraw i inwestycji udało się 

zrobić w ubiegłym roku? 
- Jeżeli chodzi o inwe-

stycje drogowe, to najważ-
niejsza była budowa ulicy 
Morskiej – wylicza włodarz 
Redy. - W przypadku inwe-
stycji kubaturowych to sala 
gimnastyczna dla małych 
dzieci przy Zespole Szkół nr 
1. Istotne były też działania 
związane ze stworzeniem do-
celowych siedzib Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Urzędu Miasta. 

/DA/

Burmistrz 
z jednomyślnym 
poparciem
REDA | Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy, został rozliczo-
ny za wykonanie budżetu za 2015 rok. W trakcie środowej 
sesji otrzymał absolutorium, uchwałę w powyższej sprawie 
radni podjęli jednomyślnie.
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krzysztof krzemiński,
burmistrz Redy, 
otrzymał jednogłośne
 absolutorium
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„Jesteśmy…” to tytuł wysta-
wy fotograficznej, która uka-
zuje wychowanków Powia-
towego Zespołu Kształcenia 
Specjalnego w Wejherowie 
z Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego i Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Rumi. 

- To była dla mnie ogrom-
na przyjemność, że mogłam 
robić te zdjęcia, poznać tych 
wspaniałych ludzi – mówi 
Hanna Łubińska, autorka 
zdjęć. - Te dzieci są po prostu 
przepiękne. To była niesamo-
wita praca, cudna atmosfera. 
Wszyscy się do siebie uśmie-
chali i świetnie się bawili. 
Trwało to rok, więc trochę 
czasu musiałam poświęcić, 
ale było warto. 

Fotografie można oglądać 
w Wejherowskim Centrum 
Kultury. 

- Tę wystawę planowali-
śmy już od dłuższego czasu 
– wyjaśnia Jolanta Rożyńska, 
dyrektor WCK. - Współpra-
cujemy z różnymi ośrodka-
mi, zajmującym się osobami 
niepełnosprawnymi i szuka-

Jesteśmy - na fotografiach i w życiu
POWIAT | Niepełnosprawne dzieci miały okazję poczuć się jak prawdziwe gwiazdy, gdy stały się bohaterami serii portretów, wy-
konanych przez artystkę fotografii. Zdjęcia były wykonywane w sumie ponad rok i efektem tej sesji jest niezwykła wystawa. 

my obszarów, w których taka 
współpraca artystyczna może 
zaistnieć. W projekt wiele osób 
włożyło wiele pracy, chcie-
liśmy więc znaleźć i miejsce 
i czas, aby ta wystawa była 

odpowiednio wyeksponowana 
i trafiła do odbiorców. Zależy 
nam na tym, aby jak najwięcej 
osób obejrzało tę wystawę. Jest 
lato, to czas spoglądania na ży-
cie z perspektywy, nie z biegu, 

bez spieszenia się. Widz powi-
nien chwilę zastanowić się nad 
tymi zdjęciami, przemyśleć, 
a nie tylko przejść obok. 

Nie jest to bowiem typowa 
wystawa artystyczna, ale ma 

też wymiar ludzki, poruszający 
kwestię osób niepełnospraw-
nych żyjących pośród zdro-
wych ludzi: „jesteśmy razem 
z wami, pośród was”. Organi-
zatorom i autorce zależało, aby 

właśnie na ten wymiar ludzki 
widzowie zwrócili szczególną 
uwagę. 

Wystawa w foyer WCK czyn-
na będzie do końca lipca. 

Rafał korbut
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oGŁoSZEnIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

 zagospodarowania przestrzennego  miasta Rumi

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 778.) , oraz art. 21 ust.2, pkt 2 i 7, art. 30, 
art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz.353 ze zm.)

Zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi przy ul. Św. Józefa wraz z prognozą od-
działywania na środowisko 

w dniach od 08.07.2016r. do 05.08.2016r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzi-
nach pracy urzędu. Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie przepro-
wadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami w sali 
posiedzeń nr 100 tut. Urzędu w dniu 14.07.2016r. o godzinie 15.30.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być składane w formie pisem-
nej do dnia 19 sierpnia 2016r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobie-
skiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl
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 URODA&ZDROWIE 
SALONY KOSMETYCZNE | SALONY MASAŻU | LEKARZE | 
SIŁOWNIE | ODŻYWIANE | SPORT | WYPOCZYNEK | 

dowiedz się 

więcej 
o dodatku:

tel. 58 736 16 92

Jak wprowadzić zdrowe 
nawyki do stylu życia?
Zmiana. To słowo bardzo często po-
jawia się w dwóch okresach w roku:  
pierwszego stycznia i na wiosnę. Nic 
dziwnego. W pierwszym, przypadku 
zaczynamy od „czystej karty” w no-
wym roku, a w drugim zazwyczaj kie-
rujemy się większą chęcią i energią 
zawiązaną z poprawą pogody oraz 
z „przymusem” lepszego wyglądu. 
Niezależnie od tego kiedy podejmie-
my decyzję o zmianie na lepsze, to 
zawsze będzie to krok w dobrą stro-
nę.  Aby zmiana mogła wejść w życie 
trzeba się do tego odpowiednio za-
brać. Po pierwsze trzeba wiedzieć, że 
owa zmiana jest nam potrzebna. Po 
drugie warto zasięgnąć języka i po-
czytać trochę na temat zdrowego od-
żywiania lub porozmawiać na ten te-
mat  np. z dietetykiem. Dzięki takiej 
wiedzy będziesz mógł wyciągnąć 
właściwe wnioski z analizy swojego 
sposobu żywienia.

DZIEnnIk ŻyWIEnIoWy 
– PunktEm WyJścIA!

Warto na początek przez kilka dni 
prowadzić dziennik dietetyczny. Za-
pisywać w nim co i o której zjedliśmy. 
Następnie zaznaczyć czerwonym ko-
lorem produkty:  wysokoprzetworzo-
ne, zawierające dużo cukru, soli, tzw.” 
gotowce”, słodkie napoje, słodycze. 

Następnie przyjrzeć się i zaznaczyć 
innym kolorem  wszystkie posiłki za-
wierające dobre produkty tj. warzy-
wa,  źródło białka (mięso ryby, jaja, 
nabiał), korzystne węglowodany (tj.
kasze, ryż, ciemne makarony, ciem-
ne pieczywo) . To będą informacje 
o jakościowych cechach twojego ja-
dłospisu. Jeśli znajdziesz wiecej czer-
wonych to znaczy, ze musisz popra-
wić swój jadłospis. Kolejną informa-
cją wynikającą z dziennika jest ilość 
i czas zjadania posiłków. Jeśli jesz 2 
posiłki na dzien a pomiedzy masz 
zbyt dużo drobnych przekasek – na-
leży poprawić rozkład posiłków i za-
dbać aby znalazły się w miarę regu-
larne 4 lub 5 posiłków dziennie oraz 
starać się nie dojadać między nimi.
Wiem, co robię źle – i co dalej?
Jeśli po przeanalizowaniu tego jak 
jesz, co jesz i pijesz. Po obserwowa-
niu takich czynności jak robienie za-
kupów czy zamawianie dań w restau-
racji – możesz już wyciągnąć pierw-
sze wnioski. Jeśli zauważyłeś kilka 
błędów np. nieregularność posiłków, 
brak warzyw w diecie, zbyt dużo słod-
kich napojów a zbyt mało wody, uży-
wanie cieżkostrawynych technik kuli-
narnych (smażenie w głębokim tłusz-
czu i panierkach), częste kupowanie 
słonych lub słodkich przekąsek, cha-

otyczne zakupy – bez planu i listy. 
Wybierz 2-3 błędy i postarja się je na-
prawić. Eksperci w dziedzinie beha-
wioryzmu twierdzą, ze wprowadze-
nie nowego nawyku trwa ok. 30-70 
dni, w praktyce to  ok. 20. Wybierz na-
wyki, które na początek jesteś w sta-
nie wprowadzić np. regularność po-
siłków. Napisz na kartce godziny 
swoich nowych posiłków i każdego 
dnia staraj się +/- 30 min od ustalonej 
pory zjadać posiłek. Po kilku dniach 
organizm sam będzie domagał się 
posiłku o określonej porze. Jeśli kule-
je jakość posiłków i brakuje ci w die-
cie warzyw – codziennie do każdego 
posiłku dodaj choć liść sałaty i pół po-
midora, dzięki temu nauczysz się jeść 
warzywa.

JAk WytRWAć W PRocESIE 
WPRoWADZAnIA ZmIAny?

Tu jest wiele technik i motywatorów. 
Każdy ma inne potrzeby i co innego 
go motywuje. To co możesz zrobić nie 
zagłębiając się w meandry psycholo-
gii, która mogłaby ułatwić sprawę. 
Gdyż np. są ludzie u których domi-
nuje prawa półkula i dla nich bardziej 
motywujące będą narzędzia kreatyw-
ne, obrazki, rzeczy związane z muzy-
ką kolorami, dla osób z dominujacą 
lewą półkulą motywatory będą opar-

te na tabelkach liczbach, na wyniku. 
Poinformuj najbliższych o rozpoczę-
tym procesie zmiany – dzieki temu 
że uszanuja twoja decyzje, nie będą 
przeszkadzać namawiając np. do zje-
dzenia czegos słodkiego, a być może 
okażą się sporym wsparciem i będą 
cię pilnować.
Wypisz na kartce 2 – 3 nawyki, któ-
re próbujesz wprowadzić. Wyraź je 
bardzo konkretnie, np. :do każde-
go posiłku dodaje warzywa, 2 
razy w tygodniu idę na 30 min 
spaceru, godziny moich posił-
ków to: 07:00, 11:00, 14:30, 
17:00 i 20:00 itp.
Dla ułatwienia możesz 
nastawić sobie alarm 
w komórce, który sku-
tecznie przypomni 
o nadchodzącej porze 
posiłku.
Prowadź codzienne wie-
czorne zapiski. W dowolnie 
wybrany sposób (tabelka, lu-
znie zapiski na kartce, kolorowe 
znaczki przy nowych nawykach) od-
znaczaj lub zapisuj to co udało cie się 
zrobić w ciągu dnia. Dzięki temu bę-
dziesz miał kontrole nad zadaniem 
(nawykiem).
Jeśli nie czujesz się na siłach, aby sam 
wprowadzić zdrowe nawyki do swo-
jego żywienia, skorzystaj z pomocy 
dietetyka. Ułoży plan, poprowadzi 
i zmotywuje.

Powodzenia! 
AnnA SłomkowSkA
dietetyk medyczny i sportowy

DoWIEDZ SIĘ WIĘcEJ 
o DoDAtku

 URODA&ZDROWIE 
reklama@expressy.pl
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Mimo nie stosowania się do zale-
ceń aktualnej Piramidy 
Zdrowego Żywienia 
i Aktywności Fizycznej, 
w swojej samoocenie 
ośmiu na dziesięciu 
Polaków stwierdza, że 
odżywia się „zdrowo”. 
Warto wiosną i latem 
rozpocząć zwiększanie 
zwyczajowego spożycia 
warzyw i owoców, kiedy 
możliwe jest skorzystanie 
z sezonowości tych pro-
duktów. Jak komponować 
posiłki zawierające warzywa 
i owoce? Czy są kombinacje, 
których powinniśmy unikać? 
Na te pytania odpowiada Ka-
tarzyna Zadka, dietetyk pro-
gramu edukacyjnego
Jak i kiedy jeść warzywa i owo- ce? 
Powinny one stanowić podstawę naszej die-
ty i być elementem każdego z zalecanych 
4-5 posiłków w ciągu doby. Minimalne reko-

men-
dowane spo-

życie to około 400 g na dobę. 
Istotne jest także zachowanie odpowied-
nich proporcji warzyw w stosunku do owo-
ców. Tych pierwszych powinniśmy konsu-
mować trzykrotnie więcej.  (PR)

Warzywa i owoce 
w posiłkach
Lato nadchodzi dużymi krokami, niosąc ze sobą większy wybór lokal-
nych, sezonowych produktów. Według badania prowadzonego przez 
cBoS, tylko 5% respondentów deklaruje, że spożywa świeże warzywa 
kilka razy w ciągu dnia. Z owocami nie jest lepiej, taką deklarację 
składa jedynie 7% badanych.
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Duże wymogi rynku zmobi-
lizowały Zarząd do podjęcia 
decyzji o rozbudowie zakła-
du. Rok 2015 był rokiem in-
westycji, która zakończona 
zostanie w tym roku. Roz-
budowano obiekt,  dzięki 
czemu uzyskano znaczną 
powierzchnie spełniającą 
najwyższe standardy tech-
niczne wymagane dla tej 
branży. Zwiększono zarów-
no powierzchnie magazyno-
we jak i produkcyjne.
Zmieniony zostanie też front 
i elewacja obiektu. Już wi-
dać pierwsze efekty takich 
zmian.

Produkty Firmy  trafiają do 
aptek i sklepów zielarsko 
medycznych na terenie ca-
łego kraju, są też wyróżnia-
ne nagrodami specjalnymi.  
W ubiegłym roku do lębor-

skiej firmy trafiła nagroda 
Produkt Roku za najlepiej 
sprzedający się preparat 
w aptekach do inhalacji oraz 
tytuł Dobra Marka – jako 
najlepiej rozpoznawalny 

brand w kategorii leków do 
inhalacji.
Profarm - to  również wysoko 
wykwalifikowana kadra pra-
cowników. Pracuje tam wie-
lu absolwentów pomorskich 

uczelni, firma organizuje 
również staże dla studentów 
i doktorantów. Profarm na 
co dzień współpracuje z gro-
nem naukowców tworząc 
nowe marki i produkty. 

W roku 2015 firma otrzyma-
ła już po raz kolejny Certyfi-
kat Fair Play. W ten sposób 
doceniono m.in. wprowa-
dzanie zasad społecznej 
odpowiedzialności - dzia-
łanie na rzecz lęborskiego 
środowiska jak również 
stworzenie bardzo dobrych 
warunków pracy i opieki 
socjalnej dla pracowników.
Trzeci rok z rzędu została 
przyznana Gazela Biznesu 
dla najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się firm 
oraz Certyfikat Wiarygod-
ności Firmy za najwyższą 
ocenę stabilności firmy.
Firma jest cenionym i wia-
rygodnym partnerem dla 
kontrahentów  krajowych 
i zagranicznych.

PRofARm LĘBoRk 
- 26 lat doświadczenia  
i ogólnopolska renoma

Firma  „Profarm Lębork” funkcjonuje na ryn-
ku od 26 lat. Zajmuje się wytwarzaniem pro-
duktów leczniczych, wyrobów medycznych, 
kosmetyków, preparatów do aromaterapii, 
produkcją kontraktową dla podmiotów ze-
wnętrznych oraz usługami w zakresie opra-
cowania receptur i technologii produkcji.
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Zajęcia, w których udział był bezpłat-
ny, prowadziły Anna Rekowska oraz 
Dorota Wolter. Warsztaty obejmowały 
m. in. techniki aktorskie, ruch sceniczny, 
pracę z rekwizytami oraz scenariuszem. 
Dzieci zgłębiały tajniki warsztatu aktor-
skiego, reżyserskiego i scenograficzne-
go. Ćwiczyły głos, ruch, gest i tworzyły 
etiudy aktorskie. Na zakończenie przed-
sięwzięcia odbył się spektakl teatralny 
z udziałem dzieci, które były również 
współtwórcami scenografii i rekwizy-
tów.

- Zajęcia były bardzo ciekawe – mówi 
Krzyś, który w przedstawieniu wcielił 
się w rolę Kota. - Bardzo podoba mi się, 

że panie mają mnóstwo różnorodnych 
pomysłów. 

- Przez ten czas dzieci zrobiły znaczne 
postępy - mówi Dorota Wolter. - Oprócz 
tego bardzo zżyliśmy się ze sobą. Mam 
nadzieję, że w przyszłości znów spotka-
my się na zajęciach.

O tym, ze warsztaty rozwijają wy-
obraźnię i pomagają rozpoznać młode 
talenty, przekonuje Teresa Mirella Ja-
łocha, przewodnicząca Komisji Kultury 
Rady Miejskiej Rumi.

- Dzieci uczą się dykcji, ćwiczą pa-
mięć, przygotowują do publicznych wy-
stąpień – mówi radna. - To umiejętności, 
które bez wątpienia się im w przyszłości 
przydadzą.

- Warsztaty wspomagają koordynację 
wzrokowo-ruchową, uczą też spraw-
ności manualnej – uważa Małgorza-
ta Łoboz, wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Rumi. - A Stacja Kultura jest 
jednym z nielicznych – obok domów 
kultury – miejsc, gdzie prowadzone są 
takie zajęcia, które przy obecnym zapra-
cowaniu rodziców pozwalają na rozwój 
dzieci. 
/raf/

Młodzi aktorzy w akcji
RUMIA | Spektakl dla publiczności był uwieńczeniem warsztatów teatralnych, 
które w minionym roku szkolnym odbywały się w Stacji Kultura w Rumi. 
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Lepszemu przygotowaniu do 
dorosłego zawodowego życia 
służą projekty wymiany mło-
dzieży oraz nauka i praktyka 
za granicą. Jednym z najnow-
szych takich projektów jest 
program ERASMUS PLUS, 
finansowany ze środków Unii 
Europejskiej. 

Program stał się wielką szan-
są dla uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Wejherowie. Pozwala im na 
zdobycie doświadczenia zawo-
dowego na zagranicznym ryn-

ku pracy w Niemczech i Hisz-
panii.

20 uczniów technikum ho-
telarstwa i technikum żywie-
nia i usług gastronomicznych 
odbyło zagraniczne praktyki 
w czterogwiazdkowych hote-
lach Turyngii zlokalizowanych 
w pobliżu miasta Eisenach. 
Uczniowie byli zachwyceni 
praktykami i nie chcieli wracać 
do kraju. Dla wielu z nich był 
to pierwszy dłuższy kontakt 
z mieszkańcami innego kra-
ju, a co za tym idzie - z nieco 

inną mentalnością i stylem 
życia. Niebagatelną też w ich 

przypadku okazała się okazja 
na „osłuchanie się” z językiem 

i przełamanie bariery komu-
nikowania się po niemiecku. 

Część praktykantów nawiązała 
przyjaźnie. 

ZSP nr 3 zakwalifikowa-
ny został do projektu praktyk 
zawodowych w Hiszpanii. 
Dzięki temu już w nadchodzą-
cym roku szkolnym wybrani 
uczniowie naszych techników 
będą mogli pojechać na Półwy-
sep Iberyjski. Dotyczyć to ma 
to przyszłych  informatyków, 
techników hotelarstwa,  logi-
styków i techników żywienia 
i usług gastronomicznych . 
/raf/

Jeśli kształcić, to po europejsku
WEJHEROWO | Trudno dziś  wyobrazić sobie absolwenta szkoły średniej bądź wyższej, który nie jest przygotowany do podjęcia 
zatrudnienia również poza granicami naszego kraju. Europejski rynek pracy stoi otworem przed dobrze wykształconymi, 
znającymi języki  i mobilnymi młodymi ludźmi.
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- Zajęcia były bardzo ciekawe 
– mówi Krzyś, który w przed-
stawieniu wcielił się w rolę 
Kota. - Bardzo podoba mi się, 
że panie mają mnóstwo róż-
norodnych pomysłów. 
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W ostatni weekend czerwca wej-
herowianie mieli okazję cofnąć się 
w czasie do Rzeczpospolitej z okresu 
Potopu Szwedzkiego.  

Była to jedna z największych re-
konstrukcji historycznych w Polsce, 
czyli „Jak to na Pomorzu zdrajcy ze 
Szwedem próbowali się bratać”. 

Rekonstrukcja odbywała się w róż-
nych miejscach miasta - na Placu 
Jakuba Wejhera oraz w Parku Miej-
skiego, gdzie rozegrano trzy bitwy. 
Na polanie Parku Miejskiego po-
wstało obozowisko wojskowe oraz 
XVII–wieczne kramy rzemieślnicze 
i kupieckie prezentujące wyrabiane 
wówczas towary. Mieliśmy okazję 
obejrzeć turniej szabli bojowej, tur-
niej łuczniczy i kulinarny. Był prze-
marsz z pochodniami, fireshow oraz 
pokaz tańca brzucha.

W tym roku odprawiona została 
Msza św. w rycie trydenckim (po ła-
cinie), a nowością były także koncer-
ty trzech zespołów muzyki dawnej 
oraz niedzielna bitwa w formie ataku 
na wóz kupiecki.

Na Pomorzu nie istnieje inna rekon-
strukcja mierząca się z tym okresem 
historycznym zaś ta wejherowska 
należy do czołówki pod względem 
wielkości w całej Polsce. Jej uczest-
nicy spotykają się regularnie w kraju 
i za granicą, gdzie prezentują swój 
kunszt i oprzyrządowanie. Pod ko-
niec 2010 r. powstała myśl założenia 
grupy rekonstrukcyjnej, której głów-
ne działania - czyli treningi, spotka-
nia, ćwiczenie staropolskiej mowy, 
szermierki, rękodzieło oraz zagłębia-
nie się w historię tamtych czasów - 
będą odbywały się na terenie Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego. Aktualnie 
dowódcą i organizatorem grupy jest 
Krzysztof Zdunkowski.
/raf/

Wielka bitwa i spotkanie z żywą historią
WEJHEROWO | Ponad 150 rekonstruktorów, inscenizacja trzech bitew, wieczorny przemarsz wojsk ulicami miasta z pochod-
niami, a także zwiedzanie XVII-wiecznego obozowiska – tak wyglądała trzecia już rekonstrukcja historyczna w Wejherowie. 

PREZyDEnt 
mIAStA WEJhERoWA

Informuje,

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejhero-
wie przy: Pl. J. Wejhera 8 oraz ul. 12 Marca 195, dn. 1 lip-
ca 2016 r., wywieszono na okres 21 dni wykaz nierucho-
mości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym 
Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze przetargu nieograniczonego: 

1. dz. nr 10/25, obr. 2, o pow. 6 240 m2, KW nr 
GD1W/00091803/0, poł. w Wejherowie przy ul. Bu-
dowlanych, wraz z udziałem w wysokości 13/100 
części w prawie użytkowania wieczystego nieru-
chomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako 
dz. nr 9/16, KW nr GD1W/00069941/6, oraz z udzia-
łem 16/100 części w prawie użytkowania wieczy-
stego nieruchomości gruntowej oznaczonej ewi-
dencyjnie jako dz. nr 10/20, 11/14, 12/12, KW nr 
GD1W/00057127/7, obr. 2, o łącznej pow. 3 587 m2, 
stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.

oGŁoSZEnIE
Burmistrza miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Za-
rządzenia Nr 727/273/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 23 czerwca 
2016 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobie-
skiego 7, na okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmujący lokal 
użytkowy położony w Rumi przy ul. Sobieskiego 10, stanowiący wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do oddania w najem w try-
bie przetargu pisemnego nieograniczonego.

Pani 
Annie nOWAczyK

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJcA
składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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Impreza trwała przez cały 
weekend. Rozpoczęła się 
przemarszem orkiestr ulica-
mi Gniewina do wieży wido-
kowej. W Czymanowie (nad 
Jeziorem Żarnowieckim) od-
był się później konkurs prze-
marszu paradnego, wspólne 
odegranie pięciu hymnów 
(Zjednoczonej Europy, Pol-
ski, Kaszubski, Kociewski 
i Pieśń Kwidzyniaków), kon-

kurs estradowy a na koniec 
Koncert Główny Dni Gminy 
Gniewino, podczas którego 
wystąpili Abba Family, Far-
ba, Danzel i Velvet. Pierw-
szy dzień zabawy zakończył 
się widowiskowym pokazem 
sztucznych ogni. 

Drugi dzień Dni Gminy 
Gniewino upłynął pod zna-
kiem X Kaszubskiego Prze-
glądu Orkiestr Dętych. /raf/

Koncertowo i orkiestrowo
GM. GNIEWINO | Tegoroczne Dni Gminy 
Gniewino połączone były z X Kaszubskim 
Przeglądem Orkiestr Dętych. Światowej 
sławy gwiazd, doskonałej muzyki i wielu 
atrakcji nie brakowało. 
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Impreza rozpoczę-
ła się przemarszem 
Janowskiej Orkiestry 
Promenadowej. W pa-
radzie uczestniczyły 
także wozy strażac-
kie oraz zabytkowe 
samochody. Orkiestra 
kontynuowała swój 
występ na scenie 
i zgromadziła wielu 
słuchaczy. Na sobót-
kowej scenie wystąpił 
zespół Jo Lazy Fellow 
z charyzmatyczną so-
listką Joanną Knitter, 
który zagrał folkową 
muzykę amerykań-
ską.

Tymczasem rumscy straża-
cy prezentowali wozy bojo-
we. Zaprosili kolegów z OSP 
z Redy wraz z ich pojazdami. 

Największą atrakcją, szcze-
gólnie dla dzieci, była możli-
wość „wykąpania się” w pianie, 
wytworzonej przez strażackie 
wozy. Podczas imprezy zorga-
nizowano też wiele konkursów 

dla publiczności, a miłośnicy 
starych samochodów mogli 
podziwiać zabytkowe pojazdy. 

Wieczorem tradycyjne świę-
tojańskie ognisko zapalił 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi, życząc udanej zabawy, 
a  dzieciom i młodzieży - bez-
piecznych wakacji. Można 
było upiec kiełbaski oraz zanu-
cić piosenki obozowe. 

Na janowskiej scenie wystą-
pił zespół Farba, a także Ce-
zary Makiewicz, twórca hitu 
„Wszystkie drogi prowadzą 
do Mrągowa” oraz Coltersi. 
Publiczność bawiła się do póź-
nych godzin nocnych. 

Impreza była zorganizowana 
przez urząd miasta, Dom Kul-
tury SM Janowo i rumskich 
strażaków. /raf/

Kąpiel w pianie, 
koncerty i ognisko
RUMIA | coroczny festyn z okazji Sobótki odbył się w parku w Rumi Janowie. Atrakcji 
dla mieszkańców – zarówno tych najmłodszych, jak i tych nieco starszych – przygoto-
wano co niemiara. 
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Poczta Polska uruchamia 
darmowy dostęp do sieci 
internet w ponad 850 pla-
cówkach zlokalizowanych 
poza dużymi aglomeracjami. 
Spółka chce w ten sposób 
pomóc w cyfryzacji społe-
czeństwa, zwłaszcza w tych 
miejscach, w których dostęp 
do sieci jest mocno ograni-
czony technicznie lub ekono-
micznie. Na liście placówek 
z darmowym Internetem są 
także odziały Poczty dedyko-
wane obsłudze pielgrzymów 
uczestniczących w Świato-
wych Dniach Młodzieży.

Bezprzewodowy dostęp 
do sieci jest możliwy dla 
wszystkich odwiedzających 
placówki pocztowe. Sieć 
może być również otwarta 
dla osób znajdujących się 
w zasięgu hot spotów. Aby 
korzystać z darmowego po-
łączenia, wystarczy wybrać 
na ekranie urządzenia mobil-
nego siec o nazwie „ Poczta 
Polska”, bez konieczności 
wpisywania dodatkowych 
haseł. Klienci korzystający 
w ten sposób z sieci, będą 
także proszeni o wyrażenie 
zgody na wyświetlanie re-
klam.

Poczta Polska w drugim 
etapie przedsięwzięcia może 
udostępnić darmową trans-
misję sygnału poprzez WiFi 
we wszystkich własnych pla-
cówkach pocztowych włą-

czając co kwartał do systemu 
500 lokalizacji.

– Projekt darmowego WiFi 
w placówkach pocztowych to 
jeden z elementów strategii 
Poczty Polskiej, która kładzie 
nacisk na cyfryzację swoich 
usług.Poczta Polska już peł-
ni funkcję komunikacyjnego 
krwioobiegu państwa. Teraz 
chcemy być strategicznym 
partnerem administracji  
w cyfryzacji usług publicz-
nych poprzez dostęp on-line 
do e-usług państwa –mówi 
Paweł Skoworotko, członek 
Zarządu Poczty Polskiej.

Poczta Polska posiada po-
tencjał, narzędzia i gotowe 
rozwiązania niezbędne do 
dostarczenia bezpiecznej 
platformy dla kontaktu oby-
wateli z państwem i jest je-
dynym podmiotem na rynku, 
który oferuje sprawne, w peł-
ni funkcjonalne, poświad-
czone wymaganymi certy-
fikatami bezpieczeństwa 
narzędzie do komunikacji 
z państwem. Jest to platfor-
ma Envelo. Operator posiada 
także olbrzymi potencjał do 
realizacji dużych projektów 
związanych z cyfryzacją 
usług publicznych – dzięki 
sieci prawie 7500 placówek 
oraz pracownikom sprzeda-
ży, listonoszom i asysten-
tom, dociera do wszystkich 
obywateli na terenie całego 
kraju. (PP)

Poczta Polska 
z bezpłatnym WiFi
BIZNES | Bezterminowy i bezpłatny dostęp do Internetu poprzez sieć WiFi, wypeł-
nianie białych plam na mapie cyfrowej Polski i możliwość kontaktu on-line z usłu-
gami administracji publicznej dla klientów– takie są główne korzyści projektu 
darmowego WiFi, który właśnie został udostępniony przez Pocztę Polską w ponad 
850 placówkach pocztowych. Docelowo, Poczta Polska, może wprowadzić darmo-
wy Internet we wszystkich placówkach pocztowych.
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      WycIĄG  Z  oGŁoSZEnIA 
       o DRuGIm PRZEtARGu uStnym  nIEoGRAnIcZonym

Wójt Gminy Wejherowo
 informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wejherowie, Os. Przyjaźni 6, w Biule-
tynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej, zostało po-
dane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym drugim przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kąpinie, zapisanej w księdze 
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Nr KW GD1W/00032072/5, 
oznaczonej ewidencyjnie:

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT w obowią-
zującej prawem wysokości. Wadium należy wnieść w wysokości 10% ceny wywoław-
czej na rachunek Urzędu Gminy Wejherowo – Nr 80116022020000000061963934, w ter-
minie do  dnia 01 sierpnia  2016 roku.

Przetarg odbędzie się dnia 05.08.2016 roku  o godz. 1000
w urzędzie Gminy Wejherowo, os. Przyjaźni  6

w sali konferencyjnej

Więcej informacji w sprawie sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Nie-
ruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6,  
tel. (58) 677-97-07,  pokój nr 302. 

Lp. obręb nr działki Powierzchnia w ha cena netto w zł

1. kąpino 651 0,1260 ha      143.438,00



nie awarii, montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 515 151 
370

Profesjonalna fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Sprzedam telewizor Sony 21 cali, cena 
40 zł. Tel: 507-486-424

Czyszczenie, pranie dywanów, tapice-
rek, mycie okien, pralnia chemiczna. 
Tel: 501-077-273

Sprzedam bryczkę na 1 konia dla 5 
osób, dokard, stan idealny. Tel: 507-
724-008 

Sprzedam silnik 7,5 kw 960 obrotów. 
Tel: 601-638-877

Sprzedam drewno do CO i gałęziówkę. 
Możliwy transport gratis. Tel: 782-846-
927

Sprzedam płyty CD. Mistrzowie muzyki 
17 szt, Wojna i broń 6 szt, Zwierzęta 
świata 1,2. Tel: 790-290-835

Sprzedam radioodtwarzacz do kaset do 
Seicento, cena 80zł, Sierakowice. Tel: 
790-290-835

Sprzedam komodę olcha szerokość 130 
cm, wysokość 93 cm, głębokość 43cm, 
cena 260 zł. Tel: 510-501-955

Mata dla dziecka do leżenia i przewija-
nia, 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 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 (umundurowanie, od-
znaczenia, ekwipunek wojskowy, części 
pojazdów itp..) z okresu II Wojny Świato-
wej oraz antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com

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

Złota rączka, drobne naprawy, sprząta-
nie obejścia, piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, 
tel. 517 782 024

Sprzedam rowerek treningowy orbitrek, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam krzesełko do karmienia dziec-
ka, zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne me-
talowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 
034

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną 
960m2 lub 1350m2 w centrum miejscowo-
ści Wyszecino. Tel: 693-485-069

Sprzedam działkę budowlaną 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, me-
dia przy drodze, tel. 661 582 483

Sprzedam nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzę-
biej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 
536

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

Jestem zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa umowa, tel. 665 
117 489

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
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KUPIĘ
Skup aut, złomowanie, kasacja, awaryjne 
otwieranie aut, sprzedaż części, pomoc 
drogowa. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

Sprzedam kamerę tv skype Samsung VG 
StC 4000 i mysz bezprzewodową, cena 
180 zł. Tel: 510-501-955

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

Usługi elektryczne, instalatorstwo, usuwa-

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.



WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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Sylwester Maszota
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AMK - puckie Centrum 
Napraw powypadkowych 
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express
powiatu wejherowskiego

Piotr Rzepka przejął obo-
wiązki pierwszego trenera 
po Tomaszu Kotwicy jeszcze 
w rundzie jesiennej. Pod jego 
wodzą Gryf zajął przedostat-
nie miejsce w lidze wyprza-
dzając tylko Okocimskiego 
Brzesko.

Mimo że klub wiosną radził 

sobie nie najgorzej to jednak 
nie uratowało posady trene-
ra. Nie znane jest nazwisko 
następcy Piotra Rzepki. Ma 
ona zostać podane do koń-
ca przyszłego tygodnia, ale 
może dowiemy się tego jesz-
cze dziś. 

Bk

Wszyscy kibice pa-
miętają mecz z Błękit-
nymi wówczas jeszcze 
Stargard Szczeciński 
w Pucharze Polski 
przed dwoma laty. 
Mimo że gospodarze 
przeważali całe spo-
tkanie to przegrali 1-2 
i spory udział przy 
końcowym wyniku 
mieli sędziowie. Wte-
dy stawką meczu był 
ćwierćfinał. Patrząc na 
rywalizację obu ekip 
w lidze w zeszłym se-
zonie wejherowianie 
są faworytem tej pary. 
Zarówno w rundzie je-
siennej jak i wiosennej 
górą byli podopieczni 
Piotra Rzepki. Po 

bramce Krzysztofa 
Wickiego Gryf wygrał 
na wyjeździe 1-0, w re-
wanżu było 4-0. Realnie 
jednak oceniając szan-
sę obu klubów można 
je podzielić pół na pół.  
Spotkanie z Błękitny-
mi zostanie rozegrane 
16 lub 17 lipca, zwy-
cięzca tego spotkania 
tydzień później zagra 
z pierwszoligową Dru-
tex Bytovią Bytów. 
Gospodarzem tego spo-
tkania będzie zwycięz-
ca pary Błękitni/Gryf. 
W tej rundzie rozpo-
czyna zmagania zespół 
Arki Gdynia który zagra 
na wyjeździe z Rominta 
Gołdap. /Bk/

Rozlosowano pary 
Pucharu Polski
PIŁKA NOŻNA | Los nie był łaskawy dla zespołu Gryfa Wejherowo w tegorocznej edycji Pucha-
ru Polski. W swoim pierwszym meczu Gryf zmierzy się na wyjeździe z zawsze groźną ekipą 
Błękitnych Stargard. W kolejnej rundzie, jeśli uda się awansować, będzie jeszcze trudniej.

Gryf Wejherowo żegna się 
z Piotrem Rzepką

Od nowego sezonu zespół poprowadzi nowy szkolenio-
wiec. Kim on będzie? Tego na razie nie wiadomo. Jedno 
jest pewne, Piotr Rzepka żegna się z Gryfem Wejherowo 
i będzie szukał nowego pracodawcy.

znamy już terminarz nowego sezonu drugiej ligi. Roz-
pocznie on się w ostatni weekend lipca. Piłkarze Gryfa 
Wejherowo tak jak skończyli ubiegły sezon tak zaczną ten 
nowy meczem z Błękitnymi Stargard na własnym boisku. 
 
Nie ma zbyt wiele czasu na skompletowanie i zgranie drużyny. 
Nowy trener ma przed sobą bardzo pracowite wakacje. Gryf do 
treningów powrócił we wtorek 28 czerwca, zatem do startu ligi 
pozostał miesiąc. Mecz otwarcia będzie drugim starciem z Błę-
kitnymi w przeciągu kilku tygodni. W połowie lipca oba kluby 
zagrają w Pucharze Polski a kilkanaście dni później w lidze. 
 
Rywale Gryfa w pierwszych pięciu kolejkach:

 
1. Kolejka: Błękitni Stargard (Wejherowo) 30/31 lipca
2. Kolejka: Olimpia Zambrów (Zambrów) 6/7 sierpnia
3. Kolejka: Kotwica Kołobrzeg (Wejherowo) 13/14 sierpnia
4. Kolejka: Raków Częstochowa (Częstochowa) 20/21 sierpnia
5. Kolejka: Polonia Bytom (Wejherowo) 24 sierpnia

Rozpoczną tak jak 
skończyli sezon

Nie ma przygotowań 
przed rozpoczęciem jakiej-
kolwiek z rund, gdyby nie 
odbył się mecz pomiędzy 
Arką Gdynia a Gryfem Wej-
herowo. Staje się już trady-
cją, że te kluby spotykają 
się w meczu sparingowym. 
Przed rundą wiosenną ubie-
głego sezonu w spotkaniu 
na Narodowym Stadionie 
Rugby górą byli żółto-nie-

biescy wygrywając 2-0. 
Obecnie Arka przygotowuje 
się do występów w Ekstra-
klasie a Gryf w drugiej lidze.  
Mecz zaplanowa-
no na 12 lip-
ca (wtorek) 
w Gdyni 
( g o d z i n a 
spo tkan ia 
jest do usta-
lenia).

2 lipca•  Concordia Elbląg (w Elblągu)
9 lipca•  Orkan Rumia (w Rumi)
16 lipca•  Błękitni Stargard (w Stargardzie)
23 lipca•  Ewentualna kolejna runda Pucharu Polski 
(Bytovia Bytów) lub sparing ze Stolemem Gniewino 
(w Gniewinie)
30 lipca•  KS Chwaszczyno ( w Chwaszczynie)

 
Jeśli chodzi o kadrę wiemy, że na pewno na Wzgórzu 
Wolności nie zobaczymy już Tomka Lewandowskiego 
(który przeniósł się do Pogoni Siedlce) i Dawida Tom-
czaka (który wrócił do Arki Gdynia).

Arka Gdynia zagra 
z Gryfem Wejherowo

PLAn SPARInGóW
Lipcowe rozgrywki sparingowe 
wyglądają następująco: 



16 | gwe24.pl/sportPiątek, 1 lipca 2016

ZBIgNIEW ChuChAŁA

Litery „L” i „Ł” miały być tydzień 
temu. Z wiadomych powodów 
nie były. Czekaliśmy na mecz 
ze Szwajcarią. Emocje w ubie-
głą sobotę sięgnęły zenitu. Jak 
to wszystko się skończyło wie-
dzą wszyscy, nawet ci, którzy 
futbolem w ogóle się nie inte-
resują. Co prawda wczoraj na-
sza drużyna grała w ćwierćfina-
le z Portugalią, ale ja pisząc ten 
felieton wyniku znać przecież 
nie mogłem. Zatem wracam do 
alfabetu naszych reprezentan-
tów. Trzydzieści osiem nazwisk 
znajdujemy na liście reprezen-
tantów Polski w latach 1921 – 
2016, których nazwiska zaczy-
nają się na literę „L” lub ”Ł”. Każ-
dy prawdziwy kibic, nawet obu-
dzony w środku nocy, natych-
miast wykrzyczy trzy nazwiska: 
Lewandowski, Lubański i Lato! 
Lewego nie mogę brać pod 
uwagę, gdyż jest kapitanem ak-
tualnej drużyny trenera Nawał-
ki. Dla mnie ten drugi jest obok 
Deyny najlepszym polskim piłka-
rzem w historii. Włodek, bo tak 
mówili na niego kibice i koledzy 
na boisku, pochodzi ze Śląska. 
Grał w Sośnicy Gliwice, Piaście 
Gliwice i Górniku Zabrze. W I li-
dze zadebiutował, gdy miał za-
ledwie 15 lat, a w reprezentacji, 
gdy skończył o rok więcej. Jed-
ne statystyki podają, że rozegrał 
osiemdziesiąt meczów w naro-
dowych barwach w latach 1963 
– 1980. Inne, że tylko siedem-
dziesiąt pięć. Co do goli, też są 
rozbieżności. Tu różnica wy-
nosi dwa, między pięćdziesiąt 
a czterdzieści osiem. To wszyst-
ko oczywiście jest wynikiem 
kwalifikowania meczów jako ofi-
cjalne, bądź nie. Tak czy inaczej, 
gdyby nie kontuzja jaką „zła-
pał” w wieku zaledwie dwudzie-

stu sześciu lat, pobiłby zapew-
ne wszelkie rekordy w różnych 
klasyfikacjach. Także, gdyby nie 
to, że grał w kraju tzw. realne-
go socjalizmu, z całą pewnością 
byłby piłkarzem Realu Madryt, 
i to nie rezerwowym, jak kie-
dyś Jerzy Dudek. Oferta Królew-
skich została złożona oficjalnie, 
ale najwyższe władze partyjne 
i państwowe nie wyraziły zgo-
dy na wyjazd Włodka. Obowią-
zywał wtedy przepis, że ewen-
tualnie można „puścić” piłkarza 
za granicę, gdy skończy trzydzie-
ści lat. Gdy wyjeżdżał do belgij-
skiego Lokeren, miał „za-
ledwie” dwadzieścia 
osiem lat, ale cza-
sy były już inne. 
To był 1975 rok, 
czyli tzw. środko-
wy Gierek. Dziś 
często słyszymy 
tego, zawsze ele-
ganckiego i kultu-
ralnego pana, gdy 
komentuje mecze 
polskiej reprezentacji. 
Na stałe mieszka w Belgii. 
Grzegorz Lato, los tak chciał, że 
też grał w Lokeren, i to razem 
z Lubańskim w latach 1980 – 
1982. Był wychowankiem Sta-
li Mielec. W reprezentacji ro-
zegrał sto lub sto czery mecze, 
zależy jakie statystyki czytamy. 
Strzelił czterdzieści pięć bra-
mek, i tu statystycy wątpliwo-
ści nie mają. Dwukrotnie był 
członkiem trzeciej drużyny świa-
ta, w roku 1974 i 1982. Nie tak 
dawno Lato stał na czele PZPN, 
ale opuśćmy nad tym zasłonę 
milczenia. Kogo jeszcze można 
wyróżnić, czytając litery „L” i „Ł” 
w alfabecie? Zapewne Henryka 
Latochę z Górnika Zabrze, który 
zagrał dla naszych barw osiem  

L – bez Lewego

KALENDARIUm 
fUTBOlOWE

meczów w latach 1968 – 1970. 
To też piłkarz wielkiego Górnika 
Zabrze, obrońca.  Kolejny piłkarz 
to pomocnik Adam Ledwoń. Pa-
miętam jego wywiad na dzień 
przed samobójczą śmiercią. Było 
to na początku Mistrzostw Euro-
py w Austrii i Szwajcarii. Ledwoń 
zagrał osiemnaście razy w na-
szej reprezentacji i strzelił jedną 
bramkę. Identyczny wynik, co do 
ilości meczów i bramek jak Led-
woń, ma także Andrzej Lesiak. 
Dziś jako trener nie radzi sobie 
zbyt dobrze, ale to przecież dość 
częsty przypadek wśród świet-
nych piłkarzy. Weźmy na cho-
ciażby Maradonę czy Bońka. Na-
leży także wspomnieć o Marku 
Leśniaku z Pogoni Szczecin, Bay-
er Leverkusen i Wattenscheid. 
Był przykładem świetnego pro-
fesjonalisty na boiskach RFN. 
Dla Polski zdobył dziesięć goli 
w dwudziestu meczach. Kolej-
ny na mojej liście jest napastnik 
Polonii Bytom Jan Liberda, który 
rozegrał trzydzieści osiem me-

czów i strzelił osiem bra-
mek. Miało to miej-

sce w latach 1959 
– 1967. Na ko-
niec wspomnę 
choć o jednym 
piłkarzu na li-
terę „Ł”. To 
słynny aktor fil-
mowy. Tak, tak, 

to nie pomyłka. 
Jego pseudonim 

boiskowy i teatral-
ny brzmiał „Makuś”. To 

nikt inny, jak sam Marian Łącz 
z ŁKS Łódź i Polonii Warszawa. 
W reprezentacji zagrał trzykrot-
nie w latach 1949 – 1950. Jako 
aktor wystąpił w takich filmach 
jak „Zemsta” z 1956 roku, „Jano-
sik”, „Dom”, „Miś” czy „Alterna-
tywy 4”. Był także wspaniałym 
aktorem teatralnym. Jego córka 
Laura Łącz, też jest aktorką. Nie-
stety nie kontynuowała trady-
cji rodzinnych i nie grała w piłkę 
nożną. Może to i lepiej, przynaj-
mniej dla jej zgrabnych nóg. Po-
zdrawiam serdecznie przedwa-
kacyjnie i zapraszam za tydzień. 
Nie obiecuję jednak, że do koń-
ca sierpnia moje felietony będą 
ukazywać się regularnie.

Opis nieruchomości :

Działki  położone są w miejscowości • Gniewowo, w centralnej części wsi, przy ulicy Spacerowej, z wjaz-
dem od ulicy Gościnnej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod tereny • 
zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomości posiadają kształt prostokąta, są regularne, teren niezagospodarowany, nieogrodzony, • 
płaski, porośnięty trawą, nieruchomości są nieuzbrojone (sieć energetyczna, wodociągowa i teletech-
niczna znajduje się w przyległej ulicy. Na działkach o nr 23/5 i 23/6 występują pojedyncze wysokie drze-
wa, Działki o nr 23/6 i 23/7 są lekko pochylone w kierunku wschodnim. Dojazd do nieruchomości z dro-
gi publicznej, z ulicy Spacerowej.
Nieruchomości  wolne są od obciążeń. Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi dla przedmiotowych • 
działek księgę wieczystą nr GD1W/00040111/0.

Działki zostały ujęte w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy 
Wejherowo Nr   /2016 z dnia 2016 r. oraz przeznaczona do sprzedaży uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XI-
V/136/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.
I przetargi w dniu 16 marca 2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym, a nieruchomości nie znalazły na-
bywcy.

Przetargi odbędą się dnia 01.08.2016 roku  o godz. 1000
w urzędzie Gminy Wejherowo, os. Przyjaźni  6

w sali konferencyjnej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wnieść przelewem 
środków pieniężnych w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Gminy Wejherowo – Nr 
80116022020000000061963934. termin wniesienia wadium upływa dnia 28 lipca 2016 roku. Za datę 
wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy. 

Minimalne postąpienie w przetargu - 1 % ceny wywoławczej. 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT 
w obowiązującej prawem wysokości.

Osobie, która przetarg wygrała, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom 
po zamknięciu przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie i nie później niż przed upływem 3 dni  na 
wskazane konto.

Osoby przystępujące do przetargu przedłożą komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych, 
- dowód wpłaty wadium, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa,  dowody  tożsa-
mości osób  reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz  innych jednostek  organizacyj-
nych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. 

Warunki dla nabywcy:     
W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę 1. 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 2. 
umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od za-
warcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej oraz  3. 
stabilizacją granic pokrywa nabywca nieruchomości. 

Więcej informacji w sprawie sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowi-
ska Urzędu Gminy w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, tel. (58) 677-97-07,  pokój nr 302. 

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasad-
nionych powodów.

WóJt GmIny WEJhERoWo
ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Gniewowie,
stanowiących własność Gminy Wejherowo

Lp. Położenie
(obręb)

Nr 
działki

Powierzchnia   
(ha)

Nr księgi 
wieczystej

Cena wywoławcza 
(bez podatku VAT) 
(zł)

1. Gniewowo 23/1 0,1013 ha GD1W/00040111/0 87.000,00 zł

2. Gniewowo 23/5 0,1184 ha GD1W/00040111/0 102.000,00 zł

3. Gniewowo 23/6 0,1092 ha GD1W/00040111/0 94.000,00 zł

4. Gniewowo 23/7 0,1059 ha GD1W/00040111/0 91.000,00 zł

Najskuteczniejszym zawodni-
kiem był kapitan drużyny Igor 
Wiczkowski, powołany w czerw-
cu br. do Kadry Pomorza na Mi-
strzostwa Polski w Wieliczce. 
Kadra zespołu składała się z 20 
zawodników, w większości uro-
dzonych w 2004 (15 osób) i 5 
zawodników rocznika 2003. 

W sezonie 2015/16 drużyna 
z sukcesami występowała w licz-
nych turniejach, m.in. po wy-
graniu eliminacji powiatowych 
i finału wojewódzkiego zagrała 
w Wielkim Finale XVI edycji 
Pucharu Tymbarka „Z podwór-
ka na stadion” – największego 
w Europie turnieju dla dzieci 
rozgrywanego pod patronatem 
PZPN. Drużyna GOSRiT repre-
zentująca województwo pomor-

skie zajęła 8 miejsce w Polsce 
opierając się na zawodnikach 
i wychowankach wyłącznie 
z Luzina. 

Ważnym przeżyciem dla chłop-
ców z drużyny był też wyjazd na 
początku maja do Lisse w Ho-
landii, gdzie zespół zajął 2 miej-
sce. Na zakończenie na stadionie 
w Gniewinie GOSRiT Luzino 
wygrał prestiżowy turniej LO-
TOS CUP r. 2004, okazując się 

najlepszym zespołem ze wszyst-
kich pomorskich ośrodków 
biorących udział w programie 
„Piłkarskiej przyszłości z Lo-
tosem”. GOSRiT Luzino w fi-
nale pokonało drużynę Elbląga 
1:0 (po dogrywce) historycznie 
wygrywając IV edycję LOTOS 
CUP i zostawiając w tyle 15 ze-
społów tego turnieju (poprzednie 
3 edycje wygrał Gdańsk).

/r/

To był dobry sezon
lUZINO | 6 miejsce na 12 drużyn zdobył zespół KTS-K GOSRiT 
Kleba Luzino rocznika 2003/04 w sezonie 2015/16 (w klasie 
Junior D1). Zawodnicy zdobyli 31 pkt. w 22 meczach, odno-
sząc 9 zwycięstw, 4 remisy i 9 porażek.
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GDYNIA | W Ostródzie 
swój pierwszy sparing w let-
nim okresie przygotowaw-
czym rozegrali podopieczni 
Grzegorza nicińskiego. Ry-
wal to niedawny Mistrz Polski 
Lech Poznań.

Pierwszy z czterech zaplano-
wanych sparingów jest już za 
piłkarzami Arki Gdynia. Wczo-
raj na boisku w Osródzie prze-

grali oni pechowo z Lechem Po-
znań 0-1. Jedyną bramkę w tym 
spotkaniu zdobył w doliczonym 
czasie gry Marcin Robak.

Przyzwyczaił nas już do tego 
trener Grzegorz Niciński że 
w sparingach zmenia on po 
pierszych 45 minutach całą je-
denastkę, nie inaczej było tym 
razem. Przed nowym sezonem 
szkoleniowiec chce dać szansę 
wszystkim swoim podopiecz-

nym w walce o pierwszą je-
denstkę. Na boisku pojawił się 
również były gracz Gryfa Wej-
herowo Dawid Tomczak któy 
powrócił z wypożyczenia.

W zespole Arki zagrali testo-
wani Ivan Truboczkin i Marcin 
Kalkowski, co do tego czy po-
zostaną oni w klubie nie zapadły 
jeszcze ostetczne decyzje. Czas 
pokaże jaka będzie ich przy-
szłość. /Bk/

Pierwsza gra kontrolna piłkarzy Arki


