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Rozrywkowy
weekend!
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TYDZIEŃ Z

Niedziela, 16 liPCa

Okradają 
emerytów

PoNiedziałek, 17 liPCa

GrOźny pOżar 
w wejherOwie

Wtorek, 18 liPCa

ZbOże rOZsypałO 
się na drOGę

Środa, 19 liPCa

nieleGalnie 
Zatrudniał

CzWartek, 20 liPCa

ZGarnij Zestaw 
Od dan Cake!

 Jak ostrzegają funkcjona-
riusze policji, oszuści znów 
uaktywnili się w regionie. 
Tym razem podszywają się 
pod policjantów i okradają 
emerytów.

     W nocy z niedzieli na po-
niedziałek doszło do pożaru 
gołębnika przy ul. Zamkowej. 
Istniało realne zagrożenie 
przeniesienia się ognia na te-
ren leśny Kalwarii Wejherow-
skiej. 

 Nietypowa interwencja stra-
żaków z Choczewa. Prowadzili 
oni działania związane z usu-
waniem rozsypanego na dro-
dze zboża. 

 Szef jednej z wejherowskich 
spółek został ukarany karą 
grzywny po tym, jak na jaw 
wyszło, że nielegalnie zatrudniał 
cudzoziemców.

 Przy współpracy z firmą Dan 
Cake zorganizowaliśmy kon-
kurs dla Czytelników. Do zgar-
nięcia są zestawy pysznych 
i wyjątkowych produktów.

Twoje źródło informacji

Polub nasz profil 
i bądź na bieżąco!

DYŻuR 
reporTera

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych Czytelni-
ków do przesyłania zdjęć oraz 
interesujących tematów. Naj-
ciekawsze opublikujemy na 
łamach naszej gazety oraz na 
naszym portalu gwe24.pl

zGŁoŚ TEMAT

tel. 606 112 745
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Formacje z Wejherowskiego Centrum Kul-
tury uczestniczyły w Międzynarodowym Fe-
stiwalu „TOP ART FESTIVAL - Le strade della 
Musica” Roma 2017.

Top Art Festival to impreza, w której bio-
rą udział młodzi artyści z całej Europy. Sam 
wyjazd do Włoch oraz możliwość wzięcia 
udziału w wydarzeniu jest ogromnym wyróż-
nieniem.

- Podczas tego wydarzenia dla nas najważ-
niejszy był przegląd wszystkich grup, który 
odbywał się w dwóch blokach tanecznych 
– mówi Elżbieta Czeszejko, instruktor prowa-
dzący sekcje taneczne WCK. - My prezento-
waliśmy się w pierwszym. Jestem dumna ze 
swoich podopiecznych, bo stanęli na wyso-
kości zadania. Wszystkie grupy zaprezento-
wały się znakomicie i dały z siebie wszystko. 
Przegląd oceniało siedmioosobowe jury mię-
dzynarodowe. Kiedy po koncercie galowym 
zostały odczytane wyniki Festiwalu, trudno 
było nam uwierzyć że nasze wszystkie gru-
py stanęły na najwyższym podium! Jury do-
ceniło choreografię, stroje, scenografię oraz 
technikę taneczną. Od organizatora nasze 
formacje otrzymały w dowód uznania czek 
na kwotę 500 euro. 

-  Elżbieta Czeszejko pracuje na rzecz Wej-
herowskiego Centrum Kultury już od 20 lat 

i co roku zdobywa z podopiecznymi czołowe 
miejsca - dodaje Jolanta Rożyńska, dyrek-
tor WCK. - Ogromna ilość dyplomów i na-
gród sprawiła, że zespół dostał nominację 
do udziału w festiwalu międzynarodowym, 
w Rzymie, gdzie miał okazję pokazać swoje 
umiejętności. Liczyliśmy na to, że tancerki 
otrzymają bardzo dobre oceny jury, ale że 
zajmą same pierwsze miejsca – tego się nie 
spodziewaliśmy. /raf/

Wielki sukces tancerek
bezkonkurencyjne – tylko tak można określić młode tancerki, które 
niedawno na festiwalu w Rzymie odniosły ogromne sukcesy. Wszyst-
kie formacje stanęły na podium!

lista naGrOdZOnyCh:
Zespoły: 

Bąbelki mini formacja - kategoria show dance etiuda art do lat 11 - 1 miejsce•	
Baccarki - kategoria show dance etiuda art 12-15 lat - 1 miejsce•	

Baccara Junior - kategoria etiuda art dance - 12 -15 lat - 1 miejsce•	
Baccara - kategoria etiuda art dance - powyżej 15 lat - 1 miejsce•	

Baccara  - kategoria show dance - powyżej 15 lat - 1 miejsce•	
soliści grupa młodsza:

zuzanna Syska - kategoria show dance etiuda art do lat 11 - 1 miejsce•	
aleksandra Szeląg - kategoria etiuda art do lat 11 - 2 miejsce•	

ewa odwrot - kategoria show dance etiuda art - 3 miejsce•	
soliści grupa średnia:

Magdalena Świtała - show dance etiuda art - 2 miejsce•	
Maja Jesionowska - show dance etiuda art - 1 miejsce•	

amelia Badena - etiuda art dance - 3 miejsce•	

Codziennie 
nowe informacje

fb.com/gwe24

Dwutygodniowy projekt wakacyj-
ny dedykowany był dzieciom z po-
wiatu wejherowskiego. Idea projektu 
była prosta: ma być wesoło, ciekawie 
i różnorodnie. Ważnym założeniem 
projektu była promocja zdrowego 
trybu życia. Uczestnicy pod okiem 
13 instruktorów brali udział w bez-
płatnych zajęciach sportowych i kul-
turalnych. Ogólnorozwojowe zaba-
wy ruchowe przy sprzyjającej aurze 
odbywały się na terenie wejherow-
skiego parku. Uczestnicy twórczych 
zajęć zostali wprowadzeni w świat 
wełny i filcowania na mokro, samo-
dzielnie tworzyli i ozdabiali rzeczy 
codziennego użytku, poznawali 
różne techniki malarsko-plastycz-
ne, a także uczestniczyli w dwóch 
warsztatach śpiewu.

Chętnych na aktywne spędzenie 
lata było wielu. W tegorocznej edycji 
wakacyjnego projektu wzięło udział 
około stu dzieci. Wysoka frekwencja 
uczestników na zajęciach i ich ak-
tywność potwierdzają, że wakacje 
w Centrum Talentów były udane.

/raf/

Wakacje w Centrum talentów
Dobiegły końca wakacyjne zajęcia zorganizowane przez Powiato-
wy Zespół Placówek oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie. 

Fo
t. 

Po
w

ia
t w

ej
he

ro
w

sk
i



3|Piątek, 21 lipca 2017gwe24.pl/aktualności

REKLAMA                                                          157/2017/DBREKLAMA                                                           347/2017/DB

Woda z wodociągu publicznego w Kąpinie 
nie nadaje się do picia. 

Woda nadaje się do spłuki-
wania toalet, mycia naczyń 
w zmywarkach, prania bie-
lizny i odzieży oraz kąpieli. 
Absolutnie nie wolno jej pić 
– ostrzega Sanepid.
- Próbki wody, które pobra-
liśmy rutynowo do kontroli, 
wykazały, że jest skażenie 
bakteriologiczne wody – 
mówi Barbara Kluk z Powia-

towej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Wejherowie. - W związku z tym wydaliśmy 
decyzję o zakazie spożywania wody z wodociągu publicznego 
w Kąpinie. „Do przygotowania posiłków i bezpośredniego spo-
życia należy używać wody z beczkowozów po jej przegotowa-
niu lub wodę konfekcjonowaną” - czytamy na oficjalnej stronie 
Urzędu Gminy w Wejherowie. Szczególną ostrożność powinny 
zachować osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekuno-
wie niemowląt oraz małych dzieci. Rodzice, opiekunowie dzieci 
i młodzieży oraz osób z ograniczoną sprawnością proszeni są 
o szczególną troskę o zdrowie osób od nich zależnych. /WA/

Uwaga! skażona woda!

W Sejmie trwają burzliwe 
dyskusje, padają bardzo 
ostre słowa i oskarżenia, 
wybuchają awantury. Tym-
czasem w całym kraju od 
wtorku o godz. 21.00 przed 
budynkami sądów zbierają 
się ci, którzy są przeciwni 
zmianie ustawy o sądownic-
twie, którą chce wprowadzić 
obecny rząd. Przynoszą zni-
cze, zapalają je i ustawiają 
w „łańcuch światła”, który ma 
symbolizować pogrzeb nie-
zawisłości polskiego sądow-
nictwa. Podobny protest 
zorganizowano także w Wej-
herowie. Przed budynkiem 
sądu we wtorek zebrało się 
ok. 40 protestujących. Dzień 
później było ich już ponad 
dwa razy więcej – jak szacu-
ją organizatorzy, w środowy 
wieczór przed budynkiem 
wejherowskiego sądu zebra-
ło się ok. 100 osób. 

- To protest przeciwko upo-
litycznieniu sądów i łamaniu 
konstytucji – wyjaśnia Jacek 
Kędra, koordynator Komi-
tetu Obrony Demokracji 
w powiecie wejherowskim. 
- Walczymy o zachowanie 
niezawisłości sądów. Warto 
podkreślić, że w proteście 
uczestniczy sporo młodych 
osób. Organizując „łańcuch 

światła” zależało nam na 
tym, aby pokazać, że obywa-
tele różnych poglądów łączą 
się w proteście przeciwko 
temu, co wyprawia dzisiejsza 
władza. Jeśli zostanie wpro-
wadzone prawo w takiej for-
mie, jak obecnie proponuje 
nam to rząd, to Polska stanie 
się co najmniej krajem auto-
rytatywnym, a może nawet 
dyktaturą!

Uczestnicy wtorkowego 
i środowego protestu nie 
mieli żadnych flag i transpa-
rentów, a jedynie niewielkie 
tabliczki z hasłami „wolne 
sądy” i „politycy ręce precz 
od sądów” oraz znicze, które 
zapalili i ustawili jeden koło 
drugiego. Na drzwiach sądu 
powiesili natomiast „nekro-
logi” o treści: „Ś.P. Niezawisły 
sąd, żył lat 27, cześć jego 
pamięci” oraz „Ś.P. Demokra-
tyczne państwo prawa”. 

Organizatorzy zapowiadają 
kontynuację protestu przez 
kolejne dni – także o godz. 
21.00 przed wejherowskim 
sądem. 

- Oczywiście zależy to od 
tego, jak dalej potoczą się 
losy polskiego sądownictwa, 
jakie decyzje zostaną pod-
jęte w Warszawie – dodaje 
Jacek Kędra. /raf/

ŁAńCUCh ŚWIATŁA 
CORAZ DŁUżSZY
WEJHERoWo | z dnia na dzień coraz więcej 
osób przychodzi pod wejherowski sąd, żeby za-
proTesTować przeciwko wprowadzanym przez 
obecną wŁadzę zmianom w sądownicTwie. 

Fo
t. 

N
ad

es
ła

ne

Rozpoczyna się kolejny wa-
kacyjny weekend. A to ozna-
cza dużo dobrej rozrywki, 
zabawy, śmiechu i muzyki. 

CHoCZEWo śWięTuJE
To jedna z największych 

corocznych imprez plenero-
wych w powiecie wejherow-
skim. Tradycyjnie już Święto 
Gminy Choczewo połączone 
jest z Pomorskim Zlotem VW 
Old. 

Tegoroczny zlot miłośników 
vw garbusów i „ogórków” to 
już XV edycja tej imprezy. 
Zabytkowe auta zjadą się do 
Choczewa już dziś, w piątek 
21 lipca. Właściciele tych aut 
spotkają się – jak zwykle - 
obok stadionu w Choczewie. 
Początek zlotu – w samo 
południe, natomiast o godz. 
20.00 rozpocznie się zabawa 
taneczna, a o godz. 22.00 za-
gra zespół Apteka. 

Główne atrakcje odbywać 
się będą w sobotę. Na ten 

dzień organizatorzy zapla-
nowali rozpoczęcie rajdu 
garbusowego (o godz. 10.30) 
i widowiskową paradę sa-
mochodową drogami gminy 
Choczewo (o godz. 13.00). 

Później o godz. 13.30 zor-
ganizowany zostanie pokaz 
karate tradycyjnego, a od 
godz. 13:30 rozmaite tur-
nieje i konkursy dostępne 
dla wszystkich: turniej ping-
ponga, turniej unihokeja, 
strzelnica, gra w boulle, bad-
minton z wójtem gminy, siat-
kówka plażowa i konkursy 
zlotowe. Ponadto atrakcyjne 
konkursy z nagrodami, wiel-
ka parada przebierańców 
ulicami Choczewa i pokazy 
strażackie. 

Od godz. 15.30 rozpoczną 
się występy lokalnych arty-
stów, sporą atrakcją z pew-
nością będzie pokaz akroba-
cji rowerowych (godz. 16.30), 
natomiast o godz. 17.30 wy-
stąpi znany aktor i satyryk 

Jerzy Kryszak. 
Na godz. 18.30 zaplano-

wano występ zespołu Mi-
tra, a na godz. 20.00 występ 
gwiazdy wieczoru „MEJK”. Po 
koncercie (ok. godz. 21.40) 
odbędzie się widowiskowy 
UV ShOW - Taniec Świetlny, 
a po nim rozpocznie się za-
bawa taneczna. 

W trakcie trwania imprezy 
dostępne będą darmowe 
dmuchańce, stoiska gastro-
nomiczne, stoiska handlowe 
i stoiska lokalnych urzędów. 

Natomiast w niedzielę 23 
lipca o godz. 15.00 rozpocz-
nie się Bieg Pamięci Tropem 
Wyklętych „Maks” i „Aldona”. 

W RYTMACH 
DisCo Polo

Miłośnicy lekkiej, tanecznej 
muzyki rozrywkowej z pew-
nością nie przegapią okazji, 
aby wybrać się na Letni Kon-
cert Disco Polo. W sobotę, 22 
lipca, na boisku przy gim-

nazjum w Bolszewie (gmina 
Wejherowo) wystąpią zespo-
ły tworzące ten popularny 
rodzaj muzyki. 

Już od godz. 19.00 na sce-
nie pojawią się: grupa Bay-
era, następnie zespół Skaner, 
a następnie wystąpi Masters. 

W tym samym czasie przy-
gotowano atrakcję dla naj-
młodszych. Również o godz. 
19.00 w hali widowiskowej 
(obok boiska) rozpocznie się 
seans Kina Letniego. 

Wstęp wolny!

NA sPoRToWo
Z kolei w Rumi przygoto-

wano nie lada gratkę dla mi-
łośników koszykówki. Już po 
raz trzeci w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
odbędzie się Marcin Gortat 
Camp. Szerzej o tym wyda-
rzeniu piszemy na str. 13 dzi-
siejszego wydania Expressu 
Powiatu Wejherowskiego. 

Rafał Korbut

Zabawa i muzyka
WAKACJE | jerzy kryszak, mejk, apTeka, zloT vw Garbusów, ŚwieTlny Taniec, marcin Gor-
TaT camp, leTni koncerT disco polo – To wszysTko i jeszcze więcej już w Ten weekend!
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Uroczystość zorganizowa-
na została w minioną środę 
na placu przy Akwarium 
Gdyńskim w Gdyni. Poprze-
dziła ją msza święta, która 
odprawiona została w Ko-
ściele NMP Królowej Polski. 
Koncelebrował ją biskup 
pomocniczy archidiecezji 
gdańskiej, Jego Ekscelencja 
Zbigniew Zieliński.

AWANsE 
i WYRóŻNiENiA

W uroczystej akademii, 
która była głównym punk-
tem wtorkowych obcho-
dów, oprócz funkcjona-
riuszy policji uczestniczyli 
przedstawiciele władz sa-
morządowych i pracownicy 
instytucji, które współpra-
cują z policją. Uroczysto-
ści przewodniczył pierw-
szy zastępca komendanta 
głównego policji, nadinsp. 
Andrzej Szymczyk. Gości 
przywitał komendant wo-
jewódzki policji, insp. Jaro-
sław Rzymkowski. 

Podczas apelu policjan-
tom wręczono awanse 

w stopniach służbowych 
oraz wyróżnienia w postaci 
odznaczeń państwowych 
i resortowych, tj. Brązowe 
Krzyże Zasługi, Złote, Srebr-
ne i Brązowe Medale za Dłu-
goletnią Służbę oraz Złote, 
Srebrne i Brązowe Odznaki 
„Zasłużony Policjant”. Wśród 
odznaczonych Złotą Od-
znaką „Zasłużony Policjant” 
znalazła się Beata Perzyń-
ska, komendant powiatowy 
wejherowskiej policji.

W trakcie uroczystości 
wręczono również Medale 
za Zasługi dla Policji. W tym 
przypadku wyróżniono 
m.in. samorząd Redy. Brą-
zowe Medale za Zasługi 
dla Policji otrzymali: prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Redzie, Kazimierz Okrój 
i Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy. Odznaczenie 
uhonorowanym wręczali: 
pierwszy zastępca komen-
danta głównego policji, 
nadinsp. Andrzej Szymczyk, 
komendant wojewódzki 
policji, insp. Jarosław Rzym-
kowski oraz wicewojewoda 

Samorządowcy odznaczeni
REDA | Gdynia. burmisTrz krzyszTof krzemiński i przewodniczący kazimierz okrój zosTali odznaczeni medalami za zasŁu-
Gi dla policji. uroczysTe wręczenie odznaczeń byŁo jednym z punkTów wojewódzkich obchodów ŚwięTa policji. 

pomorski, Mariusz Łuczyk.
- To wielki zaszczyt i wy-

różnienie - mówił przewod-
niczący Kazimierz Okrój. 
- Odznaczenie to dedykuję 
redzkim radnym, gdyż to 
dzięki ich decyzjom możli-
we było systematyczne do-
finansowywanie i wspieranie 
miejscowego komisariatu. 
Decyzją Rady Miejskiej prze-
kazano grunt pod budowę 

nowego komisariatu, a także 
dofinansowuje się zakupy 
samochodów i wyposaże-
nia oraz dodatkowe patrole 
funkcjonariuszy - słuchaczy 
szkoły policyjnej w Słupsku.

ATRAKCJE 
DlA MiEsZKAńCóW

życzenia spokojnej służby 
i kolejnych awansów przy-
noszących satysfakcję z wy-

konywanych zadań złożył 
podczas uroczystości wice-
wojewoda pomorski, Mariusz 
Łuczyk. Po uroczystej akade-
mii przeprowadzone zostały 
ćwiczenia na wodzie przy-
gotowane m.in. przez anty-
terrorystów z Gdańska oraz 
festyn rodzinny, na którym 
policjanci zaprezentowali 
sprzęt służbowy i przepro-
wadzili konkursy z nagroda-

mi dla najmłodszych. Atrak-
cją była możliwość zrobienia 
sobie pamiątkowego zdjęcia 
z maskotką pomorskiej poli-
cji – Słonikiem Popo. Dodat-
kowo chętni do wstąpienia 
w szeregi policji mogli uzy-
skać informacje o procedurze 
kwalifikacyjnej od pracowni-
ków zespołu ds. doboru ko-
mendy wojewódzkiej.
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Rumia pozyskała na ten cel 
500 tys. złotych. Dodatko-
wo 300 tys. złotych dołożył 
powiat wejherowski. Dzięki 
temu cała inwestycja warta 
1,1 mln złotych została zreali-
zowana przy bardzo małym 
obciążeniu budżetu miasta. 
W ramach prac została wy-
konana nawierzchnia jezdni 
wraz z chodnikiem. Dobudo-
wano także kanalizację desz-

czową oraz przebudowano 
gazociąg.

Warto również podkreślić, 
że jest to kolejny duży re-
mont drogowy w tej części 
miasta. W grudniu 2016 roku 
udało się zmodernizować 
ciąg ulic Jaworskiego, Targo-
wej i Rodziewiczówny, który 
łączy ulice Dąbrowskiego 
z drogą wojewódzką nr 100.  
/raf/

Ul. Bądkowskiego 
oddana do użytku
RuMiA | inwesTycja zosTaŁa zrealizowana w ra-
mach proGramu Gminnej i powiaTowej infra-
sTrukTury droGowej, czyli Tzw. „scheTynówek.”

MiCHAŁ PAsiECZNY, 
burmistrz Rumi:

- To kolejna inwestycja drogowa w Rumi. 
Z pewnością wpłynie ona bardzo pozytyw-
nie na bezpieczeństwo i płynność ruchu 
w północnych dzielnicach Rumi. Mieszkań-
cy zabiegali o to od wielu lat i cieszę się, że 
w tym roku udało się zrealizować to przed-
sięwzięcie.
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biERZ uDZiAŁ 
W KoNKuRsACH!

 Szkoła – popularnie zwana 
„samochodówką” - wzboga-
ci się także o pracownie do 
praktycznej nauki zawodu. 

Obecnie prace budow-
lane „idą pełną parą”. Jak 
podkreślają przedstawicie-
le Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie (które jest 
inwestorem) oraz dyrekcji 
szkoły, wszystko przebiega 
zgodnie z harmonogra-
mem. 

- To największa inwesty-
cja, realizowana przez po-
wiat – mówi Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. - Bu-
dujemy salę gimnastyczną 
oraz sześć pracowni zawo-
dowych. Pełnowymiarowa 
hala, wyposażona w try-
buny na ok. 300 widzów, 
umożliwi rozgrywanie me-
czów nawet na szczeblu 
międzynarodowym. Chce-
my, aby była to wizytówka 
miasta i powiatu. 

Powiatowi udało się po-
zyskać dofinansowanie na 
realizację inwestycji. 

- Całość będzie kosztować 
ok. 13 mln zł, początkowo 
pieniądze miały pochodzić 
ze środków własnych i z kre-
dytu – wyjaśnia starosta Ga-
briela Lisius. - Złożyliśmy 
jednak wniosek o dofinan-
sowanie do Ministerstwa 
Sportu i w tym tygodniu 
otrzymaliśmy informację, 
że ten wniosek został roz-
patrzony pozytywnie. Przy-
znano nam jedno z więk-
szych dofinansowań, bo 
niemal 3,2 mln zł. Uwalnia 
to nasze środki własne, któ-
re możemy przeznaczyć na 
inne cele. 

Hala pnie się w górę
PoWiAT | okoŁo 13 milionów zŁoTych będzie koszTować budowa hali sporTowej, 
kTóra powsTaje przy zespole szkóŁ ponadGimnazjalnych nr 4 w wejherowie.

- Nowa hala i pracownie po-
wstają dzięki zaangażowaniu 
całego zespołu ludzi – dodaje 
Cezary Lewandowski, wice-
dyrektor ZSP nr 4 w Wejhe-
rowie. - My – kadra szkoły – 
mieliśmy pomysł, który został 
zaakceptowany przez władze 
powiatu. Teraz nadzorujemy 
trwającą budowę. Gdy pra-
ce zostaną ukończone, bę-
dziemy mieć do dyspozycji 
profesjonalną, w pełni wy-
posażoną, nowoczesną halę 
sportową, w które będzie 
można prowadzić rozgrywki 
a także transmitować je na 
żywo. Jeśli natomiast chodzi 

o pracownie zawodowe, to 
będą one służyły uczniom 
technikum i szkoły zawodo-
wej. Będą to pracownie elek-
trotechniki, silników samo-
chodowych, zawodowego 
języka obcego. Będą wyposa-
żone w profesjonalny i nowo-
czesny sprzęt, każda nowinka 
techniczna będzie przedsta-
wiana naszym uczniom. 

hala i pracownie mają być 
gotowe w połowie przyszłe-
go roku. Później pozostanie 
jeszcze tylko wyposażenie 
sali, a od 1 września 2018 roku 
uczniowie będą mogli już ko-
rzystać z nowego obiektu.

Warto dodać, że ZSP4 nie 
jest jedyną wejherowską pla-
cówką zarządzaną przez po-
wiat, która obecnie jest rozbu-
dowywana. Prace budowlane 
trwają też w „elektryku” (czyli 
w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 – powstają tu 
nowe pracownie w miejsce 
starego obiektu, który nie był 
użytkowany) oraz Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
3 przy ul. Budowlanych. 

Wszystkie inwestycje mają 
zakończyć się przez rozpo-
częciem roku szkolnego 
2018/2019. 

Rafał Korbut

burmistrz Miasta Rumi 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy: 

1/ Podinspektor w Referacie Księgowości Budżetowej Wydziału 
Finansowo-Budżetowego w pełnym wymiarze czasu pracy,
2/ Inspektor lub Główny specjalista w Referacie Funduszy Ze-
wnętrznych Wydziału Rozwoju Miasta w pełnym wymiarze cza-
su pracy,
3/ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi 
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/.
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę adresową, 

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 

tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w województwie pomorskim

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                165/2017/DB
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Zarząd Szpitali Pomorskich 
podpisał z władzami Wejhe-
rowa umowę na dofinan-
sowanie zakupu systemu 
kardiomonitoringu, składa-
jącego się z sześciu kardio-
monitorów i centrali moni-
torującej z przeznaczeniem 
na Oddział Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej Szpitala im. 
F. Ceynowy w Wejherowie. 
Miasto Wejherowo przezna-
czyło na ten cel 10 tys. zł. 

W wejherowskim ratuszu 
umowę na dofinansowa-
nie zakupu podpisali Beata 
Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa, Arka-
diusz Kraszkiewicz, skarbnik 
miasta oraz przedstawiciele 
Szpitali Pomorskich:prezes 
Jolanta Sobierańska-Grenda 
i wiceprezes  Andrzej Ziele-
niewski.

Szpital w Wejherowie zaku-
pi ten sprzęt za łączną kwo-
tę 70 tys. zł. Oprócz miasta 
Wejherowa na ten cel swoje 
środki finansowe w łącznej 
kwocie 60 tys. zł przekazały 
już gminy: Wejherowo, Sze-
mud, Luzino, Rumia oraz po-
wiat wejherowski. 

- Cieszymy się, że współ-

praca naszej spółki – i działa-
jącego w jej ramach szpitala 
w Wejherowie – oraz lokal-
nych samorządów stała się 
już tradycją - mówi Jolanta 
Sobierańska-Grenda, prezes 
zarządu Szpitali Pomorskich. 
- Od lat, dzięki naszej współ-
pracy i wsparciu władz z po-
wiatu wejherowskiego, uda-
je nam się zakupić potrzebny 
sprzęt czy też dofinansować 
remonty oddziałów.

Przypomnijmy, że w lu-
tym br. zakończono remont  
odcinka pooperacyjnego 
Oddziału Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej. Inwestycja 
kosztowała prawie 250 tys. 
zł, z czego 65 tys. zł pocho-
dziło od samorządów: Rumi 
i Krokowej. Dzięki tym środ-
kom odnowiono cztery sale 
dla chorych i wyremontowa-
ne pomieszczenia sanitarne. 
Na oddziale brakowało jed-
nak nowoczesnego systemu 
kardiomonitoringu.

- Taki sprzęt jest niezbędny 
dla prawidłowego funkcjo-
nowania oddziału – podkre-
śla wiceprezes Andrzej Ziele-
niewski. - Na oddział trafiają 
coraz trudniejsze przypadki 

Kupią kardiomonitory
WEJHERoWo | wejherowski szpiTal wzboGaci się o nowoczesny sprzęT medyczny dzięki wsparciu fi-
nansowemu lokalnych samorządów. 

chorych, którzy poddawani są 
skomplikowanym operacjom. 
Nowoczesny sprzęt zwiększy 
bezpieczeństwo pacjentów; 
będzie służył monitorowaniu 
podstawowych parametrów 
ważnych dla życia – akcji ser-
ca, ciśnienia, tętna, saturacji. 

Na oddziale są 54 łóżka, 
w tym 15 na odcinku poope-
racyjnym. W 2016 r. przeby-
wało na nim 3262 pacjentów, 
z czego na odcinku poopera-
cyjnym prawie 2 tys.

Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa pod-
kreśla, że miasto regularnie 
wspomaga wejherowski szpi-
tal. 

- Każdego roku przekazu-
jemy dotację na rozwój wej-
herowskiego szpitala – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. 
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DOM i wnętrza
Dodatek do Expressu Powiatu Wejherowskiego | Nr 1/2017 WIęcEj: z.ignasiak@expressy.pl | tel. 796 944 155

Nawet otwarte wnętrza, gdzie po-
mieszczenia nie są od siebie oddzie-
lone, muszą być wyposażone chociaż-
by w drzwi wejściowe czy łazienko-
we. 
I tak, jak meble czy dobór kolorysty-
ki, drzwi także są bardzo istotnym ele-
mentem wnętrza. Zawsze są tym ele-
mentem, na którym choć przez chwile 
skupia się nasz wzrok, są zauważalne 
i kładą wyraźne piętno na odbiorze es-
tetycznym każdego wnętrza.
Dlatego też przy urządzaniu domu czy 
mieszkania trzeba się zastanowić, ja-

kie drzwi wybrać. Powinny być wykonane 
z wysokiej jakości materiałów i wyposa-
żone w dobrej jakości osprzęt. Ważne jest 
też wzornictwo. Kolor nie jest problemem, 
gdyż producenci oferują szeroką gamę ko-
lorystyczną. 
Warto się zastanowić, na co warto zwró-
cić uwagę kupując drzwi. Składają się one 
przecież z kilku elementów. Największy 
z nich i najbardziej widoczny to oczywiście 
skrzydło – może być wykonany z drewna, 
tworzywa sztucznego, metalu, itp. Ważne 
jest też wypełnienie, wewnątrz może się 
np. znajdować wkład stabilizująco-usztyw-

niający tzw. plaster miodu. Zastosowane 
materiały i technologia ma wpływ nie tyl-
ko na wygląd, ale i na sztywność, poziom 
dźwiękoszczelności czy właściwości izola-
cyjne. Powierzchnię zarówno skrzydła, jak 
i ościeżnicy, pokrywa się zazwyczaj lakie-
rem, olejami naturalnymi czy odpowiedni-
mi farbami. 
Kolejny element to ościeżnica, najczęściej 
jest ona zintegrowana ze skrzydłem i wy-
posażona w odpowiednie akcesoria, ta-
kie jak zawiasy, zamki, uszczelki, a czasa-
mi także w progi, tuleje wentylacyjne oraz 
oczywiście klamki. (raf)

Praktyczne, 
nowoczesne 
i estetyczne

Drzwi to jeden 
z podstawowych ele-
mentów wyposaże-
nia wnętrz - znaj-
dują się w każdym 

domu i mieszkaniu. 
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DOM i wnętrza

Z myślą o Czytelnikach przygotowaliśmy 
wyjątkową zabawę. Osoby, które wezmą 
w niej udział, mają szansę otrzymać jedno 
z pięciu zaproszeń, każde na kwotę 100 zło-
tych, do lokalu Hito Sushi & Thai Restau-
rant, który mieści się w Aquaparku Reda.
Co trzeba zrobić, aby móc zjeść za darmo? 
Wystarczy w kilku zdaniach odpowiedzieć 
na pytanie: jaką kuchnię najbardziej prefe-
rujesz i dlaczego? Na zgłoszenia czekamy 

do 2 sierpnia, do godz. 15. Spośród wszyst-
kich uczestników zabawy wybierzemy pięć 
osób, którym przekażemy zaproszenia na 
kwotę 100 złotych do lokalu Hito Sushi & 
Thai Restaurant.
Odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem 
należy przesyłać na adres: a.walk@expres-
sy.pl. W tytule maila trzeba wpisać „Kon-
kurs - Hito Sushi”. Ze zwycięzcami zma-
gań skontaktujemy się drogą elektroniczną.

kolację 
w Hito Sushi!

W
yg
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Jesteś miłośnikiem kuchni tajskiej? Marzysz o wyjątkowej ko-
lacji w znakomitej restauracji? Koniecznie weź udział w zaba-

wie, w której do zgarnięcia są zaproszenia o wartości 100 zł 
do lokalu Hito Sushi & Thai Restaurant w Redzie.

Jak udekorować ściany i wyeksponować drobne ele-
menty we wnętrzu? Ciekawym rozwiązaniem jest 
zastosowanie płytek klinkierowych. Płytki cenione 
są przez architektów ze względu na wyjątkową trwa-
łość i modny design. To dlatego tak często wyko-
rzystuje się je we wnętrzach – a dzięki uniwersalnej 
formie i bogatej ofercie kolorystycznej można je za-
stosować w każdym pomieszczeniu.  Łatwy i szybki 
montaż sprawia, że już teraz możemy zaaranżować 
nimi przestrzeń zarówno w salonie, jak i w kuchni 
czy łazience. Właściwości, które posiada mineralny 
klinkier Elastolith, stanowią rozwiązanie wszelkich 
problemów związanych z aranżacją niepowtarzalne-
go mieszkania. Estetyka cegieł i ręcznie wykańczana 
struktura załamuje światło na ścianie i pomaga osią-
gnąć trójwymiarowy efekt.

Wewnętrzne piękno
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WIĘCEJ O DODATKU: 

z.ignasiak@expressy.pl | 796 944 155

Następny dodatek

      już 20.10.2017

Rolety, zasłony, firany, żaluzje, plisy – opcji, 
co zawiesić w oknie, jest bardzo dużo. Produ-
cenci oferują rozmaite wzory, kolory oraz nie-
typowe rozwiązania. Co wybrać? Trzeba pa-
miętać, że odpowiednia dekoracja okien jest 
bardzo ważna i ma znaczący wpływ na aranża-
cję całego wnętrza. 
Przede wszystkim musimy odpowiedzieć so-
bie na pytanie: czy chcemy tylko udekorować 
okno, czy także je zasłonić i zaciemnić? Cien-
kie, prześwitujące zasłony nie spełnią przecież 
swojej roli w sypialni, szczególnie w mieszka-
niach, w których okna wychodzą na miejskie 
ulice. W tym wypadku dobrym wyborem będą 
rolety lub długie i wykonane z grubszej tkani-
ny zasłony. 
Jeśli natomiast nie zależy nam na tym, aby 
ograniczyć ilość światła dostającego się przez 
okno (np. w przestronnym salonie, gdzie okna 
wychodzą na pięknie urządzony ogród), mo-
żemy pozwolić sobie na cienkie zasłony czy 
kunsztownie drapowane tkaniny. 
Gdy już zastanowimy się nad tym, jakie rodza-
je tkanin (chyba, że zdecydujemy się na inną 

opcję – czyli rolety, żaluzje, itp.) zastosować 
w poszczególnych pomieszczeniu, warto za-
stanowić się nad stylem i względami deko-
racyjnymi.
Warto zauważyć, że w naszych domach 
wciąż najpopularniejszym rozwiązaniem 
pozostają firany i zasłony. Ale inne opcje 
zdobywają coraz większą popularność. 
Wiele osób – szczególnie urządzając po-
kój w stylu klasycznym, rustykalnym czy 
retro - decyduje się na rezygnację z firan 
na rzecz np. plisów. Ci, którzy stawiają na 
minimalizm i nowoczesność, często wy-
bierają rolety i żaluzje. 
Ale jest też wiele innych możliwości, np.: 
panele japońskie, rolety drewniane lub 
bambusowe, panele firanowe, itd.
A zatem – wszystko zależy od indywidu-
alnych upodobań i stylu, w jakim chce-
my urządzić wnętrze. Ważne, aby wy-
brany wariant pasował do pozostałych 
elementów wystroju oraz był wygodny 
i praktyczny. 
/raf/

Czym                          okno?udekorować
Urządzając dom czy mieszkanie 
zawsze stajemy przed dylematem 

– jak udekorować okno? ”Wiele osób – szczególnie 
urządzając pokój w stylu 
klasycznym, rustykalnym 
czy retro - decyduje się na 
rezygnację z firan na rzecz 
np. plisów. Ci, którzy 
stawiają na minimalizm 
i nowoczesność, często 
wybierają rolety i żaluzje. 
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Egzotyczne ptaki to niezwykłe zwierzę-
ta. Mogą zostać niemalże domownikiem, 
bo stosunkowo łatwo uczą się, oswajają, do 
tego są bardzo towarzyskie. I zachwycają 
swoim wyglądem oraz przepięknymi kolo-
rami piór. 
Niedawno w Redzie (na II piętrze Aquapar-
ku” otwarto papugarnię, gdzie można nie 
tylko obejrzeć różne gatunki egzotycznych 
ptaków, ale też dotknąć je, pogłaskać i na-
karmić. 
- Niektóre z gatunków mają wyjątko-
we umiejętności, jeśli chodzi o uczenie się 
ludzkiej mowy oraz powtarzanie dźwięków 
– mówi Katarzyna Bartosz z redzkiej papu-
garni. - Gwarek czczony, Amazonka nie-
bieskoczelna, Ara i Żako to najlepsi mów-
cy na świecie wśród ptaków. Trzymanie ich 
w domu daje ogromną radość i satysfak-
cję. Aczkolwiek jest to wymagające. Taki 
ptak potrzebuje odpowiednią ilość miejsca 
(również do latania) właściwie dobraną die-
tę, opiekę weterynaryjną. Trzeba mu też po-
święcić sporo uwagi i towarzystwa. Jeśli nie 
kupujemy pary albo całego stada, to trze-
ba liczyć się z tym, że przez pierwsze kil-
ka lat życia ptaka trzeba mu poświęcić tyle 

czasu i zaangażowania, ile dla wychowania 
małego dziecka. Z tym, że bardzo szybko 
się to zwraca w relacji i wdzięczności, ja-
kie otrzymujemy w zamian. Zyskujemy bo-
wiem przyjaciela na długie lata, a nierzadko 
na całe życie (pamiętajmy, że np. Ara żyje 
nawet ponad 100 lat!). 
Wszystkie ptaki, które zamieszkały w papu-
garani w Redzie, są jeszcze młode – mają od 
kilku do kilkunastu miesięcy. Dopiero za-
czynają więc powtarzać zasłyszane dźwię-
ki. 
- Gwarek potrafi wydawać fantastyczne 
dźwięki, np. naśladować karetki na sygna-
le, dzwonek telefonu komórkowego, płacz 
dziecka i wiele innych – opowiada Katarzy-
na Bartosz. - Aby nauczyć się mówić, ptak 
potrzebuje od kilku tygodni do kilku miesię-
cy. Pierwsze proste słowa zaczyna powta-
rzać już po 2 – 3 tygodniach. 
Papugarnia w Redzie została otwarta ok. 
dwóch miesięcy temu. Żyje tu ponad 70 pta-
ków ok. 20 różnych gatunków. Odwiedzają-
cy mogą zobaczyć, jak one wyglądają, jak 
się zachowują, jak jedzą. Każdy może je do-
tknąć, pogłaskać, wziąć na rękę oraz nakar-
mić. /raf/

DOM i wnętrza

Skrzydlaty przyjaciel 
na całe życieSą nie tylko piękne i kolorowe, towarzyskie, 

przyzwyczajają się do właściciela, ale jeszcze 
potrafią mówić... ludzkim głosem!
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DOM i wnętrza

Wnętrze, w którym przebywa nasza pocie-
cha powinno być dopasowane do jego upodo-
bań. Pamiętajmy o tym, jak ważne są w roz-
woju kolory, ale nie wybierajmy tych zbyt in-
tensywnych. Ciepłe barwy mogą pozytywnie 
wpływać na nastrój naszego dziecka, ale te 
ostre powodować nerwowość.  Modne ścia-
ny w minimalistycznych odcieniach szarości, 
beżu i bieli nie muszą oznaczać nudy w poko-
ju naszego malucha. Można je „ożywić” np. 
naklejkami. 
Odpowiednio zaaranżowany pokój  może po-

mieścić wszystko, czego potrzebuje nasz ma-
luch. Warto pomyśleć o miejscu do przecho-
wywania, który ułatwi dziecku utrzymanie 
porządku. Czerwony pojemnik kwadratowy 
w kształcie klocka Lego, a może kuferek Star 
Wars? Nasze dziecko chętniej pozbiera do 
nich zabawki czy szkolne przybory.
Duża kolekcja resoraków? Możemy ją wy-
eksponować na drewnianej półce w kształcie 
auta. Półka może posłużyć jako garaż, par-
king, a przede wszystkim jako miejsce dla 
ulubionych samochodów naszego synka.

Warto wesprzeć malucha w rozwijaniu kre-
atywności – zmontujmy wspólnie kartonowy 
domek i przyozdóbmy go razem.  Przygoto-
wanie własnej kryjówki, na pewno rozbudzi 
logiczne myślenie i zainspiruje pociechę do 
dalszej zabawy z rówieśnikami. 
W pokoju dziecka najistotniejsze są szczegó-
ły. Warto wprowadzić w życie malucha trochę 
samodzielności, kupując ciekawy zegar z bu-
dzikiem w kształcie rycerza Lego lub skarbon-
kę, która wygląda jak filmowy robot R2D2. To 
pierwsze kroki w stronę zarządzania własny-

mi funduszami i czasem.  Przyborniki szkol-
ne i pudełka z szufladkami umilą naukę, która 
często kojarzy się z przykrym obowiązkiem. 
Przy aranżacji pokoju nie powinniśmy zapo-
minać o przestrzeni do wypoczynku. Odpo-
wiednie miejsce  do snu to lepsza koncentra-
cja, samopoczucie i prawidłowy rozwój nasze-
go dziecka. Odpoczynkowi naszych pociech 
sprzyjać będzie również pościel z wizerun-
kiem myszki Mickey, komplety do łóżeczek 
niemowlaka, nocne lampki przypominające 
postaci z bajek, a nawet indiański hamak.

Dziecięcy pokój
jak z bajkiWystrój wnętrz w pokoju dziecka ma duży wpływ na rozwój malu-

cha. Kolory ścian, meble, dekoracje – powinny zapewniać przestrzeń, 
która będzie sprzyjać nauce, odpoczynkowi i zabawie.

czerwony 
pojemnik 

kwadratowy
lego 

bonami.pl

hamak dla dzieci
animundo
bonami.pl

lampka stoŁowa
star wars joda
bonami.pl

biaŁe pudelko lego
bonami.pl
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obWiEsZCZENiE
starosta Wejherowski

i. działając na podstawie art. 1,  art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2015r. poz. 2031 z późn. zm.), oraz art. 10, 49 i art. 61 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz. 
U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego re-
prezentowanego przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego  Wejherowskiego z dnia 
10.07.2017r. wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 
drogi powiatowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1482G 

(ul. Rybacka) o pas prawoskrętu do drogi krajowej nr 6 w Wejherowie”

- zlokalizowanej na działkach obr. 10 Wejherowo nr ewid.: 828/4 (powstałej z działki 828/1), 
828/6 (powstałej z działki 828/2), 120/12 (powstałej z działki 120/5),  120/14 (powstałej 
z działki 120/4), 121/1, 120/7, 829/2, 60/11, 122/3, 122/5, 127/1, 128/1, 129/1, 130/1

działki przeznaczone na przebudowę infrastruktury technicznej i drogowej:
- obr. 10 Wejherowo działki nr ewid.: 828/3 (powstałej z działki 828/1), 828/5 (powstałej 
z działki 828/2), 120/11 (powstałej z działki 120/5),  120/13 (powstałej z działki 120/4), 521, 
104/1, 829/3, 533, 532, 531/1, 530/1

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administra-
cji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych 
inwestycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmio-
towej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i ma-
teriałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która 
zostanie podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty dokonania się obwieszcze-
nia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektu-
ry  i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.  7.30-15.30, tel. 
58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Inte-
resanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-
95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upły-
wie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

oGŁosZENiE 
burmistrza Miasta Rumi 

o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt.1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Rumi:

- uchwały Nr XXXV/442/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka; 
wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w 
projektu miejscowego planu.

Załącznik graficzny do w/w uchwały, określający granice przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie interne-
towej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego oraz do prognozy oddzia-
ływania na środowisko, w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi na adres: urząd Mia-
sta Rumi, ul. sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres e-mailowy: planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do 
dnia 11.08.2017r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

Tłumy ćwiczyły z Chodakowską
RuMiA | najpopularniejsza Trenerka fiTness w polsce dosTarczyŁa oGromną dawkę pozyTywnej enerGii podczas swoich zajęć.

W minioną sobotę stadion 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi zapeł-
nił się miłośnikami fitness. 
A wszystko to za sprawą Ewy 
Chodakowskiej. Trenerka 
przyjechała do Rumi wraz 
z całą swoją ekipą i oprócz 
klasycznych ćwiczeń zapre-
zentowała również prelek-
cję z dietetykiem czy zajęcia 
z innymi trenerami. 

- Nie ma rzeczy niemożli-
wych, nasze ciała mogą wię-
cej – wykrzykiwała ze sceny 
najpopularniejsza trenerka 
w Polsce. - Tu chodzi o to, 
żeby walczyć z samym sobą 
i samemu sobie udowad-
niać, że można. Przejmując 
kontrolę nad swoim ciałem, 
przejmujesz kontrolę nad 
swoim życiem.

Dla wszystkich osób, które 
wzięły udział w warsztatach 
czekała torba z miejskimi ga-
dżetami.

Wydarzenie odbyło się w ra-
mach cyklu Lipiec w Rumi. 
Już w sobotę kolejna od-
słona akcji – Marcin Gortat 
Camp. Wstęp, podobnie jak 
na wszystkie inne wydarze-
nia będzie bezpłatny. /raf/
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Tegoroczna 10. edycja Marcin 
Gortat Camp rozpocznie się 
w Rumi. Dzisiaj (w piątek) naj-
lepszy polski koszykarz grający 
w NBA poprowadzi wyjątkowy, 
specjalny trening dla dzieci 
niepełnosprawnych. Zajęcia 
będą trwały od 17:00 do 19:00. 
W sobotę zaś ponad setka 
dzieci w wieku 9-12 rozpocznie 
swoje zajęcia o godzinie 11:00. 
Od godz. 15:00 z kolei trenerzy 
z NBA przeprowadzą trening 
w ramach kategorii Junior NBA. 
Jak co roku wraz z Marcinem 
Gortatem do Rumi przyjadą 
również inne gwiazdy najlep-
szej koszykarskiej ligi świata. 

- Zawsze bardzo miło nam go-
ścić Marcin Gortata w naszym 
mieście. Z roku na rok jego tre-
ningi cieszą się coraz większym 
powodzeniem, zapraszamy 
wszystkich na otwarte dla pu-
bliczności treningi – zachęca 
Ariel Sinicki, przewodniczący 
rady miejskiej. 

Trening z Marcinem Gortatem 
odbędzie się w hali Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ul. Mickiewicza 49. Wstęp 
dla publiczności jest bezpłat-
ny. Wydarzenie zorganizowa-
ne jest w ramach akcji „Lipiec 
w Rumi.”

/raf/

Gwiazda NBA ponownie w Rumi
RuMiA | marcin GorTaT już po raz Trzeci wybierze w rumi najlepiej zapowiadających się mŁodych koszykarzy.
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Nie inaczej było i tego 
roku, gdyż już 26 czerwca 
z Bolszewa wyruszył pierw-
szy turnus młodzieży gim-
nazjalnej do znanego już do-
brze poprzednim rocznikom 
ośrodka Silver w Zawoi. Wła-
śnie tam, pod okiem wycho-
wawców Dawida Kaczmarka, 
Krystyny Gelo i Marka Góral-
skiego koloniści korzystali 
z uroków górskich krajobra-
zów oraz licznych wycieczek, 
m.in. do Krakowa, Zakopa-
nego, Suchej Beskidzkiej, na 
Słowację, do parku wodne-
go i Babiogórskiego Parku 
Narodowego.

Te i mnóstwo innych za-
jęć sportowych, dyskotek 
i wszelkich innych, typowo 
kolonijnych aktywności zre-
lacjonowane zostały przy-
byłym w przeddzień wyjaz-
du gimnazjalistów, wójtowi 
gminy Wejherowo henryko-
wi Skwarło, radnemu Janu-
szowi Daniszewskiemu i kie-
rownikowi Referatu Oświaty 
i Spraw Społecznych Krzysz-

tofowi Sapiesze.  Pożegnalne 
ognisko było również okazją 
do podziękowań zarówno 
organizatorowi wyjazdu 
(czyli wójtowi), jak również 
opiekunom i przewodnicz-
kom z gminy Zawoja.

Przyjazd delegacji gminy 
Wejherowo zbiegł się w cza-
sie ze startem drugiego tur-
nusu kolonii złożonego 
tym razem z uczniów szkół 
podstawowych. Również 
w Ośrodku Wypoczynko-
wym Silver w Zawoi, swój 
wypoczynek rozpoczęła 40 
osobowa grupa pod opieką 
Danuty Mayer-Seroczyń-
skiej, Magdaleny Złotej i Lidii 
Kupskiej-Seroczyńskiej. żąd-
ni przygód uczniowie klas 
IV-VI z entuzjazmem przyjęli 
harmonogram pobytu, któ-
ry przez wcześniejsze 2 ty-
godnie z powodzeniem zre-
alizowali ich starsi koledzy. 
Wójt henryk Skwarło życzył 
kolonistom wielu wspania-
łych wrażeń i bezpiecznego 
powrotu do domów. /uGW/

Koloniści zawojowali Zawoją
GM. WEJHERoWo | dla 80 uczniów Gimna-
zjów i szkóŁ podsTawowych z Gminy wej-
herowo wakacje To okazja do skorzysTa-
nia z kolonijneGo wyjazdu w polskie Góry. 



NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

sPRZEDAM murowany garaż z kanałem przy 
ul. Strzeleckiej, tel. 605 734 405, Wejherowo

sPRZEDAM działke budowlaną w Gościcinie 
oraz działke ogrodniczą z domkiem, tel. 570 
632 747

TANio  sprzedam działke budowlaną 
w Gościcinie 809 m oraz działke ogrodniczą 
z domkiem murowanym tel. 570 632 747

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

sPRZEDAM dom murowany, podpiwniczo-
ny, dobra lokalizacja, garaż, ogród, możli-
wość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. Pon-
tonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

WYNAJMĘ

WYNAJME garaż w Rumi. tel. 668 385 455.

KUPIĘ

KuPię mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

KUPIĘ

sKuP aut kasacja, pomoc drogowa, auto 
części, Wejherowo, Trójmiasto, tel. 789 345 
593

EDUKACJA

lEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.
sPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

sPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

sZuKAM osoby do pielęgnacji ogrodu 
w Wejherowie  Tel.604 157 939

HoTEl Miłosz w Kartuzach poszukuje ku-
charza. Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: 536-383-300

USŁUGI

PoŻYCZKi chwilówki bez bik dojazd do 
klienta tel.530203182

ZŁoTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

PRofEsJoNAlNA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

sEX-sex-sex to lubię gorąca Blondi pozna 
Panów sponsorów tel.514120213 Sopot

siNGlE 35l., modelowy typ urody szukam 
Pani 28-60l., miłej sponsorki Gdansk, Paul , 
tel. 735 001 684

MŁoDY mężczyzna 33 lata pozna kobietę 
do stałego związku, tel. 503 701 096

sTARsZY, samotny Pan, bez nałogów, szuka 
kawalerki, ewentualnie pokoju gościnnego 
w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 
203

sZuKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 503 590 
203

RÓŻNE

sPRZEDAM kuchnie elektryczną z blatem 
szklanym cztery palniki i piekarnik nieuży-
wany, 320zł, tel. 695 230 080

sPRZEDAM odkurzacz wielofunkcyjny prze-
ciwalergiczny i cały zestaw do prania dywa-
nów i tapicerek 850 zł, tel 796 400 131

sPRZEDAM lodówkę i okno plast. 350 i 200 
zl w db stanie, tel. 698 920 085

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

sPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 
517 782 024
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WYKAZ KATEGoRii:
na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

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.

RÓżNE: EXP.ROZ.

510 894 627

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

fb.com/gwe24

Codziennie 
nowe informacje

ZATRuDNi 
architektów 

lub studentów
 ostatniego roku 

architektury
Wymagania

• biegła znajomość 
programu AutoCAD 

i pakietu office

Oferujemy atrakcyjne 
wynagrodzenie w firmie 
o ugruntowanej pozycji 

na rynku.

Osoby zainteresowane 
prosimy o przesyłanie CV 

na adres e-mail: 
sekretariat@orlex.pl

KosZENiE ŁąK 
i NiEuŻYTKóW 

w województwie 
pomorskim, 

kosiarkami bijakowymi 

tel. 886 886 788 
 www.mysprzatamy.pl

sKuPuJEMY 
stare militaria 

w bardzo dobrych 
cenach (mundury, 
dokumenty, części

zabytkowych pojazdów, 
odznaczenia, 

wyposażenie wojskowe), 

oldmilitaria.pl 
tel. 666 025 860 

info@oldmilitaria.pl
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KIS TRANSPORT
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Wejherowscy piłkarze 
przystąpili do pierwszego 
oficjalnego meczu w sezo-
nie, chociaż proces budo-
wania drużyny ciągle trwa 
– odeszła spora grupa piłka-
rzy, a do drużyny dołączyli: 
Marcin Banaszak, Rafał Ma-
ciejewski i Mikołaj Gabor. 
Podopieczni Piotra Rzepki 
liczyli, że zaczną nową kam-
panię zwycięstwem, czyli 
inaczej, niż przed rokiem, 
kiedy w rundzie wstępnej 
przegrali z Błękitnymi Star-
gard.

Mecz, który był rozgry-
wany w Polkowicach za-
miast Lubina, nie zaczął się 
zbyt widowiskowo. Później 
pierwszą okazję do strze-
lenia gola miało Zagłębie 
– z dystansu uderzył żyra, 
ale piłka minęła bramkę. 
Bardzo długo rezultat po-
zostawał bez zmian, brako-
wało też lepszych sytuacji 
do otwarcia wyniku, do-

Żółto-czarni idą dalej
ii liGA | dŁuGo Trzeba byŁo czekać na Gole, byŁo ciężko, ale udaŁo się – Gryf po-
konaŁ rezerwy zaGŁębia lubin i zaGra w i rundzie pucharu polski.

piero chwilę przed przerwą 
dośrodkowanie znalazło pił-
karza Gryfa, który uderzył 
w poprzeczkę. 

W drugiej połowie dalej 
mieliśmy wyrównane spo-
tkanie, choć brakowało kla-
rownych okazji do strzelenia 
gola. I już wydawało się, że 
oba zespoły czeka dogryw-
ka, kiedy akcję na miarę 

awansu rozegrał Gryf – po 
rzucie z autu piłka trafiła na-
pastnika wejherowian, ten 
zgrał futbolówkę do Mikołaja 
Gabora, który pokonał bram-
karza gospodarzy. Później 
żółto-czarni udanie się broni-
li i dowieźli korzystny wynik. 
Pierwsza przeszkoda w tego-
rocznym Pucharze Polski zo-
stała pokonana.

Krzysztof Grajkowski

Ta bramka, która dała awans to wymarzony sposób na 
wejście do drużyny.

- Zdecydowanie tak. Nie było dużo czasu na decyzję, piłkę 
zgrał mi napastnik i uderzyłem lewą nogą. Jestem bardzo 
zadowolony, że udało mi się strzelić bramkę, ale na zwy-
cięstwo zapracowała cała drużyna.

Czujesz, że tą bramką wkupiłeś się do drużyny i zyskałeś 
zaufanie kolegów?

- Z pewnością taki gol mi w tym pomógł. Na treningach 
też chcę się zawsze pokazać z jak najlepszej strony. W dru-
żynie Gryfa jest fajny klimat, to też na pewno zachęca do 
dalszej pracy.

Długo w ogóle zastanawiałeś się nad przejściem do Gryfa?
- W poprzednim sezonie występowałem w rezerwach Arki, 
czyli w IV lidze, a teraz uznałem, że jest czas, by pójść dalej. 
Chciałem iść do II ligi, uznałem, że Gryf to jest dla mnie dobra 
opcja, poszedłem na testy i cieszę się, że udało mi się z poro-
zumieć z klubem.

spodziewasz się dużej różnicy między poziomem, jaki 
obserwowałeś w iV lidze, a tym co będzie w ii lidze?

- To się pewnie okaże na meczach, ale widać, że różnica 
jest, chociaż nie uważam, że jest to jakaś ogromna różnica, 
przepaść.

Kadra Gryfa obecnie nie jest zbyt szeroka. Czujesz się 
gotowy, aby grać przez 90 minut co tydzień?

- Myślę, że jestem gotowy, po to staram się na treningach, 
żeby dawać radę, kiedy drużyna mnie potrzebuje. Czekam 
na kolejne mecze, chcę się prezentować coraz lepiej.

ZaGłębie ii lubin 
– Gryf wejherOwO 0-1
Gabor 88’

Zagłębie: Hładun – Witsanko, Jończy, 
Szota, oko – Slisz, Pakulski – dudziak, 
Żyra, andrzejczak – Nowak

Gryf: leleń – Brzuzy, kamiński, Bana-
szak, Goerke – Maciejewski, Nadolski, 
Wicon, kołc, Gabor – Wicki
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Młodzieżowiec, który dołączył do Gryfa z Arki 
Gdynia efektownie wszedł do zespołu – zdo-
był  bramkę w Pucharze Polski. Z Mikołajem 
Gaborem rozmawia Krzysztof Grajkowski.

ZwyCięstwO 
tO ZasłuGa drużyny

Kolejni gracze 
na testach
Gryf buduje kadrę – wkrótce ma 
sprawdzić kolejną grupę zawodników.
Puchar Polski już się zaczął, za tydzień 
ruszają rozgrywki II ligi, więc drużyna 
Piotra Rzepki poszukuje wzmocnień. 
Potrzebni są gracze zdolni dorównać 
poziomem tym piłkarzom, którzy ode-
szli, a także nowi młodzieżowcy – dwóch 
zawodników urodzonych w roku 1997 
lub później musi przebywać w każdym 
meczu przez 90 minut.
Jak mówi wiceprezes do spraw spor-
towych, Dariusz Mikołajczak, na testy 
przyjadą nowi zawodnicy – Na trenin-
gach i grach wewnętrznych będziemy 
obserwować kolejną grupę piłkarzy. 
Zadecydujemy, którzy z nich zostaną 
w klubie – powiedział wiceprezes.

Rundę wstępną Gryf już przeszedł, 
kolejnym sprawdzianem będzie mecz 
z trzecioligowcem.

Ruch Zdzieszowice wygrał Wojewódzki 
Puchar Polski i zyskał dzięki temu prawo 
gry w rundzie wstępnej ogólnopolskich 
rozgrywek. Tam przyszło im się zmierzyć 
z trudnym rywalem – Olimpią Elbląg. 
W regulaminowym czasie gry było 3-3, 
a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnię-
cia, więc do wyłonienia zwycięzcy po-
trzeba było rzutów karnych. W konkursie 
jedenastek bohaterem został bramkarz 
Ruchu, Patryk Sochacki, który obronił aż 3 
z 4 rzutów karnych wykonywanych przez 
elblążan. Tym, co łączy Gryfa i Ruch jest 

to, że największym sukcesem tych klu-
bów jest dojście do ćwierćfinału Pucharu 
Polski. Co więcej, oba drużyny dokonały 
tego w tym samym sezonie – 2011/2012. 
Ruch po drodze do ćwierćfinału wyelimi-
nował m.in. MKS Kluczbork i Jagiellonię 
Białystok. Początek spotkania w Zdzie-
szowicach w sobotę o 17:00.

DO ZDZIESZOWIC PO AWANS
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Jesteście już w trakcie 
przygotowań, czy do-
piero się one zaczną?

Póki co mamy jeszcze wa-
kacje, ale 1.sierpnia ruszamy 
pełną parą z treningami. Będzie-
my mieć zajęcia 3 razy w tygodniu, 
a w połowie sierpnia wyjedziemy 
obóz treningowy. 9. września zainau-
gurujemy rozgrywki I ligi.

Duża jest różnica między ii, a i ligą?
Uważam, że poziom w I lidze jest 
dwukrotnie, albo nawet trzykrotnie 
wyższy, niż w II lidze. Należy w tym 
miejscu wytłumaczyć, że drugich lig 
jest aż 8, natomiast pierwszych tylko 
dwie. W nowym sezonie czeka nas 
bowiem wyjazd aż do Siedlec – po-
nad 500 km.

Wasz baraż o wejście do i ligi był bar-
dzo trudny i wyrównany.

Szczerze mówiąc nie byliśmy fawo-

rytem tego pojedyn-
ku. Przeciwnicy mieli 

trzech bardzo dobrych 
zawodników, w dodatku 

w swojej grupie dosłownie 
zlali pozostałe drużyny. Po naszej 

stronie było jednak zgranie – mamy 
zawodników z regionu, nasi tenisiści 
spotykają się często i trenują, ćwiczą 
także grę w duetach, nasi przeciwni-
cy z kolei, mimo wysokiego indywi-
dualnego poziomu, raczej zjeżdżają 
się na same mecze. Pierwsze spo-
tkanie minimalnie przegraliśmy, ale 
w drugim, niesieni dopingiem kibi-
ców, odwróciliśmy losu dwumeczu. 
Sukces, który osiągnęliśmy, nie byłby 
możliwy bez wsparcia naszych spon-
sorów, którym jesteśmy wdzięczni za 
pomoc.

Czujecie się gotowi na i ligę?
Są oczywiście lekkie obawy, bo bę-
dzie znacznie trudniej, niż w II lidze, 

jednak jesteśmy na tyle ambitni, że 
stać nas na dobry sezon. Mamy za-
wodników na naprawdę wysokim 
poziomie, a w nowych rozgrywkach 
zostaniemy wzmocnieni. Dołączy do 
nas nowy zawodnik, który wcześniej 
trenował dzieci w naszym klubie – 
Alan Woś. Prezentuje on napraw-
dę bardzo wysoki poziom, był 
w czołówce zawodników 
I ligi. I tak jak wcześniej 
myśleliśmy, że zagramy 
o utrzymanie, tak teraz 
uważam, że miejsca 
4-9 są w naszym 
zasięgu.

Wysokie miejsca 
w ich zasięgu
WYWiAD | zespóŁ TenisisTów sToŁowych z maŁeGo TrójmiasTa kaszubskieGo 
w przyszŁym sezonie zaGra w i lidze. z karolem sikorskim, wiceprezesem oT lo-
GisTics kamix rozmawia krzyszTof Grajkowski.
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Codziennie 
nowe informacje

Dwa sparingi przed no-
wym sezonem ma za sobą 
zespół z luzina. formę 
beniaminka sprawdziły 
czwartoligowe zespoły.

Luzińscy piłkarze przygo-
towują się do nowych roz-
grywek, w którym zagra-
ją poziom wyżej, niż rok 
temu. Awans podopieczni 
Grzegorza Lisewskiego 
wywalczyli w świetnym 
stylu, ale samo utrzyma-
nie w IV lidze będzie nieła-
twym wyzwaniem.

Wikęd swoje sparingi roz-
grywa więc z zespołami, 
z którymi przyjdzie im 
się zmierzyć w meczach 
o punkty. Luzinianie za-
częli od małego falstartu 
– w Garczegorzu poznali, 
że miejscowe Anioły nie-
przypadkowo grają w IV, 
a nie w V lidze. Gospoda-
rze wygrali 2-0, ale Wikęd 
mógł uzyskać lepszy rezul-
tat – do przerwy miał kilka 
szans na zdobycie gola. Po 
przerwie w szeregach lu-
zinian pojawiło się wielu 
juniorów.

Drugi mecz kontrolny pił-
karze beniaminka rozegra-
li z drużyną Orkana Rumia. 
W ciekawym meczu padł 
wynik 3-2 dla Wikędu. Ze-
spół czekają jeszcze trzy 
sparingi: z Kaszubami Po-
łchowo, Stolemem Gnie-
wino oraz MKS-em Włady-
sławowo.

-Naszym celem jest środek 
tabeli. Liczymy na spokoj-
ne utrzymanie w IV lidze 
i jak najwyższe miejsce na 

koniec rozgrywek – mówi 
trener zespołu, Grzegorz 
Lisewski. Drużyna, która 
w efektownym stylu zali-
czyła w poprzednim se-
zonie awans, na razie nie 
przeszła zbyt wielu zmian.

- Na ten moment nie ma 
jeszcze jakichś większych 
roszad w kadrze. Jeśli 
chodzi o nowych zawod-
ników, mamy kilku graczy 
na testach, ale nie chcie-
libyśmy jeszcze głośno 
mówić o konkretach, czy 
nazwiskach. Odeszli za to 
Karol Piątek i Paweł Buzała, 
którzy skupią się teraz już 
w pełni na trenowaniu. Na 
ten moment nie jest też 
dostępny Maciej Pliński, 
który póki co musi skupić 
się na rehabilitacji po kon-
tuzji - powiedział nam tre-
ner Lisewski.

- Dużych zmian więc nie 
ma, ale kadra nie jest  za-
mknięta. Niewykluczone, 
że dołączą do nas „większe 
nazwiska” - zawodnicy, któ-
rzy szukają sobie miejsca 
na nieco wyższych szcze-
blach, ale jest możliwe, że 
uda nam się zaprosić któ-
regoś z takich piłkarzy do 
gry u nas. - zapowiedział 
szkoleniowiec.

Pierwsza kolejka IV ligi 
odbędzie się w weekend 
5./6. sierpnia. Wikęd Lu-
zino zagra na wyjeździe 
z Gryfem Słupsk, wyjazdy 
czekają też Orkan Rumia 
(z GKS-em Kolbudy) i Sto-
lem Gniewino (z Gromem 
Nowy Staw).

Krzysztof Grajkowski

WiKęD 
Po PiERWsZYCH 
sPARiNGACH

W drugiej kolejce (poprzedni 
tydzień) rocznika ‘98 najle-
piej poradziła sobie drużyna 
Albania Team, który poko-
nał zespół FC Drwale. W tym 
tygodniu rozegrano trzecią 
kolejkę – znów najlepszy był 
Albania Team, który pokonał 
w finale FC Drwale. To poko-

nany w finale zespół został na 
czele, tuż za nimi jest Albania 
Team.
Trzecią kolejką zaczął rocznik 
2002. Do walki stanęło 6 dru-
żyn, a w finałowej potyczce 
zmierzyły się zespoły Bur-
mistrz Team oraz Rudy Pawlik. 
Mecz wygrali ci pierwsi, ale 

Liga nabiera tempa
PiŁKA NoŻNA | rozeGrana zosTaŁa nasTępna 
kolejka wakacyjnej liGi piŁki nożnej. nasTąpiŁy 
przeTasowania w czoŁówce.

nie udało się im wskoczyć 
do czołówki klasyfikacji. 
Na pierwszym miejscu po 
trzech kolejkach była dru-
żyna Rudy Pawlik, drugie 
miejsce zajmowałe Dzikie 
Kaczki, a trzecie – Gwiazdy 
Team.
Rywalizacja w roczniku 2005 
była znów bardzo wyrównana – FC 
Nikt Nas Nie Chce w finale pokonał 
Coco Jambo Robakowo. Następna 
kolejka zapowiada się bardzo ciekawie, 
bowiem drużyny z finału wyprzedza ze-
spół Miszcze, ale różnice pomiędzy tymi 
trzema drużynami sią niewielkie. Czwar-
ta runda rozgrywek odbędzie się 
w przyszłym tygodniu.


