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Trzech kandydatów 
na prezydenta Wejherowa

Krzysztof 
Hildebrandt

Arkadiusz 
Szczygieł

Tomir 
Ponka

Dotychczas trzech kandydatów 
ogłosiło, że zamierza ubiegać się 
o urząd w jesiennych wyborach 
samorządowych. Wszyscy po-
twierdzają swój start.

Krzysztof Hildebrandt,  
znany wszystkim i doświadczony sa-
morządowiec, obecny prezydent Wej-
herowa, lider Ruchu Społecznego 
„Wolę Wejherowo”.

arKadiusz szczygieł,
radny miejski,  pracownik wejherow-
skiego Starostwa Powiatowego, czło-
nek Stowarzyszenia „Dla Wejhero-
wian”. 

tomir PonKa, 
przedsiębiorca, działał w Stowarzy-
szeniu Oświatowym w Wejherowie, 
reprezentant partii Prawo i Sprawie-
dliwość. 

Kto jeszcze zgłosi swój udział w wyborach prezydenckich? Wybory samorządowe przewidywane są 
na koniec października, początek listopada tego roku, a więc pozostało mniej więcej 5 miesięcy.
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Dyżur 
REPORTERA
Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

KOMENTARZ 
TYGODNIA 
na fb/gwe24

TEMAT 
NA TOpIE 
na fb/gwe24

temat: 
Co dalej 
z trenerem Gryfa 
Wejherowo?

”@Jerzy Roman: 

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Tanecznym 
krokiem 
po nagrodę

Park Miejski
Nasza stała Czytelniczka Natalia 
przesłała nam fotografię jednej 
z zielonych alejek Parku Miej-
skiego w Wejherowie. Zachęca-
my do nadsyłania zdjęć przed-
stawiających urokliwe miejsca 
w powiecie wejherowskim. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl

Po
lu

b 
na

s!
/g

w
e2

4.
pl

Stwórz spot 
i wygraj!

Zderzenie 
osobówek

Wystartował konkurs w ra-
mach akcji „Kręci mnie bez-
pieczeństwo… nad wodą”. Do 
stworzenia 30-sekundowego 
spotu organizatorzy zachę-
cają zespoły młodych ludzi. 
bprew@policja.gov.pl

Groźne zdarzenie w Wej-
herowie. Na skrzyżowaniu 
ul. Orzeszkowej i Gdańskiej 
zderzyły się dwa samochody 
osobowe. Na krajowej szóstce 
w kierunku Lęborka występo-
wały utrudnienia w ruchu. 

Zmiana 
organizacji ruchu
Przy kaplicy cmentarnej 
na ulicy Roszczynialskiego 
zmieniona została organizacja 
ruchu. Od poniedziałku do 
soboty w godz. 8:00- 14:00 
mogą tam parkować jedynie 
pojazdy z obsługi cmentarza.

Poważny 
wypadek

Kierowca seta został poszko-
dowany w wyniku wypadku, 
do którego doszło we wtorek 
w Koleczkowie. Zakleszczo-
nego mężczyznę z pojazdu 
uwalniali strażacy. Szczegóły 
zdarzenia wyjaśnia policja. 

W trosce 
o bezpieczeństwo

W ramach akcji „Kręci mnie 
bezpieczeństwo… nad 
wodą” policjanci prowadzą 
pogadanki z uczniami. 
W poniedziałek mundurowi 
odwiedzili szkoły w Sze-
mudzie i Kielnie.

O krok 
od pożaru

Garnek pozostawiony na 
kuchence postawił na nogi 
służby w Wejherowie. Do 
zdarzenia doszło we wtorek 
w jednym z budynków na ul. 
Śmiechowskiej. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Wstajesz, zaparzasz 
kawę lub herbatę 

i zastanawiasz się, 
od czego zacząć? Pod-

powiadamy: od odwiedze-
nia naszego portalu GWE24.pl, na którym 
codziennie publikujemy najważniejsze 
i najnowsze informacje!
Ostatnio poruszyliśmy wiele tematów, 
które Was zainteresowały. Z pewnością 
jedną z ważniejszych spraw dla wielu 
mieszkańców Wejherowa jest zapowia-
dany brak dostawy ciepłej wody, który 
będzie trwał kilka dni. Wiele osób zainte-
resowała też sprawa odwołania w trybie 
natychmiastowym dyrektor szkoły 
w Szemudzie. Dlaczego dyrektor została 
odwołana? Dowiesz się, zaglądając na 
nasz portal GWE24.pl.
Kibiców z pewnością zainteresowała 

informacja o zespole piłkarskim Gryf 
Wejherowo, który otrzymał licencję na 
kolejny sezon. 
Informujemy też, gdzie można rozpalać 
grilla, aby nie narazić się na mandat 
karny. Lubisz ze znajomymi spędzać czas 
przy grillu i pieczonej kiełbasce? Przeczy-
taj koniecznie artykuł na GWE24.pl!
Co ponadto? Sprawdź sam! Zachęcamy 
wszystkich do regularnego zaglądania na 
nasz portal oraz polubienia naszego pro-
filu na facebooku. Codziennie najnowsze 
informacje z powiatu wejherowskiego, 
zapowiedzi najważniejszych wydarzeń, 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i wie-
le, wiele innych. 

A zATEM – zAJRzYJ  
NA GWE24.pL!
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MOSiR w Rumi
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WASZE ZDJĘCIA

W hali widowiskowo-sportowej 
w Bolszewie odbył się XV Turniej 
Formacji Tanecznych. Do zawo-
dów przystąpiło ponad czterdzie-
ści zespołów tanecznych z całego 
województwa pomorskiego.

Finał 
MiStrzoStW 
POlsKi KOBiET 
U16 w rugby 7

Drużyna pod wodzą dobrego 
trenera zapuka do drzwi I ligi. 
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W minioną środę obradowała 
Rada Miejska w Redzie. Naj-
ważniejszym punktem sesji było 
zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego z wykonania ubie-
głorocznego budżetu.

 
WYSOKIE WYKONANIE

Przedłożone przez burmistrza 
sprawozdanie zostało pozytyw-
nie rozpatrzone i zaopiniowane 
przez Komisję Rewizyjną Rady 
Miejskiej, uzyskując również 
pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, będącej 
dla samorządów organem nad-
zoru i kontroli prawidłowości 
gospodarki finansowej.

Na jakim poziomie wykonany 
został ubiegłoroczny budżet? 
W ciągu ostatniego roku Reda 
wykonała 99,91 proc. planu do-
chodów oraz 95,76 proc. planu 
wydatków, zaś wskaźnik obsłu-
gi długu wyniósł 3,01 proc. - 
przy dozwolonym przez ustawę 
o finansach publicznych wskaź-
niku 10,54 proc.

W tej sytuacji radni jedno-
myślnie głosowali za zatwier-
dzeniem przedstawionych 
sprawozdań. Kolejną uchwa-
łą udzielono burmistrzowi 
Krzysztofowi Krzemińskiemu 
absolutorium za rok 2017.

Burmistrz z absolutorium
Reda | Burmistrz Krzysztof Krzemiński otrzymał jednogłośne absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

pRObLEMY 
z pRzETARGAMI

- Wszystkie elementy, które mają 
wpływ na wykonanie budżetu, zo-
stały ocenione pozytywnie – mówi 
Kazimierz Okrój, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Redzie. - Trzeba 
jednak wiedzieć, że w ciągu roku bu-
dżetowego natknęliśmy się na pewne 
problemy, które związane były mię-
dzy innymi z rozstrzygnięciem waż-
nych przetargów. W związku z tym, 
że zainteresowanie firm udziałem 
w przetargach było niskie, a ich oferty 
cenowe znacząco przewyższały nasze 

możliwości, to część z planowanych 
zadań nie zostało zrealizowanych, 
ale pozostałe przedsięwzięcia wyko-
nane zostały zgodnie z planem.

W roku 2017 najwięcej wydatków 
pochłonęła oświata: około 34 mln zł, 

na gospodarkę komunalną wydano 
ponad 15 mln zł, a pomoc społecz-
ną – ponad 32 mln zł. Na 31 grudnia 
2017 roku łączna kwota zadłużenia 
gminy stanowiła 14,25 proc. wyko-
nanych dochodów.

KRzYSzTOf KRzEMIńSKI,
burmistrz Redy

Cieszę się, że Rada Miejska po raz kolejny doceniła 
kierunek rozwoju naszego miasta, konsekwent-
nie realizowany według założeń dokumentów 
strategicznych. Dziękuję radnym pod kierunkiem 
przewodniczącego Kazimierza Okroja za pozytyw-
ną ocenę mojej pracy i całego zespołu.

Miejsca prze-
znaczone do 
rekreacji i wy-
poczynku wybu-
dowane zostaną 
w ramach Pro-
gram rozwoju 
małej infrastruk-
tury sportowo-
r e k r e a c y j n e j 
o charakterze 
wielopokolenio-
wym, który re-
alizuje Minister-
stwo Sportu i Turystyki. W sumie 
wpłynęło 1416 wniosków, z czego 
pozytywnie zaopiniowano 792 na 
łączną kwotę ponad 54 mln zł. 

75 tys. zł z rządu ma trafić do 
Redy, gdzie planowane jest utwo-
rzenie dwóch Otwartych Stref 
Aktywności. Pierwsza, która 
funkcjonowała będzie przy Szkole 
Podstawowej nr 6, składać ma się 
z plenerowej siłowni, stołów do 
gry w szachy i warcaby wraz z sie-
dziskami, ławek parkowych oraz 
koszów na odpady. Druga – przy 
Szkole Podstawowej nr 2 - ma zo-
stać wybudowana w formie rozsze-
rzonej. Składać będzie się nie tylko 
z siłowni „pod chmurką” i strefy 

relaksu, ale też placu zabaw. 
- Teren placu zabaw zostanie 

otoczony palisadą, oddzielającą 
nawierzchnię placu od trawnika – 
informuje Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. - Dodatkowo cały 
obiekt będzie ogrodzony niskim 
płotkiem, wysokości około 60 cm.  

Jeżeli nie pojawią się nieprzewi-
dziane trudności, to nowe miej-
sca do rekreacji i wypoczynku 
powinny być oddane do użytku 
jeszcze w tym roku. - W Redzie 
bardzo potrzebujemy miejsc, gdzie 
aktywność sportowa przekłada 
się na międzypokoleniową inte-
grację społeczną – podsumowuje  
Krzysztof Krzemiński. 

anna Walk

Powstaną strefy 
aktywności
Reda | Mają sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do 
różnych grup wiekowych. Przy szkołach podstawowych nr 2 i 6 po-
wstaną Otwarte Strefy Aktywności.
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Po jednej stronie ulicy znajduje się przychodnia, a po 
drugiej popularny sklep wielkopowierzchniowy. Pacjenci 
i klienci często skracali sobie drogę, przechodząc przez 
ulicę w niedozwolonym miejscu.
- W tym przypadku zmiana nastąpiła na wniosek miesz-
kańców, ze względu na specyfikę rejonu – wyjaśnia Halina 
Grzeszczuk, zastępca burmistrza. – Z przejścia tego 
korzystają głównie osoby udające się do lekarza, więc 
skrócenie im drogi jest dobrym posunięciem. Aby dokonać 
tej, wydawałoby się drobnej zmiany, konieczne było wyko-
nanie projektu zmiany organizacji ruchu, uzgodnionej ze 
starostą. Należało także przesadzić rosnące tam drzewo.
W najbliższym czasie na przejściu zostaną obniżone 
krawężniki celem ułatwienia poruszania się osobom np. 
z wózkami oraz osobom starszym i niepełnosprawnym.

NOWE pRzEJŚCIE 
dLA pIESzYCh
Reda | Na ul. Łąkowej funkcjonuje już nowe przej-
ście dla pieszych. 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
660 731 138  |  d.bieszke@expressy.pl
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ogłoszenie
Na podstawie art. 113 ust. 5 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), 

starosta Wejherowski
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miej-
scowości Gniewino, gmina Gniewino, oznaczonej ewiden-
cyjnie jako działki nr 147/1 o pow. 49 m2, 147/3 o pow. 291 
m2 i 147/4 o pow. 165 m2, obręb Gniewino.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłosze-
nia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rze-
czowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte po-
stępowanie wywłaszczeniowe.

Treść ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewino, na tablicy ogło-
szeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz na stro-
nach internetowych Starostwa Powiatowego w Wejhero-
wie i Urzędu Gminy Gniewino, a także przez ogłoszenie 
w prasie lokalnej oraz prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości, w miejscach publicz-
nych obowiązuje zakaz spożywania 
alkoholu. Samorząd może jednak 
wyznaczyć miejsca, gdzie zakaz 
nie będzie obowiązywał i zrobiło to 
już wiele miejscowości. W ślad za 
Warszawą, czy też Poznaniem po-
szła Reda. Na ostatniej sesji redzcy 
radni podjęli uchwałę, która wy-
znacza w Miejskim Parku Rodzin-
nym strefę, w której dozwolone jest 
spożywanie napojów do 4,5 proc. 
zawartości alkoholu oraz piwa.

- Nowelizacja przepisów, zakazu-
jących całkowitego picia alkoho-
lu w miejscach publicznych, daje 

samorządom możliwość wyzna-
czania na swoich terenach miejsc 
wykluczonych z takiego zakazu 
i my z tego skorzystaliśmy – mówi 
Teresa Kania, zastępca burmistrza 
Redy. – Podkreślić należy, że doty-
czy to jedynie napojów o niskiej za-
wartości alkoholu i piwa. Krok ten 
jest odpowiedzią na oczekiwania 
mieszkańców, którzy chcą spędzać 
wolny czas w naszym parku przy 
grillu.

Warto zaznaczyć, że zgodnie 
z podjętą uchwałą spożywanie ni-
skoprocentowego alkoholu dozwo-
lone będzie wyłącznie w rejonie 
grilla ogólnodostępnego. 

Długo oczekiwana 
zmiana w parku
Reda | Radni zdecydowali, że Rodzinny Park Miejski częściowo 
wyłączony zostanie z zakazu spożywania alkoholu. Pić piwo 
legalnie będzie można w rejonie grilla ogólnodostępnego.  

SZeMUd | Miała stosować mobbing wobec nauczycie-
li. dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sze-
mudzie została odwołana w trybie natychmiastowym.

Decyzja wójta gminy jest pokłosiem konfliktu, który od kilku 
miesięcy panuje na linii dyrektor placówki – nauczyciele 
i rodzice uczniów.
- Po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty przysługuje możli-
wość odwołania dyrektora w nagłych przypadkach, z której 
skorzystałem – wyjaśnia Ryszard Kalkowski, wójt gminy 
Szemud. - Uzasadnienie jest dość długie, ale chodzi przede 
wszystkim o brak zaufania spowodowane poświadczeniem 
nieprawdy przez panią dyrektor.
Przypomnijmy, że konflikt zaczął narastać od momentu, gdy 
nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, czyli na 
początku roku szkolnego. Zarówno kadra pedagogiczna, jak 
i rodzice, zaczęli pisać petycje do władz gminy z wnioskiem 
o odwołanie dyrektora. Poinformowali też inspekcję pracy, po-
licję i rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli działającego 
przy wojewodzie. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
odwołana została w środę. Jej obowiązki przejęła Sabina Sche-
ibe, dotychczasowa wicedyrektor placówki. /W.A./

dYREKTOR SzKOłY 
OdWOłANA

REKLAMA              17/2018/PR

OGŁOSZENIE               157/2018/DB
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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                                                                                                                                                   91/2018/DB

Działania te stały się możliwe 
dzięki dofinansowaniu, które Ru-
mia pozyskała w ramach konkur-
su KAWKA dla Pomorza – ogra-
niczenie niskiej emisji. 

Gmina Miejska Rumia oraz tu-
tejsze wspólnoty mieszkaniowe 
uzyskały dofinansowanie w dwóch 
edycjach konkursu – w roku 2014 
oraz 2015. Przedsięwzięcie jest 
częścią ogólnopolskiego programu 
KAWKA, w ramach którego z naro-
dowych i wojewódzkich funduszy 
można pozyskać środki na likwida-
cję uciążliwych pieców i kotłowni. 
W efekcie węgiel można zastąpić 
ciepłem systemowym.

WALKA O zdROWIE

Głównym celem inicjatywy jest 
jednak zmniejszenie narażenia lud-
ności na oddziaływanie zanieczysz-
czeń powietrza, w szczególności 
szkodliwych gazów i pyłów: PM2,5 
oraz PM10, pochodzących z nie-
efektywnych kotłowni węglowych 
i domowych pieców grzewczych.

Zjawisko występowania wy-
sokich stężeń zanieczyszczeń na 
gęsto zaludnionych obszarach 
mieszkalnych związane jest m.in. 
z niewielką wysokością kominów, 
przestarzałymi i niesprawnymi 
technicznie urządzeniami grzew-
czymi, niską jakością spalanego 
węgla oraz spalaniem w piecach 
odpadów. Wszystko to przyczynia 
się do zwiększenia zachorowalno-
ści i śmiertelności, związanej ze 
schorzeniami układu krążenia oraz 
układu oddechowego.

MINIMALNE KOSzTY 
– MAKSYMALNY EfEKT

Podstawowym działaniem wspie-
ranym finansowo w ramach kon-
kursu jest więc likwidacja węglo-
wych źródeł ciepła w mieszkaniach 
i przyłączenie ich do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Natomiast działa-
niem dodatkowym, na które można 
było przeznaczyć część pozyska-
nych w ramach edycji z 2014 roku 
środków, jest docieplenie budyn-
ków, wpływające na zmniejszenie 
ciepła potrzebnego do ogrzania 
mieszkań. W związku z ograniczo-
ną pulą funduszy gmina zmuszona 
była tak dobrać prace termomoder-
nizacyjne, aby osiągnąć maksymal-
ny efekt w stosunku do poniesio-
nych kosztów. 

Roboty dociepleniowe, na któ-
re ostatecznie się zdecydowano 
i na dofinansowanie których wy-
raził zgodę Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku w Gdańsku, to 
przede wszystkim docieplenie ścian 
i wykonanie elewacji, ale również 
wymiana stolarki okiennej w czę-
ściach wspólnych, a także docieple-
nie poddasza i stropu piwnic.

MILIONY dLA GMINY 
ORAz SpółdzIELNI

Wysokość dofinansowania, przy-
znanego Rumi w ramach konkursu 
KAWKA (edycja 2014), to 1 927 280 
zł. Natomiast łączna kwota wsparcia 
finansowego udzielonego wspólno-
tom mieszkaniowym, w których 
miasto ma swoje udziały, sięgnęła 
4 940 640 zł.

W ramach prac planowanych na 
lata 2017-2018, na które dofinanso-
wanie pochodzi z konkursu KAW-
KA (edycja 2014), przyłączone do 
sieci ciepłowniczej oraz poddane 
termomodernizacji zostaną gmin-
ne budynki mieszkalne przy uli-
cach Młyńskiej 1, Kombatantów 4, 

13 i 15, Zakole 2, 8 i 11, a także 13 
wspólnot mieszkaniowych z Rumi: 
Kombatantów 2, 8, 10, 19 i 21, 
Młyńska 2, 3 i 4, Sabata 9 i 13, Za-
kole 4 i 9 oraz Szkolna 4.

Z kolei wysokość dofinansowania, 
przyznanego Rumi w ramach kon-
kursu KAWKA (edycja 2015), to 
153 220 zł. Natomiast łączna dota-
cja dla wspólnot mieszkaniowych, 
w których miasto ma swoje udziały, 
wyniosła 1 140 860 zł.

Dofinansowaniem w ramach 
konkursu KAWKA (edycja 2015), 
które obejmuje wyłącznie przyłą-
czenie mieszkań do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, objęty jest gminny 
budynek mieszkalny przy ul. Kom-
batantów 25, a także 6 wspólnot 
mieszkaniowych: Kombatantów 6, 
23 i 27, Sabata 7 i 11 oraz Zakole 6.

 
EfEKTY WIdAć 
GOłYM OKIEM

Prace postępują dynamicznie 
od 2017 roku, wykorzystano na-
wet okres zimowy – nie tylko na 
działania wewnątrz budynków, ale 
również  na elewacjach. Możliwość 
wykonywania zewnętrznych prac 
dociepleniowych uzależniona jest 
głównie od temperatury powietrza 
oraz w mniejszym zakresie od jego 
wilgotności. Okres zimowy nie jest 
więc przeszkodą, dopóki termo-
metry nie wskażą mniej niż 3° C, 
a takie właśnie warunki pogodowe 
zdarzają się w regionie stosunkowo 
często. W ramach przedsięwzięcia 
wymienionych zostanie łącznie po-
nad 200 pieców węglowych.

Więcej elewacji, 
mniej starych pieców
RUMIa | Od zeszłego roku trwają intensywne prace przy budynkach zlokalizowanych na Zagórzu – obiek-
ty są sukcesywnie ocieplane, a w części mieszkań odbywają się prace instalacyjne.

Na potrzeby akcji miasto zostało 
podzielone na sektory, a do każde-
go obszaru przydzielono koordy-
natora. To właśnie koordynatorzy 
będą rozdawać specjalnie ozna-
czone worki na śmieci oraz jedno-
razowe rękawiczki. Każdy uczest-
nik akcji otrzyma także opaskę 
uprawiającą do odbioru nagrody. 
Zgodnie z planem akcja ma się za-
kończyć o godzinie 13:00.

Natomiast o godzinie 16:00 
w parku Żelewskiego czekać będą 
rozmaite atrakcje, w tym ekozum-
ba, występ znanego z telewizji 
brzuchomówcy, pokaz mody eko-
logicznej, prezentacja psów oraz 
koncert w wykonaniu finalistów 
konkursu „Rumski wokal”. 

Więcej informacji znajduje się 
na stronie rumia.eu.

Nagrodą za sprzątanie 
miasta – upominki i festyn
RUMIa | W sobotę w Rumi odbędzie się sprzątanie tzw. 
dzikich wysypisk śmieci. 

MIejsca zbIóRek gRUp spRzątających 
(wszystkIe – 10:15): MOsIR Ul. MIckIewIcza 49, Ul. dąbROwskIe-
gO 107, ObOk stacjI kUltURa (dwORzec RUMIa), Ul. ŚwIętOjań-
ska 11, plac zabaw pRzy Ul. tOwaROwej, bOIskO pRzy Ul. saba-
ta, Ul. góRnIcza 19, Ul. batORegO 29, stacja pkp RUMIa janOwO, 
MOst na Ul. kazIMIeRskIej.

         burmistrz miasta rumi

   ogłasza nabór na wolne 
   stanowiska pracy w urzędzie miasta rumi: 

Inspektor w Referacie Planowania Prze-1. 
strzennego w Wydziale Urbanistyki i Archi-
tektury, w niepełnym wymiarze czasu pracy 
– 0,5 etatu.

Podinspektor w Biurze Obsługi Mieszkańców 2. 
Wydziału Ogólno-Organizacyjnego w pełnym 
wymiarze czasu pracy – 1 etat.

 
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna 
jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Rumi /www.bip.rumia.pl/
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okręgowe Przedsiębiorstwo energetyki 
cieplnej sp z o.o. informuje, że od dnia 12-
06-2018 od godz. 6:00 do dnia 17-06-2018 
godz. 20:00 zostanie wstrzymana do-
stawa ciepła  dla wszystkich odbiorców 
ciepła zasilanych z zakładu energetyki 
cieplnej Wejherowo.

Przerwa spowodowana jest konieczno-
ścią modernizacji źródła ciepła, ciepłow-
ni „Nanice” w Wejherowie przy ul. Starom-
łyńskiej 41, polegająca na:  

Modernizacji układu hydraulicznego.1. 
Modernizacji automatyki AKPiA. 2. 

W zakres modernizacji układu  hydrau-
licznego ciepłowni wchodzi: 

demontaż istniejącej i montaż nowej •	
armatury odcinającej i regulacyjnej, 
zaworu bezpieczeństwa na rurociągach 
zasilających i powrotnych magistrali 
zasilających miasto w kier.: Śmiechowo, 
Kaszuby, i Stare Miasto – Chopina
demontaż i montaż nowych kryz po-•	
miarowych
montaż instalacji zmiany temperatury •	
zasilania kierunku Stare Miasto – Cho-
pina
montaż instalacji stabilizacji ciśnienia •	
zładu – zawór upustowy
montaż króćców na armaturę pomiaro-•	
wą, montaż termometrów i manome-
trów.

W zakres modernizacji automatyki 
aKPia wchodzi:

montaż i uruchomienie szafy sterowni-•	
czej pomiarów ogólnych SPO
montaż i uruchomienie szafy elektrycz-•	
nej zmieszania ciepłego
montaż siłowników elektrycznych regu-•	
lujących przepływ czynnika grzewczego 
w magistralach w kier.: Śmiechowo, Ka-
szuby, i Stare Miasto – Chopina
montaż przetworników kryz pomiaro-•	
wych oraz osprzętu 
montaż przetworników ciśnień w ma-•	
gistralach w kier.: Śmiechowo, Kaszuby, 
i Stare Miasto – Chopina
montaż czujników temperatur w magi-•	
stralach w kier.: Śmiechowo, Kaszuby, 
i Stare Miasto – Chopina.

W związku z faktem, że w instalacjach 
wewnętrznych będzie tylko zimna woda 
prosimy o uwzględnienie tej okoliczno-
ści i niekorzystanie z kranów z ciepłą 
wodą, aby w konsekwencji niepotrzeb-
nie nie zwiększać rachunku.

Informacja o ewentualnym skróceniu ter-
minu przerwy w dostawie CO i CWU zosta-
nie zamieszczona na stronie internetowej: 
www.opecgdy.com.pl
Ciepło OPEC dociera do połowy mieszkań-
ców Wejherowa za pomocą rozbudowanej 
sieci ciepłowniczej, której serce stanowią 

ciepłownia i elektrociepłownia gazowa 
w Nanicach. 
Łączna długość sieci magistralnych, prze-
syłowych i przyłączy wynosi ponad 40 km. 
Ciepłownia węglowa w połączeniu z blo-
kiem kogeneracji sprawia, iż w przypad-
ku wysokiego zapotrzebowania, czy też 
stanów awaryjnych posiada wystarczają-
cy zapas mocy z pozostałych jednostek. 
Gwarantuje zatem bezpieczeństwo ener-
getyczne odbiorcom ciepła OPEC.

Mając na względzie dbałość o infrastruktu-
rę ciepłowniczą i przeciwdziałanie nieocze-

kiwanym awariom, ze względu na pogodę 
celowo w sezonie letnim dokonujemy nie-
zbędnych modernizacji i napraw. Za wszel-
kie niedogodności przepraszamy.

biuro obsługi Klienta: infolinia 0 800-
380-006 (bezpłatna), tel. 58 627-39-62 
lub 58 677-97-97   

informacja o przerwie w dostawie ciepła 
w Wejherowie w dniach 12 – 17 czerwca br.
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Tegoroczne obchody Dnia 
Dziecka rozpoczęły integracyjne 
igrzyska sportowe „Olimpiada 
Uśmiechu”. Uczestnicy rywali-
zowali w sześciu konkurencjach: 
biegu z jajkiem (piłeczką), roga-
tych skokach, biegu w workach, 
jeździe na czterech kółkach (de-
skorolce), słodkim konkursie (je-
dzenia pączków na czas) i biegu 
ze skakanką.

Najlepszą ekipą okazała się 

drużyna Pułku Czarneckiego, 
srebrny medal zdobyli Tytani 
Wejherowo, a na najniższym 
stopniu podium stanęła drużyna 
„Widowni”. Czwarte miejsce zaję-
ła Straż Miejska, piąte Harcerze, 
a ostatnie przypadło OSP Wejhe-
rowo.

Najmłodsi mieli okazję tańczyć 
zumbę, a Pułk Czarnieckiego 
przygotował szereg historycz-
nych zabaw dla najmłodszych.

Nie zabrakło też pokazu pierw-
szej pomocy PCK i sztuk walki, 
malowania buziek, piłkarskich 
atrakcji z Błękitnymi Wejherowo, 
gier i zabaw z Tytanami Wejhe-
rowo. Była podróż żółtą syrenką 
i przygoda z nutą języka angiel-
skiego. Cały czas do dyspozycji 
najmłodszych były liczne stoiska 
z zabawkami i słodkościami, czy 
choćby dmuchańce i skakańce, 
które także cieszyły się sporym 

zainteresowaniem wśród naj-
młodszych.

- Wszystkim bardzo dziękuje-
my za pomoc, wsparcie i uczest-
nictwo .- mówią Jacek i Marcin 
Drewa, współorganizatorzy akcji. 
- Szczególnie dziękujemy wszyst-
kim dzieciom- tym młodszym 
i tym trochę starszym! Dzięku-
jemy mieszkańcom Wejherowa 
za obecność oraz dużo uśmiechu 
z ich strony. Zawsze mocno od-

czuwamy życzliwość i przychyl-
ność wielu wspaniałych ludzi. 
Poprzez to, ze dorośli potrafią 
wspólnie działać, wygrywają 
dzieci, które są najważniejsze i to 
nie tylko tego dnia. 

Na zabawę w Parku Miejskim 
zaprosili prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt,  Wejhe-
rowskie Centrum Kultury i Jacek 
Drewa. 

/raf/

Olimpiada Uśmiechu i inne atrakcje
wejheROwO | 
W wejherowskim Parku 
najmłodsi spędzali 
swoje święto – Dzień 
Dziecka. Z myślą o nich 
przygotowano szereg 
atrakcji.
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Rodzinny festyn rozpoczął się w samo południe 
w Rodzinnym Parku Miejskim nad rzeką. Co 
w tym roku czekało na najmłodszych? Konkur-
sy, animacje, zabawy i darmowe dmuchane mia-
steczko. Uczestnicy mogli też poznać od kuchni, 
jak działa energia odnawialna, dowiedzieć się czy 
jabłko przewodzi prąd i wypróbować swoich sił 
na energorowerze. Na obrzeżach parku ustawiły 
się FoodTrucki. Nie zabrakło oczywiście konkur-
sów z nagrodami.

Natomiast w redzkim Aquapark odbył się 
festyun z Radiem Zet. Było więc spotkanie 
z postaciami z bajek Disneya oraz Extra Party 
w strefie Radia ZET, gdzie przygotowano praw-
dziwe studio nagrań. Ponadto można było zro-
bić pamiątkowe zdjęcie w foto budce, zakręcić 
kołem fortuny i wziąć udział w wielu zabawach 
i konkursach z nagrodami.

Uczestników odwiedził też zwycięzca programu 
„Twoja twarz brzmi znajomo” Filip Lato./raf/

Festyn w parku i zabawa przy aquaparku
Reda | Całe miasdto w niedzielne popołudnie opanowały dzieci. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano aż dwie imprezy. 
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Wydarzenie odbywało się w mi-
nioną niedzielę (3 czerwca) na sta-
dionie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi. Pomysł zde-
cydowanie przypadł do gustu naj-
młodszym mieszkańcom miasta 
i okolic, o czym świadczyć może 
frekwencja na „festiwalu dmu-
chańców”.

Zajęcia sportowe, popcorn i wata 
cukrowa, a także kilkanaście dmu-
chanych zamków i zjeżdżalni. 
Między innymi takie bezpłatne 
atrakcje czekały na dzieci, które 

uczestniczyły w miejskim festynie. 
Dopisywały nie tylko humory, ale 
i pogoda, a osoby potrzebujące 
ochłody, mogły przejść przez tzw. 
wodną kurtynę. Ponadto ratowni-
cy medyczni tłumaczyli chętnym 
podstawowe zasady udzielania 
pierwszej pomocy.

Organizatorami wydarzenia, 
w którym uczestniczyły tysiące 
osób, byli: Rugby Club Arka Ru-
mia, Salos Rumia, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Rumi oraz 
urząd miasta. Wstęp był wolny.

„Festiwal dmuchańców” 
przyciągnął tłumy
RUMIa | W nagrodę za udział w szeregu sportowych konkurencji, można było bezpłatnie korzystać z wielu atrakcji – 
taka idea przyświecała obchodom Dnia Dziecka w Rumi. 

JOLANTA KRóL, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Rumi:

– Jestem naprawdę mile zaskoczona frekwencją. Warunki 
pogodowe były doskonałe, dlatego obawiałam się, że większość 
mieszkańców wybierze plażę. Tak się jednak nie stało. Rodzice 
oraz dziadkowie z dziećmi uczestniczyli wspólnie w konkuren-
cjach sportowych, po których otrzymywali możliwość korzystania 
z przygotowanych atrakcji. Frekwencja pokazała, że takie rodzinne 

wydarzenia sportowe są nam potrzebne. W Rumi mieszka coraz więcej młodych ludzi 
z dziećmi, dla których jest to naprawdę świetnie spędzony czas i wspaniała zabawa.

Tym razem 10 km trasa 
w pełnym słońcu, wiodła 
do Ośrodka Leśno-Edu-
kacyjnego Muza, gdzie na 
wszystkich czekał już leśnik 
z Nadleśnictwa Wejhero-
wo, który z prawdziwą pa-
sją wprowadził liczną grupę 
dzieci w tajniki świata fauny 
i flory w lesie. Kolejną, rów-
nie wyczekiwanym punktem 
programu było oczywiście 
wspólne pieczenie kiełba-

sek! Dzieci mogły również 
wziąć udział w grach i zaba-
wach przygotowanych przez  
członków BKR, natomiast 
po wspólnej zabawie wszyscy 
zostali obdarowani słodycza-
mi i drobnymi upominkami. 
Bolszewski Klub Rowerowy 
Cyklista dziękuje wszystkim 
uczestnikom za wspólna za-
bawę a Nadleśnictwu Wejhe-
rowo za miłe przyjęcie. 

/uGW/

rowerowy wypad do leśniczówki
gM. wejheROwO | Jak co roku, już po raz szósty, Bol-
szewski Klub Rowerowy Cyklista zorganizował Rajd Ro-
dzinny z okazji Dnia Dziecka. 
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burmistrza miasta rumi 
o przystąpieniu do sporządzenia  

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt. ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2017r. poz. 1073 ze zm.), 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 środo-
wisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską Rumi:

- uchwały nr XlVi/615/2018 z dnia 
26 kwietnia 2018r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta rumi w re-
jonie pomiędzy ul. sobieskiego, te-
renami kolejowymi a rzeką zagór-
ską strugą

wraz z przeprowadzeniem strategicz-
nych ocen oddziaływania na środowi-
sko dotyczących ww. projektu.
Załącznik graficzny do ww. uchwa-
ły, określający granice przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu  
znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miasta Rumi oraz na stronie inter-
netowej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski 
do ww. projektu oraz do prognozy od-
działywania na środowisko w formie 
pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi 
na adres: urząd miasta rumi, ul. so-
bieskiego 7, 84-230 rumia oraz ust-
nie do protokołu lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrzenia ich bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym na ad-
res e-mailowy: planowanieprzestrzen-
ne@um.rumia.pl w terminie do dnia 
29.06.2018r.
Wniosek powinien zawierać: nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia 
wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE                                       158/2018/DB



Wyjątkowe obrady odbyły się we 
wtorek (29 maja) na terenie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi. Reprezentanci każdej pla-
cówki przedstawili zebranym wła-
sny projekt uchwały, który ich zda-
niem mógłby uatrakcyjnić miasto. 

Młodzi radni wnioskowali 
między innymi o rewitalizację 
parku przy ulicy Chełmińskiej, 
utworzenie miasteczka rowero-
wego, budowę parku rozrywki, 
kampanię informacyjną dotyczą-
cą ochrony środowiska, a także 
przeprowadzenie zajęć z pierw-
szej pomocy. Po burzliwych dys-
kusjach wszystkie uchwały zosta-
ły pozytywnie przegłosowane. 

I choć w praktyce decyzje te nie 
mają mocy prawnej, nie oznacza 
to, że nie mają dla samorządow-
ców żadnego znaczenia. 

Dziecięcą sesję Rady Miejskiej 
Rumi, zgodnie z oficjalną formułą, 
poprowadził przewodniczący ariel 
sinicki. Na sali obecni byli także 
burmistrz miasta oraz zastępca 
burmistrza Piotr Wittbrodt.
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Sesja rady miejskiej 
opanowana przez dzieci
RUMIa | Od przedszkolaków, przez uczniów szkół podstawowych, aż po młodzież – z okazji Dnia Dziecka 
i w ramach projektu „Rumia oczami dzieci” uczniowie lokalnych szkół wcielili się w radnych. 

Po oficjalnej części spotkania, mło-
dzi radni udali się na słodki poczęstu-
nek w postaci lodów, a także otrzy-
mali specjalne certyfikaty i zestawy 
miejskich gadżetów.

Warto wspomnieć, że to już druga 
sesja, w której aktywnie uczestni-
czyli najmłodsi mieszkańcy miasta. 
Podobne zebranie po raz pierwszy 
odbyło się w zeszłym roku, również 
z okazji Dnia Dziecka.

MIChAł pASIECzNY,
burmistrz Rumi

– Naprawdę jestem pod wrażeniem przygoto-
wania dzieci i młodzieży, a także poziomu, jaki 
prezentują ich pomysły. Warto podkreślić, że 
samorząd również dostrzega podobne potrzeby, 
co pokazuje, że zaprezentowane uchwały były 
przemyślane. Takie spotkania z naszymi dziećmi 
i młodzieżą po prostu napawają dumą.

”Dziecięcą sesję 
zgodnie z oficjalną 
formułą, poprowa-
dził przewodniczący 
Ariel Sinicki.

Program powstał dzięki zaanga-
żowaniu lokalnych społeczników 
i miejskich jednostek. 

– Gorąco zachęcam dzieci i mło-
dzież do udziału w naszym waka-
cyjnym cyklu. Program jest na tyle 
bogaty, że z pewnością każdy znaj-
dzie coś dla siebie – przekonuje 
Piotr Wittbrodt, zastępca burmi-
strza Rumi. – Zadowoleni powinni 
być nie tylko miłośnicy rozmaitych 
gier i podobnych rozrywek, ale 
również młodzież interesująca się 
sportem oraz dzieci żądne podróż-
niczych przygód. Akcja Lato to 
także świetna okazja do zawarcia 
przyjaźni, być może nawet na całe 
życie – podkreśla.

Informacje 
o programie:

MIEJSKA bIbLIOTEKA 
pUbLICzNA W RUMI

Podczas wakacji Stacja Kultura 
zaprasza do korzystania ze stałej 
oferty (księgozbioru, stanowisk 
komputerowych, konsoli do gier 
Xbox) oraz różnorodnych zajęć 
i warsztatów przygotowanych 
z myślą o letnich wakacjach. 
Chętni będą mogli nauczyć się 
lub podszlifować język hiszpański 
i niemiecki oraz własnoręcznie 
stworzyć ceramikę, ekologiczną 
biżuterię i czerpany papier. Po-
nadto każdy wtorek będzie się za-
czynać od zajęć czytelniczych dla 
najmłodszych.

MIEJSKI dOM 
KULTURY W RUMI

Wakacje w MDK-u rozpoczną 
się od wycieczki autokarowej, 
w ramach której najmłodsi będą 
mogli korzystać z żaglówek i ka-
jaków, a także popływać w jezio-
rze i upiec kiełbaski na ognisku. 
Następnie zaplanowano rodzinne 
spektakle artystyczne, warsztaty 
i półkolonie. Natomiast zwień-
czeniem wakacji będzie kolejna 

wycieczka autokarowa, podczas 
której dzieci i młodzież odwiedzą 
Muzeum Bałtyku, zobaczą wy-
stawę lego oraz przejdą labirynt 
w polu kukurydzy.

dOM KULTURY 
SpółdzIELNI 

MIESzKANIOWEJ 
„JANOWO”

Spółdzielnia przygotowała wa-
kacyjną ofertę z myślą o dzie-
ciach i młodzieży w wieku od 7 
do 15 lat. Najmłodsi będą mogli 
skorzystać m.in. ze szkoły tańca 
i nauki gitary biwakowej, warsz-
tatów plastycznych, a także zagrać 
w kręgle, gry planszowe i mini fo-
otball. Chętni będą mieli również 
okazję wybrać się na wycieczkę 
autokarową, by zwiedzić zamek 
krzyżacki oraz muzeum piernika, 
zobaczyć osadę łowców fok czy 
też przejechać się bryczką.

MIEJSKI OŚROdEK 
SpORTU I REKREACJI 

W RUMI

Miłośnicy aktywnego wypo-
czynku będą mogli nauczyć się 
jazdy na rolkach, pograć w teni-
sa stołowego, a także skorzystać 
z pływalni. Ponadto na poszcze-
gólnych boiskach będą się odby-
wać turnieje „piątek piłkarskich”, 
pojedynki w tenisa oraz rozmaite 
gry i zabawy.

SALEzJAńSKIE 
STOWARzYSzENIE 

WYChOWANIA 
MłOdzIEżY

Stowarzyszenie zaprasza na pół-
kolonie, które odbędą się w dwóch 
kilkudniowych turnusach.

Wakacyjna oferta 
dla najmłodszych
RUMIa | Program Akcja Lato 2018 przewiduje aktywny wypoczynek 
w lipcu i sierpniu, a wśród atrakcji będą warsztaty, zmagania sporto-
we, gry, zabawy oraz wspólne wycieczki. 

Program jest współfinansowany
 ze środków miasta. Szczegółowe 

informacje na temat każdego 
z powyższych wydarzeń można 

uzyskać bezpośrednio 
u organizatorów.

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ zadzwoń: 660 731 138
REKLAMA                        115/2018/RL
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W niedzielne przedpołudnie miłośnicy bie-
gania ponownie połączyli siły i razem zmierzy-
li się z kolejnym poważnym wyzwaniem. Tym 
razem celem akcji była pomoc 9 letniej Patrycji 
Bieszke, która potrzebuje zakupu specjalistycz-
nego sprzętu wartego ok. 30 tys. zł.

Trasa przebiegała przez tereny Parku Miej-
skiego w Wejherowie. Jedno okrążenie to do 
pokonania dystans około 1600 m. Każdy z Su-
perbohaterów sam decydował, ile okrążeń chce 
przebiec (od 1 do 5). Każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy medal. /raf/

Superbohaterowie pobiegli dla Patrycji
wejheROwO | Setki mieszkańców Wejherowa i okolic - zarówno ci najmłodsi, jak 
i nieco starsi – stanęło na starcie charytatywnego Biegu Superbohaterów. 
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„Oditer” to ośrodek terapii 
i diagnozy dla dzieci, w którym 
porad udzielają lekarze specjaliści 
z zakresu psychiatrii, neurologii, 
rehabilitacji, hematologii, onko-
logii i pediatrii. Ponadto można 
tam wykonać badania metodą 
STAT u dzieci pomiędzy 24 a 36 
miesiącem życia z podejrzeniem 
całościowych zaburzeń rozwojo-
wych czyli autyzmu.

- Zajmujemy się szeroko pojętą 
diagnostyką, rehabilitacją i tera-
pią dzieci z rozmaitymi zaburze-
niami rozwojowymi – wyjaśnia 
dr Marek Kużel, pediatra i kie-
rownik ośrodka. - Prowadzimy 
też pełną diagnostykę w zakresie 
autyzmu, ADHD, zaburzeń lę-
kowych, bólów psychogennych, 
zespołu Aspergera, zaburzeń 
w zachowaniu czy zaburzeń od-
żywiania (jak np. anoreksja czy 
bulimia). Mamy też możliwość 
przeprowadzenia komplekso-
wych ćwiczeń (rewalidacji), do 
której stosujemy między innymi 
terapię EEG-Biofeedback.

Warto dodać, że terapia  EEG-
Biofeedback poprawia koncen-
trację, powoduje wzrost kreatyw-
ności, prowadzi do wyciszenia 
się i zwiększa zdolność do radze-
nia sobie ze stresem, poprawia 
nastrój, samoocenę i powoduje 
lepszą organizację i sprawniejsze 

podejmowanie decyzji. Jest ona 
pomocna także u osób zdrowych. 
Dzięki niej można lepiej przy-
swajać nowe informacje, szybciej 
i efektywniej uczyć się. 

- Wiele dzieci i młodzieży ma 
problemy z nadwrażliwością, 
zaburzeniami snu, nastroju, nie-
umiejętnością radzenia sobie 
ze stresem i zmiennym nastro-
jem – dodaje dr Marek Kużel. 
- Należy wówczas skonsultować 
się z psychologiem, psychotera-
peutą czy psychiatrą. Również 
takie konsultacje prowadzimy 
w naszym ośrodku. Oprócz tego 
zajmujemy się badaniami nie-
tolerancji pokarmowej. To bar-
dzo istotna kwestia, ponieważ 
gdy jesteśmy na jakieś pokarmy 
uczuleni, to występować mogą  
pewne objawy, które mogą być 
zbieżne z objawami takimi, jak 
bóle głowy, migrena, zaburzenia 
koncentracji, zespół ADHD czy 
autyzm. Zmieniając dietę mo-
żemy zmienić swoje zachowanie  
Oczywiście przy pomocy diety 
nie wyleczymy z autyzmu czy 
ADHD, ale możemy zredukować 
lub całkowicie wyeliminować 
niektóre objawy. 

Oditer współpracuje z labora-
torium w Hamburgu  w kierunku 
diagnozowania chorób rzadkich 
takich jak choroba  Pompego 

Pomóż swojemu dziecku!
wejheROwO | Jak najszybsza i właściwa diagnoza oraz odpowiednia terapia są kluczowe w przypadku problemów zdrowotnych dzieci. Pomoc moż-
na uzyskać w specjalistycznym ośrodku terapii i diagnozy dla dzieci. 

czy też choroba Fabryego. Warto 
dodać, że diagnostyka w tym kie-
runku jest bezpłatna. 

Jeśli więc rodzic zauważy jakieś 

niepokojące objawy u swojego 
dziecka, jak np. niezgrabność 
ruchowa, nadpobudliwość, pro-
blemy z koncentracją, zaburzenia 

lękowe, osowiałość, szybkie mę-
czenie się – warto jak najszybciej 
zgłosić się do Ośrodka Diagnosty-
ki i Terapii „Oditer”.

OdIteR
Ośrodek 
diagnostyki 
i terapii
ul. Św. jana 7b
wejherowo
tel. 883 240 243



NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

SpRzEdAM działkę budowlaną, Kębłowo Nowo-
wiejskie / Lębork, 1100 m2, cena 39.000 zł, tel. 602 
306 210

SpRzEdAM działkę ogrodniczą, szklarnia, domek, 
oczko wodne, słoneczna, tel. 538 443 446

SpRzEdAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898  

SpRzEdAM nieuzbrojoną działkę budowlaną, 821 
m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, do morza 
ok. 3 km, tel. 793 903 536

SpRzEdAM działki budowlane w Żukowie pow. 0d 
890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone droga utwardzona 
kostka polbruk. Cena 150zł/m2.

WYNAJMĘ

WYNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

pOSzUKUJĘ WYNAJĄć

JESTEM zainteresowana wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

KUpIĘ

KUpIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, do 
remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SpRzEdAM

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

SPRZĘT ELEKT.

SpRzEdAM DVD PHILIPS, cena 120 zł, Wejherowo, 
tel. 574 688 023

SpRzEdAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vo-
bis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 1000 zł, 
505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

SzKOdY komunikacyjne, majątkowe, likwidacja, wy-
ceny, kosztorysy, opinie. Tel. 601-631-835 

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

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

SINGLE men, 33 age mild, make type model, l am 
search Woman, 29 – 59 age, sponsor, Sopot, Uwe 
574 797 077

SEX-sex-sex to lubię, gorąca blondi pozna panów 
sponsorów, tel. 514 120 213, Sopot

RÓŻNE

dREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porąba-
ne, ułożone, możliwy transport, tel. 506 250 477

SIANO, słoma w balotach, 120x150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość transportu, tel. 
506 250 477

SpRzEdAM małą lodówkę, stan bardzo dobry, Wej-
herowo, tel. 517 159 871

SpRzEdAM meble pokojowe z szafą kolor mahoń, dł 
3,30, wys.2 mtr., cena 400 zł, tel. 58 / 778 17 35

SpRzEdAM dwa fotele typu Finki, 150 zł, tel. 507 
486 424

SpRzEdAM rower 3 przerzutki, Shimano, bardzo 
dobry, stan 650 zł, tel. 507 486 424

pRzETRzĄSARKO zgrabiarka oraz pająk do siana, 
tel. 600 667 860

bECzKI plast, 200 l., tel. 511 841 826

SpRzEdAM krzesełko do karmienia maluszka, 
st.bdb, 45 zł, tel. 603 291 293

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

SpRzEdAM materac rehabilitacyjny, grzejnik z lam-
pą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 767

złOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 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 grobowiec w Pierwoszynie, 4osobowy, 
tel. 607 291 564

zIMNA WOJNA
piątek, 08 czerwca 2018, 21:00
sobota, 09 czerwca 2018, 21:00 
niedziela, 10 czerwca 2018, 21:00

pOzYCJA ObOWIĄzKOWA
sobota, 09 czerwca 2018, 20:00 
niedziela, 10 czerwca 2018, 20:00
poniedziałek, 11 czerwca 2018, 21:00

oGłoSzenia Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ express biznesu

KINO

WCK.ORG.pL

SzUKASz pRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!

REKLAMA                  33/2018/RL

zAAdOpTUJ

OTOz ANIMALS 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

pOMóż NAM pOMAGAć
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

WAżNE TELEfONY

Żurek

Pako

elsa

Wafelek

pusia

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? 
Nagrywasz filmy?

NApISZ DO NAS!  
redakcja@expressy.pl

Psiak został znaleziony 
w miejscowości Orle. Jest 
bardzo zadbany, przyjazny. 
Szukamy właściciela!

Choć moje życie nie było ko-
lorowe, wciąż mam nadzieję 
na lepsze dni. Zamknięty 
w domu jak w więzieniu.

Sunia jest zadbana, w chwili 
przyjęcia miała na sobie 
skórzaną obrożę. Poszuku-
jemy właściciela suczki.

Kociak jest jeszcze trochę 
nieufny wobec ludzi ale 
mocno wierzymy, że już nie-
bawem zaufa opiekunom.

Pusia szuka najwspanial-
szego domu na świecie, 
kotka jest typowym 
domowym przytulakiem.

REKLAMA               107/2018/DB

OGŁOSZENIE                                                            334/2017/DB510 894 627

REKLAMA                                   U/2016/RL

08-06-2018
bella i Sebastian 3 2d dubbing            11:30
bella i Sebastian 3 2d dubbing            16:00
han Solo: Gwiezdne wojny 
- historie 2d dubbing            18:00
deadpool 2 2d napisy            18:30
zimna wojna             21:00

09-06-2018
bella i Sebastian 3 2d dubbing            11:30
bella i Sebastian 3 2d dubbing            15:30
han Solo: Gwiezdne wojny 
- historie 2d dubbing            18:00
pozycja obowiązkowa 
2d napisy             20:00
zimna wojna             21:00

REKLAMA                  49/2018/DB

OGŁOSZENIE                                  150/2018/DB



Zapowiada się bar-
dzo ciekawe wyda-
rzenie, wpisujące się 
w obchody 100-lecia 
odzyskania niepodle-
głości.
Wiele organizacji, 
które zapowiedziały 
udział w Przemar-
szu, przygotowuje 
sporą ilość postaci 
z historii Polski 
i z polskiej literatury. 
Towarzyszyć nam 
będą symbole Orła 
Białego z różnych 
okresów historii 
naszej Ojczyzny. 
Ponadto: zabytkowe 
samochody, wśród 
nich najważniejszy, 
z 1918 roku, z Jó-
zefem Piłsudskim, 
ponadto wspólne 
radosne śpiewanie. 
Wraz z zespołem Fu-
cus przygotowaliśmy 
700 śpiewników, któ-
re rozdamy uczestni-
kom imprezy. Na tym 
nie koniec atrakcji. 
Dla dzieciaków wata 
cukrowa i słodkie 
ciasteczka w bar-
wach narodowych. 
Dziękując w tym 
miejscu wszystkim, 
którzy włączyli 
się w organizację, 
w tym patronom, 
współorganizatorom 
i sponsorom, zachę-
camy wszystkich 
mieszkańców Wejhe-
rowa do wspólnego 
świętowania. Mile wi-
dziane przebranie się 
za postacie związane 
z historią Polski. 

Zapraszamy!

WOJCIECh 
RYbAKOWSKI,
Prezes 
Stowarzyszenia 
Misternicy 
Kaszubscy
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W SKRóCIE

Gladiatorki 
zagrają w rumi
Zawodniczki Rugby Club 
Arka Rumia rozegrają 
w sobotę kolejny turniej 
o Mistrzostwo Polski w rug-
by siedmioosobowym. 
Będzie to ostatni z trzech 
mistrzowskich turniejów. 
W poprzednich dwóch Gla-
diatorki spisały się bardzo 
dobrze – zajęły dwa razy 
trzecie miejsce. Zawody 
odbędą się na stadionie 
MOSiR. Start o 10:00.

GoSrit walczy 
o i ligę!
Kobieca drużyna tenisa sto-
łowego z Luzina w ostatnim 
meczu sezonu pokonała 
8-2 zespół Emdeku Byd-
goszcz. Tenisistki stołowe 
zdobyły mistrzostwo II 
ligi i tym samym zapew-
niły sobie udział w meczu 
barażowym o awans do 
kobiecej I ligi tenisa stoło-
wego. Pierwszy pojedynek 
czeka GOSRiT już w sobo-
tę – rywalem będzie LKTS 
Luboń, a mecz w Luzinie 
rozpocznie się o 12:00.

PzS nr 1 wygrywa 
Licealiadę
We wtorek na stadionie 
Gryfa Wejherowo odbyła 
się Powiatowa Licealia-
da w Piłce Nożnej 11-o-
sobowej. Spośród trzech 
drużyn – PZS nr 4 w Wej-
herowie, PZS nr 2 w Rumi, 
PZS nr 1 w Wejherowie 
– najlepszy okazał się ten 
trzeci zespół, który poko-
nał obie pozostałe drużyny. 
Opiekunem zwycięskiej 
ekipy jest Artur Śmielak.

4. miejsce, które zajęliście, od-
powiada Waszym oczekiwa-
niom sprzed sezonu?

Myślę, że tak. Oczywiście 
wiemy, że mogliśmy zająć 
trzecie miejsce, gdybyśmy 
nie zawiedli w meczu z Brod-
nicą. Znaleźliśmy się jednak 
w czołówce, a na to liczyli-
śmy.

Wiadomo już, ile drużyn za-
gra w II lidze w przyszłym se-
zonie?

Nie, to wciąż się może zmie-
nić. Do I ligi awansował Sam-
bor Tczew, do III spadł MO-
SiR Kętrzyn, za to z I do II ligi 
spadła Olimpia Grudziądz. 
Kto jednak wejdzie z III ligi, 
ani w ogóle ile drużyn liczyć 
będzie II liga – tego ciągle nie 
wiadomo.

Kogo widzisz w roli faworytów 
nowych rozgrywek?

Na pewno silna będzie 
wspomniana Olimpia, która 
w ostatnich latach wędruje 
między I, a II ligą, z pewno-
ścią powalczyć może KPR 
Gryfino, które dzięki współ-
pracy ze szkołą mistrzostwa 
sportowego ma stały napływ 
młodych talentów. Jeziorak 
Iława może się włączyć, na 
pewno silny znów będzie 
SMS II Gdańsk, ale oni jako 
drugi zespół nie może grać 
w innych rozgrywkach, niż II 
liga. W tym sezonie zajęli 1. 
miejsce w lidze, ale awanso-
wał Sambor Tczew.

Tytani włączą się do walki 
o awans?

Mam nadzieję, że tak, że 

to już będzie ten moment, 
w którym uda nam się na-
wiązać walkę z najlepszymi. 
Nasi młodzi zawodnicy mają 
coraz większe doświadczenie 
i będą grać na coraz wyższym 
poziomie. Mamy młodą dru-
żynę, ale zyskującą ogranie 
i wchodzącą na wysoki po-
ziom.

Planujecie wiele ruchów ka-
drowych, czy stawiacie na sta-
bilizację w kadrze?

Zdecydowanie stawiamy na 
stabilizację. Na 99% żaden 
z naszych ważnych zawodni-
ków nie odejdzie, a jeśli cho-
dzi o wzmocnienia, to jest 
możliwe, że dołączy do nas 
dwóch, może trzech graczy, 
ale mamy jeszcze sporo czasu 
do nowych rozgrywek.

Tytani chcą 
powalczyć o I ligę!

pIŁka Ręczna | Rozmowa z zawodnikiem oraz wiceprezesem Tytanów 
Wejherowo, Robertem Wiconem.

CAłA ROzMOWA NA:

Wiele wskazuje na to, że najlep-
sza w tym sezonie czwartoligo-
wa drużyna z naszego powiatu 
na mecie sezonu 2017/2018 
zajmie czwarte miejsce. Zespół 
z Gniewina w ubiegłą niedzielę 
przegrał na wyjeździe 0-1 z GKS
-em Kolbudy, a w środę po sza-
lonym meczu uległ 3-5 Gromo-
wi Nowy Staw.

Wikęd Luzino odniósł 12. prze-
graną w sezonie. Podopiecz-
ni Grzegorza Lisewskiego nie 
mogą uznać ostatnich miesięcy 
za udane. Dopiero w Boże Cia-
ło przerwali serię 5 porażek, 
a w niedzielę znów uznali wyż-
szość rywali. Lepsze okazały 
się rezerwy Arki Gdynia, które 
wygrały 2-0. Wikęd w środę 
przegrał 0-3 z Gedanią Gdańsk. 
Luzinianie spadli na 10. miejsce 
w tabeli.

Bardzo ważne, być może klu-
czowe zwycięstwo odniósł Or-
kan Rumia. Na stadionie MO-

SiR pokonał on 3-1 rezerwy 
Bytovii Bytów. Do przerwy ru-
mianie prowadzili 2-0,  w dru-
giej połowie dołożyli jeszcze 
jedną bramkę, a zespół z Byto-
wa odpowiedział jedynie golem 
honorowym. Orkan przesunął 
się na 14. pozycję, a swoją prze-
wagę nad pozostającą w strefie 
spadkowej Cartusii Kartuzy 
zwiększył do 7 punktów. Do 
końca rozgrywek pozostały 
trzy mecze – Orkan wciąż nie 
może być pewny utrzymania – 
Cartusię czekają jeszcze: mecz 
z Orkanem w Rumi, spotkanie 
z ostatnim w tabeli Sokołem 
Wyczechy, a także spotkanie 
z Kaszubią Kościerzyna.

Z Kaszubią w Kościerzynie 
w niedzielę swoje spotkanie ro-
zegra Orkan, Stolem Gniewino 
w sobotę zagra na wyjeździe 
z Jaguarem Gdańsk, Wikęd Luzi-
no czeka mecz w sobotę o 16:00 
– zespół Grzegorza Lisewskiego 
podejmie Pogoń Lębork.

Orkan przybliżył 
się do utrzymania
pIŁka nOŻna | Zespoły z IV ligi w weekend rozegrały kolejne 
mecze i zbliżają się do finiszu rozgrywek.

masz cieKaWy 
temat/ zdJĘcie?
NAPISZ DO NAS!

k.grajkowski@expressy.pl

zawodniczki akademii Piłki siatkowej rumia 
udanie rozpoczęły sezon plażowy.

Siatkarki rumskiego klubu na kilka miesięcy za-
mieniają występy halowe na grę pośród pia-
sku i pod piekącym słońcem. Dwie pary wzięły 
udział w zawodach zorganizowanych w Pucku.
Para Kalina Chełmińska-Anna Korth podczas 
Mistrzostw Województwa Pomorskiego w Siat-
kówce Plażowej w kategorii juniorek zdobyły 
brązowy medal. Trzecie miejsce premiuje mło-
de siatarki do gry w Półfinale Mistrzostw Polski. 
W puckim turnieju wzięła udział jeszcze jedna 
para zawodniczek APS-u Rumia – Julia Bartosik 
i Jennifer Fois zajęły 9. miejsce.

rumsKie siatKarKi zdobyły medal na Plaży
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lp. nazwa drużyny PKt bramKi

1 GKS 1962 Jastrzębie 65 54-30

2 ŁKS Łódź 65 47-23

3 Warta Poznań 62 43-24

4 Garbarnia Kraków 57 48-35

5 Radomiak Radom 55 52-37

6 Olimpia Elbląg 50 43-42

7 Siarka Tarnobrzeg 47 49-49

8 GKS Bełchatów 46 50-43

9 gryf Wejherowo 46 42-46

10 Rozwój Katowice 44 36-44

11 Stal Stalowa Wola 44 44-39

12 ROW 1964 Rybnik 44 49-57

13 Znicz Pruszków 42 44-48

14 Błękitni Stargard 41 35-39

15 MKS Kluczbork 39 37-51

16 Wisła Puławy 36 34-44

17 Gwardia Koszalin 28 36-72

18 Legionovia Legionowo 27 36-56

imię i nazwisko mecze gole**

Wiesław Ferra 14 20

Dawid Leleń 22 28

Marcin Banaszak* 10

Paweł Brzuzy 30

Mateusz Goerke 35 2

Grzegorz Gulczyński 8 1

Przemysław Kamiński 22 0

Jan Sobociński 13 0

Krzysztof Wicki 34 6

Michał Ciarkowski 12 3

Mikołaj Gabor 27 2

Hieronim Gierszewski* 18 2

Fabian Kątny 1 0

Piotr Kołc 33 0

Maciej Koszałka* 4 0

Piotr Łysiak* 5 0

Rafał Maciejewski* 24 3

Kacper Małolepszy 3 0

Łukasz Nadolski 34 6

Jacek Wicon 29 3

Paweł Wojowski 15 1

Paweł Czychowski 11 2

Maciej Koziara 9 1

Piotr Okuniewicz 22 7

W sKładzie gryfa zagrali:

*odszedł w trakcie sezonu
** w przypadku bramkarzy gole stracone

młodzi gromią!
Pięć młodzieżowych zespołów gry-
fa grało w miniony weekend. cztery 
z nich odniosło zwycięstwa.
Piłkarze z CLJ ulegli 1-3 Lechii Gdańsk, 
mimo że do przerwy prowadzili z bia-
ło-zielonymi 1-0. Rocznik 2004 pokonał 
Wicher Wierzchucino 4-2, jeszcze wy-
żej wygrali o rok młodsi koledzy – Gryf 
pokonał MKS Władysławowo 6-2. Obie 
drużyny z rocznika 2006 wręcz rozgro-
miły swoich przeciwników – pierwszy 
zespół wygrał z GKS-em Linia aż 8-0, 
a drugi pokonał Cisowę Gdynia 6-0.

W Stargardzie żółto-czarnych wspiera-
ła liczna grupa kibiców, która już w 11. 
minucie miała powody do radości. 
Szybka akcja doprowadziła Pawła Czy-
chowskiego do sytuacji sam na sam 
z bramkarzem – napastnik nie pomy-
lił się i posłał piłkę do siatki. Niezbyt 
długo było dane Gryfowi cieszyć się 
z prowadzenia – w 25. minucie spotka-
nia arbiter podyktował rzut karny za 
zagranie ręką w polu karnym, którego 
dopuścił się jeden z zawodników przy-
jezdnych. Do piłki podszedł Patryk 
Skórecki i strzałem po ziemi pokonał 
bramkarza. Później atakowały na prze-
mian obie strony, brakowało jednak 
klarownych sytuacji. W 42. minucie 
mieliśmy drugą w tym meczu jede-
nastkę i drugą za zagranie piłki ręką – 
Burzyński, sunąc po murawie do ślizgu 
dotknął futbolówki ręką, co zauważył 
sędzia Liana i po raz drugi wskazał na 
„wapno”. Wykonanie jedenastki wziął 
na siebie Krzysztof Wicki, który wycze-
kał rzucającego się bramkarza i spokoj-
nie umieścił piłkę w siatce. 
Na początku drugiej połowy zawod-

nicy obu drużyn raczyli kibiców 
strzałami z dystansu, jednak były one 
niecelne i nie zmuszały do interwen-
cji bramkarzy. Kolejne minuty także 
nie dostarczały wielu emocji kibicom 
obu drużyn obecnym na stadionie 
w Stargardzie. Ten stan przerwał ze-
spół gości, który podwyższył swoje 
prowadzenie. W 70. minucie znako-
mitym strzałem z dystansu popisał 
się Paweł Brzuzy, a Ufnal musiał po 
raz trzeci wyjąć piłkę z siatki. Minęło 
osiem minut, a padł kolejny gol! Fa-
decki uderzeniem zza pola karnego 
przelobował Dawida Lelenia i Błękitni 
znów złapali kontakt z drużyną Gry-
fa.  W ostatnich minutach więcej było 
fauli niż zrywów drużyny ze Starogar-
du i ostatecznie zwycięstwo odniósł 
zespół Gryfa. Dla wejherowskiej ekipy 
była to czwarta wygrana z rzędu. 
Dzięki kolejnym trzem punktom żół-
to-czarni na koniec rozgrywek II ligi 
zajęli 9. miejsce i w przyszłym sezo-
nie zaczną rozgrywki Pucharu Polski 
nie od rundy wstępnej, lecz od 1/32 
finału.

Wygrana na koniec sezonu
II lIga | Bardzo udanie Gryf Wejherowo zakończył drugoligową kampanię – wygrał z Błękitnymi w Stargardzie i rzutem na 
taśmę awansował na 9. miejsce w tabeli.

błĘKITNI STARGARd 
– GRYf WEJhEROWO  2-3

Skórecki 25’k, Fadecki 78’ – Czychowski 11’, 
Wicki 42’k, Brzuzy 70’

błĘKITNI: Ufnal (83.Skiwrut) – Orłowski, Bu-
rzyński, Liśkiewicz, Gutowski, Fadecki, Włóka 
(64.Prawucki), Skórecki, Zdunek (56.Sitkow-
ski), Węsierski, Jaroch (46.Magnuski)

GRYf: Leleń – Gulczyński, Wicki, Wicon, Go-
erke, Brzuzy, Nadolski, Gabor (87.Kątny), Ko-
ziara (73.Wojowski), Maciejewski, Czychowski

fo
t. 

D
an

iel
 K

un
ik

ow
sk

i

fo
t. 

D
an

iel
 K

un
ik

ow
sk

i

lp. nazwa drużyny PKt bramKi

1 Garbarnia Kraków 33 26-14

2 gryf Wejherowo 33 24-16

3 ŁKS Łódź 27 26-12

4 Rozwój Katowice 27 20-16

GdYbY WzIĄć pOd UWAGĘ WYłĄCz-
NIE MECzE ROzEGRANE W TYM ROKU, 
GRYf WEJhEROWO zAJĄłbY 
W TAKIEJ TAbELI 2. MIEJSCE.
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