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Wcześniej tancerze z wejherow-
skiego Klubu Tanecznego Świat 
Tańca zakwalifikowali się do fi-
nału. Później wzięli udział w tym 
najważniejszym konkursie, w któ-
rym rywalizowali z najlepszymi 
zawodnikami na świecie.

Do finału zakwalifikowały się 
formacje: Children, Juniors 1, 
Juniors 2; soliści: Natalia Kobie-
la, Julianna Białk, Dobrosława 
Laskiewicz, Maria Dietrich oraz 

duety: Braciaki, Dominika Czapp 
I Dobrosława Laskiewicz, Anna 
Pryczkowska I Oliwia Rolbiecka. 

Tancerze dwukrotnie stawali na 
podium. Duet Braciaki (od kilku 
lat chłopcy trenują pod okiem 

Adriana Lipińskiego, jednocze-
śnie tańczą w jednej z formacji 
„Świata Tańca”) zdobył tytuł Wi-
cemistrzów Świata w kategorii 
Urban Style Duety w kategorii 
juniors, natomiast formacja Świat 

Tańca Children (której trenerem 
są Jacek, Joanna i Dominika Ber-
naśkiewiczowie) zdobyła 3 miej-
sce kategorii Urban Style forma-
cje children. 

/raf/

Tancerze wywalczyli 
wicemistrzostwo świata
WEJHEROWO | Wejherowscy tancerze z klubu „Świat tańca” zdobyli wicemistrzostwo świata w prestiżowym 
konkursie Dance Star Croatia 2019. Duet Braciaki (podopieczni trenera Adriana Lipińskiego i jednocześnie 
tancerze z Klubu „Świat Tańca”) otrzymali srebrne medale, zaś grupa Children - brązowe.
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Jak zaznaczają organizatorzy 
przedsięwzięcia, dopisała nie tylko 
pogoda, ale i frekwencja. Wśród 
uczestników imprezy z najwięk-
szym zainteresowaniem spotkała się 
kawiarenka, gdzie rodzice uczniów 
serwowali kawę i ciasto. Na brak 
atrakcji nie mogli narzekać przede 
wszystkim najmłodsi uczestnicy 

pikniku. Przygotowano dla nich 
m.in. kolorowy tor przeszkód, mini 
turniej piłkarski, zjeżdżalnię, zaba-
wy sportowe i zręcznościowe, ma-
lowanie twarzy, przejażdżki konne, 
a także loterię z atrakcyjnymi na-
grodami. Uczestnicy imprezy mieli 
też okazję podziwiania występów 
wokalnych oraz tanecznych. 

- Jesteśmy ogromnie wdzięcz-
ni wszystkim zaangażowanym 
w organizację pikniku osobom, 
szczególnie bardzo dużej liczbie 
rodziców, firmom i sponsorom, 
dzięki którym mogliśmy zaofe-
rować dzieciom kilka godzin wy-
pełnionych dobrą zabawą – mówi 
Iwona Nowicka, dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Redzie im. 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego. 
- Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom i zapraszamy za rok. 

Warto zaznaczyć, że w trakcie 
sobotniej imprezy zbierano środki 
na składane krzesła, które przez 
szkołę wykorzystywane są podczas 
różnego rodzaju uroczystości.

Radosna zabawa i moc atrakcji
REda | W sobotę mieszkańcy Redy całymi rodzinami przybyli na Piknik Rodzinny zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Były pokazy, zmagania sportowe i słodkie wypieki.

WEJHEROWO | Ludmiła i Kazimierz Gołąbkowie, działa-
cze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie zosta-
li wyróżnieni przez prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta Medalem Róży.
 
Medal w imieniu prezydenta wręczył jego zastępca Arkadiusz 
Kraszkiewicz. Uroczystość uhonorowania Medalem Róży odby-
ła się podczas Turnieju Strzeleckiego „O Miecz Jakuba Wejhera”.
Medal Róży został przyznany Państwu Gołąbkom w uzna-
niu zasług za wieloletnią oraz społeczną działalność na rzecz 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz kultywowanie boga-
tych tradycji Bractwa.
- Państwo Ludmiła i Kazimierz Gołąbkowie z sukcesem po-
dejmują się organizacji wielu zawodów Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego oraz aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym 
i społecznym Miasta – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa. - Niech Państwa działalność przy-
nosi satysfakcję i zadowolenie z podejmowanych działań do-
tyczących promocji miasta w kraju i zagranicą.
- Dziękujemy za to prestiżowe wyróżnienie i zapewniamy, że 
będziemy dalszej nasze miasto godnie  promować – powie-
działa Ludmiła Gołąbek. 
Bracia zrzeszeni w Kurkowych Bractwach Strzeleckich okręgu 
pomorskiego rywalizowali m.in. O Miecz Jakuba Wejhera. Turniej 
odbywał się na strzelnicy przy Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. 
Pierwsze miejsce w strzelaniu do Tarczy ufundowanej przez 
Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta zdoby-
ła Aldona Sambor-Sochaczewska z Kościerzyny, drugie miejsce 
– Piotr Czapiewski z Tczewa, trzecie - Krzysztof Tyda ze Staro-
gardu Gdańskiego, czwarte – Mariusz Adamczyk z miejscowo-
ści Czarne. 
/raf/

MEdaL Róży dLa
PańStWa GOłąBKóW

OgłOszenie
Burmistrza miasta rumi 

Burmistrz Miasta Rumi  ogłasza nabór na wolne sta-
nowisko pracy w Urzędzie Miasta Rumi
od Podinspektora do Inspektora w Wydziale inżynie-
rii Miejskiej, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna 
jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Rumi /www.bip.rumia.pl/

OgłOSzenIe 172/2019/DB
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Są pieniądze na przebudowę ulicy

W Ratuszu Miejskim w Wejhe-
rowie umowę podpisali Krzysz-
tof Hildenrandt, prezydent 
miasta Wejherowa, Jolanta So-
bierańska-Grenda, prezes Szpi-
tali Pomorskich i Andrzej Zie-
leniewski – wiceprezes Szpitali 
Pomorskich i jednocześnie szef 
wejherowskiej placówki. 

- Efektem tej umowy jest prze-
kazanie środków finansowych na 
rzecz Szpitali Pomorskich, a przede 
wszystkim na rzecz szpitala wejhe-
rowskiego – powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. - Jest tam 
modernizowany cały Oddział Uro-
logii, koszt tego remontu jest bar-
dzo wysoki. My – jako samorząd 

– biorąc pod uwagę, że ten szpi-
tal służy w dużej mierze naszym 
mieszkańcom, dotujemy go.

- To dla nas duże pieniądze – przy-
znała Jolanta Sobierańska-Grenda, 
prezes Szpitali Pomorskich. - Od-
dział Urologii jest ostatnim, który 
od wielu lat nie był remontowany. 
Wiele razy udowodniliśmy, że re-

Szpital realizuje
kolejne inwestycje
WE JHEROWO | 100 tys. zł przekaże miasto Wejherowo tutejszemu szpitalowi 
z przeznaczeniem na remont i wyposażenie Oddziału Urologii. To tylko część 
środków, jakie są potrzebne na tę inwestycję.

WEJHEROWO | W Wejherowie Śmiechowie uroczyście 
otwarto dom dziennego Pobytu „żyj godnie”.

Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Senio-
rów „Żyj godnie” działa od dziesięciu lat i jest grupą wspar-
cia m.in. dla seniorów, niepełnosprawnych, opiekunów osób 
z zaburzeniami pamięci i chorych na chorobę Alzheimera.
Podczas uroczystego otwarcia była wspólna zabawa przy 
muzyce, loteria fantowa, kiermasz rękodzieła artystycz-
nego, kiełbaski z grilla i domowe wypieki. W uroczystości 
uczestniczyli radni miejscy i powiatowi oraz przedstawi-
ciele Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
- Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, szczegól-
nie terapeutów oraz osoby z doświadczeniem  i otwartym 
sercem – mówi prezes stowarzyszenia Jolanta Węsierska. 
Seniorzy i niepełnosprawni z opiekunami oraz osoby, któ-
re dostrzegają u siebie problemy z pamięcią, mogą skorzy-
stać z zajęć terapeutycznych w środę w godzinach od 14:00 
do 18:00 oraz z warsztatów terapii zajęciowych we wtorek 
i piątek od godziny 14:00.  Placówka mieści się w budynku 
WSM przy ulicy Sikorskiego 77 A w lokalach 1 i 2. 
- Prowadzimy zajęcia z ćwiczeniami pamięci dla chorych, 
a z opiekunami przy herbatce możemy podzielić się trudami 
i radościami życia z chorym na Alzheimera – dodaje Jolanta 
Węsierska. – Można tu uzyskać wsparcie i konkretne pora-
dy. To bardzo ważne, aby z problemem nie zostać samemu. 
Do placówki przychodzą  także osoby, które nie mają roz-
poznania choroby Alzheimera, a już zauważają kłopo-
ty z pamięcią i zawczasu chcą temu przeciwdziałać. Sto-
warzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Senio-
rów „Żyj godnie” utrzymuje się z własnych składek oraz 
otrzymuje dofinansowanie z Urzędu Miejskiego i Staro-
stwa Powiatowego w Wejherowie. 
(dd)

dOM dziEnnEGO
POBytu OtWaRty
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W Pomorskim Urzędzie Wo-
jewódzkim wojewoda pomor-
ski Dariusz Drelich i zastępca 
prezydenta Wejherowa Beata 
Rutkiewicz oficjalnie podpisali 
umowę o dofinansowaniu.

Cała inwestycja ma kosztować 
ok. 6,5 mln zł, z czego niemal 
2,3 mln zł pochodzi ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
Przebudowa ul. Karnowskiego 
jest bezpośrednią kontynuacją 
już wykonanego przebudowy 
fragmentu ul. Ofiar Piaśnicy 
wraz z połączeniem (ronda) z ul. 
Karnowskiego i ul. Lelewela. 

- Budowa ul. Karnowskiego, 
to kolejny element Zachodniego 
Połączenia Drogowego Wejhe-
rowa – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 

– W ubiegłych latach oddaliśmy 
do użytku dwa odcinki w miej-
scach, gdzie dotychczas wcale nie 
było ulic. Jeden odcinek połączył 
ul. Ofiar Piaśnicy z ul. Nadrzecz-
ną -przedłużenie ul. Lelewela, 
a drugi połączył ul. Sucharskiego 
z drogą krajową nr 6. Budowa ul. 
Karnowskiego poprawi bezpie-
czeństwo ruchu i komfort jazdy, 
a rondo w ul. Przemysłowej nie-
wątpliwie zwiększy płynność ru-
chu w tym rejonie. 

Zakres prac:
Na długości 700 metrów 

wykonana zostanie nowa na-
wierzchnia, wybudowany zo-
stanie chodnik i ciąg pieszo-
jezdny wzdłuż drogi. W ramach 
inwestycji powstaną zjazdy do 
posesji, zatoki autobusowe, wy-

budowana zostanie także nowa 
kanalizacja deszczowa. Przeło-
żona zostanie sieć gazowa, wo-
dociągowa, kanalizacji sanitar-
nej oraz elektroenergetycznej. 

Wybudowane zostanie także 
rondo u zbiegu ulic Karnow-
skiego i  Przemysłowej (droga 
powiatowa). 

/raf/

WEJHEROWO | Wejherowo zdobyło dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 2,3 mln zł na 
przebudowę ul. Karnowskiego w Wejherowie. 

alizowane przez nas inwestycje wy-
konujemy rzetelnie, po gospodarsku 
i myślę, że wciąż idziemy w kierun-
ku nowoczesności i poprawy jakości 
świadczonych usług. 

Andrzej Zieleniewski podkreśla, 
że otrzymane pieniądze są nie-
zmiernie istotne, ale niestety nie-
wystarczające na przeprowadzenie 
modernizacji w założonym za-
kresie. Inwestycja została bowiem 
oszacowana na ponad 600 tys. zł. 

- Z dotacją od miasta Wejherowa 
dziś mamy 340 tys. zł – powiedział 
dyrektor wejherowskiego szpitala. 
- Dwa samorządy (Rumia i gmina 
Luzino) są jeszcze przed posiedze-
niami rad, liczymy na wsparcie 
z ich strony. Łącznie spodziewamy 
się dofinansowania na poziomie 
430 – 440 tys. zł. Nie jest to tyle, ile 
skosztorysowaliśmy, ale jest to na 
tyle duża kwota, że znacznie po-
prawimy standard na tym oddziale. 
Część udało nam się pozyskać jesz-
cze w samym materiale budowla-
nym, co też nieco obniży koszty. Ce-
nimy sobie bardzo to, że co roku od 
wszystkich samorządów z powiatu 
otrzymujemy wsparcie finansowe 
i bardzo za to dziękujemy, gdyż po-
zwala to na utrzymywanie naszego 
szpitala na odpowiednio wysokim 
poziomie zarówno w zakresie infra-
struktury, jak i wyposażenia. 

W ramach inwestycji zostaną 
zmodernizowane przede wszystkim 
gabinety zabiegowe, ale także sani-
tariaty, korytarz i pomieszczenia so-
cjalne. Modernizacja Oddziału Uro-
logii ma zostać zakończona jeszcze 
w tym roku. Natomiast jesienią ma 
zostać ogłoszony przetarg na jedną 
z największych planowanych przez 
szpital inwestycji – budowę całko-
wicie nowego bloku operacyjnego. 

Ponadto prezydent Wejherowa 
zwrócił uwagę na bardzo waż-
ną kwestię, czyli zbyt małą ilość 
miejsc parkingowych. 

- Między lądowiskiem a ul. Ja-
gielskiego miasto wykupuje tereny 
i planuje tam wykonać parkingi 
– zapowiedział Krzysztof Hilde-
brandt. - Chcielibyśmy, aby I etap 
tej inwestycji ruszył w tym roku. 

Rafał Korbut

fot. Daria Dunajska



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 31 maja 20194

Rumia z największą 
frekwencją w powiecie
Rumia | Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki niedzielnych wyborów europarlamentar-
nych w Rumi. Mieszkańcy gminy okazali się najaktywniejsi w całym powiecie wejherowskim.

PORa zaKaSać 
RęKaWy

Na potrzeby akcji miasto zo-
stanie podzielone na sektory, 
a każdy z nich znajdzie się pod 
opieką odpowiedniego koor-
dynatora. To właśnie koordy-
natorzy będą wręczać wolonta-
riuszom specjalnie oznaczone 
worki na śmieci oraz jednora-
zowe rękawiczki, niezbędne do 
posprzątania miasta. 

Worki, które zostaną podczas 
akcji wypełnione śmieciami, 
uczestnicy będą mogli wrzucać 
do przygotowanych przez Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych 
w Rumi pojemników, a także po-
zostawiać w obrębie wyznaczo-
nych skrzyżowań. 

Osoby zainteresowane udzia-

łem w akcji powinny odwiedzić 
oficjalną stronę internetową mia-
sta www.rumia.eu, gdzie można 
znaleźć więcej szczegółowych in-
formacji na temat zapisów. 

CzaS na RELaKS

Po uporządkowaniu miejskiej 
przestrzeni każdy wolontariusz 
otrzyma opaskę uprawniającą do 

odbioru nagrody oraz skorzysta-
nia z atrakcji dostępnych podczas 
festynu. Stanowiąca zwieńczenie 
akcji impreza odbędzie się w par-
ku Żelewskiego.
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Ecobohaterowie poszukiwani!
Rumia | Zestawy gadżetów, pokazy naukowe, laserowy paintball, konkursy, animacje i dmuchańce – wszystko to 8 czerwca będzie czekać na 
ecobohaterów, czyli uczestników „Czystej Rumi”. Akcja polega na wspólnym sprzątaniu miasta, a jej zwieńczeniem jest ekologiczny festyn. 

POnad POłOWa

Dokładnie 53,76% 
mieszkańców Rumi 
uczestniczyło w niedziel-
nych wyborach do euro-
parlamentu. Na 36 529 
osób uprawnionych do 
głosowania, karty po-
brało 19 640. Najczęściej 
odwiedzaną komisją ob-
wodową było Przedszkole 
Niepubliczne „Iskierka”, 
gdzie frekwencja wyniosła 
58,88%.

EuROWyBORy | W minioną niedzielę odbyły się wybo-
ry do Parlamentu Europejskiego. 

W powiecie wejherowskim zdecydowanie wygrała Koalicja 
Europejska, na którą głosowało ponad 46 proc. wyborców.
Do urn w powiecie wejherowskim poszło w sumie 73 742 osób, 
czyli 46,86 proc. uprawnionych do głosowania. Największą 
frekwencję (53,76 proc.) odnotowano w Rumi. Ponad połowa 
uprawnionych do głosowania do urn poszła też w Redzie.
W skali powiatu wejherowskiego najwięcej, bo ponad 33 
tys. głosów (46,26 proc.), zdobyli kandydaci Koalicji Euro-
pejska. Na Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość za-
głosowało 27 071 osób (37,06 proc.). Wiosna Roberta Bie-
dronia zdobyła 4 746 głosów.
Pomorze w Parlamencie Europejskim reprezentować będą 
Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości oraz Janusz Lewan-
dowski i Magdalena Adamowicz z Koalicji Europejskiej.
/Wa/

KtO WyGRał W POWiECiE?

„Wygibajka” 
roztańczyła Redę
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REda | Za nami I Ogólnopolski Festiwal Form Tanecznych „Wygi-
bajka”. Impreza przyciągnęła do Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie 
ponad czterystu młodych tancerzy.

Uczestnicy przedsięwzięcia zo-
stali podzieleni na cztery katego-
rie wiekowe. Występy młodych 
tancerzy oceniało profesjonalne 
jury, składające się ze specjali-
stów w różnych dziedzinach tań-
ca, tj. Beata Giza (klasyka, neo-
klasyka), Aleksander Kopański 
(taniec współczesny, teatr tańca, 
akrobatyka), Edyta Koper (stre-
et dance, hip-hop) i Przemysław 
Gizak (taniec jazzowy). 

Imprezę prowadził Kacper 
Matuszewski. Klaudia Herman 
i Natalia Szafrankiewicz były 
głównymi inicjatorkami I Ogól-
nopolskiego Festiwalu Form Ta-
necznych „Wygibajka”. Imprezę 
patronatem honorowym objął 
burmistrz Krzysztof Krzemiński. 

- Ogromnie cieszymy się z tak 
ciekawej inicjatywy – mówi Iwo-

na Nowicka, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Redzie im. 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego 
. – Dzięki pomysłowi pań, któ-
re na co dzień prowadzą zajęcia 
taneczne w naszej szkole, Reda 
może pochwalić się świetnie zor-
ganizowaną imprezą, która przy-
ciągnęła do naszego miasta setki 
osób związanych z tańcem z całej 
Polski. Osobiście gratuluję orga-
nizatorom takiego sukcesu i cie-
szę się, że jako szkoła mieliśmy 
w nim też swój udział.

W ramach niedzielnej impre-
zy można było obejrzeć ponad 
dwieście prezentacji z udziałem 
formacji, duetów i solistów. Jak 
podkreślają członkowie jury, 
uczestnicy zmagań reprezento-
wali bardzo wysoki poziom. 

WA
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Zwierzęta przejmą miejski park

Organizacja przedsięwzięcia była 
pomysłem radnej Teresy Jałochy, 
przewodniczącej Komisji Kultury 

poprzedniej kadencji. Prace nad 
rzeźbami trwały od 22 do 24 maja. 
Obróbki drzew, których wycinka 

była konieczna ze względu na re-
mont bieżni przy stadionie MOSiR, 
podjęło się sześcioro rzeźbiarzy.

Rumia | Osoby spacerujące po rumskim parku Żelewskiego muszą się mieć na baczności. Wkrótce będzie tam można spotkać rozmaite zwierzęta, 
między innymi wilki, orła oraz niedźwiedzie. Na szczęście będą to jedynie ozdoby, stanowiące efekty rzeźbiarskiego pleneru.

ReKLAMA                                              U/2019/PR ReKLAMA                                              U/2019/PR

aRiEL SiniCKi,
przewodniczący Rady Miejskiej Rumi 

Pomysł pojawił się już jakiś czas temu, a teraz udało się go zrealizować. Obecnie 
rzeźby są konserwowane i wkrótce na stałe zamieszkają w parku. Park Żelewskiego 
to płuca dzielnicy, w której mieszka około 30% mieszkańców całego miasta. Inwe-
stujemy więc po to, by spędzanie tu czasu z rodziną było jeszcze przyjemniejsze.
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dLa Ciała i duCHa

Zlot food trucków odbędzie się 
w ostatni weekend lipca i potrwa 
dwa dni (27-28 lipca). Strefę ga-
stronomiczną będzie współtwo-
rzyć kilkanaście pojazdów oferu-

jących smaki z różnych zakątków 
świata. Ponadto każdy, bez wzglę-
du na wiek, będzie mógł skorzy-
stać z bezpłatnej strefy relaksu 
oraz sektora gier planszowych. 
Z myślą o najmłodszych pojawi 
się też mini plac zabaw.

Natomiast w sobotni wieczór 
– 27 lipca o godzinie 21:00 – 
miejskim parkiem zawładną 
klubowe klimaty. Wszystko za 
sprawą C-Boola, czyli wielo-
krotnie nagradzanego polskiego 
producenta muzycznego, który 

zaBaWa 
KOLOROWyM 
PROSzKiEM

Tanecznie, radośnie i kolo-
rowo – w ten sposób miesz-
kańcy Rumi kilka miesięcy 
temu pożegnali wakacje 
i powitali nowy rok szkol-

ny. Było to możliwe, dzięki 
Rumia Holi Festival, czyli 
wydarzeniu zorganizowa-
nemu na scenie letniej przy 
MDK-u. Odpowiadający za 
oprawę muzyczną DJ, ser-
wujące różnorodne potrawy 
food trucki oraz mieniący 
się wszystkimi kolorami 

proszek zapewniły wówczas 
wszystkim blisko 5-godzinną 
zabawę. Święto Kolorów na 
tyle się spodobało, że po-
nownie gości w Rumi w ra-
mach trasy Pokolorujmy 
Polskę Tour 2019.

Tym razem wydarzenie za-
gości w mieście 1 czerwca, 
w Dzień Dziecka, ponownie 
przy Miejskim Domu Kul-
tury w Rumi. Wstęp na Holi 
Festival jest bezpłatny. Na 
chętnych będą czekać między 
innymi oryginalne proszki 
Holi w dziewięciu kolorach, 
DJ, kolorowa wata cukrowa, 
a nawet specjalne wyrzutnie. 
Wymienione atrakcje są płat-
ne. Festiwal rozpocznie się 
w sobotę o godzinie 15:00, 
a zakończy o 20:00.

KiLKanaŚCiE 
dMuCHanyCH 

zJEżdżaLń

Natomiast całe rodziny – 
od dzieci, przez młodzież 

i dorosłych, aż po senio-
rów – miasto zaprasza na 
„Festiwal Dmuchańców”. 
Wydarzenie odbędzie się 
w niedzielę (2 czerwca) 
w godzinach od 13:30 do 
18:00 na boisku wielofunk-
cyjnym przy ulicy Bukowej. 

Wśród czekających na 
mieszkańców atrakcji po-
jawi się kilkanaście dmu-
chanych zjeżdżalń, z któ-
rych najmłodsi będą mogli 
skorzystać po wykonaniu 
konkurencji sportowych. 

Festiwal Dmuchańców 
i Święto Kolorów
Rumia | Najpierw sobotnia propozycja dla młodzieży, czyli Holi Festival, a w niedzielę opcja dla całych 
rodzin w postaci Festiwalu Dmuchańców – tak zapowiadają się obchody Dnia Dziecka w Rumi. 

PRzyJdź
na WyStaWę!
WEJHEROWO | Stowarzyszenie Twórców Sztu-
ki i Rękodzieła Artystycznego Kunszt serdecz-
nie zaprasza na wystawę malarstwa pt. „Beate-
marie Busch i Przyjaciele”. W Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie swoje prace prezentować będą: Beatema-
rie Busch (główna wystawiająca z ekspozycją pt. 
„Introverted view”) Beata Zawal-Brzezińska, Ewa 
Świderska-Mądry, Barbara Terlecka oraz Elżbie-
ta Bieńko–Kornacka.
Ekspozycja jest efektem współpracy nawiązanej po-
między Stowarzyszeniem Przyjaźni Reda – Wald-
bronn oraz Stowarzyszeniem Twórców Sztuki i Rę-
kodzieła Artystycznego Kunszt z Redy. Pierwszy 
kontakt pomiędzy organizacjami został nawiązany 
w 2017 roku dzięki Towarzystwu Kulturalno–Sporto-
wemu z Redy, które od 2015 roku prowadzi wymia-
nę kulturalną z miastem partnerskim. Redzcy arty-
ści dwukrotnie pokazali swoje prace w Waldbronn 
(w 2017 i 2018 roku). Były to głównie prace malar-
skie, a także haft, fotografia oraz biżuteria. 
Aktualna wystawa Beatemarie Busch przedsta-
wia obrazy wykonane w technice tempery oraz 
prace wielkoformatowe, które powstały w latach 
2013-2016. Towarzyszy im ekspozycja czterech 
artystek ze Stowarzyszenia Twórców Sztuki 
i Rękodzieła Artystycznego Kunszt, które w od-
dzielnej części prezentują obrazy związane te-
matycznie z człowiekiem i jego wnętrzem. Pre-
zentacja dorobku Beatemarie Busch została zor-
ganizowana w ramach obchodów Dni Redy.
Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 
w najbliższą niedzielę o godz. 18 w Sali Pompe-
jańskiej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki  Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Prace moż-
na oglądać do 21 czerwca.
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Znamy wszystkie gwiazdy 
„Lipca w Rumi”
Rumia | Dwudniowy zlot food trucków połączony z koncertem w wykonaniu słynnego DJ-a o pseu-
donimie C-Bool – to ostatnia atrakcja tegorocznej edycji „Lipca w Rumi”. Wydarzenie odbędzie się 
w parku Starowiejskim, przy Miejskim Domu Kultury w Rumi. Wstęp, jak zwykle, będzie wolny.

OgłOSzenIe 11/2019/DB

zasłynął dzięki tytułom, takim 
jak: „Wonderland”, „Never go 
away” czy „DJ is your second 
name”. Występ zostanie wzbo-
gacony o wyjątkowe efekty au-
diowizualne.

W BLaSKu ŚWiatEł

Przypominamy, że połączony 
z koncertem zlot food trucków 
będzie ostatnim wydarzeniem 
tegorocznego „Lipca w Rumi”. 
Tydzień wcześniej (20 lipca) 
ten sam park zmieni się nie do 
poznania dzięki festiwalowi 
światła. Tego dnia podświetlone 
zostaną między innymi liczne 
drzewa oraz Dworek pod Lipa-
mi. Zwieńczeniem wizualnych 
atrakcji będzie teatr ognia oraz 
dwa kilkunastominutowe poka-
zy laserowe. Nie zabraknie też 
pirotechniki.

WiELKiE OtWaRCiE

Z kolei wydarzeniem otwie-
rającym tegoroczny cykl będzie 
niezwykły koncert w wykonaniu 
Beaty Kozidrak oraz Polskiej 
Orkiestry Muzyki Filmowej pod 
batutą dyrygenta Przemysława 
Pasternaka. W pierwszej części 
występu wybrzmią hity znane 
z kultowych produkcji filmo-
wych oraz największe przeboje 
muzyki rozrywkowej. Nato-
miast w drugiej części wydarze-
nia gwiazda wieczoru, wspólnie 
z orkiestrą, wykona najbardziej 
znane utwory zespołu Bajm. 

Przepustką do darmowej 
strefy będą opaski wręczane 
dzieciom po zrealizowaniu 
dostosowanych do ich wie-
ku zadań.

dOdatKOWE 
atRaKCJE

Ponadto dostępna będzie 
strefa bezpłatnych atrakcji 
przeznaczona do osób, któ-
re głosując, przyczynią się 
do powstania Podwórka Ta-
lentów Nivea w Rumi. Poja-
wią się także stanowiska ga-
stronomiczne, gdzie będzie 
można zakupić m.in. watę 
cukrową oraz popcorn.

Organizatorami wyda-
rzenia są: Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Rumi, 
Rugby Club Arka Rumi oraz 
Urząd Miasta Rumi. Patro-
nat objął burmistrz Michał 
Pasieczny. Wstęp na wyda-
rzenie jest wolny.
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Wielka zabawa szykuje się 
w najbliższą niedzielę, tj. 2 
czerwca. Wówczas w Rodzin-
nym Parku Miejskim zorgani-
zowany zostanie festyn ekolo-
giczny. Do udziału w imprezie 
zaprasza Fabryka Kultury.

- Tegoroczny sezon plenero-
wych imprez rozpoczynamy 
z przytupem od zabawy, którą or-
ganizujemy z okazji Dnia Dziecka 
– mówi Tomasz Wiśniewski, dy-

rektor Miejskiego Domu Kultury 
w Redzie. - W ramach festynu 
odbędzie się prezentacja roweru 
metropolitarnego Mevo, a także 
zorganizowane zostanie rowero-
we show, czyli pokaz akrobacji na 
dwóch kółkach. Nie zabraknie też 
konkursów z nagrodami i zabaw 
dla najmłodszych. 

Jeśli pogoda pozwoli, będzie 
można skorzystać także ze spe-
cjalnej ścianki wspinaczkowej, 

którą przygotują redzcy strażacy. 
Dodatkowo w Rodzinnym Parku 
Miejskim rozstawione zostanie 
dmuchane miasteczko, z które-
go najmłodsi uczestnicy zabawy 
będą mogli korzystać bezpłatnie. 
Nadto czas uczestnikom imprezy 
ma uatrakcyjniać kuglarz, prezen-
tujący pokazy cyrkowe. Będzie 
można też obejrzeć spektakl te-
atru dla dzieci i uczestniczyć we 
wspólnym tańczeniu zumby. 

Pokazy sztuk walki, zumba, 
zmagania sportowe,  niezliczo-
ne gry i zabawy – takie atrakcje 
czekają na najmłodszych miesz-
kańców w wejherowskim parku 

1 czerwca od godz. 16. Tego dnia 
Dzień Dziecka odbędzie się także 
na polanie piknikowej na Osiedlu 
Fenikowskiego – początek o godz. 
15, a w niedzielę 2 czerwca od 

godz. 15 świętować będą dzieci 
z Osiedla Sucharskiego.  

Podczas festynu w wejherow-
skim parku z pewnością każdy 
znajdzie coś dla siebie, a bogaty 

program imprezy zapewni wspa-
niałą zabawę. Wszystkie atrak-
cje dla dzieci są bezpłatne. Na 
wspólną zabawę w parku zapra-
sza prezydent miasta Wejherowa 
- Krzysztof Hildebrandt i dyrek-
tor Wejherowskiego Centrum 
Kultury - Jolanta Rożyńska.

Do wspólnej zabawy zaproszą 
najmłodszych Animatorzy z Ence 
Pence, a Stowarzyszenie Naprzód 
Wejherowo do udziału w Olim-
piadzie Uśmiechu. Będzie można 
potrenować z Błękitnymi Wejhe-
rowo, pograć i pobawić się z „Ty-
tanami”, poćwiczyć zumbę, bo 
przecież nie od dziś wiadomo, że 
ruch to zdrowie! Pokażemy dzie-
ciom, że są ciekawsze zajęcia niż 
gra na komputerze, czy konsoli.

Nie zabraknie malowania 
buziek, pokazów sztuk wal-
ki, a nawet najprawdziwszego 
wozu strażackiego! Będzie moż-
na wylicytować puchary, które 
zdobyły grupy taneczne Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury.

Dla świętujących tego dnia naj-
młodszych wystąpi zespół „Czaro-
dzieje z Kaszub”, który przygotował 
szereg niespodzianek. Zapraszamy 
w sobotę do Parku Miejskiego!

/raf/

Pokazy, turnieje, gry i zabawy
WEJHEROWO | Jak spędzić Dzień Dziecka w Wejherowie? Atrakcji zarówno dla najmłodszych,
jak i dla tych nieco starszych, nie zabraknie. 

ŚWiEtna zaBaWa 
W aRtPaRKu
GM. WEJHEROWO | także gmina Wejherowo przy-
gotowała atrakcyjny program z okazji dnia dziecka. 
impreza odbędzie się w Bolszewie. 

Wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło serdecznie zapra-
sza na Gminny Dzień Dziecka do ArtParku w Bolszewie. 
W programie m.in.: spektakl dla dzieci, malowanie twa-
rzy, animacje w plenerze, dmuchany plac zabawy.
Na wspólne świętowanie całe rodziny czeka moc atrak-
cji. Impreza odbędzie się 1 czerwca w godz. 13.00 - 
18.00. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. 
Organizatorami wydarzenia są Gmina Wejherowo, Bibliote-
ka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej i OSP Bolszewo. Szczegóły na stronie: 
www.ugwejherowo.pl. 
uGW
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Dzień Dziecka w Redzie
REda | Dmuchane miasteczko, rowerowe show, ekologiczne warsztaty czy zabawy z nagrodami - 
podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka każdy powinien znaleźć coś dla siebie. 

fot. UgW

OgłOSzenIe 169/2019/DB
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- Dziękując Jakubowi Wejhe-
rowi za założenie naszego mia-
sta co roku obchodzimy jego 
urodziny w formie święta mia-
sta. Życzę wszystkim, żebyśmy 
dzisiaj dobrze się bawili i byli 
uśmiechnięci, bo to jest nasze 
wspólne święto – podkreślił pre-
zydent Krzysztof Hildebrandt 
dodając, że z okazji święta mia-
sta najaktywniejszym mieszkań-
com zostaną wręczone nagrody.

MEdaL MiaSta 
i naGROdy 

PREzydEnta 

Podczas uroczystej gali Medal 

Miasta Wejherowa przyznany 
został Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej 
w Wejherowie, który z okazji 50-
lecia działalności muzeum z rąk 
prezydenta Wejherowa Krzyszto-
fa Hildebrandta odebrał dyrektor 
muzeum Tomasz Fopke.

- To wyróżnienie motywuje nas 
do dalszej pracy na rzecz całego 
regionu, w tym miasta Wejhero-
wa, które jest duchową stolica Ka-
szub – powiedział Tomasz Fopke 
dziękując w imieniu pracowni-
ków muzeum za przyznanie tak 
zaszczytnego wyróżnienia.

Podczas uroczystości wręczono 
także Nagrody Prezydenta Mia-

sta Wejherowa, które otrzymali: 
Anna Rocławska-Musiałczyk, To-
masz Chyła, Arkadiusz Raguza, 
Arkadiusz Szlas, Bożena Krywald, 
Dorota Muża–Szlas, Katarzyna 
Ryczko, Maciej Glaza, Mirosław 
Makowski, Monika Kurpiowska, 
Natalia Greszta, Krystyna Laskow-
ska, Krzysztof Zdunkowski, Kazi-
mierz Wójcik, Andrzej Wuttke. 

W części artystycznej z okazji 
Dnia Jakuba wystapili również: 
trójmiejski zespół Klawe,a także 
wokalistka Angelika Anozie, któ-
rej towarzyszył band w składzie 
- Jacek Hoduńgitara, Wojtek Tro-
chimiuk i Sergio Vasquez.

/raf/

Świętowali urodziny założyciela miasta
 WEJHEROWO | Dzień Jakuba, jak każdego roku, był okazją do podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju i promocji Wejherowa 
w różnych dziedzinach życia. Gwiazdą wieczoru był uwielbiany zespół Blue Cafe. 
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W tym roku Wojewódzki Kon-
kurs „English Poetry and Dra-
ma” adresowany był nie tylko do 
gimnazjalistów, ale też uczniów 
klas 7 i 8 szkół podstawowych. 
O zwycięstwo w Redzie zabiega-
li przedstawiciele szkół w Gdy-
ni, Sopocie, Dębogórzu, Rumi, 
Wejherowie, Koleczkowie, Łę-
czycach, Bojanie, Bolszewie, 
Luzinie, Szemudzie, Pruszczu 
Gdańskim, Nowej Wsi Lębor-
skiej, Orlu i Redzie.

Konkursowe jury oceniało wy-
konanie, poprawność językową, 
scenografię oraz ujęcie motywu 
przewodniego pt. „Wishes do 

come true”. Zdaniem komisji 
najlepiej w Redzie deklamowała 
Oliwia Plichta ze Szkoły Pod-
stawowej nr 8 w Wejherowie. 
W kategorii „piosenka” pierwsze 
miejsce zajęła Aleksandra Pilar-
ska ze Szkoły Podstawowej nr 8 
w Wejherowie. Grupa „Catchers 
in the rye” ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Luzinie okazała się 
najlepsza w kategorii „scenka”. 

- Bardzo dziękujemy wszyst-
kim zaangażowanym, zarówno 
uczniom i nauczycielom, jak 
i pracownikom szkoły za pomoc 
w organizacji konkursu – mówi 
Łukasz Kamiński, zastępca bur-

mistrza Redy. - Zwycięzcom 
i wszystkim uczestnikom zma-
gań serdecznie gratulujemy, 
jednocześnie zapraszając na 
kolejną, trzynastą już edycję 
Wojewódzkiego Konkursu „En-
glish Poetry and Drama”, która 
zorganizowana zostanie w przy-
szłym roku.

Warto zaznaczyć, że konkur-
sowe jury tworzyli m.in. dr 
Magdalena Grabowska, wykła-
dowca akademicki języka an-
gielskiego i Marzanna Jodłow-
ska, długoletnia aktorka Teatru 
Muzycznego w Gdyni.

WA

Uczniowie popisali się 
znajomością angielskiego
REda | Ponad stu uczniów z dwudziestu szkół wzięło udział w tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu „En-
glish Poetry and Drama”.Zmagania młodych anglistów zorganizowane zostały w auli Szkoły Podstawowej nr 4. 
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Było wesoło, twórczo i smacz-
nie. Celem tego pikniku była 
integracja dzieci i kształtowanie 
postaw empatii, tolerancji i sza-
cunku wobec innych.

Piknik zorganizowali: Dziecię-
cy Integracyjny Klub TAO, Elż-
bieta Wenta Cukiernia w Wej-
herowie oraz Urząd Miejski 
w Wejherowie. 

- Dzieci wzięły udział w deko-
rowaniu ciastek, co okazało się 
bardzo kreatywna zabawą – po-
wiedziała Elżbieta Wenta, właści-
cielka cukierni Wenta w Wejhero-
wie. – Zwycięzcy otrzymali słodkie 
nagrody – voucher na lody. 

Pełnemu pasji dekorowaniu 

słodyczy przyglądał się m.in. Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, który do-
pingował młodych cukierników. 

- Poprzez wspólną zabawę chcie-
liśmy uświadomić mieszkańcom, 
że są wśród nas osoby z różnymi 
niepełnosprawnościami – mówi 
Iwona Mostowska z Klubu Inte-
gracyjnego TAO z Wejherowa. – 
Można wspólnie bawić się, spędzać 
czas, a przy okazji integrować. 

- Przy okazji zabawy, przepro-
wadzona została akcja edukacyjna 
„Mini kultura w użyciu” – savoir 
vivre wobec osób z niepełno-
sprawnością i nie tylko – mówi 
Izabela Minga z Klubu Integra-

cyjnego TAO . - Chcieliśmy po-
kazać, jak postępować z osobami 
niepełnosprawnymi. Mówiliśmy 
na przykład, w jaki sposób zacho-
wać się wobec osoby niewidomej. 
Nie wszyscy wiedzą, że nie należy 
rozpraszać psa - przewodnika. 
Mówiliśmy także dlaczego nie 
należy parkować na miejscu dla 
osoby niepełnosprawnej. 

Klub Integracyjny TAO prowa-
dzony jest przez Fundację Zdro-
wia ESCO, która działa na rzecz 
osób niepełnosprawnych z różny-
mi schorzeniami, prowadząc re-
habilitację zdrowotną i społeczną 
od 2009 roku.

/raf/

Wszyscy jesteśmy tacy sami
WEJHEROWO | Najmłodsi wejherowianie wzięli udział w pikniku integracyjnym „Wszy-
scy jesteśmy tacy sami”, który odbywał się w sobotnie południe na wejherowskim rynku. 

ReKLAMA 6/2019/PR

By pomóc 
małej Wiktorii 
zorganizowali bieg
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Rumia | Około 100 osób uczestniczyło w Biegu Charytatywnym 
dla Wiktorii. Wydarzenie odbywało się w Dzień Matki na gdyńskim 
bulwarze. Uzyskany z opłat wpisowych dochód został przekazany na 
rzecz 5-latki, która cierpi na porażenie mózgowe. Wśród biegaczy nie 
zabrakło przedstawicieli rumskiego urzędu. 

niECOdziEnnE 
SPOtKaniE

Charytatywny bieg odbywał 
się po raz trzeci i został zorga-
nizowany przez Gdyńskie Cen-
trum Sportu, OPEC oraz Bie-
gamyrazem.pl. Pomysłodawcą 
wydarzenia jest Radek Maślak, 
a głównym zamysłem przedsię-
wzięcia jest integracja biegaczy 
z osobami poruszającymi się na 
wózkach inwalidzkich.

tO niE tyLKO BiEG

Miasteczko zawodów znajdo-
wało się na gdyńskim bulwarze, 
niedaleko parkingu przy al. Pił-
sudskiego. Startujący mogli ma-
szerować z kijkami, przejechać 
się rowerem z napędem ręcznym 
oraz prowadzić dziecięce wózki. 
Na wszystkich, którzy dotarli na 
metę, czekały medale. Na miej-
scu można było również odwie-
dzić stoiska Biblioteki Gdyńskiej, 

Fundacji Adapa oraz lokalnego 
koła Polskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną.

– Bardzo się cieszę, że jako gmi-
na zostaliśmy zaproszeni do udzia-
łu w tym przedsięwzięciu, bo to 
naprawdę niezwykłe wydarzenie. 
Na każdym kroku widać ogromne 
zaangażowanie, nie tylko wśród 
organizatorów, ale i wolontariuszy 
– mówi zastępca burmistrza Rumi 
Piotr Wittbrodt, który uczest-
niczył we wspólnym otwarciu 
biegu. – Ta szlachetna inicjatywa 
udowadnia, że pomaganie nie ma 
granic – dodaje.

POMaGaniE łąCzy

Honorowy patronat nad wy-
darzeniem objęli między innymi 
przedstawiciele Gdyni, gminy 
Kosakowo, Redy, Wejherowa oraz 
burmistrz Rumi Michał Pasiecz-
ny, który reprezentował miasto na 
dystansie 5 kilometrów.
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Jubileusz 60-lecia „ósemki”
WEJHEROWO | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy w Wejherowie obchodziła jubi-
leusz 60-lecia. Nie zabrakło podziękowań, wyróżnień, wspomnień oraz wzruszających momentów. 
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W ciągu 60 lat w szkole pracowa-
ło ok. 600 nauczycieli, a ukończyło 
ją prawie 20 tysięcy absolwentów.

Uroczyste obchody rozpoczę-
ły się od mszy świętej pw. Chry-
stusa Króla i bł. Alicji Kotow-
skiej, której przewodniczył ks. 
Daniel Nowak. 

 Dyrektor szkoły Danuta 
Czernewska podkreśliła także, 
że szkoła na przełomie lat bar-
dzo się zmieniła. – Co pewien 

czas pojawiają się nowe inwe-
stycje. W ostatnim dziesięcio-
leciu to oczywiście zadaszenie 
lodowiska, które jest imponują-
cym przedsięwzięciem, podzi-
wianym przez wszystkie osoby, 
które przyjeżdżają do Wejhero-
wa. Warto zwrócić też uwagę na 
zrealizowane z Budżetu Oby-
watelskiego boisko wielofunk-
cyjne. W zamyśle mamy jeszcze 
kilka pomysłów, ale może te zo-

stawimy na kolejnych 10 lat. 
Jednym z absolwentów szkoły 

jest prezydent miasta Krzysztof 
Hildebrandt. 

- Ta szkoła jest jedną z naj-
wspanialszych szkół w Wejhe-
rowie. W momencie, gdy zo-
stała wybudowana, też należała 
do najnowocześniejszych i naj-
większych szkół w mieście – po-
wiedział Krzysztof Hildebrandt. 
– Przez 60 lat szkoła była cały 

czas w rozbudowie. Dziś jest 
nowoczesna, wielofunkcyjna, 
wyposażona w różne elementy, 
które pozwalają zdobywać wie-
dzę. Niesamowicie rozbudo-
wane jest zaplecze szkoły: jest 
tu basen, lodowisko, są boiska, 
miejsca gdzie można realizować 
zajęcia pozalekcyjne.

Krzysztof Hildebrandt wspólnie 
z zastępcą miasta Arkadiuszem 
Karaszkiewiczem podziękowali 

obecnej dyrektor oraz poprzed-
nim dyrektorom za wieloletnią 
pracę na rzecz placówki. Pamiąt-
kowe miniatury statuetek Jakuba 
Wejhera z rąk prezydenta odebra-
li: Danuta Czernewska, Roman 
Wilandt oraz Mirosław Sildatke. 

W imieniu wejherowskich rad-
nych, Leszek Szczypior, wiceprze-

wodniczący Rady Miasta Wejhe-
rowa, złożył życzenia dyrekcji, 
nauczycielom i uczniom szkoły. 

Zwieńczeniem uroczystości były 
wyjątkowe występy artystyczne 
uczniów oraz nauczycieli szkoły. 
Odsłonięto także pamiątkowy fresk 
autorstwa Artura Wyszeckiego. 

/raf/
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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 
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EXP.NDW.
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eDUKACJA: EXP.EDU.

SPRzĘT eLeKTR. EXP.SIN.

RÓŻne: EXP.ROZ.
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co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRenUMeRATA:
p.ruszewski@expressy.pl

OnLIne:
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SPRzEdaM

WynaJMę

POSzuKuJę WynaJąć

POSzuKuJę wynająć 2pok. miesz-
kanie, Wejherowo i bliskie okolice, 
tel. 605 960 593

KuPię

KuPię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRzEdaM

SKuP, kasacja aut, pomoc drogo-
wa, tel. 789 345 593

JaWa typ 223, 1977 r., farbig Ro-
te-Creme, 2T, 2os. OC, BT, cena,: 
2223zł, Gdańsk, 574 797077

PiaGGiO/Vespa Ciao, skuter, 
1os.2T, 1995r czarny, cena 1780 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

SPRzEdaM Volkswagen Polo 
2001r., czerwony, stan bardzo do-
bry, Wejherowo, tel. 517 159 871

KuPię

innE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRzEdaM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 500 zł, 
505-56-70-34 

USŁUGI

uSłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPaKOWania jednorazowe, tel. 
501 175 330

KOtłOWniE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

PROFESJOnaLna fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, se-
sje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

FOtOGRaFia ślubna i okoliczno-
ściowa, www.fajny-fotograf.pl, Face-
book.com/fajnyfoto, tel. 607 865 959

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię, gorąca blon-
di pozna Panów sponsorów, Sopot, 
tel. 514 120 213

RÓŻNE

dREWnO opałowe, buk, sosna, i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, mozli-
wy transport, tel. 506 250 477

dMuCHaWa, stan dobry, 550 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

FOtELO tapczan 1 osobowy i fotel 
gratis, 110 zł, tel. 600 667 860

LiKWidaCJa firmy, wyprzedaż 
sprzętu bazowego, tanio, tel. 781 
426 010

PłuG 3 skiby i brony 5 zawiesza-
ne, 750 zł, tel. 600 667 860

PRzyCzEPa do kostek 6 m., stan 
dobry, 2600 zł, Szemud, tel. 510 
751 837

SłOMa w balotach 120x150, siano, 

słoma w kostkach, z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

SPRzEdaM kapelusz Sombrero 
czerwony, Meksykanski cena 300 zł, 
tel. 509 949 086

SPRzEdaM odkurzacz przeciwaler-
giczny do prania dywnów i tapicerek, 
850 zł, Sierakowice, 796 400 131

SzLiFiERKa 450 zł, Szemud, tel. 
510 751 837

SPRzEdaM zmywarkę 60 wolno-
stojącą, w bardzo dobrym stanie, 
Wejherowo, 509 949 086

zMiJKa do zboża, 3m, 450 zł, 
Szemud, 510 751 837

SPRzEdaM 3 letnią lodówkę, typ 

ReKLAMA U/2019/RL

side by side, cena do uzgodnienia, 
tel. 885 557 151

SPRzEdaM lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, 
tel. 58 714 41 54

SPRzEdaM rowery damskie, mę-
skie, młodzieżowe, dziecinne, oraz 
przyczepkę rowerową, od 100 zł, 
tel. 603 661 240

SPRzEdaM materac rehabilita-
cyjny, grzejnik z lampą karbono-
wą, moc. 900 W, nowa, tel. 502 
647 767

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

SPRzEdaM grobowiec w Pier-
woszynie, 4osobowy, tel. 607 291 
564
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GRyFa W PPv

Wyniki spotkań
grup młodzieżowych

Wiosna w tym roku zawitała 
stosunkowo późno i bynajmniej 
nie chodzi tu o rundę piłkarską, 
a o aurę, która nie rozpieszczała 
piłkarzy drugoligowych klubów. 
Zły stan większości piłkarskich 
muraw był prawdziwą zmorą 
dla zawodników technicznych, 
których piłka jakby słuchała się 
mniej. Na początku kwietnia 
jeszcze wszyscy byli pewni, że 
Radomiak wygra ligę w cuglach, 
zaś Łodzianie staną się świad-
kami powolnego (ale jednak!) 
odrodzenia wielkiego Widzewa. 
Z biegiem kolejnych minut plany 
zostały spalone na panewce, bo 
o ile Radomianie doszlusowali 
do końca rundy na pozycji lidera, 
o tyle w ostatniej fazie rozgrywek 
w niczym nie przypominali ekipy 

bijącej resztę stawki na głowę. 
Wystarczy spojrzeć na ostatnie 
mecze Radomiaka Radom – pił-
karze z mazowieckiego odnieśli 
w nich zaledwie jedno zwycię-
stwo, co jak na lidera przystało – 
pozostawia wiele do życzenia. 

Swego rodzaju wyrachowanie, 
ażeby nie powiedzieć – minimali-
zmem, kierowali się piłkarze GKS 
Bełchatów, choć u nich trwało to 
praktycznie cały sezon. Zasko-
czeniem jest fakt, że w całych roz-
grywkach zdobyli oni zaledwie 
41 bramek, czyli prawie o połowę 
mniej niż lider oraz o 8 mniej 
niż Gryficianie. Największą nie-
spodzianką okazała się wiosenna 
forma Widzewa w której Łodzia-
nie remisowali aż 9-krotnie. Tak 
mizerna zdobycz punktowa przy-

czyniła się do spadku z pozycji 
wicelidera tabeli na miejsce piąte. 
Tu warto odnotować, że  jedno 
z dwóch zwycięstw Łodzian zwią-
zane było ze Wzgórzem Wolności 
i pokonaniem żółto-czarnych.

A żółto-czarni postanowili 
wiosną balansować na krawę-
dzi utrzymania. O ile bezpiecz-
ne miejsce w połowie tabeli po 
rundzie jesiennej i spektakularny 

szereg zwycięstw w meczach kon-
trolnych mogły stanowić pozy-
tywny sygnał dla sztabu i kibiców, 
o tyle start rundy rewanżował 
obdarł nas wszystkich z nadziei. 
Gryf notując kolejne porażki 
sukcesywnie spadał do strefy za-
grożenia i nieuniknione stało się 
faktem. O tym, że Wejherowianie 
potrafią znakomicie finiszować, 
a szczęście ich nie opuszcza prze-
konaliśmy się już w poprzednim 
sezonie. Tym razem było podob-
nie – Gryficianie zagwarantowali 
utrzymanie dopiero w przedostat-
niej kolejce. Złośliwi twierdzą, że 
duża w tym zasługa projektu PRO 
Junior System, który nagradza fi-
nansowo drużyny wystawiające 
młodzieżowców. W efekcie ostat-
nie kolejki dla drużyn ze środka 
tabeli stają się doświadczalnym 
poligonem dla piłkarskich żół-
todziobów. Choć Gryficianie nie 
znaleźli się w siódemce premiu-
jącej pokaźne sumy, to wykorzy-
stywali niepełne składy swoich 
rywali w ostatnich kolejkach. 
Skuteczna gra Macieja Koziary, 
Piotra Kołca, Krzysia Wickiego 
i Dawida Rogalskiego zapewniła 
upragnione utrzymanie. 

ii LiGa | Jeszcze kilka tygodni temu większość ekspertów, dziennikarzy i kibiców mogła przypuszczać, 
że na drugim szczeblu rozgrywkowym nie będzie miejsca na przypadek. Na finiszu rozgrywek okazało 
się, że zaskoczeń było co niemiara. Jedna z nich stała się autorstwem Gryfa, który w przedostatniej 
kolejce zagwarantował sobie utrzymanie na drugoligowym poziomie. 

Za nami kolejna seria gier grup 
młodzieżowych. Juniorzy ze 
Wzgórza Wolności kolejny raz do-
starczyli emocji kibicom za sprawą 
spektakularnych zwycięstw jak to 
I lidze wojewódzkiej na poziomie 
Gdańsk D1 Grupa I oraz Gdańsk 
D2 Grupa II. Łącznie rozegrano 8 
spotkań w ramach których Gry-
ficianie zwyciężyli sześciokrotnie 
i dwukrotnie zremisowali. Forma 
juniorów imponuje zwłaszcza, że 
sezon z wolna dobiega końca. Oto 
zestaw wyników spotkań grup 
młodzieżowych Gryfa Wejherowo.

I liga wojewódzka A1 Junior (roczniki 2000/2001/2002):
24. kolejka – Powiśle Dzierzgoń – Gryf Wejherowo 1:4

liga wojewódzka B1 Junior Młodszy (roczniki 
2002/2003):
14. kolejka – Gryf Wejherowo – Kaszubia Kościerzyna 5:1

I liga wojewódzka C1 Trampkarz (rocznik 2004):
23. kolejka – Gryf Wejherowo – Jaguar I Gdańsk 0:0

Gdańsk: C2 Trampkarz Grupa 1 (rocznik 2005):
20. kolejka – Gryf Wejherowo – UKS Jedynka Reda 5:1

Gdańsk: D1 Młodzik Grupa 1 (rocznik 2006):
23. kolejka – Gryf II Wejherowo – Kaszubia Starzyno 7:1

Gdańsk: D1 Młodzik Grupa 2 (rocznik 2006):
20. kolejka – Jaguar II Gdańsk – Gryf I Wejherowo 2:2

Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 1 (rocznik 2007):
23. kolejka – Gryf II Wejherowo – Stolem Gniewino 4:0

Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 2 (rocznik 2007):
26. kolejka – Gryf I Wejherowo – Cisowa Gdynia 8:0

PRO Junior System (II Liga) :
1. PGE GKS Bełchatów - 14271 pkt. (1,1 miliona zł.), 
2. Znicz Pruszków - 12359 pkt. (800 tys.) 
3. Resovia - 12350 pkt. (700 tys.) 
4. Górnik Łęczna - 11457 pkt. (500 tys.) 
5. Skra Częstochowa - 11088 pkt. (400 tys.) 
6. Olimpia Elbląg - 9797 pkt. (300 tys.) 
7. Radomiak Radom - 8569 (200 tys.).

OŚWiadCzEniE zaRządu
WKS „gryf” Wejherowo oświadcza, iż w okresie 
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. łączna kwota prowizji 
oraz innych opłat wypłacona menadżerom/
agentom/pośrednikom piłkarskim przez WKS 
„gryf” wynosiła 0 zł (słownie: zero złotych).
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Impreza jest przeznaczo-
na dla grup, które amatorsko 
zajmują się gimnastyką oraz 
tańcem. Jej celem jest spopu-
laryzowanie tych dyscyplin 
jako formy aktywnego wy-
poczynku i rekreacji.
- Gwarantujemy wspaniałą at-
mosferę oraz dobrą zabawę dla 
wszystkich miłośników tań-
ca i gimnastyki, zarówno tych 
młodszych, jak i nieco star-
szych – mówi Joanna Wilk, or-
ganizator wydarzenia. – Chce-
my zaprezentować umiejęt-
ności taneczne i gimnastycz-
ne naszych podopiecznych 
i przybliżyć wszystkim tę pięk-
ną dyscyplinę sportu. W ten 
sposób zamierzamy zachęcić 
wszystkich do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu. 
Festiwal odbywa się w hali 
widowiskowo-sportowej 
MOSiR-u Rumia, a trybuny 
są pełne mieszkańców, któ-
rzy oglądają taneczno-gimna-
styczne układy i kibicują swo-

im faworytkom. W jury zasia-
dają utytułowane gimnastycz-
ki oraz cheerleaderki. 
- Zawodniczki prezentują bar-
dzo wysoki poziom, a przygoto-
wane przez nie układy są bardzo 

zaawansowane – mówi Jolanta 
Król, dyrektor MOSiR Rumia.  
Organizatorem imprezy jest 
szkółka „GYM & FUN Joan-
na Wilk”. Patronat nad wyda-
rzeniem objął burmistrz miasta, 

Michał Pasieczny, Jolanta Król, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi oraz 
Gabriela Lisius, starosta powia-
tu wejherowskiego. 
/drk/

Taniec i gimnastyka
– jedyny taki festiwal

Rumia | Wspaniałe kostiumy, skomplikowane układy choreograficzne z hoola-hop, skakankami i szarfami 
– to wszystko można zobaczyć podczas pierwszego Festiwalu GYM&FUN.
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Wspólne bieganie dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych, 
zorganizował Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji 
oraz Urząd Miasta Rumia. 
Uczestnicy spotkali się na 
boisku bocznym obok sta-
dionu miejskiego i pobiegli 
promenadą wzdłuż Zagór-
skiej Strugi. Była do rozryw-
ka dla całych rodzin. Naj-
młodsi pokonali wyznaczo-
ny dystans w wózkach popy-
chanych przez rodziców. 
- Ta impreza jest przezna-
czona dla każdego, gdyż tu 

nie liczy się rywalizacja, ale 
przyjemność z biegania – 
podkreśla Jolanta Król, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi. 
Dla uczestników przygoto-
wano atrakcyjne nagrody 
rzeczowe, w tym okoliczno-
ściowe koszulki sportowe, 
talony do Jump City, piłki, 
a nawet biżuterię. Losowa-
nie odbyło się po biegu, na 
boisku bocznym. Tam rów-
nież na zmęczonych biega-
czy czekał poczęstunek. 
/drk/

Celem imprezy jest kształ-
towanie wytrwałości i wiary 
we własne siły, popularyzacja 
lekkiej atletyki wśród dzie-
ci niepełnosprawnych oraz 
przybliżenie im zasad cere-
moniału olimpijskiego. 
Mistrzostwa rozpoczęły się 
od odegrania hymnu na par-
kingu przed rumskim MOSi-
R-em.  Pozostałe wydarze-
nia – program artystyczny 
w wykonaniu uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 6 oraz po-
szczególne konkurencje – 
odbywały się na hali wido-
wiskowo-sportowej. 
W programie tegorocznych za-
wodów znalazły się różne kon-
kurencje: wyścig na wózkach 
inwalidzkich, pchnięcie pił-

ką lekarską, skok w dal, bieg 
na 30 m i na 200 m. Wydarze-
nie zakończył poczęstunek, zaś  
najlepsi zawodnicy w poszcze-
gólnych konkurencjach zo-
stali nagrodzeni upominkami-
.W mistrzostwach wzięli udział 
uczniowie z Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego z Rumi, 
Szkoły Podstawowej nr 34 
z Gdyni, Szkoły Podstawowej 
nr 28 z Gdyni oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 6 z Rumi.
Organizatorami piętnastych 
zawodów pod hasłem „Przez 
ruch do zdrowia”, były pla-
cówki z Rumi: Szkoła Pod-
stawowa nr 6, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji oraz 
Urząd Miasta.
/drk/

Pobiegli całymi rodzinami
Przez ruch do zdrowia Rumia | Ponad 150 uczestników wzięło udział w drugiej w tym 

roku edycji sportowej imprezy pod hasłem „Rumia biega”.
Na starcie pojawiły się całe rodziny.Rumia | Integracyjne mistrzostwa „Przez ruch do zdrowia” za nami.

Zawody odbyły się już po raz piętnasty. Były to Mistrzostwa Rumi w Lek-
kiej Atletyce dla Dzieci z Klas Intergracyjnych. wiły się całe rodziny.

WEJHEROWO | Dobiegł końca 21. Turniej Skata Sportowego o Pu-
char Prezydenta Miasta Wejherowa, Wójta Gminy Wejherowo i Preze-
sa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego O. Wejherowo. 

Rumia | „Rodzinnie i na sportowo z tenisem stołowym” to hasło turnie-
ju, na który zaprasza MOSiR Rumia już w najbliższą sobotę 1 czerwca. 

tuRniEJ SKata 
SPORtOWEGO 
zaKOńCzOny

SPRaWdź Się W tEniSiE 
StOłOWyM

Puchar Prezydenta Mia-
sta Wejherowa wręczył 
zwycięzcy turnieju – Wal-
demarowi zduńczykowi 
z gdyni - Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa.
- gratuluję wszystkim 
uczestnikom turnieju skata - 
powiedział Arkadiusz Krasz-
kiewicz. – 21. edycja turnie-
ju pokazała, że kaszubska 
gra cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem i wciąż 
integruje społeczność. 
W tegorocznej edy-
cji wzięło udział dwa-
dzieścioro uczestników, 
w tym jedna kobieta.
Drugie miejsce i Puchar 
Wójta gminy Wejherowo 
wywalczył Stefan Szczy-
pior z gm. Wejherowo - 

puchar wręczył w imieniu 
wójta Janusz Daniszew-
ski. Trzecie miejsce i Pu-
char Prezesa zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego 
oddział Wejherowo zdo-
był Władysław Dominik 
z gm. Puck, któremu pu-
char wręczył prezes Miro-
sław gafka.
Kolejne miejsca w pierw-
szej dziesiątce wywalczyli: 
4 - Mieczysław Bryła, 5 - Je-
rzy Szreder, 6 – Stanisław 
Bresiński, 7 - Władysław 
Szreder, 8 -  Stanisław Ste-
fański, 9 – Marian Matysik, 
10 – Mieczysław Balewski.
Skat to gra karciana, szcze-
gólnie rozpowszechniona 
w niemczech oraz na Ślą-
sku i Kaszubach. 
/raf/

Impreza jest przeznaczo-
na dla wszystkich chęt-
nych, bez względu na wiek 
i miejsce zamieszkania. 
Miejscem rozgrywek będzie 
hala widowiskowo-sporto-
wa MOSiR-u Rumia. zapi-
sy rozpoczną się już o godz. 
8.45. O godz. 9.25 nastąpi 
losowanie gier, a w godz. 
9.30-11.30 odbędą się roz-
grywki w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. Fi-
nałowe pojedynki, nagro-
dzenie zwycięzców oraz 
quiz z nagrodami potrwają 
do południa.
Po południu rozpocz-
nie się Turniej Rodzin-
ny, w którym może wziąć 

udział rodzic oraz dziec-
ko,  a także turniej OPen - 
które odbędą się w godz. 
12.00 – 14.30.  
Każdy uczestnik może 
brać udział tylko w jed-
nej kategorii wiekowej 
w bloku porannym oraz 
w jednej kategorii w blo-
ku popołudniowym.
Dla tych, którzy zajmą trzy 
pierwsze miejsca, prze-
widziane są puchary oraz 
atrakcyjne nagrody rze-
czowe, a na zwycięzców 
turnieju OPen za pierwsze 
cztery miejsca oczekują 
nagrody finansowe (400, 
300, 200 i 100zł). 
/drk/

fot. UM Wejherowo

fot. MOSiR Rumia
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Piekło Północy - zawody 
dla prawdziwych twardzieli
Rumia | Festiwal biegów przełajowych - już dziś (w piątek) i w sobotę. Najdłuższa i najtrudniejsza trasa biegu to aż 140 km!

Na sportowej mapie Polski 
debiutuje „Piekło Północy” – 
nowy festiwal biegów trailo-
wych przebiegających przez 

urokliwe, ale i bardzo trud-
ne terenowo zakątki Pomo-
rza. Dla biegaczy przygoto-
wano 4 trasy o łącznej dłu-
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gości ponad 240 kilometrów. 
Na dwóch dystansach (140 km 
i 75 km) będzie można zdobyć 
punkty ITRA. Organizatorem 
biegu jest stowarzyszenie Ul-
tra Way wspierane przez mia-
sto Rumia, władze powiatowe 
oraz wiele firm i instytucji.
W zawodach weźmie udział 
ponad ćwierć tysiąca biegaczy 
przełajowych z całej Polski. 
Trasy przebiegać będą przez 
przepiękne tereny północnych 
Kaszub, które w wielu miej-
scach są jeszcze naturalnie 
dziewicze i nieodkryte przez 
inne imprezy biegowe. Na 
uczestników czekają wznie-
sienia morenowe, morze, pla-
ża, Puszcza Darżlubska, Wy-
soczyzna Żarnowiecka, klify 
nadmorskie, Zatoka Pucka, te-
reny bagniste i polodowcowe. 
Trasy obfitować będą w zbie-
gi i podbiegi (łączna suma po-
dejść to ponad 4000 m). 
Bazą zawodów będzie Mia-
sto Rumia, która wsparła festi-
wal biegowy zarówno finanso-
wo jak i organizacyjnie. Strefa 

startu i mety, czyli tzw. „mia-
steczko zawodów” mieścić się 
będzie w Szkole Podstawowej 
nr 7, z której startować będą 
zawodnicy na 4 dystansach:
- „Piekło Północy” – 140 km(+) 
– najdłuższy, „tytułowy” dy-
stans, którego trasa przebiegać 
będzie po niezwykle urozma-
iconych terenach północnych 
Kaszub oraz wybrzeżem Bał-
tyku. Każdy zawodnik, który 
go ukończy otrzyma tytuł Sto-
lema, czyli prawdziwego ka-
szubskiego siłacza.
- „Wrota piekieł” – 75 km(+) 
– bieg dla lubiących szybkie 
ultra lub szukających dystan-
su dłuższego niż tradycyjny 
maraton. Trasa przebiegać bę-
dzie m.in. urokliwymi ścież-
kami nad Zatoką Pucką i lasy 
Puszczy Darżlubskiej. 
- „Małe piekiełko” – 21 
km(+) – to nie będzie zwykły 
półmaraton. Zawodnicy już 
na pierwszym odcinku prze-
konają się jakie góry można 
spotkać nad morzem. 
- „Siódemka dla Siódemki” – 

7 km – zawody dla młodzieży 
powyżej 16 lat i dorosłych, któ-
rzy chcą zrobić pierwsze kroki 
w odkrywaniu piękna biegów 
terenowych. Bieg ten dedyko-
wany jest – Szkole Podstawo-
wej nr 7 w Rumi, w której bę-
dzie Centrum Zawodów. 
Festiwal biegowy „Piekło Pół-
nocy” to nie tylko sportowe 
zmagania i walka o podium – 
to także promocja regionu, po-
pularyzacja pięknych zakąt-
ków północnych Kaszub oraz 
Rumi jako miasta-gospodarza 
zawodów. Ponadto organizato-
rzy biegu część kwoty z opłat 
startowych przeznaczą na cel 
charytatywny. W miasteczku 
zawodów, przy Szkole Podsta-
wowej nr 7 w Rumi na zawod-
ników i wszystkich kibiców 
czekają gry i zabawy, biegi dla 
dzieci oraz wiele niespodzia-
nek, aby w wyjątkowy sposób 
świętować Dzień Dziecka. 
Zapisy już się zakończyły, ale 
można jeszcze będzie wykupić 
pakiet w dniu zawodów. 
/drk/

LiCzy Się 
tyLKO 
zWyCięStWO

LuziNO | To będzie tzw. 
„mecz o wszystko”. Aby 
utrzymać się w lidze zawod-
niczki muszą go wygrać. 

Już w najbliższą sobotę, 1 
czerwca, w dalekiej nysie, 
zawodniczki MAR-BRK zRB 
gOSRiT Luzino walczyć 
będą z miejscowym AzS 
w drugim meczu barażo-
wym o utrzymanie się w 1 
lidze tenisa stołowego.
Podopieczne trenera Wal-
demara Płotki mając przed 
sobą ponad 600 kilometro-
wa podróż, wyjeżdżają na to 
spotkanie już dziś, w piątek.
W pierwszym meczu barażo-
wym, który odbył się  na Sali 
Sportowej gOSRiT w Luzinie 
padł remis 5:5, ale ze wzglę-
du na większą ilość wygra-
nych setów to Luzinianki - 
żeby utrzymać się na 1 ligo-
wym poziomie - muszą to 
spotkanie wygrać.
Trzymamy kciuki za zawod-
niczki z Luzina!
/raf/

fot. gOSRiT Luzino


