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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

WEJHEROWO | 
Mateusz Osta-
szewski, wejhe-
rowianin, wygrał 
zawody pucharu 
polski strong-
man, rozegrane 
niedawno na 
stadionie Gryfa. 
Zawody przy-
ciągnęły tłumy 
mieszkańców, 
trybuny były 
pełne. sędziował 
Mariusz pudzia-
nowski. 
Najsilniejsi męż-
czyźni rywalizo-
wali w sześciu 
kategoriach, 
w których mu-
sieli m.in. pod-
nosić i przenosić 
ciężary czy prze-
ciągać 
samo-
chód.

Ostaszewski 
najsilniejszy!
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FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

wyślij zdjęcie

wraz z krótkim

opisem na adres:

pstryk@expressy.pl

I jak tu wyjechać?
Kierowca tego auta zaparkował na chodniku dokładnie przy samym wyjeździe na główną 
ulicę. Kierowca, który chce się bezpiecznie włączyć do ruchu, nie ma takiej możliwości, bo 
parkujące auto całkowicie zasłania widoczność. Obok przechodził patrol straży miejskiej – 
i nic, zero reakcji. Kierowcy, trochę rozsądku przy parkowaniu swoich aut!

Ambroży, mieszkaniec Rumi

Do tej pory zawarcie związ-
ku małżeńskiego poza 
Urzędem Stanu Cywil-
nego było możliwe tylko  
w wyjątkowych okoliczno-
ściach. Nowelizacja usta-
wy - prawo o aktach stanu 
cywilnego - która weszła 
w życie w marcu bieżące-
go roku, przewiduje moż-
liwość zawierania mał-
żeństw w wybranym przez 
małżonków miejscu. Wy-
chodząc naprzeciw po-
trzebom młodych par, bur-
mistrz Rumi podjął decyzję  
o przeniesieniu ceremonii 

do Miejskiego Domu Kul-
tury, mieszczącego się w za-
bytkowym XVIII-wiecznym 
dworku, zwanym przez 
mieszkańców „Dworkiem 
Pod Lipami”.
- Od dłuższego czasu, do-
cierały do nas sugestie, by 
upiększyć lub zmodernizo-
wać wystrój Sali Ślubów 
Urzędu Stanu Cywilnego. 
Postanowiliśmy więc prze-
nieść organizację ceremo-
nii zaślubin do Miejskiego 
Domu Kultury przy ul. Mic-
kiewicza 19. Jestem prze-
konany, że atmosfera tego 

miejsca oraz otaczającego 
go parku sprawią, że każda 
ceremonia będzie podwój-
nie wyjątkowa – tłumaczy 
zastępca burmistrza Rumi 
Marcin Kurkowski.  
Zmiana miejsca przewidy-
wana jest na początek wrze-
śnia. Wkrótce zostanie też 
wybudowana plenerowa al-
tana w otaczającym dworek 
parku. Uroczystości w tak 
urokliwym miejscu na pewno  
na długo zapadną w pamięć 
nowożeńcom oraz ich go-
ściom. 
(raf)

Ślub w plenerze już możliwy
RUMIA | Od września rumskie pary będą mogły wstępować w związki małżeńskie w urokliwej scenerii  zabytkowego „Dworku Pod Lipami”.

Już od września ślub będzie można wziąć w „Dworku Pod Lipami”
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Oddany do użytku w 2014 
roku, zrewitalizowany budy-
nek dworca w Rumi, wraz ze 
swoją nowoczesną bibliote-
ką, wzbudził uznanie nie tyl-
ko rumian ale i architektów 
– odrestaurowane wnętrza 
otrzymały drugą nagrodę 
w najważniejszym konkursie 
architektonicznym w Pol-
sce - Bryła Roku 2014. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że 
na Stacji Kultura nie można 
zakończyć działań w rejonie 
rumskiego dworca. Remontu 
potrzebują nie tylko perony, 
ale także tunel, łączący dwo-
rzec z ulicą Towarową. 
 - Początkowo, renowacja 
miała być kompleksowa 
i obejmować zarówno tu-
nel, jak i perony. Nieste-
ty, w tamtym czasie każdy 
z tych elementów należał 
do innej spółki, w związku 
z czym, wyremontowany 
został sam budynek, wraz 
z zejściem do tunelu - tłuma-
czy Ryszard Grychtoł, sekre-
tarz Rumi. - Sama struktura 
dworca została odnowiona 
w ramach programu rewitali-
zacji dworców, realizowane-
go przez spółkę PKP Oddział 
Dworce Kolejowe, natomiast 
wnętrza Stacji Kultura finan-
sowane były przez miasto. 
Chociaż w pierwszym eta-
pie inwestycji nie udało się 
zrealizować wszystkich nie-
zbędnych prac, kolej przy-
stąpiła już do projektowania 

dalszego remontu infrastruk-
tury dworca w Rumi.  W ra-
mach planowanych przez 

PKP PLK przedsięwzięć in-
westycyjnych na trasie Gdy-
nia – Stargard przewidziany 

jest nie tylko remont tunelu 
i peronów, ale również budo-
wa nowego, jednostronnego 
peronu od strony ulicy Towa-
rowej. Jak zdradza Ryszard 
Grychtoł, PKP PLK opraco-
wało już studium wykonalno-
ści inwestycji, które obejmu-
je m.in. analizę ekonomiczną 
i techniczną planowanego 
przedsięwzięcia. Równolegle 
z prowadzonymi przez PKP 
PLK działaniami, trwają pra-
ce koncepcyjne, związane  
z rozbudową układu torowe-
go SKM, co wiąże się rów-
nież z przebudową peronu 
kolei miejskiej. 
(raf)

Stacja Kultura 
to dopiero początek
RUMIA | Kolej planuje remont tunelu i peronów na dworcu w Rumi. Przygotowane zostały już 
pierwsze dokumenty dla projektowanej inwestycji. 
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To właśnie od opinii biegłych 
zależało, czy Wiktoria M. tra-
fi na obserwację do szpitala, 
czy do aresztu. Psychiatrzy 
uznali po badaniu, że pobyt 
w szpitalu nie jest potrzebny. 
Wydali opinię, z której wyni-
ka, że dziewczyna w chwili 
popełnienia czynu nie miała 
zniesionej poczytalności i nie 
jest chora psychicznie.
Wiktoria M. ma postawio-
ny zarzut zabójstwa Agaty 
za zgodą ofiary. Grozi jej za 
to nawet 25 lat pozbawienia 
wolności. Obecnie dziew-
czyna przebywa w areszcie, 
gdzie oczekuje na rozprawę.  
(raf)

Wiktoria M. odpoWie za zabójstWo. 
jest poczytalna
WEJHEROWO | Wiktoria M., podejrzana o zabójstwo swojej 17-letniej koleżanki Agaty z Wejhe-
rowa, może odpowiadać za swoje czyny przed sądem. Biegli psychiatrzy wydali opinię o stanie 
zdrowia dziewczyny – jest poczytalna. 
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Powiat wejherowski znajdu-
je się w okręgu wyborczym 
nr 26 (od Gdyni po Słupsk 
i od Helu po Chojnice), na 
który przypada 14 manda-
tów poselskich oraz w okrę-
gu wyborczym nr 62 (w wy-
borach do Senatu obejmuje 
on powiaty wejherowski, 
lęborski i słupski), na który 
przypada jeden mandat se-
natorski. Wybory do Senatu 
już po raz drugi odbywają 
się w jednomandatowych 
okręgach wyborczych.
Na liście kandydatów do 
Sejmu z powiatu wej-

herowskiego znalazł się 
m.in. Józef Reszke (staro-
sta wejherowski w latach 
2002 – 2014, obecnie radny 
powiatu wejherowskiego) 
a z Rumi Krystyna Kłosin 
(poseł na sejm RP).  
Kandydatem PO na senatora 
w naszym okręgu został po-
nownie Kazimierz Kleina.
Ostateczny kształt list kan-
dydatów PO w wyborach 
parlamentarnych poznamy 
po sierpniowym posiedze-
niu Zarządu Krajowego 
oraz Rady Krajowej PO.
(raf)

kandydaci platforMy 
do sejMu
WYBORY | Rada Regionu Pomorskiego Platformy Obywa-
telskiej RP na swoim posiedzeniu w ostatnim dniu lipca wy-
pracowała listę kandydatów do Sejmu i Senatu w wyborach 
parlamentarnych 25 października br. 

Józef Reszke to jeden z kandydatów PO do Sejmu
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FELIETON | Zgodnie z zapo-
wiedzią, wracam do tematu 
rozpoczętego w ubiegło-
tygodniowym felietonie, 
czyli do okręgów jednoman-
datowych w wyborach do 
Sejmu. Tym razem skupię się 
na plusach i minusach tego 
rozwiązania.

Oczywiście nie jest tak, że 
JOW-y to cudowne lekarstwo 
na wszystkie bolączki obecnego 
systemu wyborczego. Zacznę 
od plusów, chociaż nie każdy je 
dostrzega. Jest nim na pewno sil-
niejsze związanie posła z wybor-
cami ze swojego okręgu. Ale to, 
co jest plusem, może być dużym 
minusem. Wyobraźmy sobie, że 
w Sejmie zasiadło 460 posłów 
wybranych w okręgach jedno-
mandatowych, nic o sobie nie 
wiedzących, którzy mają wybrać 
najpierw marszałka, potem jego 
zastępców, wreszcie udzielić vo-
tum zaufania nowemu rządowi. 
Kto ma rozmowy na te tematy 
zainicjować? Kto kogo ma zgło-
sić, skoro wszyscy są równi, nie 
ma żadnych rekomendacji par-
tyjnych, tylko jakieś bliżej nie-
określone „instrukcje” z okręgu. 
To oczywiście sytuacja skrajna, 
która raczej się nie zdarzy z po-
wodów, o których napisze niżej. 
Plusem może być wymuszona, 
większa aktywność posła w swo-
im okręgu, ale w warunkach po-
stępującej decentralizacji pań-
stwa i przekazywania kolejnych 
zadań do samorządów, coraz 
mniej spraw ważnych dla okręgu 
załatwia się w Warszawie. I zno-
wu, to co zawiera w sobie plus, 
może być minusem, bo poseł jest 
cząstką naczelnego organu wła-

dzy ustawodawczej i powinien 
kierować się przede wszystkim 
dobrem i interesem całego pań-
stwa, a nie tylko swojego okrę-
gu. Poza tym powinien mieć 
odwagę podejmowania decyzji 
niepopularnych. Plusem jest też 
ograniczenie roli wszechwład-
nego aparatu partyjnego. Partie 
rzecz jasna nie znikną ze sceny 
politycznej. Nadal będą angażo-
wały się w politykę i nadal będą 
uczestniczyć w wyborach parla-
mentarnych. Ale przy JOW-ach 
już nie będą mogły kierować się 
wyłącznie kryterium bezwzględ-
nej lojalności i dyspozycyjności 
wystawionego w danym okręgu 
kandydata. Bo to, że to jest „nasz 
kandydat”, że jest nam wierny, 
że należy do „grupy trzymają-
cej władzę w regionie”, to może 
być za mało, jeśli konkurencja 
wystawi mu popularnego kontr-
kandydata, silniej niż on umoco-
wanego w okręgu i mającego od 
niego dużo lepsze notowania. Bo 
w pojedynku jeden na jednego, 
to może okazać się ważniejsze 
niż pozycja w partyjnej struk-
turze. Ale nie łudźmy się, że 
dzięki JOW-om, do Sejmu wej-
dą sami posłowie bezpartyjni, 
wypychając z niego partyjnych. 
W Wielkiej Brytanii, Stanach 
Zjednoczonych, Francji i Kana-
dzie gdzie też są JOW-y, w ich 
odpowiednikach naszego Sejmu 
prawie wszystkie mandaty i tak 
obsadzają posłowie (deputowani, 
kongresmeni) partyjni. Bo nawet 
w okręgach jednomandatowych, 
największe partie wystawiają 
swoich kandydatów, a wyborcy, 
identyfikując się z programami 
tych partii, oddają na nich swój 
głos. Jednak mimo wielu wąt-
pliwości jestem za wprowadze-
niem u nas JOW-ów, chociaż 
zacząłbym od ordynacji miesza-
nej, czyli połowa posłów byłaby 
wybierana w JOW-ach, a druga 
połowa, tak jak obecnie. 

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

Archiwalne felietony 
posła można 
przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

Jednomandatowe okręgi 
wyborcze - plusy i minusy

Podczas konferencji zorgani-
zowanej w Urzędzie Miejskim 
prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt poinformo-
wał, że na konkurs ogłoszony 
przez miasto wpłynęły dwie 
oferty – jedna z konsorcjum 
kilku firm, a druga właśnie 
z ZwUK-u. Oferta Zakładu 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
okazała się tańsza o kwotę 
ponad 250 tys. zł i w wyniku 
rozstrzygniętego przetargu, 
po podpisaniu umowy z mia-
stem, będzie wykonywać 
usługę odbioru odpadów na 
terenie miasta Wejherowa od 
1 stycznia 2016 roku. Podpi-
sana umowa opiewa na kwotę 
17 mln 352 tys. zł.
- To szczęśliwy dzień dla 
pracowników Zakładu usług 
Komunalnych. W przedsię-
biorstwie tym nastąpiła nie-
samowita zmiana w sposobie 
podejścia do wykonywania 
swoich usług. Najważniejsze, 
że zakład potrafi być kon-
kurencyjny i potrafi dobrze 
pracować. Nasza ocena pracy 
zakładu jest bardzo wysoka – 
powiedział prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt podkreślając, 
że załoga nie musi już mar-
twić się o swoje stanowiska 
pracy w ciągu najbliższych 
kilku lat.  – ZUK to wejherow-
ska firma, która bardzo dobrze 
zna lokalny rynek, a mając już 
doświadczenie w wykonywa-

niu podjętych zadań, może za-
gwarantować wysoką jakość 
usług, terminowość wywozu 
odpadów oraz rozsądną oraz 
niewysoką cenę za ich odbiór. 
Prezes Zakładu Usług Ko-
munalnych Sp. s o.o. Roman 
Czerwiński poinformował, 
że zakład zatrudnia 120 pra-
cowników i dysponuje nie-
zbędnym sprzętem do zbiórki 
odpadów na terenie miasta. 
Podpisana umowa obejmu-

je całość zagospodarowania 
i odbioru wszystkich odpadów 
z terenu miasta Wejherowa. 
Zbiórce podlegają wszystkie 
odpady domowe, zarówno te 
zebrane przy domowych per-
golach, jak i te dostarczone 
do Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych. 
Dzięki segregacji odpadów 
część  z nich zostaje sprzedana 
jako surowiec wtórny, a pozo-
stałe trafiają zakładu utylizacji 

odpadów w EkoDolinie.  
Jak podkreśla prezydent 
o wysokości stawek zadecy-
duje Rada Miasta rozważając 
różne możliwości naliczania 
kosztów: od osoby, od go-
spodarstwa, od ilości zużytej 
wody, bądź od powierzchni 
mieszkania. Przypomnijmy, iż 
obecnie obowiązujące stawki, 
naliczane są od ilości osób 
w gospodarstwie domowym. 
(raf)

Śmieci nadal będzie 
wywoził ZUK
WEJHEROWO | W wejherowskim Urzędzie Miejskim został rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpa-
dów na okres najbliższych 3 lat, czyli na lata 2016-2018. Przedsiębiorstwem, które wygrało przetarg jest 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wejherowie.
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- Koszt inwestycji wynosi 
niemal 1,1 mln zł - infor-
muje Stanisław Brzozowski, 
kierownik Wydziału, Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie. - Pra-
ce powinny być wykonane 
do końca października br.
- Zakres robót obejmuje 
budowę sieci kanalizacji 
deszczowej oraz sieci wo-
dociągowej w ul. Chmielew-
skiego, a także wykonanie 
chodników i nawierzchni 
drogowej od skrzyżowania 
z ul. Necla do skrzyżowa-
nia z ul. Stefczyka, wraz ze 
skrzyżowaniem w ul. Stef-
czyka – tłumaczy inspektor 
branży drogowej Piotr Szulc 

Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie. - Przebudowywany 
odcinek ulicy Chmielew-

skiego liczy 170 metrów 
bieżących, zaś modernizo-
wany fragment ul. Stefczyka 

chMieleWskiego W reMoncie
WEJHEROWO | Trwa budowa ul. Chmielewskiego na os. Śmiechowo-Północ pomiędzy ulica-
mi Stefczyka i Necla. Wiąże się to z koniecznością niewielkiego objazdu tego rejonu przez ul. 
Konopnickiej.  

Prace mają zakończyć się do końca października br.

wraz ze skrzyżowaniem, to 
dodatkowe 70 metrów bieżą-
cych. Nawierzchnia drogowa 
w ulicy Chmielewskiego zo-
stanie wykonana z betonowej 
kostki drogowej, natomiast 
modernizowane skrzyżowa-
nie z ul. Stefczyka, zostanie 
wykonane z nawierzchni bi-
tumicznej. Do chwili obec-
nej wykonano korytowanie 
drogi. Aktualnie trwają prace 
związane z budową sieci ka-
nalizacji deszczowej i wodo-
ciągowej.
Urzędnicy miejscy zwraca-
ją się z prośbą do kierow-
ców poruszających się sa-
mochodami w tym rejonie 
o zachowanie szczególnej 
ostrożności i cierpliwość. 
Po wykonaniu tego zadania 
zmodernizowany odcinek ul. 
Chmielewskiego ułatwi do-
jazd z ul. Gdańskiej od strony 
Redy w rejon ulic Szczukow-
skiej, Necla, Staffa i Gryfa 
Pomorskiego. (raf)
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Pani 

Marii Cyniak
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 
Matki

                            
 

składa
Michał Pasieczny

Burmistrz Miasta Rumi
 oraz pracownicy 

Urzędu Miasta Rumi
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1 sierpnia dokonano ofi-
cjalnego otwarcia nowej 
infrastruktury. Budowana 
od czerwca tego roku, dała 
mieszkańcom nadzieje na 
logistyczne rozwiązanie 
wielu problemów związa-
nych m.in. z organizacją ze-
brań sołeckich oraz innych 
wydarzeń z życia miejsco-
wości.
Po miesiącach pracy oddano 
do użytku świetlicę wiejską 
o powierzchni ponad 100 
m kw. wyposażoną w nie-
zbędne urządzenia sanitar-
ne, monitoring oraz system 
alarmowy. Ponadto przy 
budynku znajduje się par-
king oraz alejki z ławkami 
i koszami na śmieci. Drugą 
część przedsięwzięcia sta-
nowi boisko wielofunkcyj-
ne o wymiarach 15 x 28m, 
przeznaczone m.in. do gry 
w piłkę koszykową czy 
siatkową. Cały teren został 
wyposażony w oświetlenie 
zewnętrzne. Koszt inwesty-
cji to ok. 700 tys. zł, z cze-
go 450 tys. zł stanowiło 
dofinansowanie zewnętrzne 
z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Warto 
nadmienić, że wcześniej 
w sołectwie stanął plac za-
baw sfinansowany z odręb-
nych środków.
Wszystkie inwestycje doce-
niono podczas uroczystego 
otwarcia, wspominając jed-
nocześnie starania mieszkań-
ców o ich powstanie. Teraz 
kiedy miejscowość dyspo-
nuje obiektem, sołtys Nata-

lia Dampc wyraża nadzieję 
na jeszcze intensywniejsze 
życie kulturalne i integrację 
mieszkańców. W uroczy-
stości uczestniczyli także 
sołtysi i radni Gminy Wej-
herowo, ksiądz kanonik Jan 
Gabański święcący obiekt 
oraz Wójt Henryk Skwarło, 
który cieszył się z otwar-
cia świetlicy tym mocniej, 
że wybudowanie jej było 
obietnicą złożoną mieszkań-

com podczas zebrania so-
łeckiego. Nie zabrakło także 
dr Ryszarda Zarudzkiego 
– specjalisty ds. rozwoju ob-
szarów wiejskich, który na 
zlecenie Gminy opracowy-
wał z mieszkańcami każde-
go sołectwa palny odnowy 
miejscowości. Jak pokazał 
przykład Ustarbowa, plany 
te są wdrażane w życie i re-
alizowane. 
(mat. UG Wejherowo)

Nowe serce Ustarbowa!
GM. WEJHEROWO | W centrum jednego z mniejszych so-
łectw gminy Wejherowo – Ustarbowie - stanęła nowoczesna 
świetlica wiejska wraz z boiskiem sportowym. 
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POWIAT WEJHEROWSKI
www.powiat.wejherowo.pl /powiatwejherowski

OGŁOSZENIE
Starosta Wejherowski informuje, że w Biurze Rzeczy Znalezionych przy ulicy 3-go Maja 4 w Wej-
herowie znajduje się złota obrączka.

Obrączka została przekazana w dniu 30.07.2015 r. do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa.

Jeżeli nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, 
obrączka stanie się własnością znalazcy, jeżeli odbierze go w terminie wyznaczonym przez Starostę 
(nie krótszym niż 2 tygodnie). W przypadku nie odebrania rzeczy przez znalazcę, w wyznaczonym 
terminie, rzecz stanie się własnością powiatu.

 informuje, że aktualnie trwa nabór wniosków na następujące formy aktywizacji:

- Szkolenie „Kwalifi kacja wstępna przyspieszona w  zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, 
C1 + E (zapisy od  06.07.2015) 10 miejsc
- Szkolenie „Krawiec - powrót do zawodu” (zapisy od 13.07.2015) 5 miejsc

Dodatkowe środki na staże i prace interwencyjne - wznowienie przyjmowania wniosków.

- Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy (zapisy do 07.09.2015) pokój nr 112, 113
- Szkolenie „Operator wózków jezdniowych” (zapisy od 03.08.2015) 10 miejsc
- Szkolenie „Spawanie blach i rur metodą MAG 136 - spoiny pachwinowe z egzaminem DNV” 
(zapisy od 10.08.2015) 10 miejsc
- Szkolenie „Kurs magazynowo handlowy” (zapisy od 17.08.2015) 10 miejsc
- Szkolenie „Obsługa kas fi skalnych” (zapisy od 24.08.2015) 10 miejsc

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, 
przy ul. I Brygady Pancernej WP 32. 

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

informuje, że od dnia 1 sierpnia do 10 października 2015 r. trwa nabór wniosków o dofi nansowanie 
ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II pomoc 
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Ogłoszenie kierowane jest do studentów. 

Wyznaczony termin składania wniosków jest terminem nieprzekraczalnym. 

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście 
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w pokoju nr 6 w godzinach 
8.00-15.00 od poniedziałku do piątku lub listownie (decyduje data nadania korespondencji) na adres: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 84-200 Wejherowo, Sobieskiego 279A.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: www.pcprwejherowo.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wejherowie

Już po raz piąty, na tere-
nie gminy Łęczyce odbył się 
Międzynarodowy Obóz Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarni-
czych, w którym uczestniczyła 
młodzież z jednostek OSP z 
gminy Łęczyce oraz drużyny z 
Austrii, Czech i Niemiec. Tym 
razem obóz odbył się w Kacz-
kowie, w dniach od 27 do 31 
lipca. 

Dla młodzieży zawody stra-
żackie są okazją do nauki, 
rywalizacji i wymiany wza-
jemnych doświadczeń. W 
programie obozu znalazł się 
ponad 8-kilometrowy marsz 
z Kaczkowa do Bożegopo-
la, wycieczka do Gdańska i 
do Łeby, a także zwiedzanie 

Wejherowa. Uczestnicy za-
wodów odwiedzili wejhe-
rowską Jednostkę Ratowni-
czo-Gaśniczą, gdzie mogli 
obejrzeć sprzęt strażacki i 
dowiedzieć się wiele na te-
mat pracy strażaków. 

I, II i III miejsce w zawo-
dach pożarniczych zajęły 
drużyny z Niemiec. Nato-
miast podczas zawodów 
piłki wodnej zwycięstwo 
wywalczyła drużyna z 
Czech, a miejsce II powę-
drowało do OSP Łęczyce. 

Wszyscy uczestnicy zo-
stali obdarowani pucha-
rami, medalami oraz pa-
miątkowymi upominkami 
z Kaszub.

- Podczas takich za-
wodów młodzież może 
realizować swoje pasje, 
rozwijać swoje zaintere-
sowania a także nawią-
zać nowe znajomości i 
przyjaźnie - powiedziała 
Gabriela Lisius Starosta 
Wejherowski. - Obozy 
pożarnicze są niebywałą 
okazją do wymiany wza-
jemnych doświadczeń  
i przyczyniają się do 
kształtowania przyszłego 
pokolenia strażaków. 

Młodzieżowe obozy 
strażackie są organizo-
wane w różnych krajach 
Unii Europejskiej od 
1991 r. 

Międzynarodowy Obóz Drużyn Pożarniczych w Kaczkowie
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Czasem potrzebujemy gotów-
ki, ale przerażają nas poszuki-
wania odpowiedniego banku... 
Ilość ofert jest ogromna! Jak 
w nich wybierać, skoro nie 
mówią otwarcie o korzyściach 
dla Klientów? Nie zawsze też 
instytucje bankowe są skore 
do udzielenia pożyczki na wa-
runkach, jakich oczekujemy. 
W takich sytuacjach jesteśmy 
zmuszeni szukać pomocy gdzie 
indziej, a przecież okazji, które 
wymagają pozyskania dodat-
kowych środków może być 
wiele. Może to być zwykły, 
planowany od dawna remont, 
nagły zakup lub po prostu tęsk-
nota za wyjazdem w nieznane. 
Nie bez znaczenia jest, by w ta-
kich okolicznościach wybierać 
tylko zaufane fi rmy, które są 
w stanie pomóc nam sfi nanso-
wać potrzeby. Ważne, by był to 
wiarygodny partner, najlepiej z 
wieloletnim doświadczeniem, 
tak jak KredytOK – marka, 
która podlega pod dużą fi rmę 
Capital Service S.A., działają-
cą na polskim rynku od 1999 
roku.
Istotna jest też kwestia blisko-
ści placówki. Najlepiej, by Od-
dział był jak najbliżej domu. 
KredytOK posiada ponad 70 
Oddziałów w całej Polsce. 
Dzięki temu możemy zaosz-

czędzić sporo czasu i energii, 
który możemy spożytkować 
na to, co naprawdę chcemy ro-
bić! Zaufanie to podstawa, gdy 
chodzi o pieniądze. KredytOK 
działa przy zachowaniu do-
brych praktyk stosowanych w 
branży usług fi nansowych, nie 
musimy się niczego obawiać. 
KredytOK to marka z żelazny-
mi zasadami, a jej programo-
we hasło to „Na nas możesz 
liczyć!”. Zachowanie najwyż-
szego poziomu obsługi Klienta 
jest dla Doradców priorytetem, 
a to przecież tak dla nas istot-
ne. 

Pamiętajmy, by pytać – mamy 
do tego pełne prawo, a Do-
radca jest na miejscu lub pod 
numerem telefonu po to, by 
na wszystkie nasze pytania 
wyczerpująco odpowiedzieć. 
Doradcy w KredytOK podejdą 
do nas zawsze bardzo indywi-
dualnie, bez względu na naszą 
sytuację życiową. Mają duże 
doświadczenie, więc z zaanga-
żowaniem doradzają, jaka ofer-
ta jest najkorzystniejsza.
Nie jest niczym zaskakującym, 
że grono zadowolonych ze 
współpracy pożyczkobiorców 
nieustannie się powiększa – 
ci, którzy skorzystali z oferty 
w przeszłości, bardzo chętnie 

wracają do KredytOK. Wyni-
ka to z szybkości udzielenia 
pożyczki – wystarczy bowiem 
okazać dokument potwierdza-
jący wysokość dochodu lub 
podać numer, pod którym Do-
radca zweryfi kuje informacje o 
zatrudnieniu. Decyzja o przy-
znaniu pożyczki zostaje wydana 

nawet w 15 minut, a formalności 
są ograniczone do niezbędnego 
minimum. Wypłata pieniędzy 
również przebiega błyskawicz-
nie: w ciągu 15 minut otrzymu-
jemy gotówkę do ręki. Czas jest 
dla nas bardzo ważny... często 
pojawia się nagły wydatek, wte-
dy liczy się każda zaoszczędzo-

na na formalnościach godzina. 
W takich chwilach KredytOK 
nie ma sobie równych, oni dzia-
łają ekspresowo!

Nie zawsze jesteśmy zdecy-
dowani, czego potrzebujemy. 
Doradcy KredytOK rozwiewa-
ją wątpliwości, pomagając w 

wyborze jednego z produktów 
fi rmy. Oferta jest różnorodna, ale 
jednocześnie konkretna. Zdarza 
się, że zaskakują nas nagłe wy-
datki, których nie da się przewi-
dzieć. Pożyczka Odnawialna do 
1000 zł z umową na czas nie-
określony szybko rozwiąże pro-
blem! Niższe miesięczne raty? 
Tu korzystniejsze będzie skorzy-
stanie z Miłej Ratki, elastycznej 
pożyczki do 3000 zł. 
Wielu z nas posiada w domu 
złoto, które może się przydać, 
zamiast leżeć przez lata w szu-
fl adzie. W KredytOK możemy 
skorzystać z pożyczki do 2000 
zł, w wysokości nawet 90% war-
tości wyrobu ze złota. 

Proste, przejrzyste zasady, żad-
nych ukrytych kosztów, różno-
rodna oferta, ekspresowy czas 
zawarcia umowy i dbałość o 
przyjemną atmosferę podczas 
kontaktu – to wymagania, które 
mamy prawo stawiać jako Klien-
ci.  A KredytOK je spełnia.

Liczba Oddziałów stale rośnie, 
otwierają się nowe placówki, w 
tym m.in. na ul. 12 marca 240 
(wejście od ul. Wałowej) w Wej-
herowie.

Infolinia: 525 225 525 lub strona 
internetowa: www.kredytok.pl. 

Warto nam zaufać!
Masz pytania?
Zapraszamy do Oddziałuw Wejherowie, 
na ul. 12 marca 240 (wejście od ul. Wałowej)

Możesz też zadzwonić 
na infolinię: 525 225 525 
lub odwiedzić stronę internetową 
www.kredytok.pl 

otwierają się nowe możliwości
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W niedzielne popołudnie na 
stadionie WKS Gryf Wejhero-
wo miały miejsce zawody Pu-
charu Polski Strongman. Tym 
razem rywalizowano o Puchar 
Rafała Szlasa, przewodniczą-
cego Komisji Zdrowia i Spor-
tu Rady Miasta Wejherowa.
Wygrał wejherowianin Ma-
teusz Ostaszewski, drugi był 
Maciej Hirsz z Kartuz, trzeci 
Michał Kopacki. Wystartowa-
ło sześcioro zawodników, od-
było się osiem konkurencji. 
- To były ciężkie i dynamicz-
ne konkurencje – podsumował 
Mateusz Ostaszewski. - To 
ostatnie zawody w tym sezo-
nie, a w marcu wybieram się 
do Stanów Zjednoczonych. 
Muszę się dobrze przygoto-
wać pod względem siłowym 
i wydolnościowym do tych 

zawodów.
Medale i puchary wręczy-
li wspólnie Gabriela Lisius, 
starosta wejherowska, oraz 
Rafał Szlas. Sędziami, oprócz 
Mariusza Pudzianowskiego, 
byli Jacek Bohentyn i Tomasz 
Lademann.
Zmaganiom siłaczy przyglą-
dały się tłumy mieszkańców 
Wejherowa. Największym 
zainteresowaniem cieszył się 
oczywiście „Pudzian”, który 
rozdał setki autografów.
- Wcześniej przez 12 czy 13 
lat brałem udział w takich 
zawodach, dziś jestem sę-
dzią – powiedział Mariusz 
Pudzianowski. - Teraz staram 
się przekazać swoją wiedzę 
i udzielać wskazówki młod-
szym zawodnikom. 
(PS, RK)

Zmagania siłaczy
WEJHEROWO | Mariusz Pudzianowski był jednym z sędziów zawodów Pucharu Polski Strongman w Wejherowie. Wygrał wejherowianin Mateusz 
Ostaszewski, przed Maciejem Hirszem i Michałem Kopackim.
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Już w dwa dni po uroczystym 
otwarciu Centrum Rehabili-
tacji i Wypoczynku Zielone 
Wzgórze, które miało miej-
sce w tym miesiącu, pojawili 
się kuracjusze uczestniczący 
w pierwszym turnusie rehabi-
litacyjnym.
Nowy Oddział Rehabilitacji 
w Koleczkowie powstał na 
mocy porozumienia dwóch 
firm: MENTOR Sp. Z o.o.o. 
oraz SP ZOZ Uzdrowisko So-
pot. 
W Centrum odbywają się 
turnusy rehabilitacyjne z pre-
wencji rentowej ZUS jak rów-
nież prywatne turnusy reha-
bilitacyjne i wypoczynkowe. 
Ośrodek oferuje połączenie 
tradycyjnych zabiegów reha-
bilitacyjnych z nowoczesną 
i bogato wyposażoną bazą 
zabiegową. Dzięki wyspecja-
lizowanej kadrze gwarantuje 
wysoki standard usług, a każ-
demu pacjentowi zapewnia 
właściwą terapię pod nadzo-
rem lekarzy. 
Zielone Wzgórze w Koleczko-
wie to coś więcej, niż centrum 
rehabilitacyjne – to miejsce 
stworzone z myślą o osobach 
poszukujących wypoczynku 
połączonego z rehabilitacją 
oraz poprawą zdrowia i re-
generacją sił witalnych. Ele-
ganckie, komfortowe wnętrza, 
przepiękna okolica i bliskość 
natury to wprost wymarzo-
ne warunki do odpoczynku, 
relaksu i powrotu do pełni 
sił zdrowotnych. Lokaliza-
cja obiektu pośród Wzgórz 
Chwaszczyńskich, na obrze-
żach Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, zaledwie 3 

km od jeziora w Bieszkowi-
cach to idealne miejsce na tego 
typu placówkę. 
Na pobyty zdrowotno - rekre-
acyjne pracownicy ośrodka 
serdecznie zapraszają rów-
nież Seniorów, którym oferują 
czynny wypoczynek połączo-
ny z rehabilitacją. Zapewnione 
jest zakwaterowanie w kom-
fortowo wyposażonych  po-
kojach, zaś w obiekcie została 
otwarta elegancka restauracja 
oraz klubo-kawiarnia, w któ-
rej organizowane są Wie-
czorki Taneczne z muzyką na 
żywo. Zapewnione są noclegi 
w komfortowo wyposażonych 

pokojach, zabiegi wliczone 
w cenę pobytu oraz wyżywie-
nie uwzględniające zalecenia 
dietetyczne związane ze sta-
nem zdrowia na podstawie 
wskazań lekarza prowadzące-
go lub po indywidualnej kon-
sultacji z naszym dietetykiem.
Warto dodać, że budynek 
w Koleczkowie, w którym sie-
dzibę znalazło Centrum Reha-
bilitacji Zielone Wzgórze, do 
niedawna stał pusty. Prowa-
dzący Centrum Rehabilitacji 
mają nadzieję, że teraz nasta-
nie szczęśliwy czas dla tego 
obiektu...
Na pierwszy turnus już przy-

jechało ponad 100 osób. 
W przyszłości ta liczba z pew-
nością będzie się zwiększać.

Nowe Zielone Wzgórze w Koleczkowie
Przepiękny widok na zielone wzgórza, roztaczający się z okien, luksusowo wyposażone pokoje, najnowocześniejszy sprzęt, elegancka klubo-
kawiarnia – tak wygląda niedawno otwarte Centrum Rehabilitacji Zielone Wzgórze w Koleczkowie.
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MENTOR REHA
Centrum Rehabilitacji 
i Wypoczynku 
Zielone Wzgórze
Ul. Pod Lasem 1,
Koleczkowo

Recepcja: 
tel.: (58) 673 22 68, 
kom.: 535 233 181
email: 
recepcja@mentor-reha.pl
www.mentor-reha.pl
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Zawodnicy będą mieli do 
pokonania dystans 1,9 km 
pływania, 90 km jazdy na 
rowerze i 21,1 km biegu, co 
stanowi połowę trasy Ironma-
na. Udział w zawodach zapo-
wiedziało wielu sportowców 
o międzynarodowej sławie, 
podejmując tym samym ry-
walizację wymagającą eks-
tremalnego wysiłku.

Po przepłynięciu wyznaczo-
nego odcinka Zatoki Gdań-
skiej, kolejnym etapem będzie 
wyścig kolarski, składający 
się dwóch pętli o długości 45 
km, a zmagania zawodników 
zakończy półmaraton.
W ramach zawodów zostaną 
zorganizowane imprezy to-
warzyszące m.in. aquathlon, 
sprint triathlon, sztafety tria-

thlonowe, rywalizacje firmo-
we oraz dla osób chcących 
sprawdzić swoje umiejętno-
ści pływackie w warunkach 
zawodów - sailfish swimni-
ghts. To treningi dla począt-
kujących triathlonistów i za-
awansowanych pływaków 
na wodach otwartych na od-
cinku zabezpieczonym przez 
ratowników.

W Rumi zostanie zorgani-
zowana strefa regeneracji 
dla zawodników oraz dwie 
strefy kibica, w których przy 
muzyce będzie można obser-
wować zmagania elity spor-
towej, a także wziąć udział 
w konkursach przeznaczo-
nych dla najbardziej zagorza-
łych kibiców.
Herbalife TRIATHLON wpi-

Potrójne zmagania
TRIATHLON | Przez Rumię przebiegać będzie trasa wyścigu kolarskiego podczas legendarnych zawo-
dów triathlonowych Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia.

suje się w tegoroczny kalen-
darz imprez sportowych na 
najwyższym poziomie, dając 
rumianom okazję do obser-
wowania zmagań najodważ-
niejszych zawodników w Eu-
ropie. Zapraszamy do udziału 
w tym sportowym wydarze-
niu, dzięki któremu Rumia 
wpisała się sportową mapę 
Polski. 
Zawody odbędą się w dniach 
7-9 sierpnia. W związku 
z przejazdem kolarzy w go-
dzinach 7:30 – 13:30 nastąpią 
utrudnienia w ruchu drogo-
wym na rumskich ulicach: 

Dąbrowskiego, Pomorskiej, 
Gdańskiej, Dębogórskiej, 
I Dywizji Wojska Polskiego 
oraz Starowiejskiej.  Dla pie-
szych organizatorzy przygotu-
ją kładkę nad jezdnią w okoli-
cy Targowiska Miejskiego nad 
ulicą Dębogórską. Natomiast 
dla kierowców na wysokości 
skrzyżowania ulicy Partyzan-
tów z ulicą I Dywizji Wojska 
Polskiego, policja przygotuje 
tzw. śluzę samochodową. 
Gorąco zapraszamy do kibi-
cowania zawodnikom w ich 
ekstremalnych zmaganiach.
Rafał Korbut
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Spacery po mieście, zwie-
dzanie Ratusza, aktywny 
wypoczynek – zumba na 
tarasie Wejherowskiego 
Centrum Kultury i treningi 
fitness w parku oraz letnie 
kino – takie atrakcje cze-
kają jeszcze w sierpniu na 
mieszkańców i turystów.

Wycieczki 
i zwiedzanie ratusza
Urząd Miejski w Wejhe-
rowie w ramach promocji 
miasta, tradycyjnie zorga-
nizował latem nieodpłatne 
wycieczki po Wejherowie 
i Kalwarii Wejherowskiej  
z przewodnikiem oraz 
zwiedzanie zabytkowego 
Ratusza. Z tej oferty sko-
rzystało już 2 tysiące osób. 
Turyści i wszystkie chętne 
osoby pragnące poznać 
najważniejsze zabytki mia-
sta i posłuchać opowieści 
o historii Wejherowa mogą 
codziennie skorzystać 
z oferty zwiedzania miasta. 
Przewodnicy prezentują 
m.in. Kalwarię Wejherow-
ską, kościół klasztorny, 
ratusz, Park Miejski oraz 
Filharmonię Kaszubską. 
Wszelkie informacje pod 
nr tel. 58 677 70 58.

Kino pod Gwiazdami
W tym roku po raz pierw-
szy w wejherowskim am-
fiteatrze zorganizowano 
projekcje filmów w plene-
rze. Pomysł kina letniego 
od początku przypadł do 
gustu wejherowianom. 
Pierwszy seans zgromadził 
ponad 500 kinomanów. 
W czwartkowy wieczór 
o godz. 21.30 amfiteatr 
wypełniony jest niemal po 
brzegi. Do tej pory tylko 
raz wiatr skutecznie po-
krzyżował plany organiza-
torom i widzom uniemoż-
liwiając projekcję filmu. 
Jednak wielu z wielbicieli 
kina, mimo złej pogody 
pojawiło się w amfiteatrze. 
Ponad 1100 osób obejrza-
ło trzy filmy emitowane 
w lipcowe wieczory. 
W sierpniu będzie moż-
na obejrzeć - Czekoladę 
(6.08), Iluzję (13.08) i Nie-
możliwe (20.08). 

Aktywnie w parku 
i na tarasie
Osoby lubiące relaks, ak-
tywność i wspólną zabawę 
zapraszamy na zajęcia do 
Parku Miejskiego. W każ-
dą sobotę lata, o godz. 10, 

w ramach „Aktywnych so-
bót”, można uczestniczyć 
w darmowych zajęciach fit-
ness prowadzonych przez 
profesjonalnych trenerów 
z Tiger Gym Wejherowo. 
Zajęcia są urozmaicone, 
prowadzący co tydzień 
proponują inne ćwiczenia 
oraz rodzaje aktywności. 
Natomiast w każdą środę 
o godz. 17 na tarasie wi-
dokowym wejherowskiej 
Filharmonii odbywają się 
darmowe zajęcia zumby. 
Zajęcia cieszą się ogrom-
nym powodzeniem, w rytm 
zumby tańczy kilkadziesiąt 
osób. 

Muzyczne lato
Jak co roku w każde nie-
dzielne popołudnia lipca 
i sierpnia w Parku Miej-
skim organizowane są 
koncerty plenerowe. Wa-
kacyjne koncerty na stałe 
zagościły już w kalendarzu 
imprez kulturalnych mia-
sta. W sierpniu posłuchać 
będzie można najpiękniej-
szych tematów muzyki 
filmowej, Mr. Pollacka, 
zespołu Balkan Sevdah, 
Carte Blanche i Teatru Lal-
ki „Tęcza”. (raf)

Lato na półmetku
WEJHEROWO | Wakacje w pełni, a propozycji spędzania wolnego 
czasu w mieście wciąż nie brakuje. 
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Na terenie po byłej jednostce 
wojskowej użyczonym sto-
warzyszeniu „Militarni Trój-
miasto” przez gminę Gniewi-
no i zamienionym na swoisty 
skansen historyczno-militarny, 
na uczestników „VIII Pikniku 
militarnego” organizowanego 
po raz piąty w Lisewie czeka 
w dniach 7 - 9 sierpnia sporo 
atrakcji, w tym m. in. ekspo-
zycje sprzętu wojskowego, 
przejażdżki wojskowymi po-
jazdami, czyli czołgami i trans-
porterami, obozy i pokazy 
grup rekonstrukcyjnych a tak-
że strzelnica, plac zabaw dla 

najmłodszych i bezpłatne pole 
biwakowe. Więcej informacji 
pod nr tel. 512-513-674 lub na 

facebooku na stronie Muzeum 
Gryfa Pomorskiego. Zaprasza-
my! (raf)

- Jeśli macie ochotę poznać 
nowe tytuły gier planszowych, 
spotkać kompanów do grania, 
spędzić czas ze znajomymi czy 
rodziną lub po prostu lubicie 
klimaty spotkań planszówko-
wych, to ta impreza jest dla Was 
– zachęcają organizatorzy. - Bę-
dzie około 100 tytułów gier, od 
szybkich imprezówek po długie 
w rozgrywce strategiczne tytuły. 
A do tego - turniej z nagroda-
mi! Gry będą na Was czekały 
w nowym budynku Miejskiego 
Domu Kultury w Redzie, ul. 
Łąkowa 59a - Fabryka Kultury 
w godzinach od 19.00 do 1 w 
nocy.

Podczas imprezy odbędą się 
też eliminacje do Mistrzostw 
Polski w grę Carcassonne. 
Eliminacje rozpoczną się 
mniej więcej pół godziny po 
wystartowaniu imprezy (ok. 
19.30). Natomiast tuż przed 

północą przeprowadzona zo-
stanie długo wyczekiwana 
licytacja naszych i waszych 
planszówek! 

Wpisowe – 5 zł, w to wliczo-
ny jest gorący poczęstunek.

(raf)

Planszówki nocą
REDA | Miejski Dom Kultury w Redzie zaprasza 8 sierpnia wszystkich miesz-
kańców małego i dużego Trójmiasta na drugą Zgraną Nockę z Planszówkami. 

Piknik militarny
GM. GNIEWINO | Po sukcesie pierwszych, organizowanych w Lisewie od 
czterech lat „Pikników militarnych”, stowarzyszenie „Militarni Trójmiasto” zor-
ganizowało w drugi weekend sierpnia kolejny piknik dla miłośników militariów.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOM wolno stojący w 
Wejherowie, działka 1202 
m2, cztery garaże, mu-
rowane, pilnie sprzedam 
lub zamienię na 2 pokoje 
z kuchnią za dopłatą, tel. 
501 549 579, tel. 58 672 
34 13

SPRZEDAM działkę 
ogrodniczą przy ul. Su-
charskiego w Wejherowie 
z domkiem i szklarnią, 
zadbaną ze sprzętem 
ogrodniczym. Tel: 510-
501-955

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

SPRZEDAM lub wynaj-
mę działkę, 434 m2, nad 
morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 
661 582 483

SPRZEDAM działkę 
budowlaną, 600 m kw, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898 

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

DZIAŁKA z domem, 
Gdynia Witomino, 521 
m2, 380 tys. zł, tel. 502 
686 196

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w 
okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 
665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut kasacja, awaryj-
ne otwieranie aut, pomoc 
drogowa, auto części. Tel: 
789-345-593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, 
dysk 120 GB, klawiatura 
Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ pracowni-
ków do obsługi magla i 
pralnic w Wejherowie. Tel: 
58/ 677-27-36 lub 608-
412-349

SZUKAM PRACY

USŁUGI

POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, 
ekspresowo, gotówka od 
ręki. Tel: 510-908-900

USŁUGI dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednora-
zowe, tel. 501 175 330

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

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

TOWARZYSKIE

ŚLICZNA blondi pozna 
sponsorów, zadzwoń, za-
tańczymy razem, również 
sex telefonik, Sopot. Tel: 
514-120-213

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM szczenięta 
rodowodowe, jamnik 
miniaturowy, długowłosy 
(Fci), Wejherowo. Tel: 501-
985-030

RÓŻNE

SPRZEDAM 4 szafki 
kuchenne, wiszące 
50x55cm, szafkę stojącą 
58x84cm i szafkę wraz zle-
wozmywakiem 70x82cm, 
cena 130zl, Wejherowo. 
Tel: 504 658 460

DREWNO do CO i 
gałęziówkę sprzedam 
możliwy transport gratis. 
Tel: 782-846-927 

ROWER treningowy 
atrakcyjny, pasek klinowy 
zerwany, Wejherowo, 
cena 170 zł. Tel: 502-351-
988

SPRZEDAM kuchenkę 
Amica, tanio. Tel: 572-978-
368

G R U P A  M E D I A L N A

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Grzegorz 

Bryszewski, Krzysztof Handke, 
Piotr Smoliński

SKŁAD: Jagoda Lezner
redakcja@expresspowiatu.pl
www.gwe24.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 1897-7405
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,

tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

REDAKCJA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA www.gwe24.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

SPRZEDAM dwa kaski jak 
nowe na motor lub skuter, 
czarne. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM silnik 7,5 kw 
960 obr oraz piłę moto-
rową marki Makita, mało 
używaną. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM beczki 
plastikowe 200 l, idealne 
na działkę, 50 zł, tel. 503 
631 333

SPRZEDAM dwa dwuoso-
bowe fotele, niemiecki 
wyrób, bardzo wygodne, 
solidne wykonanie, cena 
250 zł jeden. Tel: 780-070-
086

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

SPRZEDAM fotelik 
samochodowy 0-13 kg 80 
zł, krzesełko do karmienia  

kółka 200 zł, łóżeczko 
drewniane 50 zł, tel. 505-
567-034

SPRZEDAM łyżwy fi guro-
we, białe, rozm. 30, nowe, 
50 zł, Wejherowo, tel. 505-
567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-
128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, 
pamiątki z II Wojny Świa-
towej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPRZEDAM kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. L, 
kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381
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dowiedz się więcej:       tel. 792 060 155
                              e-mail: z.mochnacz@expressy.pl

archiwalne 
kalendarium 
czytaj na
www.gwe24.pl

KALENDARIUM 
FUTBOlOWe
Przed miesiącem, dokładnie 6 
lipca minęło dokładnie 41 lat od 
pamiętnego meczu z Brazylią. 
Polska reprezentacja zdobyła 
medal na Mistrzostwach Świata 
rozgrywanych na boiskach Nie-
miec Zachodnich. Piszę specjal-
nie medal i nie podaję jakiego 
koloru był ten nasz. Otóż były 
to mistrzostwa na których zde-
cydowano, że medale otrzyma-
ją cztery pierwsze drużyny. Za 
pierwsze miejsce złoty (NRF), 
za drugie miejsce srebrny (Ho-
landia), za trzecie miejsce po-
srebrzany (Polska) i za czwar-
te miejsce brązowy (Brazylia). 
Oglądałem ten mecz gdzieś 
tam w kieleckiem na obozie ra-
towników PCK. Żar lał się z nie-
ba, podobnie jak teraz. Telewi-
zor stał w świetlicy, która chyba 
znajdowała się na tak zwanym 
niskim parterze, czytaj w piw-
nicy. Za nic w świecie nie mogę 
sobie przypomnieć, czy był to 
kolorowy telewizor Rubin marki 
radzieckiej? Nawet jeśli nie był, 
to i tak widziałem ten cudowny 
mecz w kolorach tęczy. Trzy dni 
wcześniej nasi chłopcy przegra-
li z drużyną RFN 0:1 w pamięt-
nym meczu na wodzie. Wcze-
śniej szli jak burza. Pokonali Ar-
gentynę 3:2, Haiti  7:0, Włochy 
2:1, Szwecję 1:0 i Jugosławię 
2:1. 6 lipca 1974 roku na boisko 
w Monachium wybiegły dwie 
drużyny, które miały walczyć 
o trzecie miejsce na świecie – 
ówczesny Mistrz Świata z 1970 
roku, czyli Brazylia oraz ówcze-

sny Mistrz Olimpijski z 1972 
roku, czyli Polska. Nasi zagra-
li w swym najlepszym składzie 
(chyba w całej historii polskiej 
piłki nożnej). W bramce Toma-
szewski, na prawej obronie Szy-
manowski,  w środku obrony 
Gorgoń i Żmuda, na lewej obro-
nie Musiał, na prawej pomocy 
Kasperczak,  w środku Deyna, 
na lewej Maszczyk, w ataku od 
prawej Lato, Szarmach i Gado-
cha. W 73 minucie Szarmacha 
zastąpił Kapka a 6 minut póź-
niej już tradycyjnie Kasperczaka 
zmienił Ćmikiewicz. W 76 minu-
cie Grzegorz Lato, wówczas za-
wodnik Stali Mielec, na naszej 
połowie otrzymał podanie od 
Zygmunta Maszczyka i pobiegł 
z piłką w kierunku bramki prze-
ciwnika. Dwóch zawodników 
brazylijskich nie dało mu rady 
i Lato zakończył indywidualną 
akcję golem na wagę trzecie-
go miejsca na świecie. Czekam 
z utęsknieniem na podobne wy-
czyny aktualnych reprezentan-
tów. Szanse zawsze są, tym bar-
dziej, że przecież drużyna Ada-
ma Nawałki już w eliminacjach 
ME 2016 pokonała aktualnych 
Mistrzów Świata, czyli drużynę 

Niemiec… Po-
marzyć zawsze 
wolno.

zbigniew 
chuchała

Z porównaniem do ubiegłego 
sezonu w zespole doszło do 
kilku zmian. Najważniejsza 
z nich to odejście do II ligo-
wego Gryfa Wejherowo, fi -
laru drużyny Jacka Wiconia.
Więcej zmian jest po stro-
nie zysków. Prawdziwym 
hitem jest powrót do Luzina 
Karola Piątka. Były kapi-
tan ekstraklasowej Lechii 
Gdańsk grający ostatnio 

w I ligowej Bytovi Bytówz-
decydował się na powrót 
w miejsce gdzie rozpoczynał 
swoją sportową przygodę. 
Na pewno jego doświad-
czenie przyda się naszej 
drużynie. Kolejne poważne 
wzmocnienia to: Wojciech 
Pięta, grający trener, który ma 
za sobą bardzo bogatą karierę 
zawodnicza (Pięta do Luzi-
na przyszedł z III ligowego 

GKS Przodkowo) i przyjście 
z III ligowego GKS Przod-
kowo Sobczyńskiego Pawła 
i Marcina Maszota. Obydwaj 
zawodnicy są ograni na ligo-
wych boiskach. Z drużyną 
ponadto trenują junior Ad-
rian Roppel, wychowanek 
GOSRiT, który ostatnie dwa 
lata spędził w wejherowskim 
Gryfi e, zaliczając epizody III 
ligowe oraz Oskar Hewelt 

również nasz wychowanek, 
który po kilku letnim pobycie 
w UKS SMS Łódź odbudo-
wuje się po kontuzji w ju-
niorach starszych GOSRiT.
Pierwszy mecz ligowy Wi-
kęd rozegra na własnym bo-
isku już w najbliższą sobotę 
8 sierpnia o godz. 11.00, 
a jego przeciwnikiem będzie 
beniaminek Zawisza Borzy-
tuchom.

Sparingi i zmiany w zespole
PIŁKA NOŻNA | Pod koniec czerwca po bardzo krótkiej przerwie zawodnicy IV ligowego Wikęd/
GOSRiT Luzino, powrócili do treningów już pod wodzą nowego szkoleniowca Wojciecha Pięty. W lipcu 
Wikęd przygotowywał się na własnych obiektach oraz rozegrał w sumie 6 sparingów.

Był on bardzo udany - Magda 
i Katarzyna Płotka w Mistrzo-
stwach Województwa Pomor-
skiego w grze indywidualnej 
i drużynowej zdobyły łącznie 7 
medali - w kat. kadetek 5 medali 
(1 złoty, 2 srebrne, 2 brązowe), 
a w kat. juniorek 2 brązowe me-
dale.
Ponadto wystąpiły dziewięć 
razy w Wojewódzkich Turnie-
jach Kwalifi kacyjnych zajmując 
czołowe miejsca. W klasyfi kacji 

klubowej kadetek po sezonie 
2014/15 KTS-K GOSRiT LU-
IZNO został sklasyfi kowany 
na miejscu 3, a w kat. juniorek 
na miejscu 2 Pomorskiego Wo-
jewódzkiego Związku Tenisa 
Stołowego.
Oprócz rywalizacji w woje-
wództwie nasze zawodniczki 
brały udział w rozgrywkach 
Grand Prix Polski, organizowa-
ne przez Polski Związek Tenisa 
Stołowego. Zawody te odbyły 

się w Krakowie, Łaziskach Gór-
nych, Łomży, Krośnie i Zielonej 
Górze. Największym sukcesem 
(po wygraniu eliminacji woje-
wódzkich) należy uznać 5 miej-
sce drużyny KTS-K GOSRiT 
LUZINO w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski Kadetek 
(Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży), które zostały rozegrane 
w Krośnie. Po raz pierwszy nasz 
klub zdobył punkty we współza-
wodnictwie sportu dzieci i mło-

dzieży Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki w sezonie 2014/15, co 
dało 7 miejsce w województwie 
pomorskim, a 1 miejsce w po-
wiecie wejherowskim.
Co więcej Magda i Katarzyna 
reprezentowały pomorskie LZS 
na Indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski Ludowych Zrze-
szeń Sportowych w Raszkowie 
(woj. wielkopolskie), gdzie za-
jęły odpowiednio 7 i 13 miejsce. 
(red)

Udany sezon tenisistów stołowych
LUZINO | Tenisiści stołowi KTS-K GOSRiT LUZINO podsumowali sezon.
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W Wejherowie w sobotnie po-
południe miał miejsce praw-
dziwy piłkarski horror. Gryf 
pokonał Legionovię Legiono-
wo 1:0, choć pierwsza połowa 
w wykonaniu żółto-czarnych 
z całą pewnością nie należa-
ła do udanych. W pierwszych 
15. minutach goście osiągnęli 
miażdżącą przewagę, lecz nie 
wykorzystali kilku dobrych 
sytuacji – dwa razy uderzali 
w poprzeczkę.
Gryfi ci, którym sprzyjało 
szczęście, kontrolowani grę 
dopiero od około 60. minuty. 
Już w 22. minucie powinno 
być 1:0 dla Gryfa, bo bram-
karz przyjezdnych, chcąc nie 
dopuścić do sytuacji „sam na 
sam”, złapał piłkę metr przed 
linią pola karnego, za co 
otrzymał czerwoną kartkę.
Przez większą część spotka-
nia Gryf grał z przewagą jed-
nego zawodnika. Wyróżniali 
się Czychowski i Kuzimski 
– ten drugi zdobył bramkę, 
strzelając, po dryblingu 
z lewej strony, w krótki róg, 
po indywidualnej akcji Czy-
chowskiego. Na minutę przed 

końcem sędzia podyktował 
rzut karny dla Legionovii, na 
szczęście nie został on wyko-
rzystany.
Po meczu ze średniakiem 
2-ligi jedno jest pewne: 
Tomasz Kotwica, trener 
Gryfa, aby jego zespół dalej 
zwyciężał, musi zastanowić 

się, w jaki sposób wzmocnić 
nie tylko obronę żółto-czar-
nych, ale i środek pola. Obraz 
gry w pierwszej połowie za-
powiadał wysoką porażkę 
Gryfa, ta jednak nie nadeszła.
W weekend kolejne spotka-
nie, tym razem na wyjeździe 
z Kotwicą Kołobrzeg. Począ-

tek w sobotę o godzinie 18.
Po pierwszej kolejce Gryf 
zajmuje 5. miejsce w tabeli. 
Kotwica przegrała z Błękit-
nymi Stargard Szczeciński 
0:2 i plasuje się na 16. po-
zycji. Gryfi ci, aby utrzymać 
się w czole stawki, w sobotę 
muszą wygrać.

Gryf Wejherowo 
- Legionovia Legionowo 
1:0 (0:0)

Gol: 66′ M. Kuzimski

Kibiców: ok. 650

Gryf Wejherowo: Wiesław 
Ferra – Sebastian Kowalski, 
Przemysław Kostuch, Michał 

Skwiercz, Maciej Dampc (89’ 
Jakub Giec) – Maciej Osłow-
ski (88’ Grzegorz Gicewicz), 
Piotr Kołc, Adrian Klimczak, 
Paweł Czoska (57’ Mateusz 
Kuzimski), Krzysztof Rzepa 
(71’ Jacek Wicon) – Paweł 
Czychowski.

Legionovia Legionowo:
Piotr Smołuch – Maciej Go-

liński, Michał Grudniew-
ski, Leon Leuštek, Mikołaj 
Grzelak – Rafał Jankowski, 
Karol Ziąbski, Mariusz Za-
wodziński (70’ Marcin Ko-
złowski), Sebastian Milewski 
(73’ Damian Szczepański), 
Omar Monterde (63’ Samu-
elson Odunka) – Mateusz 
Kwiatkowski (24’ Mikołaj 
Smyłek).

żółte kartki: 
Gryf: Kołc, Kuzimski, Dampc, 
Skwiercz; 
Legionovia: Milewski, Jan-
kowski.

czerwone kartki: 
Gryf: Kuzimski (druga 
żółta); Legionovia: Smołuch 
(zagranie ręką poza polem 
karnym).

Gryf wygrał 1:0
MECZ | Gryf Wejherowo wygrał u siebie z Legionovią Legionowo 1:0 w meczu inaugurującym 
rozgrywki 2. ligi. Spotkanie miało dramatyczny przebieg. Gola strzelił Kuzimski, po indywidualnej 
akcji Czychowskiego. Goście nie wykorzystali rzutu karnego, podyktowanego na minutę przed 
końcem. Nie zawiedli kibice!

fo
t. 

PS

Jakie są Pańskie oczeki-
wania względem nowych 
zawodników? 
– Nowi piłkarze mają przede 
wszystkim zwiększyć rywa-
lizację w drużynie i podnieść 
poziom sportowy zespołu, 
adekwatnie do ligi, w której 
występujemy.
 
O które miejsce w tabeli 
będzie walczył Gryf w 2. 
lidze? Jakie są przewidy-
wania i nadzieje?
– W każdym kolejnym 
meczu będziemy walczyć 
o trzy punkty. Celem nad-
rzędnym jest bezpieczne 
miejsce w środku tabeli, a co 
będzie, czas pokaże.
 
Jakie są, Pana zdaniem, 
mocne strony składu Gryfa 
w tym sezonie?
– Moim zdaniem jest to wy-
równana kadra. O naszej sile 
stanowi stały trzon, składa-
jący się z doświadczonych 
zawodników. Dodatkowym 
wzmocnieniem jest sprowa-
dzenie napastników Czy-
chowskiego i Kuzimskiego. 
Bardzo nas cieszy postawa 
nowego bramkarza oraz 
młodych zawodników.
 
Jak ocenia Pan pracę tre-
nera Tomasza Kotwicy?
– Trener Kotwica w poprzed-
nim sezonie osiągnął założo-
ny cel, jakim był awans do 
drugiej ligi. Na konkretną 
ocenę jego pracy przyjdzie 
czas po rundzie jesiennej.
 
Jak układa się współpraca 
działaczy Gryfa z władza-
mi miasta i powiatu?

– Na dzień dzisiejszy współ-
praca z władzami miasta 
oraz powiatem wejherow-
skim układa się bardzo 
dobrze. Nastąpił przełom 
w relacjach Klub – Urząd 
Miejski. Przyznane środki 
w dużej mierze gwarantują 
stabilizację w Klubie.
 
Co zmieniło się na stadio-
nie Gryfa przed startem 2. 
ligi?
– Odnowiono pomieszczenia 
socjalne. Zgodnie z wymo-
gami licencyjnymi została 
wymieniona część siedzisk. 
Dokonano również renowa-
cji płyt głównej oraz bocznej 
stadionu.
 
Czy udało się dotrzeć do 
wystarczającej liczby spon-
sorów, aby nie martwić się 
o stan fi nansów Klubu za 
kilka miesięcy?
– Przez cały czas czynimy 
starania, aby pozyskać jak 
największa liczbę sponso-
rów. Mamy nadzieję, że 
gra Gryfa w drugiej lidze 
spowoduje większe zainte-
resowanie ludzi chcących 
wspomóc nas fi nansowo 
i nie tylko.

CO BĘDZIE, 
CZAS POKAŻE
WYWIAD | z Dariuszem Mikołajczakiem, wiceprezesem Gryfa 
Wejherowo ds. sportowych, rozmawia Piotr Smoliński.
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Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

redakcja NOrDApress, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk

Już 3 września  w Rumi odbę-
dzie się ofi cjalna inauguracja 
Turnieju Orlika 2015. W fazie 
eliminacyjnej turniej jest roz-
grywany na blisko 1200 bo-
iskach Orlik w całej Polsce. 
W tym roku do turnieju zgłosiło 
się 15 255 drużyn, ok. 140 000 
dziewcząt i chłopców. Udział  
w Turnieju Orlika to nie tylko 
wspaniała sportowa przygoda, 
ale również pierwszy krok do 
piłkarskiej kariery. 

W programie turnieju inaugu-
racyjnego w Rumi, z udziałem 
Ministra Sportu i Turystyki 
Adama Korola oraz znamie-
nitych gości ze świata sportu, 
znajdą się miedzy innymi:
mecz Goście kontra drużyna 
Orlika (w drużynie Gości wy-
stąpią znani sportowcy, artyści 
i dziennikarze)
mini festyn sportowy dla 
dzieci. 

Wydarzenie poprowadzą dzien-
nikarz TVP Sport Rafał Patyra 
i DJ UCHO - animator zabaw 
z widzami podczas wszystkich 

dotychczasowych Turniejów 
Orlika. Interesującym elemen-
tem tegorocznej edycji będzie 
możliwość udziału animato-
rów pracujących na Orlikach, 
trenerów drużyn oraz rodziców 
w szkoleniach on – line na spe-
cjalnej platformie internetowej 
UPYourLevel, dotyczących m. 
in. animacji zajęć na boiskach, 
a także komunikacji między 
rodzicami, trenerami i zawod-
nikami.

Inauguracja Turnieju Orlika 
2015 w Rumi to kolejna im-
preza sportowa, która plasuje 
Rumię na sportowej mapie 
Polski. W tym dniu Rumia 
będzie obchodzić prawdziwe 
piłkarskie święto. Finał Tur-
nieju Orlika odbędzie się 17 
października na warszawskim 
Torwarze.

Ogólnopolska inauguracja Turnieju Orlika
RUMIA | Turniej Orlika o Puchar Premiera RP to największy i najbardziej presti żowy w Polsce turniej piłkarski dla dzieci w wieku 10 –13 lat.
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