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SZukASZ 
PRAcOWnIkA?
Wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Łukasz Grant jest autorem 
i realizatorem oryginalnego 
widowiska, które rozbawi i 
zachwyci każdego. Jest to dy-
namiczne połączenie zadzi-
wiających sztuk magicznych 
oraz spektakularnych iluzji, 
utrzymanych w komicznym 
charakterze, z udziałem osób z 
publiczności. 
Mieszko Włodarczyk fina-
lista programu Mam Talent. 
Współpracuje z Marcinem 
Gortatem, polskim graczem 
NBA. Mieszko jest jednym z 
najlepszych specjalistów od 
tricków piłkarskich. 
Michał Koziołek pochodzi z 
Wrocławia. Akrobacjami na 
rowerze zajmuje się od 14 lat. 

Początkowo ćwiczył w stylu 
„trial”. Aktualnie rozwija swo-
je umiejętności przez różne-
go rodzaju pokazy. Prowadzi 
szkołę sportów ekstremalnych 
dla młodzieży. 
Całość projektu Extreme Show 
cechuje dynamika oraz bardzo 
szeroki wachlarz różnych wi-
dowiskowych form sztuk eks-
tremalnych. 
To niezwykłe wydarzenie od-
będzie się już w najbliższą so-
botę, 30 lipca, o godzinie 20:00 
w ArtParku w Bolszewie przy 
ul. Zamostnej. Wstęp wolny!
Express Powiatu Wejherow-
skiego i portal GWE24.pl ob-
jęły patronat medialny nad tym 
wydarzeniem. /raf/

Rodzinne widowisko Extreme Show
BOLSZEWO | Finaliści programu Mam talent: Michał 

Koziołek i Mieszko Włodarczyk oraz Iluzjonista Łukasz Grant 
wystąpią w widowisku sportowo-edukacyjnym pt. „Extreme 
Show”, które odbędzie się już w najbliższy weekend. 
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606 112 745

Nasz reporter czeka na Państwa 
telefony od poniedziałku 
do piątku w godz. 1000 - 1400

DLA cZyTELnIkÓW

Zachęcamy naszych Czytelników do 
przesyłania zdjęć oraz interesują-
cych tematów. Najciekawsze opubli-
kujemy na łamach naszej gazety, na na-
szym portalu gwe24.pl oraz na naszym 
profilu facebookowym fb.com/gwe24

e-mail: k.pasieka@expressy.pl

Uwaga! cZEkAJĄ nAGRODy! :)

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 

A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

DyŻuR REPORTERA

Nic więc dziwnego, że 
nad jeziorami w powiecie 
wejherowskim trudno już 
znaleźć kawałek wolnego 
miejsca. 

Na zdjęciu – plaża nad je-
ziorem w Bieszkowicach. 
A jak i gdzie Wy spędza-
cie letnie dni? Przysyłajcie 
do nas swoje propozycje 

i zdjęcia. Czekamy na na-
szym fanpage-u na Facebo-
oku (facebook.com/gwe24) 
oraz k.pasieka@expressy.
pl. /raf/

Na plaży – nadkomplet!
GM. WEJHEROWO | Ostatnio pogoda dopisuje. A gdzie najlepiej spędzać upalne, 
słoneczne, wakacyjne dni, jeśli nie na plaży nad morzem lub nad jeziorem? 
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„Gdy władca na urzędy • 
wynosi prawych, a odda-
la od siebie nieprawych, 
wówczas lud staje się 
uległy. Gdy zaś wynosi 
on na urzędy nieprawych, 
a oddala od siebie pra-
wych, wówczas lud uległy 
nie będzie.”
„Wielki minister to ten, • 
który służy władcy, gdy 
potrafi, a wycofuje się 
z urzędu, gdy nie umie 
obowiązkom podołać”
„Prostak błędy swe barw-• 
nie przystraja.”
„Niewiele to znaczy, gdy • 
otoczenie władcy mówi 
o kimś, że jest mądry.”
„Nie wystarczy sama do-• 
broć, by rządy sprawo-
wać”
„ Kto błędy swe dostrzegł, • 
więcej nie błądzi.”
„Szlachetny władca nie • 
żywi osobistych uraz.”
„Gdy mędrzec rządzi kra-• 
jem, zyski dwakroć wzro-
sną, gdyż zniesie on zbęd-
ne wydatki.”
„Jeżeli sam kierować nie • 
umiesz, jakże zdołasz kie-

rować krajem?”
„Jeżeli kraj ma być dobrze • 
rządzony, prawa muszą 
być jasne.”
„Trudno służyć krajowi, • 
w którym tyran panuje.”
„Prostak jest zazdrosny • 
o swe myśli i upiera się, że 
ma rację.”
„Człowiek odważny zdoła • 
kraj podbić, ale zadawanie 
się z nimi jest niebezpiecz-
ne.”
„Lojalny minister może • 
podzielać szczęście swego 
księcia, ale nie powinien 
się wraz z nim pogrążać 
w katastrofie.”
„Brakiem odwagi • 
jest widzieć, co 
prawe, lecz tego 
nie czynić.”

Powyższe myśli 
powstały w gło-
wach starożytnych 
chińskich filozofów. 
Znaleźć je można w ma-
łej książeczce pod tytułem 
„Aforyzmy chińskie” 
w tłumaczeniu Mie-
czysława Jerzego 

Kunstlera – Państwowy In-
stytut Wydawniczy, War-
szawa 1977. Dla porządku 
podam oznaczenie cenzora: 
J-116/941. Po co to ostatnie? 
A no po to,  że być może te 
aforyzmy są zniekształcone? 
W ten sposób każdy może je 
interpretować jak chce. Je-
den przyjąć za prawdę, drugi 
za kłamstwo. Pragnę jedynie 
zauważyć, że myśli powyższe 
zostały wyrażone między VI 
wiekiem p. n. e. a II wiekiem 
n. e. . Czy straciły cokolwiek 

na wartości? Dedy-
kuję te myśli rządzą-

cym. Wszystkim. 
   

   Jakub W.

Konfucjusz i inni
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Woliery w parku miejskim 
w Wejherowie doczekały się 
pierwszych „domowników”. 
Na razie teren jest wprawdzie 
ogrodzony i do samych wolier 
nie można podejść, a ponadto 
obiekt jest częściowo przykry-
ty siatką maskującą, ale już 
za kilka dni te niedogodności 
znikną i ptaki będzie można już 
podziwiać. Obecnie bieliki akli-
matyzują się w swoim nowym 
„domu”. 
Jak podkreśla Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa, 
woliery powstały po to, aby 
uatrakcyjnić park oraz stworzyć 
miejsce do życia ptakom, które 
z różnych powodów nie mogą 
żyć w naturze. W założeniu 
woliery powstały, aby nie tylko 
stać się dodatkową atrakcją, ale 
również pełnić funkcję eduka-
cyjną, a przede wszystkim opie-

kuńczą dla ptaków. 
Ptaki w całej okazałości będzie 
można oglądać od 5 sierpnia, 
gdyż od tego dnia zostaną usu-
nięte bariery ogradzające teren 
i siatka maskująca. Te elementy 
na razie są potrzebne po to, aby 
zapewnić nowym mieszkańcom 
parku jak największy spokój 
i pozwolić im przyzwyczaić się 
do nowego otoczenia. 
Ale już dziś można obserwować 
bieliki w internecie! Na stro-
nie wejherowo.pl (w zakładce 
kamera online) dostępny jest 
bieżący obraz z woliery, gdzie 
przebywają ptaki. 
W drugiej wolierze zamiesz-
kają żurawie. Mają przyjechać 
w sierpniu z zoo z Kaliningradu. 
Będą to przedstawiciele gatun-
ku zagrożonego wyginięciem. 
Trwają badania i cała procedura 
przekazania ptaków.

Para bielików 
aklimatyzuje się
WEJHEROWO | W wolierach są już pierwsze ptaki – para bielików właśnie aklimatyzu-
je się do nowych warunków. W sierpniu w drugiej wolierze zamieszkają żurawie. 

kRZySZTOF HILDEbRAnDT, 
prezydent Wejherowa:

- Od dziś ptaki przechodzą okres kwa-
rantanny, dostosowania się do nowe-
go miejsca. Na razie mamy możliwość 
obserwowania za pośrednictwem 
kamery, jak zwierzęta się zachowu-

ją i co robią. Aby podejść do samych wolier musimy 
poczekać do 5 sierpnia. Na razie na górze rozciągnię-
ta jest siatka, która ma pozwolić ptakom poznać ob-
szar, w którym mogą latać. Adaptacja przechodzi bar-
dzo pozytywnie, ptaki zaczynają się tutaj naturalnie 
zachowywać. Niedługo będzie można oglądać, a my 
się cieszymy, że w ten sposób możemy pomóc przy-
rodzie. To są bowiem ptaki, które nie mogą samodziel-
nie żyć. Poprzez stworzenie im warunków i opiekę nad 
nimi dajemy im możliwość dłuższego życia. Ważna 
jest też rola edukacyjna – lepiej młodzieży pokazać ta-
kie ptaki, a nie tylko na zdjęciach czy obrazkach. Waż-
ne jest też, że mamy pełne wsparcie ze strony gdań-
skiego ogrodu zoologicznego oraz lekarza weteryna-
rii, który opiekuje się całym gdańskim ZOO. 

mIcHAŁ TARGOWSkI, 
dyrektor ZOO w Gdańsku:

- Pomysł, aby w wejherowskim parku 
powstały woliery dla ptaków, jest bar-
dzo dobry. Ośrodków rehabilitacyj-
nych dla zwierząt, które zostały ranne, 
okaleczone i nie mogą już żyć na wol-

ności, jest mało. Cieszę się, że dla tych bielików zna-
lazło się miejsce na ich dalszą rehabilitację. Nie zdzi-
wiłbym się, gdyby za kilka lat te ptaki miały lęg i wy-
prowadziły pisklę. Jeśli będą się dobrze czuły to jest to 
prawdopodobne. Bardzo podoba mi się też cały pro-
gram edukacyjny, który ma tu powstać. Dzieci i mło-
dzież muszą zdawać sobie sprawę, że niektórym ga-
tunkom grozi zagłada, że zwierzęta giną i że jesteśmy 
w stanie zaradzić temu. My ze swojej strony będzie-
my wspierać pracowników, opiekujących się bielikami 
i żurawiami, swoją wiedzą i doświadczeniem. Podo-
ba mi się cała idea, tym bardziej, że – z tego co słysza-
łem – imprezy i koncerty, jakie tu się odbywały, zosta-
ły przeniesione w inne miejsce. To stworzy dodatkowy 
komfort dla zwqierząt. 

JAROSŁAW JęDRZEJEWSkI, 
dyrektor Wejherowskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych:

- Opieka nad tymi ptakami to poważne 
wyzwanie, ponieważ dopiero tego się 
uczymy. Musieliśmy bowiem zdobyć 
odpowiednią wiedzą, jak te ptaki się za-

chowują, co lubią, co mogą jeść. Ale dzięki wsparciu spe-
cjalistów udało nam się to wszystko ustalić. Mamy więc 
zapewniony prowiant – co ciekawe jednym z najbardziej 
lubianych przez nasze bieliki pokarmów są ryby. Nasi 
pracownicy, którzy będą opiekować się ptakami, prze-
szli szkolenie w gdańskim zoo oraz w Kaliningradzie (aby 
byli gotowi na przyjęcie żurawi). Naszym podopiecznym 
zapewniamy też pełną opiekę medyczną (mamy podpi-
sane kontrakty z lekarzami weterynarii), zaś cały obszar 
jest pod stałym monitoringiem. W ciągu dnia przebywa 
w pobliżu nasz pracownik, zaś w nocy strażnicy miej-
scy oraz monitoring zapewnią bezpieczeństwo zwierzę-
tom. Jestem przekonany, że ptaki będą miały znakomitą 
opiekę i będą czuć się u nas bardzo dobrze.

Krzysztof Kuich podróżuje, 
pokonuje setki kilometrów 
na motorze, nurkuje... Ponad-
to ma fotograficzną pamięć, 
co udowodnił, bijąc rekord 
Guinessa. 
Ustanowienie rekordu po-
dzielone było na dwa etapy. 
Pierwszy polegał na zejściu 
do jeziora pod wodę na głę-
bokość 4,5 metra i zapamię-
taniu talii kart na jednym 
wdechu (talia kart była wcze-
śniej potasowana przez pro-
fesjonalnego gracza pokero-
wego). Drugi etap to wyjście 

na powierzchnię, otrzymanie 
nowej (wyciągniętej świeżo 
z paczki) talii kart i odtwo-
rzenie układu kart, które zo-
stały wcześniej zapamiętane 
pod wodą na czas (czas mie-
rzyło dwóch certyfikowanych 
sędziów – był to wymóg Gu-
inness World Records).
Wydarzenie miało miejsce 
w Kaszubskiej Bazie Nurko-
wej w Chmielnie, nad jezio-
rem Kłodno (koło Kartuz).
Próba zakończyła się pełnym 
sukcesem, rekord został po-
bity! Gratulujemy! /raf/

Ustanowił rekord 
Guinnessa!
RUMIA | Krzysztof Kuich w minioną sobotę podjął uda-

ną próbę ustanowienia rekordu Guinnesa w bardzo ory-
ginalnej dyscyplinie. Pan Krzysztof odtworzył talię kart, 
którą zapamiętał… pod wodą na wstrzymanym oddechu! 
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

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

adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego 
funduszu, ukierunkują  gdzie można uzyskać 

szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można 

skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki, 
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 działający 

w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie pomorskim.

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                            209/2015/DB

W rolę instruktora wcieliła 
się również Natalia Madej-
czyk, profesjonalna tancerka 
i popularna choreografka. 

- Chcieliśmy, aby mło-
dzi mieszkańcy Wejherowa 
mieli okazję uczyć się od 
najlepszych - wyjaśnia Łu-
cja Herszkowicz-Mohylak 

ze Studia Tańca Passion 
Dance, które było głównym 
organizatorem warsztatów. - 
Okazało się, że w zajęciach 
uczestniczą nie tylko miej-
scowi miłośnicy tańca, ale 
i przedstawiciele innych re-
gionów Polski.

Przez dwa dni zajęć prze-

winęło się w sumie około 
dwustu osób, głównie mło-
dych ludzi w wieku od 7 do 
18 lat. Hania Szychowicz 
uczyła ich technik tańca 
współczesnego, a Natalia 
Madejczyk przekazywała im 
wiedzę z zakresu hip-hopu.

- Poziom uczestników za-

jęć jest bardzo różnorodny, 
ale niektóre osoby mają na-
prawdę wielki talent, który 
mogą rozwijać – mówi Ha-
nia Szychowicz, instruk-
torka. - Inni uczestnicy po-
siadają już wypracowane 
techniki, więc nie powinni 
ich zaniedbać. /AW/

Finalistka You Can Dance uczyła dzieci
WEJHEROWO | Z młodymi adeptami sztuki tanecznej dzieliła się doświadczeniem 
i wiedzą. Hania Szychowicz prowadziła zajęcia w ramach warsztatów, które odby-
wały się w Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie. 
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w związku z uruchomieniem 
nowej linii autobusowej. 

- W ramach tego zadania 
prowadzona jest także prze-
budowa systemu odprowa-
dzenia wód deszczowych, na 
co konieczne było uzyskanie 
nowego pozwolenia wodno-
prawnego – wyjaśnia Stani-
sław Brzozowski, kierownik 
Wydziału Inwestycji Urzędu 
Miejskiego. - Stare pozwole-
nie wodno-prawne na zrzut 
wód opadowych do rzeki wy-
gasło w zeszłym roku. Zaszła 

więc konieczność wystąpie-
nia o nowe, co oznacza nowe 
warunki: narzuca na miasto 
obowiązek wymiany starych 
wyeksploatowanych separa-
torów i osadników. Celowo 
zaprojektowano to w jednym 
zadaniu, aby jednocześnie 
przy budowie zatok wybu-
dować nowy separator.

Wartość realizowanych 
prac wyniesie ok. 490 tys. zł. 
Prowadzone roboty powinny 
być zakończone do końca 
października 2016 roku. 

/raf/

Powstają zatoki 
dla autobusów
WEJHEROWO | W ulicy Lelewela powstają dwie zato-

ki autobusowe dla komunikacji miejskiej. 
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Dzięki ich zaanga-
żowaniu w Redzie 
powstała pierwsza 
instalacja artystycz-
na.

- Sam pomysł wy-
korzystania starego 
drzewa zarysował 
się już dwa lata 
temu – informuje 
Paulina Piotrowska 
z Miejskiego Domu 
Kultury w Redzie. - 
Pojawiła się inicja-
tywa, dzięki której 
pień miał zyskać 
nowe życie. W tej 
sprawie zgłosiła się 
do mnie pani Ka-
tarzyna Witt. Po 
wspólnych rozmo-
wach, wymyśli-
łam koncept oraz 
zaprojektowałam całokształt 
instalacji. W lipcu tego roku 
pomysł udało się wcielić 
w życie. 

Pień przyozdobiły kolorowe 
karmiki i wielobarwne pta-
ki, które stworzone zostały 
przez dzieci w trakcie letnich 
warsztatów prowadzonych 
w Fabryce Kultury w Redzie. 
W ten sposób w mieście po-
jawiła się pierwsza instalacja 

artystyczna, która jest przeja-
wem sztuki ulicznej. 

- Chodziło o to, aby drzewo 
było widoczne z daleka i na-
strajało pozytywną energią – 
jak mówi Paulina Piotrowska, 
instruktorka warsztatów. - Je-
żeli chodzi o sztukę uliczną, 
do tej pory wykonywaliśmy 
wyłącznie murale i graffiti. 
Projekt „Drzewo” jest pierw-
szą, historyczną instalacją ar-
tystyczną w Redzie. /AW/

Wyjątkowe drzewo
REDA | Pień, który znajduje się przy redzkiej remizie, zy-

skał nowe „życie”. To efekt pracy i pomysłowości młodych 
mieszkańców miasta, członków Stowarzyszenia Nowe Betle-
jem, a także pracowników miejscowego domu kultury. 
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Głównym założeniem 
przy budowie stacji był 
bardzo dokładny i miaro-
dajny pomiar ilości, a tak-
że intensywności opadu 
atmosferycznego. Do tego 
celu wykorzystano disdro-
metr laserowy. 

Disdrometr to przyrząd 
meteorologiczny, który 
mierzy wielkość kropel 
deszczu oraz prędkość ich 
spadania. Na tej podstawie 
określa się intensywność 
opadu i sporządza profil 
opadu deszczu, czyli roz-
kład wielkości kropel.

W tradycyjnym disdro-
metrze pomiar następuje 
podczas uderzeń kropli 
o powierzchnię poziomej 
płytki. Każde uderzenie 
kropli jest zamieniane na 
impuls elektryczny, następ-
nie komputer zlicza ilość 
kropel oraz ich wielkość 
(czym większa kropla, 
tym impuls jest silniejszy). 
W urządzeniu zamonto-
wanym na dachu urzędu 
do pomiarów wykorzystu-
je się laser. Urządzenie to 
zbiera więcej informacji 
o opadach, potrafi też oce-
nić kształt kropel i rozróż-
nia rodzaje opadów - np. 
mgłę, mżawkę, śnieg oraz 
grad.

Dodatkowo w stacji za-
montowano wieloparame-
trowy czujnik do pomia-
rów parametrów takich 
jak: prędkość i kierunek 
wiatru, temperatura i wil-
gotność powietrza, ciśnie-
nie atmosferyczne i nasło-
necznienie.

Rejestracja danych róż-
nego typu odbywa się 
w czasie rzeczywistym 
a ich przekazywanie nastę-
puje co 10 min. Wartości 
pomiarowe dostępne są za 
pomocą aplikacji, zamiesz-
czonej na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta Rumi 
www.rumia.eu w zakład-
ce: Stacja Meteorologicz-
na Urzędu Miasta. 

Znajomość danych opa-
dowych jest niezbędna dla 
prawidłowego projekto-
wania i eksploatacji sys-
temów kanalizacji desz-
czowej, melioracji oraz 
obiektów retencyjnych. 
Jest to bardzo istotne, 
gdyż zmiany klimatyczne 
i postępująca zabudowa 
miasta są przyczyną po-
głębiania się niewydolno-
ści tych systemów. Do-
tychczas Urząd Miasta 
Rumi  nie dysponował 
takimi danymi.

Dane o opadach at-
mosferycznych są wy-
korzystywane również 
przy projektowaniu wie-
lu obiektów, a także dla 
potrzeb inżynierii środo-
wiska. Rozpoznanie lo-
kalnych warunków opa-
dowych jest konieczne np. 
dla przyjmowania obcią-
żeń powierzchni dachów 
śniegiem, kontroli ilości 
odcieków ze składowisk, 
przewidywania przyszłych 
stanów w ciekach natural-
nych. Znajomość danych 
opadowych jest niezbędna 

dla racjonalnego projekto-
wania i eksploatacji sys-
temów odwadniających, 
czy budowy zbiorników 
retencyjnych. 

Gromadzenie danych 
o opadach śniegu i gra-
du pozwoli określić rze-
czywiste koszty odśnie-
żania i oczyszczania 
miasta w okresie zimo-
wym oraz podpisanie 
umów z wykonawcami 
w oparciu o realne koszty. 
Natomiast zbiorcze dane 
o nasłonecznieniu pomo-
gą w rzetelnym obliczeniu 
opłacalności budowy in-
stalacji fotowoltaicznych 
i innych urządzeń wyko-
rzystujących energię sło-
neczną. 

- Gromadzone dane po-
zwolą na znacznie lepsze 
i wydajniejsze zarządza-
nie szeroko rozumianą 
gospodarką wodną na 
terenie Rumi – podsumo-
wuje Paweł Dąbrowski, 
naczelnik Wydziału Geo-
dezji i Gospodarki Nieru-
chomościami i Rolnictwa 
UM Rumia.  /raf/

Nowa stacja meteorologiczna
RUMIA | Profesjonalna stacja meteorologiczna powstała w Rumi. Urządze-

nie zostało zainstalowane na dachu budynku Urzędu Miasta.
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Po 23 dniach 
marszu i przejściu 
770 km, 25 lip-
ca w godzinach 
popołudniowych 
Kaszubi dotarli do 
Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia 
w Krakowie - Ła-
giewnikach. War-
to wspomnieć, że 
w Krakowie do 
XXXV Pielgrzymki 

Kaszubskiej dołą-
czyła XXXIV Piel-
grzymka Gdańska 
i XXXI Pielgrzym-
ka Gdyńska.

Po uroczystej 
mszy św. pielgrzy-
mi zrobili sobie pa-
miątkowe zdjęcie.

Trasa pielgrzymki 
to Hel - Jasna Góra 
– Kraków.

 /raf/

Jubileuszowa pielgrzymka kaszubska
POWIAT | Mieszkańcy powiatu wejherowskiego uczestniczyli w XXXV Pielgrzymce Kaszubskiej, która 3 lipca br. wyruszyła z Helu.
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REKLAMA                                              U/2016/PR

Jak co 
roku pogo-
da dopisała. 
Nie zawio-
dła również 
publiczność 
- miejsce 

wydarzenia zapełnione było bowiem po 
brzegi. 

Na scenie nie zabrakło artystów lo-
kalnych - Zuzi Hajkowicz i Michała 
Hajkowicz, Kuby Zarzecznego, Korne-
la Konopki i Oli Łasińskiej. Rozbawiał 
wszystkich kabaret „Pod Wyrwigro-
szem”, zaś dobrą muzykę zapewniły 
zespoły: Max Live, MASTERS (jako 
Gwiazda Wieczoru) i Andrzej Koziński. 

O podniebienia uczestników zadbały: 
Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzy-
szenie Osób Niepełnosprawnych „Pro-
myk Nadziei”, Kasztanowy Gościniec 
i Gospodarstwo Ekologiczne Iwony 
i Michała Biangi „Pod Strzechą”. Wie-
czorem wszyscy mogli podziwiać fanta-
styczny pokaz sztucznych ogni. Zabawa 
trwała do późnych godzin nocnych przy 
muzyce lokalnego zespołu Live Band. 

Organizatorzy dziękują wszystkim za 
przybycie i zapraszają serdecznie na ko-
lejną imprezę. W sobotę 27 sierpnia od-
będą się Dożynki Gminne.

/raf/

Radosne i muzyczne święto gminy
CHOCZEWO | W minioną sobotę na Gminnych Obiektach Sportowych odbyło się Święto Gminy Choczewo, którego Sponso-
rem Głównym było PGE EJ 1 Sp. z o.o., realizator programu „Świadomie o atomie”. 
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Atrakcji nie brakowało 
i dla najmłodszych, i dla tych 
nieco starszych. Można więc 
było popływać na „bananie” 
holowanym motorówką stra-
ży pożarnej po jeziorze, po-
skakać na dmuchańcach lub 
na trampolinie, spróbować 
regionalnych przysmaków 
czy zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie w fotobudce. Na sce-
nie wystąpili lokalni artyści 
– było wesoło, muzycznie 
i kabaretowo. 

Wszystkich zachwycił po-
kaz iluzjonisty, a później 
przybyli świetnie bawili się 
do późnej nocy na koncer-
tach Timura,  zespołu Bliza 
oraz zespołu The Brothers.

/raf/

Mnóstwo atrakcji na familijnym festynie
GM. SZEMUD | Wielu mieszkańców i turystów skorzystało ze wspaniałej pogody, aby wspólnie bawić się nad jeziorem. Dopisy-
wało doskonałe humory, nie zabrakło dobrej muzyki na żywo – w Kielnie odbył się coroczny festyn familijny.
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To był prawdziwy „najazd mło-
dych”. Pielgrzymi w dzień uczestni-
czyli we wspólnej modlitwie, mszach 
świętych, zwiedzali oraz świętowali. 
Taniec i śpiew, wychwalający Boga, 
usłyszeć można było niemal na każ-
dym kroku. 

Festiwal Młodych w Bolszewie

Przez kilka dni w gminie Wejherowo 
przebywało ponad 600 pielgrzymów 
z całego świata. Wizyta pielgrzymów 
koordynowana była przez bolszewski 
Zakon Pijarów. To właśnie w progach 

zakonu już rok temu rozpoczęto inten-
sywne działania nad poszukiwaniem 
domów otwartych na gości z Argen-
tyny, Chile, Meksyku, Stanów Zjed-
noczonych, Węgier, Czech, Włoch 
i innych zakątków świata. Wszyscy 
oni wespół z opiekunami z Polski od 
czwartku weselili się Dobrą Nowiną 
właśnie w gminie Wejherowo.

– Pragniemy, by przed spotkaniem 
z papieżem Franciszkiem, Bolszewo 
było domem dla wszystkich pielgrzy-
mów – mówił podczas powitania wójt 
gminy Henryk Skwarło.

Wójt gminy przyjęty został przez 

młodzież gorącymi oklaskami, gdyż 
każdą z grup powitał w ich ojczystym 
języku. Serdeczne życzenia umacnia-
nia wiary i pełnego dobrych doświad-
czeń pobytu gościom życzyła także 
Gabriela Lisius, starosta wejherowski. 
Wizyta zakończyłą się w ArtPArku 
w Bolszewie Festiwalem Młodych. 

Zwiedzanie Wejherowa 
i tańce na Rynku

Pielgrzymi odwiedzili wejherowskie 
kościoły – kolegiatę i kościół pw. św. 
Anny. Zwiedzili też pałac wejherow-

ski, park i ratusz. Tańczyli i śpiewali 
na rynku w różnych językach wzbu-
dzając zainteresowanie mieszkańców.

Wszyscy bardzo mocno przeżyli 
pobyt w Lesie Piaśnickim. Wcześniej 
mieli okazję poznać bolesną historię 
Polski zwiedzając poznańskie muzea, 
ale tego co zobaczyli na własne oczy 
w Piaśnicy, nie spodziewali się.  

- Mnie mocno uderzył widok chło-
paka z Argentyny klęczącego przed 
Pomnikiem Dzieci zamordowanych 
w Piaśnicy, gdzie znajduje się kołyska 
i dziecko. Widziałem go płaczącego tak 
niesamowicie, że nie można go było 

opanować. Tak był wzruszony tym, co 
działo się na tych ziemiach. Był to dla 
mnie sygnał, że nasi goście inaczej so-
bie  wyobrażali historię Polski. To, co 
zobaczyli, dotknęło ich bardzo głębo-
ko i bardzo to przeżyli – podkreśla o. 
Piotr., duchowny z zakonu pijarów, od 
trzech lat pracujący w Chile. 

Wielkie przeżycie 
dla rumskich rodzin

Pielgrzymi, którzy odwiedzili Ru-
mię, zostali przyjęci w domach miesz-
kańców miasta. Akcję koordynowali 

księża salezjanie z Sanktuarium Naj-
świętszej Maryi Panny Wspomożenia 
Wiernych wraz z wolontariuszami.

Do Rumi przyjechały grupy z Egiptu 
(Aleksandria), Singapuru (narodowości 
malezyjskiej, chińskiej i hinduskiej), 
RPA (Kapsztad) i dwie grupy z USA 
(Cleveland i Los Angeles). 

Spotkanie z mieszkańcami pielgrzy-
mów odbyło się w niedzielę, przy sce-
nie letniej MDK. Uroczystość popro-
wadzili Agnieszka Skawińska, dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury oraz Kuba 
Kornacki z zespołu Kanaan. Rozpoczę-
ło się ono od warsztatów Kuby Kornac-

kiego z młodzieżą na temat obecności 
Boga w życiu codziennym. 

Wizyta pielgrzymów z różnych za-
kątków świata była wielkim przeży-
ciem dla rodzin, którzy postanowili ich 
przyjąć pod swój dach. Państwo Łagus 
z Rumi gościli u siebie dwóch chłopa-
ków z Cleveland, USA. Jak podkre-
ślali, było to ciekawe zderzenie kultur 
i możliwość wymiany doświadczeń.

Zagraniczni goście chwalili gościn-
ność mieszkańców Rumi, byli pod wra-
żeniem organizacji pobytu oraz piękna 
naszego regionu. Podkreślali, że pomi-
mo różnic językowych i kulturowych, 

przyjezdni z gospodarzami i z innymi 
gośćmi, porozumiewali się językiem 
wiary i wspólnej modlitwy. Życzli-
wość, przyjaźń i gościnność przełama-
ły wszelkie bariery w komunikacji.

Młodzi opanowali redzki park

Uczestnicy Światowych Dni Mło-
dzieży, którzy przyjechali do Redy, 
świętowali w tamtejszym parku. W su-
mie do Redy przyjechało blisko dwustu 
pielgrzymów z Włoch. Wszyscy try-
skali pozytywną energią i wykazywali 
się ogromną otwartością.

- Muszę przyznać, że jestem bardzo 
pozytywnie zaskoczony – zapewnia 
Allan, jeden z uczestników ŚDM. - 
Myślałem, że Polska to biedny i smut-
ny kraj. To jednak fantastyczne miej-
sce, w którym mieszkają radośni i mili 
ludzie. Jestem bardzo zadowolony, że 
tu jestem.

Pobyt włoskich pielgrzymów w Re-
dzie to efekt zaangażowania i otwar-
tości duchownych, mieszkańców, 
wolontariuszy, władz miasta, a także 
sponsorów. Wszyscy starali się, aby 
goście z Włoch dobrze wspominali wi-
zytę w Polsce. 

- Cały program pobytu włoskich piel-
grzymów w Redzie był bardzo bogaty - 
przekonuje Adriana Kreft, koordynator 
logistyczny ŚDM w Redzie. - Dzięki 
temu nie moli oni narzekać na nudę. 
Dodatkowo mieli okazję zwiedzić 
region i zobaczyć wiele ciekawych 
miejsc.

W sobotę odbyły się główne uroczy-
stości diecezjalnych obchodów ŚDM 
w Gdańsku i spotkanie z innymi grupa-
mi pielgrzymów z całego świata, któ-
rzy wybrali nasze województwo jako 
przystanek na drodze do Krakowa. 

/RaF, AW/

Wspólnie śpiewali, tańczyli, modlili i radowali się

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY | Kilkuset pielgrzymów odwiedziło powiat wejherowski na kilka dni przed rozpoczęciem Świato-
wych Dni Młodzieży w Krakowie. Młodzi ludzie radowali się i modlili w Bolszewie, Wejherowie, Rumi i Redzie. 
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To był prawdziwy „najazd mło-
dych”. Pielgrzymi w dzień uczestni-
czyli we wspólnej modlitwie, mszach 
świętych, zwiedzali oraz świętowali. 
Taniec i śpiew, wychwalający Boga, 
usłyszeć można było niemal na każ-
dym kroku. 

Festiwal Młodych w Bolszewie

Przez kilka dni w gminie Wejherowo 
przebywało ponad 600 pielgrzymów 
z całego świata. Wizyta pielgrzymów 
koordynowana była przez bolszewski 
Zakon Pijarów. To właśnie w progach 

zakonu już rok temu rozpoczęto inten-
sywne działania nad poszukiwaniem 
domów otwartych na gości z Argen-
tyny, Chile, Meksyku, Stanów Zjed-
noczonych, Węgier, Czech, Włoch 
i innych zakątków świata. Wszyscy 
oni wespół z opiekunami z Polski od 
czwartku weselili się Dobrą Nowiną 
właśnie w gminie Wejherowo.

– Pragniemy, by przed spotkaniem 
z papieżem Franciszkiem, Bolszewo 
było domem dla wszystkich pielgrzy-
mów – mówił podczas powitania wójt 
gminy Henryk Skwarło.

Wójt gminy przyjęty został przez 

młodzież gorącymi oklaskami, gdyż 
każdą z grup powitał w ich ojczystym 
języku. Serdeczne życzenia umacnia-
nia wiary i pełnego dobrych doświad-
czeń pobytu gościom życzyła także 
Gabriela Lisius, starosta wejherowski. 
Wizyta zakończyłą się w ArtPArku 
w Bolszewie Festiwalem Młodych. 

Zwiedzanie Wejherowa 
i tańce na Rynku

Pielgrzymi odwiedzili wejherowskie 
kościoły – kolegiatę i kościół pw. św. 
Anny. Zwiedzili też pałac wejherow-

ski, park i ratusz. Tańczyli i śpiewali 
na rynku w różnych językach wzbu-
dzając zainteresowanie mieszkańców.

Wszyscy bardzo mocno przeżyli 
pobyt w Lesie Piaśnickim. Wcześniej 
mieli okazję poznać bolesną historię 
Polski zwiedzając poznańskie muzea, 
ale tego co zobaczyli na własne oczy 
w Piaśnicy, nie spodziewali się.  

- Mnie mocno uderzył widok chło-
paka z Argentyny klęczącego przed 
Pomnikiem Dzieci zamordowanych 
w Piaśnicy, gdzie znajduje się kołyska 
i dziecko. Widziałem go płaczącego tak 
niesamowicie, że nie można go było 

opanować. Tak był wzruszony tym, co 
działo się na tych ziemiach. Był to dla 
mnie sygnał, że nasi goście inaczej so-
bie  wyobrażali historię Polski. To, co 
zobaczyli, dotknęło ich bardzo głębo-
ko i bardzo to przeżyli – podkreśla o. 
Piotr., duchowny z zakonu pijarów, od 
trzech lat pracujący w Chile. 

Wielkie przeżycie 
dla rumskich rodzin

Pielgrzymi, którzy odwiedzili Ru-
mię, zostali przyjęci w domach miesz-
kańców miasta. Akcję koordynowali 

księża salezjanie z Sanktuarium Naj-
świętszej Maryi Panny Wspomożenia 
Wiernych wraz z wolontariuszami.

Do Rumi przyjechały grupy z Egiptu 
(Aleksandria), Singapuru (narodowości 
malezyjskiej, chińskiej i hinduskiej), 
RPA (Kapsztad) i dwie grupy z USA 
(Cleveland i Los Angeles). 

Spotkanie z mieszkańcami pielgrzy-
mów odbyło się w niedzielę, przy sce-
nie letniej MDK. Uroczystość popro-
wadzili Agnieszka Skawińska, dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury oraz Kuba 
Kornacki z zespołu Kanaan. Rozpoczę-
ło się ono od warsztatów Kuby Kornac-

kiego z młodzieżą na temat obecności 
Boga w życiu codziennym. 

Wizyta pielgrzymów z różnych za-
kątków świata była wielkim przeży-
ciem dla rodzin, którzy postanowili ich 
przyjąć pod swój dach. Państwo Łagus 
z Rumi gościli u siebie dwóch chłopa-
ków z Cleveland, USA. Jak podkre-
ślali, było to ciekawe zderzenie kultur 
i możliwość wymiany doświadczeń.

Zagraniczni goście chwalili gościn-
ność mieszkańców Rumi, byli pod wra-
żeniem organizacji pobytu oraz piękna 
naszego regionu. Podkreślali, że pomi-
mo różnic językowych i kulturowych, 

przyjezdni z gospodarzami i z innymi 
gośćmi, porozumiewali się językiem 
wiary i wspólnej modlitwy. Życzli-
wość, przyjaźń i gościnność przełama-
ły wszelkie bariery w komunikacji.

Młodzi opanowali redzki park

Uczestnicy Światowych Dni Mło-
dzieży, którzy przyjechali do Redy, 
świętowali w tamtejszym parku. W su-
mie do Redy przyjechało blisko dwustu 
pielgrzymów z Włoch. Wszyscy try-
skali pozytywną energią i wykazywali 
się ogromną otwartością.

- Muszę przyznać, że jestem bardzo 
pozytywnie zaskoczony – zapewnia 
Allan, jeden z uczestników ŚDM. - 
Myślałem, że Polska to biedny i smut-
ny kraj. To jednak fantastyczne miej-
sce, w którym mieszkają radośni i mili 
ludzie. Jestem bardzo zadowolony, że 
tu jestem.

Pobyt włoskich pielgrzymów w Re-
dzie to efekt zaangażowania i otwar-
tości duchownych, mieszkańców, 
wolontariuszy, władz miasta, a także 
sponsorów. Wszyscy starali się, aby 
goście z Włoch dobrze wspominali wi-
zytę w Polsce. 

- Cały program pobytu włoskich piel-
grzymów w Redzie był bardzo bogaty - 
przekonuje Adriana Kreft, koordynator 
logistyczny ŚDM w Redzie. - Dzięki 
temu nie moli oni narzekać na nudę. 
Dodatkowo mieli okazję zwiedzić 
region i zobaczyć wiele ciekawych 
miejsc.

W sobotę odbyły się główne uroczy-
stości diecezjalnych obchodów ŚDM 
w Gdańsku i spotkanie z innymi grupa-
mi pielgrzymów z całego świata, któ-
rzy wybrali nasze województwo jako 
przystanek na drodze do Krakowa. 

/RaF, AW/

Wspólnie śpiewali, tańczyli, modlili i radowali się
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Program tegorocznego Fe-
stynu Letniego będzie pełen 
różnorodnych atrakcji i na 
pewno każdy znajdzie coś dla 
siebie. Jako pierwsze na sce-
nie pojawią się znane i lubiane 
Domisie. Ich przedstawienie 
z pewnością przypadnie do 
gustu najmłodszym widzom. 
Później przyjdzie czas na 
sportowe emocje w postaci 
wywiadów na żywo z Andrze-
jem Strejlauem, Maciejem 
Żurawskim i Radosławem Gi-
lewiczem.

Muzyczną część wieczoru 
rozpocznie występ zespołu 
Majestic, którego repertuar 
stanowią utwory z pogranicza 
ska, reggae i rocka. Możliwe, 
że twarze członków formacji 
będą się wydawały znajome 
i słusznie. Grupa doszła do 
półfinału w programie Must 
Be The Music.

Następnie do rozpuku roz-
śmieszy publiczność kabaret 
Łowcy.B. Czego można spo-
dziewać się po ich występie? 

- Z upodobaniem taplamy 
się w absurdzie i grotesce, bo 
tak nam sumienie podpowia-
da. Muzykę lubimy i umiemy, 
więc się nie szczypiemy i pod-
czas spektaklu autorskiego 
gramy ją prawdziwie – mówią 
o sobie członkowie kabaretu.

Tegoroczny Festyn Let-
ni zakończy się rockowymi 
brzmieniami z najwyższej 
półki. Zwieńczeniem będzie 
występ gwiazdy wieczoru, ze-
społu Bracia. Koncert uświet-
ni gościnnie również legenda 
polskiego rocka, Krzysztof 
Cugowski, ojciec założycieli 
formacji.

Bracia mają ma na swoim 

koncie wiele sukcesów. Pod-
czas Sopot TOPtrendy Fe-
stival w 2007 grupa została 
nagrodzona we wszystkich 
czterech kategoriach: „Nagro-
dę Główną”, „Nagrodę Inter-
nautów”, „Nagrodę Dzienni-
karzy” oraz „Nagrodę Miasta 
Sopotu”. Zespół ma na swoim 
koncie występy zagraniczne 
oraz współpracę z gwiazdami 
światowego formatu.

Krzysztofa Cugowskiego nie 
trzeba chyba nikomu przedsta-
wiać. Wystarczy wspomnieć 
przeboje Budki Suflera, której 
jest założycielem i liderem, ta-
kie jak „Bal Wszystkich Świę-
tych”, „Takie Tango” czy „Za 
Ostatni Grosz”.

Podczas Festynu będzie 
można podziwiać bogatą eks-
pozycję samochodów zabyt-
kowych i sportowych, a także 
pojazdów wojskowych z Mu-
zeum Techniki Wojskowej 
GRYF w Dąbrówce k. Wejhe-
rowa. Jedną z atrakcji Festynu 
będzie również Festiwal Sma-
ku. Bogata oferta gastrono-
miczna została dostosowana 
do potrzeb wszystkich grup 
wiekowych. Będzie można 
skosztować między innymi 
potraw grillowanych, maka-
ronów i pierogów. Amatorów 
słodkości z pewnością ucieszy 
informacja, że na terenie im-
prezy pojawi się również sto-
isko z deserami.

Na najmłodszych czekać 
będą również dmuchane zam-
ki, z których będzie można 
skorzystać nieodpłatnie.

Początek festynu – 31 lipca 
o godz. 16.30. Wstęp jest bez-
płatny. 

/raf/

Bracia, Cugowski 
i Łowcy. B
WEJHEROWO |  Festyn Letni z udziałem wielu gwiazd 

muzyki, humoru i sportu odbędzie się w najbliższą niedzielę 
na polanie za amfiteatrem miejskiego parku  Wystąpią m.in. 
Bracia, Krzysztof Cugowski i Kabaret Łowcy. B.
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W Centrum Kultury, Spor-
tu, Turystyki i Biblioteka 
w Gniewinie odbyła się uro-
czystość z okazji święta po-
licji. W trakcie ceremoniału 
zastępca komendanta woje-
wódzkiego policji w Gdańsku 
wraz z komendantem powia-
towym policji w Wejherowie 
wręczyli akty mianowania 
na wyższe stopnie policyjne 
funkcjonariuszom. Insp. Be-
ata Perzyńska podziękowała 
wszystkim podległym sobie 
funkcjonariuszom i pracowni-

kom policji za sumienną, od-
daną i ofiarną służbę na rzecz 
społeczeństwa, a ich rodzinom 
za wsparcie i wyrozumiałość 
w dzieleniu z policjantami 
trudów codziennej pracy. 

Mniej oficjalna część uroczy-
stości związana była z festy-
nem rekreacyjnym. Dla dzieci 
przygotowano konkursy, m.in. 
malowanie kredą, rzut piłką 
w alko-goglach, spacer po 
linii w alko-goglach, a także 
dmuchane zjeżdżalnie. Funk-
cjonariusze podczas impre-

zy zaprezentowali radiowóz 
oraz motocykle, a specjalnie 
wyszkoleni policjanci prze-
prowadzili pokazy z udziałem 
psa służbowego. W imprezie 
wzięła udział także Straż Gra-
niczna, która zaprezentowała 
quady. 

Spotkane przebiegało 
w radosnej, pełnej uśmiechu 
atmosferze, a przygotowane 
atrakcje cieszyły się dużym 
zainteresowaniem nie tylko 
wśród dzieci, ale i ich rodzi-
ców. AW

Świętowali i odbierali awanse
GNIEWINO | Z rąk przełożonych otrzymali nagrody, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. W ten sposób 97. rocznicę utworzenia 
policji państwowej uczcili policjanci z powiatu wejherowskiego. Piątkowa uroczystość połączona została z festynem dla dzieci. 

Na odwiedziny do 
partnerskiej Gminy tym 
razem udali się: Henryk 
Skwarło, wójt gminy 
Wejherowo, Janusz Da-
niszewski i Wojciech 
Kuziel, radni gminy oraz 
Krzysztof Sapieha, kie-
rownik Referatu Oświaty 
i Spraw Społecznych.

W miejscowości Muro-
wana Goślina, gdzie de-
legacja spędziła pierwszy 
wieczór, odbyło się spo-
tkanie zaprzyjaźnionych 
gmin w ramach Dni Przy-
jaźni Polsko-Węgierskiej. 
Nim jednak delegacja 
dotarła na festiwal kul-
tur, wójt złożył wizy-
tę  kolonistom z gminy 
Wejherowo przebywają-
cych w Białym Dunajcu. 
Dzieci miały okazję nie 
tylko podziękować wło-
darzom za dofinansowa-
nie wspaniałej wyprawy 
i podzielić się wrażenia-
mi, ale postanowiły uczy-
nić spotkanie okazją do 
zaprezentowania swoich 
talentów aktorskich i wo-
kalnych.

Główne obchody jubi-
leuszu rozpoczęła msza 
święta w kościele pw. 

Znalezienia Krzyża Świę-
tego w Ochotnicy Dolnej. 
Eucharystię celebrował 
bp Stanisław Salaterski 
– doktor nauk teologicz-
nych oraz biskup tarnow-
ski. Po zakończonym 
nabożeństwie przedstawi-
ciele władz państwowych 
i samorządowych złożyli 
kwiaty i zapalili znicze 
na miejscowym cmenta-
rzu oraz pod pomnikiem 
Krwawej Wigilii. Sym-
boliczny akt miał na celu 
upamiętnienie ofiar pacy-
fikacji tej miejscowości, 
dokonanej przez okupan-
tów niemieckich podczas 
II wojny światowej. Na-
stępnie, przy uroczystym 
akompaniamencie Or-
kiestry Reprezentacyjnej 
Straży Granicznej z No-
wego Sącza oraz Orkie-
stry Dętej OSP Ochotnicy 
Dolnej, odbył się oficjal-
ny przemarsz strażaków 
gminnych jednostek OSP 
oraz wszystkich dele-
gacji. Po przemierzeniu 
drogi, pomiędzy kościo-
łem parafialnym a Wiej-
skim Ośrodkiem Kultury, 
odśpiewany został hymn 
Polski. 

Podczas kolejnych 
atrakcji odbywających się 
do końca dnia w WOK-u, 
dokonano m.in. oficjal-
nego wypełnienia kapsu-
ły czasu i zamurowania 
jej w obelisku. W tak 
szczególny dzień nie mo-
gło zabraknąć gratulacji 
i życzeń od zaproszo-
nych gości. Wójt Henryk 
Skwarło podczas prze-
kazywania słów uznania 
za dotychczasowe doko-
nania i stały rozwój gmi-
ny, wręczył tamtejszym 
włodarzom niebanalny 
prezent, a mianowicie 
Pana Tadeusza w języku 
kaszubskim. Dalszą część 
spotkania uświetniły wy-
stępy artystyczne. War-
to nadmienić, że święto 
600-lecia objęte zostało 
honorowym patronatem 
Andrzeja Dudy, Prezy-
denta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Obie gminy współpra-
cują ze sobą od prawie 4 
lat. W ramach wspólnej 
kooperacji corocznie od-
bywa się m.in. wspomnia-
na wymiana grup kolonij-
nych w okresie wakacji 
szkolnych. /uGW/

Świętowali 600 lat lokacji 
Ochotnicy
GM. WEJHEROWO | Przedstawiciele gminy Wejherowo uczestniczyli 

w obchodach Jubileuszu 600 - lecia lokacji Ochotnicy. 
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PANU
JANOWI 

NASKRĘTOWI
oraz całej rodzinie

łącząc się bólu,
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy 
z powodu śmierci 

ŻONY    
GABRIELI

składają
Redaktor naczelny Expressów

Piotr Ruszewski
wraz ze współpracownikami

buRmISTRZ mIASTA RumI
ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem, na okres 4 lat, lokalu 
użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Rumia: 

Lokal użytkowy o powierzchni 99,60m² w tym: powierzchnia podstawowa 55,14m² oraz 
powierzchnia pomocnicza 44,46m², usytuowany w budynku komunalnym przy ul. Sobie-
skiego 10 w Rumi, na nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 82/6 o pow. 
489m², obr. 19, zapisanej w księdze wieczystej kW GD1W/00032160/9, będącej własno-
ścią Gminy miejskiej Rumia. 
Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowej lub usługowej, nieuciążliwej dla 
mieszkańców budynku.
Stawka wywoławcza czynszu do przetargu wynosi 8,00zł za 1m² powierzchni podstawowej 
i 50% wyżej wymienionej stawki za 1m² powierzchni pomocniczej, w stosunku miesięcz-
nym. Do stawek czynszu zostanie doliczony 23% podatek VAT. 
Czynsz płatny z góry, do dnia 10 każdego miesiąca. Stawki czynszu wzrastają o średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Polskim, z mocą od na-
stępnego miesiąca od daty ogłoszenia. 
Wadium – 2.000,00zł  (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) płatne w pieniądzu.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2016r. r. o godzinie 1100 
w siedzibie urzędu miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 203.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000,00zł, w go-
tówce w Banku Rumia Spółdzielczy przy ul. Morskiej 21 w Rumi lub przelewem na konto Urzę-
du Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100, w terminie do dnia 29 sierpnia 2016r. 
Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej klauzu-
lą: „Dotyczy przetargu na najem lokalu użytkowego, położonego przy ul. Sobieskiego 10 w Rumi”, 
w sekretariacie Urzędu Miasta Rumi, pok. 204, do dnia 29 sierpnia 2016r. do godz. 1300 (druki 
ofert do pobrania znajdują się w pokoju 105).
Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu, regula-
minem przetargów oraz projektem umowy najmu lokalu użytkowego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet przy-
szłego czynszu za najem lokalu użytkowego, pozostałym uczestnikom przetargu wniesione przez 
nich wadium zwraca się niezwłocznie – jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia za-
mknięcia przetargu, bez odsetek. Uczestnik przetargu winien podać pisemnie numer konta, na 
które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.
Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu użytkowego nie stawi się bez usprawiedliwienia w ter-
minie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy najmu, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od 
zawarcia umowy, a wniesione wadium nie będzie podlegać zwrotowi. 
Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert oraz prawo odwołania przetargu. 
Szczegółowe informacje o lokalu użytkowym uzyskać można pod tel. (58) 679 65 34 lub w poko-
ju 105 Urzędu Miasta Rumi. Termin oględzin przedmiotu przetargu należy uzgodnić z Kierowni-
kiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi.

OGŁOSZEnIE
o podjęciu uchwały  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2016, poz. 778) oraz na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 w związku  
z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U.z 2016 r., poz. 353) Burmistrz Miasta Rumi informuje o podjęciu uchwały  Rady 
Miejskiej Rumi Nr XXV/248/2016  z dnia 30 czerwca 2016r.  o przystąpieniu do opracowania: 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, 
w rejonie ul. Działkowców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
oraz o podjęciu uchwały  Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/249/2016  z dnia 30 czerwca 2016r.  o przy-
stąpieniu do opracowania: 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi 
dla zapisów szczegółowych w strefach A.4.MN,U, 001KDZ, A.8.MN,U,  A.15.MN, A.19.MN,U, 
B.4.US,ZP, B.5.US,ZP, B.6.ZL, B.7.U,US,ZD, 003KDL, B.8.MN,U, B.9.MN,U, B.10.MN,U, B.11.
MN, B.12.ZE,WS, B.19.U, C.19.MN, C.20.ZL oraz części strefy D.7.MN wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania miejscowego pla-
nu na piśmie  -  listownie na adres Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia lub 
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Rumi  w terminie do dnia  29.08.2016r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku  
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

Burmistrz Mia-
sta Rumi Michał 
Pasieczny oraz 
Ksiądz Proboszcz 
Andrzej Gierczak 
zapraszają miesz-
kańców miasta 
w 72. Rocznicę 
Wybuchu Po-
wstania Warszaw-
skiego na Mszę  
Świętą w intencji 
Ojczyzny z udzia-
łem pocztów sztan-
darowych, która 
odbędzie się w dniu 
1 sierpnia w po-
niedziałek o godz. 
18:00 w Kościele 
pw. Bł. Edmunda Bojanow-
skiego przy ul. Bł. Edmunda 
Bojanowskiego 1. 

Przed Mszą Świętą o go-
dzinie 17:00 nastąpi złożenie 
kwiatów pod pomnikiem Żoł-
nierzy Armii Krajowej w Rumi 

(Rondo Armii Krajowej ul. 
Żwirki i Wigury, ul. Ceyno-
wy). 

/raf/

72. rocznica wybuchu powstania
RUMIA | W najbliższy poniedziałek będziemy obchodzić 72. Rocznicę Wybuchu Powsta-

nia Warszawskiego. W Rumi odbędą się oficjalne obchody tej rocznicy. 



PANI
TERESIE 

SKOWROŃSKIEJ
Radnej Miasta Wejherowa

łącząc się bólu, wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 

BRATA      
ANDRZEJA

składają

Krzysztof Hildebrandt
 Prezydent Miasta 

Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący                                                    

Rady Miasta Wejherowa
wraz z radnymi

Księdzu Proboszczowi 
Parafii Św. Wojciecha w Redzie

STANISłAWOWI  
JARzEmBskIEmU

wyrazy głębokiego współczczucia 
z powodu śmierci 

                                                      MAMY

składają:

 kazimierz Okrój
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Redzie
wraz z Radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami

Urzędu Miasta

PANU
JANOWI 

NASKRĘTOWI
Prezesowi Zarządu PPUiH „TEXTEL”

łącząc się bólu,
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

ŻONY    
GABRIELI

składają
krzysztof Hildebrandt

 Prezydent Miasta 
Wejherowa

wraz ze współpracownikami

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący                                                    

Rady Miasta Wejherowa
wraz z radnymi

PANu 
JANOWI 

NASKRęTOWI
Prezesowi Zarządu PPUiH „TEXTEL”

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchyz  powodu  śmierci

ŻONy 
GABRIElI 

składają

Starosta Wejherowski 
Gabriela lisius 

wraz ze współpracownikami



ZAOPIEkuJE się dzieckiem na osie-
dlu Dzięcielskiego, mam 53 lata i do-
świadczenie. Tel: 606-429-746

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot. Tel: 
514-120-213

SInGEL 34 lata modelowy typ urody, 
szuka Pani 28-50 lat,miłej sponsorki, 
Gdańsk. Tel: 735-001-684

RÓŻNE

SPRZEDAm gazowy grzejnik wody 
przepływowej Ariston Junkiers, cena 
170 zł. Tel: 510-501-955

SPRZEDAm tanio akcesoria na ba-
sen: okulary, zatyczki, stroje, itp. Tel: 
781-426-010

SPRZEDAm pianino po niemieckie. 
Tel: 781-426-010

mATA dla dziecka do leżenia i przewi-
jania, kolor pomarańczowy, wym.85 

cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

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

kuPIę militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-

nieruchomości, ekspresowo, gotów-
ka od ręki. Tel: 510-908-900

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel.697 
753 504

OPAkOWAnIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

PROFESJOnALnA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

kOTŁOWnIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRuDnIę pracownika do prac 
dociepleniowych, doświadczenie. 
Tel: 782-993-120

SZUKAM PRACY

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm działkę budowlana 1600 
m2 przy trasie Lębork-Wejherowo. 
Sąsiednie działki uzbrojone. Możli-
wość otworzenia działalności, prze-
stępna cena. Tel: 510-475-765

SPRZEDAm działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

SPRZEDAm lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

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

DO WYNAJĘCIA

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

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

EDUKACJA

LEkcJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAm tanio kompletny moni-
toring SAMSUNG z kolorową kamerą. 
Tel: 781-426-010

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

USŁUGI
SZkODy komunikacyjne, majątko-
we, likwidacja, wyceny, kosztorysy, 
opinie. Tel: 601-631-835

POŻycZkI prywatne pod zastaw 

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

SZukASZ 
PRAcOWnIkA?
Wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info
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port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

SPRZEDAm rowerek treningowy or-
bitrek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAm krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

Stawka: 
10 zł na rękę / 14 zł brutto

Kontakt telefoniczny: 
pon. – pt. w godz. 8-15, 

FIRMA 
ZATRUDNI

od zaraz chętnych 
do sprzątania na terenie 

Parku Wodnego w Redzie
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510 894 627
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Sparing był doskonałą okazją 
do przetestowania ustawie-
nia oraz nowego zawodnika. 
Wynik 3:0 pozwala z optymi-
zmem oczekiwać na rozgrywki 
ligowe. 

- Jeszcze mam chwilę czasu, 
żeby posprawdzać ustawienia 
i znaleźć optymalne – mówi 
Mariusz Pawlak, trener Gryfa 

Wejherowo. - Myślę, że wy-
pracowane przez nas rozwiąza-
nia będą skuteczne. 

Inauguracja rozgrywek II 
ligi już w najbliższy weekend. 
Gryf na własnym stadionie bę-
dzie podejmować Błękitnych 
Stargard. Przypomnijmy, że 
niedawno gryfici z Błękitnymi 
przegrali podczas rozgrywek 

Pucharu Polski 1:4. Teraz bę-
dzie więc okazja do rewanżu. 
Zarówno zawodnicy, jak i tre-
ner są przekonani, że po popra-
wie błędów w obronie wyjdą 
z tego spotkania zwycięsko. 

Niedziela 31 lipca, godz. 
17.00. Trwa sprzedaż karnetów 
na całą rundę jesienną w Wej-
herowie. /raf/

Wygrana w sparingu tuż przed ligą
PIŁKA NOŻNA | W ostatnim teście przed startem drugoligowych rozgrywek, gryfici 
pokonali na własnym obiekcie IV-ligowy Stolem Gniewino 3:0. Wszystkie bramki 
zdobył środkowy pomocnik Piotr Kołc.

Gryf Wejherowo 
– Stolem Gniewino 3:0

bramki: Piotr kołc (trzy)

GRyF: Dawid Leleń – 
Paweł Brzuzy, Łukasz 
Nadolski, Krzysztof Wicki, 
Maciej Dampc – Adrian 
Klimczak, Piotr Kołc, Piotr 
Łysiak, Przemysław Moń-
ka – Robert Chwastek, 
zawodnik testowany
W II połowie grali także: 
Daniel Górski, Jacek 
Wicon, Michał Marczak, 
Maciej Koszałka, Przemy-
sław Szur

STOLEm: (skład wyjścio-
wy) Dawid Dąbrowny – 
Krzysztof Jezierski, Paweł 
Sobczyński, Arkadiusz 
Klarecki, Szymon Joachi-
miak, Tomasz Jeżowski, 
Adam Dołotko, Radosław 
Styn, Kajetan Taube, 
Kamil Patelczyk, Maksy-
milian Kenner

PERSONALIA | 21-letni 
napastnik Daniel Ciechański 
został kolejnym nabytkiem 
wejherowskiego Gryfa.

Ostatnią rundę spędził w Po-

lonii Bytom, niestety nie grał 
z powodu poważnej kontuzji. 
Z Gryfem podpisał roczny 
kontrakt. Życzymy powodze-
nia!

Kolejny nowy zawodnik 
na Wzgórzu

PIŁKA NOŻNA | Od kilku dni 
trwa przedsprzedaż karnetów na 
mecze rundy jesiennej rozgrywa-
ne na stadionie wejherowskiego 
Gryfa. Karnety do nabycia są 
tylko do dziś w godzinach 9:00-
17:00.

Cena karnetu na wszystkie dziesięć 
spotkań wynosi 90 złotych.
Poniżej dokładne terminy spotkań:

31 lipca (niedziela) •	   
godz. 17:00 – Błękitni Stargard,
13 sierpnia (sobota) •	   
godz. 17:00 – Kotwica Kołobrzeg,
24 sierpnia (środa) •	   
godz 18:00 – Polonia Bytom,
03 września (sobota)  •	  
godz 17:00 – Polonia Warszawa,
17 września (sobota)  •	  
godz 16:00 – Warta Poznań,
1 października (sobota)  •	  
godz. 16:00 – Stal Stalowa Wola,
8 października (sobota) •	  
godz. 16:00 – Legionovia Legionowo,
23 października (niedziela)  •	
godz. 13:00 – Siarka Tarnobrzeg,
6 listopada (niedziela)  •	  
godz. 13:00 – Puszcza Niepołomice,
27 listopada (niedziela)  •	  
godz. 13:00 – Olimpia Zambrów

/opr. raf/

PIŁKA NOŻNA | 
Wracamy do „pasia-
ków” - tak w skrócie 
można powiedzieć, 
patrząc na nowe stro-
je wejherowskich pił-
karzy. W podobnych 
strojach żółto-czarni 
ostatni raz grali 7 lat 
temu. 
Wraz ze startem nowe-
go sezonu rozgrywko-

wego 2016/2017 wej-
herowski Gryf powraca 
pod tradycyjnych try-
kotów w żółto-czarne 
pionowe pasy.

Ostatni raz w tego 
rodzaju koszulkach za-
wodnicy występowali 
w sezonie 2008/2009, 
po którym awansowali 
z drugiego miejsca do 
III ligi. /opr. r/

Nowe stroje 
gryfitów
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Trwa sprzedaż karnetów



zBIGNIEw CHUCHAŁA

Nie ma to jak na urlopie. Siedzę sobie 
na rynku w Kazimierzu Dolnym i roz-
myślam na temat felietonu. Miał być 
kolejny odcinek alfabetu reprezentan-
tów. Tylko po co? Przyszło mi do gło-
wy, że grał w naszej reprezentacji za-
wodnik o nazwisku Dolny, tyle, że nie 
było mu na imię Kazimierz. Poszukam 
przy okazji ilu to Kazików mieliśmy w 
biało-czerwonych barwach? O jed-
nym pisał nie będę, a nazywał się Ka-
zimierz Deyna. Jemu poświęciłem nie 
tak dawno cały felieton. To był mistrz 
nad mistrze, i razem z innymi Kazika-
mi występować nie będzie. To żart 
oczywiście, ale przecież mało kto mu 
do pięt dorastał. Zacznę od Tadeusza 
Dolnego. Sześć razy wystąpił jako za-
wodnik Górnika Zabrze, i raz Górni-
ka Wałbrzych. Ten obrońca klasy, po-
wiedzmy sobie jasno ligowej, grywał 
w naszej reprezentacji narodowej 
w latach 1981 – 1985. Kolejne szan-
se dawał mu Antoni Piechniczek. Za-
brał go nawet na Mistrzostwa Świa-
ta w Hiszpanii w 1982 roku, skąd nasi 
chłopcy przywieźli medale za trze-
cie miejsce. Tam Dolny nie zagrał ani 
minuty. Miał też trochę pecha, bo w 
tym czasie w obronie brylowali Janas, 
Żmuda, Majewski, Jałocha i Dziuba. 
To tyle o Dolnym, a teraz o Kazimier-
zach. Pierwszy na liście jest Kazimierz 
Buda. Wystąpił dziesięć razy w latach 
1981 – 1984. Grał na pozycji obrońcy 
i pomocnika. W tym czasie był zawod-
nikiem Stali Mielec i Legii Warszawa. 
Kolejny Kazimierz nazywał się Górski. 
Tak, tak, to ten sam, który jako trener 
poprowadził naszą reprezentację do 
trzeciego miejsca na MŚ w 1974 roku. 
Zawodnikiem był natomiast przecięt-
nym. Przed wojną i podczas jej trwa-
nia grywał we Lwowie, skąd pocho-
dził. Po wojnie bronił barw Legii War-

szawa.  Do reprezentacji szczęścia nie 
miał, oczywiście jako zawodnik. Za-
grał ledwie trzydzieści cztery minuty 
w towarzyskim meczu z Danią w 1948 
roku. Na dodatek nasi zostali rozgro-
mieni przez Duńczyków aż 8:0. Kolej-
ny Kazimierz nazywał się Kaczor. Je-
śli ktoś myśli, że to aktor grający rolę 
Jana Serce, to się rozczaruje. Co praw-
da piłkarz Kaczor też pochodził z Kra-
kowa, ale nie dotarłem nigdzie do po-
winowactwa obu panów. Był zawod-
nikiem Wisły Kraków przez całą swo-
ją karierę piłkarską. W reprezentacji 
jako obrońca rozegrał trzy spotkania 
w latach 1923 – 1925. Teraz słów kilka 
o Kazimierzu Kaszubie. Zagrał dla na-
szych barw, podobnie jak Kaczor, tylko 
trzy spotkania. Było to w latach 1951 
– 1954. Miał szczęście uczestniczyć 
wraz z reprezentacją w Igrzyskach 
Olimpijskich rozgrywanych w 1952 
roku w Helsinkach. Wystąpił tam w 
meczu 1/8 finału z Danią. Niestety 
nasi chłopcy przegrali ten mecz 0:2. 
Dodam, że Kaszuba był zawodnikiem 
Ogniwa Kraków. Czy ktoś wie, o jaki 
to klub chodzi? Otóż w czasach słusz-
nie minionych taką nazwę nosiła Cra-
covia. Kolejny Kazimierz też pochodzi 
z Krakowa. Skądinąd to ciekawe, dla-
czego własnie tam tylu piłkarzy o tym 
imieniu? Pewnie od króla Kazimie-
rza Wielkiego, albo od dzielnicy Kazi-
mierz? Tak czy inaczej, na chrzcie ta-
kie imiona im dawali. Kazimierz Kmie-
cik, bo o nim mowa, rozegrał w repre-
zentacji trzydzieści cztery spotkania w 
latach 1972 – 1980. Wiślak zdobył dla 
Polski osiem bramek. Uczestniczył w 
Igrzyskach Olimpijskich w 1972 roku 
i w 1976 roku, oraz w Mistrzostwach 
Świata w 1974 roku. Zawsze był jed-
nak tylko solidnym zmiennikiem. No 
cóż, w tak zwanym napadzie grali wte-

Kazimierz Dolny

KAlENdARIuM 
fUTBOLOWE

dy Lubański, Gadocha, 
Lato, Domarski, Szar-
mach, że tylko wymie-
nię kilku z brzegu. Cie-
kawe kto z obcokrajow-

ców wymówi nazwę klu-
bu w którym Kmiecik się 

wychował, i gdzie zagrał na 
koniec swojej kariery? Otóż 

był to klub, uwaga! – Węgrzcan-
ka Węgrzce Wielkie. Kolejny zawodnik 
o tym imieniu, już jako piętnastolatek 
trafił z klubu Gościbia Sułkowice, no 
gdzieżby indziej jak nie pod Wawel? 
Moskal przez dziewięć lat z przerwa-
mi był zawodnikiem Wisły. W repre-
zentacji zagrał tylko sześć meczów,  z 
tego pięć jako zawodnik Lecha Po-
znań. Do niedawna był trenerem, tak 
zwanym pożarowym. Gdy się w Wi-
śle zapalało czerwone światełko, i pan 
Cupiał (właściciel Wisły) wyrzucał ko-
lejnego trenera, zawsze brał na chwi-
lę „strażaka” Moskala. Aktualnie Kazi-
mierz Moskal trenuje Pogoń Szczecin. 
W końcu jakiś Kazimierz, nie z Krako-
wa. Jest nim Polok. To zawodnik Ru-
chu Chorzów. Zagrał dla naszych barw 
w pięciu meczach na pozycji pomocni-
ka. Miał szczęście wraz z drużyną po-
konać Związek Radziecki 1:0, 21. maja 
1961 roku w Warszawie. Czterej ostat-
ni Kazimierze to ( w kolejności podaję 
klub, pozycja, okres gry w reprezenta-
cji, ilość meczów, ilość bramek): Przy-
byś – Widzew Łódź; obrońca; 1985 
– 1987; 15; 0, Seichter – Wawel Kra-
ków; pomocnik; 1925 – 1927; 3; 0, So-
kołowski – Pogoń Szczecin; obrońca; 
1985 – 1986; 2; 0, Trampisz – Ogni-
wo (Polonia) Bytom; napastnik; 1950 
– 1958; 10; 3. Temu ostatniemu Kazi-
kowi, najbliżej talentem było do Kazi-
mierza Deyny.  Przeszukałem listę i Ka-
zimierza Dolnego nie znalazłem. Wi-
działem natomiast, jak kosili trawę na 
boisku w Kazimierzu Dolnym. Może 
urodzi się tak kiedyś talent na miarę 
Kazimierza Deyny i też będzie miał na 
imię Kazimierz? 

Ps. Właściciel przytulnej karczmy na 
Męćmierzu w Kazimierzu Dolnym, też 
ma na imię Kazimierz. A karczma ma 
nieoficjalną, choć z szyldem, nazwę: 
Komisariat Piwny w Męćmierzu. Jesli 
ktoś spotka się z określeniem Mięć-
mierz, to też prawidłowa nazwa. Ot, 
taki sobie folklor językowy. Z. Ch.
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Weronika Pawlak – bo 
o niej mowa – to 15-letnia ka-
detka, walcząca w kategorii 
wagowej 50kg. Wychowanką 
Wejherowskiego Klubu Bok-
serskiego jest od niedawna, 
bo dopiero od nieco ponad 
pół roku. Ale ma niezwykły 
talent, determinację i wolę 
zwyciężania. Niedawno osią-
gnęła ogromny sukces. 

Na XXII Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, któ-
ra odbyła się w tym miesiącu 
w Ząbkowicach Śląskich, nie 
dała szans rywalkom i sta-
nęła na najwyższym stopniu 
podium. Olimpiada trwała 

10 dni. O medal brązowy 
walczyła z Patrycją Iwanicką 
z KKS Boks Poznań, wygra-
ła stosunkiem głosów 2:1. 
Następnie Weronika stoczyła 
pojedynek z Oliwią Wolską 
z Ziętek Team Kalisz - wy-
grała jednogłośnie, czym za-
pewniła sobie finał. 

Następnie czekało na nią 
decydujące starcie – finał. 
Pojedynek był bardzo wy-
równany, ostatecznie Wero-
nika wygrała stosunkiem gło-
sów 2:1 z Natalią Krakowską 
z Champion Włocławek. Po 
zdobyciu mistrzostwa posta-
wą Weroniki zainte-

resował się szkoleniowiec 
polskiej kadry bokserskiej 
i powołał ją na zgrupowanie 
do Zakopanego.

Zawodniczka brała udział 
w międzynarodowym turnie-
ju w Tczewie, który odbył się 
w czerwcu. Walczyła z Nazo-
kat Abotajev, której nie dała 
żadnych szans i wygrała 3:0. 
Wcześniej wejherowianka 
wygrała również turniej, któ-
ry odbył się w Słupsku. 

Warto dodać, że Weronika 
jest pierwszą rodowitą wej-
herowianką, która zdobyła 
Mistrzostwo Polski. 

Rafał korbut

Rodowita wejherowianka mistrzynią Polski
WEJHEROWO | Ma 15 lat i trenuje boks zaledwie od kilku miesięcy. A mimo to już osiągnęła ogromny sukces – zdobyła Mistrzostwo Polski!

Z Weroniką Pawlak 
rozmawia Rafał 
korbut.

boks trenujesz zaledwie 
od 7 miesięcy. Skąd zain-
teresowanie tą dyscypli-
ną sportu?

- Przyznam, że jeszcze do 
niedawna nie interesował 
mnie boks. Zaczęłam tre-
nować, ponieważ trener 
jest znajomym moich ro-
dziców i namawiał zarów-
no mnie, jak i ich. I tak się 
to zaczęło. 

czy początki były trud-
ne?

- Tak, na początku było 
bardzo ciężko, bo nie jest 
to łatwy sport. Ponieważ 
jednak jestem osobą za-
wziętą, postanowiłam że 
spróbuję coś osiągnąć i się 
nie poddam. Jak widać – 
udało się. 

Aby osiągnąć sukces 
z pewnością potrzeba 
poświęcić sporo czasu 
i wymaga to wiele pra-
cy?

- Trzeba przede wszystkim 
regularnie i dużo treno-
wać. Treningi mam 5 razy 
w tygodniu. 

Aktywna sportowo byłaś 
od dziecka. Jakie wcze-
śniej dyscypliny sporto-
we uprawiałaś?

- Były to przede wszyst-
kim sporty drużynowe. 
Grałam w zespołach szkol-
nych w siatkówkę i koszy-
kówkę. 

Ale pierwszy znaczący 
sukces odniosłaś dopie-
ro w boksie? 

- Zdobycie Mistrzostwa 
Polski to moja pierwsza tak 
duża wygrana. Uważam, 
że to ogromne osiągnię-
cie, które dało mi wiele 

satysfakcji. Wcześniej od-
nosiłam co prawda pewne 
sukcesy, ale na poziomie 
szkolnym. Ale ta wygrana 
jest wyjątkowa; poza tym 
to coś więcej – dodatkowa 
motywacja do dalszej pra-
cy. Nie mam przecież za-
miaru spocząć na laurach, 
ale wygrywać nadal. 

Twoim sukcesem zain-
teresował się szkole-
niowiec polskiej kadry 
bokserskiej i powołał cię 
na zgrupowanie do Za-
kopanego...

- Tak, właśnie wróciłam 
i czekam na decyzję, czy 
w kolejnym zgrupowaniu 
również wezmę udział. 
Jest bowiem bardzo duża 
konkurencja, z pewnością 
będzie więc ostra selekcja. 
Warto dodać, że są to przy-
gotowania do Mistrzostw 
Europy. Jeśli nie uda mi 
się w tym roku, na pewno 
będę przygotowywała się 
na przyszły.

TO EFEkT DETERmInAcJI I kOnSEkWEncJI


