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W zawodach udział wezmą 
pary zawodników: Ostaszew-
ski i Kieliszkowski, Radzi-
kowski i Kacnerski, Szymań-
ski i Skowroński, Sendwicki 
i Wlizło, Reksha i Nowikow. 

Sędziować będą: Mariusz Pu-
dzianowski, Bartłomiej Szreder 
i Jacek Bochentyn.
Podczas zawodów – oprócz 
możliwości zobaczenia umie-
jętności i siły mistrzów świata 

z Ukrainy i najmocniejszych 
obecnie strongmanów w Polsce 
- przewidziano wiele atrakcji 
m.in. zamki dmuchane, pokazy 
zawodników cross, pokazy pool 
dance, konkursy dla publiczno-

ści, catering i wiele innych.
Wstęp wolny! Zawody odbędą 
się w najbliższą niedzielę, 7 
sierpnia o godz. 15.00 na sta-
dionie WKS Gryf Wejherowo. 
/raf/

Siłacze powalczą 
o Puchar Polski

WEJHEROWO | Podnoszenie ciężarów, samochodów, przetaczanie ogromnych opon od 
ciężarówek – to i wiele innych atrakcji będzie można zobaczyć już w najbliższą nie-
dzielę podczas Pucharu Polski Par Strongman. 
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Szansa na pracę 
dla 300 osób

RUMIA | Zbigniew Wodecki 
będzie gwiazdą wieczoru pod-
czas Jarmarku Kaszubskiego, 
który odbędzie się w Rumi. 
Organizatorzy przygotowali po-
nadto mnóstwo atrakcji zarówno 
dla dzieci, jak i dla dorosłych. 
Zostanie przeprowadzony kon-
kurs wspinaczki na słup, rodzin-
ny konkurs malarski, ponadto 
odbędzie się turniej kaszubskiej 
„Baśki”, pokazy gołębi ozdob-
nych, dmuchane place zabaw 
i wiele innych. Nie 
zabraknie stoisk ze 
sztuką ludową.

Wodecki zaśpiewa 
na jarmarku
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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

W zasadzie to brak słów na to 
co się dzieje w ojczyźnie na-
szej. Szubrawcy bezczeszczą 
groby. Minister (nie) sprawie-
dliwości każe ich wypuścić 
z komisariatu. Tłumaczy się 
zawile i oświadcza, że potępia 
tego typu czyny, ale z napi-
sem umieszczonym na grobie 
Bolesława Bieruta się zgadza. 
Nowy szef Instytutu Pamięci 
Narodowej mówi, że w Je-
dwabnem Żydów zamordowali 
Niemcy. Wcześniej minister 
konstytucyjny od oświaty 
oświadcza, że pogromu Ży-
dów w Kielcach dokonali jacyś 
anonimowi antysemici. Inny 
minister, w zasadzie od woj-
ny, upokarza blisko stuletnich, 
ostatnich żyjących powstańców 
warszawskich. Minister niby 
od kultury, niszczy dopiero co 
tworzone Muzeum II wojny 
światowej. Utrwala się mit za-
machu smoleńskiego. Oddala 
się ostateczne i niezbędne po-
jednanie polsko  - ukraińskie i 
polsko – litewskie. Przedstawia 
się w fałszywym świetle zasa-
dy funkcjonowania Unii Euro-
pejskiej. Sączy się szowinizm i 
umacnia ksenofobia w związku 
z napływem do Europy, kolej-
nej w dziejach najnowszych 
fali emigracji. To tylko wierz-
chołek góry lodowej. Co jesz-
cze wydarzyć się może w 
sprawach dotyczących 
historii naszej umę-
czonej ojczy-
zny? Trwa 
bitwa o za-
szczepienie 
w młodym 
pokoleniu 
nowych zna-
czeń jednej 
i tej samej 
historii. Na-
zywa się te 
działania reali-
zacją polityki hi-
storycznej. Niejed-
nokrotnie pisałem, że 
historia jest jedna. To 
źli ludzie, stosując nie-
dozwolone przez naukę 
metody, dokonują nowej, 
karykaturalnej in-
terpretacji zda-
rzeń. Przed laty 
w Wejherowie 
też mieliśmy 
do czynienia 

Chocholi taniec trwa
z próbą zafałszowania histo-
rii. Domorośli historycy na 
siłę chcieli wymazać fakt, że 
polscy czołgiści brali udział 
w wyzwalaniu naszej pomor-
skiej, kaszubskiej ziemi. Przy-
czepili się do czołgu, który 
stał przy skrzyżowaniu ulicy 
I Brygady Pancernej i ulicy 
Ofiar Piaśnicy. Broniłem w 
swoich felietonach czołgu jak 
niepodległości nie dlatego, że 
tak mi się bardzo podobał. Po 
prostu uważałem, że pamięć 
należy się wszystkim walczą-
cym w słusznej sprawie. Za-
pewne, gdyby do Wejherowa 
weszli pancerniacy generała 
Maczka, dziś stałaby w Wej-
herowie brygada starych wra-
ków czołgowych. Byłem prze-
ciwnikiem pocięcia na żyletki 
naszego czołgu, który także 
był swego rodzaju znakiem 
drogowym dla turystów jadą-
cych na Bałtyk. Uważałem, że 
powinien zostać odnowiony i 
pozostawiony na dotychcza-
sowym miejscu. Stało się ina-
czej, ale czołg zyskał ekspo-
nowane miejsce gdzie indziej. 
Ponadto przywrócono pamięć 
polskich czołgistów idących 
o d Wschodu, choć do 

Wejherowa de 
facto weszli od 
strony zachod-
niej. Średni 

czołg T-34-
85 stoi 

s o -

bie teraz przy ulicy Strzeleckiej. 
Obok niego dwie tablice. Jedna 
opowiada o udziale I Brygady 
Pancernej im. Bohaterów We-
sterplatte w wyzwalaniu naszej 
ziemi, a druga upamiętnia pole-
głych żołnierzy. Dziękuję niniej-
szym Prezydentowi Wejherowa, 
że w tamtych gorących dniach 
sporu czołgowego zachował 
zdrowy rozsądek. Nie zawsze 
się bowiem wygrywa lub prze-
grywa, czasem pada po prostu 
remis. Właśnie biorąc pod uwa-
gę ten wspomniany przeze mnie 
zdrowy rozsądek zwracam się 
do pana Prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta o osobisty nadzór 
nad nauczaniem historii w na-
szych szkołach podstawowych i 
w dogorywających gimnazjach. 
Nie wolno bowiem pozwolić, 
aby nowa warszawska władza 
dokonała wyrwy w pamięci 
nowych pokoleń wejherowian. 
Nauczyciele historii, języka pol-
skiego czy wychowania obywa-
telskiego, także wychowawcy 
klas i dyrektorzy szkół, powin-
ni zwrócić szczególną uwagę 
na nauczane treści. Będzie się 
bowiem sączył powoli jad do-
konujący zmiany interpretacji i 
uwarunkowań faktów historycz-
nych. We wrześniu ma wejść do 
kin film fabularny, chyba pod 
tytułem „Smoleńsk”. Zapewne 
kierownictwo partii i rządu bę-
dzie się domagać, aby ucznio-
wie czwórkami karnie poszli 
do kin i dostali lekcję „praw-
dziwej” historii o wydarzeniu z 
10. kwietnia 2010 roku. Mam 
nadzieję, że w Wejherowie taki 
przymus nie zostanie zrealizo-
wany. Musimy mówić prawdę 

i tylko prawdę. Prawda jest 
czasem bolesna, ale jest 

tylko jedna. Jeśli młode 
pokolenie nie otrzyma 

prawdziwej lekcji 
historii ze strony 
szkoły i rodziców, 
to zostanie wycho-
wane przez politru-

ków zatrudnionych w różnej 
maści mediach, w tym przede 
wszystkim przez Internet. Wie-
rzę głęboko w mądrość wej-

herowskich nauczycieli. 
Gdyby nie ta wiara, to 
już tylko zejść z cokołu, 
rzucić to wszystko i wy-
jechać w Bieszczady…  
     Jakub W.

- Czy tak trudno wyrzucić śmieci do kontenera? - pyta pani Anna, mieszkanka Rumi, która przysłała 
do nas powyższe zdjęcie. - Często wyrzucając śmieci widzę walające się torby albo wręcz porozsy-
pywane odpady koło pojemników i przed śmietnikowymi pergolami. Nie rozumiem ludzi, którzy tak 
postępują. Wystarczy wyrzucić śmieci do kontenerów i teren wokół naszych mieszkań od razu będzie 
czystszy i estetyczniejszy. 

FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Za trudno wyrzucić?
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W Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski 
oraz Jacek Thiel, członek za-
rządu podpisali umowy part-
nerskie z włodarzami oraz or-
ganizacjami pozarządowymi 
z terenu powiatu wejherow-
skiego, dotyczące realizacji 
projektów: „System Aktywi-
zacji Społeczno-Zawodowej 
w Powiecie Wejherowskim I” 
i „System Aktywizacji Spo-

łeczno-Zawodowej w Powie-
cie Wejherowskim II”.
Głównym celem projektów 
jest zwiększenie zatrudnienia 
osób i rodzin zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym osób 
z niepełnosprawnościami, po-
przez wdrożenie komplekso-
wego programu aktywizacji 
społeczno-zawodowej oraz 
zwiększenie liczby trwałych 
miejsc świadczenia usług spo-

łecznych i ułatwienie dostępu 
do wysokiej jakości usług 
społecznych, poprzez wdro-
żenie kompleksowego pro-
gramu ich rozwoju na terenie 
powiatu wejherowskiego.
Projektami objętych zostanie 
298 osób zamieszkujących 
powiat wejherowski.
W ramach programu przewi-
dziano m.in.: warsztaty moty-
wacyjne, spotkania tematycz-
ne i animacyjne, poradnictwo 

zawodowe, coaching, szkole-
nia, kursy zawodowe, staże 
i praktyki zawodowe oraz 
warsztaty terapeutyczne, po-
radnictwo psychologiczne 
czy teleopiekę
Łączna wartość obu projek-
tów wyniosła prawie 4,7 mln 
zł.
Programy realizowane będą 
od 1 września br. do 30 wrze-
śnia 2018 r.
/raf/

Szansa na pracę dla 300 osób
POWIAT | Dwa programy o łącznej wartości niemal 5 mln zł będą realizowane w po-
wiecie wejherowskim. Głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób zagrożo-
nych ubóstwem, w tym niepełnosprawnych. 
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- W dniu 3 sierpnia wpły-
nęła decyzja Państwowego 
Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Wejherowie 
stwierdzająca brak przy-
datności do spożycia wody 
w wodociągu publicznym 
Choczewo ze względu na 
skażenie bakteriologiczne – 
informuje Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej. 

Niezdatna do picia woda wy-
pływa z kranów mieszkań-
ców Choczewa, Choczewka, 
Kurowa, Kierzkowa Dużego, 
Kierzkowa Małego oraz Osiek 
Lęborskich. W celu popra-
wy sytuacji przeprowadzone 
zostało intensywne płukanie 
sieci. Kolejne wyniki badań 
mają być znane w ciągu naj-
bliższych kilku dni.

Woda nie do picia
CHOCZEWO | Uwaga, mieszkańcy gminy Choczewo. 

Woda, która wypływa z większości waszych kranów, nie 
nadaje się do picia. Sanepid stwierdził, że została ona ska-
żona bakteriologicznie. W związku z tym uruchomione zo-
stało zaopatrzenie awaryjne. 

W zWiązku z poWyższym na terenie gminy ChoCze-
Wo uruChomione zostało aWaryjne zaopatrzenie 
W Wodę. zbiorniki na Wodę pitną umiejsCoWione są 
W poniżej podanyCh punktaCh i godzinaCh:

8:00 – 9:00 – koło Urzędu Gminy Choczewo•	
10:00 – 11:00 – koło sklepu Kurowo•	
12:00 – 13:00 – koło budynku Choczewko 8•	
14:00 – 15:00 – ul. Kościuszki 1, Choczewo•	
16:00 – 17:00 – koło budynku Kierzkowo 25    •	
(koło Sołtysa)
18:00 – 19:00 – koło kościoła Osieki Lęb.•	

/AW/

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego w IV 
kwartale br. planuje nabór 
wniosków dla Poddziałania 
10.3.1 „Odnawialne źródła 
energii – wsparcie dotacyj-
ne” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego, 
jednakże warunkiem przy-
stąpienia do konkursu przez 
gminę jest uzyskanie poten-
cjalnych chętnych do zainsta-
lowania urządzeń w sowich 
domach. 
Konkurs zakłada maksymalny 
poziom dofinansowania ok. 
60% wartości  brutto inwe-
stycji. W związku z powyż-
szym zachęcamy mieszkań-

ców Rumi zainteresowanych 
otrzymaniem dofinansowania 
do budowy instalacji foto-
woltaicznych o wypełnienie 

ankiety zamieszczonej na 
stronie Urzędu Miasta Rumi 
www.rumia.eu.  Prosimy o jej 
dostarczenie do Urzędu Mia-

sta (pokój 114) bądź przesła-
nie drogą mailową  na adres 
d.drews@um.rumia.pl do 
dnia 26 sierpnia 2016 r.  /r/

Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców
RUMIA | Gmina Miejska Rumia zamierza przystąpić do konkursu „Odnawialne źró-
dła energii – wsparcie dotacyjne”  w celu pozyskania  środków dla mieszkańców na 
instalacje fotowoltaiczne.  
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O tym, że polskie dwor-
ce kolejowe pięknieją, 
nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać. Wystarczy 
spojrzeć na Rumię, Redę, 
zmodernizowane dworce 
w Gdańsku Ewrzeszczu czy 
Sopocie i w wielu innych 
miejscowościach. Mamy 
już kilkadziesiąt nowych 
albo zmodernizowanych 
dworców, prawdziwe pereł-
ki architektoniczne lub wie-
lofunkcyjne nowoczesne 
obiekty, prawdziwe ozdoby 
miast i ich centralne punk-
ty. Program modernizacji 
pomorskich dworców ko-
lejowych również przynosi 
zamierzone efekty: te stają 
się coraz bardziej przyja-
zne dla podróżnych. 
Wciąż jednak są obiekty, 
które na remont czekają 
od lat. Jednym z nich jest 
dworzec w Wejherowie. To 
w końcu ma się zmienić. 
M.in. dzięki współpracy 
przedstawicieli lokalnych 
władz samorządowych: Ga-
brieli Lisius, starosty wej-
herowskiego oraz Krzyszto-
fa Hildebrandta, prezydenta 
Wejherowa, wejherowski 
dworzec kolejowy ma stać 
się prawdziwą wizytówką 
kulturalno-edukacyjną po-
wiatu wejherowskiego.
Przypomnijmy, że w czerw-
cu ubiegłego roku podpisa-
no porozumienie między 
władzami powiatu wejhe-
rowskiego, miasta Wejhe-
rowa oraz PKP S.A. doty-
czące deklaracji podjęcia 

Remont dworca coraz bliżej!
WEJHEROWO | Trwa przetarg na realizację jednej z najbardziej oczekiwanych inwestycji, jaką niewątpliwie jest modernizacja 
dworca kolejowego. Wczoraj minął termin składania ofert projektu odnowy 150- letniego obiektu.

wspólnej realizacji projektu 
przebudowy dworca kolejo-
wego w Wejherowie. Teraz, 
po roku od tamtego wydarze-
nia, ogłoszono przetarg. 
- Zgodnie z treścią listu in-
tencyjnego, PKP S.A. w ra-
mach planowanych inwesty-
cji zmodernizuje dworzec 
kolejowy, dostosowując go 
do obowiązujących prze-
pisów i standardów euro-
pejskich, natomiast powiat 

wejherowski w ramach reali-
zacji swoich zadań własnych 
zagospodaruje I piętro i pod-
dasze dworca (łącznie ponad 
400 m2) z przeznaczeniem 
na cele kulturalne i eduka-
cyjne, w tym na sale wystaw 
czasowych, miejsce spo-
tkań, konferencji, w ramach 
projektu o roboczej nazwie 
,,Kolej na Kulturę’’ - mówi 
Jacek Thiel, członek zarządu 
powiatu.

Wyższe kondygnacje zostaną 
prawie w całości przekazane 
władzom samorządowym. 
Samorządy postanowiły za-
adoptować część budynku 
dworca kolejowego w Wej-
herowie na potrzeby dwóch 
oddziałów Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej: Działu Histo-
rii Miasta Wejherowa oraz 
Działu Antropologii Kultury 
Kaszub. Co więcej, z myślą 

o młodzieży licealnej, ocze-
kującej na przyjazd swojego 
autobusu lub pociągu, w bu-
dynku dworca planuje się or-
ganizację przestrzeni wol-
nego czasu przed zajęciami 
szkolnymi i po zajęciach 
szkolnych, którą młodzież 
zwłaszcza dorosła, może 
zagospodarować w sposób 
dowolny, poprzez utworze-
nie tzw. ,,Poczytalni’’. Warto 
dodać, iż gruntownej prze-

budowie ma zostać poddany 
parter, gdzie nadal będzie 
można kupić bilety PKP 
i SKM. Do wyremontowane-
go dworca PKP swoje kasy 
zamierza przenieść również 
PKS. Ponadto wraz z moder-
nizacją dworca kolejowego 
planowana jest szersza rewi-
talizacja terenu oraz zmiana 
organizacji ruchu w rejonie 
dworca kolejowego.
Rafał korbut
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W ramach inwestycji do-
konano frezowania ist-
niejącej nawierzchni oraz 
wykonano warstwę ście-
ralną z betonu asfaltowe-
go na odcinku 2,291 km. 
Zadanie przy modernizacji 
drogi objęło także prace 
w zakresie regulacji wyso-
kościowej zjazdów i skrzy-
żowań oraz uzupełnienia 
pobocza.
Prace realizowane były od 
15 maja do 16 lipca br.
W oficjalnym oddaniu do 
użytku drogi uczestniczyli 
m.in.: Witold Reclaf, wi-
cestarosta wejherowski, 
Jacek Thiel, członek za-
rządu, Ryszard Czarnecki, 
przewodniczący Rady Po-
wiatu Wejherowskiego oraz 

Robert Lorbiecki, dyrektor 
Zarządu Drogowego dla 
Powiatu Puckiego i Wejhe-

rowskiego i przedstawicie-
le firmy wykonawczej.
/opr. raf/

Z Kostkowa do Rybna nową drogą
POWIAT | Oficjalnie oddano nową drogę powiatową – zmodernizowany i komplek-

sowo wyremontowany został odcinek trasy Kostkowo – Rybno. Koszt inwestycji wyniósł 
niemal 600 tys. zł.
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Na terenie powiatu wejhe-
rowskiego zostaną zamknięte 
drogi:
- od godz. 8:00 do godz. 
13:00 ul. Chylońska w Ko-
leczkowie (od granicy z Gdy-
nią do drogi wojewódzkiej nr 
218);
- od godz. 8:30 do godz. 
11:30 droga wojewódzka 
nr 218 (od ul. Chylońskiej 
w Koleczkowie przez Biesz-
kowice w kierunku Nowego 
Dworu Wejherowskiego);
- od godz. 8:45 do godz. 
12:00 droga wojewódzka nr 
224 (od skrzyżowania z dro-
gą wojewódzką nr 218 przez 
Przetoczyno do Szemudu);
- w godz. 9:00 do godz. 12:30 
droga powiatowa od Szemu-
du przez Kamień i Kielno do 
drogi wojewódzkiej nr 218 

w Karczemkach;
- od godz. 9:30 do godz. 12:45 
droga wojewódzka nr 218 (od 
Karczemek do ul. Chyloń-
skiej w Koleczkowie).
Przejazd przez miasto na re-
lacji Sopot - Rumia możliwy 

będzie wyłącznie al. Zwycię-
stwa do ul. Wielkopolskiej 
i dalej ulicami Wielkopol-
ską, Lotników, Drogą Gdyń-
ską, Śląską, Morską. Ulica 
Morska w kierunku Sopotu 
na odcinku od Kartuskiej do 
Estakady Kwiatkowskiego 
będzie zawężona do jednego 
pasa ruchu. Wjazd na Esta-
kadę Kwiatkowskiego z ul. 
Morskiej w kierunku Obwod-
nicy Trójmiasta zostanie za-
mknięty.
Organizatorzy przepraszają 
za utrudnienia w ruchu oraz 
proszą o nie parkowanie po-
jazdów na ulicach, po których 
prowadzi trasa maratonu, 
a także o stosowanie się do 
znaków drogowych i poleceń 
służb porządkowych.
/raf/

Uwaga - utrudnienia w ruchu!
POWIAT | W niedzielę 7 na drogach powiatu wejherowskiego odbędzie się Herbalife IRON-

MAN 70.3 Gdynia 2016. W związku z imprezą nastąpią istotne zmiany w organizacji ruchu.
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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

SPRoStoWAnIE 
W ogłoszeniu Burmistrza Miast Rumi o pierwszym przetargu pi-
semnym nieograniczony na oddanie w najem, na okres 4 lat, lo-
kalu użytkowego usytuowanego w budynku komunalnym przy 
ul. Sobieskiego 10 w Rumi, stanowiącego własność Gminy Miej-
skiej Rumia, zamieszczonego na łamach Expressu Powiatu Wej-
herowskiego w dniu 29.07.2016r., str. 12 prostuje się oczywistą 
omyłkę pisarską i podaje co następuje:

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 2 września 2016r.
 o godz. 1100 w siedzibie urzędu miasta Rumi 

przy ul. Sobieskiego 7, pok. 203.
Pozostałe informacje zamieszczone w wyżej opisanym ogłosze-
niu Burmistrza Miasta Rumi pozostają bez zmian.

InFoRmAcJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 
3 Maja 4, w dniu 29.07.2016 r. wywieszono na okres 21 dni wy-
kaz nr VII/2016, dotyczący nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprze-
targowej, oznaczonej jako działki 79/46, 79/47 i cz. 79/50 obr. Ru-
mia 6.

Rowerzyści, którzy stwa-
rzają spore zagrożenie, to 
w sezonie letnim nierzadkie 
zjawisko. Jak powinniśmy 
reagować, gdy widzimy po-
dobne sytuacje? 
- W przypadku, gdy zo-
baczymy rowerzystę, któ-
ry porusza się niezgodnie 
z przepisami ruchu drogo-
wego lub też jego zachowa-
nie wskazuje na to, że może 
być nietrzeźwy, powinniśmy 
niezwłocznie powiadomić 
dyżurnego policji – infor-
muje mł. asp. Justyna Szy-
dłowska, zastępca oficera 
prasowego KPP w Wejhe-
rowie.
Kto w taki sposób reaguje 
na sytuacje, w których do-
chodzi do łamania prawa? 
Z informacji, które do nas 
trafiają, wynika, że raczej 
nieliczni. Stąd rowerzyści 
często czują się bezkarni. 
Trzeba pamiętać, że aby móc 
poruszać się jednośladem, 
nie wystarczy sama umiejęt-
ność jazdy. Rowerzysta po-
winien znać również prze-

Rowerzysta może więcej?
POWIAT | Rowerzyści wyszli na ulice i to dosłownie. Przekonał się o tym nasz redakcyjny kolega, który na trasie Bojano-Koleczko-
wo zrobił powyższe zdjęcie. Grupa rowerzystów jechała ulicą mimo zakazu. Tymczasem wzdłuż drogi jest ścieżka rowerowa...

pisy ruchu drogowego. Nie 
wszyscy rowerzyści mogą 
się jednak pochwalić wiedzą 
z powyższej dziedziny. Stąd 
często dochodzi do rożnych 
niebezpiecznych sytuacji. 

- Jeżeli chodzi o opublikowa-
ne zdjęcie, to można powie-
dzieć że w tym przypadku do-
szło do naruszenia przepisów 
Ustawy Prawa o Ruchu Dro-
gowym, czyli niedostosowa-

nie się do znaku drogowego 
B-9 „zakaz wjazdu rowerów” 
- wyjaśnia asp. sztab. Anetta 
Potrykus, oficer prasowy KPP 
w Wejherowie. - Za powyższe 
wykroczenie grozi mandat 

karny w wysokości 100 zło-
tych.
Dla łamiących przepisy nie 
ma być pobłażania. Warto 
jednocześnie pamiętać, że 
rowerzysta, który łamie prze-

pisy często ryzykuje własnym 
zdrowiem i życiem; przykła-
dowo zderzenie z autem może 
mieć dla niego bardzo poważ-
ne konsekwencje.
/AW/

Fo
t. 
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RUMIA | Urząd Miasta 
Rumi ogłosił nabór do Ko-
mitetu Rewitalizacyjnego. 
Czym zajmą się jego człon-
kowie? 

Będą doradzać burmistrzo-
wi miasta w sprawach do-
tyczących przygotowania, 
prowadzenia i oceny działań 
rewitalizacyjnych w Rumi. 
Jeżeli więc macie pomysł 
na zmianę zdegradowanych 

fragmentów naszego mia-
sta, jest to oferta skierowana 
specjalnie do Was. Co nale-
ży zrobić aby wziąć udział 
w pracach Komitetu Rewita-
lizacyjnego? Wystarczy wy-
pełnić formularz znajdujący 
się na stronie www.rumia.eu 
w zakładce ‘Rewitalizacja’, 
zebrać wymaganą liczbę 
podpisów i złożyć wniosek 
do Biura Obsługi Mieszkań-
ców. /r/

Zostań członkiem 
Komitetu Rewitalizacyjnego

WEJHEROWO | W Wej-
herowie rozpoczęła działal-
ność Spółdzielnia Socjalna 
„Dobrodziejki”, której celem 
jest prowadzenie usług opie-
kuńczych u osób starszych 
i niepełnosprawnych w ich 
miejscu zamieszkania.
- Swoim doświadczeniem, 
życzliwością i empatią poma-
gamy seniorom w codzien-
nych czynnościach - mówi 

Joanna Itrich, prezes Wejhe-
rowskiej Spółdzielni Socjal-
nej „Dobrodziejki”. - Pod-
stawowym wyznacznikiem 
opieki w przypadku naszych 
podopiecznych jest indywidu-
alne podejście i odpowiadanie 
na konkretne ich potrzeby. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż 
społeczeństwo się starzeje, 
istnieje zapotrzebowanie na 
tego rodzaju usługi. /r/

Dobrodziejki już działają
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Na scenie, która rozstawio-
na została w ArtParku, swoje 
zdolności prezentowali fina-
liści programu Mam Talent, 
tj. Michał Koziołek i Miesz-
ko Włodarczyk, a także po-
pularny iluzjonista - Łukasz 
Grant.

Impreza pn. Extreme show 
do ArtParku w Bolszewie 
ściągnęła blisko trzysta osób. 
Pokazy żonglerki piłkami, ro-
werowe akrobacje, magiczne 
sztuczki i nietypowy mecz 
piłki nożnej podziwiały całe 
rodziny. Przybyli byli pod 
wrażeniem umiejętności po-
pularnych artystów. Organi-

zatorzy na frekwencję i pogo-
dę nie narzekali. 

- Wszystko odbyło się 
zgodnie z planem – in-
formują przedstawiciele 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gościcinie. - Iluzjonista za-
prezentował bardzo oryginal-
ne widowisko, które rozba-
wiło i zachęciło zebranych do 
wspólnej zabawy. Sporo emo-
cji dostarczył też zwariowany 
futbol, czyli walka w ogrom-
nych, przezroczystych ku-
lach. Z doskonałej strony 
zaprezentował się Mieszko 
Włodarczyk, który na scenie 
żonglował piłkami. Ogromne 

wrażenie na publiczności wy-
warły również ekstremalne 
akrobacje na rowerze.

Warto zaznaczyć, że miesz-
kańcy gminy Wejherowo 
w wakacje nie mogą narzekać 
na brak atrakcji. Już za nie-
spełna dwa tygodnie na bo-
isku sportowym w Bolszewie 
zaprezentuje się Kamil Bed-
narek. Koncert popularnego 
artysty poprzedzony zostanie 
występem grupy Raggabara-
banda. Dodatkowo w najbliż-
szą sobotę staruje letnie kino 
pod chmurką. W ArtParku 
obejrzeć będzie można m.in. 
„Zanim zasnę”. /AW/

Iluzje, akrobacje i żonglerki 
- czyli Extreme Show
BOLSZEWO | Sporo emocji mieszkańcom gminy Wejherowo dostarczyły ekstremalne pokazy, które można było podziwiać w Bolszewie. 
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W Wejherowie uroczysty 
apel odbył się w samo po-
łudnie przy Bramie Piaśnic-
kiej. 

- Dziś obchodzimy 72 rocz-
nicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego – powiedział 
Wojciech Rybakowski, czło-
nek zarządu powiatu wej-
herowskiego. - Spotykamy 
się przy Bramie Piaśnickiej, 
czyli wejherowskim pomni-
ku Ojczyzny, gdzie uczczone 
są nie tylko ofiary Piaśni-
cy, ale który dedykowany 
jest wszystkim tym, którzy 
walczyli o wolność, pokój 
i niepodległość i dla naszej 
Ojczyzny oddali życie. 

Podczas obchodów przy-
pomniano najważniejsze 
fakty z okresu Powstania 
Warszawskiego oraz odśpie-
wano (przy akompaniamen-
cie akordeonu) patriotyczne 
pieśni. 

Zebrani odmówili także 
wspólną modlitwę za dusze 
poległych w walkach. 

- Musimy pamiętać, że są 
wartości - takie jak wolność, 
niepodległość, patriotyzm, 
Ojczyzna, wiara, Bóg – na 
które nie można czekać – 
mówił ks. prałat Daniel No-
wak. - Według tych wartości 
trzeba żyć na co dzień, one 
są potrzebne codziennie, 
niezależnie od układów czy 
poprawności politycznej. 
Dzięki ludziom, którzy kie-
rowali się tymi wartościami, 
dziś możemy żyć w wolnej 
i niepodległej Ojczyźnie. 

Na koniec odśpiewano 
Hymn Polski, delegacje zło-
żyły wieńce i kwiaty przy 
pamiątkowej płycie pomnika 
oraz wypuszczono gołębie, 
które miały być symbolem 
wolności i pokoju. 

/raf/

Uczcili bohaterów, 
którzy walczyli o wolność
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WEJHEROWO | 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Polacy stanęli do walki o wolność i niepodległość. Dla upamięt-
nienia bohaterów, którzy stracili życia walcząc o Polskę, co roku w wielu miejscowościach odbywają się uroczystości patriotyczne. 

Oddali hołd 
i złożyli kwiaty
RUMIA | Marcin Kurkowski, zastępca burmistrza 

miasta Rumi oraz Ariel Sinicki, przewodniczący rady 
miejskiej uczcili pamięć ofiar Powstania Warszawskie-
go podczas obchodów zorganizowanych przy pomniku 
Armii Krajowej w Rumi.

Pamięć bohaterów tragicz-
nych wydarzeń z 1 sierpnia 
1944 roku uczcili również 
mieszkańcy Rumi, oddając 
hołd wszystkim poległym 
podczas 63 dni Powstania 
Warszawskiego. „Cześć i 
chwała bohaterom!” skan-
dowali spontanicznie zebra-
ni pod pomnikiem AK.

- Powstańcy, bardzo często 
młodzi ludzie, przelali krew 
za naszą wolność. Nie pada-
li na kolana przed nazistami 
tylko z godnością walczyli 
i oddali życie za Ojczyznę. 
Cześć ich pamięci! – mówił 

Ariel Sinicki, Przewodni-
czący Rady Miejskiej. 

Po uroczystościach przy 
pomniku Armii Krajowej 
zebrani udali się do Kościoła 
Błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego, gdzie kon-
celebrowano Mszę Świętą 
za Ojczyznę. 

- Bardzo się cieszę, że są 
z nami młodzi ludzie. Dzię-
ki nim pamięć o tragicznie 
poległych w obronie okupo-
wanej Warszawy nigdy nie 
zaginie – podkreślił Marcin 
Kurkowski, zastępca burmi-
strza. /raf/
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Impreza była pełna atrak-
cji, co sprawiło, że z chęcią 
uczestniczyli w niej zarówno 
mieszkańcy, jak i przyjezd-
ni. Największym zaintere-
sowaniem wśród przybyłych 
cieszyły się występy arty-
styczne. Na scenie, która 
rozstawiona została w Parku 
Miejskim, zaprezentował 
się między innymi Kabaret 
Łowcy.B. Gwiazdą wieczo-
ru był zespół Bracia, którego 
występ uświetnił Krzysztof 
Cugowski. 

W ramach imprezy odbył 
się też Festiwal Smaku. Bo-
gata oferta gastronomiczna 
była dostosowana do po-
trzeb wszystkich grup wie-
kowych. Dodatkowo przy-
byli mieli okazję podziwiać 
stare, a także sportowe sa-
mochody. Nietypowe ekspo-
naty prezentowało Muzeum 
Techniki Wojskowej Gryf.  
Kto nie był, niech żałuje. 

Festyn Letni Wejherow-
skie Centrum Kultury zor-
ganizowało przy współpracy 
z Telewizją Kablową Cho-
pin, która w trakcie impre-
zy świętowała pierwszy rok 
radia Norda FM w eterze. 
Z powyższej okazji dla przy-
byłych przygotowano mnó-
stwo zabaw i konkursów. 
Dzięki temu na scenie cały 
czas coś się działo. 

/AW/

Festyn Letni z muzyką, 
konkursami i kabaretem
WEJHEROWO | Tłum pod sceną i energetyczne występy gwiazd – tak w skrócie można opisać Festyn Letni, który zorganizowa-
ny został w Wejherowie. W ramach imprezy lokalne radio świętowało pierwszy rok nadawania w eterze. 
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REKLAMA                                              U/2016/PR

Wczoraj odbyła się XXIV 
Nadzwyczajna Sesja Rady 
Miasta Wejherowa. Rad-
ni zadecydowali o podjęciu 
uchwał w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finan-
sowej gminy miasta Wejhe-
rowa oraz przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Wejhe-
rowo Śródmieście w części 
północnej, dotyczącej obszar 
pomiędzy św. Jana i Dąbrow-
skiego.

Dzięki podjętej jednogłośnie 
uchwale w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finan-
sowej gminy miasta Wejhe-
rowa dokonano zwiększenia 
limitu zobowiązań i kwot 
wydatków na przedsięwzię-
cie „Rewitalizacja parku im. 
Majkowskiego” w 2017 roku 
o kwotę  391 tys. zł. Umożli-
wi to realizację dodatkowych 
elementów, które wzbogacą 
atrakcyjność Parku Miejskie-

go m.in. urządzeń do rekreacji 
i aktywnego wypoczynku. 
Chodzi też o powiększenie 
stref sportowych i rekreacyj-
nych w pobliżu istniejącej si-
łowni oraz placu zabaw. 

Radni po wcześniejszej dys-
kusji podjęli większością gło-
sów (przy 3 głosach wstrzy-

mujących) uchwałę o zmianie 
uchwały z 2015 roku w spra-
wie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Wejherowo 
Śródmieście - część północ-
na, we fragmencie obejmują-
cym południową pierzeję ul. 

Św. Jana i kwartał zabudowy 
ul. Dąbrowskiego. Te zmia-
ny miały na celu uporząd-
kowanie spraw formalnych 
i umożliwienie mieszkańcom 
składanie ewentualnych uwag 
do realizowanych w pobliżu 
inwestycji. 

/raf/

Będą nowe urządzenia 
rekreacyjne
WEJHEROWO | Niemal 400 tys. zł radni miasta przeznaczyli na dalszą rewitalizację par-
ku im. Majkowskiego. Pieniądze wydane zostaną m.in. na zakup i instalację kolejnych 
urządzeń do rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Zapraszamy do 
głosowania na Wej-
herowo w plebiscy-
cie Terra Flower Po-
wer – Najpiękniej 
Ukwiecone Miasto 
w Polsce!

To już piąta edycja 
plebiscytu fotogra-
ficznego mającego 
na celu wyłonienie 
i nagrodzenie miej-
scowości, która 
w tym roku stwo-
rzyła najpiękniejszą 
dekorację kwiatową 
swojej przestrzeni. 
Plebiscyt to rów-
nież podsumowanie 
całego roku prac nad tym, by 
wspólna przestrzeń stawała 
się bardziej przyjazna.

Głosowanie w konkursie 
rozpoczęło się 1 sierpnia i po-
trwa do 29 sierpnia 2016 roku 
do godz. 24.00. Na dzień 4 
sierpnia godz. 12.00 na Wej-
herowo oddane są 53 głosy. 
Dla przykładu Biała Podlaska 
ma już 834 głosy a okoliczny 
Puck 304 głosy.

W trosce o uczciwość głoso-
wania organizatorzy plebiscy-
tu informują, że każdy odda-

ny głos liczy się pojedynczo 
z każdego adresu IP, co ozna-
cza że można zagłosować tyl-
ko raz ze swojego komputera. 
Każda próba obejścia tej za-
sady może skutkować ostrze-
żeniem i wyzerowaniem gło-
sów uznanych za fałszywe, 
a ostatecznie dyskwalifikacją 
użytkownika, rozumianą jako 
wyłączenie danego miasta 
z udziału w konkursie.

Głosy można oddawać na 
stronie internetowej plebi-
scytu: plebiscyt.inspirowani-
natura.pl. /raf/

Miasto ukwiecone
najpiękniej

WEJHEROWO | Trwa plebiscyt na „Najpiękniej ukwie-
cone miasto”, w którym bierze udział także Wejherowo. 
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Jak co roku, organizatorzy 
przygotowali mnóstwo atrak-
cji dla całej rodziny. Zosta-
nie przeprowadzony konkurs 
wspinaczki na słup, a także 
rodzinny konkurs malarski. 
Ponadto odbędzie się Tur-
niej „Baśki” - kaszubskiej 
gry karcianej, pokazy gołębi 
ozdobnych, dmuchane place 
zabaw i wiele konkursów 
z nagrodami. Nie zabraknie 
stoisk ze sztuką ludową oraz 
tabakierkami z kaszubską ta-
baką.

W trakcie imprezy wystąpi 
m.in. Chór Kaszubski „Ru-
mianie”, regionalny zespół 
pieśni i tańca „KASZUBY” 

z Kartuz, zespół „PÓŁTO-
RA GOŚCIA” oraz zespół 
szantowy „Siebie Warci”. 
Główną gwiazdą XXIII Jar-
marku Kaszubskiego będzie 
Zbigniew Wodecki, który 
rozpocznie swój występ 
o godzinie 19.30. 

Gościem specjalnym będzie 
Chór Polonijny „Czerwone 
Maki” z Białorusi. Chórzy-
ści zaprezentują pieśni pa-
triotyczne i ludowe, zarówno 
w języku polskim, jak i biało-
ruskim. Śpiewacy w zeszłym 
roku wzięli udział w XXVII 
Międzynarodowym Festi-
walu Muzyki Religijnej im. 
ks. Stanisława Ormińskiego 

Zbigniew Wodecki na Jarmarku Kaszubskim
RUMIA | XXIII Jarmark Kaszubski będzie jedną z większych imprez plenerowych w tegorocznym sezonie letnim. Odbędzie 
się już w najbliższą niedzielę w Rumi. 
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w Rumi i zachwycili festiwa-
lową publiczność. 

W tym roku chór „Czerwo-

ne Maki” obchodzi jubileusz 
20-lecia działalności. Trzy-
dziestoosobowy  chór two-

rzą uczniowie, nauczyciele, 
studenci, wykładowcy aka-
demiccy oraz emeryci. Wszy-

scy są pochodzenia polskiego, 
wielu posiada Kartę Polaka. 
Ich celem jest przekazywanie 
nowym pokoleniom polskich 
tradycji, polskiego języka 
i wiary katolickiej. Śpiewa-
ją w kościołach w Mińsku, 
koncertują na Białorusi oraz 
w Polsce.

Jarmark Kaszubski odbę-
dzie się sierpnia o godz. 15.00 
w Rumi w okolicach Sceny 
Letniej Miejskiego Domu Kul-
tury przy  ul. Mickiewicza 19. 
To idealny sposób na spędze-
nie tego niedzielnego popołu-
dnia z całą rodziną w świetnej 
atmosferze. Wstęp jak co roku 
wolny. /raf/

Organizatorem imprezy jest 
Krzysztof Biel z NTT System 
Quersus – znany manager im-
prez motoryzacyjnych i miło-
śnik gier elektronicznych, au-
tor projektu Super Rally. Jak 
zapewnia całość eventu gamin-
gowego, która odbędzie się na 
placu Jakuba Wejhera w skry-
tym miejscu, pod namiotem, 
to wyjątkowa atrakcja, której 
nie można doświadczyć na co 
dzień. W trakcie imprezy będą 
prowadzone różne konkursy 
a z całej imprezy będzie pro-
wadzona transmisja na żywo. 
Krzysztof Biel podkreśla, że 
Super Game E-Sport  to druga 
taka impreza w Polsce. Wśród 
nagród, jakie można wygrać 
podczas tej imprezy są: Fotel 
Quersus - 1.500 zł, tablet - 
3.000 zł, plecaki TAG Heuer 5x 
- 300zł (1 szt.). Patronatu nad 
Super Game E-Sport udzielił 
Prezydent Miasta Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt.

- Żyjemy w dobie szybkie-
go rozwoju sportów elektro-
nicznych. W ciągu 4 lat rynek 
eksportowy zmienił się nie 
do poznania. Potencjał mar-
ketingowy środowiska gier 
zwiększył się o 300%. Na 
rynek wchodzi coraz więcej 
firm elektronicznych i bukma-
cherskich – mówi Krzysztof 
Biel dodając, że w grudniu 
2014 roku złożono milionowy 
zakład na sporty elektronicz-
ne, które swoją popularnością 
przewyższają tradycyjne spor-
ty, np golf czy rugby.

Jak dodaje według raportu 
PwC polski rynek reklamy 
w internecie wart był w 2010 
roku prawie 1,6 mld zł, przy 
wzroście aż o 17 proc.; seg-

ment reklamy wideo rośnie 
w tempie przekraczającym 150 
procent rocznie; w bieżącym 
roku domy mediowe progno-
zują jeszcze większe wzro-
sty! Rozwój takich serwisów 
strumieniowych jak Twitch, 
Hitbox, czy YouTube pozwala 
potencjalnemu reklamodawcy 
dotrzeć bezpośrednio do od-
biorcy. Warto dodać, że ostatnie 
rozgrywki ESL ONE Cologne 
w jednym momencie śledziło 
1,5 mln osób, co jest rekor-
dem oglądalności w mediach. 
Tę ciekawą historię stworzyły 
i w dalszym ciągu tworzą mło-
de, ambitne osoby.

- Jesteśmy organizacją wy-
chodzącą naprzeciw wszystkim 
zwolennikom vel fanatykom 
gier komputerowych – zapew-
nia Krzysztof Biel. - Zawsze 
staramy się stawiać krok, by 
umożliwić innym postawienie 
dwóch - tych docelowych! Rok 
2016 jest dla nas kluczowy. 
Zdecydowaliśmy się na zorga-
nizowanie imprezy, która ma 
na celu przypomnieć wszyst-
kim, że e-sport, to swego ro-
dzaju trwałość, która wychodzi 
z kuluarów cybernetycznego 
świata. Wejherowo, to wspa-
niała miejscowość, która przy-
ciąga nie tylko oczy turystów, 
ale i serca osób, które kochają 
piękne widoki.

NTT System Quersus Super 
Game E-Sport zaprasza do 
Wejherowa wszystkich miło-
śników gier komputerowych.

Więcej informacji można 
znaleźć na Facebooku: Super 
Game E-Sport, wydarzenie: 
NTT System Quersus Super 
Game E-Sport Wejherowo.

/raf/

Komputerowa 
rywalizacja na rynku

WEJHEROWO | Miłośników gier komputerowych cze-
ka niebywała atrakcja. Na wejherowskim rynku pod namio-
tem będzie można zagrać w Counter Strike Global Offensive 
i wygrać atrakcyjne nagrody.
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Niezłomne miasto

13 sierpnia 1926 roku na 
Rynku Starego Miasta w Wej-
herowie wystąpił Teatr Reduta 
założony przez Juliusza Oster-
wę. Pierwszy polski teatr-la-
boratorium wystawił sztukę 
„Książę Niezłomny”. Mimo że 
oryginalny tekst napisał Cal-
deron de la Barca, utwór zaist-
niał w polskim teatrze głównie 
dzięki tłumaczeniu, a zarazem 
parafrazie autorstwa Juliusza 
Słowackiego. Mimo klasycz-
nej formy, ponadczasowe treści 
zawarte w utworze silnie wpły-
wają na kolejne pokolenia. 
Dzięki Juliuszowi Osterwie 
Wejherowo stało się pierw-
szym miastem na Pomorzu, do 
którego zawitała prawdziwa 
sztuka teatru - nowa, twórcza, 
eksperymentalna.

Książę Niezłomny 
90 lat później

12 sierpnia, w przeddzień 90. 
rocznicy występu Teatru Redu-

ta w Wejherowie, w mieście 
znów zagości „Książę Nie-
złomny”. O godzinie 20:00 
w Filharmonii Kaszubskiej 
spektakl pod tym samym 
tytułem, jednak w zupełnie 
innej, bardzo nowoczesnej 
aranżacji, zaprezentują akto-
rzy Teatru im. Stefana Jaracza 
z Łodzi. Intrygująca treść, 
aktorstwo na najwyższym 
poziomie i imponująca sce-
nografia rodem z Mad Maxa. 
„Książę Niezłomny” to jedy-
ny spektakl teatralny wysta-
wiany w sierpniu na scenie 
Filharmonii Kaszubskiej. Bi-
lety w cenie 35 i 40 zł do na-
bycia w kasach lub na www.
wck.org.pl.

W futurystyczny klimat 
wprowadzi widzów perfor-
mance „Wojny Piasku”, który 
rozpocznie się o godz. 19:00 
na Placu Jakuba Wejhera. 
Można spodziewać się płoną-
cej scenografii i pojazdów nie 
z tej epoki. Po pokazie zwy-
cięzcy i przegrani przejdą do 
Filharmonii Kaszubskiej.

Dawny Wejherowa czar

Z kolei 13 sierpnia organiza-
torzy chcą zabrać wszystkich 
mieszkańców Wejherowa w po-
dróż w czasie do lat 20-tych. Za 
dnia w centrum miasta będzie 
można spotkać postaci sprzed 
wojny oraz podziwiać skarby 
tamtejszej motoryzacji. O go-
dzinie 19:00 na Placu Jakuba 

Wejhera zostanie zaprezento-
wany „Wodewil Warszawski” 
w wykonaniu warszawskiego 
Teatru Pijana Sypialnia. Sce-
nariusz został skonstruowany 
w oparciu o komedię Feliksa 
Szobera „Podróż po Warsza-
wie” z 1876 roku.

Jak na wodewil przystało, 
spektakl wypełniają piosenki 
i muzyka na żywo oraz wy-

tańczone przez aktorów polki 
i walczyki, choć tańczyć będą 
nie tylko aktorzy. Widowisko 
zachwyci wszystkich tych, 
którzy chcą przenieść się do 
przedwojennych czasów, po 
których zostały piękne melo-
die i pożółkłe fotografie. Warto 
wyciągnąć ze swojej szafy choć 
element stroju nawiązujący do 
garderoby 20-lecia międzywo-

Wielka uczta teatralna
WEJHEROWO | W tym roku mija 90 lat od wystawienia przez „Teatr Reduta” Juliusza Osterwy na wejherowskim 
rynku sztuki „Książę Niezłomny”. W zawiązku z tym Filharmonia Kaszubska zaprasza na cykl wydarzeń pod 
wspólnym szyldem „Niezłomne Miasto”, które odbędą się 12 i 13 sierpnia.

jennego i wziąć udział w miej-
skiej potańcówce.

Książę Niezłomny 
– parafrazy

Pierwsze wydarzenia upa-
miętniające występ Teatru Re-
duta w Wejherowie odbyły się 
w czerwcu. W Galerii Filhar-
monii Kaszubskiej miał miejsce 
wernisaż „Ten obraz i zmysłom 
grozi” - powroty i nawiązania, 
otwierający wystawę poświęco-
ną Juliuszowi Osterwie i dzia-
łalności Teatru Reduta głównie 
w kontekście realizacji premie-
ry „Książę Niezłomny” oraz 
Jerzemu Grotowskiemu jako 
kontynuatorowi myśli twórczej 
Juliusza Osterwy. Prezentację 
wystawy uświetnił występ Anny 
Marii Adamiak, która zaśpiewa-
ła utwory z repertuaru artystów 
20-lecia międzywojennego.

Ideę spektaklu „Książę Nie-
złomny” i konsekwencje jego 
realizacji według koncepcji 
Jerzego Grotowskiego zapre-
zentowała podczas przedstawi-
cielka Wrocławskiego Instytutu 
im. Jerzego Grotowskiego Syl-
wia Fiałkiewicz. Odbył się też 
pokaz inscenizacji przygotowa-
nych przez zaproszone grupy 
teatralne, które podjęły się pracy 
nad parafrazą utworu „Książę 
Niezłomny”. Widzowie obej-
rzeli także inscenizację „Księcia 
Niezłomnego” Teatru Telewizji 
w reżyserii Jerzego Krysiaka.

/raf/



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

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

SPRZEDAm nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszy-
nie koło Jastrzębiej Góry, do mo-
rza ok. 3 km, tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA

kAWALERkę umeblowaną sprze-
dam lub wynajmę, na osiedlu Har-
cerskim w Wejherowie lub miesz-
kanie Semeko wynajmę w Redzie, 
tel. 602 623 404

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 che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

ZAtRuDnIę montera instalacji 
sanitarnych/pomocnika, Wejhero-
wo. Tel: 601-677-964

PILnIE zatrudnię brukarzy. Tel: 
602-447-203

ZAtRuDnIę pracza i maglarkę do 
pracy w Pralni w Wejherowie. Tel: 
58 677-27-36

USŁUGI

BIuRo Rachunkowe, Mechowo, 
ul. ks. Zygmunta Trelli 50, odbie-
ramy dokumenty od klientów z 
Wejherowa, Pucka i okolic, tel. 
692 138 786, e-mail: br.kkrzebiet-
ke@gmail.com, jesteśmy na face-
booku

PoŻycZkI prywatne pod za-
staw nieruchomości, ekspreso-
wo, gotówka od ręki. Tel: 510-
908-900

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

oPAkoWAnIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

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

PRoFESJonALnA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

SInGEL 36lat, szuka Pani od 30 
do 60 lat. Tel: 786-919-227

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

SPRZEDAm piłę tarczową 2.0 kw 
380W samorobną z kółkami, cena 
630zł. Tel: 695-230-080

HyDRoFoR, zbiornik 35l, na 
220v nieużywany, cena 450zł. Tel: 
506-251-697  

mEBLE kuchenne, używane, ko-
lor świerk, cena 300 zł. Tel: 506-
251-697 

mAtA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczo-
wy, 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: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

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

ZŁotA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPRZEDAm szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 

510 894 627
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ZBIgNIEW CHUCHAŁA

W alfabecie doszliśmy już do 
litery „N”. Jak ten czas leci. To 
nie jest zbyt popularna litera 
wśród piłkarzy. Przez dziewięć-
dziesiąt pięć lat uzbierało się 
raptem dwudziestu zawodni-
ków w reprezentacji. Bramkarz  
Maciej Nalepa w latach 2003 
- 2004 roku rozegrał dwa spo-
tkania z Kazachstanem i Wy-
spami Owczymi. W swojej ka-
rierze piłkarskiej najdłużej grał 
w Karpatach Lwów, bo w sumie 
sześć sezonów. Adam Nawałka 
z Wisły Kraków, w latach 1977 – 
1980 zagrał dla Polski trzydzie-
ści cztery razy i strzelił jedne-
go gola. Występował na pozy-
cji pomocnika. Obrońca Janusz 
Nawrocki z GKS Katowice i VfB 
Moedling był dwudziestotrzy-
krotnym reprezentantem od 
1989 do 1991 roku. Józef Na-
wrot grał jako napastnik dzie-
więtnaście razy i zdobył szesna-
ście goli. Był zawodnikiem Legii 
Warszawa. Grał przez siedem 
lat w okresie od 1928 do 1935 
roku. Z Edmundem Niechcio-
łem jest mały problem. Znany 
był bowiem także pod nazwi-
skiem Majowski. Niektóre źró-

dła podają właśnie to drugie 
nazwisko. Niechcioł był napast-
nikiem. Reprezentował Pogoń 
Lwów. Dla naszych barw w la-
tach 1933 – 1934 zagrał pięć 
razy i zdobył jedną bramkę. 
Andrzej Niedzielan to trochę 
taka niespełniona nadzieja na-
szej piłki. Zmieniał kluby jak rę-
kawiczki. Doliczyłem się ich aż 
dwanaście. Jako reprezentant 
Polski w latach 2002 - 2010 był 
zawodnikiem Górnika Zabrze, 
Dyskobolii Grodzisk Wielko-
polski, NEC Nijmegen i Korony 
Kielce. Wystąpił w sumie dzie-
więtnaście razy jako napastnik 
i zdobył pięć bramek. Antoni 
Nieroba z Ruchu Chorzów był 
obrońcą i pomocnikiem. Wy-
stępował w kadrze siedemna-
ście razy w latach 1959 -1967. 
Zbigniew Niziński z Warty Po-
znań zagrał jako napastnik tylko 
jeden raz w 1922 roku.  Kolejny 
napastnik Marian Norkowski 
był zawodnikiem Polonii Byd-
goszcz. Wystąpił sześciokrotnie 
i strzelił jednego gola w okresie 
od 1958 do 1960 roku. Mariusz 
Nosal z Odry Wodzisław  zagrał 
jeden raz w 1999 roku. Był, po-

Dziewiętnastka 
na literę „N”

KALENDARIUm 
fUTBOLOWE

dobnie jak dwóch po-
przednich zawodni-
ków, napastnikiem. 
Nowaków w repre-
zentacji było sześciu, 

z tego dwóch napast-
ników: Dawid i Tade-

usz oraz czterech pomoc-
ników: Helmut, Krzysztof, Piotr 
i Tomasz. Helmut z Szombierek 
Bytom zagrał dwa razy w latach 
1956 - 1957. Krzysztof z Atletico 
Kurytyba i VfL Wolfsburg repre-
zentował biało czerwone bar-
wy dziesięć razy i zdobył jedną 
bramkę w latach 1997 - 1999. 
Piotr był zawodnikiem Zawiszy 
Bydgoszcz, 1.FC Kaiserslautern 
i TSV Monachium. Dziewiętna-
ście razy zakładał koszulkę z or-
łem i strzelił trzy gole w latach 
1990 – 1997. Dawid był zawod-
nikiem GKS Bełchatów i wystąpił 
ośmiokrotnie w latach 2008 – 
2011. Tadeusz z Legii Warszawa 
grał tylko dwukrotnie. Pierwszy 
raz w 1972 roku a drugi w 1977. 
Napastnik Marian Nowara, też 
z  Legii Warszawa wystąpił dwu-
krotnie w 1958 roku. Jarosław 
Nowicki z Zawiszy Bydgoszcz 
zagrał cztery razy i zdobył jed-
ną bramkę w 1981 roku. Wystę-
pował w ataku. Ostatni na „N” 
to Edward (Erwin) Nyc z Polonii 
Warszawa. Przed wojną zagrał 
jedenaście razy w latach 1937 
– 1939. Był obrońcą i pomoc-
nikiem. Największe moim zda-
niem postacie to Nawałka, Na-
wrocki, Nawrot, Nieroba, Piotr 
Nowak, Krzysztof Nowak i Nyc. 
Nawałka grał na Mistrzostwach 
Świata w 1978 roku. Obecnie, 
jak wiadomo wszem i wobec, 
jest selekcjonerem narodo-

wej reprezentacji. Nawrocki nie 
miał szczęścia, bo w czasie jego 
kariery nasza reprezentacja 
miała chude lata. Nawrot to su-
per strzelec z Legii. Nieroba był 
doskonałym obrońcą, ale uro-
dził się za wcześnie i zakończył 
karierę w 1972 roku, gdy na-
sza piłka reprezentacyjna wspi-
nała się na szczyty. Piotr Nowak 
był uznanym trenerem w USA. 
Trenował reprezentację U-23 
tego kraju w latach 2007 – 2009 
i w tym samym czasie pełnił 
funkcję asystenta selekcjone-
ra pierwszej reprezentacji. Dziś 
trenuje Lechię Gdańsk. Krzysz-
tof Nowak był pierwszym, obok 
Mariusza Piekarskiego, polskim 
zawodowym graczem w klu-
bie brazylijskim Flamengo Rio 
de Janeiro. Tragicznie skończyło 
się jego życie, gdyż zachorował 
na chorobę układu nerwowe-
go ALS, objawiającą się zwiot-
czeniem i stopniowym zani-
kiem mięśni. Zmarł w 2005 roku 
w Wolfsburgu, w wieku zaled-
wie trzydziestu lat. Nyc grał na 
udanych dla nas Mistrzostwach 
Świata w 1938 roku. Wystąpił 
w słynnym, opisywanym już kie-
dyś przeze mnie meczu z Brazy-
lią (5:6). Gdybym musiał wyty-
pować jedenastkę meczową, to 
zaproponowałbym następujący 
skład: Nalepa – Nawrocki, Nie-
roba, Nyc, Helmut Nowak – Na-
wałka, Piotr Nowak, Krzysztof 
Nowak – Niedzielan, Nawrot, 
Norkowski. W rezerwie pozo-
stałoby mi jeszcze ośmiu za-
wodników. Niestety nie miał-
bym zmiennika do bramki. Do 
zobaczenia na naszych łamach 
za tydzień.

Zakończona w sobotę tego-
roczna odsłona Energa Sopot 
Match Race to festiwal ner-
wów i nagłych zwrotów akcji, 
zakończony zwycięstwem za-
łogi Łukasza Wosińskiego. 
Regaty meczowe to jedna 
z najbardziej widowiskowych 
form rozgrywania zawodów 
żeglarskich. W bezpośrednich 
wyścigach biorą udział dwie 
identyczne łodzie, ścigające się 
z wiatrem i pod wiatr w linii 
prostej. O zwycięstwie decydu-
je więc nie sprzęt ale umiejęt-

ności i spryt załogi. Już po raz 
trzynasty taki żeglarski spek-
takl mogli podziwiać kibice, 
którzy pojawili się na sopoc-
kim molo między 26 lipca a 30 
lipca. Wody otaczające słynny 
pomost były areną zmagań 11 
załóg, ścigających się w tym 
roku w dwóch równolegle roz-
grywanych imprezach. Pierw-
szą z nich był Puchar Świata 
w Match Racingu, w którym 
udział wzięły czteroosobowe 
załogi, pływające na jachtach 
klasy Diamant 3000. Drugie to 

natomiast regaty katamaranów 
M32 zaliczane do cyklu World 
Match Racing Tour.
W rywalizacji Diamantów 
najlepszy okazał się zespół 
Delphia Sailing Team, dowo-
dzony przez sternika Łukasza 
Wosińskiego. Jego załoganta-
mi byli Bartosz Bartnicki, Filip 

Lewandowski i reprezentant 

Energa Sailing Team Poland 
w klasie 49er, Jacek Nowak. 
Polacy rozpoczęli finałową 
rywalizację od pewnego zwy-
cięstwa w ćwierćfinale nad ro-
syjską załogą Vladimira Lipa-
vskiego. Półfinał to natomiast 
zacięta walka Łukasz Wosiń-
skiego z Dejanem Presenem 
ze Słowenii. Po dwóch wyści-

gach zakończonych remisem, 
konieczna była dogrywka. 
W decydującym starciu to Po-
lacy okazali się szybsi, bardziej 
precyzyjni w wykonywaniu 
manewrów i lepiej czytający 
wiatr. Dzięki temu to im przy-
szło zmierzyć się w finale z dru-
żyną Sama Gilmoura. Austra-
lijczycy, również po dogrywce, 

wyeliminowali szwajcarską 
załogę Erica Monina. Najważ-
niejszy wyścig regat należał już 
do Łukasza Wosińskiego i jego 
załogantów. Wygrana w dwóch 
wyrównanych biegach dała im 
zwycięstwo w trzynastej odsło-
nie Energa Sopot Match Race.
Natomiast w rywalizacji kata-
maranów M32, zaliczanej do 
klasyfikacji World Match Ra-
cing Tour bezkonkurencyjny 
był zespół Torvara Mirsky’ego. 
Australijczycy zmierzyli się 
w finale z ekipą Nicklasa Dac-
khammara.
- Zawodnicy stworzyli nieza-
pomniane sportowe widowi-
sko, prezentując umiejętności 
na najwyższym poziomie – 
powiedział Przemysław Pie-
siewicz, wiceprezes zarządu 
Grupy Energa. - Cieszymy się, 
że mogliśmy gościć w Sopocie 
i dopingować żeglarzy świa-
towego formatu. Wspieranie 
i popularyzacja sportu to ważny 
obszar naszych działań, a oglą-
danie profesjonalnych zmagań 
to okazja aby przekonać się, 
jak ciekawą i wartościową dys-
cypliną jest żeglarstwo. /raf/

Łukasz Wosiński triumfuje
ŻEGLARSTWO | Widowiskowe pojedynki, dynamiczne manewry i walkę o każdy centymetr zapamiętają kibice żeglarstwa, 
którzy śledzili wydarzenia przy sopockim molo. 

Duńczycy przygotowują się 
w Polsce do meczów The 
World Games 2017, które za-
grają w przyszłym roku prze-
ciwko Włochom lub Wielkiej 
Brytanii. Swoje przygotowa-
nia zwieńczą meczem z re-
prezentacją Polski.
- To jest mój pierwszy raz 
w Polsce, mam nadzieję, że 
nie ostatni. Zostaliśmy tutaj 
bardzo serdecznie przyjęci, 
wszyscy są dla nas bardzo 

mili i pomocni. Mam na-
dzieję, że boisko na jakim 
zagramy w sobotę, będzie tak 
perfekcyjne jak to przygoto-
wane tutaj w Rumi. Rumio, 
dziękujemy! - mówi główny 
szkoleniowiec Duńczyków 
Lars Carlsen.
Pojedynek Polska - Dania od-
będzie się na stadionie COS 
OPO Cetniewo 6 sierpnia 
o godzinie 18:00. 
/raf/

Zobacz trening 
duńskich futbolistów

RUMIA | Na nowo wybudowanym boisku wielofunkcyj-
nym w Rumi przy ul. Bukowej trenuje jedna z czołowych 
drużyn europejskich w futbolu amerykańskim - reprezen-
tacja Danii. Ich trening można zobaczyć już dziś, w piątek 5 
sierpnia, w godz. 10:00-11:30.
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express
powiatu wejherowskiego

Bramki zdobyło dwóch no-
wych zawodników WKS-u: 
Daniel Ciechański oraz Ro-
bert Chwastek. Szczególnie 
ten drugi zasługuje na wyróż-
nienie, gdyż był najlepszym 
żółto-czarnym zawodnikiem 
na boisku.
Przed meczem Piotr Waga, 
prezes klubu oraz wicepre-
zes Sylwester Maszota uho-
norowali rocznik 2003 oraz 
trenerów Wojciecha Waśka 
i Marcina Funka pucharem za 
zwycięstwo w Pomorskiej Li-

dze Juniorów D1.
Warto zaznaczyć, że na kry-
tej trybunie pojawił się pra-
wie komplet widzów, którzy 
zapewnili kapitalny doping 
wraz z ciekawą inauguracyj-
ną oprawą, zawierającą kon-
fetti oraz serpentyny, które 
sprawiły olbrzymią radość 
najmłodszym uczestnikom 
widowiska. Kibice upamięt-
nili również, w przeddzień 
rocznicy, wybuch Powstania 
Warszawskiego poprzez wy-
wieszenie symbolicznej flagi.

W spotkaniu drugoligowców 
nie wystąpili Marcin Kal-
kowski oraz Krzysztof Wic-
ki, którym dokuczają urazy 
oraz Mateusz Kuzimski, któ-
ry został oficjalnie zawodni-
kiem III-ligowego Bałtyku 
Gdynia.
Następny mecz na wniosek 
gospodarzy wejherowianie 
zagrają w piątek w Zambro-
wie. Przeciwnikiem będzie 
Olimpia, a początek meczu 
przewidziany jest na godzinę 
17:30.

Wygrana na inaugurację
PIŁKA NOŻNA | Udanie rozpoczęli rozgrywki wejherowscy drugoligowcy. W typo-
wym meczu walki wygrali z Błękitnymi Stargard 2:1. 

gryf Wejherowo 
– błękitni stargard 2:1 (1:1)

Bramki: 20′ D.Ciechański, 
81′ R.Chwastek – 45′ P.Brze-
ziański

GRYF: 1. Dawid Leleń – 13. Pa-
weł Brzuzy, 6. Łukasz Nadol-
ski, 17. Maciej Dampc (46, 3. 
Przemysław Szur), 19. Adrian 
Klimczak – 20. Przemysław 
Mońka, 15. Piotr Kołc, 22. Piotr 
Łysiak, 21. Paweł Czychowski 
(57, 10. Jacek Wicon), 8. Ro-
bert Chwastek (89, 7. Daniel 
Górski) – 14. Daniel Ciechań-
ski (67, 9. Michał Marczak)
Rezerwowi: W.Ferra, M.Ko-
szałka

Błękitni: 31. Przemysław Wró-
bel – 25. Grzegorz Szymusik 
(88, 21. Kacper Pluta), 7. Ma-
ciej Liśkiewicz, 2. Patryk Ba-
ranowski, 24. Rafał Gutowski 
– 18. Wojciech Fadecki (53, 17. 
Maciej Więcek), 11. Paweł Li-
sowski, 8. Maciej Kazimiero-
wicz, 10. Bartosz Flis (64, 20. 
Michał Magnuski), 27. Ma-
teusz Czapłygin (81, 6. Filip 
Karmański) – 15. Przemysław 
Brzeziański
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Karnety można kupić na sta-
dionie od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9:00-
17:00.

Cena karnetu na wszystkie 
dziewięć (mecz z Błękitnymi 
został już rozegrany) spotkań 
wynosi 80 złotych.

Zawodnik urodził się 25 
stycznia 1997 roku i repre-
zentował ostatnio barwy 
rezerw Lechii Gdańsk. 
W minionym III-ligo-
wym sezonie wystąpił 
w 27 meczach i zdobył 
jedną bramkę. Był to 
jego pierwszy sezon w 
seniorskim zespole.
Życzymy powodzenia na 
Wzgórzu Wolności!

Nowy obrońca w WKS-ie
PERSONALIA | Kolejnym nabytkiem żółto-czarnych 

został młody, 19-letni obrońca Mateusz Goerke.

Karnety nadal dostępne
II LIGA | Cały czas można nabywać karnety na mecze 

Gryfa Wejherowo w trakcie rundy jesiennej drugoligowego 
sezonu 2016/2017 rozgrywane na Wzgórzu Wolności.

poniżej dokładne terminy:
13.08 (sobota) godz. 17:00 – Kotwica Kołobrzeg,•	
24.08 (środa) godz 18:00 – Polonia Bytom,•	
03.09 (sobota) godz 17:00 – Polonia Warszawa,•	
17.09 (sobota) godz 16:00 – Warta Poznań,•	
01.10 (sobota) godz. 16:00 – Stal Stalowa Wola,•	
08.10 (sobota) godz. 16:00 – Legionovia Legionowo,•	
23.10 (niedziela) godz. 13:00 – Siarka Tarnobrzeg,•	
06.11 (niedziela) godz. 13:00 – Puszcza Niepołomice,•	
27.11 (niedziela) godz. 13:00 – Olimpia Zambrów.•	

PIŁKA NOŻNA | Pierw-
szymi liderami drugoligowej 
tabeli w sezonie 2016/2017 
zostały ex aequo drużyny 
Odry Opole oraz Rozwoju 
Katowice, które wysoko (po 
3:0) wygrały swoje spotkania. 

Na przeciwległym biegunie 
Polonia Bytom, która również 
wygrała 3:0, jednak przed 
startem sezonu została ukara-
na odjęciem czterech punktów 
za niespełnienie wymogów li-
cencyjnych.

Wyniki 1. kolejki II ligi

ROW 1964 Rybnik – Puszcza Niepołomice 0:0•	
Warta Poznań – Kotwica Kołobrzeg 1:1•	
GKS Bełchatów – Olimpia Zambrów 2:0•	
Siarka Tarnobrzeg – Radomiak Radom 0:0•	
Odra Opole – Stal Stalowa Wola 3:0•	
Gryf Wejherowo – Błękitni Stargard 2:1•	
Olimpia Elbląg – Raków Częstochowa 2:2•	
Legionovia Legionowo – Rozwój Katowice 0:3•	
Polonia Warszawa – Polonia Bytom 0:3•	
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