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Co z tymi 
drzewami?!
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Tradycje kaszubskie i Wodecki 
na rodzinnym festynie str.  9

Dla ułatwienia kontaktu 
z projektantami został zor-
ganizowany dyżur zespołu 
projektowego w siedzibie 
Samorządowej Szkoły Pod-
stawowej w Orlu. Podczas 
jego trwania przez kilka dni 
zgłosiło się ponad 400 wła-
ścicieli działek i uzgodniło 
lokalizację przyłączy kanali-
zacyjnych do ponad 500 nie-
ruchomości. Co szczególnie 
ważne, z dyżuru skorzystali 

też właściciele działek nie-
zabudowanych, z którymi 
trudniej nawiązać kontakt 
w inny sposób. Przedstawi-
ciele władz gminy dziękują 
wszystkim, którzy skorzy-
stali z dyżurów.
Osoby, które do tej pory 
nie dokonały uzgodnień, 
proszone są o pilny kontakt 
z Biurem Projektowym – tel. 
58 678 73 88, mail: pracow-
nia@wodokan.pl. /ugw/

Powstaje projekt kanalizacji
GM. WEJHEROWO | W trakcie projektowaniajest kanali-
zacja sanitarna na obszarze miejscowości Orle, Góra (Paradyż) 
oraz Bolszewo (w rejonie ul. Św. Huberta, Piastów, Jagiellonów, 
Mieszków, Spokojnej oraz Zamostnej na odcinku od ul. Spokoj-
nej do ul. Św. Huberta).
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- To mieszkańcy w plebi-
scycie zdecydowali, którą 
z gwiazd chcą zobaczyć na 
żywo u siebie – wyjaśnia 
Natasza Sobczak, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry. - Spośród kilku artystów 
największą liczbę głosów 
zdobył właśnie Kamil Bed-
narek. Stąd pojawił się po-
mysł organizacji jego kon-
certu. Już w ubiegłym roku 
próbowaliśmy ściągnąć go 
do Bolszewa, ale dopiero 
w tym to nam się udało.

Na boisku sportowym 
w Bolszewie Kamil Bed-

narek zaprezentuje się już 
w najbliższy poniedziałek. 
Koncert popularnego artysty 
poprzedzony zostanie wystę-
pem grupy Raggabarabanda. 
Początek koncertów o godz. 
18.30.

- Liczymy na to, że przy-
będzie dużo widzów – mówi 
Natasza Sobczak. - Tak było 
w przypadku koncertu gru-
py Enej, który do Bolszewa 
przyciągnął nie tylko miesz-
kańców gminy Wejherowo, 
ale i sporą grupę przyjezd-
nych. 

/AW/

Zaśpiewa Kamil Bednarek
BOLSZEWO | Szykuje się prawdziwa gratka dla miłośników muzyki reggae. W Bol-
szewie wystąpi Kamil Bednarek. Tuż przed gwiazdą wieczoru na scenie zaprezen-
tuje się grupa Raggabarabanda.

Na ścieżce rowerowej w okolicy skrzyżowania ul. Gdańskiej i Czę-
stochowskiej w Rumi Janowie (tuż obok Skateparku) brakuje kil-
kunastu kostek betonowych w ścieżce rowerowej. W zeszłym roku 
była to dużo mniejsza wyrwa, ale w tym roku z miesiąca na miesiąc 
widać, że kostek ubywa. Myślę, że już czas to naprawić, bo jeszcze 
jakiś rowerzysta na tej wyrwie się przewróci...
Jerzy S., mieszkaniec Rumi

FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Wyrwa coraz większa

REKLAMA                                                                                      111/2016/RL
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Program obchodów jest 
bardzo bogaty. Data została 
wybrana nieprzypadkowo. 
15 sierpnia w Kościele Ka-
tolickim obchodzone jest 
bardzo ważne święto upa-
miętniające Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny. 
W Polsce i w wielu krajach 
europejskich czci się Matkę 
Boską Wniebowziętą jako 
patronkę ziemi i roślinności. 
W świadomości Polaków 
święto Matki Boskiej Zielnej 
kojarzone jest bardzo pozy-
tywnie, a tylko dzień później, 
bo 16 sierpnia Salezjanie 
i Salezjanki oraz Współpra-
cownicy Salezjańscy uro-
czyście obchodzą rocznicę 
urodzin św. Jana Bosko. 

Ponadto 15 sierpnia ob-
chodzone jest także Święto 
Wojska Polskiego. To świę-
to państwowe na pamiątkę 
zwycięstwa Polski w Bitwie 
Warszawskiej w 1920 r., sto-
czonej w ramach wojny pol-
sko-bolszewickiej tzw. Cudu 
nad Wisłą. Z tej okazji o godz. 
12.00 przedstawiciele władz 
miasta oraz środowisk kom-
batanckich złożą kwiaty pod 
pomnikiem Żołnierzy Armii 
Krajowej przy ul. Żwirki 
i Wigury oraz na mogiłach 
żołnierzy, a także mogile Hi-
polita Roszczynialskiego na 
cmentarzu parafialnym przy 
ulicy Świętopełka. Natomiast 
o godz. 12.30 w Kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Św. 
odprawiona zostanie Msza 
Św. w intencji Ojczyzny. 

Od godz. 13.45 odbędzie 

Obchody dnia patrona miasta 
RUMIA | W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Rumi będą obchodzić Dzień Patrona 

Miasta Rumi – Św. Jana Bosko. Uroczystości zaplanowano na 15 sierpnia. 

się Festyn rekreacyjno – spor-
towy na nowo wybudowa-
nym boisku wielofunkcyjnym 
przy ulicy Bukowej. Podczas 
uroczystego otwarcia boisko 
zostanie poświęcone i nastą-
pi nadanie imienia „SALOS 
św. Jana Bosko”. Wydarzenie 
uświetni występ zespołu Arka 
Noego.

W trakcie festynu odbędzie 
się Turniej piłki nożnej SA-
LOSIK, a salezjańscy księża 
rozegnają mecz piłki nożnej 
z przedstawicielami rumskie-

go samorządu. Organizatorzy 
zaplanowali wiele atrakcji dla 
dzieci i całych rodzin, w tym 
konkurs rysunkowy, pokaz 
żonglowania, balonowe show 
oraz dmuchane zabawki. Chęt-
ni będą mogli wziąć udział 
w grach i zabawach sporto-
wych. Nie zabraknie okolicz-
nościowego tortu i grochów-
ki. A wszystko za … jeden 
uśmiech. 

Mieszkańców Rumi, a także 
turystów zapraszamy do wspól-
nego świętowania. /raf/

Wielu mieszkańców, 
widząc oznaczenia na 
niemal 50 drzewach, jest 
przekonanych, że zostały 
one  zakwalifikowanych 
do wycinki. Okazuje się 
jednak, że żadnej decyzji 
jeszcze nie podjęto, zaś 
ewentualna wycinka do-
tyczyć będzie znacznie 
mniejszej ilości drzew. 

Przypomnijmy, że 3 lata 
temu z powodu sporu 
w tej sprawie wstrzyma-
na została inwestycja, po-
legająca na przebudowie 
fragmentu ul. 12 Marca. 
Zwolennikami wycięcia 
drzew i jak najszybszej 
modernizacji ulicy był 
ówczesny starosta wejhe-
rowski Józef Reszke oraz 
opozycyjni radni miasta, 

zaś przeciwny był prezy-
dent Wejherowa i kilku 
radnych. Do przeprowa-
dzenia wycinki koniecz-
na była zgoda miejskiego 
konserwatora zabytków, 
a ten nie chciał jej wydać. 

Teraz sytuacja uległa 
zmianie, ponieważ kon-
serwator wydał zgodę. 
Ale nie oznacza to, że 
drzewa od razu zostaną 
wycięte. 

Jak dowiedzieliśmy się 
w Starostwie Powiato-
wym w Wejherowie ozna-
kowane zostały drzewa, 
które trzeba po prostu do-
datkowo przebadać w celu 
ustalenia, czy ich wycinka 
nie będzie konieczna ze 
względu na stan. Spośród 
prawie 50 zaznaczonych 

zaledwie połowa ma zostać 
albo wyciętych, albo przesa-
dzonych, albo będą mieć tyl-
ko przycięte korony. 

- Czekamy teraz na zgodę 
Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska, która umoż-
liwi realizację inwestycji 
– wyjaśnia Jacek Thiel, czło-
nek zarządu powiatu wejhe-
rowskiego. - RDOŚ polecił 
bowiem zinwentaryzować 
jeszcze raz te drzewa, nadać 
im numerację oraz pełną do-
kumentację fotograficzną. 
Zostało to zrobione. 

Przebudowa ma polegać 
na poszerzeniu drogi i prze-
budowie lewoskrętu w ulicę 
Myśliwską. Ma to usprawnić 
ruch za przejazdem kolejo-
wym. 

Rafał korbut

Decyzja o wycince jeszcze nie zapadła
WEJHEROWO | Po trzech latach powraca sprawa wycinki starych drzew, rosnących wzdłuż ul. 12 Marca w Wejherowie. Niemal 
50 drzew zostało oznakowanych. - Czy to oznacza, że zostaną wycięte? - pytają mieszkańcy.
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Trwa jedna z największych 
imprez handlowo-rozrywko-
wych na Pomorzu, jaką jest 
Jarmark Dominikański. To 
okazja nie tylko do uczestni-
czenia w koncertach, kabare-
tach czy artystycznych wy-
stępach oraz zakupów, ale też 
do zadbania o swoje zdrowie. 
Realizowany jest bowiem pro-
gram „Pomorskie dla Zdro-
wia”, w ramach którego do 14 
sierpnia na na Targu Węglo-
wym w Gdańsku znajduje się 
stoisko, na którym bezpłatne 
badania przeprowadzają leka-
rze, pielęgniarki i ratownicy 
z 12 pomorskich szpitali. 

Niedawno na stoisku Urzędu 
Marszałkowskiego udzielali 
konsultacji i przeprowadzali 

badania profilaktyczne pra-
cownicy wejherowskiego 
szpitala. 

W programie dnia znalazły 
się: pomiar ciśnienia, pomiar 
poziomu cukru we krwi, po-
miar cholesterolu, pomiar 
kwasu moczowego i pomiar 
BMI. Ponadto odbyły się spe-
cjalistyczne konsultacje orto-
pedyczne dotyczące chorób 
zwyrodnieniowych stawów, 
chirurgii ręki (cieśń nadgarst-
ka, choroba Dupuytrena) i dny 
moczanowej.

Przypomnijmy, że Szpital 
Specjalistyczny im. Floriana 
Ceynowy w Wejherowie swój 
status zawdzięcza wielospe-
cjalistycznemu charakterowi 
działalności, wysoko wyszko-

lonej kadrze medycznej oraz 
stosowaniu nowoczesnych 
metod diagnostyki i leczenia. 
Obecnie placówka dysponuje 
16 oddziałami szpitalnymi, 
działem diagnostyki laborato-
ryjnej, obrazowej, mikrobio-
logicznej, zakładem patomor-
fologii, zakładem rehabilitacji, 
pracownią endoskopii oraz 
zakładem pielęgnacyjno-opie-
kuńczym. Posiada również 
poradnie specjalistyczne.

Stoisko, gdzie można za-
sięgnąć bezpłatnej porady 
medycznej, będzie czynne na 
Targu Węglowym w Gdań-
sku jeszcze tylko do niedzieli 
w godz. 12.00-18.00. W pią-
tek 12 sierpnia lekarze z Wo-
jewódzkiego Szpitala Specja-

listycznego w Słupsku będą 
dokonywać pomiaru ciśnienia 
krwi, cukru, cholesterolu, 
BMI, poprowadzą naukę sa-
mobadania piersi. Prowadzo-
ne będzie też poradnictwo 
w zakresie zapobiegania i wy-
stępowania bólów kręgosłupa 
oraz zapobieganie ich nawro-
tom, porady dietetyczne dot. 
zapobiegania cukrzycy i poka-
zy ratownictwa medycznego. 

W sobotę 13 i niedzielę 14 
sierpnia specjaliści ze Szpi-
tali Wojewódzkich w Gdyni 
oprócz badań (jak dnia po-
przedniego) prowadzić będą 
badania dermoskopem i kon-
sultacje: dermatologiczne, on-
kologiczne i pod kątem cu-
krzycy. /raf/

Specjaliści - do dyspozycji!
ZDROWIE | Za wysokie ciśnienie, za niski cukier, bolący krzyż, a może ukąszenie klesz-
cza? To tylko kilka zagadnień, o których mieszkańcy Pomorza mogli porozmawiać 
z pracownikami Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. 

- Celem warsztatów jest 
promowanie recyclingu i re-
designu poprzez tworzenie 
przedmiotów użytkowych 
– informują przedstawiciele 
Fabryki Kultury. - Projekt 
ma służyć integracji miesz-
kańców Redy i promocji kre-
atywnego spędzania czasu 
przez całe rodziny.

Meble, które powstaną 
w trakcie warsztatów pn. 
„Jak budować ekologicz-
ne konstrukcje?”, mają być 
wykorzystywane w trak-
cie integracyjnych spotkań 

mieszkańców. Chodzi mię-
dzy innymi o PIKnik Re-de-
sign Koziołka Matołka, któ-
ry zaplanowany został na 28 
września.

Warto zaznaczyć, że warsz-
taty są bezpłatne. Należy 
jednak pamiętać, że ilość 
miejsc jest ograniczona, 
więc warto zapisać się już 
dzisiaj. Zapisów można do-
konywać osobiście w Fabry-
ce Kultury lub telefonicznie 
pod numerem: 58 736 28 28. 
/AW/

Będą tworzyć meble z palet
REDA | Fabryka Kultury organizuje warsztaty tworzenia mebli ogrodowych z palet. Przedsięwzięcie skierowane 

jest do ludzi młodych. Do udziału w zajęciach organizatorzy zachęcają całe rodziny.

Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Pomorskiego pla-
nuje w czwartym kwartale 
uruchomić nabór wniosków 
dla poddziałania „Odnawial-
ne źródła energii – wsparcie 
dotacyjne” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020. 
W związku z dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców in-
stalacjami, które oparte są na 
odnawialnych źródłach ener-
gii, a także ich licznymi pyta-
niami w powyższym zakresie 
władze Redy zamierzają przy-
stąpić do wskazanego konkur-
su i pozyskać na ten cel środki 
dla mieszkańców. 

- Odpowiedzi i wyjaśnienia, 
jakie uzyskaliśmy od Instytu-
cji Zarządzającej wskazują, 
że aby zrealizować projekt 
z przeznaczeniem na instala-
cje dla osób fizycznych, ko-
nieczne będzie złożenie tego 
wniosku w partnerstwie ze 
stowarzyszeniem, które bę-
dzie pozyskiwało fundusze dla 
swoich członków – informują 

przedstawiciele Urzędu Mia-
sta Redy. - Tak, więc miesz-
kańcy Gminy Miasto Reda, 
którzy będą zainteresowani 
uczestniczeniem w projekcie, 
będą zobowiązani być człon-
kami takiego stowarzyszenia 
przez okres trwałości projektu, 
tj. pięć lat oraz opłacać w nim 
składki członkowskie, jeżeli 
takie obowiązują.

Aby miasto mogło apliko-
wać o unijne środki, konieczne 
jest przygotowanie niezbędnej 
do tego celu dokumentacji. Na 
etapie składania wniosku zna-
ne muszą być potrzeby miesz-
kańców i konkretne nierucho-
mości, na których instalacje 
będą montowane. W związku 
z powyższym włodarz miasta 
zainteresowanych mieszkań-
ców zachęca do składania 
ankiet związanych z proeko-
logicznym przedsięwzięciem. 
Wypełnione dokumenty nale-
ży dostarczać do końca sierp-
nia w Urzędzie Miasta, który 
mieści się przy ul. Gdańskiej 
33 w Redzie. 

/AW/

Instalacje 
dla mieszkańców

REDA | Burmistrz Redy zachęca mieszkańców do 
składania ankiet dotyczących zainteresowania monta-
żem instalacji solarnych, fotowoltaicznych i pomp cie-
pła. Ankiety i przykładowe koszty przedsięwzięcia do-
stępne są na oficjalnej stronie magistratu. 

REKLAMA                                                                                                     149/2016/DB
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

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

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

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

skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki, 
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 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
BuRmISTRZA mIASTA RumI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 790/336/2016 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 09 sierpnia 2016 roku informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 
21 dni wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość 
gruntową zabudowaną, położoną w Rumi, stanowiącą wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia, a znajdującą się w użytkowa-
niu wieczystym osoby fizycznej przeznaczoną do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na rzecz tego użytkownika wie-
czystego.

WóJT GmIny WEJhEROWO
InFORmuJE

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. 
Przyjaźni nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej Gminy Wejherowo, został wywieszo-
ny wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dział-
ka numer 482/2 o powierzchni 0,0645 ha, położona w 
Bolszewie przy ulicy Poprzecznej. Szczegółowe informa-
cje o nieruchomościach objętych wykazem można uzy-
skać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środo-
wiska, tel. 58 677 97 07.

PANI
DANUCIE 

CZERNEWSKIEJ
Dyrektorce Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie

łącząc się bólu,
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

MAMY
składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta 
Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 

wraz 
ze współpracownikami

OGŁOSZEnIE
BuRmISTRZA mIASTA RumI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządze-
nia Nr 787/333/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
08.08.2016r. informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywie-
szony został wykaz obejmujący nieruchomości poło-
żone w Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczone do dzierżawy w formie bezprze-
targowej:

część działki nr 19/2 przy ul. Sobieskiego, na cele •	
handlowe  oraz na cele parkingowe,
działka nr 45/2, działka nr 45/3 oraz działka nr 46/5 •	
w rejonie ul. Północnej, na cele upraw rolniczych 
jednorocznych,
część działki nr 29/4 przy ul. Sobieskiego, na cele •	
parkingowe,
część działki nr 189, oraz część działki nr 58/3 przy •	
ul. Stoczniowców, na cele działki przydomowej – 
zieleń ozdobna,
działka nr 99 przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego, •	
na cele działki przydomowej zieleń ozdobna,
część działki nr 211/5 oraz część działki nr 212/5, •	
przy ul. Partyzantów, na cele działki przydomowej 
– zieleń ozdobna,
część działki nr 131/21 oraz część działki nr 130/14 •	
przy ul. Ceynowy, na cele parkingowe,

WóJT GmIny WEJhEROWO
InFORmuJE

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. 
Przyjaźni nr 6 na stronie internetowej Biuletynu Informa-
cji Publicznej Gminy Wejherowo, zostały wywieszone wy-
kazy dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
pod uprawy rolne, oznaczone w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako działka nr 488/10 o pow. 0,95 ha, nr 488/15 
o pow. 4,83 ha, nr 488/18 o pow. 11,0785 ha, nr 488/28 o 
pow. 9,77 ha, nr 670/4 o pow. 11,98 ha, położone w Go-
ścicinie, działka nr 82/3 o pow. 0,54 ha położona w Resz-
kach, działka nr 29/5 o pow. 4,25 ha, nr 207/2 o pow. 0,18 
ha, 208/4 o pow. 1,0505 ha, położone w Kniewie, działka 
nr 2/24 o pow. 106,46 ha położona w Kąpinie i działka nr 
12/5 o pow. 0,21 ha położona w Gniewowie.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach objętych 
wykazem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieru-
chomościami i Środowiska, tel. 58 677 97 07.

Ostatni z koncertów zapla-
nowany został na pierwszą 
niedzielę września. Wów-
czas na deskach redzkiego 
amfiteatru pojawi się Duet 
Jazzowy.

Kameralna Reda to 
cykl nastrojowych i peł-
nych wdzięku koncertów. 
W ramach tegorocznej 
edycji imprezy na deskach 
redzkiego amfiteatru zapre-
zentowała się między inny-
mi grupa Labour Project. 
Ponadto mieszkańcy Redy 
i miłośnicy intymnej mu-
zyki mieli też okazję wy-
słuchania zespołu Golden 
Gate String Quarte, a także 
formacji Trio Con Fuoco. 

W sierpniu zorganizo-
wane zostaną jeszcze dwa 
koncerty. Grupa Vocal Duo 
zaprezentuje się już w naj-
bliższą niedzielę, a dwa ty-
godnie później wystąpi 
Duo Amor. Cykl letnich 
koncertów zakończy kon-
cert grupy Duet Jazzowy, 
który zaplanowany został 
na 4 września.

Kameralna Reda na finiszu
REDA | Jeszcze trzy zespoły zaprezentują się w ramach tegorocznej edycji Kameral-
nej Redy. W najbliższą niedzielę będzie okazja wysłuchania grupy Vocal Duo, a dwa 
tygodnie później wystąpi zespół Duo Amor. 

Organizatorem przedsię-
wzięcia jest Fabryka Kultury. 
Warto zaznaczyć, że koncer-

ty są bezpłatne. Więcej infor-
macji na temat Kameralnej 
Redy można odnaleźć na 

oficjalnej stronie Miejskiego 
Domu Kultury.

/AW/
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Już po raz siódmy w jesien-
ny weekend odbędą się w So-
pocie Targi Seniora, które co 
roku przyciągają kilka tysięcy 
osób odwiedzających z całego 
województwa. To propozycja 
na ciekawy aktywny weekend 
nie tylko dla seniorów, ale 

i dla całej rodziny. - Każ-
dy z nas ma w swoim 

otoczeniu osoby 
starsze i każdy 

z nas kiedyś bę-
dzie seniorem, 
dlatego warto 
być otwartym 
na potrzeby 
i problemy 
osób star-
szych i wspól-

nie zadbać 
o dobrą jakość 

życia obecnych 
i przyszłych se-

niorów – mówi Anna Jarosz, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopo-
cie , pomysłodawca i współ-
organizator targów. 

Jak co roku, osoby od-
wiedzające targi będą mia-
ły możliwość zapoznania 
się z szerokim i różnorod-
nym wachlarzem produk-
tów i usług dostosowanych 
do potrzeb osób starszych, 
dzięki którym mogą oni dłu-
żej cieszyć się zdrowiem, 
sprawnością fizyczną oraz 
radzić sobie w codziennym 
życiu. Mile widziane są fir-
my przyjazne seniorom, które 
posiadają w swojej ofercie 
ciekawe propozycje dla osób 
starszych, zarówno dla tych 
aktywnych, jak również dla 
osób niesamodzielnych, wy-
magających wsparcia. 

Targom towarzyszyć będzie 
program edukacyjno – kultu-
ralny, m.in. pokazy na scenie, 
warsztaty ruchowe i arty-
styczne, wykłady na temat 
zdrowego stylu życia. Będzie 
również możliwość skorzy-
stania z bezpłatnych badań 
profilaktycznych oraz porad 
ekspertów.

- Do współtworzenia pro-
gramu edukacyjno-kultural-
nego zapraszamy organizacje 
senioralne z całego woje-
wództwa pomorskiego -  klu-
by seniora, uniwersytety III 
wieku i inne podmioty, które 
organizują ciekawe zajęcia 
dla seniorów, np. koła go-
spodyń wiejskich – zachęca 
Anna Jarosz. Podmioty, któ-
re przedstawią najciekawsze 
propozycje zaprosimy do 
udziału w targach. 

Dołącz do grona wystawców 
przyjaznych seniorom
ZDROWIE | Tegoroczna edycja Sopockich Targów Seniora odbędzie się jesienią – 22 i 23 października, ale już teraz rozpoczęły 
się przygotowania do tego wydarzenia. Organizatorzy zapraszają firmy, instytucje oraz organizacje, które posiadają ciekawą 
ofertę dla seniorów, do zaprezentowania jej na targach. 

Firmy oraz organizacje 
zainteresowane udziałem 

w Sopockich Targach Seniora, 
mogą zgłaszać swoją ofertę 

do dnia 31 sierpnia. 
 Szczegółowe informacje 
w Biurze Organizacyjnym 

Sopockich Targów Seniora: 
e-mail: biuro@targiseniora.pl, 

tel. 58 551 17 10 w. 251.

REKLAMA                                                                                                                                                                                                      33/2016/PR
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Emocji nie brakowało. Było 
podnoszenie ciężarów, samo-
chodów, przetaczanie ogrom-
nych opon od ciężarówek 
i wiele innych atrakcji, jak 
zamki dmuchane, pokazy za-
wodników cross, pokazy pool 
dance oraz konkursy dla pu-
bliczności.

Bezkonkurencyjna okazała 
się para Mateusz Ostaszew-
ski-Mateusz Kieliszkowski 
zdobywając we wszystkich 
konkurencjach 27 punktów.   

Drugie miejsce wywalczyli 
Grzegorz Szymański i Grze-
gorz Skowroński - 20,5 pkt., 
a trzecie - Andrei Byrshtun 
i Olexii Novikov - 18 pkt. Na 
czwartym miejscu uplasowa-
li się Marcin Wlizło i Mar-
cin Sendwicki - 17 pkt., a na 
piątym - Krzysztof Kacnerski 
i Krzysztof Radzikowski - 5,5 
pkt.

Zawody sędziowali: Mariusz 
Pudzianowski, Bartłomiej 
Szreder i Jacek Bochentyn. 
Nagrody strongmanom wrę-

czali starosta wejherowski Ga-
briela Lisius, skarbnik miasta 
Arkadiusz Kraszkiewicz i rad-
ny miasta Rafał Szlas. 

Uczestnicy imprezy między 
konkurencjami mieli okazję 
oglądać pokazy akrobatycz-
ne, pokazy pool dance i cross 
fit oraz rozmaite konkursy re-
kreacyjno-sportowe dla dzieci. 
Najmłodsi mieli do dyspozycji 
zjeżdżalnie w dmuchanych 
zamkach i inne atrakcje. Nie 
brakło również gastronomii.

Wielką atrakcją dla ponad 
tysięcznej publiczności była 
po raz drugi na wejherowskich 
zawodach obecność znanego 
sportowca, siłacza i celebryty 
39. letniego Mariusza Pudzia-
nowskiego, który poinformo-
wał publiczność o swoich pla-
nach sportowych i życiowych 
oraz morderczych treningach.

Jak powiedział aktualnie 
przygotowuje się do kolejnej 
walki MMA, która odbędzie 
się w grudniu. 

/raf/

Najsilniejsi walczyli o puchar
WEJHEROWO | To był prawdziwy pokaz 
siły i mięśni. Na stadionie Gryfa Wej-
herowo dziesięciu najlepszych siłaczy 
rywalizowało w parach o Puchar Polski 
Strongman 2016. 
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Organizatorzy, jak co roku, 
przygotowali mnóstwo atrak-
cji dla całej rodziny. Z cie-
kawszych można wymienić 
choćby konkurs wspinaczki 

na słup, rodzinny konkurs ma-
larski, pokazy gołębi ozdob-
nych, dmuchane place zabaw. 
Na scenie zaprezentowały się 
regionalne zespoły muzyczne, 

Chór Kaszubski „Rumianie”, 
zespół szantowy „Siebie War-
ci”, zaś gwiazdą wieczoru był 
Zbigniew Wodecki. 

Coroczny Jarmark Kaszub-

ski to największa impreza 
plenerowa w Rumi. Całość 
rozpoczął występ rodowitego 
chóru Rumianie. Następnie 
dla licznie zgromadzonej pu-
bliczności zagrała Janowska 
Orkiestra Promenadowa, chór 
polonijny z Białorusi „Czer-
wone Maki”, a także z głośni-
ków rozbrzmiały klimatyczne 
szanty przygotowane przez 

zespół „Siebie Warci”.
Dodatkowo imprezę uroz-

maiciły turniej karciany „Baś-
ka”, pokaz gołębi ozdobnych 
oraz zjeżdżalnie i dmuchańce 
dla dzieci.

Największym zainteresowa-
niem cieszył się występ Zbi-
gniewa Wodeckiego. 

- Bardzo cieszy wysoka fre-
kwencja - powiedział Marcin 

Kurkowski, zastępca bur-
mistrza Rumi. - Wspaniała 
pogoda, atrakcje, konkursy 
a także bardzo wysoki poziom 
występów artystycznych spra-
wiły, że rumianie postanowili 
spędzić niedzielne popołudnie 
w Parku przy MDK Rumia.

Na zakończenie muzykę 
biesiadną zaprezentował ze-
spół „Półtora gościa”. /raf/

Tradycje kaszubskie i Wodecki 
na rodzinnym festynie

RUMIA | Tłumy mieszkańców i turystów, dużo dobrej mu-
zyki, konkursy, stoiska twórców ludowych - XXIII Jarmark 
Kaszubski za nami. 
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Parafialny Zespół Cari-
tas, który działa przy Parafii 
p.w. Chrystusa Króla i bł. A. 
Kotowskiej w Wejherowie, 
działalność charytatywną pro-
wadzi już od kilkunastu lat. 
Jedną z wielu form pomocy 
jest organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży 
w wieku od 6 do 14 lat.

- W lipcu podczas dzie-
sięciodniowych półkolonii 
zorganizowaliśmy wyciecz-
ki  o charakterze rekreacyj-
no–edukacyjnym, w których 
udział wzięło ponad sto dzie-
ci – informuje Elżbieta Chy-
lak, organizator półkolonii. 
- Wspólne wyjazdy integrują 
dzieci z miasta Wejherowa 
i okolic. Aktywny wypoczy-
nek na świeżym powietrzu 
daje im wiele radości i za-
dowolenia oraz pomaga po-
prawić nie tylko sprawność 
psychiczną, ale i kondycję 
fizyczną.

Warto zaznaczyć, że pro-
gramy realizowane przez Pa-

rafialny Zespół Caritas cieszą 
się sporym zainteresowaniem 
wśród lokalnej społeczności. 
Wycieczki, które udało się 
zorganizować w tym roku, 
młodym ludziom dały możli-
wość zwiedzenia m.in.  Łeby, 
Koszałkowa, Sarbska, Karwi, 
Starzyna oraz Kniewa. Wyjazd 
do Akademii Przygody w Lu-
baniu wsparł zarząd powiatu 
wejherowskiego w kwocie 1 
500 zł. Organizatorzy przed-
sięwzięcia dziękują wszyst-
kim, którzy włączyli się w or-
ganizację letnich półkolonii. 

- Życzliwość i praca spo-
łeczna wielu osób pozwoli-
ła na znaczne ograniczenie 
wydatków – zaznacza  Elż-
bieta Chylak. - Szczególne 
podziękowanie kierujemy do 
dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 
w Wejherowie za możliwość 
korzystania z obiektu. Roze-
śmiane buzie, śpiewy i cieka-
we komentarze są najpiękniej-
szym podziękowaniem.

/AW/

Akcja „Lato z Caritas”
WEJHEROWO | Ponad stu młodych ludzi wzięło udział 
w półkoloniach, które zorganizował Parafialny Zespół Ca-
ritas, działający przy Parafii p.w. Chrystusa Króla i bł. A. 
Kotowskiej w Wejherowie. W ramach letniego wypoczyn-
ku zorganizowane zostały m.in. wycieczki rekreacyjno-
edukacyjne. 

REKLAMA                                                                                                                       34/2016/PR
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ŚWIADcZySZ 
uSŁuGI?

EXP.USL. Remonty mieszkań, adaptacje 
poddaszy,  Tel: 501 XXX 500

EXP.PDP. Kierowca, prawo jazdy kat. B, od 
zaraz, GDYNIA Tel:500 XXX 095

Wyślij ogłoszenie SmS-em:Wyślij ogłoszenie SmS-em:

SZukASZ 
PRAcOWnIkA?

Więcej informacji : reklama@expressy.pl

na 
numer:
 79567

PrzykładPrzykład

Zatrudnię dziewczynę do 
sprzątania i obsługi domków let-
niskowych w Ostrowie koło Karwi 

Możliwe dowozy do pracy. 
tel. 602 XXX 210

transport, Przeprowadzki 
Trójmiasto,Gdynia,Sopot, 

Gdańsk, Wejherowo, Szybko, 
Tanio 

tel. 666 XXX 253

ELEKTROMONTER, umowa 
na czas wykonywania określo-

nej pracy, Poszukuję elektryków 
i pomocników. 

tel. 688 XXX 321

sprZątanie domów, my-
cie okien, pranie dywanów, pra-
nie tapicerek, OZONOWANIE.  

tel. 604 XXX 210

GLAZURNIK, doświadczenie, 
Zatrudnię kafelkarza na pełen 

etat, mile widziane prawo jazdy 
kat. B WEJHEROWO  

tel. 518 XXX 261

dJ - preZenter muZycZ-
ny, profesjonalne prowadzenie 
wesel, urodzin, imprez okolicz-

nościowych itp. GDYNIA 
tel. 500 XXX 095

MALARZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
tel. 518 XXX 061 

prZeprowadZki, 
Dla Ciebie i Twojej firmy - 

Kompleksowe przeprowadzki, 
przewóz 24h 

 tel. 513 XXX 808

GOSPOSIA, Szukam pania 
do sprzatania domu w Sopocie 
Dorywczo.Oferuje 12 zl za go-

dzine pracy. GDYNIA 
tel. 608 XXX 222

kodowanie stron www, 
systemów CMS oraz sklepów 

internetowych opartych na Pre-
staShop,  

tel. 666 XXX 253

MALARZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
tel. 518 XXX 061 

naJtanieJ prZepro-
wadZki, PROMOCJA baga-
żówka transport od Tczewa po 

Wejherowo
tel. 511 XXX 499

(9 zł + VAT)



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm domek murowany 
o powierzchni 50m2 na działce 
ogrodniczej, Wejherowo ul. Suchar-
skiego. Tel. 602-214-097

SIEmIROWIcE k/Lęborka działki 
(5) o pow.1270-2995/m2, płaski te-
ren, warunki zabudowy, uzbrojone, 
ul. Szkolna. Tel: 660-826-408

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

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 che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

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

OPIEkunkę do rocznego dziecka 
od października, 500 zł, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

USŁUGI

BIuRO Rachunkowe, Mechowo, 
ul. ks. Zygmunta Trelli 50, odbiera-

510 894 627

REKLAMA                                 U/2016/RL
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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

redaktor nacZeLny: 
Piotr Ruszewski 
dyrektor HandLowy: 
Rafał Laskowski
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REKLAMA              155/2015/DB

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:

regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info

WykAZ kATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.
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my dokumenty od klientów z Wej-
herowa, Pucka i okolic, tel. 692 138 
786, e-mail: br.kkrzebietke@gmail.
com, jesteśmy na facebooku

POżycZkI prywatne pod zastaw 
nieruchomości, ekspresowo, go-
tówka 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

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

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

SPRZEDAm kanapę rozsuwaną, 
niebiesko-brązowa kratka, stan do-
bry o szerokości 123cm, głębokości 
75cm, długość 175cm, Wejherowo, 
cena 300 zł. Tel: 570-632-747

SPRZEDAm drewno opałowe buk, 
dąb, brzoza. Tel: 500-640-327

SPRZEDAm meble kuchenne, uży-
wane, kolor świerk, cena 300 zł. Tel: 
506-251-697 

hyDROFOR na 220v, nieużywany, 
cena 450zł. Tel: 506-251-697

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

SPRZEDAm drukarkę do zdjęć, 
Wejherowo. Tel: 602-214-097 

SPRZEDAm keyboard Yamaha 
PSR S550, stan dobry, użytkowany 
w domu, Wejherowo. Tel: 602-214-
097 

SPRZEDAm leżaczek bujaczek 50 
zł, matę edukacyjną 50 zł, krzesełko 
do karmienia 100 zł, Wejherowo tel. 
505-567-034

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

Nie ma naszych piłkarzy na 
Igrzyskach Olimpijskich w Rio. 
Nawet chyba nikt w PZPN nie 
pomyślał, aby starać się o udział 
w nich? Co sobie ktoś będzie 
zawracał głowę piękną ideą ba-
rona Pierre de Coubertin, gdy 
transfery najdroższych piłka-
rzy na świecie przekroczyły już 
sto milionów euro? Kasa Misiu, 
kasa, jak mawiał pewien umo-
czony w korupcję, były trener 
polskiej reprezentacji olimpij-
skiej w piłce nożnej. Nie będę 
podawał jego nazwiska, ale 
sprawa wyjaśni się, gdy przej-
dę do opowieści na temat nie-
gdysiejszego uczestnictwa na-
szych piłkarzy w finałach igrzysk 
olimpijskich. Wszystko zaczęło 
się w 1924 roku w Paryżu. Na-
sza drużyna pod wodzą trene-
ra Adama Obrubańskiego, jako 
członka kapitanatu związkowe-
go, czyli czegoś w rodzaju zbio-
rowego selekcjonera, dostała 
tęgie lanie od Węgrów. Przegra-
liśmy 0:5. Żeby chociaż Węgrzy 
zostali potem mistrzami olim-
pijskimi, ale gdzie tam. Odpa-
dli w drugiej rundzie, przegry-
wając z Egiptem 0:3. Czyżby już 

wtedy piłkarze woleli kasę niż 
laury olimpijskie? Dwanaście 
lat później w Berlinie poszło na-
szym już całkiem nieźle. Druży-
nę prowadził Józef Kałuża, oczy-
wiście też jako członek kapita-
natu związkowego. Zrewanżo-
waliśmy się Węgrom i w pierw-
szym meczu na tych Igrzyskach 
pokonaliśmy ich 3:0 po dwóch 
bramkach Huberta Gada i jed-
nej Gerarda Wodarza. W kolej-
nym meczu wygraliśmy z druży-
ną Wielkiej Brytanii 5:4. W pół-
finale przegraliśmy z Austrią 
1:3. Przyszło nam grać w meczu 
o trzecie miejsce z Norwegią. 
13. sierpnia 1936 roku na sta-
dionie w Berlinie do 84. minuty 
utrzymywał się wynik remiso-
wy 2:2. Nasi jako pierwsi strze-
lili bramkę już w 5. minucie. 
Szybko zrobiło się 2:1 dla prze-
ciwnika. W 24. minucie Teodor 
Peterek wyrównał i przez sześć-
dziesiąt minut trwała wymiana 
ciosów. Niestety Arne Brustad 
tego dnia był świetnie dyspo-
nowany i zdobył swoją trzecią 
bramkę w tym meczu na 3:2. 
Wróciliśmy bez medalu. Adolf 
Hitler zgrzytał zębami, gdyż re-

Igrzyska
kaLendarium 
fUTBOLOWE

– Włodzimierz Lubański (Górnik 
Zabrze), Robert Gadocha (Legia 
warszawa). W 77. minucie za 
Kazimierza Deynę wszedł na bo-
isko Ryszard Szymczak z Gwar-
dii Warszawa. Po pierwszej po-
łowie nasi przeciwnicy prowa-
dzili po bramce Varadi Bela. Po 
przerwie obraz gry zmienił się 
diametralnie i po uderzeniach 
Kazimierza Deyny zwyciężyliśmy 
ostatecznie 2:1. Cztery lata póź-
niej w Montrealu wszyscy byli 
pewni, że nasi mistrzowie obro-
nią tytuł z Monachium, tym bar-
dziej, że w międzyczasie ta sama 
drużyna zajęła trzecie miejsce 
na Mistrzostwach Świata. Nie-
stety, musieliśmy zadowolić 
się tylko srebrnymi medalami. 
W finale lepsi okazali się piłka-
rze NRD. Młodemu pokoleniu 
wyjaśnię, że był kiedyś taki kraj 
na zachód od Odry, który na-
zywał się Niemiecka Republika 
Demokratyczna. Czytaj „lepsi” 
Niemcy od tych zza Łaby. Prze-
graliśmy 1:3 a honorową bram-
kę strzelił w 59. minucie Grze-
gorz Lato. Trener Kazimierz Gór-
ski obarczony został winą za tę 
porażkę i musiał odejść. Polska 
potrzebowała bowiem sukcesu, 
gdyż po strajkach robotniczych 
w Radomiu i w Ursusie pań-
stwo „budujące socjalizm” za-
częło się chwiać w swych pod-
stawach. Ostatni raz w fina-
łach Igrzysk Olimpijskich nasza 
reprezentacja zagrała w 1992 
roku w Barcelonie. Była to dru-
żyna specjalnie przygotowywa-
na na te Igrzyska i nie miała nic 
wspólnego z pierwszą reprezen-
tacją Polski. Polscy piłkarze po-
konali kolejno Kuwejt 2:0 i Wło-

chy 3:0, zremisowali 2:2 z USA, 
następnie zwyciężyli w ćwierćfi-
nale Katar 2:0 a w półfinale Au-
stralię 6:1. 8. sierpnia 1992 roku 
na stadionie w Barcelonie do-
szło do finałowego spotkania 
z gospodarzami Igrzysk, Hisz-
panią. Zaczęliśmy dobrze zdo-
bywając bramkę w doliczonym 
czasie pierwszej połowy. Po 
przerwie nasi grali nadal bardzo 
dobrze, ale przeciwnik niesiony 
dopingiem kibiców wyprowa-
dził w 70. minucie na 2:1. Po-
lacy już po pięciu minutach wy-
równali. Gdy wydawało się, że 
będzie dogrywka, w ostatnich 
sekundach meczu Kiko strzelił 
na 3:2. Trener Janusz Wójcik był 
przekonany, że jego reprezen-
tacja olimpijska stanie się auto-
matycznie pierwszą reprezenta-
cją narodową, a on sam jej se-
lekcjonerem. Jednak tak się nie 
stało. Trudno z perspektywy 
czasu oceniać, czy ten pomysł 
był dobry. Myślę, że należało 
zaryzykować, tym bardziej, że 
przez kolejne dziesięć lat repre-
zentacja Polski nie mogła wyjść 
z totalnego dołka. Wójcik do-
stał swoją szansę dopiero w la-
tach 1997 - 1998. Poprowadził 
drużynę dwadzieścia sześć razy. 
Piętnaście meczów wygrał, trzy 
zremisował a osiem przegrał. 
Przegrał też jako człowiek, gdyż 
był jedną z postaci afery korup-
cyjnej, jaka przetoczyła się przez 
polski futbol. Żeby nie było tak 
smutno, na koniec prośba do 
prezesa Bońka. Szanowny pa-
nie prezesie, czy nie warto było-
by spróbować raz jeszcze sił na 
igrzyskach olimpijskich? Za czte-
ry lata Tokio.
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prezenta-
cja Niemiec 
odpadła 
w ćwierć-
finale po 
przegranej 

z tą samą 
Norwegią 0:2. 

Igrzyska w Berli-
nie miały bowiem 

pokazać wyższość naro-
du niemieckiego nad wszystkimi 
innymi nacjami. Tak się nie sta-
ło, i to nie tylko w piłce nożnej. 
W 1952 roku w Helsinkach w run-
dzie wstępnej pokonaliśmy Fran-
cję 2:1 i w 1/8 finału przegrali-
śmy 0:2 z Danią.  Członkami ka-
pitanatu związkowego byli w tym 
czasie Józef Kałuża, Henryk Rey-
man, Czesław Krug, Ryszard Kon-
cewicz, Michał Matyas i Węgier 
Kiraly Tivadar. Na Igrzyska w Rzy-
mie w 1960 roku wynajęty został 
francuski trener Jean Prouff. Nic 
to nie dało. Po zwycięstwie 6:1 
z Tunezją, przyszły dwie poraż-
ki z Danią 1:2 i z Argentyuną 0:2. 
Niebawem jednak miały przyjść 
tłuste lata polskiego futbolu. Dru-
żyną narodową zaczął kierować 
Kazimierz Górski. Z Igrzysk Olim-
pijskich w Monachium w 1972 
roku nasi zawodnicy przywieźli 
złote medale. Skład naszej druży-
ny z meczu finałowego z Węgrami 
pamiętam jak dziś: Hubert Kostka 
(Górnik Zabrze) – Zbigniew Gut 
(Odra Opole), Lesław Ćmikiewicz 
(Legia Warszawa), Jerzy Gorgoń 
(Górnik Zabrze), Zygmunt Anczok 
(Górnik Zabrze) – Zygfryd Szoł-
tysik (Górnik Zabrze), Kazimierz 
Deyna (Legia Warszawa), Zymunt 
Maszczyk (Ruch Chorzów), Je-
rzy Kraska (Gwardia Warszawa) 

Lokalne kluby piłkarskie sta-
ją się znane nie tylko w najbliż-
szej okolicy, gdzie działają, ale 
mają coraz większe osiągnięcia 
i zapisują się w historii sportu.  
W Błyskawicy Luzino pierw-
sze kroki w piłce stawiał póź-
niejszy kapitan Lechii Gdańsk 
i zdobywca złotego medalu 
Mistrzostw Europy Juniorów, 
Karol Piątek. GKS Luzino na-
tomiast w sezonie 2006/07 grał 
w rozgrywkach „starej” IV ligi, 

co było najwyższym pozio-
mem osiągniętym przez klu-
by z Luzina. Później w latach 
2013-2016 w tej samej klasie 
rozgrywkowej występował 
GOSRiT Wikęd Luzino, ale 
był to piąty szczebel ligowy. 
Aktualnie natomiast Luzi-
no stało się miejscem, gdzie 
bardzo dużo oferuje się mło-
dym zawodnikom. W nad-
chodzącym sezonie jako je-
dyny zespół wiejski i jeden 

z kilku w całym wojewódz-
twie KTS-K GOSRiT Luzi-
no będzie miało swój zespół 
w Pomorskiej Lidze Junio-
ra Młodszego i Starszego. 
Dodatkowo w ostatnim zesta-
wieniu Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej pod względem 
największej ilości zespo-
łów juniorskich i seniorskich 
GOSRiT Luzino uplasował 
się na I miejscu ex equo 
z takimi klubami jak 

Arka Gdynia, KP Starogard 
Gdański czy Gedania Gdańsk. 
Są to osiągnięcia które poka-
zują jak wiele pracy zostało 
wykonane w klubie oraz jak 
wielki potencjał drzemie w tej 
niespełna 15 tys. gminie. War-
to dodać, że z luzińskiego klu-
bu zawodnicy trafiali już do 
takich klubów jak Arka Gdy-
nia, Lechia Gdańsk czy Bałtyk 

Koszalin.
/al/

Wieś w kształcie piłki nożnej
LUZINO | Piłka nożna stałą się „numerem jeden” w Luzinie. Od kilku lat działają 
kluby piłkarskie takie jak Błyskawica Luzino, Wikęd Kębłowo czy też GKS Luzi-
no, zaś zawodnicy osiągają coraz większe sukcesy. 

Start - na parkingu przy 
„Port Rumia Centrum Han-
dlowe Auchan” w Rumi. 
Planowany termin to 3 wrze-
śnia o godz. 10.00. Pomysło-
dawcami tego przedsięwzię-
cia są: Bartłomiej Woźniak 
oraz Kordian Zabrocki. 
Rywalizacja odbędzie się 
w kilku kategoriach wieko-
wych: chłopcy – Open, Ju-
niorzy – 2001 – 2003, Malu-
chy – rocznik 2004 i młodsi; 
dziewczęta – Open, Junior-
ki – 2001 – 2003, Malusz-
ki – rocznik 2004 i młodsze.  
Organizatorzy zapowiada-
ją dla wszystkich zwycięz-
ców ciekawe i atrakcyjne 
nagrody. W kategorii Open 
chłopców zwycięzcy otrzy-

mają 1 tys. zł w gotówce. 
Zapisy mailowe potrwają do 
2 września do godziny 20:00. 
Zgłoszenie drużyn (nazwę 
wraz z kategorią wiekową) 
należy przesłać na maila stre-
etball_mtk@wp.pl. Będzie 
istniała również możliwość 
zapisów dniu turnieju do go-
dziny 9:50. Wpisowe – 50 zł 
od drużyny (3+1). Maluchy 
i maluszki udział w turnieju 
mają bezpłatny. W każdej ka-
tegorii może zagrać maksy-
malnie 20 ekip.

Dodatkową atrakcją będzie 
konkurs rzutów za 3 punkty 
dla kobiet oraz mężczyzn. Na-
grody w tym konkursie ufun-
dował Sklep Leroy Merlin. 
/raf/

Streetball’owe emocje 
nadciągają
RUMIA | Już niedługo odbędzie się trzecia edycja tur-
nieju koszykówki ulicznej pod nazwą „Streetball Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego”. 
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LUZINO | Już w najbliż-
szy weekend Luzino stanie 
się po raz pierwszy stolicą 
kaszubskiej Baśki. W Hali 
Widowiskowo – Sportowej 
im. Marszałka Macieja 
Płażyńskiego odbędzie się 
Festiwal Baśki i Kopa oraz 
turniej sportowy o Mistrzo-
stwo Europy. 

Turnieje będą rozgrywane 
wg obowiązujących prze-
pisów gry – Baszka Méster 
Sport oraz Kopa sportowe-
go. Mistrzostwa Europy to 
turniej, który zalicza się do 
rankingu Masters Polska 
2016.Festiwal Baśki i Kopa 
o tytuł Super Mistrza Baśki 
i Kopa, który zostanie roze-
grany w czterech najbardziej 
popularnych odmianach gry 
w Polsce

Organizator przygotował 
atrakcyjne nagrody główne, 
np. tablet i telewizor. 

Turnieje zostaną rozegrane 
w Hali Sportowej w Luzinie, 
ul. Mickiewicza 22. Mistrzo-
stwa Europy – niedziela 14 
sierpnia, zapisy, godz. 11.30 
– 12.45. W sobotę 13 sierpnia 
odbędzie się Festiwal Baśki 
i Kopa, zapisy, godz. 13.00 
– 13.45. Turniej sportowy - 
godz. 14. 

/raf/

Mistrzostwa 
Europy w baśce
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Wejherowskie Stowarzysze-
nie Sportowe w pierwszym 
tygodniu otwiera nową sek-
cję kickboxingu – Bambino. 
Zajęcia są przygotowane 
specjalnie z myślą o najmłod-
szych adeptach sportu, dlate-
go trwać będą 45 minut i – co 
ważne - będą to zajęcia ogól-
norozwojowe. 
- Opracowane są tak, aby 
stawiać przede wszystkim na 
wszechstronny rozwój, kształ-
towanie koordynacji ruchowej 

i ogólnej sprawności – wyja-
śnia trener Rafał Karcz. - Nie 
zabraknie również elementów 
ćwiczeń, które wzmacniać 
będą kręgosłup. Zajęcia te 
przeplatane będą szeregiem 
zabaw i gier ruchowych. 
Treningi odbywać się będą 
na sali Fight Zone GYM, 
która jest specjalnie przysto-
sowana do treningów zarów-
no ogólnorozwojowych, jak 
i sportów walki. Co ważne - 
nie trzeba kupować żadnego 

sprzętu i specjalnego stroju: 
wystarczy strój lekki sporto-
wy, a niezbędny sprzęt moż-
na bezpłatnie wypożyczyć na 
czas treningu w klubie.
Bliższych informacji udziela 
trener Rafał Karcz, tel. 695 
650 914. Ilość miejsc na tre-
ningi jest ograniczona. Grupa 
liczyć będzie maksymalnie 12 
osób. Zapisy potrwają do dnia 
6 września. Pierwszy trening 
jest bezpłatny.
/raf/

Kickboxing dla najmłodszych
WEJHEROWO | Sekcja dla najmłodszych - czyli dla dzieci w wieku 5-7 lat - którzy chcą 

trenować kickboxing, ruszy już we wrześniu. 

Regaty zorganizowano w Ostrzy-
cach (powiat kartuski), rywa-
lizacja trwała dwa dni. Wzięło 
w nich udział kilkudziesięciu 
zawodników nie tylko z różnych 
stron Polski, ale i z zagranicy. 
Do Ostrzyc przyjechali więc że-
glarze z Pomorza, Trójmiasta, 
Olsztyna, Morąga, Tolkmicka, 
Mechelinek oraz z Rosji. Zawo-
dy rozegrano w pięciu klasach. 
Wzięło w nich udział  89 zawod-
ników (58 załóg z 8 klubów że-
glarskich).
Pierwszy dzień zawodów minął 
spokojnie przy ładnej pogodzie. 
Drugiego dnia zawodnicy mu-
sieli już wykazać się większy-
mi umiejętnościami, ponieważ 
mocniej powiało. 
Zdobyte przez zawodników 
punkty zostały wliczone do ran-
kingu Żeglarskiego Pucharu Ka-
szub, ponadto jeden z wyścigów 
był I memoriałem Witosława 
Labudy (działacza sportowego 
i właściciela Pensjonatu U Sto-
lema). 
Najlepsi żeglarze otrzymali pa-
miątkowe puchary i dyplomy.
/raf/

Żeglarski Puchar Kaszub
POMORZE | Dość silny wiatr i nieco deszczu nie przeszkodziło zawodnikom w rozegraniu XVIII Regat o Puchar Jeziora Ostrzyc-
kiego w ramach Żeglarskiego Pucharu Kaszub 2016. 

Wyniki:

Klasa optimist początkujący
Geeta van der Voort - ŻUKS Stężyca1. 
Wiktor Pawelczyk – ESA Port Mechelinki2. 
Natasza Tarnawska - UKŻ OPTI CWM Gdynia3. 

Klasa optimist C
Paweł Pepliński – ESA Port Mechelinki1. 
Fabian Kocięda -  UKŻ OPTI CWM Gdynia2. 
Artem Shkilev - AmberSail Kaliningrad3. 

Klasa cadet
Paweł Kajeta, Bartłomiej Mielewcyk - UKŻ La-1. 
melka Kartuzy
Agnieszka Kąkol, Inez Sapieha - UKŻ Lamelka 2. 
Kartuzy
Polina Krivitskaya, Ksenya Knyshenko, Dimitrii 3. 
Żariski - AmberSail Kaliningrad

Klasa omega 
Arkadiusz Sendelewski, Grzegorz Waszkiewicz 1. 
- OKŻ Olsztyn
Cezary Brędowski, Tomasz Szymanowski - MKŻ 2. 
Keja Morąg
Andrieev Aleksej, Daniel Davidov - AmberSa-3. 
il Kaliningrad

Klasa open
Bartosz Sadowski, Jakub Pawlikowski, Dawid 1. 
Plichta - UKS Florek Sierakowice
Sławomir Dunst, Helena Siodmiak, Martyna Ta-2. 
rasiuk, Maciej Smoliński - Auto - Crew
Marek Stencel, Joanna Stencel, Tomasz Dworak3. 
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express
powiatu wejherowskiego

Gryf Wejherowo na wyjeź-
dzie zmierzył się z Olimpią 
Zambrów. Gole zdobyli Klim-
czak, Kołc oraz Chwastek. 
Zambrowianie w drugiej od-
słonie meczu zdobyli honoro-
we trafienie, którego autorem 
był Brzeski, ale był to jedy-
ny zryw, na który stać było 
gospodarzy. Po tym meczu 
żółto-czarni zostali liderami 
II-ligowej tabeli.
- Oczywiście bardzo cieszy-
my się z tego zwycięstwa, 
zawodnicy odczuwają sporą 
satysfakcję z każdej wygranej– 
podsumował Mariusz Pawlak, 
trener Gryfa Wejherowo. - Po-
czątek rundy jest ważny i gdy 
wygraliśmy trudne spotkanie 
tydzień wcześniej z Błękitny-
mi, to wiedziałem, że każda 
kolejna zdobycz punktowa 
będzie bardzo cenna. Bardzo 
się cieszę z postawy zespołu, 
ale trzeba zaznaczyć, że za-
graliśmy dobrą pierwszą po-
łowę. Graliśmy tak, jak było 

to zaplanowane, jak treno-
waliśmy. Druga połowa byłą 
gorsza, straciliśmy bramkę, 
a zespół Olimpii po tym golu 
uwierzył w swoje możliwości 
i stworzył później kilka groź-
nych sytuacji. Na pewno wy-
ciągniemy z tego wnioski. 
Trener podkreśla jednak, że 
zespół gra coraz lepiej. 
- Muszę pochwalić zawodni-
ków – dodaje Mariusz Paw-
lak. - Do momentu, gdy re-
alizowaliśmy założenia, było 
bardzo dobrze. A później? 
Piłkarze uwierzyli w to że ten 
mecz można łatwo wygrać. 
A tak nie jest – w każdej lidze 
każdy przeciwnik będzie się 
starał i walczył do ostatniej 
minuty. I tak Olimpia grała. 
Ostatecznie to my zdobyliśmy 
te cenne punkty. 
W sobotę o godzinie 17:00 
gryfici podejmą na własnym 
boisku Kotwicę Kołobrzeg. 
Serdecznie zapraszamy!
/raf/

Pewna wygrana, Gryf liderem!
PIŁKA NOŻNA | W tym meczu tylko jeden zespół przeważał i był to wejherowski Gryf, który już w pierwszej połowie wypraco-
wał sobie olbrzymią przewagę i udokumentował ją trzema bramkami. 

Olimpia ZamBrów 
– GryF wejherOwO 
1:3 (0:3)

Bramki: 63′ P. Brzeski – 9′ 
A. Klimczak, 25′ P. Kołc, 37′ 
R. Chwastek

Olimpia: (skład wyjściowy) 
M. Humerski – M. Byszewski, 
M. Kuczałek, M. Gogol, 
R,Włodarczyk – J. Bach, 
P. Broniszewski, B. Osoliński, 
Ł. Grzybowski, 
B. Biel – S. Szerszeń

Gryf: (skład wyjściowy) 
D. Leleń – P. Brzuzy, 
Ł. Nadolski, P. Szur, M. 
Dampc – P. Mońka, 
P. Łysiak, P. Kołc, A. Klimczak 
– R. Chwastek, D. Ciechański
Rezerwowi: W. Ferra, 
D. Górski, M. Marczak, 
J. Wicon, M. Goerke, 
M. Koszałka, P. Czychowski
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21-letni Adrian Bednarski jest 
obrońcą i reprezentował barwy 
Korony Kielce. Zeszły sezon 
spędził przy pierwszej drużynie, 
ale nie udało mu się zadebiuto-
wać w Ekstraklasie.
20-letni Przemysław Czerwiński 
jest pomocnikiem ostatnio repre-
zentował barwy Chojniczanki 
Chojnice i w ostatnim sezonie 
rozegrał 14 spotkań w I lidze, 
w których zdobył jedną bramkę.
Witamy serdecznie na Wzgórzu 
i życzymy powodzenia!

Dwójka nowych graczy na Wzgórzu
PERSONALIA | Przemysław Czerwiński i Adrian Bednarski wzmocnili szeregi wej-

herowskiego drugoligowca.
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Wicki trenować będzie 
pod okiem Macieja Cie-
ślika. Krzysztof w ostat-
nim sezonie w 28 wystę-
pach w II lidze zdobył 
7 bramek, a w żółto-
czarnych barwach grał 
praktycznie od 9 lat, 
z małymi przerwami 
w na występy rezerwach 
Polonii Warszawa oraz 
w Wikędzie/GOSRiT 
Luzino.

Z kolei KS Chwaszczy-
no minione rozgrywki 
2015/2016 zakończyło 
na wysokim 5. miejscu 
w III lidze i po reorgani-
zacji utrzymało miejsce 
na tym szczeblu piłkar-
skim. Jutro, tj. w sobotę 
(6-ego sierpnia) o godzi-
nie 16:00 zainauguruje 
swój sezon meczem na 
wyjeździe z Vinetą Wo-
lin.

Krzysztof Wicki w KS Chwaszczyno
TRANSfER | W związku z decyzją trenera Pawlaka o odsunięciu od pierwszej dru-

żyny Krzysztofa Wickiego, Zarząd Klubu postanowił wypożyczyć napastnika do końca 
rundy jesiennej do III-ligowego KS-u Chwaszczyno.
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