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Nie ma wolnego miejsca na parkingu przy szpitalu? Temu kierowcy to nie przeszkadza – można prze-
cież zaparkować na chodniku. A że blokuje się możliwość przejścia pieszym? A co tam, najważniejsze, 
że jest gdzie auto postawić...
Dziękujemy panu Adrianowi, mieszkańcowi Wejherowa, za dostarczone i zdjęcia i prosimy o przysy-
łanie na adres pstryk@expressy.pl

FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Brak parkingu mu nie przeszkadza

REKLAMA                                                                                                                              7A/2016/RL

Według różnych źródeł 
faszyzm charakteryzuje 
sześć podstawowych cech:

Autokratyzm1.  w stylu 
wodzowskim
Militaryzm2. 
Walka z odmiennymi 3. 
ideologiami (np. de-
mokracja, komunizm)
Pełna kontrola partii 4. 
rządzącej nad dużą 
częścią aspektów życia 
społecznego i gospo-
darczego
Gospodarczy 5. eta-
tyzm oraz korporacjo-
nizm 
Nacjonalizm6. , w skraj-
nych przypadkach szo-
winizm bądź rasizm

Powyższy wykaz „wykra-
dłem” ni mniej ni więcej, 
tylko z samej Wikipedii. 
Możecie Państwo jednak 

sprawdzić w innych źró-
dłach, a wyniki będą takie 
same, lub łudząco podobne. 
To bardzo smutne, lecz jed-
nak prawdziwe oblicze tej 
odrażającej doktryny poli-
tycznej. Po co to przypomi-
nam? Tak sobie, na wszelki 
wypadek.  Jakub W.

Faszyzm

Uroczystość z okazji 77. rocz-
nicy wybuchu ogromnego kon-
fliktu zbrojnego zorganizowana 
została na skwerze przed wejhe-
rowską jednostką wojskową.

- Składamy hołd tym, którzy 
oddali swe życie w nierównej 
walce w obronie Ziemi Wej-
herowskiej – mówił w trakcie 
obchodów Stanisław Harasiuk, 
przewodniczący Rady Kom-
batanckiej i Osób Represjono-
wanych. - Tym, którzy zginęli 
i tym nadal żyjącym oraz tym 
wszystkim, którzy walczyli na 
wszystkich frontach II wojny 
światowej.

Przypominamy, że 1 września 
przypada 77. rocznica wybuchu 
największego konfliktu zbroj-
nego na świecie. Dokładnie 1 
września 1939 roku Niemcy 
zaatakowały Polskę. Agresja 
rozpoczęła się od ostrzału pol-
skiej składnicy wojskowej na 
gdańskim Westerplatte i bom-
bardowania Wielunia.

Galeria zdjęć z uroczystości 
– na GWE24.pl. WA

77 lat temu 
wybuchła 
wojna
WEJHEROWO | Kilka-
set osób – mundurowych, 
samorządowców, uczniów, 
a także zwykłych wejhe-
rowian – oddało hołd po-
ległym w trakcie II wojny 
światowej. 

RUMIA | Warsztaty malar-
skie i fotograficzne „Rumia 
oczami 3 pokoleń” to propo-
zycja dla mieszkańców w ra-
mach Gminnego Programu 
Rewitalizacji.

Do udziału są zaproszone dzie-
ci, młodzież i dorośli w każdym 
wieku. Zajęcia będą się odby-
wały od września do październi-
ka na terenie Zagórza w Rumi. 

- Podczas warsztatów uczest-
nicy poznają różne techniki 
pracy – mówi Katarzyna Miotk 
z Wydziału Rozwoju Miasta 
rumskiego magistratu. - Wezmą 
udział w zajęciach teoretycz-
nych i praktycznych, również 
w terenie. Ponadto zorganizo-
wane zostaną wystawy i happe-
ningi.

Masz pytania? Jesteś zainte-
resowany udziałem w warszta-
tach? Zadzwoń: 58 679 65 09, 
Napisz: k.miotk@um.rumia.pl.

Udział w zajęciach jest bez-
płatny. Działanie realizowane 
jest w ramach projektu  „Rumia 
– Rozwój Usług Miasta, Inte-
gracja Aktywizacja – Lokalny 
Program Rewitalizacji obsza-
rów zdegradowanych w Rumi”, 
który  współfinansowany jest 
ze środków  Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc Techniczna 2014 
– 2020. /kor/

Widziane 
przez pokolenia
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Najważniejsze są dwie zmia-
ny. Pierwsza to zniesienie 
obowiązku uczęszczania do 
szkoły dla 6-latków. Zdaniem 
wielu nauczycieli to spowo-
duje chaos. Wielu rodziców 
zdecydowało się nie posyłać 
6-letnich dzieci do szkół, tyl-
ko do przedszkoli. Natomiast 
przedszkola, które wcześniej 
przyjmowały 3-latki, mają 
ograniczone możliwości lo-
kalowe i – mając obowiązek 
przyjęcia 6-latków – wiele 
najmłodszych dzieci musiały 
więc „odesłać z kwitkiem”. 
Druga nowość to powrót do 
„sterego” systemu, czyli 8 
klas podstawówki i 4 lat li-
ceum. Rozpoczyna się wy-
gaszanie gimnazjów, w tym 
roku prawdopodobnie ostatni 
rocznik został przyjęty do 
tych szkół. 

Natomiast w szkołach po-
nadgimnazjalnych od 2017 
roku zostanie wprowadzona 
możliwość odwoływania się 
od wyniku matury.

Kolejna zmiana dotyczy 
żywności, które można kupić 
w szkolnych sklepikach. Po-
wrócą drożdżówki i kanapki 
z różnych rodzajów pieczywa. 
Ta zmiana cieszy uczniów, 
podobnie jak tegorocznych 
szóstoklasistów likwidacja 
sprawdzianu kompetencji. 
Warto podkreślić, że w bieżą-
cym roku test był praktycznie 
zbędny, gdyż jego wyniki nie 
miały wpływu na rekrutację 
do gimnazjów. Liczyły się 
bowiem: czerwony pasek na 
świadectwie, zajęcia dodatko-
we oraz wolontariat. 

W powiecie wejherowskim 

Powiatowa Inauguracja Roku 
Szkolnego odbyła się w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 3 w Wejherowie. 

Wcześniej Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski, uczest-
niczyła w rozpoczęciu w Nie-
publicznej Szkole Rzemiosła 
w Wejherowie. W uroczysto-
ści wzięli też udział m.in. Bru-
non Gajewski, Starszy Cechu 
Rzemiosł Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Wejhero-
wie, Arkadiusz Kraszkiewicz, 
skarbnik miasta Wejherowa 
i Dariusz Gobis, dyrektor 
Pomorskiej Izby Rzemieślni-
czej. 

- Uczycie się dla siebie, 
a nie dla szkoły czy rodzi-
ców – zwrócił się do uczniów 
Brunon Gajewski. - Im wię-
cej umiejętności zdobędzie-
cie, tym łatwiej będzie wam 
później w pracy. W tym roku 
w pierwszych klasach naszej 
szkoły naukę rozpocznie 150 
uczniów w 16 zawodach rze-
mieślniczych i kupieckich. 

W sumie w placówce będzie 
uczyć się ponad 450 uczniów. 
To największa uczniów 
w historii naszej szkoły. Ży-
czę wam samych sukcesów. 

- Każdy nowy rok szkolny 
to nowe plany, nowe zamie-
rzenia – dodała Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. 
- Myślimy o tym, co będzie-
my robić przez te 10 miesięcy 
i jak ten czas wykorzystamy. 
Życzę wam, abyście wyko-
rzystali jak najlepiej: by był 
to czas nauki i kształcenia 
praktycznego, które pozwo-
lą wam znaleźć później wy-
marzoną i atrakcyjną pracę. 
Dla tych, którzy będą chcieli 
kontynuować naukę, są miej-
sca w szkołach ponadgimna-
zjalnych, w których zawsze 
możecie uzupełnić wykształ-
cenia. 

Życzenia sukcesów i satys-
fakcji w rozpoczętym roku 
szkolnym uczniów i nauczy-
cielom życzył również Wal-
demar Bargański, dyrektor 
szkoły. 

- Pierwszoklasistom chcę 
powiedzieć: dokonaliście 
dobrego wyboru – stwierdził 
dyrektor Bargański. - Nasza 
szkoła gwarantuje wam wspa-
niałe miejsca pracy. Dzięki 
temu, że będziecie szkoleni 
w naszej placówce przez mi-
strzów szkolących w konkret-
nych zawodach, macie przed 
sobą otwartą przyszłość. 

Uroczyste inauguracje we 
wszystkich szkołach na tere-
nie powiatu wejherowskiego 
za nami, od piątku rozpoczy-
na się normalna nauka. 

Rafał korbut

Koniec wakacji, czas do szkoły
POWIAT | Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 za nami. We wszystkich szkołach odbyły się uroczyste apele i powitanie pierwszo-
klasistów, zaś dziś - w piątek - zabrzmi pierwszy dzwonek i rozpocznie się nauka. Jakie najważniejsze zmiany czekają uczniów?
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- Uczycie się dla 
siebie, a nie dla szkoły 
czy rodziców – zwrócił 
się do uczniów Brunon 
Gajewski. - Im więcej 
umiejętności zdobę-
dziecie, tym łatwiej 
będzie wam później 
w pracy.

- Byłabym niewdzięcz-
nicą, gdybym nie pod-
kreśliła, że to bardzo 
duża zasługa pani sta-
rosty, która miała tak 
wielką siłę perswazji, 
że przekonała cały za-
rząd do tego, aby bez 
konkursu powierzyć mi 
na te dwa lata stanowi-
sko dyrektora – mówiła 
w trakcie ostatniej sesji Rady 
Powiatu Wejherowskiego.

Aby móc kierować szko-
łą, procedurę konkursową 
pozytywnie musiała przejść 
Halina Filińska. która lada 
dzień obejmie funkcję dyrek-

tora Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Rumi. 
Podobnie było w przypad-
ku Wojciecha Rogockiego, 
który został szefem Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 3 w Wejherowie.

AW

Nowi dyrektorzy szkół
POWIAT | Dwiema szkołami ponadgimnazjalnymi, które 
funkcjonują na terenie powiatu wejherowskiego, od tego 
roku szkolnego kierują nowi dyrektorzy. Bez zmiany na 
najwyższym stanowisku obyło się między innymi w Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie. Bożenie 
Conradi stanowisko dyrektora powyższej placówki do cza-
su przejścia na emeryturę powierzono bez konkursu. 
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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                                                                                                                                                203/2016/DB

Placówka, mieszcząca się 
przy ulicy Gdańskiej 146B, 
funkcjonuje w nowej struk-
turze od sierpnia br. Została 
przekształcona z Oddziału 
Banku BPH i zapewnia stałą 
obsługę gotówkową i bezgo-
tówkową dla klientów indy-
widualnych. 

– Postanowiliśmy wydłużyć 
obsługę do godziny 17.30, 
co umożliwia klientom za-
łatwienie spraw po godzi-
nach ich pracy – podkreśla 
Grzegorz Gralewski, kierow-
nik placówki. - W ramach 
nowych możliwości finan-
sowych zapewniamy inno-
wacyjne rozwiązania kredy-
towe. Można u nas połączyć 
kredyty oraz karty kredytowe 
posiadane w innych bankach, 
jak i w samym Banku BPH, 
dzięki czemu klienci mają 
możliwość obniżenia mie-
sięcznej raty kredytu. Dla 

klientów mających nadwyżki 
finansowe mamy rozwiąza-
nia które pomogą wypraco-
wać dodatkowy zysk.

Jesteśmy przekonani, że 
nasze wieloletnie doświad-
czenie w bankowości za-
pewni profesjonalną i miłą 
obsługę Klientów co prze-
łoży się na ich satysfakcję 
w codziennych kontaktach 
z nami. 

W placówce pracuje trzy-
osobowy zespół: Grzegorz 
Gralewski, kierownik, Piotr 
Dorszyński, Partner Banku 
oraz Małgorzata Kiriaka, 
doradca. Grzegorz swoje 
7-letnie doświadczenie za-
wodowe zdobywał w pracy 
w innych bankach, zarówno 
przy obsłudze klienta jak 
i na kierowniczych stanowi-
skach. Bardzo cenni sobie 
kontakt z klientem i – jak 
sam mówi - daje mu to sa-
tysfakcję w codziennej pra-
cy. Piotr natomiast od 6 lat 
jest związany z Bankiem 
BPH. Pracował w centrali 

w Gdańsku, gdzie podnosił 
swoje kompetencje w De-
partamencie Obługi Klien-
tów. Postanowił kontynu-
ować pracę z Bankiem BPH 
w nowej roli. We wrześniu 
do zespołu dołącza Małgo-
rzata, która również może 
pochwalić się  wieloletnim 
doświadczeniem w pracy 
w instytucji finansowych. 

– Wierzymy, że nasze 
produkty oraz rozwiązania 
finansowe spełnią ocze-
kiwania klientów, dlatego 
serdecznie zapraszamy do 
placówki przy ul. Gdańskiej 
146B w Wejherowie – za-
chęcają przedstawiciele pla-
cówki. 

/r/

Świetny zespół 
i ułatwienia dla klientów
WEJHEROWO | Dłuższe godziny otwarcia, zgrany zespół specjalistów, którzy dora-
dzą i pomogą klientowi oraz szeroki wachlarz spraw, które można od ręki załatwić 
– to wszystko oferuje Placówka Partnerska Banku BPH w Wejherowie. 

Jesteśmy prze-
konani, że na-
sze wieloletnie 
doświadczenie 
w bankowości 
zapewni profesjo-
nalną i miłą ob-
sługę Klientów co 
przełoży się na ich 
satysfakcję w co-
dziennych kontak-
tach z nami. 

ul. Gdańska 146B
Wejherowo
tel. 58 380 00 45 fo
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 Danuta Milewczyk na co 
dzień sprawuje funkcję dyrek-
tora Zespołu Szkół w Bożym-
polu Wielkim. W ostatnich 
wyborach samorządowych 
startowała z listy Wspólnego 
Powiatu. Mieszkanka Strze-
bielina w Radzie Powiatu 
Wejherowskiego zasiadła po 
raz pierwszy.

- Nie zdobyłam jeszcze do-
świadczenia w samorządzie 
powiatowym, ale jestem bar-
dzo ciekawa tego, co się bę-

dzie działo - mówi Danuta Mi-
lewczyk. - Cieszę się, że jako 
radna powiatowa  podejmuję 
nowe wyzwanie. Ze względu 
na funkcję, którą sprawuję, 
mam spore doświadczenie 
w zakresie współpracy z sa-
morządem gminnym.

Nowa radna jest między 
innymi członkiem Komisji 
Edukacji. Pragnie, aby jej 
działalność, przyczyniła się 
do rozwoju oświaty w powie-
cie wejherowskim. AW

Nowa radna w powiecie
POWIAT | Danuta Milewczyk została radną powiatu wej-
herowskiego. W Radzie zajęła miejsce Roberta Lorbieckie-
go, który w ostatnim czasie objął funkcję dyrektora Zarzą-
du Dróg dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego.
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Pani
ŁUCJI 

SŁOWIKOWSKIEJ
Radnej Powiatu Wejherowskiego

wyrazy głębokiego 
współczucia i słowa otuchy 

z powodu śmierci

OJCA
Ryszard Czarnecki

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego

i Radni Powiatu Wejherowskiego

Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski

i Zarząd Powiatu 
Wejherowskiego

składają

OGŁOSZENIE                           240/2016/DB
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600 km tras dla rowerzystów
Pomysł projektu powstał 

w Departamencie Turystyki 
i Promocji Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Pomorskiego. Projekt jest 
dedykowany samorządom 
lokalnym, które automa-
tycznie stały się jego be-
neficjentami zaś Samorząd 
Województwa Pomorskiego 
pełni funkcję inspiracyjną 
i koordynującą. 

W realizacji przedsięwzię-
cia, które stało się jednym 
z trzech strategicznych wo-
jewództwa,  w dużym stop-
niu wykorzystywana jest 
istniejąca infrastruktura tu-
rystyczna i drogowa: drogi 
publiczne o niskim natęże-
niu ruchu, drogi gruntowe, 
wały przeciwpowodziowe, 
drogi leśne, drogi miejskie 
oraz istniejące drogi rowero-
we. Adaptacja tych ciągów 
komunikacyjnych będzie 
polegać na dostosowaniu ich 
do wymagań turystyki rowe-
rowej poprzez modernizację 
lub przebudowę. Rezultatem 
projektu będą dwie długody-
stansowe, oznakowane trasy, 
których łączna długość wy-
niesie ponad 600 km. 

Na obu trasach zaprojekto-
wano infrastrukturę towarzy-
szącą w postaci miejsc po-
stojowych dla rowerzystów.  
Ich nowoczesna architektura 
będzie z jednej strony iden-
tyfikowalnym znakiem trasy 
a z drugiej, dzięki odpowied-
niej kolorystyce i elementom 

dekoracyjnym charaktery-
stycznym w poszczególnych 
subregionach, będzie nawią-
zywać do lokalnej tożsamo-
ści kulturowej. 

Zrealizowana w ramach 
projektu infrastruktura bę-
dzie impulsem do rozwoju 
turystyki rowerowej w regio-
nie dzięki powstającej kom-
pleksowej ofercie.  Kluczo-
we jest też wypracowanie 
modelu zarządzania i promo-
cji produktów turystycznych 
powstałych wzdłuż całej 
trasy. Oferta powstała dzięki 
zaangażowaniu  lokalnych 
przedsiębiorców, stowarzy-
szeń ma szansę wyróżnić 
dane szlaki, jak i całą trasę.

Pierwsza z projektowanych 
tras to międzynarodowy szlak 
rowerowy R-10, prowadzą-
cy przez kraje basenu Mo-
rza Bałtyckiego. W naszym 

województwie prowadzi 
wzdłuż Bałtyku począwszy 
od Ustki przez Łebę, Półwy-
sep Helski, Puck, Trójmia-
sto do wschodniej granicy 
województwa pomorskiego, 
gdzie łączy się  ze  Wschod-
nim Szlakiem Rowerowym -  
Green Velo. Przebiega przez 
liczne obszary cenne przy-
rodniczo (m.in. Słowiński 
Park Narodowy, Nadmorski 
Park Krajobrazowy, Park 
Krajobrazowy Mierzeja Wi-
ślana), nadmorskie kurorty 
(m.in. Ustka, Rowy, Łeba, 
Władysławowo, Jastarnia, 
Hel, Sopot, Krynica Mor-
ska) oraz miejscowości  ob-
fitujące w zabytki i obiekty 
regionalnego dziedzictwa 
kulturowego. 

Drugim szlakiem realizo-
wanym w ramach przed-
sięwzięcia Pomorskie Tra-
sy Rowerowe jest Wiślana 

Trasa Rowerowa. Pomorska 
część jest elementem po-
tencjalnego, narodowego 
produktu turystycznego, 
który zakłada wybudowa-
nie trasy rowerowej prowa-
dzącej wzdłuż rzeki Wisły. 
Unikalną cechą i wyróżni-
kiem projektowanej trasy 
jest możliwość  poprowa-
dzenia  jej odcinków na wa-
łach przeciwpowodziowych. 
Obszar Wiślanej Trasy Ro-
werowej charakteryzuje się 

bogatym dziedzictwem kul-
turowym opartym na daw-
nym osadnictwie tych ziem. 
Szczególnie cenne jest tu 
wiejskie budownictwo re-
gionalne, którego przykłady 
w postaci licznych domów 
podcieniowych, drewnia-
nych chat, wiatraków czy 
ryglowych i ceglanych ko-
ściółków można oglądać we 
wielu żuławskich wsiach. 
Wiślana Trasa Rowerowa 
to też niezapomniana  przy-

goda z gotykiem. Na trasie 
lub w jej bliskiej okolicy do 
zwiedzania zachęcają perły 
ceglanej, średniowiecznej 
architektury.  

Prace inwestycyjne nad 
przedsięwzięciem dopiero 
się rozpoczęły i będą trwały 
do roku 2020. Równolegle 
będą prowadzone działania 
przyczyniające się do po-
wstawania produktów tury-
stycznych i ich promocji.

Pomorskie Trasy Rowerowe to projekt, którego inspiratorem jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zakłada wybu-
dowanie dwóch długodystansowych tras rowerowych z dedykowaną infrastrukturą miejsc odpoczynku dla rowerzystów. 
Przebieg tras będzie wpisywał się w sieć ogólnoeuropejskich szlaków rowerowych Euro Velo.

Do udziału w spotkaniu 
z popularną aktorką za-
chęca Miejska Biblioteka 
Publiczna, która popular-
ną akcję organizuje przy 
współpracy z Miejskim 
Domem Kultury. 

Reda po raz kolejny włą-
cza się do akcji Narodowe-
go Czytania. Dzięki temu 
na nowo będzie można 
odkryć powieść Henryka 
Sienkiewicza. Dodatkowo 
istniała będzie możliwość 
spotkania z Katarzyną Fi-
gurą, która zadeklarowała 
udział w popularnej akcji. 

- Tegoroczna edycja Na-
rodowego Czytania zorga-
nizowana będzie w nieco 

Kasia Figura przeczyta „Quo Vadis”
REDA | W pierwszy weekend września cała Polska czytała będzie „Quo Vadis”. W Redzie 
z wybranymi fragmentami książki Henryka Sienkiewicza mieszkańców i przyjezdnych za-
znajomi Katarzyna Figura.

odmiennej formie, bo będzie 
to spotkanie z muzyką i lite-
raturą - wyjaśnia Bożena Na-
tzke, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Re-
dzie. - W redzkim amfiteatrze 
wybrane fragmenty powieści 
Henryka Sienkiewicza czy-
tała będzie popularna aktor-
ka, Katarzyna Figura. Całość 
uświetni występ Duetu Jazzo-
wego. 

Akcja zorganizowana zosta-
nie w pierwszą niedzielę wrze-
śnia od godz. 16. Głównym 
celem spotkania w redzkim 
amfiteatrze będzie promocja 
czytelnictwa. Chodzi również 
o zachęcenie mieszkańców 
do integracji i spędzenia wol-
nego czasu w nieco odmienny 
sposób. Warto zaznaczyć, że 
niesprzyjające warunki mogą 
sprawić, że Narodowe czyta-
nie zorganizowane zostanie 
w Fabryce Kultury. 

AWFo
t. 

D
or

ot
a 

N
el

ke
/w

w
w.

gd
yn

ia
.p

l

REKLAMA                           243/2016/DB



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Już w najbliższą sobotę 
3 września br. w całej Pol-
sce odbędzie się po raz piąty 
pod patronatem Prezyden-
ta RP Narodowe Czytanie. 
W tym roku do wspólnego 
czytania wybrana została 
powieść historyczna Hen-
ryka Sienkiewicza „Quo 
vadis’’. Do akcji po raz 
kolejny włączyła się Powia-
towa Biblioteka Publicz-

na w Wejherowie i Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Wejherowie. 

W Liceum Ogólnokształ-
cącym nr 1 przy ul. Buko-
wej 1 w Wejherowie o godz. 
10:00 rozpocznie się Narodo-
we Czytanie z udziałem m.in. 
Starosty Wejherowskiego 
Gabrieli Lisius, Etatowego 
Członka Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego Wojciecha 

Robakowskiego oraz Wójt 
Gminy Linia Bogusławy En-
gelbrecht, a także dyrekcji 
szkoły, nauczycieli, rodzi-
ców, uczniów i absolwentów 
placówki. Ponadto w auli 
szkoły zostaną odczytane 
i zainscenizowane fragmenty 
powieści, które zaprezentują 
członkowie Teatru „Prawie 
Lucki” i studenci krakowskiej 
PWST – absolwenci szkoły. 

Od września br. w Powia-
towej Bibliotece Publicz-
nej w Wejherowie reali-
zowany będzie projekt 
pn.: ,,Z książką na start’’. 
Organizatorem przedsię-
wzięcia jest Wojewódzka  
i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Gdańsku oraz 
Fundacja Metropolia Dzie-
ci. 
Akcja skierowana jest do 
dzieci w wieku do 6 lat, 
a jego głównym celem 
jest promocja czytel-
nictwa i edukacji 
wśród najmłod-
szych. − Jest to 
kompleksowy 
i innowacyjny 
projekt, ma-
jący na celu 
rozwój kre-
atywności 

dzieci, zachęcanie do czyta-
nia książek oraz wskazanie 
rodzicom możliwości spę-
dzenia czasu  z dziećmi, dba-
jąc o ich prawidłowy rozwój 
- mówi Jacek Thiel- etatowy 
członek Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego. 
W czasie pierwszej wizy-
ty w bibliotece dziecko 

otrzyma pakiet startowy, 
w nim m.in. Kartę do Kul-
tury (kartę biblioteczną), 
darmową książkę dopa-
sowaną do jego wieku  
i zainteresowań oraz Pasz-
port Biblioteczny, do które-
go będzie wbijana pieczątka 
za każdym razem gdy od-
wiedzi jedną z bibliotek bio-
rących udział w projekcie. 

Gdy dziecko uzbiera 10 
pieczątek, otrzyma 

imienny dyplom, 
potwierdzający 

jego czytel-
nicze zain-

teresowa-
nia.

„Quo vadis” w Wejherowie

Rusza projekt ,,Z książką na start’’!

Oprawę muzyczną zapewnią 
uczniowie liceum. Występom 
towarzyszyć będzie prezenta-
cja mini wykładów na temat 
genezy powieści noblisty 
oraz projekcja fragmentów 
ekranizacji „Quo vadis”. 

Z kolei od godz. 11:00 
w Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej przy ul. Dworcowej 7  
w Wejherowie „Quo Vadis” 
czytać będą przedstawiciele 
różnych grup zawodowych, 
w tym Etatowy Członek Za-
rządu Powiatu Wejherow-
skiego Jacek Thiel, Wice-
przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa Marcin Drewa, 
Leśniczy Leśnictwa Kąpino 
Marcin Kowalski, Naczelnik 
Prewencji Komendy Stra-
ży Miejskiej w Wejherowie 
Marek Głowienkę, Przed-

stawiciel Komendy Powia-
towej Państwowej Straży 
Pożarnej, Przedstawiciel Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie, Dziekan Ka-
szubsko- Pomorskiej Szkoły 
Wyższej w Wejherowie Beata 
Dudzińska – Huczuk, Prezes 
Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków Longina Wysoc-
ka, poeta-prozaik Stanisław 
Janke, a także redaktorzy 
lokalnej prasy. Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Wej-
herowie zachęca uczestników 
do przyniesienia własnego 
egzemplarza „Quo Vadis”, 
w celu uzyskania okoliczno-
ściowej pieczęci.

Tegoroczna lektura zosta-
ła wybrana podczas interne-
towego głosowania spośród 
pięciu propozycji. Dzieło 

Sienkiewicza konkurowało 
z „Chłopami” Władysława 
St. Reymonta, „Weselem” 
Stanisława Wyspiańskiego, 
„Popiołami” Stefana Żerom-
skiego oraz powieścią Marii 
Dąbrowskiej „Noce i dnie”. 
Akcja Narodowe Czytanie 
organizowana jest przez Pre-
zydenta RP od 2012 r. Została 
zainicjowana wspólną lektu-
rą „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. W 2013 r. cała 
Polska czytała dzieła Alek-
sandra Fredry, rok później 
„Trylogię” Henryka Sienkie-
wicza, natomiast w ubiegłym 
roku przez ponad 10 godzin 
w warszawskim Ogrodzie 
Saskim powieść Prusa czytali 
znani aktorzy. W całej Polsce 
„Lalkę” przeczytano w ponad 
1600 miejscowościach.
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Problem ten dotyczy 
wszystkich bez wyjątku, 
od mikro przedsiębiorców 
poczynając na dużych kor-
poracjach skończywszy 
i odnosi się to zarówno do 
klientów indywidualnych, 
jak i klientów instytucjo-
nalnych.
W Kaszubskim Banku 
Spółdzielczym Doradcy 
Klienta codziennie mierzą 
się z wyzwaniem, jakim 
jest niewątpliwie „utrzy-
manie Klienta”. Jest to 
niezwykle trudne, bowiem 
klient przychodzący do 
Banku zamknąć rachu-
nek, czy lokatę często jest 
już zdecydowany, a jego 
decyzja poparta jest wie-
loma argumentami m. in. 
ekonomicznymi.
W Kaszubskim Banku 
Spółdzielczym codzien-
nością stały się rozmowy, 
w których klienci infor-
mują: „Konkurencja pro-
ponuje mi konto za 0 zł /  
lokatę na x% /  kredyt za 
0%  bez prowizji…”. 
Jak się jednak niejedno-
krotnie okazuje po podpi-
saniu umowy u konkurencji 
- nie zawsze warunki pro-
ponowane podczas pierw-
szej rozmowy – pokrywają 
się z rzeczywistością.
Kaszubski Bank Spół-
dzielczy od zawsze bazuje 
na jasnych i czytelnych 
warunkach.  Komplemen-
tarna oferta skierowana 
do każdego sektora oraz 
indywidualne podejście do 
każdego klienta to cechy, 
które wyróżniają ten bank 
na tle konkurencyjnych 
banków komercyjnych.
Nie funkcjonują tu systemy 
scoringowe – wrzucające 
klienta w program „zeroje-
dynkowy” określający jego 
zdolność kredytową. Tutaj 
każdy wniosek rozpatry-
wany jest indywidualnie.
W Kaszubskim Banku 
Spółdzielczym liczą się lu-
dzie – i mimo, że brzmi to 
jak banał – to każdy klient 
może się o tym sam prze-
konać.
Jest tak np. w przypadku 
Pana Tadeusza Dębskiego , 
który jest właścicielem fir-
my ITD Sp. z O.O.:
- Nasza współpraca – z Ka-
szubskim Bankiem Spół-
dzielczym (przy redakcji) 
zaczęła się bardzo dawno, 
bo w 1985 roku, kiedy 
w kraju funkcjonowała 
jeszcze gospodarka socja-
listyczna. Wówczas budu-
jąc swoją pierwszą firmę 
korzystałem z kredytu ban-

Powroty cieszą najbardziej…
WEJHEROWO | W dzisiejszych czasach – w dobie gdy rynkiem rządzi cena poważnym problemem każdego przedsiębiorcy stała 
się lojalność klienta. 

kowego. W tamtych czasach 
Kaszubski Bank Spółdziel-
czy funkcjonował i wyglądał 
zupełnie inaczej i raczej na 
tym zakończę te wspomnie-
nia... Przez następne lata, 
gdy już trwała transformacja 
w Polsce i zachodziły wielkie 
zmiany, moja firma również 
się rozwijała. Trzeba było 
korzystać z usług banko-
wych i jakoś tak się składa-
ło, że nadal Bank Kaszubski 
istniał w naszych relacjach. 
Kilka razy zmienialiśmy ob-
sługujące nas banki, ale po 
2-3 latach wracaliśmy i bez 
większych problemów na-
wiązywaliśmy nowe relacje 
biznesowe. Co ciekawe - Ka-
szubski Bank Spółdzielczy 
zawsze proponował wyższą 
jakość usług i lepsze warunki. 
Tak więc obie strony wycią-
gały z tych powrotów prawi-
dłowe wnioski. Ostatni nasz 
powrót to marzec bieżącego 
roku i mam nadzieję, że ta 
współpraca będzie się ukła-

dała długo, przyjaźnie i dla 
obu stron korzystnie. 
Innymi przedsiębiorcami, 
którzy mimo kilkuletnie-
go „rozwodu” zdecydowali 
się na powrót do Kaszub-
skiego Banku Spółdzielcze-
go są Państwo Mirosława 
i Krzysztof Szczęsny prowa-
dzący Zakład poligraficzny 
WEJHERPLAST.
- Byliśmy klientami Kaszub-
skiego Banku Spółdzielczego 
w latach 80-tych, gdy zaczę-
liśmy działalność – tłumaczy 
Pani Mirosława Szczęsna. 
- Wtedy był to jedyny bank 
w Wejherowie obsługujący 
małe zakłady rzemieślni-
cze. W miarę rozwoju mojej 
firmy potrzebne nam były 
nowe produkty bankowe, 
łatwy dostęp do kredytów, 
elastyczność... Szukając 
lepszych warunków obsługi 
przenieśliśmy rachunek do 
innego banku. Później jesz-
cze dwukrotnie zmieniali-
śmy współpracujący z nami 

bank, za każdym razem uzy-
skując lepsze warunki. Jed-
nak w ostatnich latach, jak 
chyba zauważyli wszyscy 
prowadzący swoje firmy, 
banki zaprzestały współ-
pracy i rozmowy ze swoimi 
klientami zamieniając ich 
na  anonimowym numer, 
który albo spełnia warunki 
albo nie. Szukając dogodnej 
oferty kredytu w rachunku 
bieżącym złożyliśmy wnio-
sek do Kaszubskiego Banku 
Spółdzielczego. 
- W Kaszubskim Banku 
Spółdzielczym spotkali-
śmy się z bardzo życzli-
wą, kompetentną obsługą. 
Nasze wyniki finansowe 
omawialiśmy z analitykiem 
„przy biurku” – dodaje Pani 
Mirosława Szczęsna. - Od 
kilku lat ponownie jeste-
śmy bardzo zadowolony-
mi  klientami Kaszubskiego 
Banku Spółdzielczego. Ze 
strony banku mamy boga-
tą, kompletną, całkowicie 

zaspokajającą nasze po-
trzeby obsługę rachunku. 
Internetowy system obsługi 
rachunku bankowego jest 
bardzo przejrzysty, dosko-
nale zabezpieczony - działa 
bez zarzutu. W razie potrzeb 
kredytowych rozmawiamy 
i negocjujemy warunki - co 
jest dla nas bardzo ważne - 
bezpośrednio z osobami de-
cyzyjnymi. Cieszymy się, że 
„mały” bank, jakim jest Ka-
szubski Bank Spółdzielczy, 
tak dobrze konkuruje z wiel-
kimi potentatami. Z dumą 
możemy powiedzieć, że je-
steśmy obsługiwani przez 
„NASZ BANK”.
– Klienci mają prawo de-
cydować o swoim biznesie 
i mimo, że zawsze staramy 
się ich przekonać by zostali 
w naszym Banku, nierzadko 
negocjując z nimi warunki 
umowy, to do nich należy 
ostateczna decyzja. – mówi 
Jerzy Liszniański – wice-
prezes Kaszubskiego Banku 

Spółdzielczego. -  W bizne-
sie nie ma miejsca na wza-
jemne obrażanie się na sie-
bie. Jeśli klient decyduje się 
na przejście do konkuren-
cyjnego banku komercyj-
nego, lecz po czasie wraca, 
to jest to dowód na to, że 
nasza praca ma sens i jako 
Bank posiadamy atrakcyj-
ną (korzystną) ofertę i nie 
mamy się czego wstydzić 
względem naszej konkuren-
cji. Potwierdza to również 
nagroda, którą otrzymaliśmy 
14 czerwca w Hotelu Westin 
w Warszawie podczas finału 
XXIV edycji konkursu „Naj-
lepszy Bank” organizowane-
go przez Gazetę Bankową. 
Znaleźliśmy się wśród dzie-
sięciu najlepszych banków 
w kategorii mały i średni 
Bank Spółdzielczy. Takie 
wyróżnienia są dla nas bar-
dzo ważne, lecz muszę przy-
znać… 
Powroty klientów 
cieszą nas najbardziej…
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Dr Szarek najpierw pojechał 
do Piaśnicy, gdzie odwiedził 
miejsca pamięci pomordo-
wanych przez hitlerowców. 
Wizyta miała jeszcze jeden 
aspekt – udało się odnaleźć 
nowe dokumenty i usta-
lić nowe fakty dotyczące 
zbrodni piaśnickiej. Śledczy 
IPN-u  w niemieckich archi-
wach odnaleźli dokumenty 
zawierające zeznania opraw-
ców, a także filmy zawiera-
jące pewne dane, powiązane 
z wydarzeniami, jakie miały 
miejsce w Piaśnicy. 
Badania miały miejsce 
w czerwcu bieżącego roku, 
a wzięli w nich udział pra-
cownicy Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej – Ko-
misji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu 
w Gdańsku oraz pracowni-
cy Muzeum Piaśnickiego 
w Wejherowie. 
W czasie wizyty w muzeum 
prezes IPN-u zapoznał się 
z rezultatami poszukiwań 
w zagranicznych archiwach 
dokumentów, obejrzał też 
pamiątki, które udało się do 
tej pory zebrać w niedawno 
utworzonej instytucji. Wi-

zyta była również okazją do 
oficjalnego uruchomienia 
w sieci strony internetowej 
muzeum.
Warto dodać, że Muzeum  
Piaśnickie od początku 2016 
roku współpracuje z oddzia-
łem IPN w Gdańsku w za-
kresie badań nad okoliczno-
ściami zbrodni popełnionej 
przez Niemców w lasach 
Piaśnicy w pierwszych mie-
siącach II wojny światowej. 
Obie instytucje prowadzą 
wspólne kwerendy w archi-
wach niemieckich. 
Poszukiwania dokumentów 
rozpoczną się niebawem 
również w archiwach w Sta-
nach Zjednoczonych. 

- Udało nam się dzięki kam-
panii informacyjnej pozy-

skać pamiątki do wystawy 
stałej – wyjaśniła Teresa 
Patsidis, dyrektor Muzeum 
Piaśnickiego w Wejhero-
wie. - Wśród nich jest gryps 
pisany przez jedną z sióstr 
Panek po aresztowaniu jej 
przez Niemców. Siostry Ka-
zimiera i Stanisława - córki 
dr. Franciszka Panka, leka-
rza i działacza społecznego 
przedwojennego Wejhero-
wa – zostały zamordowane 
w Piaśnicy. Muzeum sys-
tematycznie czyni starania, 

aby odnaleźć jak najwięcej 
artefaktów, które wzbogacą 
zbiory instytucji i sprawią, 
że wystawa będzie cieszyć 
się dużym zainteresowaniem 
zwiedzających. 
Prezes odniósł się zarówno 
do prowadzonych badań, jak 
i współpracy z wejherow-
skim muzeum. 
- Cieszę się, że taka placów-
ka istnieje - powiedział dr 
Jarosław Szarek, prezes IPN. 
- Wspieranie takich inicja-
tyw jest realizowaniem misji 

IPN-u. To miejsce świadczy 
op tym, iż pamięć o pomor-
dowanych jest wciąż żywa. 
A teraz, korzystając z nowo-
czesnej techniki, wiele osób 
będzie mogło poznać histo-
rię tych pomorskich Palmir. 
Dzięki temu muzeum i i stro-
nie internetowej osób, które 
dowiedzą się o tej strasznej 
zbrodni i o wymordowaniu 
polskiej elity, będzie coraz 
więcej. 
Przypomnijmy: Muzeum 
Piaśnickie w Wejherowie 

zostało powołane dnia 16 
grudnia 2015 roku. Siedzi-
bą instytucji będzie willa dr. 
Franciszka Panka w Wejhe-
rowie (obecna nazwa - Vil-
la Musica). Ponieważ jednak 
budynek (który był siedzibą 
Gestapo i miejscem zarządza-
nia działaniami związanymi 
z egzekucjami w Lasach Pia-
śnickich) wymaga general-
nego remontu, tymczasowo 
muzeum ma tymczasową sie-
dzibę przy ul. Św. Jacka 11/2. 
Rafał korbut

Prezes IPN z wizytą w Piaśnicy i Wejherowie
POWIAT | Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, odwiedził powiat wejherowski. Wizyta miała na celu przede 
wszystkim zacieśnienie współpracy pomiędzy IPN a Muzeum Piaśnickim w Wejherowie. 
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- Udało nam się dzięki 
kampanii informacyjnej 
pozyskać pamiątki do 
wystawy stałej – wyjaśniła 
Teresa Patsidis, dyrektor 
Muzeum Piaśnickiego 
w Wejherowie.
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Budowa własnego 
domu dla wielu 
osób może okazać 
się lepszą alter-
natywą niż zakup 
mieszkania, gdyż 
w cenie mieszka-

nia można zbudować własny dom. Jaki dom? Dom ekolo-
giczny, energooszczędny i z wysokiej jakości materiałów. 
Energooszczędny dom, którego budowa zajmuje trzy mie-
siące – to produkt oferowany przez firmę Zielone Domy. 
Firma Zielone Domy jest znanym w Polsce producentem 
domów energooszczędnych i pasywnych w technologii 
szkieletu drewnianego. Do budowy domów wykorzystuje 
wyłącznie drewno iglaste, suszone komorowo, najwyższej 
jakości z certyfikatem CE.
Firma zapewnia kompleksową realizację inwestycji od fun-
damentów po wyposażenie domu w systemy techniczne. 

Ponadto zapewnia profesjo-
nalne doradztwo w zakresie 
doboru rozwiązań materiało-
wych, jak i technicznych. Jednym słowem – nie musisz sam 
organizować budowy i znać się na wszystkim – my zrobimy 
to za Ciebie. Poprzez kompleksową realizację inwestycji za-
pewniamy Klientowi komfort i bezpieczeństwo.
Już po 3 miesiącach możesz stać się właścicielem własne-
go, ekologicznego i energooszczędnego domu. Koszt wy-
budowania prezentowanego poniżej domu do stanu de-
weloperskiego, a więc do takiego w jakim deweloperzy 
oferują mieszkania, to wydatek rzędu 189 tys. zł. 
Konstrukcja domów jest tak przygotowana, by dom był 
bardzo ciepły i miał znikome zapotrzebowanie energetycz-
ne. Orientacyjny koszt ogrzewania prezentowanego domu 
to około 2 tys. zł rocznie. 
Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, która udziela 
20-letniej gwarancji na konstrukcję domu. W ciągu 15 lat 

istnienia firmy zaufały mam setki klientów, którzy z satys-
fakcją oceniają efekty naszej pracy. A to wszystko dzięki: 
profesjonalnym ekipom budowlanym w wieloletnim do-
świadczeniem; wysokiej jakości stasowanych materiałów; 
bogatemu wyposażeniu w standardzie; innowacyjnym sys-
temom; szybkiej i terminowej realizacji prac; niskim kosz-
tom eksploatacji domów; szerokiej ofercie projektów do-
mów, z których każdy dostosowujemy do potrzeb naszych 
klientów; indywidualnemu podejściu do klienta.
Naszym priorytetem jest budowa domu o najwyższej jako-
ści, idealnie trafiającego w potrzeby klienta. Z pasją anga-
żujemy się w każdą inwestycję. 
Ciesz się życiem, a my w tym czasie zbudujemy Twój Dom. 
Podejmij pierwszy krok ku wolności oraz niezależności 
i umów się z naszym doradcą: 698-284-115. 
 /opr. raf/

10

Dom zamiast
mieszkania

Myśl o własnym domu z ogródkiem towarzyszy większości z nas 
od zawsze. To nie tylko marzenie o własnej przestrzeni życiowej, 
ale i marzenie o wolności i niezależności. Czy aż tak trudno jest 
zrealizować nasze marzenie? Nie, to prostsze niż myślisz.

tel: 698 284 115

REKLAMA                                                                                    40/2016/PR



Doskonałe 
mieszkanie 
na start
Wiele osób szukając swojego pierwszego mieszkania roz-
gląda się za lokalem niewielkim i – nie ukrywajmy – nie-
drogim. Naprzeciw takim klientom wychodzi deweloper 
Multidom, który buduje osiedle Starter w Bolszewie.

Osiedle Starter w Bolszewie przy uli-
cy Długiej to kolejna już inwesty-
cja pod marką  Multidom. Obecnie 
realizowany jest I etap, który zakła-
da budowę 20 niewielkich mieszkań 
w bardzo atrakcyjnych cenach – pra-
wie połowa mieszkań będzie dostęp-
na w cenie poniżej 100 tys. zł. Doce-
lowo osiedle składać się będzie z sze-
ściu budynków. 
W pierwszym budowanym obiek-
cie zostały zaprojektowane mieszka-
nia jednopokojowe (o powierzchni 
ok. 20 m2) oraz dwupokojowe (o po-
wierzchni ok. 30 m2) o bardzo funk-
cjonalnym układzie pomieszczeń, za-
pewniającym optymalne wykorzysta-

nie całej powierzchni. Co istotne dla 
przyszłych mieszkańców zwarta bry-
ła budynku oraz zastosowanie nowo-
czesnych i sprawdzonych technolo-
gii zapewnia niskie koszty utrzyma-
nia mieszkania.
Atutem nowego osiedla jest lokaliza-
cja, która gwarantuje bardzo dobrą 
komunikację zarówno z Wejherowem 
jak i z Trójmiastem. Osoby pragnące 
rozwijać swój biznes znajdą tu rów-
nież miejsce na prowadzenie swojej 
firmy – na parterze zaprojektowano 
bowiem lokale usługowe. 
Mieszkania na Osiedlu Starter do-
stępne będą w bardzo atrakcyjnych 
cenach, zaczynających się od 91 tys. 

300 zł, miesięczna rata kre-
dytu wyniesie wówczas 
tylko 373 zł (szacunkowa 
wartość miesięcznej raty 
kredytu po uwzględnie-
niu dopłaty w programie 
MDM dla singli/par bez-
dzietnych , przy założe-
niu 30 letniego okresu 
spłaty kredytu oraz opro-
centowania na poziomie 
3,5%). 
Mieszkania objęte są rządo-
wym programem MDM. Plano-
wane zakończenie budowy I eta-
pu to II połowa 2017 roku.  
 /raf/

REKLAMA                                                                                   17/2016/PS

11

16 września
kolejny dodatek 
      już



Inwestycje deweloperów

miasto: Rumia
ulica: Owsiana
inwestor:  Mega Inwest
www.megainwest.pl

Osiedle Biała Rzeka

Wejherowo / Reda / Rumia / Okolice

miasto: Reda
ulica: Krokusowa
inwestor: Orlex invest
www.orlexinvest.pl

Osiedle Krokusowe

miasto: Reda
ulica: Ogińskiego 
inwestor: Multidom
www.multidom.pl

Willa Prima
miasto: Bolszewo
ulica: Długa
inwestor: Multidom
www.multidom.pl

Osiedle Starter w Bolszewie

miasto: Pętkowice
ulica: aleja Golfistów
inwestor: TS  Development
www.sierrapark.pl

Sierra Park

ChCesz wiedzieć więCej?  
reklama@expressy.pl



Inwestycje deweloperów
Gdańsk / Sopot / Gdynia

miasto: Gdynia
ulica: Australijska
inwestor: Allcon 
www.allcon.pl

Osiedle Gdyńskie

miasto: Gdynia
ulica: Batorego
inwestor: AB Inwestor
www.abinwestor.pl

Batorego 7

miasto: Gdańsk
ulica: Beniowskiego
inwestor: Euro Styl
www.eurostyl.com.pl

Idea

miasto: Gdynia
ulica: Krynicka
inwestor: Ekolan
www.ekolan.pl

Merano Park

miasto: Gdańsk
ulica: Kartuska
inwestor: Hossa
www.hossa.gda.pl

Jasień Bulwary

ChCesz wiedzieć więCej?  
reklama@expressy.pl
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Deweloperzy będą 
mniej budować?
Hossa na rynku mieszkaniowym trwa, ale niektóre planowane zmiany 
związane z rynkiem mogą wpłynąć na obniżenie aktywności nabywców. 
Czy w opinii firm realny wpływ na zmianę sytuacji rynkowej może 
mieć np. wzrost do 20 proc. wkładu własnego do kredytów, brak dopłat 
w MdM, podniesienie stóp procentowych i odpływ klientów inwestycyj-
nych, wprowadzenie programu Mieszkanie+, czynnik demograficzny lub 
rosnące koszty kredytów i zmniejszająca się zdolność nabywcza klien-
tów, albo pogorszenie się sytuacji gospodarczej w kraju? Czy dewelope-
rzy myślą o wyhamowaniu produkcji mieszkań?

mirosław kujawski, członek zarządu 
Lc corp S.A.:
Deweloperzy w ostatnich miesiącach 
wprowadzili sporo nowej oferty, w da-
nych GUS widzimy spadek wydawanych 
pozwoleń na budowę, co w przyszłości 
powinno się przełożyć na mniejszą po-
daż.

Wioletta kleniewska, dyrektor mar-
ketingu i sprzedaży w Polnord S.A.:
Pewnego wyhamowania oczekujemy 
od roku 2018 w związku z wygaszaniem 
MdM oraz wprowadzaniem nowego 
rządowego programu ukierunkowane-
go m.in. na wynajem lokali. Na decyzje 
zakupowe klientów już obecnie prze-
kładają się takie czynniki jak wzrost wy-
maganego wkładu własnego, czy wpro-
wadzony podatek bankowy, które pod-

noszą koszt kredytu. Są to jednak zmia-
ny, do których rynek płynnie się dosto-
sowuje.

małgorzata ostrowska, członek za-
rządu J.W. construction Holding 
S.A.:
Jeśli gospodarka będzie stabilna, do-
bra sytuacja na rynku nieruchomości 
może mieć charakter długoterminowy. 
Należy przygotować się także na gor-
sze dni. Koniec rządowego programu 
MdM w 2018 roku może w dłuższym 
terminie spowodować zmniejszenie ak-
tywności klientów na rynku deweloper-
skim. Obecnie jednak korzystamy z do-
brej koniunktury. W najbliższym czasie 
planujemy rozpoczęcie realizacji kolej-
nych projektów mieszkaniowych m.in. 
w Gdyni.     /raf/
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meble z palet
  - ekologia i oryginalność

Meble z recyklingu? A czemu nie! Starannie wykonane staną się zarówno praktycznym 
wyposażeniem pokoju lub ogrody, ale też nietuzinkową ozdobą. 

Od pewnego czasu modne są meble z palet. 
I nic dziwnego - palety są bowiem wdzięcznym 
materiałem i łatwo można z nich wykonać wie-
le przedmiotów domowego użytku. Takie me-
ble mają wiele zalet. Są tanie, trwałe, niepo-
wtarzalne, a do tego ekologiczne. Można we 
własnym zakresie, bez dużego wysiłku, stwo-
rzyć nowy mebel niewielkim kosztem. 
Meble z palet nadają się do domu, ale szcze-
gólnie popularne są do ogrodów i na tarasy 
oraz balkony. A dlaczego stały się tak popular-
ne? Przede wszystkim są tanie, paleta kosztuje 
(w zależności od rozmiaru) od 10 do 40 zł. Me-
ble z nich wykonane są Praktyczne i oryginal-
ne, a w dodatku można je wykonać samemu 

i to bez konieczności używania wyspecja-
lizowanych narzędzi. Poza 

tym pale-

ty mają taką konstrukcję, że ich 
budowa umożliwia niemal 
nieograniczone możli-
wości aranżacyjne. 
Można więc 
z nich zro-
bić np. stół, 
krzesła, łóż-
ko, stolik ka-
wowy, ławę, 
stolik pod tele-
wizor, a nawet 
wieszak na ubra-
nia. Wszystko za-
leży od pomysłu 
i starannego wyko-
nania. 
Rafał korbut
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Na zakończenie waka-
cji Miejski Dom Kultury 
w Rumi zaprosił tancerki z 
gdyńskiej grupy tanecznej 
„ARS Dance” oraz muzyków 
grających na bębnach. Upal-
ne słońce i gorące rytmy za-
chęciły mieszkańców Rumi 
do wspólnej zabawy. 

Najpierw był energetycz-
ny pokaz samby, a potem 
praktyczne warsztaty dla 
wszystkich, którzy przyszli 
zobaczyć występ. Swoich sił 
w parku próbowały nie tylko 

panie, ale również panowie. 
Niektórym bardzo ciekawie 
wychodziły te próby, dlatego 
tancerki zaprosiły dwie osoby 
na scenę.

Na zakończenie Rumskie-
go Rio organizatorzy zapla-
nowali prawdziwy korowód. 
Taneczny pochód przeszedł 
jeszcze ulicami miasta, wzbu-
dzając zainteresowanie prze-
chodniów i kierowców. W 
ten kolorowy sposób Miejski 
Dom Kultury pożegnał waka-
cje 2016.

- Bardzo lubię latynoskie 
rytmy. Nie miałam okazji być 
w Brazylii, a zawsze chciałam 
zobaczyć prawdziwy karna-
wał. Taką namiastkę mamy 
dzisiaj w Rumi. To świetny 
pomysł. Gratuluję pomysło-
dawcom. Może w przyszłym 
roku Rumia zorganizuje fe-
stiwal samby i zaprosi zespół 
z Brazylii – powiedziała pani 
Barbara, która wzięła udział 
w pokazie i warsztatach sam-
by.

/kor/
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Już w najbliższy piątek 
w Wejherowie spotkają się 
miłośnicy rapu i hip-hopu. 
W Parku Miejskim odbę-
dzie się pierwsza edycja 
Open Air Hip-Hop Festival. 
Gwiazdami imprezy będą 
Gedz, Mielzky i Rasmenta-
lism. Wydarzenie rozpoczy-
na się o godz. 16, a wstęp 
jest bezpłatny.

Open Air Hip Hop Festi-
val (OAHHF) to pierwsze 
wydarzenie w Wejherowie 
dedykowane kulturze hip-
hopowej. Wszystko zaczęło 
się od pomysłu i inicjatywy 
Mateusza Dolatty „Endi 
NDZ”, który zgłosił projekt 
do głosowania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 
w Wejherowie.

To, że pierwsza edycja Fe-
stivalu odbywa się właśnie 
w tym roku, nie jest przy-
padkowe. Hiphop w Wejhe-
rowie obchodzi w tym roku 
swoje osiemnaste urodziny, 
bo właśnie w 1998 roku od-
był się tu pierwszy koncert 
hiphopowy.

Fani mocnego brzmie-
nia datę 3 września (sobo-
ta) powinni zapisać sobie 
w kalendarzach. O godz. 16 
wystartuje drugi festiwal 
w ten weekend - kolejna 
edycja Open Arts Festival. 
W wejherowskim parku 
miejskim zaprezentują się 
Fosfor, Mechanism i Red-
ford, a gwiazdą wieczoru 
będzie Luxtorpeda.

- Luxtorpeda jest w trasie 

z nową płytą, więc będzie 
to gratka dla wiernych fa-
nów zespołu, ale na pewno 
nie zabraknie też dobrze 
znanych przebojów - mówi 
Sebastian Niewola, koor-
dynator Festivalu. - Z ko-
lei Fosfor pracuje obecnie 
nad kolejnym albumem, 
więc pewnie usłyszymy 
także nowy materiał. Na-
tomiast Mechanism grał 
już na OARFie, ale zmie-
nił się nieco charakter jego 
twórczości, więc będzie 
ciekawie. Z kolei Redford 
to dobry, tradycyjny rock 
z elementami indie i bluesa, 
połączenie młodzieńczej 
energii z tekstami o poważ-
nej treści.

/AW/

Dwa festiwale już w weekend!
WEJHEROWO | To będzie wyjątkowo muzyczny weekend. W piątek w wejherowskim 
parku odbędzie się pierwsza edycja Open Air Hip-Hop Festival, a w sobotę Open Arts 
Festival, którego gwiazdą będzie Luxtorpeda. 

Brazylijskie Rio
RUMIA | W rumskim Parku Starowiejskim zagościły brazylij-
skie rytmy. Scenę Letnią opanowały tancerki samby. 
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Na imprezie pojawili się m. 
in.: Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski, Bogdan Boru-
sewicz, wicemarszałek Sena-
tu, Ryszard Kalkowski, wójt 
gminy Szemud, Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy, 
Henryk Skwarło, wójt gminy 

Wejherowo oraz Piotr Bo-
chiński i Bogdan Tokłowicz, 
wiceprezydenci Wejherowa. 

Tradycyjnie na początku od-
prawiona została dziękczyn-
na msza święta. Oficjalne 
otwarcie uroczystości odbyło 
się na szemudzkim boisku. 

W ramach imprezy przygoto-
wano między innymi zawody 
„Biegnij z Wójtem po zdro-
wie”, występy artystyczne, 
przeróżne konkursy i zabawy 
z nagrodami. Dożynki zakoń-
czyła zabawa taneczna przy 
muzyce na żywo. /raf/

Dziękowali za plony i świetnie się bawili
SZEMUD | Wielkie święto rolników, jakim są dożynki powiato-
wo-gminne, za nami. Mieszkańcy i goście stawili się licznie 
w Szemudzie, by podziękować za udane plony. 
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Janowska Biesiada to co-
roczny festyn rodzinny, orga-
nizowany pod koniec wakacji. 
Podczas tegorocznej edycji 
atrakcji i dobrej zabawy nie 
brakowało.

Była więc świetna zabawa 
z Klaunem Pinezką, na scenie 
zaprezentowała się Natalia 
Górska, a miś Teddy Eddie 

rozbawił dzieci, ucząc je jed-
nocześnie języka angielskie-
go.

Ponadto odbyły się zajęcia 
na trampolinach Jump Fitness 
i wręczono nagrody dla zwy-
cięzców XX konkursu na naj-
piękniejsze ogrody i balkony. 
Nie zabrakło też doskonałej 
muzyki na żywo. Widzowie 

mogli posłuchać piosenek 
Anny Jantar w wykonaniu 
Anny Żebrowskiej oraz wspa-
niałego, energetycznego kon-
certu Jose Torres & Havana 
Dreams.

Na zakończenie do póź-
nej nocy trwała biesiada pod 
gwiazdami z zespołem Półto-
ra Gościa. /raf/

Huczna i muzyczna Janowska Biesiada

RUMIA | Piosenki Anny Jantar, konkursy, występy, spektakl dla 
dzieci i dużo dobrej zabawy czekało na tych, którzy w sobot-
nie popołudnie wybrali się do parku w Rumi Janowie.

REKLAMA                                               U/2016/RL
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm działkę siedliskową 
7600m2, media przy drodze i 5000m2 
łąki, Łówcz Górny. Tel: 782-167-653

SPRZEDAm łąkę Rumia 200m od ul 
Różanej, 12.600m, media obok na 
działce, cena 160 000zł, Tel:. 501-
831-702

kębŁoWo dom 139/716m, 4 poko-
je, 2 łazienki, umeblowana kuchnia, 
jadalnia garder, małe osiedle, cena 
340 tys. Tel: 519-399-162

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

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

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

DO WYNAJĘCIA

KUPIĘ
kuPIę mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI

bIuRo Rachunkowe, Mechowo, ul. 
ks. Zygmunta Trelli 50, odbieramy 
dokumenty od klientów z Wejhero-
wa, Pucka i okolic, tel. 692 138 786, 
e-mail: br.kkrzebietke@gmail.com, 
jesteśmy na facebooku

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

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

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

kotŁoWnIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-

510 894 627
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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.

SZukASZ 
PRAcoWnIkA?
Wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567
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sto i okolice, tel. 601 677 964

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

SPRZEDAm kanapę rozsuwaną, 

Wejherowo. Tel: 570-632-747

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

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

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

SPRZEDAm łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, 
tel. 505-567-034

SPRZEDAm ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, szaliki, 
buty, stan idealny, Wejherowo, 505-
567-034

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

kuPIę militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu II Woj-
ny Światowej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPRZEDAm kurtkę narciarską, 

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:

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

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

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

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

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

SPRZEDAm dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034



ZBIgNIEW CHUCHAŁA

Za kilka tygodni obchodzić bę-
dziemy kolejną piękną roczni-
cę. Minie bowiem dziewięć-
dziesiąt osiem lat od chwili 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Wypada zatem, 
aby także piłkarsko wrócić do 
tamtych czasów. Polacy gra-
li w „nogę” już pod zaborami. 
Pierwszy polski klub piłkarski 
„Czarni”, powstał w 1903 roku 
we Lwowie.  Było to czterdzie-
ści osiem lat po powstaniu 
pierwszego klubu piłki nożnej 
na świecie, czyli Sheffield Club 
w Anglii. Rok 1903 był dla prze-
pisów gry w piłę nożną bar-
dzo ważny. To wówczas usta-
lono pole karne i punkt kar-
ny. Wprowadzono także rzuty 
wolne bezpośrednie. Rok póź-
niej utworzony został Między-
narodowy Związek Federa-
cji Piłki Nożnej (FIFA). W roku 
1911 na terenie Galicji zało-
żono Związek Polski Piłki Noż-
nej. Był to okręg polskich klu-
bów przy austriackim związku 
piłkarskim. PZPN powstał na-
tomiast w Krakowie na zjeź-
dzie trzydziestu jeden towa-
rzystw sportowych w grudniu 
1919 roku i został zgłoszony 
do FIFA. Jeszcze dwa lata trze-

ba było czekać na wyłonie-
nie pierwszego mistrza Polski. 
Także pierwszy oficjalny mecz 
naszej kadry narodowej został 
rozegrany w roku 1921. 18. 
grudnia tamtego roku, prze-
graliśmy z węgierskimi bra-
tankami w Budapeszcie 0:1. 
Wróćmy jednak do rozgrywek 
o mistrzostwo Polski. Zgod-
nie z regulaminem PZPN wal-
kę o tytuł pierwszego w dzie-
jach mistrza Polski toczyli mi-
strzowie pięciu istniejących 
wówczas okręgów piłkarskich, 
czyli krakowskiego (Cracovia), 
lwowskiego (Pogoń Lwów), 
łódzkiego (ŁKS), poznańskie-
go (Warta Poznań) i war-
szawskiego (Polonia Warsza-
wa). Mecze rozgrywano każ-
dy z każdym, mecz i rewanż. 
Pierwszym mistrzem zosta-
ły krakowskie „Pasy”, czyli 
Cracovia.  Najsilniejszy skład 
tworzyli: bramkarz Stefan Po-
piel, prawy obrońca Ludwik 
Gintel, lewy obrońca Stefan 
Fryc, prawy pomocnik Zdzi-
sław Styczeń, środkowy po-
mocnik Stanisław Cikowski, 
lewy pomocnik Tadeusz Syno-
wiec, prawoskrzydłowy Stani-
sław Mielech, prawy łącznik 

Przed obchodami

KALENDARIUm 
fUTbOLOWE

Bolesław Kotapka, 
środkowy napast-
nik Józef Kałuża, 
lewy łącznik Adam 
Kogut i lewoskrzy-
dłowy Leon Sper-

ling. Trenerami tej 
złotej jedenastki byli 

obcokrajowcy - Wę-
gier Pozsonyi i Czech Ko-

żeluch.  We wspomnianym 
przeze mnie wcześniej meczu 
nr 1 naszej reprezentacji, wy-
stąpiło aż siedmiu zawodni-
ków ówczesnego mistrza Pol-
ski. Cracovia w rozgrywkach 
zdobyła piętnaście punktów, 
tracąc tylko jeden po remi-
sie 2:2 z Wartą. Przypomnę, 
że za zwycięstwo przyznawa-
no wówczas dwa punkty, a nie 
jak dziś trzy. Zawodnicy Cra-
covii zdobyli trzydzieści jeden 
goli, tracąc siedem. Na drugim 
miejscu w tabeli znalazła się 
Polonia Warszawa z dziesię-
cioma punktami i stosunkiem 
bramek 13:9. Trzecią, meda-
lową pozycję zdobyła Warta 
Poznań z ośmioma punktami 
i stosunkiem bramek 14:24. 
W roku 1922 w rozgrywkach 
wzięło udział już ośmiu mi-
strzów okręgów. Przybyły bo-
wiem okręgi wileński, lubel-
ski i górnośląski. Osiem dru-
żyn podzielono na dwie gru-
py. W grupie południowej 
zagrała Pogoń Lwów oraz Cra-
covia, WKS Lublin i Ruch Haj-
duki Wielkie (dziś Chorzów). 
W grupie północnej natomiast 
Warta Poznań, ŁKS Łódź, Polo-
nia Warszawa i Strzelec Wil-
no. Zwycięzcami grup zosta-
ła Pogoń i Warta. Pierwszy 
mecz finałowy rozegrany zo-

stał  15. października w Pozna-
niu, gdzie Warta zremisowa-
ła z Pogonią 1:1 (0:0). Pierw-
szego gola zdobył dla Pogoni 
Wacław Kuchar, a wyrównał 
Wawrzyniec Staliński. Do re-
wanżu doszło tydzień później 
we Lwowie. Pogoń pokona-
ła przeciwników 4:3 (0:1). Do 
56. minuty Warta prowadzi-
ła 2:0. Dopiero gole Kuchara 
i Batscha doprowadziły do re-
misu. W 84. i 85.minucie dwu-
krotnie celnie strzelił nie kto 
inny, a sam wielki Wacław Ku-
char. Co prawda w 88. minucie 
Dabert zdobył kontaktowego 
gola dla Warty, jednak na od-
robienie strat nie starczyło już 
czasu.  Mistrzem w 1923 roku 
znów została Pogoń Lwów. 
W 1924 roku mistrzostw nie 
rozgrywano z powodu przy-
gotowań do Igrzysk Olimpij-
skich w Paryżu. Z kronikarskie-
go obowiązku podam, że nasi 
futboliści nie popisali się na 
tamtych Igrzyskach. Po poraż-
ce 0:5 z Węgrami, wrócili do 
domu. Kolejne dwa mistrzo-
stwa w latach 1925 i 1926 
znów przypadły Pogoni Lwów. 
Rok później ruszyły rozgrywki 
ligowe, ale to już na inną opo-
wieść. Jako ciekawostkę po-
dam, że czterokrotny mistrz 
Polski z lat 1922 – 1926, czy-
li lwowska Pogoń, ani razu nie 
wygrała rozgrywek ligowych 
w latach 1927 - 1939 roku i już 
nigdy więcej nie została mi-
strzem Polski. Za tydzień obie-
cuję już powrót do alfabetu 
naszych reprezentantów. Na 
razie kibicujmy drużynie Na-
wałki w meczu eliminacji MŚ 
z Kazachstanem.
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Impreza sportowo-rekre-
acyjna dla mieszkańców 
i turystów pod nazwą „Ru-
mia Fit Day” została zor-
ganizowana przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Centrum Abraham oraz City 
Gym. 

Bardzo dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się ćwi-
czenia na trampolinach, 
prowadzone przez Emilię 
Kordalską. Natomiast tre-
ning prowadzony przez Vil-
de V. Johannessen był inten-
sywny do ostatniej minuty 
i u niejednej uczestniczki 
zajęć spowodował zakwasy 
w mięśniach brzucha i po-
śladków.

Ćwiczenia pilates, prowa-
dzone przez trenerkę Ma-
riolę Klajman, skierowane 
były do osób, które chciały 
poprawić świadomość ciała, 
nauczyć się gracji i równo-
wagi, ale także ukształtować 
i wzmocnić organizm, a przy 
tym zrelaksować umysł.

Ostatnią niedzielną sesję 
treningową Zumba Party, 

przy zachodzącym słońcu, 
poprowadziła Natalia Król. 
Podczas tych ćwiczeń panie 
mogły udoskonalić swoje 
umiejętności taneczne.

Organizatorzy zadbali 
o najmłodszych, aby umoż-
liwić mamom udział w za-
jęciach. Dzieci także mogły 
poćwiczyć na trampolinach, 
pobawić się z klaunem oraz 
podnieść swoje umiejętno-
ści sportowe podczas gier 
sprawnościowych.

„Rumia Fit Day” to kolej-
na propozycja dla miesz-
kańców przeprowadzona na 
łonie natury, obok cyklicz-
nej imprezy Rumia Zumba 
Fest. 

- To świetny pomysł na 
rozruszanie mieszkańców 
Rumi – mówi pani Mario-
la. - Przyszłam z kuzynką, 
która przyjechała do mnie 
na wakacje i ona też jest za-
chwycona. Fajnie by było, 
aby takie imprezy organizo-
wano w każdy weekend, od 
wczesnej wiosny do późnej 
jesieni. 

Fit Day – sport i rekreacja
RUMIA | Profesjonalni instruktorzy prowadzący ćwiczenia dla mieszkańców, żywiołowość, energia, słoneczna pogoda i wielu uczest-
ników, którym zależało na dobrej zabawie, spaleniu kalorii, no i oczywiście ładnej sylwetce – w Rumi odbył się pierwszy Fit Day. 

- W klubach fitness wszy-
scy ćwiczą w wyszukanych 
strojach sportowych i nieste-
ty trzeba wykupić abonament 
– dodaje inna z uczestniczek, 
pani Basia. - Tutaj udział w za-
jęciach jest za darmo i to jest 
najfajniejsze. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku takich 
imprez będzie więcej.  /kor/Fo
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Zuzia Kalbarczyk oraz Fi-
lip Stark są aktualnymi mi-
strzami Polski i reprezentu-
ją nasz kraj w kickboxingu 
w kategorii kadetów star-
szych. Mistrzostwa Świata 
w kickboxingu, odbywające 
się w Irlandii, potrwają do 
soboty 3 września. Zawod-
nicy z klubów KTS-K GO-
SRiT Luzino oraz Wejhe-
rowskiego Stowarzyszenia 
Sportowego są podopiecz-
nymi trenera Rafała Karcza. 

Jeśli chodzi o Filipa to 
uległ zawodnikowi Wiel-
kiej Brytanii podczas wal-

ki w pointfighting kadetów 
starszych do 69 kg. 

Natomiast walki Zuzi to 
pasmo zwycięstw. Wygra-
ła z Rosjanką w kategorii 
pointfighting kadetek star-
szych do 55 kg, pokonała 
przedstawicielkę z Węgier, 
a następnie pokonała Buł-
garkę. Tym samym Zuzia 
zapewniła sobie miejsce 
w strefie medalowej! Czy 
uda jej się zdobyć jeszcze 
wyższe miejsce? Czekamy 
na kolejne starcie i na kolej-
ne dobre wieści. 

/raf/

Zuzia Kalbarczyk świetnie 
na Mistrzostwach Świata

KICKbOXING | Zuzia Kalbarczyk i Filip Stark biorą 
udział w Mistrzostwach Świata w Dublinie w Irlandii. Zu-
zia wygrywa kolejne walki  - jedna po drugiej. 
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Była to nie lada gratka dla 
miłośników zdrowego i ak-
tywnego trybu życia. Miesz-
kańcy mieli możliwość za-
poznania się z ofertą klubów 
i stowarzyszeń sportowych, 
które w wejherowskim par-
ku zaprezentowały sztukami 
walki, tańce, sporty wodne, 

fittness i gimnastykę. Swo-
imi dokonaniami chwalili 
się także cykliści i biegacze.

Ponieważ tego dnia pro-
mowany był zdrowy styl 
życia, przygotowano stoiska 
dietetyków, trenerów per-
sonalnych oraz stragany ze 
zdrową żywnością.

Dla uczestników Powiato-
wego Dnia Sportu przygoto-
wano wiele atrakcji i nagród. 
Patronat nad imprezą objęła 
starosta powiatu wejherow-
skiego Gabriela Lisius i pre-
zydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt.

Rafał korbut

Święto wszystkich aktywnych
POWIAT | Karatecy, kickboxerzy, piłkarze ręczni, rowerzyści, tenisiści stołowi, biegacze – ich wszystkich można było spotkać 
w parku miejskim w Wejherowie podczas Powiatowego Dniu Sportu.
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Gryf z dorobkiem 9 punk-
tów zajmował przed meczem 
w Opolu wysokie, 4. miejsce, 
zaś Odra z 11 punktami na 
koncie była na samym szczy-
cie tabeli II ligi i przystępowa-
ła do meczu w roli faworyta.

Mecz rozpoczął katowic-
ki sędzia, Marcin Bielawski. 
Pierwsze minuty przebiega-
ły pod dyktando gospodarzy. 
W 10. minucie atak pozycyjny 
przeprowadzała Odra, jed-
nak piłkę przejęli żółto-czarni 
i wyprowadzili kontratak, ale 
nie udało się go zakończyć 
strzałem – dobrą interwencją 
popisał się obrońca opolan, 
Aleksander Kowalski. W 23. 
minucie akcję skrzydłem po-
prowadził Mateusz Gancar-
czyk, dośrodkował na głowę 
Brychlika, jednak strzał wylą-
dował w rękach Lelenia. Gan-
carczyk znów pociągnął akcję 
gospodarzy – w 31. minucie 
wpadł w pole karne i oddał 
potężny strzał, jednak gości 
słupek uratował od straty gola. 
W 44. minucie fatalnie pomy-
lił się Kowalski, któremu piłkę 
odebrał Piotr Kołc i znalazł się 
w sytuacji sam na sam, jednak 
nie trafił w bramkę i Gryf nie 
objął prowadzenia. Na do-
miar złego dla wejherowian, 
Odra po chwili przeprowadzi-
ła akcję zakończoną strzałem 
z przewrotki Waldemara Gan-
carczyka, który został odbity 
przez Lelenia, jednak na tyle 
źle, że piłka trafiła pod nogi 
Brychlika, który bez problemu 

trafił do bramki. Po chwili za-
kończyła się pierwsza połowa.

Druga połowa zaczęła się od 
ataków gospodarzy, jednak to 
Gryf w 49. minucie przepro-
wadził akcję, po której jeden 
z zawodników Gryfa wdarł się 
w pole karne, ale został sfau-
lowany i sędzia podyktował 
rzut karny. Do piłki podszedł 
Piotr Kołc i pewnym strzałem 
w środek bramki dał gościom 
wyrównanie. Po wznowieniu 
gry do ataków ruszyła Odra, 
ale nie mogli znaleźć drogi do 
bramki Gryfa, spadło też nieco 
tempo spotkania. W 65. minu-
cie dobry kontratak przepro-
wadziła Odra Opole, Mateusz 
Gancarczyk znalazł się sam na 
sam z Leleniem, lecz fatalnie 
przestrzelił i wciąż było 1-1. 

Ten sam zawodnik miał szansę 
dać Odrze prowadzenie w 77. 
minucie, ale jego uderzenie 
minęło bramkę Gryfa. Odra 
próbowała, aż w końcu się 
udało. Gdy zegar pokazywał 
85. minutę do piłki na skraju 
pola karnego dopadł Dawid 
Wolny i precyzyjnym strza-
łem pokonał Lelenia dając 
Odrze prowadzenie 2-1. Gryf, 
który przy stanie remisowym 
wydawał się być zadowolony 
z rezultatu, po drugim golu dla 
Odry ruszył do ataku. Mądrze 
za to broniła się Odra i mimo 
aż sześciu doliczonych minut 
dowiozła cenne zwycięstwo.

Mecz walki na korzyść Odry 
Opole. Gryf nie był dużo 
gorszy i nie ma powodów do 
wstydu, jednak zwycięstwo 

Odry było zasłużone. Opola-
nie wciąż na czele ligi i bez 
porażki, wejherowianie ciągle 
bez wyniku remisowego. Za 
tydzień okazja do rehabilitacji 
dla Gryfa – mecz u siebie z Po-
lonią Warszawa.

krzysztof Grajkowski

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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Odra za silna, 
przegrana w Opolu
II LIGA | W sobotnie popołudnie Odra Opole podjęła u siebie Gryf Wejherowo. Lide-
rzy II ligi okazali się lepsi i wejherowianie wrócili z wyjazdu bez punktów.

Odra OpOle 
– Gryf wejherOwO 2-1
45’+1’ Brychlik, 
85’ Wolny – 50’ Kołc k

Odra: Weinzettel – Brusiło, 
Kowalski, Bodzioch, Winiar-
czyk – Wepa, Peroński, Ma-
rek Gancarczyk, Mateusz 
Gancarczyk, Waldemar Gan-
carczyk - Brychlik

Gryf: Leleń – Mońka, Nadol-
ski, Szur, Dampc – Marczak, 
Łysiak, Kołc, Czerwiński, 
Klimczak – Chwastek

PERSONALIA | Da-
wid Tomczak został po-
nownie wypożyczony 
z gdyńskiej Arki i wraca 
na Wzgórze Wolności.

20-letni pomocnik, 
w minionej rundzie wio-
sennej sezonu 2015/2016 
zagrał w jedenastu spo-
tkaniach II ligi.

dawid TOmCzak 
pOnOwnie w Gryfie
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Na ten mecz zostanie zor-
ganizowany wyjazd kibiców 
wejherowskiego Gryfa, któ-
rego koszt wynosi 40 zł (cena 
obejmuje przejazd autokarem 
+ bilet wstępu na mecz).

- Jest to jedno z najbliż-
szych spotkań wyjazdowych 
naszego Klubu, dlatego po-
każmy, że potrafimy wspie-
rać go nawet poza Wzgórzem 

Wolności – zachęcają orga-
nizatorzy wyjazdu. - Każdy 
już teraz niech zarezerwuje 
sobie w kalendarzu właśnie 
tę sobotę. 

Zapisy będą prowadzone 
w STREET WEAR SHOP 
(ul. Pucka 35) od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 
11:00 do 17:00 a także u Ane-
ty Romanowskiej.

Wyjazd kibiców do Elbląga
II LIGA | 10 września o godzinie 17:00 Gryf Wejherowo 

rozegra mecz w ramach 8. kolejki II lidze w Elblągu z lo-
kalną Olimpią.

TRANSFERY | 17-letni 
pomocnik Kacper Małolep-
szy oraz 16-letni bramkarz 
Piotr Młynarczykowski zo-
stali zgłoszeni przez klub 
z Redy-Rekowa Górnego do 

rozgrywek gdańskiej klasy 
A. W nowym otoczeniu mają 
nabrać więcej doświadczenia 
i przede wszystkim regular-
nie występować w spotka-
niach ligowych.

Juniorzy wypożyczeni do Błyskawicy
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