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TYDZIEŃ Z

Niedziela, 23 lipca

Wygraj 
WejścióWki!

poNiedziałek, 24 lipca

Z nielegalnym
tytoniem

Wtorek, 25 lipca

alert pogodoWy
dla regionu

Środa, 26 lipca

Zalane ulice 
i piWnice

czWartek, 27 lipca

piłkarZe 
na finałach

 Zapraszamy do udziału 
w naszej zabawie. Do rozda-
nia mamy dziesięć całodnio-
wych wejściówek do funpar-
ku Croco Roco w Redzie. 

   Ponad 210 kg krajanki ty-
toniowej bez polskich znaków 
akcyzy zabezpieczyli policjanci 
z Komisariatu Policji w Sze-
mudzie. 

 Instytut Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej ostrzega 
przed intensywnym deszczem. 
Opady powinny ustąpić pod 
koniec tygodnia. 

 Intensywne opady deszczu 
spowodowały sporo utrudnień 
w regionie. Zalane zostały nie-
które tunele, ulice i piwnice. 

 W tegorocznej edycji turnie-
jów Piłkarska Kadra Czeka 
LZS aż 4 drużyny KTS-K GO-
SRiT Luzino awansowały do 
finałów krajowych.

Twoje źródło informacji

Polub nasz profil 
i bądź na bieżąco!

DYŻuR 
reporTera

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych Czytelni-
ków do przesyłania zdjęć oraz 
interesujących tematów. Naj-
ciekawsze opublikujemy na 
łamach naszej gazety oraz na 
naszym portalu gwe24.pl

zGŁoŚ TEMAT

tel. 606 112 745

2 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 28 lipca 2017

Codziennie 
nowe informacje

fb.com/gwe24

Jeśli rodzice chcą dalej ko-
rzystać ze świadczenia, po-
winni złożyć nowy wniosek. 

- Wydajemy już wnioski na 
nowy okres zasiłkowy - infor-
muje Anna Kosmalska, dyr. 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wejherowie. - 
Formularze dostępne są też 
na naszej stronie interneto-
wej. Wnioski przyjmowane 
będą od najbliższego wtor-
ku, czyli 1 sierpnia.

Jest kilka możliwości zło-
żenia wniosku o wypłatę 
świadczenia. Możemy zro-
bić to osobiście lub wysłać 
listem poleconym. Wniosek 
można też złożyć bez wy-
chodzenia z domu, przez 
internet za pomocą rożnego 
rodzaju platform. W ten spo-
sób unikamy kolejek, które 
zdają się być nieuniknione. 

- Okresy zasiłkowe zostały 

zrównane, czyli od 1 sierp-
nia przyjmujemy wnioski 
zarówno na świadczenia 
wychowawcze, czyli tzw. 500 
plus, jak i zasiłki rodzinne 
oraz fundusz alimentacyjny 
- mówi dyr. Anna Kosmalska. 
- W związku z tym w przy-
szłym tygodniu spodziewa-
my się wzmożonego ruchu.

Od przyszłego miesiąca 
wchodzą też w życie nowe 
zasady, które mają zapobie-
gać nadużyciom, polegają-
cym m.in. na dopasowywa-
niu osiąganego dochodu do 
kryterium uprawniającego 
do świadczenia na pierwsze 
dziecko. Do tej pory, jeśli np. 
matka we wniosku zazna-
czyła, że jest samotna, pod 
uwagę brane były tylko jej 
dochody i nikt nie spraw-
dzał, czy kobieta faktycznie 
samotnie zajmuje się dziec-

kiem. Teraz ma być inaczej. 
- Matka, która samotnie 

wychowuje dziecko, teraz 
będzie musiała przedsta-
wić dokument, mówiący 
o tym, że pobiera alimenty 
– informuje dyr. Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wejherowie. - Zmiana do-
tknie też osoby, które stracą 
dochód i pozyskają go po-
nownie u tego samego pra-
codawcy, ale już na innych 
warunkach. 

Żeby zachować ciągłość 
świadczeń, wniosek o 500 
plus należy złożyć do 31 
października. W przypadku 
złożenia wniosku później 
niż w październiku prawo do 
świadczenia wychowawcze-
go zostanie ustalone od mie-
siąca złożenia wniosku, bez 
wyrównania za wcześniejsze 
miesiące. /WA/

Złóż Wniosek, 
bo stracisZ
PoWIAT | Kończy się pierwszy oKres wydawania ŚrodKów 
z proGramu „rodzina 500 plus”. 

Dostajemy od naszych Czytelników coraz 
więcej zdjęć grzybowych zbiorów.

Pani Dorota wybrała się na spacer po lesie 
w minioną sobotę. I - jak widać - warto było! 
Ostatnio sporo popadało – jeśli w najbliższym 
czasie wyjdzie słońce, w lasach może pojawić 
się dosłowny wysyp grzybów. 
Dziękujemy naszej Czytelniczce za przesłane 
zdjęcia i zachęcamy wszystkich do wysyłania 
do nas fotek Waszych zbiorów! Zdjęcia możecie 
wysyłać na adres: redakcja@expressy.pl.

cZas na grZybobranie!

Codziennie 
nowe informacje fb.com/gwe24

W skandalicznych warun-
kach przetrzymywany był 
pies, w którego sprawie 
interweniowali wejhe-
rowscy strażnicy miejscy. 
Zwierzę brodziło w błocie 
i nieczystościach. 

W czwartek do Straży Miej-
skiej w Wejherowie trafiło 
zgłoszenie, że właściciele 
jednej z posesji na obrze-
żach miasta trzymają psa 
w skandalicznych warun-
kach. Zwierzę tarzało się 
w błocie, a buda, która miała 
chronić je przed deszczem, 
była dziurawa i zapadała się. 

Funkcjonariusze, którzy 
podejmowali interwencję, 
zobowiązali dorosłego do-
mownika do natychmiasto-
wej naprawy budy, oczysz-
czenia kojca z nieczystości 
i zapewnienie zwierzęciu 
właściwych warunków 
bytowania. 

Mundurowi jednocześnie 
przypominają o obowiąz-
kach, które spoczywają na 
właścicielach zwierząt do-

mowych. Muszą zapewnić 
im między innymi schro-

nienie przed zimnem, 
upałami i opadami 
atmosferycznymi. 
Zwierzęta dodatkowo 

powinny mieć dostęp 
do światła światła dzien-

nego, karmy i wody.

Brodził w błocie 
i nieczystościach 
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Dzięki Rumskiej Karcie Seniora 
osoby starsze mogą skorzystać 
z ofert kilkunastu partnerów 
programu, a także usług z za-
kresu kultury, sportu i rekreacji. 
Kompletna lista podmiotów 
biorących udział w programie 
dostępna jest na stronie www.
rumia.eu. Miejsca oferujące 
zniżki oznaczone są specjalnym 
znakiem graficznym programu. 
– W naszym mieście jest coraz 
więcej osób powyżej 60 roku 
życia. Stanowią 
oni ponad 
20 proc. 
wszystkich 
mieszkań-
ców. Mu-
simy dbać 
o tę grupę 
i starać się, 
aby ich życie 
było bezpiecz-
ne i wygodne – mówi Ariel 
Sinicki, przewodniczący rady 
miejskiej. – Już teraz zaprasza-
my seniorów po karty. Wystar-
czy zgłosić się do urzędu miasta 
i złożyć odpowiedni wniosek. 
– Cieszę się bardzo z wprowa-
dzenia Rumskiej Karty Seniora. 
Jest to pozytywna inicjatywa, 
która wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom ludzi starszych. Już 
teraz wzbudza spore zaintere-
sowanie seniorów – mówi Mie-
czysław Grzenia, przewodni-
czący Rumskiej Rady Seniora. 
Rumia od dawna stawia na po-
litykę senioralną. Pod koniec 
2014 roku w Rumi powołano 
do życia Radę Seniora, 14-o-
sobowe gremium, którego 
celem jest wspieranie władz 
miasta oraz rady miejskiej 
w kształtowaniu polityki senio-
ralnej, a także dbanie o szero-
ko pojęte dobro miasta. W jej 
skład wchodzą osoby aktywne 
społecznie, chcące poświęcać 
swój czas na zmienianie prze-
strzeni, w której żyją. Od wielu 
lat w Rumi prężnie działa także 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Organizowane są także wyda-
rzenia dedykowane seniorom. 
Wśród nich dużym zaintere-
sowaniem cieszy się Koncert 
z okazji Dnia Seniora (w tym 
roku odbędzie się pod koniec 
października). 
Każdy senior chcący uzyskać 
Kartę powinien pobrać i czytel-
nie wypełnić wniosek o jej wy-
danie. Można go uzyskać w Biu-
rze Obsługi Mieszkańców oraz 

za pośrednictwem 
strony interneto-
wej: 
www.rumia.eu, 
zakładki „Dla 
mieszkańców” 
→ „Sprawy 
społeczne” → 
„Seniorzy”. 

DlA PRZEDSIębIoRCóW

Rumski magistrat zaprasza rów-
nież wszystkich przedsiębior-
ców do współpracy. 
Aby przystąpić do Rumskiej 
Karty Seniora, należy wypełnić 
wniosek dostępny w Biurze 
Obsługi Mieszkańców oraz na 
stronie www.rumia.eu. Oprócz 
podstawowych danych, na-
leży podać w nim informacje 
o zakresie działalności firmy 
oraz proponowanych rabatach.  
/raf/

Zniżki dla seniorów
RuMIA | burmisTrz miasTa we wspóŁpracy 
z radnymi i radą seniora wprowadzili rum-
sKą KarTę seniora. upoważnia ona do zniżeK 
dla mieszKańców powyżej 60 roKu życia. 
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Urządzenia zamontowane zostały w Parku Miejskim im. A. 
Majkowskiego. Rejestrują wykroczenia drogowe i utrwalają 
chuligańskie wybryki. W ramach wejherowskiego systemu 
monitoringu obecnie funkcjonuje w sumie 46 kamer. Urzą-

dzenia śledzą nas między innymi na Placu Jakuba Wejhera 
i pobliskich ulicach. Dwa nowe kamery uruchomione 
zostały w wejherowskim parku miejskim. Przypominamy, 

że studio miejskiego monitoringu mieści się w Komedzie 
Straży Miejskiej. Stanowisko abonenckie posiada również 
wejherowska policja. Pełna mapa miejsc, w których funk-
cjonują kamery, zamieszczona została na oficjalnej stronie 
Straży Miejskiej w Wejherowie.  WA

coraz Więcej 
kamer
Monitoring miejski 
w Wejherowie wzbogacił 
się o dwie nowe kamery. 

fb.com/gwe24

Codziennie 
nowe 

informacje

Mieszkańcy Kąpina mogą już odetchnąć z ulgą. Woda 
z miejscowego wodociągu nadaje się do spożycia.

Przypomnimy, zakaz spożywania wody z wodociągu w Kąpinie 
obowiązywał od ubiegłej środy, tj. 19 lipca. W pobranych 
rutynowo do kontroli próbkach Sanepid stwierdził skaże-
nie bakteriologiczne. Przez blisko tydzień prowadzone były 
działania związane z dezynfekcją i intensywnym płukaniem 
sieci wodociągowej, które przyniosły oczeki-
wany efekt.- Wykonano badania próbek wody 
w zakresie bakteriologicznym, tj. oznaczono 
liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Esche-
richia coli w 100 ml wody. Na podstawie uzyska-
nych wyników badania wody w zakresie parame-
trów bakteriologicznych Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny w Wejherowie stwierdza 
przydatność wody do spożycia przez ludzi w wo-
dociągu publicznym w Kąpinie – informuje Ewa 
Banasik, dyrektor PSSE w Wejherowie.
Przez blisko tydzień mieszkańcy Kąpina w gminie 
Wejherowo korzystali z beczkowozów. Wody 
z kranu bezpośrednio mogli używać wyłącznie do 
mycia naczyń w zmywarkach, prania, sprzątania czy 
kąpieli.

WA

Woda Nadaje się już do picia

Choć opady są mniejsze 
od tych sprzed roku, to wie-
lu mieszkańcom dały już 
się we znaki. W powiecie 
wejherowskich doszło do 
kilkunastu podtopień. Nie-
bezpiecznie podniósł się 
też poziom rzeki w Zagór-
skiej Strudze, przepływa-
jącej przez Rumię. Władze 
miasta ogłosiły stan alar-
mowy, w stan pełnej goto-
wości zostały postawione 
wszystkie służby. Na bieżą-
co monitorowany jest stan 
rzeki. Obawy są uzasadnio-
ne, gdyż w ubiegłym roku, 
po ulewnych deszczach, 
Zagórska Struga wylała – 
zalane zostało wówczas 
najniższe piętru miejskiego 
urzędu miasta, wystąpiły 
też lokalne podtopienia. 

Jak informują przedsta-
wiciele władz Rumi, w mo-
mencie oddawania tego 
numeru gazety do druku 
wszystkie drogi w mieście 
były przejezdne. Urzędni-
cy uruchomili dla potrzeb 
mieszkańców telefony 
alarmowe: (całodobowo) 
nr kom.: 693-528-379, (do 
godz. 15:30) 58–679-65-00. 
Dla wszystkich zaintere-
sowanych osób wydawa-
ne są worki z piaskiem. Ze 
względu na niekorzystne 
prognozy pogody urzęd-
nicy apelują o zachowanie 
szczególnej ostrożności.

W całym powiecie wejhe-
rowskim doszło do wielu 
lokalnych podtopień. 

- Odnotowaliśmy prawie 
trzydzieści zdarzeń związa-
nych z usuwaniem skutków 
obfitych opadów deszczu 

Podtopienia i zalania
PoWIAT | inTensywne opady deszczu spowodowaŁy sporo uTrudnień w reGio-
nie. zalane zosTaŁy nieKTóre Tunele, ulice, posesje i piwnice. 

– mówi kpt. Krzysztof Chle-
bicki z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Wejherowie. - Większość 
zgłoszeń związanych było z 
wypompowywaniem wody z 
jezdni, posesji, piwnic czy po-
mieszczeń magazynowych. 

Strażacy interweniowali np. 
w Bojanie przy ul. Wybickie-
go, gdzie została zalana ram-
pa przy sklepie. Usuwali też 
zator na Zagórskiej Strudze 
w pobliżu Galerii Rumia. Pod 
mostem uzbierała się sterta 

gałęzi i śmieci, rzeka grozi-
ła wylaniem. Deszcz dał się 
też we znaki: w Zbychowie 
została zalana ulica Różana, 
poziom wody podniósł się aż 
do skrzynek elektrycznych, 
co groziło uszkodzeniem linii 
elektrycznych; w Koleczkowie 
podmyte drzewo przewróciło 
się na jezdnię, w Łężycach za-
czął wylewać staw, co groziło 
zalaniem wsi, w Redzie na ul. 
Wiśniowej duże drzewo prze-
wróciło się na boisko; w Rumi 
na ul. Grunwaldzkiej zostało 

podtopione biuro i maga-
zyn; w Bożympolu drzewo 
przewróciło się na jezdnię; 
W Dobrzewinie na ul. Wejhe-
rowskiej zalana została pose-
sja i częściowo magazyny; W 
Koleczkowie zalana została 
ul. Dębowa, w Strzebielinie – 
ul. Jana Kochanowskiego. 

Według prognoz Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej w Gdyni w ciągu naj-
bliższych kilkunastu godzin 
nadal ma padać.  

/RaF, WA/
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Wniosek musi zostać 
złożony osobiście przez 
seniora

Urząd wyda kartę w terminie •	
do 30 dni
Rumska Karta Seniora ważna •	
jest jedynie z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość
Karta ma charakter osobisty •	
i nie może być użyczana 
bądź odstępowana innym 
osobom (senior korzysta 
z karty osobiście)
Prawo do korzystania z Karty •	
przysługuje niezależnie od 
dochodu.
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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. 58 677 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                                                                                                                                                165/2017/DB

Plenerowe kina letnie 
zdobywają coraz więk-
sza popularność. 

Także dla mieszkań-
ców gminy Wejherowo 
i turystów spędzających 
wakacje w powiecie 
wejherowskim przygo-
towano taką atrakcję. 
W ArtParku w Bolszewie 
w ramach kina plene-
rowego wyświetlony 
zostanie film „Misiek 
w Nowym Jorku”. 
Jest to familijny film ani-
mowany, który z pewno-
ścią rozbawi i tych naj-
młodszych, i tych nieco 
starszych. A o czym jest 
ten film? Niedźwiedź 
polarny musi wyruszyć 
do Nowego Jorku, by 
zniechęcić biznesmena 
do zasiedlania Arktyki. 
Czy mu się to uda? Jakie 
przygody czekają go po 
drodze? Zobaczcie sami. 
A zatem mali i duzi kino-
maniacy – przybywajcie! 
Film wyświetlony zosta-
nie 2 sierpnia, początek 
o godz. 20.00. Wstęp jest 
bezpłatny. 
/raf/

Seans 
w ArtParku

Pierwszy seans kina letnie-
go cieszył się gigantycznym 
zainteresowaniem, dlatego 
postanowiono wyświetlić 
jeszcze jeden film.

W piątek (28 lipca) do 
obejrzenia będzie fran-
cuska komedia „Faceci od 
kuchni”.

W sobotę (29 lipca) zaś 
inna francuska komedia 
„Za jakie grzechy, dobry 
boże?” (zmiana tytułu z po-
wodów technicznych).

Oba filmy startują o 21:30 
przy Scenie Letniej MDK 
(w przypadku deszczu pokaz 
zostanie przeniesiony do hali 
MOSiR).

- Mieszkańcom spodobała 
się formuła Kina Letniego. 
Ze względu na ogromne za-
interesowanie pierwszym 

pokazem postanowiliśmy 
zorganizować jeszcze jeden 
film. Dodatkowo podczas 
sobotniego seansu, który 
zamknie tegoroczną edycję 
Lipca w Rumi, przygotowali-
śmy dla wszystkich specjalny 
tort i konkursy. Wstęp oczy-
wiście bezpłatny- zaprasza 
burmistrz miasta Michał Pa-
sieczny. 

Organizatorzy zapraszają 
wszystkich na specjalny tort 
w sobotę przed seansem 
(godz. 21:00). Będą również 
konkursy, w których do wy-
grania będą bony do wyko-
rzystania w Hito Sushi & Thai 
Restaurant.

Do każdego seansu leżacz-
ki, koce i popcorn gratis. 
Wstęp jest bezpłatny. 

/raf/

Dodatkowy seans 
kina letniego
RuMIA | lipiec w rumi nieubŁaGanie zbliża 
się do Końca. urząd miasTa rumi zadbaŁ 
o To, by Ten osTaTni weeKend osŁodzić. 

Festyn Letni odbędzie się 
już w najbliższą niedzielę na 
polanie za Amfiteatrem Miej-
skim przy ul. Wybickiego. 

Blok imprez rozpoczyna się 
o godz. 16.30. Dla najmłod-
szych uczestników o godz. 
16.45 zostanie zorganizo-
wany konkurs z nagrodami, 
a dla starszych  pokaz Strong 
Man. Od 17.00 do 18.00 naj-
młodszych słuchaczy zaba-
wiać będzie zespół Centrum 
Uśmiechu. Około godziny 
18:30 na scenie pojawi się 
kabaret DNO, który od lat 
bawi widzów oryginalnymi 
skeczami, piosenkami i nie-
spotykanymi rekwizytami, 
zaskakując, bawiąc, a nawet 
szokując.

„Kabaret Dno”, czyli Dyna-
miczni, Nieprzewidywalni 
i Oryginalni występuje na 
krajowych scenach od 1996 
roku. Od tego czasu byli wie-
lokrotnie nagradzani m. in. 
na Rybnickiej Jesieni Kaba-
retowej „Ryjek”, Przeglądzie 
Kabaretów PaKA, czy Ma-
zurskim Lecie Kabaretowym 
”Mulatka”. Ich skecze i pio-
senki zostały wydane na DVD 
i cieszą się dużym powodze-
niem

Kolejną atrakcją imprezy 
będzie występ gdyńskiego 
zespołu „Mitra”. Zespół skła-
da się z siedmiu mężczyzn 
grających – jak sami mówią 
– muzykę „okołorockową” 
z inspiracją muzyki bałkań-
skiej. Ciekawe brzmienie 
zespołu zapewniają akorde-
on i instrumenty dęte w to-
warzyszeniu instrumentów 
klawiszowych. Mitra wyko-
nuje utwory pełne energii, 
ale również melancholijne 
ballady opowiadające o naj-
ważniejszych dla człowieka 
wartościach jakimi są miłość 
i przyjaźń. W skład zespołu 
wchodzą: Arkadiusz Kasiń-
ski (wokal), Michał Mantaj 
(akordeon), Rafał Ringlewski 
(trąbka), Krzysztof Gudelun 
(puzon), Robert Baranowski 
(gitara), Jakub Kisielewicz 
(gitara) i Marek Falba-Lewan-
dowski (perkusja). Koncerty 
Mitry są skierowane na spo-
tkanie z odbiorcami, przez co 
każdy z nich jest wyjątkowy.

Główną gwiazdą tego-
rocznego Festynu Letniego 
będzie zespół „Afromental”, 
prezentujący mieszankę 
głównie rocka, hip-hopu, 
rapcore’u. Zespół w swojej 

atrakcyjny Festyn Letni
WEJHERoWo | znany i ceniony przez publicznoŚć zespóŁ „afromenTal” będzie 
Gwiazdą TeGoroczneGo fesTynu leTnieGo.

12-etniej działalności wydał 4 
studyjne albumy, występował 
na najważniejszych scenach 
i festiwalach w Polsce, a także 
zdobywał liczne nagrody.

„Afromental” wystąpi w skła-
dzie: Tomasz Lach (wokal), 
Bartosz Śniadecki (instrumen-
ty klawiszowe), Tomasz Torres 
(perkusja), Wojciech Witczak 
(gitara basowa) i Aleksander 
Milwiw-Baron (gitary). Zespół 
wystąpi z materiałem koncer-
towym promującym ostatni 

album “Mental House”, którym 
podkreśla swój niezależny 
charakter i niepowtarzalny styl 
muzyczny.

Dodatkowo na Festynie 
Letnim można będzie wziąć 
udział w licznych konkursach 
z nagrodami i skosztować 
rozmaitych dań ze stoisk kuli-
narnych. Dla dzieci przygoto-
wano zabawy i atrakcje pod 
opieką animatorów oraz dmu-
chane zamki. 

/raf/
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Zasłużeni otrzymali meda-
le, odznaczenia i awanse na 
wyższe stopnie. W ramach 
uroczystości zorganizowa-
no festyn dla mieszkańców.

- Panie i panowie policjan-
ci w tym szczególnym dniu 
składam Wam wyrazy naj-
wyższego uznania i podzię-
kowania za rzetelną oraz 
profesjonalną realizację 
powierzonych zadań – mó-
wiła do zebranych w auli 
Zespołu Szkół nr 1 w Redzie 
insp. Beata Perzyńska, ko-
mendant powiatowy policji 
w Wejherowie. - Przyjmijcie 
proszę życzenia satysfakcji 
z dobrej służby i pracy, suk-
cesów w życiu zawodowym 
oraz prywatnym, a także 
szacunku od tych, o których 
bezpieczeństwo dbacie.

WSPARCIE 
SAMoRZąDóW

Życzeń, gratulacji i słów 
uznania w trakcie ubiegło-
tygodniowej uroczystości 
nie było końca. - Dzięku-
ję za codzienną i wspólną 
pracę, pełną gotowość do 
działania, współdziałanie 
z nami oraz sprawne poko-
nywanie trudności – mó-
wił w czwartek Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. 
- Jako samorządowcy stara-
my się wspierać Was między 
innymi materialnie. To jest 

możliwe dzięki zrozumieniu 
lokalnej społeczności i apro-
bacie redzkich radnych. 

Jednym z ważniejszych 
punktów ubiegłotygodnio-
wej uroczystości było wrę-
czenie odznaczeń i awan-
sów na wyższe stopnie. 
W ten sposób wyróżniono 
kilkudziesięciu funkcjona-
riuszy. Dodatkowo z myślą 
o najmłodszych mieszkań-
cach miasta na placu przy 
Zespole Szkół nr 1 odbył się 
festyn rodzinny. 

ZAbAWA 
DlA NAJMŁoDSZYCH
- Zabawę zorganizowa-

liśmy wspólnie z burmi-
strzem miasta Redy przy 
współpracy z zaprzyjaźnio-
nymi z nami służbami mun-
durowymi - mówi asp. sztab. 
Anetta Potrykus, oficer pra-
sowy KPP w Wejherowie. 
- Dla dzieci przygotowali-
śmy konkursy z upominka-
mi, m.in. przeciąganie liny 
z najsilniejszym na świe-
cie policjantem, sierż. Ma-
teuszem Ostaszewskim. 
Nadto w trakcie imprezy 
odbywały się pokazy sprzę-
tu służbowego, m.in. poli-
cji, straży pożarnej, wojska, 
marynarki wojennej, służby 
więziennej, nadleśnictwa 
i straży granicznej. 

Anna Walk

REDA | wejherowscy policjanci uczcili 98. 
rocznicę uTworzenia policji pańsTwowej. 

Święto policji 
z awansami
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W środowe popołudnie 
odbyło się uroczyste 
otwarcie i nadanie imie-
nia prof. Gerarda Labudy 
rondu w Rosochach. 

Inwestycja, która reali-
zowana była na skrzyżo-
waniu drogi powiatowej 
w kierunku Linii – skrzy-
żowanie z gminą Sze-
mud i Luzino, powstała 
w ramach dofinansowa-
nia z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg 
Lokalnych na lata 2016-
2019. Rada Gminy Linia 
zdecydowała o wyborze 
imienia prof. Gerarda La-
budy, aby w ten symbo-
liczny sposób uczcić pa-
mięć wybitnego Kaszuby, 
historyka i mediewisty.

Uroczyste przecięcie 
wstęgi i nadanie imie-
nia odbyło się z udziałem 
m.in.: wojewody pomor-
skiego Dariusza Drelicha, 
starosty wejherowskiego 
Gabrieli Lisius, wicesta-
rosty wejherowskiego 
Witolda Reclafa, przewod-
niczącego Rady Powiatu 
Wejherowskiego Ryszarda 
Czarneckiego, poseł Doro-
ty Arciszewskiej-Mielew-
czyk, wójta gminy Linia 
Bogusławy Engelbrecht 
oraz dyrektora Zarządu 
Drogowego dla Powiatu 
Puckiego i Wejherowskie-
go Roberta Lorbieckiego.

– Całkowity koszt bu-
dowy ronda wyniósł 2,25 
mln zł, z czego 50 proc. 
kosztów zadania sfinan-
sowane zostało z dotacji 

Rondo już gotowe
PoWIAT | To dobra informacja dla Kierowców i mieszKańców - ważne rondo 
na Granicy Trzech Gmin zosTaŁo oddane do użyTKu. 

Gerard Labuda urodził się w 28 grudnia 1916 
r. w Nowej Hucie koło Kartuz. Szkołę pod-

stawową ukończył w Luzinie, a po niej Gimna-
zjum im. Jana Sobieskiego w Wejherowie. Pozosta-

wił po sobie blisko 2000 opublikowanych prac, m.in. 
z dziedziny historii powszechnej Polski i słowiańsz-
czyzny zachodniej, a przede wszystkim z zakresu hi-
storii Pomorza i Kaszub. W 1950 r. uzyskał tytuł pro-
fesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Poznańskie-
go. Od 1962 r. do 1965 r. był rektorem Uniwersyte-
tu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w latach 1958-
1961 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Zachodniego. 
Od 1984 r. do 1989 r. był wiceprezesem PAN, a na-
stępnie prezesem PAU. Zmarł 1 października 2010 r. 
w Poznaniu. Pochowany został zgodnie z jego ostat-
nią wolą na Kaszubach, na cmentarzu parafialnym 
w Luzinie.

O patrOnie rOnda:
budżetu państwa, 
a pozostałą kwo-
tę po połowie 
dołożył powiat 
w e j h e r o w s k i 
i gmina Linia – po-
wiedziała starosta 
wejherowski Gabriela 
Lisius.

Zadanie obejmowało bu-
dowę jezdni, skrzyżowania 
typu rondo, czterech zatok 
autobusowych, chodni-
ków, zjazdów, kanalizacji 
deszczowej oraz wycinkę 
kolidujących drzew i frezo-
wanie pni. Warto również 
wspomnieć, że na skrzyżo-
waniu zamontowano no-
woczesne oświetlenie typu 
LED.

/raf/
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, 61 § 4, art. 104 i art. 107  ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami: z 2016r. poz. 868, poz. 
996, poz. 1579, poz. 2138) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 
1121)  

Starosta Wejherowski 
zawiadamia,

że w dniu 25 lipca 2017 roku wydano decyzję nr OS-353/2017 (znak 
sprawy OS.6341.43.2017.KM), w której:

wygaszono pozwolenie wodnoprawne wydane przez Sta-1. 
rostę Wejherowskiego w decyzji nr OS – 1445/2007 
z dnia 16.11.2007r., znak sprawy OS.FJ-6223/42/2007, z dnia 
16.11.2007r. na szczególne korzystanie z wód polegające na 
odprowadzaniu do rzeki Zagórskiej Strugi oczyszczonych ście-
ków opadowych i roztopowych z terenu zespołu budynków 
jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz wód z drenaży 
fundamentów w/w budynków,
wydano pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzysta-2. 
nie z wód, polegające na odprowadzaniu istniejącym wylotem 
kanalizacji deszczowej o średnicy 250 mm, poprzez studnię 
z kręgów betonowych średnicy 1000 mm, a następnie otwo-
rem wypływowym o wymiarach 500 x 200 mm, podczyszczo-
nych ścieków opadowych i roztopowych, z terenu zespołu bu-
dynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, zlokalizo-
wanych przy ul. Łąkowej 26-28 w Rumi, na dz. nr 80/1, 80/2, 
80/3, 80/4, 80/6, 80/7, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12, 80/13 
i 80/18 obręb 22 Rumia, z łącznej powierzchni całkowitej 1,16 
ha, oraz wód z drenaży fundamentów w/w budynków, do wód 
rzeki Zagórskiej Strugi w km 13+870, w ilości: 

   Q max. h = 91,0 m3/h, 
   Q śr. d   = 50,0 m3/d, 
   Q max. r = 8000,0 m3/rok,

przy stężeniach odprowadzanych ścieków wyrażanych jako:
zawiesina ogólna                             nie więcej niż 100 mg/dm• 3,
węglowodory ropopochodne          nie więcej niż 15 mg/dm• 3.

Informuje się, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za doko-
nane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W związku 
z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać 
się z decyzją w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, Wydziale 
Środowiska (ul. 3 Maja 4), pokoju 205 (II p.), w poniedziałki, wtorki, 
środy i piątki w godzinach 7.30-15.30 (tel. 58 572-95-45).

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11d  ust. 5 ustawy z dnia 
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2013r.   poz. 1409z 
późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodek-
su  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2013r. poz. 
267 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

-  w dniu 04.07.2017r., na wniosek Wójta Gminy Wejherowo reprezen-
towanego przez Pana Filipa Sobiczewskiego, z dnia 04.07.2017r. wsz-
częte zostało postępowanie w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej  dla zamierzenia inwestycyjnego pod 
nazwą:

 „Budowa drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w Bolszewie 
wraz z budową kanalizacji deszczowej i gazociągu” 

na terenie działek nr 532/1, 414, 532/96, 538/1, 532/72, 537/1, 532/68, 
532/76, 536/3, 532/87, 536/5, 532/78, 535/4, 532/61, 535/6, 532/80, 
534/3, 532/82, 532/54, 532/51, 533/7, 532/64, 532/83 obręb Bolszewo, 
gmina Wejherowo

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy 
administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowni-
ków terenów objętych inwestycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub 
zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowie-
dzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed 
wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie 
krótszym  niż 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy moż-
na zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownic-
twa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz. 7.30-15.30,tel. 58 
572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsłu-
gi Interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-
16.00 tel. 58 572-95-50
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu po-
stępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za 
dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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Rekomendacje wiodących instytucji zajmujących się zdrowym 
żywieniem w Polsce i na świecie podkreślają, że powinny one 
dominować w codziennej diecie. Dlaczego warto zadbać o ich 
źródła? 
Nienasycone kwasy tłuszczowe powinny dostarczać od 20 do 
25% dziennego zapotrzebowania energetycznego. Przy czym 
warto pamiętać, że istnieją ich dwa rodzaje: jedno- i wielonie-
nasycone. Te pierwsze są częściowo syntetyzowane w ludzkim 
organizmie i regulują stężenie cholesterolu we krwi, podwyż-
szając stężenie tzw. „dobrego” cholesterolu HDL. 
Kluczowe znaczenie dla zdrowa mają jednak wielonienasyco-
ne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, zaliczane do nie-
zbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT).
- Nasz organizm nie jest w stanie wytworzyć ich samodzielnie, 
dlatego powinny być dostarczane z dietą – komentuje Hanna 

Mojska, prof. nadzw. Instytutu Żywności i Żywienia. - Wielonie-
nasycone kwasy tłuszczowe budują fosfolipidy i odpowiadają 
za prawidłową funkcję błon komórkowych. Odgrywają rów-
nież ważną rolę w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, 
pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu 
we krwi, a także obniżają stężenie tzw. złego cholesterolu LDL 
i działają przeciwzapalnie.
W licznych badaniach naukowych wykazano, że nienasycone 
kwasy tłuszczowe mają korzystny wpływ na zdrowie serca oraz 
szczególne znaczenie w rozwoju i utrzymaniu prawidłowego 
funkcjonowania układu nerwowego. 
Jakie są źródła nienasyconych kwasów tłuszczowych? Jest ich 
sporo: ryby, oleje roślinne, orzechy i migdały, ziarna słoneczni-
ka, sezamu, pestki dyni lub nasiona chia. 
/raf/

Tłuszcze nie 
takie straszne

Wiele osób nie zdaje 
sobie sprawy z tego, 
jakie korzyści płyną ze 
spożycia nienasyco-
nych kwasów tłusz-
czowych.
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Jest wiele niebezpie-
czeństw czyhających 
latem na nasze sto-
py.  Podczas wysokich 
temperatur nasze ciało 
się poci, co jest szczególnie 
istotne w przypadku osób uprawiają-
cych sport. Wilgotne skarpety i niewłaściwie dobrane 
obuwie to prosta droga do rozwoju grzybicy. W trakcie 
wakacyjnych wojaży często chodzimy boso – po plaży 
czy basenie - co również może prowadzić do poważ-
nych konsekwencji dermatologicznych. Latem chętnie 
wybieramy lekkie klapki na cienkiej podeszwie, które 
z kolei mogą powodować otarcia i uszkodzenia skóry.
- Niestety nie zawsze pamiętamy o właściwym doborze 
obuwia, które powinno zapewniać odpowiednią wen-
tylację. Musi być lekkie i przewiewne. Spocone stopy 
oraz wilgotne skarpety i obuwie  to idealne środowisko 
dla rozwoju drobnoustrojów, m.in. drożdżaków i der-
matofitów. W konsekwencji może dość do pojawienia 
się zmian w obrębie stóp oraz paznokci stóp. Pierw-
szym objawem jest często świąd, pieczenie  a także 
złuszczanie i pękanie w szparach międzypalcowych. 
Następnie zakażenie może szerzyć się na całą skórę 
stóp – podkreśla Hanna Myśliwiec specjalista derma-
tolog-wenerolog  z Centrum Medycznego Medicover 
w Białymstoku. (MP)

wyzwaniem dla naszych stóp
Lato

Kolejny numer 18.08.2017  więcej: d.bieszke@expressy.pl | tel. 660 731 138
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W upalne dni, kiedy 
w mieszkaniach panu-
je zaduch, wcale nie 
mamy ochoty na je-
dzenie albo przeciwnie 
– jedlibyśmy wyłącznie 
zimne lody i pili napo-
je prosto z lodówki. 
Żadne z tych rozwią-
zań nie jest dobre dla 
naszego organizmu. 
Wręcz przeciwnie – 
szczególnie wtedy mu-
simy zadbać o dobrze 
skomponowane menu 
oparte na składnikach 
o właściwościach chło-
dzących, których w le-
cie, wśród produktów 
sezonowych, jest pod 
dostatkiem.

loDY DlA oCHŁoDY? NIEKoNIECZNIE!

Kiedy jest ciepło, a powietrze za oknem ciężkie, dla ochłodze-
nia instynktownie mamy ochotę sięgnąć po coś mrożonego, 
np. po lody. 
- A to błąd – mówi Paulina Domagała, dietetyk – Po zjedzeniu 
lodów, w pierwszej chwili faktycznie odczujemy ochłodzenie 
za sprawą różnicy temperatur. Kiedy jednak nasz organizm za-
cznie trawić wolno spalane, zawarte w lodach tłuszcze i białka, 
musi wyprodukować dużo energii, a to powoduje, że zaczyna-
my odczuwać ciepło. Wbrew pozorom ukojenia w upale nie 
przyniosą nam zimne, alkoholowe drinki, a nawet schłodzone 
piwo, które de facto prowadzi do odwodnienia organizmu, 
rozszerzenia naczyń krwionośnych, a odczuwanie ciepła na 
skórze wzrasta.

CHIńSKA RóWNoWAGA W MENu obIADoWYM

Skomponowanie menu dnia w upalny dzień nie jest łatwe. 
Szczególnie dotyczy to obiadu, który w naszym kraju najczę-
ściej podawany jest jednak w wersji na ciepło. Zgodnie z zasa-
dami chińskiej medycyny dieta powinna być dopasowana do 

klimatu, w którym żyjemy, a także do pór roku. Z tego wzglę-
du potrawy możemy podzielić na 5 kategorii – wyziębiające, 
wychładzające, obojętne, rozgrzewające i gorące. Nietrudno 
się domyślić, że w czasie upałów nasze menu powinno być 
oparte głównie na produktach z pierwszych dwóch katego-
rii. Jak zatem skomponować wakacyjne posiłki według tych 
zasad?

lEKKo, oRZEźWIAJąCo, AlE TREśCIWIE

Daniem, które daje duże pole manewru jest sałatka – nie dość, 
że możemy w nią wkomponować kilka produktów wyziębia-
jących i wychładzających, to jeszcze idealnie sprawdzi się 
zarówno na śniadanie, szybki lunch w pracy czy na kolację. 
Świetnym połączeniem będzie np. sałatka na bazie młodej 
botwiny, która nie dość, że wychładza to jeszcze jest bogata 
w witaminę A, C, żelazo, z dodatkiem soczystych pomarańczy 
pełnych witaminy C i wody. 
- Jeśli uważacie, że samą sałatką się nie najecie, wystarczy 
dodać kromkę chrupiącego pieczywa – mówi ekspert firmy 

Dan Cake. – Wystarczy 
kromki chleba tosto-
wego pełnoziarniste-
go lub maślanego za-
piec przez kilka chwil 
w opiekaczu i prze-
kroić na trójkąciki, by 
uzyskać chrupiący do-
datek do sałatki. 

GRAJ W ZIEloNE

Chłodnik to kolejna, 
idealna propozycja na 
letni obiad. 
– Aby wzmocnić ob-
niżające temperatu-
rę ciała właściwości 
chłodnika postawmy 
na należące do kate-
gorii produktów wy-
chładzających warzywa 
zielone. – mówi diete-
tyk Paulina Domagała. 

Chłodnik z zielonego ogórka, który w ponad 90% składa się 
z wody i elektrolitów w połączeniu z miętą i jogurtem natu-
ralnym, wspomagającym procesy trawienne, które mogą poja-
wiać się w gorące dni to idealna zupa na lato. /opr. raf/

Co prawda w tym roku lato nie jest zbyt 
ciepłe i słoneczne, ale upalne dni jeszcze 
mogą nadejść. Jakie menu wybrać, gdy 
temperatura przekracza 30 stopni i do 
tego panuje zaduch?

Menuna wakacyjne upały
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Ta innowacyjna metoda terapii ma bardzo szerokie zastosowanie, m.in.: w schorzeniach mięśni, układu 
kostnego i stawów, w tym m.in. przy ostrodze piętowej, łokciu tenisisty i golfisty, dolegliwościach ścięgna 
Achillesa, biodrze trzaskającym, paluchu koślawym (hallux), punktach spustowych, bólach nadgarstka, 
zespołach bólowych kręgosłupa, bólach w obrębie pachwin, bólach karku, zespole bole-
snego barku, zespole bólowym miesnia piszczelowego przedniego, 
cellulicie  . Wykorzystywana jest głównie do zwalczania przewle-
kłego bólu związanego z układem mięśniowo-szkieletowym 
w ortopedii, rehabilitacji i medycynie sportowej. I – co chyba naj-
ważniejsze – jest niezwykle skuteczna również w przypadkach, 
w których inne metody nie przyniosły rezultatu. 
Na czym zatem polega terapia falami uderzeniowymi ESWT (ang. 
Extracorporeal Shock Wave Therapy)? Fala wytwarzana przez spe-
cjalny aparat Rosetta generuje wysokie ciśnienie, które prze-
nika na głębokość kilkunastu cm wgłąb ciała. Fala powstaje 
przy wykorzystaniu metody elektromagnetycznej i jest 
transmitowana bezpośrednio do obszaru bólowego, 
gdzie skupia się we wtórnym ognisku. Poza obsza-
rem skupienia energia fali jest za mała, aby dawać 
efekt biologiczny. W ten sposób fala trafia precyzyjnie 
w zmienione chorobowo miejsce, nie ingerując 
w sąsiadujące tkanki. 
- Aparat Rosetta jest bezpieczny, zaś metoda 
ESWT charakteryzuje się wysoką skutecznością 
i minimalną inwazyjnością – wyjaśnia Daniel 
Grzenkowicz, terapeuta i masażysta. - Efekt tera-
peutyczny zauważalny jest już po kilku zabiegach 
z użyciem aparatu. Według badań terapia przy 
użyciu metody ESWT wykazuje się bardzo wysoką, 
bo na poziomie aż 70 – 80 proc., skutecznością u pa-
cjentów, którzy wcześniej leczeni byli bezskutecznie 
metodami zachowawczymi. Metoda ESWT prowadzi 
do szybkiego i wyraźnego zmniejszenia dolegliwości 
bólowych. /raf/

Uderz w ból falą uderzeniową!
Precyzyjnie trafia 
w zmienione choro-
bowo miejsce, usuwa 
ból i jest bezinwazyj-
na – mowa o no-
woczesnej terapii 
za pomocą fali ude-
rzeniowej. Metoda 
dostępna jest dla 
pacjentów w Gabine-
cie POTALA – Terapie 
Naturalne w Wejhe-
rowie. 

Zalety terapii eSWt:
wysoka skuteczność leczenia przy minimalnej  •	
inwazyjności
krótki czas terapii, efekt terapeutyczny   •	
widoczny w krótkim czasie
bezpieczeństwo metody•	
minimalne ryzyko efektów ubocznych•	
szerokie zastosowanie (rehabilitacja, ortopedia, •	
medycyna sportowa)
terapia zapobiega lub redukuje konieczność  •	
wykonywania zabiegu operacyjnego

Daniel Grzenkowicz
Gabinet pOtala
terapie Naturalne
ul. Św. jana 16, Wejherowo
Tel. +48 666 99 24 70
e-mail: gabinet@potala.pl

zarejestruj sIę I tWórZ raZem Z Nami!

Im wcześniej dziecko pozna 
zdrowe nawyki żywieniowe, 
tym szybciej uzna je za na-
turalne w swojej codziennej 
diecie. 
Warto zatem od najmłod-
szych lat dziecka postawić 
na różnorodność produktów, 
regularność spożywanych 
posiłków, a także codzienną 
aktywnością fizyczną, która 
powinna towarzyszyć zbi-
lansowanemu menu. 
Podstawową zasadą zbi-
lansowanej diety, także tej 
dziecięcej, jest spożywanie 
pięciu posiłków dziennie, 
w regularnych odstępach 
czasu. Taka dieta wspomaga 
prawidłowy rozwój organi-
zmu, a różnorodne produkty 
pokrywają dziennie zapo-
trzebowanie na witaminy 
i składniki mineralne. Na 
talerzu dominować powin-
ny warzywa i owoce. Najko-
rzystniej jest spożywać je na 
surowo lub minimalnie prze-
tworzone (np. soki), ponie-
waż w takiej formie produk-
ty te zachowują najwyższą 
wartość odżywczą. Warzywa 
i owoce powinny być spo-
żywane kilka razy dziennie, 
w ramach posiłków i przeką-
sek. Jedną z tych porcji może 
stanowić szklanka soku, co 

Zadbaj                        dzieckao zdrowie

znacznie ułatwia dostarczenie 
organizmowi rekomendowa-
nych ilości warzyw i owoców. 
Warto, aby w większości po-
siłków znalazły się również 
produkty zbożowe, które do-
starczają organizmowi energii 
dzięki zawartości węglowo-
danów. Zawierają także cenne 
witaminy i składniki mineral-
ne. Ważnym elementem jest 
także nabiał, którego spożycie 
można podzielić na 3-4 porcje 
w ciągu dnia. W dziecięcym 
menu należy też uwzględniać 
codzienną porcję produk-
tów z grupy mięs, ryb i roślin 
strączkowych. Trzeba rów-

nież pamiętać o właściwym 
nawodnieniu, zdaniem spe-
cjalistów dziecko powinno 
przyjmować około 1-1,5 litra 
płynów w ciągu dnia.
Jednym z najważniejszych po-
siłków jest śniadanie. Dobrze 
skomponowane dostarczy 
energii, witamin i składników 
mineralnych, dzięki czemu 
wspomoże prawidłowe funk-
cjonowanie organizmu. Trze-
ba pamiętać też, aby zaplano-
wać dzień uwzględniając czas 
na aktywność fizyczną. Dziec-
ko powinno mieć zapewnione 
minimum 60 minut aktywno-
ści fizycznej. /raf/
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zarejestruj sIę I tWórZ raZem Z Nami!

Tegoroczne wydarzenie było wy-
jątkowe, gdyż była to już 10 edycja 
treningów z wybitnym sportowcem. 

Jak zwykle towarzyszyły mu inne 
gwiazdy z zza oceanu: Otto Por-
ter czy Bo Outlaw. Wydarzenie 
zorganizowane w ramach 
cyklu imprez Lipiec w Rumi 
przyciągnęło bardzo wielu 
widzów na trybuny.

- Marcin Gortat jest amba-
sadorem polskiego sportu 
w Stanach Zjednoczonych 
i to dla nas ogromne wy-
różnienie, że przeprowadzi 
swój Camp właśnie w Rumi, 
w dodatku po raz trzeci – 

powiedział Marcin Kurkowski, za-
stępca burmistrza miasta. - Marcin 
to nie tylko genialny sportowiec, 
ale i wspaniały człowiek, który jest 
wzorem dla młodzieży. Współpraca 
z nim przebiega wzorowo, dzisiejszy 
trening przyciągnął do hali mnóstwo 
widzów a młodzież jest zachwycona 
spotkaniem ze swoim idolem. 

Spośród około 160 uczestników 
Marcin Gortat wybrał MVP wśród 
chłopców (tu bezkonkurencyjny 
okazał się Hubert) i dziewczynek 
(zwyciężyła Weronika). Oboje poja-
dą na finał Marcin Gortat Camp do 
Łodzi, gdzie otrzymają możliwość 
wygrania wyjazdu do USA, by pod 

okiem Marcina dalej rozwijać swój 
talent.

Warto również podkreślić, że te-
goroczny Camp rozpoczął się dzień 
wcześniej treningiem dla osób na 
wózkach inwalidzkich i także cieszył 
się dużym zainteresowaniem. 

- Po każdym dotychczasowym 
Campie mieliśmy duży zapytań od 
rodziców dzieci niepełnosprawnych 
czy będzie możliwość stworzenia tre-
ningu również dla ich dzieci. Dlatego 
właśnie wyszliśmy z taką inicjatywą – 
mówi gwiazda NBA Marcin Gortat. 

Ostatnim akcentem Campu był tre-
ning w ramach Junior NBA Clinic. 

/raf/

Gortat odwiedził 
Rumię po raz trzeci
RuMIA | Gwiazda nba i reprezenTacji polsKi w KoszyKówce marcin GorTaT już po 
raz Trzeci GoŚciŁ w rumi z oKazji coroczneGo marcin GorTaT camp. 

Tradycyjnie już Święto 
Gminy Choczewo połączone 
jest z Pomorskim Zlotem VW 
Old.

Sobotnie wydarzenia roz-
poczęły się rajdem garbu-
sów, a następnie paradą sa-
mochodową drogami gminy 
Choczewo.

Później można było zoba-
czyć pokaz karate tradycyj-
nego, rozgrywane były też 
rozmaite turnieje i konkursy 
dostępne dla wszystkich: 
turniej ping-ponga, turniej 
unihokeja, strzelnica, gra 
w boulle, badminton z wój-
tem gminy, siatkówka plażo-
wa i konkursy zlotowe. 

Wieczorem – koncert Mitra 
oraz „MEJK”. Całość zakończył 
widowiskowy Taniec Świetl-
ny i zabawa taneczna.

urok zabytkowych volkswagenów na Dniach Choczewa
CHoCZEWo | z oKazji ŚwięTa Gminy choczewo zjechali się wŁaŚciciele zabyTKowych volKswaGenów. odbyŁ się Też fesTyn i KoncerTy.
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„Nadzieja”,  „Usta twe” czy „Ja i ona” zespołu  Masters to 
tylko niektóre hity, które razem z gwiazdami tego 
gatunku wyśpiewywała licznie zebrana publicz-
ność podczas koncertu letniego, jaki w minio-
ny weekend odbył się przy hali widowiskowo-
sportowej w Bolszewie. Kilka godzin solidnej 
dawki tanecznej muzyki rozgrzało prawdzi-
wych wyznawców zespołów Skaner, Ma-
sters i Bayera do czerwoności. Wspólnym 
tańcom i śpiewnemu wtórowaniu nie było 
końca, dlatego impreza pod 
gołym niebem, z licznymi 
przerwami na burzę okla-
sków, trwała do późnych 
godzin nocnych.

W tym roku podczas 
koncertu letniego nie 
zabrakło również propo-
zycji dla najmłodszych, 
dla których w hali wido-
wiskowo-sportowej or-
ganizatorzy przygotowali 
seans filmowy z popular-
ną bajką „Jak zostać kotem”. 
Pomysł okazał się strzałem 
w dziesiątkę, o czym świad-
czyła wysoka frekwencja.

/uGW/

Disco, disco ponad wszystko!
bolSZEWo | fani muzyKi disco-polo mieli 
w bolszewie swoje wielKie ŚwięTo. 
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Na kolejnych Dniach Pola, 
organizowanych przez Po-
morski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Lubaniu, naj-
bardziej oczekiwanym go-
ściem był podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi – Ryszard Za-
rudzki. Debata pt. „Działa-
nia podejmowane na rzecz 
ochrony wód w powiecie kar-
tuskim” odbyła się w Gościń-
cu nad Słupią w Tuchlinie.

Otworzył ją i powitał gości 
Andrzej Dolny – dyrektor 
PODR w Lubaniu. Z zainte-
resowaniem wysłuchano 
wystąpienia Ryszarda Za-
rudzkiego: „Wspólna Polityka 

Minister Zarudzki na Dniach Pola
RolNICTWo | wiceminisTer ryszard zarudzKi debaTowaŁ z rolniKami. Rolna na lata 2014-2020”. Wi-

ceminister wymienił fundu-
sze unijne z których aktualnie 
rolnicy mogą korzystać, oraz 
zapowiedział uruchomienie 
nowych do końca bieżącego 
roku. Przypomniał też o po-
wołaniu przy wojewodzie Ze-
społu ds. rolnictwa, którym 
pokieruje dyrektor PODR An-
drzej Dolny. Podkreślił obec-
ność na spotkaniu szefów 
instytucji i służb związanych 
z rolnictwem, w tym nowego 
prezesa Centrum Hurtowego 
Rënk Sławomira Niecko.

Podczas dyskusji rolnicy 
zgłosili zainteresowanie te-
matem walki z afrykańskim 
pomorem świń (ASF). Problem 
dotyczy na razie województw 

przy naszej wschodniej grani-
cy. Wrócono też do problemu 
odstrzału dzików, ponieważ są 
one istotnym czynnikiem roz-
przestrzeniania się tej choro-
by. Sprawa jest jednak w gestii 
Ministerstwa Środowiska.

Kolejne pytania dotyczy-
ły zapowiadanych zmian 
w dziedzinie ochrony środo-
wiska. Wykład na ten temat 
pt. „Zmiana zasięgu obsza-
rów szczególnie narażonych 
na zanieczyszczenia azotem 
ze źródeł rolniczych (OSN) – 
skutki dla rolników” wygłosiła 
Katarzyna Radtke – główny 
specjalista ds. ochrony środo-
wiska i programów rolnośro-
dowiskowych w PODR. 
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Była to jubileuszowa, już XV, 
taka pielgrzymka z Nadola do 
Żarnowca. Jak co roku w wy-
darzeniu uczestniczyło wiele 
osób, tym razem jednak mia-
ło ono wyjątkowo uroczy-
sty przebieg, a to za sprawą 
odsłonięcia na przystani po-
mnika, upamiętniającego wi-
zytę prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego w Nadolu, która 
miała miejsce 80 lat temu 
(dokładnie 3 sierpnia 1937 
roku). Prezydent przebywał 
wówczas na urlopie i udał się 
do Nadola z Lubkowa właśnie 
przez jezioro Żarnowieckie. 
Odsłonięty właśnie pamiąt-
kowy obelisk ma przypomi-
nać to wydarzenia. 

Pielgrzymce przewod-
niczył ks. biskup Zbi-
gniew Zieliński. 

- Łodziowa pielgrzymka to 
część dziedzictwa naszego 
regionu – powiedział Zbi-
gniew Walczak, wójt gminy 
Gniewino. - Jest to symbol 
przywiązania do wartości, 
w ten sposób okazuje-
my też szacunek dla 
ludzi, który wiele 
lat temu walczyli 
o polskość. 

/raf/

Na odpust przez jezioro
NADolE | Łodziami przez jezioro żarnowiec-
Kie pielGrzymi udali się na odpusT Św. anny. 
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAM murowany garaż z kanałem 
przy ul. Strzeleckiej, tel. 605 734 405, Wej-
herowo

SPRZEDAM domek murowany, piętrowy na 
działce ogrodniczej, Wejherowo, 60.000 zł, 
tel. 602 214 097 

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

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

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

SPRZEDAM dom murowany, podpiwniczo-
ny, dobra lokalizacja, garaż, ogród, możli-
wość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. Pon-
tonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

STARSZY, samotny Pan, bez nałogów, szuka 
kawalerki, ewentualnie pokoju gościnnego 
w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 
203

WYNAJMĘ

WYNAJMę garaż w Rumi, tel. 668 385 455

KUPIĘ

KuPIę mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

KUPIĘ

SKuP aut, kasacja, pomoc drogowa, auto 
części, Wejherowo, Trójmiasto, tel. 789 345 
593

EDUKACJA
lEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.
SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34

PRACA

USŁUGI

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

oPAKoWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

ZŁoTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

PRoFESJoNAlNA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

SZuKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 503 
590 203

SEX-sex-sex to lubię, gorąca blondi pozna 
panów sponsorów, tel. 514 120 213, Sopot

RÓŻNE

ubRANIA dla starszych Pań, duże rozmiary 
garsonki, spódniczki, marynarki. Tanio, tel. 
531 722 881

SŁoMA, 120x120, 40 zł i siano tegoroczne, 
60 zł, Częstkowo, tel. 510 751 837

SPRZEDAM fotel rozkładany 2 osobowy, stan 
b.dobry, 250 zł, tel. 517 159 871, Wejherowo 

bECZKI plast. na działkę do wody, czyste st 
bd., tel. 511 841 826

SPRZEDAM kuchnie elektryczną z blatem 
szklanym, cztery palniki i piekarnik, nieuży-
wany, 320 zł, tel. 695 230 080

SPRZEDAM materac rehabilitacyjny, grzej-
nik z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, 
tel. 502 647 767

SPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na obuwie 
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Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

KoSZENIE ŁąK 
I NIEuŻYTKóW 

w województwie 
pomorskim, 

kosiarkami bijakowymi 

tel. 886 886 788 
 www.mysprzatamy.pl

SKuPuJEMY 
stare militaria 

w bardzo dobrych 
cenach (mundury, 
dokumenty, części

zabytkowych pojazdów, 
odznaczenia, 

wyposażenie wojskowe), 

oldmilitaria.pl 
tel. 666 025 860 

info@oldmilitaria.pl

fb.com/gwe24
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Spotkanie w Zdzieszowicach 
lepiej zaczął Gryf – atakował już 
od początku, a w 20.minucie 
dostał rzut karny. Do piłki pod-
szedł Łukasz Nadolski i pewnie 
wykorzystał rzut karny, dając 
prowadzenie gościom. Po tej 
bramce Ruch Zdzieszowice pró-
bował wyrównać, ale jego ataki 
były nieskuteczne i ostatecznie 
do przerwy widzowie zobaczyli 
tylko jedną bramkę.

W drugiej połowie dwa ciosy 
zadał Gryfowi zespół gospo-
darzy. Najpierw w 50. minucie 
z drugiego w tym meczu rzutu 

karnego bramkarza gości po-
konał Jakub Czajkowski, a po-
tem – w 59.minucie silny strzał 
Denisa Sotora dał prowadzenie 
Ruchowi Zdzieszowice. Gryf 
próbował odrabiać straty ale 
tego upalnego dnia mu to ewi-
dentnie nie szło. W 72. minucie 
szansę na podwyższenie pro-
wadzenia miał napastnik go-
spodarzy, ale tym razem górą 
był bramkarz Gryfa. Żółto-czar-
ni naciskali, napierali, szczegól-
nie w samej końcówce, wtedy 
Sochacki obronił strzał z naj-
bliższej odległości. Później Gryf 

Gryf za burtą pucharu
Wejherowscy piłkarze nie powtórzą swojego największego 
sukcesu, jakim był awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. 
odpadli bowiem już w 1/32.

gryf: 
Ferra - Brzuzy, Banaszak, kamiński, Goer-
ke - łysiak, Nadolski, Wicon (73.koszałka), 
kołc, maciejewski - Wicki

Obaw w Wejherowie jest 
dużo. Nie chodzi nawet o od-
padnięcie z Pucharu Polski, 
ale kadra, jaką dysponuje 
trener Rzepka, jest bardzo 
wąska, a może być problem 
z zastąpieniem doświadczo-
nych graczy, którzy opuścili 
zespół.

Tylko wśród bramkarzy 
nie doszło do roszad. Ode-
szli obrońcy (Maciej Dampc 
i Przemysław Mońka), po-
mocnicy (Przemysław Czer-
wiński, Dawid Tomczak 
i Robert Chwastek), a także 
napastnicy (Paweł Czychow-
ski i Michał Marczak), przy-
szło za to dwóch młodych 
graczy drugiej linii: Rafał Ma-
ciejewski i Mikołaj Gabor, na-
pastnik – Hieronim Gierszew-
ski oraz środkowy obrońca 
– Marcin Banaszak. Kolejne 
wzmocnienia są możliwe, ale 
do Stalowej Woli jedzie dość 
wąska kadra.

Stalówkę zasiliło tego 
lata wielu piłkarzy. Dużym 
wzmocnieniem może okazać 
się przyjście Stepana Hir-
skyja oraz Mateusza Bukow-
ca. Obaj w zeszłym sezonie 
występowali w pierwszoli-
gowym GKS-ie Tychy, szcze-
gólnie Bukowiec odgrywał 
w nim znaczącą rolę. Innym 
byłym pierwszoligowcem 
w składzie najbliższych ry-
wali Gryfa jest Sebastian Łę-
tocha, który poprzedni sezon 
spędził w Stali Mielec.

W poprzednim sezonie Sta-
lówka dwukrotnie okazała 
się minimalnie lepsza od żół-
to-czarnych. Najpierw Stal 
wygrała 1-0 w Wejherowie, 
a potem u siebie pokonała 
Gryfa w takim samym roz-
miarze. Obie bramki dla Stali 
zdobył Adrian Gębalski.

Startuje liga
II lIGA | żóŁTo-czarni zaczynają sezon wizyTą w sTalowej 
woli. nowe rozGrywKi są dla drużyny wielKą niewiadomą.

początek meczu 

stal staloWa Wola – gryf WejheroWo 
w niedzielę,  30 lipca o 17:00.

kolejny junior 
w kadrze
Zarząd wejherowskiego 
klubu poinformował, że 
do kadry dołączył junior, 
Ksawery Solarczyk.
W poprzednim sezonie 
Solarczyk reprezentował 
Gryf Wejherowo w Lidze 
Juniorów B1. Żółto-czarni 
wygrali rozgrywki z dużą 
przewagą. Jak podaje 
twitter wejherowskiego 
zespołu, o dołączeniu 
urodzonego w 2000 roku 
pomocnika zadecydował 
sztab szkoleniowy.
Jeśli Solarczyk zade-
biutowałby w barwach 
dorosłej drużynie, będzie 
pierwszym w historii klubu 
zawodnikiem urodzonym 
w nowym stuleciu.

znów miał okazje, ale jak na złość 
piłka nie chciała znaleźć drogi do 
bramki.

W końcowych 10 minutach 
stworzyliśmy sobie mnóstwo sy-
tuacji, szkoda, że ich nie wykorzy-
staliśmy. Zawiodła skuteczność. 
– powiedział po meczu trener 
Gryfa, Piotr Rzepka.

karnety 
już w sprzedaży!
Od poniedziałku można nabyć 
karnety na mecze domowe 
Gryfa Wejherowo w rundzie je-
siennej. Aby kupić karnet należy 
się udać do biura klubowego na 
stadionie na Wzgórzu Wolności 
1. Cena wynosi 90 zł i uprawnia 
do wejścia na wszystkie domo-
we mecze żółto-czarnych w 
nadchodzącej rundzie. Pierwszy 
domowy mecz odbędzie się 5. 
sierpnia, a ostatni – 19. listopa-
da. Karnet upoważnia też do 
posiadania swojego, numero-
wanego miejsca na stadionie 
przez cała rundę jesienną.

Nowy transfer Gryfa Wejherowo. 
Do zespołu dołączył zawodnik, 
który poprzedni sezon rozegrał 
w I lidze, Hieronim Gierszewski.

Żółto-czarni, jak sami nie ukrywają, 
szukają wzmocnień przed nowym 

sezonem. Dotychczas sprowadzili 
Marcina Banaszaka, Rafała Maciejew-

skiego oraz Mikołaja Gabora. Teraz przyszedł Gierszewski, 
który poprzednio grał w I lidze reprezentując Chojniczankę. 
Zagrał w 10 meczach. Sezon 2015/2016 spędził w GKS-ie 
Bełchatów.
-Był on już przez pewien czas wolnym zawodnikiem i pod-
pisaliśmy z nim stały kontrakt. Liczymy, że będzie wzmoc-
nieniem naszej kadry już w najbliższym czasie. -mówi 
o nowym nabytku Sylwester Maszota, wiceprezes klubu.

z chojniczanki do Gryfa
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Pierwszy z nich to doświad-
czony Paweł Czoska, który 
przyszedł do Luzina z trze-
cioligowego GKS-u Przod-
kowo. 26-letni pomocnik to 
wychowanek Arki Gdynia, 
mający za sobą 15 występów 
w barwach żółto-niebieskich 
na boiskach Ekstraklasy. Po-
nadto Czoska występował 
na boiskach II i III ligi w Gryfie 
Wejherowo, Olimpii Elbląg, 
Warcie Poznań, Radomiaku 
Radom i we wspomnianym 
Przodkowie. 

Kolejne wzmocnienie to 
Łukasz Kwaśnik. 22-letni 
pomocnik to również wy-
chowanek Arki, skąd jeszcze 
jako nastolatek przeszedł do 
trzecioligowego Pomorza 
Potęgowo, stamtąd po roku 
odszedł do GKS-u Przodko-
wo, gdzie spędził 3 sezony 
na boiskach III ligi.

Do drużyny dołączył jesz-
cze Sebastian Kowalski. 

25-letni obrońca to wycho-
wanek Gryfa Wejherowo, 
w którym występował w la-
tach 2010- 2016 zarówno na 
boiskach drugiej jak i trzeciej 
ligi. Ostatni sezon spędził on 
w czwartoligowych Anio-
łach Garczegorze skąd przy-
szedł do Wikędu na zasadzie 
transferu definitywnego.

Do treningu, na razie in-
dywidualnego, powrócił 
Marcin Maszota, który na 
początku roku przeszedł za-
bieg operacyjny. Wszystko 
wskazuję na to, że jeszcze 
w tej rundzie będzie on do 
dyspozycji trenera Lisew-
skiego. Na pełnych obrotach 
trenuję również Adrian Rop-
pel. 

Z zespołu odeszli za to 
Karol Piątek i Paweł Buzała, 
którzy pomogli w awansie 
do IV ligi, po którym chcą się 
już skupić na szkoleniu mło-
dzieży, zarówno w GOSRiT 

Wikęd się wzmacnia
PIŁKA NoŻNA | dużymi KroKami zbliża się pierwszy mecz liGowy luzińsKich piŁKarzy. zespóŁ rozeGraŁ już 4 Gry KonTrolne, 
w KTórych Trener lisewsKi przyGlądaŁ się nowym zawodniKom. Trzech z nich już na pewno zasili czwarToliGowca. 

Luzino jak i własnej Akademii 
Piłkarskiej. Do treningów nie 
powrócił też drugi bramkarz, 
Michał Roicki. Z tego  powodu 
trwają poszukiwania zmien-

nika Artura Prangi. Z drużyną 
nie trenuje również inny wy-
chowanek GOSRiT-u, Adrian 
Mienik, który przymierza się 
do gry w A-klasowym Zeni-

cie Łęczyce. Na zakończenie 
kariery zdecydował się nasz 
wieloletni stoper, Maciej Pliń-
ski, który skupi się teraz na 
trenowaniu B-klasowych re-

zerw. Z drużyną również nie 
trenują już Hennadi Karma-
zyn oraz Maciej Nowak. 

Początek sezonu IV ligi już 5 
sierpnia.

W Siedlcach odbył się finał krajowy turnieju „Piłkarska Kadra Cze-
ka” dziewcząt. Uczestniczyły w nim piłkarki KTS-K GOSRiT Luzino.
Pod nieobecność trenera Sylwestra Piątka zespół prowadzili Woj-
ciech Krasucki oraz Maks Graczyk. Kierownikiem drużyny była 
Weronika Mutke. Luzińska drużyna w tej imprezie zaprezentowa-
ła się znakomicie. Po rozgrywkach grupowych GOSRiT awansował 
do półfinału, w którym musiał uznać wyższość najlepszej drużyny 

cZWarta drużyna W polsce! w Polsce, nie tylko w tej kategorii wiekowej, Medyka Konin, do-
znając porażki 0-2. Luzińskie piłkarki zmęczone tym półfinałem 
przegrały również mecz o najniższy stopień podium zaledwie 
0-1 i musiały się zadowolić 4 lokatą, co i tak jest najlepszym wy-
nikiem w historii naszych występów na tej imprezie. Najlepszą 
zawodniczką turnieju została piłkarka GOSRiT-u, Oliwia Werra.
W ostatecznej klasyfikacji pierwsze miejsce zajął Medyk Konin, 
drugi był KSP Kielca, a tuż przed GOSRiT-em był LKS Astoria 
Szczerców.

V Regaty Św. Anny oka-
zały się bardzo udane. 
Warunki pogodowe były 
bardzo sprzyjające dla 
młodych żeglarzy. W re-
gatach z roku na rok przy-
bywa uczestników, w tym 
roku wystartowało 35 pa-
sjonatek i pasjonatów tej 
dyscypliny sportowej re-
prezentujących 4 kluby: 

UKS„Gniewuś” Gniewino, 
Opti CWM Gdynia, GKŻ 
Gdańsk i Zatoka Puck. Ro-
zegrano w sumie osiem 
wyścigów: pierwszego 
dnia pięć, a drugiego dnia 
udało się przeprowadzić 
kolejne trzy. Zwyciężczy-
nią całych regat okazała 
się Zuzanna Zasada z Zato-
ki Puck. 

Prowadzono też osob-
ną klasyfikację chłopców 
i dziewcząt z Gminy Gnie-
wino. Wśród chłopców 
najlepszy okazał się Ma-
ciej Matyszewski, przed 
Witkiem Skowronkiem 
i Wiktorem Matyszewskim, 
a wśród dziewcząt Maja 
Skowronek (wszyscy z UKS 
„Gniewuś” Gniewino).

Zawodnicy z wejherowskiego Fight Zone wzięli udział 
w letnim obozie sportowym w Stężycy. 
Na zgrupowaniu przebywało 37 kickbokserów wraz 
z kadrą trenerską i wychowawczą. Był to już 11 obóz letni 
wejherowskiego klubu. Zawodnicy pracowali nad formą 
przed sezonem 2017/2018. Odbyło się 15 treningów dla 
dwóch grup (młodszej i starszej).
Wyróżnienia za szczególną postawę na obozie otrzyma-
li: Oskar Marcinowski-Okrój, Olga Witkowska, Mikołaj 
Batkiewicz oraz Dominik Zander. Przeprowadzono także 
egzamin na stopnie uczniowskie w kickboxingu. Przystą-
piło do niego 12 osób, a na wysoki stopień uczniowski - 5 
(pas zielony) zdał Kacper Macholl. 
Jednym z trenerów młodych zawodników jest Rafał 
Karcz, który jest także trenerem Kadry Narodowej kade-
tów w kickboxingu w formule pointifghting. Co więcej, 
zgrupowanie reprezentacji odbędzie się w Luzinie. 
Reprezentanci Polski będą trenować na obiektach Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dniach 4-6 sierpnia. 
Wśród zawodników znajdą się członkowie KTS-K Luzino: 
Zuzanna Kalbarczyk, Paulina Stenka oraz Filip Stark. 
Zgrupowanie ma przygotować kickbokserów do Mi-
strzostw Europy, które odbędą się na początku września 
w macedońskim Skopje.

Szlifowali formę ścigali się po Puchar Wójta
ŻEGlARSTWo | na jeziorze żarnowiecKim odbyŁy się reGaTy Św. anny o pu-
char wójTa Gminy Gniewino. przyciąGnęŁy one sporą liczbę zawodniKów.

Pogoda w weekend ma się 
poprawić i wygląda na to, 
że będzie sprzyjać rolka-
rzom, którzy w najbliższą 
sobotę przejadą ulicami 
Rumi.

Nightskating Pomorze 2017 
trwa w najlepsze – naj-

bliższy przejazd będzie 
już czwartym wyda-
rzeniem tego typu 
w obecnym sezonie. 

Wcześniej rolkarze 
przejechali 

przez 
Gdynię, 
Gdańsk 
i Krynicę 

Morską. 
Trasa, którą pojadą 
uczestnicy, liczy pra-
wie 16 km i zaczyna 
się pod rumskim 

sklepem Deca-
thlon, wiedzie 
ulicami m.in. 

Kosynierów, 
Dębogórską 
i Świętojańską 

i zawraca pod 
Port Rumia, gdzie 

usytuowana będzie meta. 
Rolkarze zbierają się o 17:30 
w miejscu startu przejazdu.

nocą prZeZ 
rumię


