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na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

szuka ludziPraca 14

Wciąż usuwają 
skutki nawałnicy
Powalone drzewa, zerwane dachy, 
konary blokujące drogi, przewróco-
ne rusztowanie – to skutki ostatniej 
nawałnicy. W ich usuwaniu ogromną 
rolę odegrali strażacy-ochotnicy.
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TYDZIEŃ Z

Niedziela, 13 sierpNia

AktywnA sobotA 
w pArku

poNiedziałek, 14 sierpNia

rAnni 
i utrudnieniA

Wtorek, 15 sierpNia

Śmiertelnie 
potrącił 14-lAtkA

Środa, 16 sierpNia

mistrzowie 
pArkowAniA

CzWartek, 17 sierpNia

opAski 
w bieszkowicAch

 Ćwiczenia w wejherowskim 
parku to latem już swoistego 
rodzaju tradycja. Uczestnicy 
Aktywnej Soboty ćwiczyli pod 
okiem Lidii Klawikowskiej.

   Na trasie Żelazno - Borkowo 
Lęborskie samochód zjechał 
z drogi i uderzył w przydrożne 
drzewo. W wyniku wypadku 
poszkodowane zostały dwie 
osoby. 

  22-letni mieszkaniec Wejhe-
rowa na przejściu dla pieszych 
śmiertelnie potrącił turystę 
z Otwocka. Do zdarzenia do-
szło w miejscowości Chałupy. 

  Tarasują chodniki, parkują na 
kilku miejscach jednocześnie, 
zastawiają wjazdy i miejsca 
dla niepełnosprawnych. Oto 
„mistrzowie parkowania”.

 Policjanci na plaży rozdawali 
opaski „niezgubki”. Akcja zor-
ganizowana została przy współ-
pracy ze Starostwem Powiato-
wym w Wejherowie.

Twoje źródło informacji

Polub nasz Profil 
i bądź na bieżąco!

Zachęcamy naszych Czytel-
ników do przesyłania zdjęć 
oraz interesujących tema-
tów. Najciekawsze opubli-
kujemy na łamach naszej 
gazety oraz na naszym por-
talu gwe24.pl

zGŁoŚ TEMAT
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Codziennie 
nowe informacje

fb.com/gwe24

DYŻuR 
rePorTera

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia elektro-
niczny dostęp do najważniejszych informacji, 
które dotyczą policjantów pierwszego kontak-
tu czy dzielnicowych. Ma ona ułatwić kontakt 
z policjantami.
 „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każ-
dego dzielnicowego w Polsce. Żeby to zrobić 
wystarczy wpisać np. własny adres zamieszka-
nia, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, któ-

Mobilna komenda
bEZPIECZEŃSTWo | Wyszukanie dziel-
nicowego oraz łatwy i szybki kontakt 
z policjantem – takie są główne cechy 
aplikacji mobilnej „Moja komenda”. 

ry dba o nasz rejon zamieszka-
nia oraz pokaże, w której 
jednostce on pracuje. 
Dzielnicowych mo-
żemy wyszukać także 
po ich imieniu lub na-
zwisku. Aby połączyć się 
z funkcjonariuszem wy-
starczy jedno kliknięcie.
Wyszukiwarka dzielnicowych 
działa w trybie offline. Użyt-
kownik nie musi mieć dostępu 
do internetu, aby odnaleźć swo-
jego dzielnicowego. Żeby jednak 
korzystać z niej w pełni, najlepiej 
mieć dostęp do sieci. W zależności od 

systemu przerzuca do użytkownika do 
aplikacji w danym systemie.

Warto jednak pamiętać, że aplikacja 
nie służy do zgłaszania nagłych przy-

padków, te należy zgłaszać na nu-
mer alarmowy.

Aplikacja jest bezpłatna i opra-
cowana na urządzenia mobil-

ne bazujące na systemach 
operacyjnych Android oraz  

iOS. Została przygotowa-
na przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych 

i Administracji. Jest czę-
ścią programu „Dzielnicowy 

bliżej nas”. /raf/

Pięć dni w podróży na ro-
werach spędzili rowerzyści 
z gminy Wejherowo, którzy 
uczestniczyli w rajdzie na 
Mazurach. 

Na początku sierpnia BKR Cy-
klista zorganizował kolejny 
niecodzienny rajd. Szlakiem 
Wielkich Mazurskich Jezior - 
bo taką właśnie nazwę nosił 
ich kolejny projekt - członko-
wie rowerowego zespołu po-
dążali przez 5 kolejnych dni. 
Już na samym początku swo-
jego pobytu w wojewódz-
twie warmińsko – mazur-
skim, w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Węgorzewie 
reprezentantów BKR Cyklista 
podjęła starosta węgorzewski 
Halina Faj. Celem wizyty były 
rozmowy na temat ścieżek 
rowerowych na terenie po-
wiatu węgorzewskiego oraz 
przebiegający przez powiat 
szlak Green Velo. Po wizycie 
u starosty, cykliści wybrali 
się na objazd wokół jeziora 
Mamry. Kolejnego dnia uda-
li się do Puszczy Boreckiej 
w gminie Kruklanki w poszu-
kiwaniu żubrów. W drodze 
powrotnej odwiedzili wioskę 
indiańską w Spytkowie. Trzeci 
dzień to wizyta w Republice 

Ściborskiej, gdzie zobaczyli 
hodowlę psów zaprzęgowych 
i Muzeum Maszera, a także 
Piramidę w Rapie. Droga po-
wrotna z tej niewielkiej ma-
zurskiej wsi prowadziła przez 
łąki wzdłuż pięknych zakoli 
rzeki Węgorapy. Kolejny dzień 
to rajd do Gminy Srokowo, 
gdzie po drodze podziwiali 
m.in. śluzy kanału mazurskie-
go. W trakcie całego rajdu ro-
werowego Szlakiem Wielkich 
Jezior Mazurskich cykliści 
pokonali kilkaset kilometrów 
i zobaczyli najatrakcyjniejsze 
miejsca w powiecie węgo-
rzewskim. /uGW/

szlAkiem mAzurskich jezior
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

To właśnie strażacy jako 
pierwsi wzywani byli na 
miejsca zdarzeń, przez wiele 
godzin ciężko pracowali, aby 
zapewnić bezpieczeństwo 
mieszkańcom i przyjezdnym. 

PoNAD 
200 INTERWENCjI

Strażacy z PSP i OSP w powie-
cie wejherowskim odnotowali 
ogromną ilość, bo ponad 200, 
zgłoszeń. 
- Działania prowadzone były 
głównie na terenie gmin: Linia, 
Łęczyce, Szemud i Choczewo 
– mówi kpt. Krzysztof Chlebic-
ki, z-ca naczelnika wydziału 
operacyjno-szkolewniowego 
KP PSP w Wejherowie. - W po-
szczególnych gminach liczba 
interwencji przedstawia się 
następująco: Łęczyce – 45, 
Linia – 38, Szemud – 27, Cho-
czewo – 25, Rumia – ok. 20. 
Na chwilę obecną sporadycz-
nie pojawiają się zgłoszenia 
wiszących gałęzi i w miarę 
możliwości usuwamy je. 
Wejherowscy strażacy wciąż 
pracują w powiatach chojnic-
kim i kościerskim (te powiaty 
najbardziej ucierpiały pod-
czas nawałnicy) przy usuwa-
niu skutków burzy. 

oSP WEjhERoWo

Od samego rana w sobotę 
strażacy z OSP Wejherowo 
uczestniczyli w usuwaniu 
drzew powalonych na drogi, 
a także wycięciu tych, które 
zagrażały pobliskim zabudo-
waniom. 

oSP REDA

Strażacy z OSP Reda mieli peł-
ne ręce pracy.
- Noc z piątku na sobotę stra-
żacy z kilku województw spę-
dzili na usuwaniu skutków 
niezwykle silnej burzy two-
rzącej tzw. „der-echo” – piszą 
na facebookowym prosilu 
strażacy-ochotnicy z Redy. - 
W całym kraju odnotowano 
ponad 10 tysięcy zgłoszeń, 
niestety 5 osób zginęło. Na-
sza jednostka zaalarmowa-
na została jeszcze w trakcie 
przechodzenia burzy, około 
godziny 23:55. Łącznie odno-
towaliśmy 10 zdarzeń na tere-
nie Redy oraz Rumi, a były to: 
zalany garaż (Reda, ul. Gdań-
ska), zabezpieczenie trampo-
liny poderwanej przez wiatr 
(Reda ulica Polna), powalone 

drzewo oraz usunięcie dru-
giego uszkodzonego drzewa 
(Reda, aleja Lipowa), powalo-
ny konar drzewa, który zerwał 
linie niskiego napięcia (Reda, 
aleja Lipowa), przewrócone 
rusztowanie, które spadło na 
samochody osobowe (Reda, 
ulica Morska), powalony konar 
drzewa (Reda, ulica Pucka), 
powalone drzewo (Rumia, uli-
ca Staszica), nadłamany konar 
drzewa (Reda, ulica Olchowa), 
gałęzie blokujące przejazd 
drogą (Reda, ulica Wiejska), 
drzewo powalone na chodnik 
oraz ogrodzenie (Reda, ulica 
Gdańska). 
Najniebezpieczniejsza sytu-
acja miała miejsce na ulicy 
Morskiej. Około północy prze-
wróciło się tam rusztowanie 
na przejeżdżający samochód 
oraz uszkodziło dwa kolejne 
auta stojące na parkingu. 
W działaniach zakończonych 
około godziny 4:30 udział 
brały zastępy OSP Reda, JRG 
Rumia, OSP Gościcino a także 
dwa patrole policji. 

oSP ŁęCZYCE

Sporo pracy w nocy z 11 na 
12 sierpnia mieli strażacy-
ochotnicy z Łęczyc. 22 minuty 
po północy jednostkę zadys-
ponowano do powalonych 
drzew na drodze krajowej 
(S6) w miejscowości Bożepole 
Wielkie. 
- W trakcie naszych działań 
(zostaliśmy poinformowani, 
że ZRM N (transport nowo-
rodka) jedzie do Gdańska, 
po tej informacji robiliśmy 

wszystko, aby odblokować 
drogę na miejscu – relacjo-
nują strażacy na swoim face-
bookowym profilu OSP Łę-
czyce JOT II. - Po zakończeniu 
działań w Bożympolu Wiel-
kim zadysponowano nas do 
udrożnienia drogi pomiędzy 
miejscowościami Godętowo 
i Rozłazino. Leżało tam 10 
drzew w poprzek drogi. Na-
stępnie zadysponowano nas 
do udrożnienia drogi pomię-
dzy miejscowościami Brzeźno 
Lęborskie - Pużyce - Chrza-
nowo - Witków – Wysokie – 
Kaczkowo (tu leżało 5 drzew 
w poprzek drogi). 
Działania zakończone zostały 
o godzinie 05:20.
Jednostkę z Łęczyc wezwa-
no też do udrożnienia drogi 
pomiędzy miejscowościami 
Świetlino – Chynowo, gdzie 
leżało 8 drzew w poprzek 
drogi. 
W sobotni poranek ochotni-
cy od godz. 10:00 brali udział 
w usuwaniu skutków wichury 
w miejscowościach: Łówcz 
Górny, Nawcz, Dzięcielec, 
Rozłazino, Karczemki Młyn. 
- Zabezpieczaliśmy zerwane 
pokrycia dachowe i usuwali-
śmy drzewa zagrażające po-
waleniu na domy, cmentarze 
i drogi – relacjonują strażacy. 
W niedzielę zostaliśmy jesz-
cze wezwani do usuwania 
skutków nawałnicy w miej-
scowości Rozłazino.
W powyższych działaniach 
brały udział jednostki straży 
pożarnych z miejscowości: 
Łęczyce, Wejherowo, Bożepo-
le Wielkie, Rozłazino. 

oSP lINIA

W gm. Linia straty są 
ogromne: zmiszczone 
lasy, uszkodzone budynki 
i samochody, zerwane linie 
energetyczne. Najbardziej 
ucierpiały miejscowości; 
Niepoczolowice, Kobylasz, 
Potegowo, Linia, Kętrzyno, 
Zakrzewo, Osiek. 
- Akcja trwała ponad 22 
godziny – mówią strażacy 
z OSP Linia. - Brało w niej 
udział 11 zastępów straży 
pożarnej z Lini, Strzepcza, 
Lewina, Wejherowa, Rumi, 
Szemuda i Luzina. 
Na całym terenie objętym 
działaniami nie było prądu 
i występowały duże pro-
blemy z zasięgiem sieci ko-
mórkowych.

oSP ChoCZEWo

Strażacy z Choczewa wzy-
wani byli przede wszyst-
kim do usuwania konarów 
i drzew powalonych na 
jezdnie dróg powiatowych 
i drogi wojewódzkiej nr 
213. 
- W sobotę już od godziny 
1.00 aż do około godziny 
18.00 byliśmy dysponowani 
do usuwania skutków zda-
rzeń  - relacjonują strażacy 
z Choczewa. 
W niedzielne popołudnie 
zastęp OSP Choczewo zo-
stał wezwany do usunięcia 
konaru zwisającego nad 
drogą, na wjeździe do miej-
scowości Gardkowice. 
Rafał Korbut

Krajobraz po burzy
PoWIAT | PoWalone drzeWa, zerWane dachy, konary blokujące droGi, PrzeWró-
cone ruszToWanie – To skuTki osTaTniej naWaŁnicy. W ich usuWaniu oGromną 
rolę odeGrali sTrażacy-ochoTnicy. 

potrzebne wsparcie
Apel o wsparcie rodzin poszkodowanych w nawałnicach wy-
stosowali przedstawiciele samorządów, Pracodawców Pomorza 
i innych organizacji oraz instytucji. 
Do pomorskich przedsiębiorców i pracodawców o pomoc 
poszkodowanym w nawałnicach zaapelował Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskiego. Chodzi o pomoc mate-
rialną, objęcie indywidualną opieką lokalnych przedsiębiorców, 
którzy nie mogą normalnie działać i zorganizowanie kolonii dla 
dzieci z poszkodowanych rodzin.
Poszkodowanym w nawałnicach najbardziej potrzebne są 
środki czystości, kołdry, pościel, ręczniki i żywność o długim 
terminie ważności, artykuły sanitarne i budowlane, woda butel-
kowana, agregaty prądotwórcze, sprzęt do usuwania skutków 
katastrofy. 
– Proszę też o rozważenie, czy pomorscy przedsiębiorcy nie 
włączyliby się w inicjatywę zorganizowania dzieciom z rodzin 
poszkodowanych przez kataklizm kolonii poza miejscem 
zamieszkania, w szczególności na czas usuwania szkód oraz po-
rządkowania ich rodzinnych gospodarstw domowych – pisze 
w apelu marszałek Struk.
Z powodu nawałnic wiele lokalnych firm i rodzinnych przed-
siębiorstw ma problemy. Ucierpiały budynki, zagrożona jest 
ich dalsza działalność i praca wielu ludzi. Marszałek zaapelował 
więc do innych przedsiębiorców o objęcie indywidualną po-
mocą firm, które w wyniku klęski żywiołowej straciły możliwość 
normalnego funkcjonowania. 
O pomoc zaapelował też Zbigniew Canowiecki, prezydent 
Pracodawców Pomorza. 
- Największe spustoszenia [po nawałnicy] odnotowano na 
Pomorzu – napisał w apelu prezydent Canowiecki. - Wiele osób 
straciło dach nad głową i dorobek całego życia. Wiele miejsco-
wości wciąż odcięta jest od świata, pozbawiona prądu i wody. 
Potrzebna jest pomoc zarówno rzeczowa jak i finansowa. 
Wszystkich chętnych do udzielenia wsparcia proszę o kontakt 
z koordynatorem pomocy dla poszkodowanych przez kata-
klizm Panem Michałem Szczupaczyńskim, tel. 502 757 496, 
m.szczupaczynski@pomorskie.eu. Wierzę, że wśród pomagają-
cych nie zabraknie pomorskich przedsiębiorców i pomożemy 
poszkodowanym powrócić do normalnego życia.
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Idea skierowanego do 
mieszkańców poszczegól-
nych sołectw konkursu „Ak-
tywne sołectwo” ma na celu 
aktywizację oraz zachęcenie 
do wspólnych działań spo-
łeczności lokalnych, zaś jego 
przedmiotem jest zaplano-
wanie, organizacja i rozlicze-
nie w terminie od 1 sierpnia 
do 30 września br.  wyda-
rzeń integracyjno - aktywi-
zacyjnych na terenie gmin 
Gniewino i Wejherowo. Wy-
darzenia te, w  których może 
wziąć udział dowolna ilość 
osób, mogą przybrać różną 
formę: np. imprezy plenero-
wej zorganizowanej na bo-
isku lub w parku sołeckim, 
zabawy integracyjnej w jed-
nym z obiektów użyteczno-
ści publicznej dostępnej dla 
mieszkańców sołectwa, za-
bawy tanecznej, warsztatów, 
ogniska, gry terenowej itp.
Na tegoroczny konkurs 
wpłynęło 12 ofert: 9 z terenu 
gminy Wejherowo i 3 z tere-
nu gminy Gniewino, które 
oceniała komisja konkurso-
wa w składzie: Michał Sło-
wik - prezes, Marcin Toczek 
- wiceprezes, Rafał Kamiń-
ski - członek Rady ds. PROW 
i Emilia Kamińska - specjali-
sta ds. naboru i wniosków 
Stowarzyszenia „Bursztyno-
wy Pasaż”. Spośród 12 nade-
słanych przez sołectwa zgło-
szeń komisja postanowiła 
nagrodzić 9, które uzyskały 
największą ilość punktów. 
I tak kolejne miejsca zajęły 
sołectwa:

I m. •	 - Kąpino 20 p.  za pro-
jekt „Tańcz zumbę i pozna-
waj owych mieszkańców 
na świeżym powietrzu”
II m.•	  - Orle 20 p. „Biegi 

na orientację po Orlu 
i Lasach Piaśnickich”
III m.•	  - Gniewowo 19,5 p. 
„Festyn rodzinny w Gnie-
wowie”
IV m.•	  - Mierzyno 19 p. za-
bawa integracyjna „Dzień 
Stolemów w Mierzynie”
V m.•	  - Chynowie 18,25 p. 
zabawa integracyjna dla 
mieszkańców „Pożegna-
nie lata”
VI m. •	 - Bolszewo 18 p. 
„Dzień ziemniaka”
VII m.•	  - Warszkowo 17,5 p. 
„Festyn rodzinny - in-
tegracja mieszkańców, 
zintegrowanie nowych 
mieszkańców z otocze-
niem oraz spotkanie 
rodzin sąsiedzkich i rodzin 
wielopokoleniowych”
VIII m. •	 - Bychowo 17,5 p. 
„Festyn sołecki”
IX m. •	 - Ustarbowo 17,25 
p. „Pożegnanie lata 
w Ustarbowie 2017”.

Każde z nagrodzonych 
sołectw otrzymało bony 
o wartości 1364 zł brutto, 
do wykorzystania na pokry-
cie kosztów realizacji swo-
ich projektów.  Wręczenia 
nagród podczas uroczystej 
gali we wtorek 8 sierpnia 
w Domu Sołeckim w Rybnie 
dokonał wiceprezes Stowa-
rzyszenia Marcin Toczek.
Dodajmy, że projekt „Aktyw-
ne sołectwo” został wybrany 
do realizacji podczas konkur-
su dla partnerów Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich 
i uzyskał współfinansowa-
nie w wysokości 13,5 tys. zł 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020. 
M. odyniecki

Aktywne sołectwa
PoWIAT | W domu soŁeckim W rybnie odbyŁo się 
uroczysTe PodsumoWanie TeGoroczneGo kon-
kursu „akTyWne soŁecTWo” zorGanizoWaneGo 
Przez sToWarzyszenie „burszTynoWy Pasaż”. 
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Podczas wizyt mundurowi 
rozmawiają z uczestnikami 
o bezpieczeństwie podczas 
wakacji oraz sprawdzają 
kwestie związane z zapew-
nieniem odpowiedniego 
miejsca i formy wypoczyn-
ku. W tym tygodniu poli-
cjant komórki ds. nieletnich 
wraz z przedstawicielem 
kuratorium oświaty skon-
trolował cztery obozy har-
cerskie na terenie nadmor-
skim w miejscowościach 
Stilo oraz Szklana Huta.
Funkcjonariusze spraw-
dzali wskazane miejsca 
pod kątem bezpieczeń-
stwa oraz zapewnienia 
odpowiednich warunków 

Kontrolują obozy
PoWIAT | Policjanci z PoWiaTu WejheroWskieGo od PocząTku Wakacji 
odWiedzają miejsca WyPoczynku dzieci i mŁodzieży. 

do wypoczynku. Ponadto, 
z dziećmi i młodzieżą rozma-
wiali również na tematy do-
tyczące szeroko rozumianej 
profilaktyki i bezpieczeństwa 
podczas spędzania wakacji, 

zwłaszcza nad wodą.
Podczas wspólnych działań 
funkcjonariusze nie stwier-
dzili uchybień w obowiązują-
cych procedurach. 
/raf/
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

W wejherowskim ratuszu 
odbyło się posiedzenie Za-
rządu Forum Sekretarzy 
Województwa Pomorskiego 
poświęcone przygotowa-
niom do ogólnopolskiego 
Forum Sekretarzy w Gdyni, 
planowanego na maj 2018 
roku.
Jak informuje Bogusław 
Suwara, przewodniczący 
Zarządu Forum Sekretarzy 
Województwa Pomorskie-
go, organizatorem Forum 
będzie Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej. W or-
ganizacji tego spotkania ak-
tywnie współuczestniczyć 
będzie Forum Sekretarzy 
Województwa Pomor-
skiego, które musi zadbać 
o wszystko, co będzie nie-
zbędne do organizacji ta-
kiego przedsięwzięcia.
- Planuje się przyjazd do 
Gdyni około pięciuset se-
kretarzy miast i gmin z te-
renu całej Polski. Obecnie 

Obradowali sekretarze
WEjhERoWo | Wymiana doŚWiadczeń oraz PrzyGoToWanie do oGólnoPolskieGo 
zjazdu To GŁóWne sPraWy, jakie Poruszono Podczas sPoTkania sekreTarzy Gmin. 

trwają prace nad przygoto-
waniem odpowiedniej lokali-
zacji dla tego typu spotkania. 
Być może grupa jakaś gości 
pojawi się w Wejherowie, 
stąd jest pomysł aby patronat 
nad tym przedsięwzięciem 
objął prezydent miasta Wej-

herowa – mówi Bogusław Su-
awara dodając, że w trakcie 
posiedzenia Zarządu Forum 
SWP rozmawiano również 
o sytuacji bieżącej w urzę-
dach gminnych na terenie 
województwa pomorskiego. 
W posiedzeniu uczestniczyli: 

Jerzy Bełcik z gminy Osta-
szewo, Bożena Szczypior 
z gminy Krokowa, Jan Gajos 
z Miastka oraz przedstawiciel 
koordynatora forów Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokal-
nej Michała Gniteckiego.
 /raf/
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Zarząd Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej poin-
formował o wynikach roz-
strzygniętego konkursu pn. 
„Czyste powietrze Pomorza”, 
gdzie pozytywnie przyjęto 
wniosek na dofinansowanie 
zadania „Czyste powietrze 
Gminy Miasta Wejherowa 
– wymiana źródeł energii 
cieplnej na ekologiczną” na 
rok 2017. Wniosek dotyczył 
otrzymania dofinansowania 
ze środków funduszu, na 
wymianę pieców opalanych 
węglem na rozwiązania bar-
dziej ekologiczne. Mieszkań-
cy którzy złożyli wniosek na 

dofinansowanie wymiany 
pieca, mogą spodziewać 
się dofinansowania na po-
ziomie do 30 proc. Część 
środków będzie pochodziło 
z WFOŚiGW oraz z budżetu 
gminy miasta Wejherowa.
Dofinansowanie na wy-
mianę pieców opalanych 
węglem na rozwiązania 
bardziej ekologiczne w 
znacznym stopniu przyczy-
ni się do poprawy jakości 
powietrza w Wejherowie. 
Urzędnicy zachęcają do 
wzięcia udziału w kolejnej 
edycji konkursu - więcej in-
formacji na początku 2018 
roku. /raf/

Dotacje na wymianę pieców
WEjhERoWo | mieszkańcy, kTórzy skŁadali 
Wnioski o dofinansoWanie Wymiany PiecóW Wę-
GloWych na ekoloGiczne oTrzymają Pieniądze. 
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Firma Wikęd obecnie zatrudnia około  
250 osób, przy czym ze względu na nie-
ustanny rozwój liczba ta systematycznie 
wzrasta. Założona została w 2002 roku, 
więc w tym roku obchodzi piętnastole-
cie działalności. Początkowo działalność 
przedsiębiorstwa Wikęd skupiała się na 
produkcji okien i drzwi PCV oraz ALU, 
ale już w 2010 roku oferta firmy została 
poszerzona o drzwi stalowe, które obec-
nie stanowią istotną część zakresu dzia-
łalności firmy. Jakość, jaką gwarantuje 
Wikęd, doceniana jest zarówno na ryn-
ku krajowym, jak i zagranicznym, czego 
doskonałym potwierdzeniem jest roz-
wój firmy, który nastąpił na przestrzeni 
ostatnich kilku lat.

Co miało wpływ na sukces firmy? 
Ogromne możliwości rozwoju i sposo-
bu działania firmy jako zakładu pracy 
stworzyły ciągła praca nad udosko-
nalaniem procesów sprzedażowych 
i innowacyjne podejście do produktów. 

W 2017 roku została oddana do użytku 
najnowsza, a zarazem największa hala 
produkcyjna, w której funkcjonuje naj-
nowszej generacji park maszynowy. Do-
datkowo znacząco usprawniono działa-
nie linii technologicznych. Powstało tez 
nowe zaplecze socjalne dla pracowni-
ków, a tym samym znacząco zwiększył 
się komfort pracy. Obecnie wdrażany 
jest ujednolicony system informatyczny, 
który ma usprawnić współpracę między 
poszczególnymi działami firmy.

W dalszych planach rozwojowych 
przedsiębiorstwa jest kolejny etap au-
tomatyzacji produkcji oraz ciągła praca 
nad wdrażaniem inteligentnych i in-
nowacyjnych technologii. Już obecnie 
drzwi firmy Wikęd można otwierać 
m.in. za pomocą czytnika linii papilar-
nych, a w najbliższym czasie mają zo-
stać wdrożone nowe rozwiązania, jak 
chociażby otwieranie drzwi za pomocą 
smartfona. Jednym z priorytetów przed-

siębiorstwa jest ciągły rozwój oferty 
ogólnoproduktowej oraz poszerzenie 
rynku sprzedażowego o kolejne kraje. 
Za cel Wikęd stawia sobie zwiększenie 
wydajności produkcyjnej przy jedno-
czesnym zachowaniu wysokiej jakości 
wykonania.

Skutkiem prowadzonych działań jest 
konieczność wzrostu zatrudnienia. Stąd 
firma stale poszukujemy pracowników 
zarówno biurowych, jak i produkcyjnych. 
Wszystkim zainteresowanym podjęciem 
zatrudnienia firma gwarantuje przy-
uczenie i możliwość podniesienia kwali-
fikacji zawodowe. Co jest najważniejsze 
w procesie rekrutacji? Najistotniejszym 
wymaganiem jest chęć do pracy, nauki 
i zdobywania nowych doświadczeń. 
Pracownikom firma oferuje stabilne za-
trudnienie i rozwój zawodowy, bo wy-
chodzi z założenia, że wykwalifikowana 
i zadowolona załoga przyczynia się do 
osiągania dalszych sukcesów.

Innowacyjność w parze z jakością
REGIoN | firma Wikęd z siedzibą W luzinie Wdraża najnoWsze rozWiązania TechnoloGiczne i zdobyWa coraz Większe 
uznanie konTrahenTóW. firma Wikęd z sukcesem funkcjonuje już od PięTnasTu laT. sPecjalizuje się W Produkcji Wyso-
kiej jakoŚci okien PcV, drzWi zeWnęTrznych i konsTrukcji aluminioWych.
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Z pomocą przychodzi analiza 
pierwiastkowa włosa, która 
może pomóc poznać przyczy-
nę dolegliwości, wykryć nie-
dobory mikroelementów oraz 
obecność toksycznych metali 
w organizmie. Jest to nowo-
czesna metoda diagnostycz-
na, która umożliwia ocenę 
stanu odżywiania organizmu, 
określenie typu metaboliczne-
go i tendencji zdrowotnych. 
Polega na wprowadzeniu 
próbki włosów do specjalne-
go mikroskopu i odczytaniu 
sygnału analitycznego emi-
towanego przez tę próbkę.  
Na podstawie ilości 28 pier-
wiastków, w tym 19 pierwiast-
ków odżywczych i 9 pier-
wiastków toksycznych oraz 
ich wzajemnych proporcji we 
włosach określany jest stan 
równowagi pierwiastkowej or-

ganizmu. Dzięki temu badaniu 
można zapobiegać ewentual-
nym chorobom, które mogą 
pojawić się w przyszłości oraz 
wykryć wszelkie zaburzenia.
Dla kogo? Analiza pierwiast-
kowa włosa skierowana jest 
do osób, które mają proble-
my z zachowaniem kondycji 
fizycznej i psychicznej. Kom-
pleksowe badanie to najlepsza 
diagnostyka dla wszystkich 
dbających i chcących zacho-
wać zdrowie, żyjących i pra-
cujących w napięciu, uprawia-
jących sport rekreacyjnie oraz 
zawodowo, a także dla dzieci, 
kobiet w ciąży i karmiących 
piersią. Najczęściej wykonywa-
na jest przy różnego rodzaju 
zaburzeniach: gastrologicz-
nych, hormonalnych, neurolo-
gicznych, dermatologicznych 
czy kardiologicznych.

Włos
pod lupą

Czujesz się osłabio-
ny, a Twoje włosy 
wypadają? Mimo że 
przyjmujesz ogrom-
ne porcje tabletek, 
wciąż nie widzisz po-
zytywnych efektów. 
Jak temu zaradzić? 

Czy wegetarianizm może 
pozytywnie wpłynąć na 
zdrowie? A może to tylko 
ślepe podążanie za tren-
dami? Na te i inne pytania 
odpowiadają eksperci.

Szacuje się, że w Polsce 
jest obecnie około miliona 
osób, które nie jedzą mięsa 
i ryb. Tendencja ta jest 
zwyżkowa, ponieważ coraz 
większy procent społeczeń-
stwa jest zainteresowany 
wegetariańskim stylem 
odżywiania, które uważane 
jest za sposób na utratę 
kilogramów. Czy na pewno? 
- Nadwaga to problem, 
który może dotknąć każ-
dego, kto nie przestrzega 
zasad zdrowego żywienia. 
Wyłączenie z codziennego 
menu mięsa zdecydowanie 
odciąża pracę żołądka, jed-
nak sięgając po produkty 
takie jak frytki, słodycze czy 
słone przekąski – nawet 
w wersji wegetariańskiej, 
trzeba liczyć się z tym, że  
kilogramów może nam 
przybyć – wyjaśnia 
Monika Honory, 
ekspert ds. 
żywienia. 
Częstym proble-
mem osób prze-
bywających na 
wegetarianizmie 
są braki składników 
mineralnych. - Wszyst-
kie osoby, będące na 
takiej diecie, powinny co 
około pół roku wykony-

wać sobie badania krwi, 
biorąc pod uwagę zawar-
tość m.in. żelaza, witaminy 
B12, a także witaminy D i 
wapnia – podkreśla Katarzy-
na Jańska, internista. 
Wegetarianizm może 
stanowić zdrową dietę 
pod warunkiem speł-
niania zapotrzebowania 
na wszystkie składniki 
odżywcze. Wykluczenie 
mięsa wykazuje pozytywny 
wpływ na organizm i rzad-
szą zapadalność na choroby 
zespołu metabolicznego, 
m.in. miażdżycę bądź nadci-
śnienie tętnicze. Wg Amery-
kańskiego Stowarzyszenia 
Dietetycznego, to brak wie-
dzy w zakresie stosowanej 
diety i monotonne jedzenie 
jest najczęstszą przyczyną 
pojawiania się niedoborów 
składników pokarmowych. 
Dlatego przygotowując się 
do zmiany nawyków ży-
wieniowych, warto sięgnąć 
porady specjalisty. 

Wegetarianizm 
    hit czy mit?

Zadbaj o wątrobę!
Wątroba to jeden z najważ-
niejszych narządów w organi-
zmie człowieka - spełnia ponad 
500 funkcji. Aby sprawdzić 
jej kondycję, można skorzy-
stać z ogólnopolskiego Testu 
Wątroby.
Znajduje się on na stronie 
kampanii edukacyjnej „Szczę-
śliwa wątroba, szczęśliwy Ty”. 
Test zawiera pytania odnośnie 
nawyków żywieniowych, ilości 
spożywanego alkoholu, przyjmo-
wania leków oraz ewentualnych 
chorób, czyli tych czynników, 
które potencjalnie mogą mieć 
wpływ na kondycję wątroby. Na 
zakończenie testu pojawia się 
podsumowanie, oceniające po-
tencjalne zagrożenia dla wątroby. 
Można się z niego dowiedzieć, 
czy warto poświęcić jej więcej 
uwagi. 
Jak pokazują wyniki, ponad 65 
proc. Polaków spożywa desery, 
ciasta i słodzone napoje kilka 
razy w tygodniu. Poświęcamy 
przy tym bardzo mało czasu na 
aktywność fizyczną. Prawie 50 
proc. ankietowanych odpowie-
działo, że sport zajmuje im mniej 
niż godzinę tygodniowo. Więcej 
niż trzy godziny w tygodniu na 
ruch, poświęca zaledwie 1 na 4 
osoby.
Jak dbać o wątrobę? Na początek 
należy ograniczyć spożywanie 
alkoholu. Jego nadmierna ilość 
jest jedną z najczęstszych przy-
czyn chorób wątroby. Ogromne 
znaczenie ma również dieta, 

warto zatem wprowadzić 
do niej produkty takie 
jak buraki, jarmuż, awo-
kado oraz kurkuma. Nie 
wolno zapomnieć także 

o aktywności fizycznej, 
której pozytywne skutki 

dotyczą zdrowia nie tylko 
wątroby, ale i całego orga-

nizmu.
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Te i inne aspekty związane z urodą postano-
wił zbadać popularny producent soków. Czy 
warto zadręczać się myślami, że nie jesteśmy 
idealne czy lepiej uśmiechnąć się, zaakcepto-
wać siebie i pokochać w sobie swoją – jedyną 
w swoim rodzaju – naturalność? My już znamy 
prawidłową odpowiedź! 

MęŻCZYźNI lubIą bloND? 

Większość Polek chciałaby diametralnie zmie-
nić swój wygląd – proste włosy na kręcone (35 
proc.), kręcone na proste (37 proc.). Tylko około 
1/3 posiadaczek włosów prostych, falowanych 
i kręconych jest zadowolona z ich typu. Ponad 
połowa kobiet twierdzi, że mężczyznom po-
dobają się najbardziej jasne blondynki. Czy 

z tego powodu chciałyby zmienić kolor swo-
ich włosów? Okazuje się, że niekoniecznie. 

uRoDA Dość 
RóŻNoRoDNA

Na polskich ulicach najczęściej spotykamy 
kobiety o prostych włosach (aż 62 proc.) 

lub falowanych (27 proc.). Najrzadszym 
widokiem jest Polka z włosami supełko-
wymi/afro – tylko 1 proc. kobiet w Pol-
sce może poszczycić się posiadaniem 
tak wyjątkowego typu włosów. 
Wbrew panującemu na świecie prze-
konaniu, że w Polsce najczęściej można 

spotkać jasne blondynki, okazuje się, że 
najwięcej Polek ma włosy koloru brązo-
wego (44 proc.) lub ciemnego blondu (32 

proc.). Najbardziej niepospo-
litym kolorem jest za to 

rudy. Rudowłose stano-
wią zaledwie 2 proc. 
ogółu, a poza tym są 
uznawane za najbar-
dziej energetyczne.

WARTo WYGląDAć INACZEj?

Według badania tylko co piąta Polka jest zado-
wolona ze swojego wyglądu, reszta zdecydo-
wanie chciałaby coś w nim zmienić. Największe 
problemy kobiety mają z zaakceptowaniem 
swojej sylwetki (wzrost lub proporcji ciała bądź 
posiadania zbędnych kilogramów). 
Organizatorzy badania zachęcają do tego, aby 
nie próbować stać się na siłę kimś innym. Po 
co wyglądać inaczej, gdy inni chcą wyglądać 
jak my? Uśmiechnijmy się i zaakceptujmy to, 
co dała nam natura.

Jak postrzegamy 
swoją urodę?

Naturalne piękno to 
coś, co każda z kobiet 
nosi w sobie. Proble-
mem jest jednak to, 
że zawsze widzimy 
je u innych – często 
u osób z naszego 
najbliższego otocze-
nia - jednak bardzo 
rzadko u siebie, a inni 
przecież dostrzegają 
w nas to, co piękne.

Najrzadszym 
widokiem jest 
Polka z włosami 
supełkowymi/afro 
– tylko 1 proc. 
kobiet w Polsce 
może poszczycić 
się posiadaniem 
tak wyjątkowego 
typu włosów. 

”

DODATEK SPECJALNY
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KOLEJNY 
DODATEK 29.09

blisko 80 proc. Pola-
ków chce ograniczenia 
tłuszczów trans (TFA) 
w żywności!

Mniej 
tłuszczów trans

Istnieją dwa rodzaje tłuszczów trans – przemysłowe i po-
chodzące od zwierząt przeżuwających: krów, owiec czy 
kóz. Pierwsze powstają najczęściej podczas częściowego 
uwodorniania, a inaczej częściowego utwardzania olejów 
roślinnych, drugie występują naturalnie w produktach 
mlecznych lub mięsnych. 
Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywno-
ści dostępne badania wykazały, że  bez względu na źródło 
pochodzenia kwasów tłuszczowych typu trans – naturalne 
czy przemysłowe – ich nadmiar w codziennej diecie jest 
niekorzystny dla zdrowia. 
- Przyczyniają się do podwyższania stężenia „złego” chole-
sterolu typu LDL we krwi i obniżania poziomu „dobrego” 
cholesterolu HDL we krwi,  tym samym zwiększają ryzyko 
zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe – tłumaczy 
mgr Jadwiga Przybyłowska, ekspert ds. Żywienia i Komu-
nikacji Prozdrowotnej oraz ekspert kampanii „Poznaj się na 
tłuszczach”.
Istnieją dwie drogi, które pozwalają ograniczyć zawar-
tość tłuszczów trans w żywności, a co za tym idzie także 
w codziennej diecie konsumentów. Mogą to być działania 
o charakterze ustawodawczym, jak regulacje prawne oraz 
działania dobrowolne, czyli wewnętrzne regulacje produ-
centów. 
Obowiązek znakowania żywności informacją o zawartości 
izomerów trans wprowadziły kraje spoza Unii Europejskiej 
takie jak: Kanada Izrael, Korea Południowa, kraje Ameryki 
Płd. (np. Argentyna, Brazylia) i Stany Zjednoczone. W Eu-
ropie m.in. Dania, Austria, Szwajcaria wprowadziły obo-
wiązkowe maksymalne dopuszczalne limity zawartości TFA 
w tłuszczach i olejach. 
- Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żyw-
ności, izomery trans nie stanowią dziś problemu zdrowot-
nego, większy tworzy nadmierne spożycie kwasów 
nasyconych, które są traktowane jako jeden 
z głównych czynników rozwoju chorób 
układu krążenia. To dlatego ich zawartość 
jest obowiązkowo podawana na każdym 
produkcie  spożywczym – dodaje Prof. 
Krzysztof Krygier z Katedry Technologii 
Żywności SGGW. 
/raf/
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Jeśli cierpisz na bóle np. pleców czy barku - skorzystaj z pomocy 
fizjoterapeuty. Doskonałe rezultaty lecznicze daje chiropraktyka. 
Ta metoda lecznicza znana jest od stuleci, a polega na korekcji 
wad kręgosłupa i wspomaga leczenie chorób odkręgosłupo-
wych. 

ZADbAj o KRęGoSŁuP

- Schorzenia układu ruchu (głównie kręgosłupa), wpływają 
w znaczny sposób na ogólne zdrowie organizmu przez system 
nerwowy – wyjaśnia Daniel Grzenkowicz, dyplomowany fizjo-
terapeuta i chiropraktyk. - Większość ludzi nie ma świadomości 
tego, że zaburzenia równowagi pomiędzy kręgosłupem i ukła-
dem nerwowym przyczyniają się do powstawania wielu chorób. 
Zabiegi polegają na rozciąganiu, naciąganiu oraz delikatnym roz-
dzielaniu nieprawidłowo ułożonych kręgów i umieszczaniu ich 
we właściwej pozycji. Niweluje bóle w mięśniach i w kręgosłupie, 
powstałe wskutek urazu, nieprawidłowej postawy, nadwagi lub 
siedzącego trybu życia, stresu, itp.

TERAPIA ZAMIAST SKAlPElA

W gabinecie terapii naturalnych POTALA w Wejherowie stosowa-
ne są m.in. terapie Dra Cox`a oraz Dra Pierce`a. Pierwsza z nich 
- Cox Flexion Distraction – jest przebadaną i udokumentowaną 
klinicznie terapią kręgosłupa, stosowaną w leczeniu bólu kręgo-
słupa lędźwiowo-krzyżowego,  piersiowego, szyjnego, a także 
bólu kończyn górnych i dolnych. Największą możliwością terapii 
Cox`a jest bezoperacyjne zmniejszenie przepukliny dysku i jego 
regeneracja nawet do 30 proc., co jest nieosiągalne dla innych 
bezoperacyjnych terapii kręgosłupa. Terapia jest bezpieczna, 
łagodna i skuteczna. Skierowana jest dla pacjentów z bardzo 
poważnymi dolegliwościami takimi jak: rwa kulszowa i barkowa,  
drętwienie, mrowienie kończyn, itp. 
Z kolei metoda Dr Pierce’a to zaawansowana terapia prowadzo-
na na specjalnej kozetce z zapadniami („drop-table”). Pozwala 

Żyj bez bólu
Bóle głowy, szyi, stawów czy kręgosłupa to 
niestety dość często występujące dolegliwości. 
Wiele osób nie wie jednak, że można pozbyć 
się bólu i to bez konieczności zażywania leków 
oraz bez interwencji chirurga. 

ona wykonywać wyjątkowo dokładną i bezpieczną terapię, nawet 
w przypadku skomplikowanych problemów odcinka szyjnego 
kręgosłupa i zrotowanej miednicy. Efektem jest przywrócenie pra-
widłowej ruchomości kręgów, pracy układu nerwowego, funkcji 
fizjologicznych oraz wyrównanie miednicy.
Terapia jest nie tylko doskonałą alternatywą dla zabiegu chirurgicz-
nego, ale przewyższa interwencję chirurga tym, że jest bezinwazyj-
na, nie ma konieczności hospitalizacji i okresu rekonwalescencji. 

lECZNICZA AKuPuNKTuRA

Akupunktura posiada bardzo szeroki zakres wskazań. Przy pomo-
cy tej formy terapii można leczyć nie tylko poszczególne jednost-
ki chorobowe, lecz również szereg objawów towarzyszących tym 
jednostkom jak: nudności i wymioty, zawroty głowy, czkawka, bez-
senność i inne.

SIlNE uDERZENIE W ból

Od niedawna w Gabinecie POTALA – Terapie Naturalne dostępna 
jest nowa forma terapii – leczenie za pomocą fali uderzeniowej. 

Jej cechy to: precyzyjnie trafia w zmienione chorobowo miejsce, 
usuwa ból i jest bezinwazyjna.
Ta innowacyjna metoda terapii ma bardzo szerokie zastosowanie, 
m.in.: w schorzeniach skóry, mięśni, układu kostnego i stawów, 
w tym m.in. przy ostrodze piętowej, łokciu tenisisty i golfisty, 
dolegliwościach ścięgna Achillesa, przy leczeniu zaburzeń zro-
stu kostnego. Wykorzystywana jest głównie do zwalczania prze-
wlekłego 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 przenika 
na głębokość kilkunastu cm wgłąb ciała. Fala powstaje przy wy-
korzystaniu metody elektromagnetycznej i jest transmitowana 
bezpośrednio do obszaru bólowego, gdzie skupia się we wtór-
nym ognisku. Poza obszarem 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. /raf/

Daniel Grzenkowicz
Gabinet POtaLa
terapie naturalne
ul. Św. jana 16, Wejherowo
Tel. +48 666 99 24 70
e-mail: gabinet@potala.pl
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Dzień Patrona Rumi

W dniu 15 sierpnia w całej Polsce 
tradycyjnie obchodzone są dwa 
święta – Święto Wojska Polskiego 
oraz Święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny. Pierwsze 
z nich upamiętnia zwycięstwo w Bi-
twie Warszawskiej w 1920 roku, dru-
gie przypomina wiernym o wzięciu 
Matki Boskiej do nieba razem z cia-
łem i duszą. Dla mieszkańców Rumi 
jest to także Dzień Patrona Miasta – 
św. Jana Bosko.

Dzień Patrona Miasta otworzy-
ły uroczystości złożenia kwiatów 
pod Pomnikiem Żołnierzy Armii 
Krajowej oraz na mogiłach żołnie-
rzy znajdujących się na cmentarzu 
przy ulicy Świętopełka. W Kościele 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
zorganizowana została uroczysta 
msza w intencji Ojczyzny. Ozdobiły 
ją poczty sztandarowe lokalnych 
szkół i organizacji. 

– Bitwa Warszaw-
ska była jedną z naj-
ważniejszych bitew 
w historii Polski. Dzię-
ki niej żyjemy w wol-
nym kraju. Chciałbym 
podziękować wszyst-

kim za udział w uroczystościach – 
mówił Ariel Sinicki, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej. 

W wydarzeniach wzięli udział 
przedstawiciele władz miasta, 

miejscy radni, przedstawiciele lo-
kalnych stowarzyszeń, działacze 
społeczni, a przede wszystkim 
kombatanci. 

W dalszej części obchodów orga-
nizatorzy zaprosili na Festyn, który 
odbył się na boisku SALOS przy ul. 
Bukowej. Wśród atrakcji znalazły 
się pokazy iluzjonistów, tańców, 
nauka żonglowania dla najmłod-
szych, warsztaty rysunkowe czy 
zabawy ze szczudlarzami. Nie za-
brakło parku dmuchanego, grilla 
i stoisk z pamiątkami. 

Organizatorzy duży nacisk po-
łożyli na atrakcje sportowe. Dzie-
ci mogły wziąć udział w Turnieju 
Rugby TAG i Turnieju Piłki Nożnej. 

Przez cały czas grupa trenerów 
prowadziła mini-treningi dla chęt-
nych. Gościem festynu był piłkarz 
Arki Gdynia, Rafał Siemaszko. Po-
witał gości i podpisał piłki prze-
znaczone na licytacje Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 

Sportowym podsumowaniem 
dnia był mecz SL Salos Rumia – Sa-
morządowcy Miasta Rumi, który 
zakończył się remisem 3:3. 

Dużo działo się także na scenie. 
Pojawiła się na niej Monika Kitel 
znana z występów w programie 
The Voice of Poland. Prawdziwy 
tłum zgromadził występ Eleni. 
Gwiazda znana z przebojów „Mi-
łość jak wino”, „Chcę kochać”, „Bal-

lado hej” czy „Na miłość nie ma 
rady” zaprosiła mieszkańców do 
sentymentalnej podróży w prze-
szłość. Część artystyczną podsu-
mowała znana i lubiana Gdańska 
Orkiestra Ogrodowa. 

– Boisko żywe, diabeł martwy! 
Tak można podsumować Dzień 
Patrona Rumi. Robimy wszystko, 
żeby boiska nie były puste. Mamy 
ułatwione zadanie, bo nad Rumią 
czuwa św. Jan Bosko – mówi Jolan-
ta Król, menadżer sportu Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
sekretarz Salosu. 

Organizatorzy zapewniają, że im-
preza będzie miała charakter cy-
kliczny. Rafał Korbut

RuMIA | W osTaTni dzień dŁuGieGo sierPnioWeGo Weekendu mieszkańcy rumi moGli Wziąć udziaŁ W fesTynie sPorToWo-re-
kreacyjnym, kTóreGo GWiazdą byŁa Piosenkarka eleni. WszysTko z okazji dnia PaTrona rumi, czyli ŚWięTeGo jana bosko. 
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Niesłyszący świętowali 
w towarzystwie przyjaciół, 
lokalnych samorządowców 
i przedstawicieli instytucji, 
które współpracują z ru-
chem społecznym Głuchych 
w Wejherowie. Jubileuszo-
wa uroczystość zorganizo-
wana została na terenie Fil-
harmonii Kaszubskiej. 

- Witam serdecznie wszyst-
kich gości i wszystkich nie-
słyszących, którzy przybyli 
na jubileusz 85-lecia nasze-
go Koła Terenowego - mó-
wiła do zebranych Barbara 
Krużewska, prezes Polskiego 
Związku Głuchych w Wej-
herowie. - Zapraszamy do 
wspólnego przeżycia tej 
uroczystości. Życzę wszyst-
kim pomyślności, radości, 
refleksji, zdrowia i optymi-
zmu na dziś, a także na każ-
dy inny dzień.

W ramach sobotniej gali 
odbyła się oficjalna pre-
zentacja repliki sztandaru 
Katolickiego Towarzystwa 
Głuchoniemych z 1932 
roku. Dodatkowo uczestni-
cy jubileuszowej uroczysto-
ści mieli okazję wysłucha-

Działają już od 85 lat
WEjhERoWo | byŁy PodziękoWania, GraTulacje, uPominki i WsPomnienia. W sobo-
Tę 85-lecie . dziaŁalnoŚci obchodziŁ ruch sPoŁeczny GŁuchych W WejheroWie. 

nia hymnu Koła Terenowego 
Polskiego Związku Głuchych 
w Wejherowie, który powstał 
przy współpracy z Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej.

- Znaczenie i dorobek Pol-
skiego Związku Głuchych 
w przestrzeni społeczno-
kulturalnej powiatu wejhe-

rowskiego jest nie do prze-
cenienia – mówiła podczas 
uroczystości starosta Gabriela 
Lisius. - Dziękuję Wam za re-
alizowanie bardzo trudnych 
i odpowiedzialnych zadań, 
mających przede wszystkim 
na celu zwiększenie aktyw-
ności życiowej i samodziel-
ności osób niesłyszących oraz 

słabosłyszących.
Sobotnią  uroczystość Koło 

Terenowe Polskiego Związku 
Głuchych w Wejherowie zor-
ganizowało przy wsparciu ze 
środków Urzędu Miejskiego 
i Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.

/WA/
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Aktorzy warszawskiego Te-
atru „Pijana Sypialnia” popro-
wadzili na ulicy naukę tańca 
na wesoło zapraszając do 
wspólnej zabawy zgroma-
dzoną publiczność - zebrało 
się blisko 300 osób. Każdy 
kto chciał, mógł bez względu 
na wiek, spróbować prostych 
kroków, aby potańczyć na 
ulicy polkę, walczyka, szta-
jera i fokstrota. Organizato-
rzy po każdej nauce kroków 
organizowali konkursy dla 
publiczności, a w nagrodę 
można było przybić „piąt-
kę” z wodzirejem. W ulicznej 
zabawie, oprócz dorosłych,  
wzięli udział także najmłodsi 
zabawnie rywalizując w ta-
necznych popisach.   

- Wszystko zaczęło się od 
spektakli, z którymi jeździ-
my po całej Polsce z Teatrem 
„Pijana Sypialnia” animując 

tradycyjne tańce uliczne. 
Współgranie i tańczenie z pu-
blicznością po każdym spek-
taklu przerodziło się w cykl 
„Potańcówki Przedmiejskiej”. 
Mam poczucie że z każdym 
rokiem coraz więcej osób 
przychodzi na nasze widowi-
ska. Cieszymy się, że w tym 
roku pogoda dopisała i dużo 
ludzi w Wejherowie przyszło 
z nami potańczyć  – mówi 
Maja Piątkowska, aktorka Te-
atru „Pijana Sypialnia”.

Dodajmy, że podczas otwar-
cia imprezy aktorzy wjechali 
na rynek limuzynami retro 
Ludwika Rożniakopwskiego 
z Wejherowa (biało-złoty Au-
tor Cadillac i biało-czerwony 
CWS T-1) a grupa słuchaczy 
Wejherowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku tańczy-
ła w strojach z okresu mię-
dzywojennego. /raf/

Taneczna zabawa w stylu retro
WEjhERoWo | Wiele radoŚci mieszkańcom i 
TurysTom dosTarczyŁa „PoTańcóWka Przed-
miejska” na Placu jakuba Wejhera.
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oGŁoSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 9 i art.27 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), oraz art.21 ust.2  pkt 2 i 7, 
art.30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. 
poz.1405)

Zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla części dzielnicy Szmelta w Rumi dla stref  D.2.ZL, D.3.MN 

i D.5.M wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 25.08.2017r. do 22.09.2017r
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, 
w pokoju nr 200, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje o w/w doku-
mencie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wyka-
zie danych o dokumentach zawierających informacje o śro-
dowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu 
projektu zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami w sali nr 203 tut. 
Urzędu w dniu 05.09.2017r. o godzinie 16:00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w for-
mie pisemnej do dnia 06.10.2017r. na adres: Urząd Miasta 
Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 
Miasta Rumi.

Wójt Gminy Wejherowo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaź-
ni nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz nieru-
chomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczo-
nej w ewidencji gruntów i budynków jako część działki o nr 
ewid. 655 o powierzchni 4 ha, położonej w Kąpinie. Szcze-
gółowe informacje o nieruchomościach objętych wykazem 
można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami 
i Środowiska, tel. 58 677 97 07.

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                                                                                                                                                191/2017/DB

oGŁoSZENIE 
burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. póz. 
2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1304/346/2017 Bur-
mistrza Miasta Rumi z dnia 08.08.2017r. informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 
21 dni wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomo-
ści położone w Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargo-
wej:

działka nr 586/11 w rejonie ul. Broniewskiego, na cele •	
działki przydomowej - zieleń ozdobna oraz na cele szop-
ki,
działka nr 233/2 przy ul. Tysiąclecia, część działki nr 486 •	
przy ul. Matejki, część działki nr 31/27 przy ul. Świętopeł-
ka, działka nr 860/14 oraz działka nr 860/8, przy ul. Mic-
kiewicza, na cele działki przydomowej - zieleń ozdobna,
część działki nr 42/3, część działki nr 49 oraz część działki •	
nr 41/2 w rejonie ul Wiązowej na cele upraw rolniczych 
jednorocznych,
działka nr 1089 oraz część działki nr 935/4 przy ul. Dą-•	
browskiego, na cele handlowe oraz na cele postojowe.

Jak co roku odbył się tam 
„Zjazd Strzebielinkowców”, 
czyli byłych internowanych 
w okresie stanu wojennego 
działaczy NSZZ „Solidarność”. 

Przypomnijmy, że w Domu 
Pomocy Społecznej w Strze-
bielinku niegdyś mieścił się 
oddział zewnętrzny Zakładu 
Karnego w Wejherowie, któ-
ry w stanie wojennym został 
zamieniony na Ośrodek Od-
osobnienia Internowanych. 
W 2014 roku odsłonięto tam 
tablicę pamiątkową. Obok 
tablicy znajdują się plansze 
informacyjne z planem i zdję-
ciami z obozu oraz pełną listą 
internowanych. 

Warto dodać, że pod koniec 

maja br. oficjalnie zaczęło 
działać Stowarzyszenie Strze-
bielinek. W skład Zarządu 
wchodzą: Roman Bielecki – 
prezes, Jan Skiba – wicepre-
zes, Krzysztof Gąsior – wice-
prezes, Jarosław Rypniewski 
– członek. Według statutu 
członkami Stowarzyszenia 
Strzebielinek mogą zostać 
osoby które były internowane 
na terenie Ośrodka Odosob-
nienia w Strzebielinku w okre-
sie od 13 grudnia 1981 do 23 
grudnia 1982 roku, są potom-
kami internowanych w Strze-
bielinku lub utożsamiają się 
z tradycjami walki o wolność, 
solidarność i niepodległość 
Narodu Polskiego. /raf/

Zjazd internowanych
STRZEbIElINEK | daWni inTernoWani i czŁonkoWie ich rodzin sPoTkali się W sTrze-
bielinku (Gm. GnieWino). 
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W Parku Miejskim im. A. 
Majkowskiego w Wejherowie 
wystąpią Target, Percepcja, 
Mamoń oraz Smolik/Kev Fox.

Open Arts Festival to co-
roczny festiwal muzyki or-
ganizowany na początku 
września w Wejherowie. Kon-
certy organizowane są w Par-
ku Miejskim im. Aleksandra 
Majkowskiego, a wydarzenie 
ma charakter „muzycznego 
pikniku”. 

Do tej pory Wejherowskie 
Centrum Kultury zorgani-
zowało już trzynaście edycji 
przeglądu zespołów, grają-
cych różne odmiany muzy-
ki. W poprzednich edycjach 
wystąpiły zespoły takie jak: 

Armia, Róże Europy, Turbo, 
Mech, Myslovitz, TSA, Lao 
Che, Hunter, Lipali, Flapjack, 
Closterkeller, Illusion czy Hap-
pysad.

Impreza z roku na rok cie-
szy się coraz większym za-
interesowaniem zarówno 
mieszkańców Wejherowa, jak 
i przedstawicieli Trójmiasta. 
Kto pojawi się już w pierwszą 
sobotę września? Gwiazdą 
tegorocznej edycji Open Arts 
Festival będzie duet Smolik/ 
Kev Fox. Dodatkowo na sce-
nie zaprezentują się zespół  
Target, grupa Percepcja i for-
macja Mamoń. Początek im-
prezy zaplanowany został na 
godz. 17. /WA/

Smolik i Kev Fox na festiwalu
WEjhERoWo | już Wiadomo, kTo zaPrezen-
Tuje się na scenie W ramach TeGorocznej 
edycji oPen arTs fesTiVal. 

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                210/2017/DB
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Obchody Święta Wojska 
Polskiego odbyły się w 18 
Wojskowym Oddziale Gospo-
darczym. Zorganizowano 
uroczysty apel, podczas któ-
rego wielu żołnierzy otrzyma-
ło odznaczenia, awanse i inne 
wyróżnienia. 

W swoim wystąpieniu do-
wódca 18 Wojskowego Od-
działu Gospodarczego płk 
Piotr Calak nawiązał do chlub-
nych tradycji Wojska Polskie-
go i współczesnych wyzwań 
jakie stoją przed polskimi 
siłami zbrojnymi i jednostką. 
Przypomniał również o hi-
storycznym znaczeniu Bitwy 
Warszawskiej, której rocznica 
stała się stałym terminem ob-
chodów Święta Wojska Pol-
skiego oraz o wartościach na-
rodowych, które przyświecają 
służbie wojskowej, takich jak 
wolność, suwerenność, honor 
i wierność Ojczyźnie.

Gratulacje awansowanym 
i wyróżnionym żołnierzom 
i pracownikom złożyła sta-
rosta wejherowski Gabriela 
Lisius, której płk Piotr Calak 
wręczył medal pamiątkowy 
18 WOG.

W uroczystości uczestni-
czyli m.in. sekretarz miasta 

Święto Wojska Polskiego
PoWIAT | odznaczenia, Wyróżnienia i defilada – Tak WyGlądaŁy obchody ŚWięTa Wojska PolskieGo W WejheroWie. 

Bogusław Suwara, wójt gminy 
Wejherowo Henryk Skwarło, 
przewodniczący Rady Komba-
tantów i Osób Represjonowa-
nych Stanisław Harasiuk, ko-
mendant Komendy Powiatowej 
Policji w Wejherowie insp. Beata 
Perzyńska oraz przedstawiciele 
służb publicznych i instytucji 
współpracujących z wojskiem.

Życzenia pisemne dla wszyst-
kich żołnierzy i pracowników 

wojska na ręce dowódcy 18 
WOG płk. Piotra i Calaka oraz 
zastępcy dowódcy Batalionu 
Dowodzenia MW kmdr. ppor. 
Pawła Michowskiego przekazał 
w imieniu prezydenta miasta 
Wejherowa sekretarz miasta 
Bogusław Suwara.

Po odegraniu przez Marszu 1 
Brygady uroczystość zakończy-
ła tradycyjna defilada podod-
działów. /raf/
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAM dzialke ogrodnicza z dom-
kiem murowanym,szklarnia. tel:517 159 
871

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, 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 budo-
wy, media przy drodze, tel. 661 582 483

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

SPRZEDAM dom murowany, podpiw-
niczony, dobra lokalizacja, garaż, ogród, 
możliwość dwóch oddzielnych miesz-
kań, ul. Pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 
261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

WYNAJMĘ

jESTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

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

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

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

SPRZEDAM motocykl Junak RS 125 
z akcesoryjnym wydechem na kat. B, 
gwarancja producenta, tel. 518 361 
659

KUPIĘ

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

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

SZuKAMY tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaran-
towane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 
120 145

USŁUGI
uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

ZŁoTA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

PRoFESjoNAlNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

SPRZEDAM pompe c.o grunfost 25-40 
nowa 320 zł. tel.230080230

SPRZEDAM meble kuchenne. Fronty 
drewno dębowe 11 +6 szafek nie znisz-
czone tel. 695230080

DREWNo opalowe, buk, sosna i ga-
leziowka, porabane, ulozone możliwy 
transport. tel. 506250477

SIANo, słoma w  balotach 120x150, sia-
no,s loma w kostkach z magazynu. Mo-
zliwość trasportu. tel. 506250477

SPRZEDAM kuchnie elekryczną z bla-
tem szklanym w idealnym stanie 320zł 
tel.  695230080

oPAKoWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

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

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

KoTŁoWNIE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

SPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

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

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
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WYKAZ KATEGoRII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI 
POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
KOMPUTERY:

EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
TELEFONY:

EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

510 894 627
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zatrUDnimY 
OD zaraz 
osoby do sprzątania 

obiektu rekreacyjnego 
przy ul. Morskiej

 w Redzie. 
Praca w godz. 23-7. 

Kontakt 601 156 466

SKuPujEMY 
stare militaria 

w bardzo dobrych 
cenach (mundury, 
dokumenty, części

zabytkowych pojazdów, 
odznaczenia, 

wyposażenie wojskowe), 

oldmilitaria.pl 
tel. 666 025 860 

info@oldmilitaria.pl

MIEJSCE
NA TWOJE 

OGŁOSZENIE

zadzwoń:
660 731 138



WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

Pierwsze trzy kolejki pokazują, że misja, jaką 
jest utrzymanie Gryfa w II lidze, będzie praw-
dopodobnie trudniejsza, niż w zeszłym sezonie. 
Trener Rzepka widzi w grze swoich zawodników 
pewne pozytywy, ale nawet najlepsza gra nie 
zastąpi punktów w tabeli, a właśnie ich braku-
je najbardziej – żółto-czarnym zajmują przed-
ostatnie miejsce w tabeli. 

ŁKS występuje w tym sezonie w roli benia-
minka, ale już sama nazwa klubu z miasta włók-
niarzy budzi pewien respekt. Odrobinę starsi 
kibice piłkarscy pamiętają zapewne, jak piłkarze 
z Łodzi zdobyli w 1998 roku mistrzostwo Polski, 
a parę miesięcy później grali z Manchesterem 
United o awans do Ligi Mistrzów. Czasy naj-
większej świetności są co prawda za ŁKS-em, 
ale biało-czerwono-biali niedawno zrobili krok 
w stronę powrotu do piłkarskiej elity – awanso-
wali do II ligi. 

Wejście poziom wyżej zapewniło im... 2. miej-
sce w III lidze. Łódzcy piłkarze skorzystali na tym, 
że z ubiegania się o drugoligową licencję zrezy-
gnował Finishparkiet Nowe Miasto Lubawskie. 
Po 3. kolejce ŁKS z dorobkiem 7 punktów jest na 
4. miejscu w tabeli.

Zespół z Łodzi ma w swoim składzie graczy 
z przeszłością w Ekstraklasie (Przemysław Kocot, 
Filip Burkhardt), zawodników sprawdzonych na 
poziomie II ligi (Tomasz Margol, Paweł Pyciak) 
i energicznych młodzieżowców (Piotr Pyrdoł, 
Jakub Kostyrka), ale główną gwiazdą zespołu 
zdaje się być Ukrainiec, Jawhen Radionow. Na-
pastnik w poprzednim sezonie w barwach ŁKS
-u zdobył 18 bramek.

Za ŁKS-em stoją kibice – frekwencja w tym 
sezonie jest bardzo imponująca. Na meczach 
w Łodzi kibicuje ponad 4 tysiące osób – to licz-
ba, której pozazdrościć mogą kluby nie tylko 
II, ale też I ligi. Do Wejherowa też wybiera się 
spora grupa kibiców ŁKS-u, wygląda więc na 
to, że na Wzgórzu Wolności będzie wyjątkowo 
gorąca atmosfera. Krzysztof Grajkowski

Rozpędzony ŁKS 
w Wejherowie
II lIGA | Gryf sPadŁ do sTrefy sPadkoWej, a W najbliższą sobo-
Tę będzie musiaŁ szukać PunkTóW W meczu z Łks-em Łódź.

Gryf wejherowo       –       łks łódź
       19. sierpniA, 16:00

Jedziesz w sobotę 
na mecz Gryfa?

 
przeczytaj, 
będą 
utrudnienia
Osoby jadące na 
mecz żółto-czarnych 
z ŁKS-em Łódź muszą 
się liczyć z pewnymi 
utrudnieniami.
Jak podaje wejherowski 
klub, niemożliwy będzie 
dojazd na stadion drogą 
prowadzącą na stadion. 
Będzie ona zamknięta.
-Zarząd Klubu WKS 
„Gryf” Wejherowo infor-
muje, że decyzją Policji 
droga prowadząca do 
stadionu oraz przy-
stadionowy parking 
w dniu rozgrywania 
meczu 4. kolejki II ligi 
pomiędzy WKS Gryfem 
Wejherowo a ŁKS-em 
Łódź przed spotka-
niem oraz w trakcie 
trwania meczu będzie 
zamknięta. Wjazd na 
parking klubowy tylko 
za okazaniem specjalnej 
przepustki. - czytamy 
w oficjalnym komuni-
kacie.
Utrudnienia wiążą się 
z tym, że do Wejherowa 
ma przyjechać szczegól-
nie duża liczba kibiców 
z Łodzi.

Mecz zaczął się fatalnie dla 
podopiecznych Piotra Rzep-
ki. Zaledwie po czterech 
minutach Znicz po świetnej 
kontrze objął prowadzenie 
– piłkę do bramki skierował 
Patryk Kubicki, syn Dariusza, 
wielokrotnego reprezentanta 
Polski. Wykorzystał on sytu-
ację sam na sam. Gryf szybko 
stracił gola, ale równie pręd-
ko wyrównał wynik – w 10. 
minucie padł gol wyrównu-
jący autorstwa Jacka Wicona 
- zawodnik Gryfa dobił strzał 
Maciejewskiego, który trafił 
w słupek. Gdy wydawało się, 
że wynik remisowy utrzyma 
się do przerwy, gola do szatni 
strzelili gospodarze – mora-
le żółto-czarnych podłamał 
Klepczarek.
W drugiej połowie Gryf wy-
trwale gonił gospodarzy, zdo-
minował zawodników Znicza 
i w 71. minucie doprowadził 
do wyrównania za sprawą 
trafienia Hieronima Gier-
szewskiego, któremu świet-
nie dośrodkował Nadolski. 
Zawodnicy z Wejherowa już 
prawie mieli ciężko wywal-
czony punkt, kiedy w samej 
końcówce meczu Patryk Czar-
nowski spowodował wybuch 
radości gospodarzy – jego gol 
przechylił szalę zwycięstwa 
na korzyść Znicza. Okazję do 
kontry dała lekkomyślna stra-

ta żółto-czarnych w środku 
pola. Gryf po tej bramce nie 
wznowił już gry, a ze zwycię-
stwa cieszyli się zawodnicy 
i kibice Znicza.
-W drugiej połowie zdomino-
waliśmy gospodarzy, którzy 
mieli ogromne problemy, 
żeby wyjść z kontratakiem. 
Ogromnie szkoda, że wraca-
my z niczym, bo, szczególnie 
po zmianie stron, prezento-
waliśmy się dobrze. Zagrali-
śmy nieporównywalnie lepiej, 
niż przed tygodniem w me-
czu z GKS-em Jastrzębie. - po-
wiedział nam po meczu tre-
ner Rzepka. - Pozostaje liczyć 
na przełamanie złej passy, bo 
bardzo potrzebujemy punk-
tów. Krzysztof Grajkowski

Thriller bez happy endu
Pięć bramek padło w meczu Gryfa ze Zniczem w Pruszko-
wie, ale to gospodarze byli w tym starciu górą.

znicz pruszków 
– Gryf wejherowo 3-2
kubicki 4’, klepczarek 45’+2, Czarnow-
ski 90’+5’ – Wicon 10’, Gierszewski 71’

znicz: Misztal – Czarnowski, 
długołęcki, klepczarek, rackiewicz 
(69.stryjewski), Michalak, Machalski, 
kubicki (74.tarnowski), smoliński (78.
podoliński), Włodyka (84.Faliszewski), 
kucharski, Czarnowski
Gryf: Ferra – Brzuzy, Banaszak (63.
Wicki), kamiński, Goerke – Macie-
jewski, kołc, Nadolski, Wicon, Gabor 
– Gierszewski (79.łysiak)

!
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Co prawda na czele IV ligi 
są drużyny Raduni Stężyca 
i Pogoni Lębork, ale za ich 
plecami ustawiły się ze-
społy z naszego powiatu. 

W poprzedni weekend 
piłkarze z naszego powia-
tu dokonali sztuki, którą 
mogliby jeszcze powtó-
rzyć w tym sezonie. Swoje 
mecze wygrały bowiem 
wszystkie trzy drużyny, 
zaliczając swoisty hat-
trick. Najpierw Wikęd po 
ciekawym spotkaniu ograł 
Gedanię w Gdańsku 4-2, 
odnosząc pierwszą wy-
graną w tym sezonie, po-
tem Orkan Rumia rozbił 
Jaguar Kokoszki (Gdańsk) 
4-0, a następnie w takim 
samym stosunku bramko-
wym Stolem Gniewino po-
konał Start Miastko. I tak 
wszystkie trzy zespoły zdo-
były komplet punktów.

Kolejka, którą rozegra-
no we wtorek także była 
bardzo udana dla repre-
zentantów naszego po-

Powiat rządzi w IV lidze!
PIŁKA NoŻNA | nasze Trio idzie W Tym sezonie jak burza. W osTaTnich dWóch 
kolejkach orkan, sTolem i Wikęd zdobyŁy Łącznie 16 PunkTóW.

wiatu. Stolem pojechał do 
Gdyni, gdzie przeciwnikiem 
gniewińskich piłkarzy był 
zespół rezerw Arki Gdynia. 
Po 35 minutach było 4-1 dla 
Arki i wydawało się, że zwy-
cięstwo gdyńskich graczy 
stanie się faktem, ale Sto-
lem po przerwie ruszył do 
odrabiania strat i dogonił 
żółto-niebieskich, remisując 
4-4, dzięki czemu wciąż jest 
niepokonany. Wikęd na wy-
jeździe grał z Sokołem Wy-

czechy, Luzinianie wygrali 
aż 6-2 i do swego dorobku 
zasłużenie dopisali sobie 3 
punkty. Orkan Rumia także 
kontynuował dobrą passę, 
wygrywając 2-0 na wyjeź-
dzie z Powiślem Dzierzgoń. 
Rumski zespół z siedmioma 
punktami zajmuje 3. miejsce 
w lidze i jest jedyną drużyną, 
która dotychczas nie straciła 
ani jednej bramki.

V liga ma tym sezonie 
tylko jednego naszego re-

prezentanta – Orlęta Reda. 
Nasz „jedynak” w pierwszej 
kolejce wygrał 1-0 z Orłem 
Trąbki Wielkie, natomiast 
we wtorek przegrał z MKS-
em Władysławowo.

W weekend odbędą się 
małe derby – do Rumi przy-
jedzie Wikęd Luzino. Mecz 
zapowiada się bardzo cieka-
wie – oba zespoły po trzech 
kolejkach są w czołówce 
IV ligi. Początek w sobotę 
o 16:00. Trudne zadanie cze-
ka Stolem – do Gniewina 
przyjedzie Pogoń Lębork, 
która w tym sezonie nie 
straciła żadnego punktu (so-
bota, 11:00). U siebie zagra-
ją także Orlęta Reda, które 
w niedzielę o 12:00 podej-
mą Sztorm Mosty.

Krzysztof Grajkowski

W Kębłowie odbyło się uroczyste zakończenie rozgrywek, 
podczas którego wręczono nagrody i upominki najlepszym 
zespołom w swoich kategoriach. Dekoracji dokonali: Piotr 
Klecha, dyrektor GOSRiT Luzino, Sylwester Piątek, Radny 
Gminy Luzino oraz Agnieszka Klebba- przedstawiciel firmy 
Abat, jednego ze sponsorów.

Liga zakończona!
PIŁKA NoŻNA | 234 zaWodnikóW, 493 bramki, 3194 
minuTy na boisku, 18 TurniejóW To liczby Podsumo-
Wujące TeGoroczną edycję Wakacyjnej liGi orlik. 

nA podium teGoroczne 
zmAGAniA ukończyli:

kategoria 2005:
1. FC Nikt Nas Nie Chce 
2. Coco Jambo robakowo
3. Mieszcze Nad Miszczami
Najlepsza 5 sezonu: szymon leśny (Br), kacper 
Mienik (ks), paweł ptach, Mateusz sztubiński, 
Maciej Gruba

kategoria 2002:
1. rudy pawlik 
2. Gwiazdy team
3. dzikie kaczki
Najlepsza 5 sezonu: kacper dampc (Br), Benia-
min damps (ks), łukasz Michałek, igor Wicz-
kowski, Julia Hebel

kategoria 1998:
1. albania team 
2. FC drwale
3. Champions U-18
Najlepsza 5 sezonu: dominik klein (Br), Marcin 
kędziora & dominik rietz (ksx2), szymon Fel-
stau, Jakub domski
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Ostatni weekend sierpnia upłynie w Redzie pod zna-
kiem zmagań przy siatce. Na kortach MOSiR-u zmierzą 
się tenisiści. Stowarzyszenie Family Cup, Starostwo Po-
wiatowe w Wejherowie, Urząd Miejski w Redzie, 
Hotel Wieniawa, oraz MOSiR w Redzie zapra-
szają na Finał XXI Amatorskich Tenisowych 
Mistrzostw Polski w Rodzinnych Deblach 
i Mikstach. Zgłoszenia przyjmo-
wane są do dzisiaj (piątek) do 
godziny 14:00, wpisowe wy-
nosi 100 zł od pary. W sobotę 
26. sierpnia o 9:00 zacznie 
się turniej deblowy mężczyzn, 

ZAGRAją DEblE I MIKSTY O zwycięstwo walczyła eks-
traklasa polskich strongma-
nów, do rywalizacji stanęło 
dziesięciu siłaczy: Grubba, To-
czek, Schabowski, Lademann, 

Dorawa, Wlizło, Czapiewski, 
Wejer, Sendwicki i Kopacki. 
Skład sędziowski także pre-
zentował się wspaniale: arbi-
trami było trio Pudzianowski 
– Walczak – Dymek. Szczegól-
nie wielkie zainteresowanie 
wzbudzał ten pierwszy, choć 
sam przyznał, że nie zamierza 
wrócić do dźwigania ogrom-
nych ciężarów. 
Uczestnicy wykonywali m.in. 
ciągi na 300-kilowej sztandze, 
przysiady ze sztangą i wy-
ciskanie platformy na barki. 
Najlepszy okazał się współor-
ganizator imprezy, Bartłomiej 
Grubba. - Walczyłem w tych 
zawodach będąc po kontuzji, 
a jednak udało mi się wygrać 
bardzo ciężkie zawody, w któ-
rych miałem bardzo mocnych 
przeciwników.

Krzysztof Grajkowski

Walczyli o Puchar Polski
STRoNGMAN | W GnieWinie ŚWięTo Wojska PolskieGo 
uŚWieTnili sTronGmani, kTórzy Podczas zaWodóW 
Pucharu Polski sTWorzyli znakomiTe WidoWisko.

o 12:00 – kobiet oraz par mie-
szanych (mikstów). O 18:00 odbędzie się 
uroczyste otwarcie, a dwie godziny później – 
wieczór familijny (podczas którego losowane 
będą nagrody o łącznej wartości ponad 11 
000 zł) w Hotelu Wieniawa. W niedzielę od 
godziny 10:00 będą się ważyć losy w półfi-
nałach oraz finałach, o 16:00 odbędzie się 
uroczyste zakończenie. 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKlAMę

zadzwoń: 660 731 138
lub napisz: d.bieszke@expressy.pl


