
Seniorzy znów na Scenie 

W ramach projektu „Seniorzy 
dzieciom”, Grupa Artystyczna 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Redzie przedstawiła w Fabryce 
Kultury premierę spektaklu: „Ali-
Baba i czterdziestu zbójców” w re-
żyserii Macieja Wiznera - aktora 
Teatru Miejskiego w Gdyni.
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Klezmoret na letniej Scenie

W wejherowskim parku zagrał 
w niedzielne popołudnie Paweł 
Nowak i grupa Klezmoret. Zespół 
udowodnił, że można połączyć ze 
sobą różne kulturowo i muzycznie 
światy, a efekt tej fuzji dźwięków 
może być  zupełnie nieoczekiwany, 
czy wręcz magiczny.
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Seniorzy znów na scenie

To kolejna odsłona scenicznej aktywności 
redzkich seniorów, skupionych wokół Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Redzie. Po ubiegło-
rocznych sukcesach  spektaklu „Żaby” Arysto-
fanesa w Teatralnym Pasjansie, przyszła pora 
na tekst bardziej, choć nie całkiem współcze-
sny. To adaptacja jednej z najpopularniejszych 
opowieści zbioru „Baśnie tysiąca i jednej nocy” 
– „Ali Baba i czterdziestu zbójców”. Poetycką 
wersję tej wschodniej opowieści pióra Bole-
sława Leśmiana znajdziemy w tomie „Klech-
dy sezamowe”. Zafascynowany Orientem po-
eta opracował ją na nowo, ukazując obyczaje, 
kulturę i filozofię Wschodu. Po raz pierwszy 
„Klechdy” zostały wydane w 1913 roku.

- To bajka nie tylko dla dzieci, Bolesław Le-
śmian zawarł w niej wiele treści – mówi Anna 

Mostek, liderka Grupy Artystycznej UTW – 
Tekst jest wyborem naszego reżysera, Macieja 
Wiznera, z którym współpraca układa nam się 
wspaniale już ponad rok. Kostiumy i sceno-
grafię opracowaliśmy i przygotowaliśmy sami. 
Przygotowanie spektaklu zajęło dwa miesiące 
wytężonej pracy, wymagającej dużej dyscypli-
ny i pracy własnej.

Projekt „Seniorzy dzieciom” jest autorską 
inicjatywą Grupy Artystycznej UTW. W spek-
taklu „Ali Baba i czterdziestu zbójców” wystę-
puje 14 osób z liczącej w sumie 25 członków 
Grupy. Przedstawienie będzie można zobaczyć 
jeszcze we wrześniu.

- W nowym roku szkolnym zapraszamy przed-
szkolaki, dla których specjalnie kolejny raz zagra-
my w Fabryce Kultury w Redzie – mówi Anna 

Mostek – Ponadto planujemy spektakle wyjazdo-
we dla dzieci z hospicjum, rodzin zastępczych lub 
innych, które potrzebują odrobiny uśmiechu.

Grupa Artystyczna UTW ciągle pracuje, 
zapowiadając już kolejny projekt, który ujrzy 
światło dzienne pod koniec roku.

- Chcemy gorąco podziękować wszystkim, 
którzy pomagają w naszej działalności – do-
daje Anna Mostek – Szczególnie dziękujemy 
dyrektor redzkiej Biblioteki pani Bożenie Na-
tzke za wiarę w nasze przedsięwzięcie, panu 
Michałowi Kaczmarkowi za piękne zdjęcia 
i dokumentację wszystkich etapów prac oraz 
Fabryce Kultury, która udostępnia nam scenę 
i wsparcie w kwestiach technicznych. Dzięku-
jemy też Fundacji Masz Głos za wsparcie na 
przygotowanie kostiumów.

Reda | W ramach projektu „Seniorzy dzieciom”, Grupa Artystyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Redzie przedstawiła w Fabryce Kultury premierę spektaklu: „Ali-Baba i czterdziestu zbójców” w re-
żyserii Macieja Wiznera - aktora Teatru Miejskiego w Gdyni.
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Ceramika to stara, wymagająca, ale jakże ciekawa tech-
nika, która nadal inspiruje i zachwyca.  
Wystawiono ponad 100 prac ceramicznych, powstałych 
podczas warsztatów ceramiki organizowanych przez 
Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Arty-
stycznego „Kunszt” w Redzie. Piętnastoosobowa grupa 
uczestników warsztatów pracowała pod okiem instruk-
tora - Pani Beaty Wysockiej-Turek z Pracowni Artystycz-
nej Studio B Ceramika w Rumi.
Wystawę otworzyła Joanna Mroczek - prezes Stowarzy-
szenia „Kunszt”, a o samych warsztatach i powstałych 
tam dziełach opowiadała Beata Zawal -  Brzezińska.
Podziękowania i gratulacje artystom złożyli Jacek Thiel 
- wicestarosta powiatu wejherowskiego oraz Ludwik 
Zegzuła - członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego.
Warsztaty zostały sfinansowane przez Urząd Miasta 
w Redzie oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
Wystawę można oglądać do 19 sierpnia.

KUNSZT ZapraSZa 
Na wySTawę „Sięgaj 
do prZeSZłości”
reda | 8 lipca, w małej sali Fabryki Kultury w redzie 
odbył się wernisaż powarsztatowej wystawy ceramiki 
pod tytułem „Sięgaj do przeszłości”.

fot. Michał Kaczmarek

Straż w Rumi 
kontroluje posesje
Rumia | Niestety, na niektórych posesjach straż miejska zastaje 
nieporządek. Właścicielka tego składu odpadów otrzymała termin 7 
dni na uporządkowanie.

Straż Miejska w Rumi stale prowadzi działania zmierzające do podnie-
sienia estetyki miasta. Rewirowi kontrolują nieruchomości na podsta-
wie upoważnień Burmistrza, a raporty z tych działań w postaci protoko-
łów kontroli trafiają na biurka urzędników Urzędu Miasta. W tym roku 
skontrolowano już 457 nieruchomości.

W minionym tygodniu 13 posesji sprawdzili rewirowi Straży Miej-
skiej pod względem porządku na terenie nieruchomości, posiadanych 
pojemników na śmieci oraz sposobów ogrzewania budynków. Za brak 
utrzymania czystości na posesji pouczono 2 osoby. Interweniowano 
również w sprawie plam oleju i rozbitego szkła po kolizji na ul. Pomor-
skiej, dwukrotnie podjęto interwencje w sprawie wystawiania worków z 
odpadami na teren publiczny.
CM

@expressy.pl
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Pchli targ to rodzaj bazaru, gdzie moż-
na sprzedać lub wymienić niepotrzebne, 
używane rzeczy. Sprzedaż ma charakter 
prywatny i tego typu imprezy nie są prze-
znaczone dla osób zawodowo zajmujących 
się sprzedażą lub wymianą.  Popularność 
takich wydarzeń wiąże się z możliwością 
„upolowania” czegoś naprawdę nieco-
dziennego, unikalnego i w dobrej cenie. 
Określenie „pchli targ” pochodzi prawdo-
podobnie od założonego pod koniec XVII 
wieku, na przedmieściach Paryża, bazaru 
zwanego Marché aux puces (dosł. bazar 
z pchłami).

- Pomysłodawcami wydarzenia byli 
radni Rady Miejskiej w Redzie – mówi 
Hanna Janiak, Sekretarz Miasta Redy – 
Organizacją zajęły się Fabryka Kultury 
oraz Stowarzyszenie Artystów „Kunszt”. 
Pomysł nie jest nowy, lecz jego realizację 
znacznie opóźniła pandemia.

Co zwykle można znaleźć na pchlim 
targu? W zasadzie wszystko: ubrania, 
książki, płyty, gry, zabawki, filmy, antyki, 
galanterię domową, wyroby dekoracyjne, 
biżuterię, rekwizyty wojskowe, drobne 
rękodzieło i przedmioty kolekcjonerskie. 
Warto wcześniej dokładnie przeczytać 
regulamin, znajdujący się na stronach or-
ganizatora.

- Uczestnik przygotowuje swoje miejsce 
sprzedaży we własnym zakresie – mówi 
Dorota Dobrzyńska z Fabryki Kultury 
w Redzie – To może być koc, stolik, wie-
szak, a nawet parasol. Zgłoszenia chęci 
uczestnictwa w Pchlim Targu przyjmuje-
my drogą mailową na adres Fabryki Kul-
tury. Przypominamy jednak, że impreza 
musi być bezpieczna, więc uczestnicy 
i odwiedzający są zobowiązani do prze-
strzegania aktualnych obostrzeń wynika-
jących ze stanu epidemii – COVID-19.

W redzkim parku oprócz Pchlego Targu 
znajdziemy w sobotę jeszcze inne atrakcje.

- Wspólnie z NZOZ „Śródmieście” or-
ganizujemy na sobotę „polowe” stanowi-
sko przychodni z ul. Osadniczej, gdzie 
wszyscy chętni będą mogli przyjąć jedno-
dawkową szczepionkę przeciw COVID-19 
firmy Johnson&Johnson – mówi Hanna 
Janiak – Bardzo nam zależy, aby jak naj-
więcej mieszkańców Redy zaszczepiło się 
przeciwko koronawirusowi. Zachęcamy 
do tego w różny sposób, w tym tygodniu 
wyemitowaliśmy nawet krótki film, gdzie 
do szczepień zachęcają sami mieszkańcy 
oraz władze miasta.

Oprócz tego, na stanowisku przychodni 
będzie można skorzystać z badań profi-
laktycznych w ramach pakietu „Profilak-

tyka 40+”. Pojawią się także punkty infor-
macyjne rządowego programu „Czyste 
Powietrze” i Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków oraz redzkiego Bu-
dżetu Obywatelskiego i Narodowego Spi-

su Ludności i Mieszkań.
- Zapraszamy wszystkich mieszkańców 

na Pchli Targ i chcielibyśmy móc organi-
zować więcej takich imprez. Warunkiem 
jest nasze zdrowie i bezpieczeństwo, więc 

warto skorzystać z okazji i się zaszczepić. 
Zróbmy to dla siebie, naszych rodzin i na-
szej Redy – dodaje Hanna Janiak.

REDA – MIEJSKI PARK RODZINNY – 
7 SIERPNIA 2021 – GODZ. 12 - 18

Przyjdź w sobotę na Pchli Targ 
i zaszczep się przeciw COVID!

Reda | 7 sierpnia w Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie startuje pierwszy Pchli Targ. Przy okazji będzie można zaszczepić się przeciw COVID-19.
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Wejherowo bierze udział w ogólnopolskim 
Konkursie Prezesa GUS na najbardziej cy-
frową gminę Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań 2021. 
Im więcej mieszkańców weźmie udział 
w spisie, tym większe szanse na zwycię-
stwo! Spis trwa do 30 września 2021 r. i jest 
obowiązkowy! 
Zadanie konkursowe polega na wzięciu 
udziału w Narodowym Spisie Powszechnym 
za pośrednictwem interaktywnej aplikacji 
dostępnej na stronie Głównego Urzędu 
Statystycznego https://spis.gov.pl/, jak 
największej liczby mieszkańców danej 
miejscowości. 
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu 

lub chcą dokonać spisu osobiście, ale po-
trzebują pomocy w obsłudze interaktywnej 
aplikacji zapraszamy do odwiedzenia w Urzę-
dzie Miejskim w Wejherowie „Stanowiska do 
samospisu”. Aby skorzystać z tej pomocy, 
wystarczy zarezerwować wizytę pod nr tele-
fonu: 058 677 71 90 lub 058 677 70 91. 
Konkurs trwa do 30 września 2021 r. Wyło-
nienie zwycięskich gmin oraz ogłoszenie 
wyników nastąpi w terminie do 15 listopada 
2021 r. Lista zwycięskich gmin zostanie 
opublikowana na stronie https://spis.gov.pl/ 
oraz w mediach społecznościowych GUS 
i podległych Prezesowi GUS jednostkach sta-
tystyki publicznej. Najbardziej cyfrowa gmina 
otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe!

cyFrowa gmiNa
gmiNa | rozpoczął się konkurs na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu po-
wszechnego Ludności i mieszkań 2021.



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 6 sierpnia 20214

OgłOszenie 5/2021/DBOgłOszenie 182/2021/DB

ReKlaMa 18/2021/Rl

Zespół udowodnił, że można połączyć ze sobą 
różne kulturowo i muzycznie światy, a efekt tej 
fuzji dźwięków są niesamowite. W ich repertu-
arze znalazła się muzyka żydowska, bałkańska, 
słowiańska oraz jazz i muzyka współczesna. 

Grupę Klezmoret połączyła pasja do muzyki 
żydowskiej. W swoich muzycznych poszuki-
waniach wykorzystują nie tylko tematy żydow-
skie, ale także bałkańskie i słowiańskie dodając 
do nich elementy jazzu i muzyki współczesnej. 
Ich muzyka pełna jest ekspresji, pasji i emocji, 
to “muzyka środka” w najczystszej postaci. 

Zamiłowanie muzyków do różnych kultur 
muzycznych zaowocowało wytworzeniem 
własnego i niepowtarzalnego stylu. Grupa po-
wstała w Gdańsku w 2006 roku z inicjatywy 
akordeonisty Pawła A. Nowaka, miłośnika ży-
dowskich pieśni, bałkańskiej rytmiki i słowiań-
skiej melodyjności. Akordeonista Paweł Nowak 
jest także kompozytorem i  aranżerem utwo-
rów. Jest uzdolnionym muzykiem młodego 
pokolenia, absolwentem gdańskiej Akademii 
Muzycznej, laureatem 16 nagród na krajowych 
i międzynarodowych konkursach akordeono-
wych. Jest założycielem i liderem zespołów: 
„Klezmoret”, „Milonga Baltica”, „Nowak Band” 
i „Armonica Orfeo”. Działalność koncertową 
łączy z popularyzacją akordeonu. Jest autorem 

cyklicznej audycji Radia Gdańsk „Jazz na akor-
deon”, od 2002 r. pełni funkcję organizatora 
i dyrektora artystycznego Międzynarodowego 
Festiwalu Akordeonowego „Sulęczyńskie Spo-
tkania Akordeonowe”. Właściciel 150 instru-
mentów z rodziny stroika przelotowego, w tym 

unikalnych eksponatów z całego świata, które 
laicy nazywają akordeonami.

Zespół Klezmoret wystąpił w składzie: Pa-
weł Nowak – akordeon, Tomasz Siarkiewicz 
– skrzypce, Maciej Sadowski – kontrabas, Sła-
womir Koryzno – perkusja. 

Klezmoret na letniej 
scenie w parku miejskim

KuLTuRa | W ramach „Koncertów Letnich” w wejherowskim parku zagrał w niedzielne popołudnie 
Paweł Nowak i grupa Klezmoret. 

Wójt Gminy Wejherowo

podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy 
Wejherowo, ul. Transportowa 1 oraz na 
stronie internetowej Biuletynu informacji 
Publicznej gminy Wejherowo, został wywie-
szony wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako działka numer 322/80 o po-
wierzchni 58 m², położona w Bolszewie 
przy ulicy Klonowej.

szczegółowych informacji o nieruchomości 
objętej wykazem można uzyskać w Refe-
racie gospodarki Przestrzennej i nierucho-
mości, tel. 58 738 67 51.

OgłOszenie 191/2021/DB
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Zamów nekrolog
lub kondolencje
w naszej gazecie

wyślij email:
d.bieszke@expressy.pl

lub zadzwoń:
660 731 138
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Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

StaroSta WejheroWSki
informacja/komunikat

Starosta Wejherowski w związku z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 tj. z dnia 
2020.05.25) oraz art. 38 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 tj. z dnia 2021.02.11):

niniejszym informuję, iż nastąpiła zmiana w prawie konsumenckim oraz 
Kodeksie cywilnym polegająca na tym, iż osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą  będzie w określonych sytuacjach traktowana 
jak konsument i w związku z tym objęta zostaje ochroną przewidzianą dla 
konsumenta, mimo że jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej ewidencji 
i informacji Działalności gospodarczej. Dotyczy to również wspólników 
spółek cywilnych.

Przedsiębiorca – konsument otrzyma ochronę, gdy zawierana umowa wiąże 
się z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie ma dla 
niego  charakteru zawodowego.  W takim przypadku zatem zakup rzeczy 
może zostać potwierdzony fakturą VaT i rozliczony w kosztach prowadzenia 
działalności gospodarczej.

z ułatwień właściwych dla konsumentów nie skorzystają podmioty, 
które są wpisane do Krajowego Rejestru sądowego, w tym spółki prawa 
handlowego, np. spółki z o.o., komandytowe, akcyjne.

nowe uprawnienia jakie zyska przedsiębiorca – konsument to:

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez 
ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu rzeczy.

Szersze uprawnienia z tytułu rękojmi, możliwość powołania się na 
domniemanie istnienia wady, jeżeli ujawni się ona w ciągu roku od wydania 
rzeczy, korzystanie z dłuższego okresu rękojmi.

Zakaz stosowania wobec niego niedozwolonych klauzul umownych - 
oznacza to w praktyce, że wszelkie takie klauzule zawarte w regulaminach 
nie będą wiązać przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy-konsumenci nie będą mogli skorzystać z pomocy miejskich 
i powiatowych rzeczników konsumentów.

nowe przepisy mają zastosowanie do umów zawartych po 1 stycznia 2021r.

W przypadku zainteresowania szerszą informacją dotyczącą 
nowych uregulowań należy przesłać e-mail na adres: 
starostwo@powiatwejherowski.pl wskazując w treści niP i/lub RegOn oraz 
nazwę przedsiębiorcy do dnia 31 sierpnia.

Starosta Wejherowski
dr Gabriela Lisius

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 
1740)

Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 
obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495)

Uprzejmie informujemy, że w okresie 
wakacyjnym Powiatowa Biblioteka Publiczna 

w Wejherowie jest czynna w następujących 
godzinach:

poniedziałek 10-17
wtorek 10-17

środa 8-16

czwartek 10-17
piątek 10-17
sobota 10-14

koMUNikat DotYCZąCY oBSŁUGi 
kLieNtÓW 

WYDZiaŁU koMUNikaCji StaroStWa 
PoWiatoWeGo W WejheroWie

Wydział Komunikacji starostwa Powiatowego w Wejherowie 
obsługuje  klientów w godzinach 8-15,  po wcześniejszej 
rezerwacji terminu wizyty. 

rezerwacji terminu wizyty dotyczącego: rejestracji 
pojazdu, wydania dowodu rejestracyjnego i tablic 
rejestracyjnych, zmian dokonanych w pojeździe, 
praw jazdy, zezwoleń na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym, legitymacji instruktora nauki jazdy 
itp. od dnia 12.06.2020 r. można dokonać internetowo 
pod adresem: 
https://bezkolejki.eu/spwejherowo/reservation

W sprawach informacyjnych (z wyłączeniem rezerwacji 
terminu wizyty) w zakresie:

- rejestracji pojazdów, dowodów i tablic rejestracyjnych 
można dzwonić pod numery telefonów: 58 572-95-26, 
572-95-61 , 58 572-95-63;

- praw jazdy, zezwoleń na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym, legitymacji instruktora nauki jazdy 
można dzwonić pod numery telefonów: 58 572-95-25, 
58 572-95-28.

Do starostwa Powiatowego w Wejherowie będą wpuszczani 
wyłącznie umówieni  klienci mający zakryte usta i nos przy 
pomocy maseczki. Klienci będą wpuszczani do budynku 
starostwa wejściem głównym od strony ul. 3 Maja 4. Klienci 
proszeni są o punktualne przybycie. spóźnienie wiązać się 
będzie z automatycznym anulowaniem wizyty.

Jednocześnie informuje się o możliwości zostawienia 
kompletnego wniosku wraz z numerem telefonu i adresem 
e-mail przy wejściu do starostwa Powiatowego od ul. 3 
Maja 4. Wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie.



Świadczeniobiorcy sami mogą 
tworzyć potwierdzenia
ReGiON | Pobierasz świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i potrzebujesz dokumentu z danymi 
z Twojego konta? Teraz możesz utworzyć go sam i przekazać do instytucji, która tego od Ciebie oczekuje.

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS to na-
rzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych 
przez ZUS któremu można załatwić większość spraw 
przez internet.

Dotychczas tylko ubezpieczeni i płatnicy składek 
mogli samodzielnie generować elektroniczne po-
twierdzenia o danych zgromadzonych w ZUS na 
PUE. Teraz taką możliwość mają także świadcze-
niobiorcy.

Potwierdzenie danych świadczeniobiorcy to doku-
ment elektroniczny podpisany za pomocą kwalifiko-
wanej pieczęci elektronicznej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Jest to dowód, że dokument został 
utworzony w systemie informatycznym ZUS i nie 
wymaga on już podpisu pracownika. W taki sposób 
można na przykład utworzyć potwierdzenie infor-

macji o przysługujących emeryturach, rentach i za-
siłkach, czy wysokości świadczenia. Taki dokument 
można przekazać do instytucji, która tego oczekuje. 
Każde potwierdzenie zawiera dane, które pozwala-
ją na jego jednoznaczną identyfikację: unikatowy 
numer (znak), datę utworzenia oraz identyfikator 
ubezpieczonego.

Dotychczas, jeżeli ubezpieczeni potrzebowali tego 
typu potwierdzenia z danymi z ZUS, żeby np. przed-
stawić je w urzędzie czy w banku, najpierw musieli 
złożyć wniosek. Teraz sami mogą utworzyć potrzeb-
ny dokument, który jest odpowiednio potwierdzony.

Na zmianach zyskali również ubezpieczeni, którzy 
mogą wygenerować potwierdzenie z informacją, że 
nie pobierają żadnego świadczenia.
ZUS/GA
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jeSt Praca
szukamy ambitnych i Pozytywnych osób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie

GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+

„Ci, których kochamy,
nie umierają nigdy,

bo miłość to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

OgłOszenie 192/2021/DB

PANU MECENASOWI 

ROMANOWI 
NOWOSIELSKIEMU

ŻONY DOROTY

z powodu śmierci 

łącząc się w bólu, wyrazy głębokiego żalu i współczucia

składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze Współpracownikami
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Ogłoszenie wyników turnieju i wrę-
czenie nagród odbyło się w siedzibie 
wejherowskiego Oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. Jak pod-
kreślił Jerzy Szreder - prezes Klubu 
Skata Sportowego przy ZKP, tego-
roczna edycja turnieju odbywała się 
w trudnym czasie, podczas trwającej 
pandemii. Wzięło w niej udział pięt-
naścioro zawodników, w tym jedna 
kobieta - Brygida Skrzypczak, która 
w doborowym gronie graczy zajęła 4. 
miejsce.
Zwycięzcą turnieju został Władysław 
Dominik z gminy Puck zdobywając 
Puchar Prezydenta Miasta Wejhero-
wa. Drugie miejsce i Puchar Wójta 
Gminy Wejherowo wywalczył Jerzy 
Szreder z Wejherowa, a trzecie miej-
sce i Puchar Prezesa ZKP Wejherowo 
- Mieczysław Bryła z Wejherowa. 
Gratulacje zwycięzcy i najlepszej 
trójce, a także wszystkim uczestnikom 
turnieju złożył Mirosław Gaffka prezes 
ZKP O. Wejherowo. Prezes podkreślił, 
że cieszy go fakt iż turniej rozgrywany 
jest co roku już od 23 lat i cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem.
Kolejne miejsca wywalczyli: czwarte 
miejsce - Brygida Skrzypczak z Wej-
herowa, piąte – Józef Dorsz z Mrze-
zina, szóste – Stanisław Bresiński 
z Żelistrzewa, a siódme – Kazimierz 

Kreft z Wejherowa. 
W uroczystości zakończenia Turnie-
ju Skata Sportowego uczestniczyły 
m.in. Lidia Müller - członek Zarządu 
O. ZKP oraz Barbara Jaedtka-Walasz-
kowska –prezes Klubu Haftu "Tulpa" 
przy wejherowskim O. ZKP.
Skat to gra karciana, szczególnie 
rozpowszechniona w Niemczech 

oraz na Śląsku i Kaszubach. W grze 
biorą udział trzy osoby, przy czym 
w każdej rozgrywce 2 osoby grają 
przeciwko jednej, która wygrała licy-
tację poprzedzającą daną rozgrywkę. 
W skacie sportowym partia, czyli 
pojedyncza sesja, na której zbierają 
się gracze w skata, składa się z 24 
rozgrywek. 

SKaT iNTegrUje KaSZUbów
SporT | władysław dominik został zwycięzcą 23. Turnieju Skata Sportowego i otrzymał puchar prezydenta miasta 
wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. 
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Od lewej: Władysław Dominik zajął pierwsze miejsce, Jerzy Szreder – drugie, Mieczysław Bryła – trzecie. 

Nosidło w parach, waga płaczu przo-
dem, rzuty workami 16kg, 18kg, 20kg, 
22kg i 24kg na wysokość 4,5m, hantel 90 
kg w 60 sekund w parach, uchwyt her-
kulesa oraz konkurencja zagadka - sumo, 
które polegało na wypchnięciu przeciw-
nika z okręgu lub przewróceniu go. To 
wszystko działo się podczas pierwszych 
współorganizowanych przez Fundację 
Strongman oraz WKKiSS Apollo zawo-
dów plażowych.

Swoje umiejętności podczas tego dnia 
zaprezentowali Tomasz Lademann, 
Oskar Ziółkowski, Krzysztof Kacnerski, 

Sławomir Toczek, Dariusz Wejer i Ma-
riusz Dorawa. Widowisko jakie stworzyli 
zawodnicy, którzy wzięli udział w zmaga-
niach pokazało, że prezentują się na naj-
wyższym poziomie sportowym. W rolę 
sędziów wcielili się wszystkim znani z te-
lewizyjnego show "Goggle Box" Krzysztof 
Radzikowski oraz Dominik Abus, którzy 
byli gośćmi specjalnymi wydarzenia.

Nie da się ukryć, że w konkurencjach 
bieganych utrudnieniem był na pewno... 
piasek, ciężko było złapać stabilizację 
niosąc potężny ciężar czy też rzucać wor-
kami. Jednak wszystko wskazuje na to, że 

na Dębki wrócimy już za rok i postara-
my się aby było jeszcze ciekawiej. Cieszy 
mnie, że Plażowy Puchar Polski Strong-
man został tak dobrze odebrany wśród 
bardzo aktywnej publiczności. - relacjo-
nuje Mateusz Ostaszewski.

Mistrzem niedzielnego turnieju oka-
zał się Oskar Ziółkowski, drugie miejsce 
wywalczyła legenda polskiego Strongman 
Sławomir Toczek, zaraz za nim na miejscu 
trzecim uplasował się Tomasz Lademann. 
Miejsce czwarte należy do Mariusza Do-
rawy, niestety nie obyło się bez kontuzji, 
których zaraz na samym początku zma-

gań doznali Krzysztof Kacnerski miejsce 
piąte oraz Dariusz Wejer miejsce szóste.

Muszę przyznać, że konkurencja 
„sumo” była dla nas niemałym zasko-
czeniem jednak myślę, że daliśmy radę. 
Rywalizacja była zacięta i każdy zawod-
nik próbował dać z siebie wszystko. Mnie 
udało się wywalczyć miejsce trzecie 
i mam nadzieję, że za rok wrócę na tą 
imprezę po jeszcze wyższą lokatę. - mówi 
Tomasz Lademann.

W przerwach między konkurencjami 
prowadzący wydarzenie Bartłomiej Szre-
der wyśmienicie radził sobie prezentując 
zadania przygotowane dla publiczno-
ści. Nie zabrakło zmagań w przeciąga-
niu liny, w których zmierzyły się dzieci. 
Natomiast dorośli sprawdzili swoją siłę 
w konkurencji „waga płaczu”.

Podczas zmagań kontuzji łydki już 
w pierwszej konkurencji doznał Krzysz-
tof Kacnerski, który na co dzień trenuje 

w Wejherowskim Klubie Kulturystycz-
nym i Sportów Siłowych Apollo. Za-
wodnik, mimo urazu, nie planuje prze-
rwania sezonu.

- W drodze powrotnej z nosidłem po-
czułem mocne szarpnięcie w nodze, pró-
bowałem kontynuować, ale stwierdziłem, 
że to zbyt niebezpieczne. Doskonale wiem 
jakie to uczucie, ponieważ zawodowo 
dźwigam już 15 lat i znam swoje cia-
ło wtedy także miałem świadomość, że 
łydka będzie odmawiała posłuszeństwa. 
W późniejszych konkurencjach najbar-
dziej doskwierała mi w unoszeniu hantla 
i rzutach workami, ponieważ trzeba pod-
czas tych zadań wykonywać bardzo dyna-
miczne ruchy. Jednak to jest walka dlatego 
szedłem dalej, gdybym czuł się naprawdę 
tragicznie - odpuściłbym. Po dokładnych 
badaniach okazało się, że jest to naderwa-
ny mięsień brzuchaty łydki. - skomento-
wał całą sprawę Krzysztof Kacnerski.

Puchar Polski Siłaczy zakończony
STRONGmaN | Za nami Plażowy Puchar Polski Strongman, który zorganizowany został tym razem w Dębkach. W nadmorskiej miejscowości siłaczy 
można było obserwować podczas sześciu ciężkich konkurencji.
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O złej organizacji 
IO w Sapporo
SPORT | W biegu maratońskim mężczyzn wystartuje trzech Polaków, 
jednym z nich jest wejherowianin Marcin Chabowski, który na swoim 
Facebooku regularnie opisuje przygotowania do wyścigu.

Ze względu na ogromnie 
wysokie temperatury w To-
kio, organizatorzy postanowili 
przenieść bieg do Sapporo, któ-
re oddalone jest o prawie 1000 
kilometrów. Jak relacjonuje na 
swoim fanpage'u lekkoatleta: 
„...takiej chały to chyba nikt się 
nie spodziewał.” Zaznaczył, że 
z pewnością rozwinie temat do-
tyczący panujących warunków 
po powrocie z Japonii. Przypo-
minamy, że dystans trasy w Sap-
poro wynosi 42195 metrów.

Pierwszy trening w Sappo-
ro za nami. Po wczorajszym 
całym dniu w podróży dzisiaj 
pobiegaliśmy 20 kilometrów 
dookoła stadionu na pętli 900 
metrów. Było parno i dość go-
rąco, 31C. - pisze również na 
swoim Facebooku.

Biegacze na trasę ruszą 
w nocy z soboty na niedzielę 8 
sierpnia o północy czasu pol-
skiego (7:00 rano w Japonii).
CM


