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Dzięki nim świat jest lepszy

Mikołajki w redzkiM Parku
reda | w rodzinnym Parku Miejskim odbędą się Miejskie Mikołajki.

Rumia | Szacuje się, że około 25% Polaków bywa wolontariuszami, a wśród nich nie brakuje mieszkańców Rumi. Lokalne 
władze świętując przypadający 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, doceniły lokalnych społeczników.

zaczęło się w oNz
Międzynarodowy Dzień Wolontariu-

sza stanowi wyraz uznania dla wysiłku 
wolontariuszy na całym świecie, święto 
zostało ustanowione w 1985 roku przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych. Celem obchodów 
jest podziękowanie wolontariuszom za ich 
pracę na rzecz innych. Zazwyczaj aktyw-
ność na tym polu związana jest z udziałem 
w jednorazowych lub cyklicznych akcjach 
społecznych oraz charytatywnych. 

koMuNistyczNe PloNy
W Polsce wolontariat nie jest tak po-

pularny jak na Zachodzie, głównie ze 
względu na realia panujące w PRL-u. 
Ówczesne władze, zmuszając obywateli 
do prac społecznych w szkołach i zakła-
dach pracy, sprawiły, że idea bezpłatnego 
świadczenia pracy na rzecz innych uległa 
wypaczeniu.

Na Nich MożNa liczyć
Sytuacja zaczęła ulegać poprawie w la-

tach dziewięćdziesiątych, kiedy powsta-
wały liczne organizacje pozarządowe. 
Nieoceniony wpływ na rozwój świado-
mości prospołecznej wywarła również 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
której sztab od 15 lat działa przy Miejskim 

Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi.
Przykładami innych prospołecznych 

przedsięwzięć, realizowanych na terenie 
miasta, są m.in. „Wioska Dobra”, „Rumski 
rajd w drodze po szpik”, „Rumska Sza-
fa Otwarta”, „Ósemka przedszkolakowi”, 
a także akcje honorowego krwiodawstwa 
i wiele innych. Tylko w ostatnim czasie 
mieszkańcy zebrali 25 tysięcy złotych na 
rzecz chorującego na białaczkę 8-latka, 

pomogli w organizacji parady niepodle-
głościowej czy też przysłużyli się do reali-
zacji lokalnych obchodów Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 

– Praca wolontariuszy często pozostaje 
niezauważona, mimo że angażują się oni 
w przeróżne aktywności. Tych osób jest 
w Rumi naprawdę wiele, dlatego z pew-
nością nie uda mi się dziś każdemu uści-
snąć dłoń i osobiście podziękować, ale 

chciałbym, żeby wszyscy, którzy działają 
społecznie na rzecz innych, wiedzieli, że 
darzę ich ogromnym szacunkiem i je-
stem wdzięczny za ich zaangażowanie. 

Stwierdzenie, że dzięki tym ludziom 
świat staje się lepszym miejscem, to nie 
są puste słowa, tak po prostu jest – mówi 
Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi.

Wejdź na nasz
portal!

teN saM cel, Nowe Miejsce
Głównym celem jarmarku jest wpro-

wadzenie w mieście świątecznej atmos-
fery, jak również promocja regionalnych 
wyrobów, a także przedmiotów użytko-
wych i ozdobnych o charakterze bożo-
narodzeniowym. 

Wydarzenie, które przez ostatnie trzy 

zimy gościło przy skrzyżowaniu ulic Sta-
rowiejskiej i Dąbrowskiego, tym razem 
zostanie zorganizowane przy Miejskim 
Domu Kultury w Rumi, na terenie par-
ku Starowiejskiego. Pomiędzy siedzibą 
jednostki a sceną letnią będą rozciągać 
się świąteczne ozdoby, stoiska gastrono-
miczne oraz strefa z rękodziełem. 

keviN Na dużyM ekraNie
Jarmark rozpocznie się w piątek 13 

grudnia o godzinie 17:00, a zakoń-
czy w niedzielę 15 grudnia o godzinie 
20:00. W programie przewidziano mię-
dzy innymi przejazd świętego Miko-
łaja, występy w wykonaniu lokalnych 
artystów, zabawy i animacje dla dzie-
ci, a także projekcję filmu „Kevin sam 
w domu” na dużym ekranie. Dodatko-
wą atrakcją będą świąteczne iluminacje 
oraz okolicznościowe ozdoby.

BożoNarodzeNiowe różNości
Drewniane choinki i bałwanki, ręcz-

nie przygotowywane bombki, szydeł-
kowane maskotki, świąteczne stroiki 
czy świeczki wykonywane metodą 
decoupage – między innymi takie ar-
tykuły będzie można zakupić w strefie 
z rękodziełem, współtworzonej przez 
kilkanaście stoisk.

tradycyjNe sMaki
Z kolei w strefie gastronomicznej cze-

kać będą między innymi pierogi, bigos, 
barszcz czerwony, kwaśnica, gofry, go-
rąca czekolada, grzane wino, grillowany 
ser czy chleb ze smalcem. Możliwa bę-
dzie zarówno konsumpcja na miejscu, 
jak i zakup pakowanych produktów.

Rumia zaprasza na 
Jarmark Świąteczny

Rumia | Ostatnie tygodnie dzielą nas od Świąt Bożego Narodzenia. Z myślą o osobach, 
które już nie mogą się doczekać świątecznego klimatu, Urząd Miasta Rumi przygotowuje 
Jarmark Świąteczny. Pełne atrakcji wydarzenie rozpocznie się 13 grudnia.
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Do udziału w imprezie, która 6 
grudnia rozpocznie się o godz. 
17, zachęca Fabryka Kultury. 
W programie wydarzenia zna-
lazły się m.in. liczne animacje 
i gry. - W trakcie dwóch godzin 
wspólnej zabawy przeniesiemy 
się do Krainy Lodu – zachęcają 
organizatorzy spotkania. 
Jedną z atrakcji wydarzenia 
ma być koncert dziecięcego 
zespołu Czarodzieje z Kaszub. 
Udział w Miejskich Mikołajkach 
jest bezpłatny.
WA

Będzie święty i prezenty

W piątek, 6 grudnia, zabawa miko-
łajkowa dla dzieci odbędzie się przy ul. 
Szkolnej 2 w Bolszewie. W programie 
wspólna taneczna zabawa, mikołajko-
wy quiz, malowanie twarzy, konkurs na 
najciekawszą świąteczną kreację oraz 
prezent od Świętego Mikołaja. Początek 
o godz. 16.00. 

Natomiast w sobotę w Bolszewie zorga-
nizowana zostanie gminna zabawa miko-
łajkowa. Odbędzie się w hali widowisko-
wo-sportowej w Bolszewie w godz. 11.00 
– 14.00. Dla wszystkich przygotowano 

wiele atrakcji: przedstawienie pt. „Szopka 
Babci Klary”, dmuchańce, gry i zabawy 
świąteczne, animacje mikołajkowe, malo-
wanie twarzy, fotobudka, brokatowe tatu-
aże oraz oczywiście wizyta Mikołaja. Na 
uczestnikó czekają kawa i ciasto, przygo-
towane przez Koła Gospodyń Wiejskich 
z Bolszewa, Łężyc i Orla. 

Na wydarzenia zapraszają wójt gminy 
Wejherowo Henryk Skwarło, Centrum 
Kultury Gminy Wejherowo oraz gminna 
biblioteka. 

/raf/

Gm. WEJHEROWO | Mikołajki zorganizowane zostaną w piątek i sobotę.
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Zadzwoń i zamieść
Życzenia świąteczne
w Ekspresie Powiatu 
Wejherowskiego

Decyzja o konieczności wprowadzenia 
wyższych opłat zapadła podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej. Zgodnie z podjętą 
uchwałą od stycznia redzianie zapłacą 27 
za osobę, o ile segregują śmieci.

Nie tylko odBiór śMieci
Za co płacą mieszkańcy? Z opłat pobra-

nych od mieszkańców gmina pokrywa 
koszty funkcjonowania systemu gospo-
darowania odpadami. To oznacza, że 
poza obowiązkowym odbiorem odpadów 
mieszkańcom zapewnia się: pojemnik na 
odpady zmieszane, odpady biodegrado-
walne i odpady segregowane, worki na 
odpady segregowane (bez ograniczeń), 
worek big-bag na gruz (jeden raz na 2 
lata), odbiór popiołów z pieców domo-
wych, odbiór gabarytów (raz na kwartał 
w domach jednorodzinnych i co miesiąc 
w blokach wielorodzinnych), odbiór zu-
żytego sprzętu AGD i RTV, a także moż-
liwość nieodpłatnego oddania odpadów 
budowlanych, czy też opon samocho-
dowych, papy, styropianu i tekstyliów 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Łężycach. Dodatkowo 
mają oni możliwość nieodpłatnego odda-
nia odpadów niebezpiecznych w Punkcie 
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na 
terenie KOKSIK Reda.

PowszechNy ProBleM
Jak podkreślają urzędnicy, koszty za-

gospodarowania odpadów komunalnych 
rosną, co wynika m.in. ze wzrostu infla-
cji, kosztów transportu, kosztów energii 
oraz wzrostu płacy minimalnej. Warto 
pamiętać, że samorząd ponosi koszty nie 
tylko z tytułu wywozu odpadów i przyję-
cia ich na składowisko. Do tego dochodzą 
koszty likwidacji dzikich wysypisk, in-

formacji i edukacji mieszkańców, a także 
obsługi administracyjnej systemu.

- Dotychczasowa opłata nie była zmie-
niana przez ponad sześć lat, a koszty 
w tym czasie rosły – mówi Grażyna 
Lemańczyk, kierownik Referatu Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi Urzędu 
Miasta w Redzie. - Na przestrzeni pięciu 
lat, od 2013 do 2018 roku, roczna ilość 
wszystkich odpadów wytwarzanych  

przez mieszkańców Redy wzrosła o pra-
wie 3 tysiące ton. Należy też podkreślić, 
że w naszej gminie opłacie podlega tyl-
ko pięć osób w rodzinie, następne nie są 
już liczone.

Nie segregujesz? 
zaPłacisz więcej!

W myśl nowych przepisów, przyjętych 
przez Ministerstwo Środowiska, segrego-
wać muszą wszyscy, a kto tego nie robi 
– będzie płacił dużo więcej. W Redzie 
opłata za odpady niesegregowane wynie-

sie od nowego roku 70 złotych od miesz-
kańca. Segregowanie bardzo się opłaci, 
a właściciele domów jednorodzinnych 
mają dodatkową szansę na oszczędno-
ści – jeśli będą kompostować bioodpady 
w kompostowniku przydomowym, za 
wywóz śmieci zapłacą 10 proc. mniej, niż 
wynosi stawka podstawowa. 

Szczegółowych informacji na temat 
nowych stawek udzielają pracownicy Re-
feratu Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi Urzędu Miasta w Redzie pod nr tel. 
58 678 80 21 lub 58 738 60 33.

sPotkaj się z MikołajeM
Na wejherowskiM ryNku 
wejherowo | długi, czerwony płaszcz, siwa broda i... znajoma 
twarz – Mikołaj dziś odwiedzi stolicę powiatu wejherowskiego.

Tradycyjnie, jak każ-
dego roku, w piątek 6 
grudnia o godzinie 16, 
Prezydent Wejherowa 
i Wejherowskie Centrum 
Kultury zapraszają 
wszystkie dzieci na spo-
tkanie ze Świętym Miko-
łajem, podczas którego 
rozstrzygnięty zostanie 
konkurs na najpiękniej-
szą ozdobę choinkową 
i wręczenie nagród.

W tym wyjątkowym dniu z pewnością każdemu uda się poczuć atmosfe-
rę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Główną atrakcją niewątpli-
wie będzie spotkanie ze Świętym Mikołajem, którego twarz może się wy-
dać niektórym znajoma... Będzie można spotkać także najprawdziwsze 
elfy oraz wziąć udział w świątecznych zabawach i licznych konkursach. 
W niedzielę, 8 grudnia o godz. 15 na wejherowskim rynku Święty Mikołaj 
będzie kontynuował wręczanie wyróżnień i nagród dla dzieci biorących 
udział w konkursie na najpiękniejszą ozdobę choinkową. 

Od stycznia więcej za śmieci
REda | Mieszkańcy Redy, podobnie jak innych okolicznych miejscowości, od nowego roku będą płacić więcej za wywóz śmieci.  

Ręcznie wykonane pierniki, cukierki, 
regionalne wędliny, sery i pieczywo, ale 
także dekoracje świąteczne, rękodzieło 
i biżuteria – Wejherowski Jarmark Bożo-
narodzeniowy w tym roku rozpoczyna się 
tydzień wcześniej. Od 7 do 22 grudnia na 
wejherowian i gości czekać będzie w cen-
trum Wejherowa mnóstwo świątecznych 
niespodzianek i atrakcji. 

Stoiska czynne będą od poniedziałku do 
czwartku od godz. 12 do godz. 20 w dni po-
wszednie, a w piątki,  soboty i niedziele do 
godz. 21. Atrakcją będzie syntetyczne lodo-
wisko  czynne w godzinach otwarcia jarmar-
ku. Dla najmłodszych w soboty i niedziele 
przygotowano wiele konkursów z zabaw.

otwarcie jarMarku 
W sobotę, 7 grudnia, w magiczny klimat 

świąt wprowadzą nas niezwykłe wydarze-
nia artystyczne dorocznego Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego. O godz. 17 odbędzie 
się  uroczyste otwarcie Jarmarku. Na Placu 
Wejhera przewidziano występy różnych 
grup artystycznych – wystąpią zespoły 
wokalne, chóralne, muzyczne i teatralne. 
Będzie można wziąć udział w warsztatach 
plastycznych o tematyce świątecznej, pod-
czas których tworzone będą kosmetyki, 

zdobione będą ciasteczka i kartki świą-
teczne, będzie także możliwość nauczenia 
się pakowania prezentów. Na rynku poja-
wi się także Św. Mikołaj.

Moc PyszNości 
Na Jarmarku Bożonarodzeniowym za-

gości moc pyszności. Na świątecznych 
stoiskach znajdą się kawy smakowe, mio-
dy kremowane, syryjskie słodycze, chleb;  
artykuły spożywcze z Kresów wschod-
nich;  wędliny tradycyjne i regionalne bez 
konserwantów; wyroby regionalne: oscyp-
ki, chleb ze smalcem; własnej produkcji 
cukierki i lizaki; produkty osmańskie: 
chałwy tureckie, lokum, rachatłukum; 
pieczywo na zakwasie, smalec, wędliny 
wiejskie; pierniki ręcznie wykonane; ryby 
wędzone oraz przetwory rybne; świeży 

czosnek i jego przetwory; art. spożywcze 
oraz wino grzane.

świąteczNe PrezeNty 
Jarmark Bożonarodzeniowy to także 

niepowtarzalna okazja by kupić dla naj-
bliższych świąteczne prezenty. Będzie 
w czym wybierać! Ręcznie wykonane 
stroiki i bombki, świeczniki, lampki, cera-
mika, ale też rośliny w żywicy, bursztyn, 
biżuteria srebrna. 

atrakcyjNe świąteczNe 
weekeNdy

W weekendy świąteczne przygotowano 
szereg atrakcji. W soboty konkursy i zaba-
wy dla najmłodszych będą trwały do godz. 
15 do 19, a w niedziele od godz. 13 do 17. 

/raf/

Poczuj atmosferę 
świąt

WEJHEROWO | Już 
w najbliższą sobotę 
rozpoczyna się Wejherowski 
Jarmark Bożonarodzeniowy.
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Odpady biodegradowalne to odpady, które poddają się biologicznemu rozkładowi. 
Śmieci organiczne z gospodarstw domowych to głównie resztki roślinne, czyli 
skoszona trawa i liście oraz organiczne odpady kuchenne, czyli fusy z kawy 
i herbaty, obierki warzyw i owoców, skorupki jajek, ale bez resztek mięsnych. 
W Redzie trawę i liście  odbiera się w osobnych workach, a pozostałe odpady 
biodegradowalne będą zbierane do pojemników wstawianych przez Gminę.

krzysztof krzeMiński,
burmistrz Redy

Na wysokość opłaty ma wpływ wiele czynników, w więk-
szości niezależnych od samorządu. To, między innymi, 
konieczność wprowadzenia kolejnej frakcji odpadów zbie-
ranych selektywnie, czyli odpadów biodegradowalnych. 
Opłata środowiskowa za tonę odpadów zmieszanych, 
która jest odprowadzana do budżetu centralnego, wzrosła 
ze 140 do 270 zł. Nie bez znaczenia jest też sytuacja 

rynkowa, czyli wzrost kosztów operatora, który nasze śmieci zbiera i wywozi oraz 
wzrost cen za przyjęcie odpadów do zakładu unieszkodliwiania w Łężycach. 

Danuta Bieszke
tel. 660 731 138

d.bieszke@expressy.pl
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Szeroki zakres prac
Inwestycja będzie realizowana na ulicy Dębogórskiej – 
od ronda prezydenta Lecha Kaczyńskiego do granicy 
Rumi z Dębogórzem. Prace będą polegać między inny-
mi na zamontowaniu szafek oświetleniowych, budowie 
linii kablowych oraz montażu słupów oświetleniowych 
i nowych energooszczędnych opraw LED, natomiast 
jedna z istniejących latarni zostanie przestawiona. 
Do końca 2020 roku, w ramach drugiego etapu 
przedsięwzięcia, na tym samym odcinku wybudowana 
zostanie ścieżka rowerowa.

Kolejne plany
Obecnie przygotowywane są projekty techniczne 
oświetlenia kolejnych obiektów i ulic w Rumi, m.in. 
placów zabaw przy ul. Różanej, Topolowej i Sędzickie-
go oraz fragmentów ulic: Łąkowej, Hutniczej, Makowej 
oraz Chopina – wraz z doświetleniem ruin kościoła.

ruMia iNwestuje 
w uliczNe oświetleNie
ruMia | jeszcze w tym roku na ulicy dębogórskiej 
w rumi będzie jaśniej i bezpieczniej – urząd miasta wła-
śnie rozpoczął budowę 17 nowych lamp ulicznych. 
koszt inwestycji to ponad 100 tysięcy złotych. 

Kajakowa przystań
WEJHEROWO | To będzie kolejna atrakcja dla mieszkańców i turystów. W Wejherowie powstanie 
przystań dla kajaków. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z funduszy unijnych.

Na rzece Redzie w Wejherowie - w pobliżu 
drogi wylotowej w kierunku Krokowej - po-
wstanie przystań kajakowa z pomostem i miej-
scem odpoczynku. Marszałek województwa 
pomorskiego  Mieczysław Struk podpisał 
z Beatą Rutkiewicz, zastępcą prezydenta Wej-
herowa umowę o dofinansowanie  projektu 
„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Pół-
nocy, rzeka Reda – miasto Wejherowo”.

Na terenie województwa pomorskiego znaj-
duje się ponad 30 rzek i tysiąc kilometrów 

szlaków kajakowych. – Od kilku lat konse-
kwentnie pracujemy nad poprawieniem ja-
kości naszych szlaków kajakowych – mówił 
Mieczysław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. – Dobór beneficjentów nie jest 
przypadkowy. Mamy tu projekty z Łupawy 
i Redy. One wszystkie łączą się ze sobą. To 
projekty sieciowe. Podobnie, jak przystanie 
jachtowe. Razem tworzą wspaniały produkt 
turystyczny.

W ramach projektu w Wejherowie – na rze-

ce Redzie w pobliżu drogi wylotowej z Wej-
herowa w kierunku Krokowej – przebudo-
wany zostanie parking leśny oraz powstanie 
przystań kajakowa wraz z infrastrukturą. 
Powstanie pomost o dł. 20 m, miejsce do cu-
mowania i wodowania kajaków, dwie wiaty 
wypoczynkowe z ławkami, stołami – miejsce 
dla uczestników spływów kajakowych, gdzie 
można odpocząć i przygotować się do ak-
tywności fizycznej oraz stojaki dla rowerów 
z miejscem naprawczym. Cały teren będzie 
utwardzony, a parking będzie przygotowany 
dla sześciu samochodów z możliwością za-
wracania.  

- Już od sezonu roku 2021 miłośnicy sportów 
wodnych będą mogli korzystać w Wejherowie 
z nowej przystani kajakowej z infrastrukturą 
i miejscem odpoczynku – mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Przy-
stań będzie punktem etapowym spływów na 
rzece Redzie. Powstanie naprawdę wspaniałe 
miejsce, które z pewnością uatrakcyjni tury-
stycznie nasze miasto. Całkowita wartość na-
szego projektu to 977,5 tys. zł, a dofinansowa-
nie wyniosło prawie 831 tys. zł.

Umowy o dofinansowanie podpisywali 
włodarze miast, gmin, a także podmioty pry-
watne, które są odpowiedzialne za realizację 
zadań z zakresu rozwoju pomorskich szlaków 
kajakowych oraz turystyki wodnej. To między 
innymi przedstawiciele Gdańska, Redy, Wej-
herowa oraz gmin Potęgowo i Czarna Dąbrów-
ka. Dofinansowanie projektów tych projektów 
opiewa na łączną kwotę ponad 34 mln zł. 
/raf/
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Dołącz
do naszego zespołu
poszukujemy osoby na stanowisko:
Kolporter! Obowiązki:

Do zadań zatrudnionej osoby  »
będzie należało regularne 
rozwożenie i doręczanie gazet 
w obszarze województwa 
pomorskiego.

Wymagania:
Czynne prawo jazdy kat. B. »
Oczekujemy rzetelności w pracy  »

i sumiennego wykonywania 
powierzonego zadania.

Umiejętności podstawowej  »
orientacji w terenie.

Znajomość topografii  »
województwa pomorskiego.

Komunikatywność, otwartość,  »
wysoka kultura osobista, 
punktualność oraz miła aparycja.

Oferujemy:
Pracę w stabilnej firmie. »
Stałe zatrudnienie  »

i wynagrodzenie.
Więcej informacji również pod  »

numerem telefonu:  796-600-155
Wybrane osoby zostaną  »

zaproszone na rozmowę 
rekrutacyjną.

CV proszę kierować na e-mail:
 m.chmielewska@expressy.pl

dzięki NowyM laMPoM 
Będzie  BezPieczNiej
wejherowo | Nowe lampy wykonane w technologii led 
zainstalowano na połączeniu ul. Norwida i fenikowskiego.

Na ul. Norwida w Wejherowie rozpoczęła się budowa 
oświetlenia ulicznego. Na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Konopnickiej wybudowano trzy latarnie oświe-
tleniowe LED i szafkę oświetleniową. Jest to pierwszy 
etap oświetlenia ul. Norwida.
Docelowo na ulicy Norwida ma powstać 25 latarni 
oświetleniowych. 
- Na prośbę mieszkańców budujemy oświetlenie na tej 
ulicy - mówi zastępca prezydenta Wejherowa Beata 
Rutkiewicz. - Na tym odcinku będzie od tej pory ja-
śniej, a przez to dużo bezpiecznej.  Wartość tych prac 
wyniosła prawie 30 tys. zł, a wykonawcą była lokalna 
firma z siedzibą w Wejherowie.
Jak mówi Mariusz Łupina, wejherowski radny, jeden 
z inicjatorów inwestycji, budowa oświetlenia w tej czę-
ści miasta jest konieczna i bardzo oczekiwana przez 
mieszkańców. 
- Poprawi to komfort życia okolicznych mieszkańców, 
a przede wszystkim ich bezpieczeństwo – mówi Ma-
riusz Łupina. 
/raf/

fot. UM Wejherowo

Wystawa i tort w filharmonii
WEJHEROWO | Co roku na całym świecie obchodzony jest Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych, które zorganizowa-
no w stolicy powiatu, zostały uświetnione 
otwarciem w foyer Filharmonii Kaszubskiej 
wystawy prac osób niepełnosprawnych. Z tej 
okazji Cukiernia „Wenta” ufundowała oko-
licznościowy tort, którym poczęstowano 
uczestników spotkania.

Otwarcia wystawy w imieniu prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta dokona-
ła Jolanta Rożyńska, dyrektor Wejherowskiego 
Centrum Kultury. W obchodach uczestniczyli 
m.in. starosta wejherowski Gabriela Lisius, 
wicestarosta Jacek Thiel, dyrektor PZPR Iwo-
na Romanowska, dyrektor MOPS w Wejhero-
wie Anna Kosmalska, a także działacze dzia-
łacze różnych stowarzyszeń i fundacji z terenu 
powiatu wejherowskiego zajmujących się pra-
cą na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym 
Izabela Minga i Iwona Mostowska z Klubu 
Integracyjnego TAO i inni.

W otwarciu wystawy uczestniczyły dzieci 
biorące udział w warsztatach terapii zajęcio-
wej z Wejherowa, Rumi, Lubiatowa, Szkoły 
Podstawowej nr 8, Szkoły Przysposobienia 
do pracy, klas integracyjnych TAO, a także 
inne osoby z Domu Pomocy Społecznej przy 

ul. Św. Jacka w Wejherowie, Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Przebendowskiego, Sto-
warzyszeń - Tęcza w Rumi, Pomocna Dłoń 
w Redzie, Skrzydła Anioła w Luzinie oraz 
SPON Żyj Godnie. 
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Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza po raz siedemnasty:

KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ BALKONU,
OKNA LUB OGRODU NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA

Celem konkursu jest głównie upiększenie miasta, podniesienie atrakcyjności i walorów 
estetycznych naszego najbliższego otoczenia, a w szczególności podkreślenie wyjątkowości 
i niepowtarzalnego w swym charakterze i uroku czasu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku.

REGULAMIN KONKURSU:

1. W konkursie oceniane będą dekoracje świąteczne balkonów, okien lub ogrodów obiektów 
położonych na terenie miasta Wejherowa, które zostaną zgłoszone do uczestnictwa 
w konkursie.
2. Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywana w dwóch kategoriach:

 I - dekoracje świąteczne okien i balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych
 II – dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych.
3. Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta, będzie oceniała zgłoszone dekoracje wg 
następujących kryteriów:

pomysłowość i samodzielność dekoracji,•	
widoczność dekoracji z zewnątrz,•	
niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na danym obiekcie,•	
ogólny wyraz estetyczny.•	

4. W terminie do 1 lutego 2020 r. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkursowych, 
po 3 miejsca w każdej kategorii, za zdobycie których zostaną przyznane nagrody pieniężne. 
Dopuszcza się przyznanie wyróżnień i nagród za wyróżnienia i uczestnictwo w konkursie.
5. Zgłoszenia pisemne do dnia 20 grudnia 2019 r. przyjmuje Urząd Miejski w Wejherowie, 
ul. 12. Marca 195, Wejherowo. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 58 677-71-06. 
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela dekoracji, numer telefonu, 
kategorię dekoracji przedstawionej do konkursu, dokładny adres obiektu na którym 
umieszczono dekorację oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Druk jest dostępny 
w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz na stronie www.wejherowo.pl.
6. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie (sąsiadów, 
znajomych itp.), po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela dekoracji. Zgłoszenie musi 
zawierać dodatkowo: imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby zgłaszającej.
7. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez organizatorów, po uprzednim 
uzyskaniu zgody właściciela dekoracji.
8. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.
9. Ostateczną instytucją decydującą o interpretacji regulaminu konkursu są organizatorzy.

Zorganizowali festyn, aby pomóc Maćkowi
REda | Mieszkańcy Redy udowodnili, że mają ogromne serca i chcą pomagać.
Licznie uczestniczyli w festynie charytatywnym na rzecz 12-letniego Maćka. 

„Pomaganie jest takie proste” - pod ta-
kim hasłem na terenie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji zorganizowane 
zostało wyjątkowe wydarzenie. Jego orga-
nizatorzy zbierali środki na rehabilitację 
12-letniego mieszkańca Redy.

- Maciek ma stwierdzony opóźniony 
rozwój psychoruchowy i jedyną szansą 

na lepsze jutro jest dla niego kosztowna 
rehabilitacja – wyjaśnia Monika Forme-
la, współorganizator imprezy. - W tej 
chwili chłopca wychowuje sama mama, 
więc wsparcie jest im bardzo potrzebne. 
Kosztowne są przede wszystkim turnusy 
rehabilitacyjne, które zapewniają poprawę 
stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

W minioną niedzielę rehabilitację Mać-
ka można było wspierać na różne sposo-
by. Miłośnicy aktywności fizycznej mogli 
wziąć udział w biegu bądź marszu nordic 
walking. Dodatkowo zorganizowane zo-
stały liczne licytacje i konkursy. Rozsta-
wione zostały też stosika gastronomiczne. 
Nadto pieniądze zbierano do puszek. 

- W sumie udało nam się zebrać ponad 
12 tys. 400 złotych – informuje Sebastian 
Browarczyk, współorganizator festynu. 
- Choć było dość chłodno, to atmosfe-
ra była gorąca, a impreza bardzo udana. 
Przez kilka godzin imprezy przewinęło się 
około ośmiuset osób. 

Wydarzenie Uczniowski Klub Sporto-
wy „Jedynka” Reda zorganizował przy 
współpracy z Urzędem Miasta, Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, radnymi 

oraz wolontariuszami. Udział w festynie 
wzięła między innymi poseł Henryka 
Krzywonos-Strycharska. 

Anna Walk
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Przyszli kierowcy 
skierowaNi Na kurs
Powiat | 27 uczniów Powiatowego zespołu szkół  nr 4 
w wejherowie odebrało z rąk starosty wejherowskiego 
skierowania na realizację pełnego kursu prawa jazdy. 

W okresie od listopada 2019 roku do lutego 2020 roku 
7 uczniów szkoły ukończy kurs i zdobędzie uprawnie-
nia prawa jazdy kategorii B, a 20 uczniów ukończy kurs 
i zdobędzie uprawnienia prawa jazdy kategorii C.
Realizacja darmowych i całkowicie bezpłatnych kursów 
prawa jazdy kat B i C dla uczniów PZS nr 4 w Wejhe-
rowie jest elementem „miękkiego” projektu zawodo-
wego realizowanego przez powiat wejherowski w 5 
powiatowych zespołach szkół ze środków poddziałania 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.
- Kursy te oferujemy uczniom naszych szkół w ramach 
projektu unijnego – wyjaśnia Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - Są to standardowe kursy na prawo jazdy 
kategorii B oraz C, które w całości finansujemy.
Celem projektu jest wzrost zatrudnialności absol-
wentów szkół kształcenia zawodowego w powiecie 
wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawo-
dowej, wzmocnienie atrakcyjności szkół zawodowych, 
dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do 
wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, 
zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół 
zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi.
Poza kursami prawa jazdy uczniowie szkoły zakwali-
fikowani do wsparcia realizują praktyki i staże za-
wodowe u pracodawców branży: transport, logistyka 
i motoryzacja w zakresie motoryzacji.
/raf/
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OgłOsZeNIe 352/2019/DB

OgłOsZeNIe 309/2019/DB

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że 
w dniu 2019-10-16 na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
budowę dróg gminnych pn.: „Budowa ulicy Parkowej i ulicy Zamkowej w Wejherowie”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Miasta Wejherowa określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa dróg gminnych:
- obr. 15 działki nr ewid.: 379/1 (powstała z podziału 379), 378/1 (powstała z podziału 378), 396/1 
(powstała z podziału 396), 547/1 (powstała z podziału 547), 517/1 (powstała z podziału 517), 448/4 
(powstała z podziału 448/2), 452/4 (powstała z podziału 452/1), 454/1 (powstała z podziału 454), 516 
- obr. 17 działki nr ewid.: 3/1, 4/1 (powstała z podziału 4), 5/1 (powstała z podziału 5), 7/1 (powsta-
ła z podziału 7)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy 
sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:
- obr. 15 działki nr ewid.: 547/2 (powstała z podziału 547), 448/3 (powstała z podziału 448/2), 
453/1, 454/2 (powstała z podziału 454), 379/2 (powstała z podziału 379)
- obr. 17 działki nr ewid.: 5/2 (powstała z podziału 5), 7/2 (powstała z podziału 7), 10
- obr. 19 działki nr ewid.: 14/4

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej 
i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości 
składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości 
wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem 
decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty do-
konania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w starostwie Wejherowskim Wydział 
architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz. 7.30-15.30,tel. 58 
572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parte-
rze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-15.30 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

Tu seniorzy znajdą opiekę
POmORZE | W Sopocie uroczyście otwarto jedyne w na-
szym regionie Centrum Opieki Geriatrycznej. 

Mieści się ono w Pomorskim Centrum 
Reumatologicznym. Gratulacje na ręce 
Barbary Gierak-Pilarczyk, prezes PCR, 
złożył m.in. Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa. 

W Sopocie przy ul. 23 Marca powstało 
Centrum Opieki Geriatrycznej. To jedyna 
tego rodzaju placówka w Trójmieście, któ-
ra oferuje seniorom kompleksowe lecze-
nie. Centrum powstało dzięki uzyskanemu 
dofinansowaniu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

W placówce znajdą się też poradnie 
psychologiczno-psychiatryczna i rehabili-
tacyjna oraz oddziały: geriatryczny stacjo-
narny z 41. łóżkami dla pacjentów, dzien-
ny geriatryczny i psychogeriatryczny.

- Cieszę się, że w naszym regionie po-

wstało Centrum Opieki Geriatrycznej, 
które zapewni osobom starszym zamiesz-
kującym teren województwa pomorskie-
go, łatwy dostęp do usług z zakresu geria-
trii i rehabilitacji, co niewątpliwie wpłynie 
na poprawę ich zdrowia, aktywności 
fizycznej i samopoczucia – mówi Arka-
diusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. 

W uroczystym otwarciu Centrum wzię-
li udział seniorzy, włodarze Trójmiasta 
i okolicznych miejscowości, parlamenta-
rzyści, pracownicy służby zdrowia oraz 
wszyscy związani z placówką.

Na zdjęciu - gratulacje na ręce Barbary 
Gierak-Pilarczyk, prezes PCR, skłąda Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa. 
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„Dwójka” ma już 55 lat
REda | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego obchodziła 55-lecie 
istnienia. Były życzenia, podziękowania i wspomnienia.

Piątkowa uroczystość rozpoczęła się od 
mszy świętej, którą odprawiono w ko-
ściele pw. św. Antoniego Padewskiego. Po 
sumie uczniowie, nauczyciele, absolwenci 
i przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego udali się 
do szkolnej hali, gdzie zorganizowana zo-
stała wyjątkowa gala. 

PodziękowaNie i uzNaNie
Przybyłych gości przywitała Iwona No-

wicka, która przybliżyła historię popular-
nej placówki – od momentu jej powstania 
aż do czasów współczesnych. Dodatkowo 
dyrektor „dwójki” w swoim wystąpieniu 
wyraziła podziękowanie i uznanie dla wy-
siłku nauczycieli oraz pracowników, któ-
rzy na przestrzeni lat podjęli się trudnego 
zadania, jakim było kształcenie dzieci. 

- Jesteśmy bardzo dużą społecznością, ale 
przecież nie funkcjonujemy sami - mówi-
ła do zebranych Iwona Nowicka. - Działa-

my w otoczeniu społecznym, które jest dla 
nas niezwykle ważne. Jesteśmy społecz-
nością, którą tworzą nie tylko nauczyciele 
i uczniowie, ale i rodzice. Bez współpracy 
z nimi niewiele byśmy osiągnęli (…). Nie 
udałoby się nam funkcjonować również 
bez wsparcia ze strony Urzędu Miasta, za 
które serdecznie dziękujemy. 

zuPełNie iNNa szkoła
W dalszej części uroczystości głos zabra-

li przybyli goście, m.in. burmistrz Redy. 
- Chciałbym podziękować wszystkim, 
którzy uczestniczyli w tworzeniu historii 
tej szkoły, ze śp. Urszulą Strzelką na czele - 
mówił Krzysztof Krzemiński. - Pamiętam, 
kiedy czyniliśmy starania, aby rozpocząć 
rozbudowę tej placówki. Obecnie to 
jest zupełnie inna szkoła, funkcjonująca 
w pięknym i nowoczesnym obiekcie. 

Jubileusz pod względem artystycznym 
uświetnił występ uczniów. Na zakoń-
czenie dla absolwentów, a także byłych 
i obecnych pracowników „dwójki” przy-
gotowano poczęstunek. Chętni mieli oka-
zję również zwiedzania budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2. 

Anna Walk
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Zmarł „Loszek” - zasłużony 
pedagog i regionalista
POŻEGNaNiE | W niedzielę 1 grudnia w domu zmarł Feliks Sikora z Luzina pseudonim Loszek, zasłużony 
pedagog, regionalista, poeta, publicysta i pisarz, bibliofil, muzealnik, kolekcjoner, fotografik i działacz kaszubski.

Urodził się 28 października 1940 roku w Luzinie. 
Maturę zdał w Liceum Pedagogicznym w Wejherowie 
w 1959 roku. Studiował geografię i był długoletnim 
nauczycielem tego przedmiotu w szkole w Luzinie, 
a także biologii i muzyki oraz przewodnikiem wycie-
czek. Pełnił też obowiązki dyrektora szkoły.

Reaktywował działalność Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Luzinie i był jego pierwszym preze-
sem w latach 1981-1986. W 1982 roku współtworzył 

Kaszubski Teatr Ludowy przy ZK-P. Napisał ponad 
sto artykułów metodycznych, geograficznych i krajo-
znawczo-regionalnych. Publikował w wielu czasopi-
smach m.in. w „Pomeranii” i „Zrzeszë Kaszëbsczi”.

Opracował folder z okazji 750-lecia Luzina, wydał 
tomik wierszy „Dwie miłotë - Dwie miłości”, „Ka-
lendarz Luziński 2000”, „Kalendarium kaszubsko-
pomorskie”, „Zaczarowany dąb. Legendy i opowieści 
o ziemi luzińskiej”, „Mòja kaszëbizna. Wiersze wy-
brane”, „Luzino dawniej i dziś na pocztówkach i foto-
grafiach” oraz najnowsze „Zapiski sztubaka i belfra”.

Stworzył biuletyn kaszubski „Pòrénk”, współreda-
gował luziński periodyk „Kùkówka”. Był inicjatorem 
utworzenia Izby Regionalnej oraz Muzeum Regio-
nalnego w Luzinie, które prowadził. Otrzymał wiele 
odznaczeń i nagród.

W 2016 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Wejherowie odbył się jubileuszowy benefis Fe-
liksa Sikory.

Feliks Sikora był człowiekiem bardzo pracowitym. 
Za ks. prof. Włodzimierzem Sedlakiem mawiał, że 
„jeśli chce się pozostać sobą, warto zapłacić każdą 
cenę”. I tej zasady przestrzegał. W zaciszu swego gabi-
netu oddawał się lekturze i pisaniu.

(DD)

ReKlaMa U/2019/PRReKlaMa U/2019/PR

pedagoga, poety, publicysty, pisarza, regionalisty, działacza 
kaszubskiego, prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 

w Luzinie w latach 1981-1986 
oraz Laureata Nagrody Remusa i Medalu  

„Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”. 

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu

OgłOsZeNIe 351/2019/DB

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

FeLiKsa siKoRy

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają

NEKROLOGI
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl
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Przekaż „starocie” 
do muzeum

Przyjdź na spotkanie!
REda | Nie lada gratka dla fanów Janusza Majewskiego. Wybitny 
reżyser przyjedzie do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie.

wróżBy w kawiareNce
Powiat | dawniej wróżby andrzejkowe były przeznaczo-
ne dla panien i służyły przepowiadaniu zamążpójścia.

Obecnie w miastach organizowane są różne imprezy. 
Jedna z nich odbyła się w kawiarence artystycznej, 
działającej w siedzibie Powiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
Wieczorne spotkanie przy kawie i ciasteczkach 
zgromadziło sporo młodzieży, młodych artystów 
i dorosłych, którzy interesują się literaturą, śpiewem, 
teatrem, fotografią, filmem, modą, plastyką i grą na in-
strumencie. Andrzejki obfitowały w lanie wosku przez 
dziurkę od klucza i wróżenie z kształtu zastygłej masy 
oraz rzucanego przez nią cienia. Popularnością cieszy-
ły się też ciasteczka z wróżbami i przepowiedniami. 
Niespodzianką było spotkanie z młodą artystką Martą 
Sucherską z Gdańska, absolwentką Uniwersytetu Arty-
stycznego w Poznaniu, której specjalnością jest rzeźba.
(DD)

fot. Daria Dunajska

Prezes Fundacji Rozwoju Wsi 
„IZBA” w Bychowie zwraca się 
do mieszkańców gminy Gnie-
wino i powiatu wejherowskiego 
oraz Kaszub z prośbą o pomoc 
w gromadzeniu eksponatów, 
które zostaną wyeksponowane 
w Muzeum Przedmiotów Hi-
storycznych i Zapomnianych 
w Bychowie. Zagroda muzealna  
”IZBA” znajduje się w ogólno-
polskiej sieci zagród eduka-
cyjnych, a muzeum powstało 
w wyniku długoletniej pasji 
kolekcjonerskiej właściciela 
i wpisane jest w rejestrze Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Prośba o przekazanie przed-
miotów o wartości muzealnej 
i kulturowej wynika z planowa-
nej wystawy stałej, poświęconej 
historii i osiągnięciom gminy 
Gniewino i mieszkańców tego 
terenu. Fundacja jest zainte-
resowana takimi przedmiota-
mi, jak: fotografie, mapy, listy, 
pisma urzędowe, pocztówki, 
przedmioty codziennego użyt-
ku, elementy garderoby, wy-
stroju wnętrz, meble, naczynia 
kuchenne,  narzędzia gospo-
darskie, stolarskie, kowalskie, 
pszczelarskie i z zakresu rybo-
łówstwa, obrazy, książki, czaso-

pisma, stare monety i banknoty, 
przedmioty związane z I i II 
wojną światową oraz pamiątki 
z czasów PRL, a także wszelką 
dokumentację życia społecz-
nego – sołeckiego, strażackie-
go, parafialnego, np. dyplomy 
i zdjęcia z zawodów sportowo – 
rekreacyjnych, zabaw, festynów, 
prac społecznych etc.

Dzięki odzewowi na prośbę 
Fundacji Rozwoju Wsi „IZBA” 
przyczynią się Państwo do 
uporządkowania, zgromadze-
nia i przekazania potomnym 
wiedzy historycznej o gminie 
Gniewino oraz  kulturze i tra-
dycjach regionu, co będzie nie-
ocenionym wkładem w rozwój 
i wzbogacenie naszego dzie-
dzictwa. Wszyscy darczyńcy 
zostaną upamiętnieni w opisie 
przekazanych okazów. 

Osoby pragnące wspomóc 
Muzeum Przedmiotów Histo-
rycznych i Zapomnianych w By-
chowie w zakresie pozyskania 
eksponatów w formie ich prze-
kazania bądź informacji, jak 
można je pozyskać, proszone są 
o kontakt telefoniczny lub ma-
ilowy z właścicielem Jackiem 
Bagneckim: tel. 668 126 856, e-
mail: muzeum@izbabychowo.pl. 

/raf/

Gm. GNiEWiNO | Muzeum apeluje do mieszkańców o 
przekazywanie eksponatów na przygotowywaną wystawę.

ReKlaMa U/2019/PR

Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni miała miejsce premiera obrazu pt. 
„Czarny mercedes”, który jest ekranizacją 
powieści Janusza Majewskiego. O tajnikach 
pracy nad książką i filmem wybitny reży-
ser, pisarz i scenarzysta opowiadał będzie 
w redzkiej bibliotece, gdzie 6 grudnia o godz. 
19 zorganizowane zostanie kolejne spotkanie 
z cyklu Biesiada Literacka. 

Janusz Majewski jest absolwentem Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, 
której Wydział Reżyserii ukończył w 1960 
roku. W latach 1983-1990 przez dwie ka-
dencje był prezesem zarządu głównego Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich, a od roku 
2006 jest honorowym prezesem Stowarzy-
szenia. Pod pseudonimem Patrick G. Clark 
napisał komedię z gatunku czarnego humoru 
pt. „Upiór w kuchni”, którą dwukrotnie reży-
serował dla Teatru Telewizji.

WA
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lat: bez nałogów, niezależnego 
finansowo i mieszkaniowo, zmo-
toryzowanego. Na SMS nie odpo-
wiadam, tel. 881 237 164

RÓŻNE

sPrzedaM drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

sPrzedaM wędki, spinningi, da-
iwy, lexa i seahunter, Mikaido, Sia-
cario, cena 120 zł/szt., lub 300 zł 
za 3 wędki, tel. 516 603 723

sPrzedaM tapczan młodzieżo-
wy b.dobry stan, 80x185, niebie-
ski, 450 zł, tel. 507 486 424

sPrzedaM rury plastikowe 
250z10x0,5, szare, cena 5 zł,  szt., 
tel. 511 841 826

sPrzedaM pufę z oparciem, nie-
bieską, 80 zł, tel. 507 486 424

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu 
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

sPrzedaM lodówkę, dwudrzwio-

NIERUCHOMOŚCI

sPrzedaM

Poszukuję wyNająć

wyNajMę

Pokój do wynajęcia, Rumia, tel. 
694 642 709

MieszkaNie do wynajęcia, Ru-
mia, tel. 694 642 709

wyNajMę mieszkanie, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, piwnica, ko-
tłownia, Luzino, tel. 570 009 915

kuPię

kuPię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

sPrzedaM

skuP, złomowanie, kasacja aut, 
pomoc drogowa, tel. 789 345 593

Piaggio/vesPa Ciao, skuter, 1 
os. 2T, 1995 r., czarny, cena 1616 
zł, Sopot, tel. 574 797 077

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWaRZYsKIe: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

UsłUgI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIeRUCHOMOŚCI 
sPRZeDaM:

EXP.NSP.

NIeRUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIeRUCHOMOŚCI 
DO WYNaJĘCIa:

EXP.NDW.

MOTORYZaCJa sPRZeDaM: EXP.MSP.

MOTORYZaCJa KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZaCJa INNe: EXP.MIN.

eDUKaCJa: EXP.EDU.

sPRZĘT eleKTR. EXP.SIN.

RÓŻNe: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PReNUMeRaTa:
redakcja@expressy.pl

ONlINe:

/ Express BiznesuSZUKASZ PRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!

volkswageN Polo 1,4 1998 r., 
stan bardzo dobry, przegląd ma, 
tanio sprzedam, tel. 58 672 34 13, 
501 549 579

kuPię

kuPię Honda CB450S/500, BMW 
F800ST, Tczew, tel. 574 797 077

iNNe

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrzedaM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor 
LCD TV Samsung z pilotem, 500 
zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

oPakowaNia jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

ProfesjoNalNa fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

wdowa pozna Pana od 65 do 70
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wą, typ daewoo, cena do uzgod-
nienia, stan idealny, tel. 885 557 
151, tel. 58 714 41 54

sPrzedaM materac rehabilita-
cyjny, grzejnik z lampą karbono-
wą, moc. 900 W, nowa, tel. 502 
647 767

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

sPrzedaM grobowiec w Pier-
woszynie, 4 osobowy, tel. 607 291 
564

ReKlaMa 32/2019/Rl

wydzierżawię

nieuzbrojoną działkę 
na ul. Słowińców 
w Wejherowie - 
powierzchnia 800 m2

tel. 793-600-155

sPrzedaM

woski/tarty
YANKEE CANDLE,
różne zapachy, duży 
wybór, cena 8 zł/szt.
Wejherowo,

tel. 660 731 138

Wejdź 
na nasz 
faNPage
i zostaw
lajka!

/gwe24

Danuta Bieszke
tel. 660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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OglądajMecze 
GryfA vPPvWejDźNa TVCOM.PL

Gryf w minionym sezonie zapewnił sobie utrzy-
manie rzutem na taśmę. Skuteczna gra w ostat-
nich kolejkach oraz korzystne rezultaty innych 
spotkań zapewniły Gryfowi miejsce premiujące 
utrzymaniem na szczeblu centralnym. Zawod-
nicy stanowiący kręgosłup teamu ze Wzgórza 
Wolności zdecydowali się na zmianę barw klu-
bowych w letniej przerwie. Odszedł m.in. pew-
ny egzekutor rzutów karnych – Wicki, a także 
najlepszy snajper – Dawid Rogalski. Na zmianę 
barw zdecydował się także kreator gry ofensyw-
nej środka pola – Maciej Koziara. Wydaje się 
jednak, że największą stratą okazało się odejście 

kapitana Gryfa Wejherowo – Piotra Kołca, który 
był głównym autorem sukcesów z ostatnich lat. 
Po 20. kolejkach zespół z Wejherowa ma na koncie 
10 punktów. W ostatniej serii gier zdołał zremiso-
wać ze Stalą, ale piastująca ostatnie miejsce w tabeli 
– Legionovia, zdołała zwyciężyć swój mecz i tym sa-
mym wyprzedziła Żółto-Czarnych. W efekcie wej-
herowianie tracą do bezpiecznej pozycji aż 14 punk-
tów. Statystyki drużynowe również nie napawają 
nadmiernym optymizmem. Gryf stracił największą 
liczbę bramek spośród wszystkich ekip – 41. Zdoby-
cze bramkowe również nie są imponujące i wynoszą 
14 goli. 75% z nich zdobył duet Hebel – Majewski.

Jeśli mamy szukać naj-
jaśniejszych punktów 
w drużynie Gryfa Wej-
herowo to z pewnością 
będą nimi wspomniani 
Hebel i Majewski. Kil-
koma spektakularnymi 
interwencjami popisał 
się również doświad-
czony golkiper Żółto-
Czarnych – Wiesław 
Ferra, a spokój w środ-
ku pola gwarantował 
były reprezentant Pol-
ski – Marcin Burkhardt. 
Zestawienie młodości 
z doświadczeniem 
przyniosło Gryfowi 
dwa zwycięstwa. Pod-
opieczni Łukasza Ko-

walskiego pokonali Skrę Częstochowa oraz Stal 
Rzeszów, a do tych rezultatów dołożyli cztery re-
misy – z Bytovią Bytów, Garbarnią Kraków oraz 
dwukrotnie ze Stalą Stalową Wolą.
Godne odnotowanie jest również zwycięstwo 
z Siarką Tarnobrzeg w ramach rundy wstępnej 
Pucharu Polski. Piłkarze z Wejherowo po naj-
bardziej emocjonującym widowisku w obecnym 
sezonie zwyciężyli 3:2 na własnym stadionie. 
Wielu emocji dostarczył również pojedynek 
z Lechią Gdańsk w którym wejherowianie pro-
wadzili w pewnym momencie 2:0. Ostatecznie 
nie udało im się awansować do kolejnej rundy, 
a spotkanie z drużyną z Miasta Neptuna więk-
szość zapamięta z fatalnego zachowania kibiców 
Gryfa i kary nałożonej przez PZPN. 
Czasu na odmianę oblicza drużyny z Wejherowa jest 
sporo. Druga runda rusza 29 lutego, a do tego cza-
su podopieczni Łukasza Kowalskiego z pewnością 
rozegrają spotkania kontrolne. Ważnym aspektem 
zimowego cyklu będzie przygotowanie fizyczne. 
Wpływ na przyszłość Gryfa w II lidze z pewnością 
będą mieć ewentualne ruchy transferowe.

Najlepsi strzelcy
6 bramek Maksymilian Hebel

5 bramek Mateusz Majewski

1 bramek Szymon Nowicki

1 bramek Filip Szewczyk

1 bramek Oskar Sikorski

Podsumowanie rundy jesiennej
ii LiGa | Nie tak wyobrażaliśmy sobie rundę jesienną w wykonaniu piłkarzy Gryfa Wejherowo. 
Po 20. seriach gier Żółto-Czarni zamykają drugoligową tabelę z dorobkiem zaledwie 10 oczek. 
Szansą na odmianę gry podopiecznych Łukasza Kowalskiego jest zimowy cykl przygotowawczy. 
Piłkarze ze Wzgórza Wolności wrócą do walki o utrzymanie dopiero 29 lutego. Czasu jest sporo, 
ale czy wystarczająco, aby liczyć się walce o wydostanie z dołu tabeli?

Pierwszy kwadrans spotkania na Wzgórzu Wolności to 
nieustający napór zawodników Stali. Pierwsza klarowna 
sytuacja miała miejsce w 18. minucie meczu. Swojej szansy 
nie wykorzystał wówczas Piotr Witasik, który popisał się 
technicznym strzałem na bramkę gospodarzy. Na posterun-
ku czujny pozostał Dawid Leleń, którego interwencja uchro-
niła Żółto-Czarnych przed utratą gola. Kilkadziesiąt sekund 
później bliski otwarcia wyniku był Mikołaj Gabor, jednak 
futbolówka po jego uderzeniu przeleciała minimalnie nad 
poprzeczką bramki gości. W 25. minucie pojedynku bramkę 
dla Stali zdobył Robert Dadok. Najlepszy snajper ekipy ze 
Stalowej Woli przelobował Dawida Lelenia wyprowadzając 
swoją drużynę na zasłużone prowadzenie. Utrata bramki 
podziałała na gospodarzy niczym przysłowiowa płachta na 
byka. Żółto-Czarni rzucili się do ataku, ale żadna z sytuacji 
kreowanych głównie przez Maksa Hebla nie była wystar-
czająco skuteczna. Pod koniec pierwszej części meczu na 
śmiałe ataki zdecydowali się goście. W efekcie w 42. minucie 
rezultat spotkania podwyższył Michał Fidziukiewicz, który 
gładko poradził sobie z defensorami ze Wzgórza Wolności, 
a następnie z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki.
Po zmianie stron znów ambitnie zaczął grać Gryf Wejherowo. 
Styl podopiecznych Łukasza Kowalskiego mógł imponować 
kibicom zgromadzonym na stadionie, choć wciąż brakowa-
ło kluczowego elementu w postaci podania otwierającego 
drogę do bramki. W 68. minucie pojedynku w sytuacji sam 
na sam z Leleniem znalazł się Fidziukiewicz, ale jego strzał 
okazał się w tym przypadku niecelny. Po czterech minutach 
przyszedł czas na odpowiedź Gryfa. Gola kontaktowego za-
notował Maks Hebel, który technicznym strzałem po długim 
rogu bramki dał nadzieję na korzystny rezultat niedzielnego 
meczu. Chwilę później swoją szansę miał również Mateusz 
Majewski, który na szczęście gości minimalnie się pomylił. 
W 85. minucie nadzieje na korzystny wynik dla gospodarzy 
pogrzebał Przemek Stelmach, który pewnym strzałem po 
ziemi znalazł drogę do bramki pilnowanej przez Lelenia. Gryf 
ambitnie rzucił się do odrabiania strat, czego konsekwencją 
stała się bramka zdobyta przez Maksa Hebla w doliczonym 
czasie gry. Tuż po tej bramce sędzia Grzegorz Kawałko za-
kończył spotkanie. Gryf Wejherowo - Stal Stalowa Wola 2:3.

stal zwycięża Na wzgórzu
ii LiGa | Ostatnim tegorocznym rywalem Gryfa Wejherowo na 
Wzgórzu Wolności okazała się Stal Stalowa Wola. Rywale pod-
opiecznych Łukasza Kowalskiego po 19. seriach gier znajdowali 
się w tabeli tuż przed Żółto-Czarnymi.

Stal Stalowa Wola:
Kalinowski (93. Konefał) – 
Pietras (75. Stelmach), Dadok, 
Fidziukiewicz, Mistrzyk (84. 
Waszkiewicz), Sobotka, 
Jarosz, Jopek, Witasik, Kiercz, 
Ciepela (69. Wójcik)

Gryf Wejherowo: 
Leleń – Biedrzycki (70.
Czychowski), Lisiecki, 
Koprowski, Sikorski (46. 
Prusinowski), Baranowski (61. 
Poręba), Majewski, Hebel, 
Gabor, Kolus, Nowicki

Statystki drużyny :
19 bramek w 22 meczach

0.86 bramki na mecz

3 spotkania zakończone 
zwycięstwem

4 spotkania zakończone remisem

15 spotkań zakończonych porażką
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Szczypiorniści bez serii 
zwycięstw w I i II lidze

Mistrzostwa świata amatorów, Puchar 
Świata Zawodowców i finał cyklu Ven-
detta TOP 8 – od wczoraj do 8 grudnia 
w Rumi trwają najsilniej obsadzone zawo-
dy w historii światowego armwrestlingu. 
Do Polski przyjechało prawie 800 najlep-
szych atletów z całego świata, by siłować 
się na ręce i walczyć nie tylko o tytuły, ale 
też o wysokie nagrody finansowe.

Rumia już od kilku lat gości co roku naj-
lepszych armwrestlerów świata. To tutaj 
bowiem odbywa się cykliczny turniej za-
wodowców Złoty Tur World Cup, najbar-
dziej prestiżowa impreza w zawodowym 
armwrestlingu na świecie. 

W tym roku Puchar Świata Zawodowców 
Złoty Tur World Cup poprzedzony jest Mi-
strzostwami Świata w Armwrestlingu oraz 
Para-Armwrestlingu. To największa im-
preza armwrestlingowa na świecie, w któ-
rej przez 2 dni z rzędu udział bierze ponad 
600 najlepszych, światowych zawodników, 
w tym juniorzy młodsi i starsi, seniorzy, 
mastersi i osoby niepełnosprawne.

Zaraz po amatorach do rywalizacji przy 
stołach staną zawodowcy. 19 edycja tur-

nieju Złoty Tur World Cup (7 - 8 grud-
nia) zapowiada się niezwykle interesująco. 
Na specjalne zaproszenie organizatorów, 
w turnieju tym udział weźmie prawie 200 
najsilniejszych zawodników naszego globu, 
w tym kilkunastu reprezentantów Polski. Są 
to największe gwiazdy światowego armw-
restlingu, czyli sportowcy posiadający tytu-
ły mistrza Europy, świata, kontynentu, czy 
też wielokrotni mistrzowie swojego kraju.

- Złoty Tur to największa i najbardziej 
rozpoznawalna impreza armwrestlingowa 
na świecie. Za każdym razem ogląda ją na 
żywo kilka tysięcy kibiców i kilka milio-
nów telewidzów z całego świata. Armw-
restling to sport bardzo widowiskowy. 
W Polsce promujemy go od ponad 20 lat 
– mówi Paweł Podlewski, prezydent Fede-
racji Armwrestling Polska. 

Gdy ze sceny zejdą zawodowcy, do akcji 
wkroczą… super zawodowcy. Wieczory 
7-8 grudnia zarezerwowane są bowiem 
na walki finałowe cyklu Vendetta Top 8. 
To super pojedynki w systemie Armfight, 
w których walczą największe sławy świato-
wego armwrestlingu. 

W Rumi odbędzie się finałowa edycja 
Vendetta TOP 8 z pulą nagród 120 tys. 
USD. W finale zobaczymy m.in. Polaka 
Alexa Kurdechę, który skrzyżuje dłonie 
z Rustamem Babajewem, legendą tego 
sportu, który ma na swoim koncie 20 ty-
tułów mistrza świata i Europy.

Program: 6 grudnia - walki na prawą 
rękę; godz. 9.00 – rywalizacja juniorów, 
seniorów, mastersów, osób niepełnospraw-
nych, godz. 18.00 – zakończenie. 7 grudnia 
– walki na lewą rękę: Pucharu Świata Za-
wodówców „Złoty Tur World Cup” godz. 
9.00 – 16.00 eliminacje, półfinały, finały

18.00 – 19.00 finały + kategoria Open 
lewa ręka (wyłonienie najsilniejszego za-
wodowca 2019 r.), Finał Vendetta Top 8 
godz. 19.00 – 22.00 (2 zawodowe, 6-cio 
rundowe pojedynki – półfinały). 8 grudnia 
- walki na prawą rękę Pucharu Świata Za-
wodówców „Złoty Tur World Cup” godz. 
9.00 – 16.00 - eliminacje, półfinały, finały, 
godz. 18.00 – 19.00 finały + kategoria Open 
lewa ręka, Finał Vendetta Top 8 godz. 19.00 
– 22.00 (2 zawodowe, 6-cio rundowe poje-
dynki – finał).  /raf/

Najsilniejsze ręce na świecie
Rumia | 800 najlepszych fighterów z całego świata walczy w Polsce o mistrzostwo.
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sPortowe Mikołajki dla Przedszkolaków
Rumia | Za nami kolejna edycja projektu „Ósemka Przedszkolakowi”, czyli kontynuacji cyklu „Gimnazjalista 
Przedszkolakowi”. Mikołajkowa olimpiada ponownie wprowadziła sportowo-świąteczną atmosferę w hali MOSiR Rumia. 

Spotkanie pokoleń
Uczniowie klas siódmych i ósmych 
ze Szkoły Podstawowej numer 8 
w Rumi przygotowali 24. mikołajko-
wą olimpiadę dla przedszkolaków. 
Wychowankowie rumskich szkół 
i przedszkoli w wieku do 6 lat 
spotkali się ze starszymi kolegami 
i koleżankami w piątek 29 listopa-
da. Wybrane w drodze eliminacji 
15-osobowe reprezentacje rywa-
lizowały w kilku sportowo-rekre-
acyjnych konkurencjach. Nagrodą 
za ich wysiłek były ufundowane 
przez sponsorów upominki.
– Cieszę się, że już po raz 17. może-
my organizować tę imprezę tutaj, 
w hali MOSiR. Dzięki temu możemy 
pokazać dzieciom, dlaczego warto 
odwiedzać naszą halę widowisko-
wo-sportową, a także dzielić z nimi 
radość ze sportowej rywalizacji – 
powiedziała jolanta Król, dyrektor 
MOSiR w Rumi.

Nie było łatwo
Po intensywnej rozgrzewce dzieci 
przystąpiły do konkurencji, wśród 
których pojawiły się: skok w dal, 
spacer z piłeczką na patelni, rzut 
piłką do kosza czy sprint połą-
czony ze slalomem. Sportowym 
zmaganiom towarzyszył głośny 

doping, który prowadzili zebrani 
na trybunach rówieśnicy zawod-
ników. Nie zabrakło nie tylko 
oklasków, okrzyków i transparen-
tów, ale i świątecznego akcentu.
– Jest to wspaniałe wejście w ten 
świąteczno-noworoczny czas. 
Zawsze traktuję tę olimpiadę jako 
początek tego chyba najprzy-
jemniejszego w ciągu całego 
roku okresu – powiedział Marcin 
Kurkowski, wiceburmistrz Rumi. 
– Bez zaangażowania wielu osób 
nie byłoby to możliwe, dlatego 
bardzo dziękuję wszystkim, któ-
rzy dołożyli cegiełkę do organi-
zacji tego wydarzenia – dodał.

zakończenie z morałem
Zwieńczeniem „Olimpiady u Mi-
kołaja” było wręczenie najlep-
szym sportowcom medali oraz 
nagród. Ponadto uczniowie SP nr 
8 zaprezentowali przedszkolakom 
spektakl teatralny pt. „Opowieść 
wigilijna”.

fot. UM Rumia

fot. MOsiR fot. MOsiR

WEJHEROWO | W miniony weekend swoje mecze rozegrały obie drużyny 
seniorskie Tytanów Wejherowo. Obie ekipy zanotowały serię bez zwycięstw.

Panowie na własnej hali podejmowali 
Warmię Energa Olsztyn. Dla obu ekip 
ten mecz miał być przełomowy, gdyż 
obie ekipy zanotowały serię bez zwycię-
stwa. Początek był dla Tytanów wyma-
rzony, ponieważ już po kilku minutach 
prowadzili 4:1 oraz mieli wyraźną prze-
wagę. Zespół z Olsztyna szybko jednak 
odrobił straty, a seria strat wejherow-
skich zawodników spowodowała wyraź-
ną przewagę przyjezdnych. W drugiej 
połowie ruszyli do odrabiania strat, na 
tablicy wyników był wynik 18:20 i wyda-
wało się, że są na dobrej drodze do od-
robienia strat. Niestety nieuznany karny, 
strata i dwuminutowa kara zawodnika 
pozwoliły ponownie graczom z Warmii 
wyjść na znaczące prowadzenie. Osta-
tecznie wejherowianie przegrali 22:27.

Na pocieszenie dodajmy jednak, że 
drużyna nie zamierza poddawać się 
w rozgrywkach Pucharu Polski. Cho-
ciaż wejherowianie przed ostatnim me-
czem nie byli stawiani w roli faworyta, 
zwłaszcza wobec pasma porażek w I li-
dze, pewnie pokonali Gwardię Koszalin 

34:25, rewanżując się jednocześnie za 
ligową przegraną.

A co nowego u pań? W tym roku klub 
Tytani Wejherowo po raz pierwszy 
w historii wystartował w rozgrywkach 
2 ligi kobiet. 

Przed ostatnim spotkaniem, w Ciecha-
nowie, wszyscy liczyli na zwycięstwo, 
jednak przyjdzie jeszcze trochę na ten 
moment poczekać. Początek meczu był 
bardzo obiecujący, nawet z lekkim wska-
zaniem na zawodników Tytanów. Gospo-
darze odpowiedni rytm złapali dopiero 
po upływie 20 minut i ostatecznie na 
przerwę zeszli z trzybramkową przewagą 
(14:11). W drugiej części spotkania Ju-
rand przyspieszył grę, przeprowadzając 
od samego początku skuteczne ataki. Wej-
herowskiej drużynie zabrakło skuteczno-
ści oraz determinacji przy powiększającej 
się przewadze ekipy z Ciechanowa, która 
ostatecznie zwyciężyła 28:22. 

Kolejny mecz 7 grudnia – wejherowian-
ki podejmą beniaminka USAR Kwidzyn. 
Spotkanie odbędzie się w Wejherowie.

(DD)
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Wyślij zdjęcie swojego ulubionego klubu!  redakcja@expressy.pl
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Tłumy sportowców i ich rodziców, 
trenerzy, władze gminy oraz sympatycy 
środowiska sportowego gminy spotkali 
się w sobotę, aby podsumować mijający 
rok 2019. Uroczystość otworzył dyrektor 
GOSRiT Piotr Klecha, który przypo-
mniał, że w Luzinie sport w kilkunastu 
sekcjach uprawia 600 dzieci oraz 200 
dorosłych, którzy realizują swoją pasję 
dzięki sponsorom, darczyńcom oraz in-
stytucjom i gminie. Następnie wójt gmi-
ny Jarosław Wejer, zastępca przewodni-
czącego rady gminy Patryk Miotk oraz 
poseł na sejm Henryka Krzywonos–Stry-

charska, wręczyli liczne nagrody i po-
dziękowania sponsorom, darczyńcom, 
sportowcom, trenerom, wolontariuszom 
i działaczom sportowym. Pierwsi wy-
różnienia otrzymali stypendyści wójta: 
Paulina Stenka za zdobycia III miejsca 
w Pucharze Świata w kickboxingu, Zu-
zanna Kalbarczyk za II miejsce w kickbo-
xingu w Pucharze Świata, Żaneta Stenka 
Mistrz Polski w kickboxingu oraz Marta 
Topp, brązowa medalistka halowych Mi-
strzostw Polski w lekkoatletyce. Kolejne 
nagrody rady gminy za osiągnięcia spor-
towe otrzymały piłkarki GOSRiT w skła-
dzie Julia Bargańska, Julia Fajter, Milena 
Fajter, Oliwia Falk, Nikola Kankowska, 
Samuela Landowska, kickboxerki Zuzan-
na Kalbarczyk, Paulina Stenka, Żaneta 
Stenka, Tempska Magdalena, tenisistki 
stołowe Kasia Płotka i Magda Płotka oraz 
lekkoatletka Wejher Wejherowo Marta 
Topp i oszczepniczka AWFiS Gdańsk 
Marta Kąkol. Oddzielnie nagroda dyrek-
tora GOSRiT powędrowała do piłkarki 
Eweliny Barra. Kolejne wyróżnienia Rady 

Gminy otrzymali trenerzy: Rafał Karcz, 
Sylwester Piątek, Waldemar Płotka, Pa-
weł Buzała, Karol Piątek i Rafał Freitag. 
Również nagrody Rady Gminy za wyróż-
niające osiągnięcia sportowe otrzymali 
organizatorzy największych imprez spor-
towych. Nagrody Rady Gminy otrzymali 
też kierownicy drużyn sołeckich: organi-
zator ligi Witold Dabrowski , z Barłomi-
na Mirosław Joskowski, z Zelewa Maciej 
Korosacki i Daniel Bujak, z Kębłowa 
Krzysztof Guzman i Jarosław Raif, z Lu-
zino Zbigniew Tobias, któremu poma-
gał Leszek Gołąbek, z Milwina Wacław 
Żywicki, z Robakowa Jarosław Reszke, 
z Wyszecina Waldemar Formela i z Ko-
chanowa Wiesław Konkol. Na zakoń-
czenie dyrektor GOSRiT Piotr Klecha 
a jednocześnie prezes Pomorskiego LZS 
wręczył Złote Odznaki Honorowe LZS 
za zasługi dla rozwoju kultury fizycznej 
na wsi dla Sylwestra Piątka i Stanisława 
Kąkola, który otrzymał również Medal 
70-lecia LZS.

(DD)

Mistrzostwa tenisa stołowego Młodzi judocy Na PodiuM
WEJHEROWO | W Gdańsku odbył się jeden z największych 
turniejów judo w Polsce w kategorii dzieci -  „To My Gdańskie Lwy”.

Rumia | Najstarszymi zawodami w tenisa stołowego w mieście są Otwarte Mistrzostwa 
Rumi. W minioną niedzielę zostały rozegrane już po raz 36. 

Mistrzostwa tradycyjnie zgromadziły miło-
śników tenisa stołowego w hali MOSiR Ru-
mia. W siedmiu kategoriach rywalizowało 56 
zawodników.

Przypomnijmy, że tenis stołowy jest w na-
szym mieście nierozłącznie związany z na-
zwiskiem Jerzego Zienkiewicza – człowieka, 
który na  zawsze zostanie w pamięci miesz-
kańców i współpracowników jako przyjaciel 
tej dyscypliny sportu Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego. W Rumi odbywa się nawet Me-
moriał poświęcony jego pamięci. 

Jerzy Zienkiewicz przybył na Pomorze ze Ślą-
ska na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłe-
go wieku. Tu założył wraz z żoną własną firmę, 
która od początku wspierała drużynę młodych 
piłkarzy z Redy. Potem rozpoczął współpracę 
z Klubem ,,Viking” Rumia jako sponsor koszy-

karzy, a później z drużyną „Kager” Gdynia.
To właśnie z inicjatywy Jerzego Zienkiewi-

cza oraz ks. Jacka Pływacza w 2011 r. została 
zreaktywowana sekcja tenisa stołowego SL 
SALOS Rumia. Dwa lata później powstało 
Stowarzyszenie Sportowe Akademia Tenisa 
Stołowego ,,Małe Trójmiasto”.

Jerzy Zienkiewicz, jako założyciel tej insty-
tucji, od samego początku nakreślił plan jej 
działania i do końca swojego życia pełnił funk-
cję jej prezesa. Wspierał finansowo młodych 
adeptów tenisa stołowego. Ciągle poszukiwał 
nowych rozwiązań w celu poprawy warunków 
do trenowania dla dzieci, młodzieży i doro-
słych. Za swoją działalność był wielokrotnie 
nagradzany w konkursach na sponsora i dzia-
łacza sportowego Rumi.

/raf/
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Wielka gala sportu 
na zakończenie roku
LuZiNO | W hali widowiskowo–sportowej Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki 
w Luzinie odbyła się uroczysta Gala Sportu. Najlepsi sportowcy zostali nagrodzeni.
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Na starcie za-
wodów stanęło 
ponad 600 za-
wodników z Pol-
ski i zagranicy. 
W zawodach 
wystartowała 
również kilku-
nastu osobowa 
ekipa UKS Team 
Dragon z Wejhe-

rowa, która zdobyła aż cztery medale. Najlepiej z wejhero-
wian poradziła sobie Julia Sitny, która stanęła 
na najwyższym podium w najmłodszej kategorii wieko-
wej. Natomiast Amelia Sychowska, Mikołaj Stanke i Sawa 
Orzechowska wywalczyli brązowe medale. Również Agata 
Syska powróciła z medalem z Międzynarodowego Pucharu 
Polski juniorek młodszych w judo Tiger Cup. Podczas jed-
nego z najmocniejszych turniejów judo w Polsce w katego-
rii juniorów, gdzie startowały ekipy m.in. z Canady, Czech, 
Holandii, Liechteinsteinu i Ukrainy, wejherowianka Agata 
Syska, reprezentująca AZS-AWFiS Gdańsk, a trenująca 
w UKS Team Dragon Wejherowo zdobyła brązowy medal. 
Jest to pierwszy medal Agaty w turnieju rangi Pucharu Pol-
ski w kategorii juniorki młodszej. Wcześniej była wielokrot-
ną medalistką w młodziczkach, w tym była wice mistrzynią 
Polski. Podczas walk na turnieju w Oleśnicy Agata Syska 
przegrała tylko po zaciętej i wyrównanej walce z reprezen-
tantką Czech, która wygrała cały turniej. Resztę walk wej-
herowianka rozstrzygnęła przed czasem na swoją korzyść, 
co dało jej rewelacyjne trzecie miejsce i największy sukces 
w swojej karierze. Wszystkie dzieci, które chcą iść w ślady 
młodych sportowców mogą zapisać się na treningi.
(DD)

fot. UKs

wyNiki:
Dzieci rocznik 2010 i młodsze: 
I - Martyna Stosio, GKTS Gdańsk, 
II - Adrian Lunkowski, UKS Orlik 
Gdańsk, III - Nadia Presz, 
GKTS Gdańsk

Dzieci roczniki 2007 – 2009:  
I - Piotr Sękowski, AWFiS Gdańsk, 
II - Jakub Krzepota, UKS Orlik 
Gdańsk, III - Szymon Białk, 
Orlik GD

Młodzież roczniki 2004 – 2006: 
I - Krzysztof Bohn, ATS Rumia, 
II - Jan Sękowski, AWFiS Gdańsk, 
III - Oskar Polcyn, ATS Reda

juniorzy roczniki 2000 – 2003: 
I - Katarzyna Płotka, GOSRIT 
Luzino, II - Jaśmina Socha, 
UKS Orlik Gdynia

Dziewczęta: 
I - Magda Płotka, GOSRiT Luzino, 
II - Adrianna Licbarska, MRKS 
Gdańsk, III - Małgorzata Fidala, 
Lębork

Dorośli do 45 lat: 
I - Przemysław Perzyński, ATS 
Rumia, II - Jarosław Mras, III - 
Adam Dudzicz, ATS Rumia

Dorośli powyżej 45 lat: 
I - Tomasz Malinowski, ATS 
Rumia, II - Marek Andrzejczak, 
ATS Rumia, III - Marek Rybaczek, 
Luzino


