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Ogromna inwestycja, która zrewolucjonizuje komunikację i trans-
port w mieście, będzie kosztować dziesiątki milionów złotych.
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To będzie prawdziwie mu-
zyczne rozpoczęcie nowego 
roku. Już 2 stycznia Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie zaprasza na 
Koncert Noworoczny Sylwii 
Banasik i Adriana Wiśniew-
skiego. Artyści zaśpiewają 
utwory Agnieszki Osieckiej 
i Jeremiego Przybory, a przy 

fortepianie zasiądzie Krzysztof Herring. 
Mamy zaproszenia dla naszych Czytelników! Jak je 
zdobyć? Tego dowiecie się już wkrótce – w przyszłym 
tygodniu na naszym portalu GWE24.pl ogłosimy konkurs, 
w którym nagrodami będą właśnie bilety na koncert. Warto 
więc zaglądać na nasz portal oraz na facebookowy profil. 
Więcej szczegółów – już niebawem!
/raf/

Spotkajmy się na pikniku integracyjnym

Piszą listy, które mogą odmienić życie niesłusznie skazanych

Rozdajemy zapRoszenia 
na konceRt nowoRoczny!
konkuRs | piosenki agnieszki osieckiej i jeremiego 
przybory będzie można usłyszeć podczas koncertu 
noworocznego w wejherowskim muzeum.

WejheroWo | Dekorowanie pierniczków, zabawy z Mikiołajem i drobne upominki czekać będą na uczestników pikniku, który odbędzie się w sobotę.

rumia | Do 13 grudnia w Stacji Kultura trwa kolejna edycja Maratonu Pisania Listów Amnesty International. W bibliotece czekają 
gotowe listy wraz z kopertami – adresując je i podpisując, każdy może zaprotestować przeciw niesprawiedliwości. 

Już w najbliższą sobotę zorganizowana zostanie 
II edycja świąteczna pikniku integracyjnego dla 
dzieci pod hasłem „Wszyscy jesteśmy tacy sami”. 

W programie imprezy wspólne dekorowanie 
świątecznych pierników, które później będzie 
można zabrać ze sobą do domu i urozmaicić 
nimi świąteczny stół. Za najlepsze prace przewi-
dziane są nagrody, które zostaną wręczone pod 
koniec pikniku. Oprócz tego uczestników od-
wiedzi Święty Mikołaj, zorganizowane zostaną 
też rozmaite zabawy. Przewidziano także drobne 
upominki za wyrecytowanie wierszyków i zaśpie-
wanie świątecznych piosenek. 

Piknik integracyjny odbędzie się na Placu Ja-
kuba Wejhera, koło cukierni Wenta, w sobotę 14 
grudnia w godzinach 11.00 – 13.00.  /raf/

„Spotkanie z Kulturą Kaszub” zorganizowa-
ne zostało przez Łowicz w Łowickim Ośrodku 
Kultury. Na zaproszenie partnerskiego mia-
sta Redy do Łowicza udali się przedstawiciele 
Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego, dziecięcy 
zespół folklorystyczny Modroki oraz redzki 
wokalista, Krzysztof Kreft. 

- Zależało nam, aby pokazać, że kultura ka-
szubska wciąż jest żywa i obecna w naszym 
życiu – mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy. – Folklor i tradycja nie są pojęciami mu-
zealnymi, czego dowodzi żywe zainteresowanie 
łowiczan i udział w pokazach oraz warsztatach.

W czasie „Spotkania z Kulturą Kaszub” moż-
na było wziąć udział w warsztatach tanecznych 
z zespołem „Modroki” oraz warsztatach haftu 
kaszubskiego z twórczynią Reginą Kobus. Pod 
kierunkiem przewodnika i krajoznawcy PTTK, 
Radosława Kamińskiego, chętni uczyli się języ-
ka kaszubskiego, zwyczajów kaszubskich i pla-
nowali przyszłe wizyty na Kaszubach. Wieczór 
zakończyła  prezentacja i degustacja potraw 
regionalnych, przygotowanych przez człon-
ków Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego pod 
kierunkiem Danuty Bieńkowskiej. Królowały 
śledzie po kaszubsku i ciasto drożdżowe.

aktywna młodzież
Dotychczas w Maratonie bio-

rą udział zarówno czytelniczki 
i czytelnicy Stacji Kultura, jak 
i rumskie szkoły, w tym m.in. 
uczniowie i uczennice Powia-
towego Zespołu Szkół nr 2 im. 
Hipolita Roszczynialskiego oraz  
klasa VI z Podstawowej Ekolo-
gicznej Szkoły Społecznej. 

Młodzież z przejęciem napisała 
listy m.in. w sprawie kanadyjskich 
aktywistów walczących o to, by 
odtruć z rtęci rzekę w północno-
zachodnim Ontario. Pracownicy 
Stacji Kultura gorąco namawiają 
do przyjścia i wzięcia udziału w ak-
cji. Jak podkreślają, jest to nie tylko 
świetna okazja do porozmawiania 
z młodzieżą o prawach człowie-
ka, ale i możliwość pozytywnego 
wpłynięcia na czyjeś życie. 

inicjatywa z histoRią
Maraton powstał w Polsce 

w 2001 roku i urósł do rangi naj-
większego na świecie wydarzenia 
poświęconego obronie praw czło-
wieka – w 2018 roku napisano 5,9 
mln listów na całym świecie. Co 
roku dzięki listom udaje się realnie 
wpłynąć na poprawę sytuacji osób, 
których prawa zostały złamane. 

Do tej pory powiodły się m.in. 
starania o zwolnienie z aresztu 
Olega Seńcowa i o uwolnienie Teo-
dory del Carmen Vásquez. W Kir-
gistanie ratyfikowano konwencję 
o prawach osób z niepełnospraw-
nościami, a w Chinach udało się 
skłonić władze i policję do zaprze-
stania prześladowań obrończyni 
praw człowieka Ni Yulan. W tych 
sprawach listy były pisane między 
innymi przez mieszkańców Rumi.

Kaszubi w Łowiczu
reDa | Kto tydzień temu wziął udział w „Spotkaniu z Kulturą Kaszub” z pewnością tego nie żałował. 
Wydarzenie przedstawiło łowiczanom kulturę i tradycję naszego regionu.
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Wigilia dla mieszkańców

Na Spotkanie Wigilijne Miesz-
kańców zapraszają Wójt Gminy 
Wejherowo Henryk Skwar-
ło oraz Biblioteka i Centrum 
Kultury Gminy Wejherowo. 
W świątecznej scenerii będzie 
można złożyć sobie życzenia 
i podzielić się opłatkiem, ale 
również skosztować świątecz-
nych potraw, pośpiewać kolędy 

wraz z Kapelą Kaszubską i Or-
kiestrą Dętą Gminy Wejherowo. 
Jedną z głównych atrakcji będzie 
losowanie prezentów od Miko-
łaja. Na wszystkich czekać będą 
także kalendarze na 2020 rok. 
To pełne niespodzianek spotka-
nie już 20 grudnia o godz. 18.00 
w ArtParku w Bolszewie. 

UGW

Gm. WejheroWo | Mieszkańcy Gminy Wejherowo tradycyjnie 
spotkają się, by wspólnie celebrować najpiękniejszy czas w roku.

fot. Rafał Korbut
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Kolejna wejherowska zabytkowa kamienica 
zyskała odnowiony wygląd w ramach unij-
nego projektu „Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa”, który jest realizowany wspólnie 
przez Urząd Miejski i mieszkańców. Tym ra-
zem wyremontowana została elewacja oraz 
dach budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Św. Jacka 18”. Całkowita wartość zadania 
wyniosła blisko 180 tys. zł.

W ramach zadania zrealizowany został re-
mont elewacji i dachu budynku mieszkalno-
usługowego położonego przy ulicy św. Jacka 
18 w Wejherowie. Wymieniono także izolację 
cieplną stropu nad piętrem i okładziny scho-
dów zewnętrznych od strony podwórza oraz 
przemurowano kominy. Łączny koszt zadania 
wyniósł 178,6 tys. zł, z czego kwota unijnego 
dofinansowania – 54,6 tys. zł, a wkład własny 
wspólnoty mieszkaniowej – 124 tys. zł

Warto dodać, że Wspólnota Mieszkaniowa 
„Św. Jacka 18” jest jednym z partnerów uczest-
niczących projekcie „Rewitalizacja Śródmie-
ścia Wejherowa” prowadzanym przez Urząd 
Miejski. Zadanie zostało współfinansowane 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020 w ramach projektu 
„Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.

W oficjalny odbiorze inwestycji uczest-
niczyli m.in.: Tadeusz Pisała – jednooso-
bowy zarząd wspólnoty, który osobiście 
zaangażował się w przygotowanie i nadzór 
nad realizacją zadania, zastępca prezydenta 
Wejherowa Beaty Rutkiewicz, przedstawiciel 
administratora budynku - Wejherowskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
- Jak widać program rewitalizacji Śród-

mieścia Wejherowa przynosi kolejne efekty - 
podsumowuje radny miejski ze Śródmieścia 
Wojciech Kozłowski - Zapoczątkowaliśmy 
realizację tego programu ponad 10 lat temu 
modernizacją ul. Wałowej i okolic, renowa-
cją Parku Miejskiego, a następnie budową 
Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego 
Centrum Kultury i powstaniem ciągu pie-

szo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron. Obec-
nie w programie uczestniczą też wspólnoty 
mieszkaniowe, o co zabiegałem i co mnie bar-
dzo cieszy. Rewitalizacja budynków wspólnot 
mieszkaniowych postępuje i widać tu zaanga-
żowanie mieszkańców i Urzędu Miejskiego. 
Jest to realna szansa na dokonanie remontów 
budynków, na zamianę wyglądu podwórek 
i przede wszystkim na wspólne działanie. 

/raf/
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Rewitalizacja przenosi kolejne efekty
WejheroWo | Rewitalizacja śródmieścia miasta trwa. Zabytkowa kamienica Wspólnoty Mieszkaniowej „Św. Jacka 18” już z nową elewacją.

Zrobiłeś ciekawe 
Zdjęcie?

Wyślij do nas!
redakcja@expressy.pl

duzi gRacze
Otwarcie ofert nastąpiło w piątek 6 grud-

nia w urzędzie miasta. Zainteresowanych 
realizacją inwestycji było 5 wykonawców: 

Budimex SA, MTM SA, PORR SA, STRA-
BAG sp. z o.o. oraz Roverpol sp. z o.o. 

Przedsiębiorcy oszacowali swoje oferty ko-
lejno na: 60 850 086,45 zł brutto (Budimex), 

61 352 663,02 zł brutto (MTM SA), 79 778 
072,38 zł brutto (PORR SA), 89 140 735,07 
zł brutto (STRABAG sp. z o.o.) oraz 90 999 
090,00 zł brutto (Roverpol sp. z o.o.).

tRwają pRzygotowania
Do tej pory miastu udało się m.in. za-

kończyć projektowanie, uzyskać niezbęd-
ne pozwolenia oraz przeprowadzić prace 
związane z przygotowaniem terenu pod 
inwestycję – w maju tego roku wyburzone 
zostały budynki zlokalizowane w pobliżu 
stacji SKM Janowo. Obecnie trwa badanie 
ofert złożonych przez wykonawców w ra-
mach przetargu. Prace budowlane mają 
ruszyć po podpisaniu umowy i zakończyć 
się najpóźniej 30 października 2022 roku.

wielka zmiana komunikacyjna
Celem inwestycji jest przede wszyst-

kim usprawnienie ruchu drogowego oraz 
modernizacja okolicznej infrastruktury. 
Dzięki temu przedsięwzięciu możliwa 
będzie również integracja różnych środ-
ków transportu. Oznacza to, że powstanie 
funkcjonalny i spójny system komunika-

cji drogowej, a co za tym idzie – zwiększy 
się liczba pasażerów, a zmniejszą się kor-
ki i emisja spalin.

W ramach budowy węzła integracyjne-
go z tunelem, który połączy dwie części 
miasta, powstaną również m.in. parkin-
gi, ścieżki rowerowe, kładki dla pieszych, 
udogodnienia dla osób niepełnospraw-
nych oraz wiaty autobusowe.

z unijnym wspaRciem
Na realizację inwestycji w ramach pro-

jektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych 
w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” 
udało się zdobyć unijne dofinansowanie 
w wysokości ponad 17 milionów złotych. 
Środki zostały pozyskane z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Kwota unijnego dofinansowania może 
się jeszcze zwiększyć.

Kto wybuduje węzeł w Janowie? 
Chętnych nie brakuje

rumia | Pięciu wykonawców złożyło oferty w ramach przetargu na budowę węzła 
integracyjnego wraz z drogami dojazdowymi w okolicy przystanku kolejowego Rumia Janowo. 
Zgodnie z propozycjami realizacja inwestycji miałaby kosztować od 61 do 91 milionów złotych.  
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Link do książki
Gm. Linia | Listopadowe spotkania w Bibliotece Publicznej Gminy 
Linia w ramach projektu „Link do książki” dobiegły końca. 

W dniach 6-7.11.2019 r. odbyły się warsz-
taty filmowe „Book trailer – nakręć się 
z książką”, w których uczestniczyła 15-o-
sobowa grupa młodzieży. Zadaniem mło-
dych artystów było zrealizowanie dwóch 
filmików promujących książkę dla mło-
dzieży. Uczestnicy wybrali zbiór opowiadań 
„Gorzka czekolada” i powieść „Szkoła  prze-
trwania”. Pierwszy dzień upłynął na opano-
waniu podstaw sztuki operatorskiej i stwo-

rzeniu scenariusza do filmu. Kolejnego dnia 
uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w wie-
lu trudnych i wymagających rolach: reży-
serów, operatorów kamery, dźwiękowców 
i aktorów. Dzięki dużemu zaangażowaniu 
młodych filmowców i miłej atmosferze na 
planie zadanie udało się zrealizować. Ujęcia 
do filmu zostały nagrane w szkolnej klasie 
w Szkole Podstawowej w Lini, w bibliotece 
i w plenerze. Efekty można podziwiać na 

stronie internetowej biblioteki www.bpgl.
pl oraz na blogu projektu www.blog.bpgl.pl. 
W bibliotekach odbyły się również warszta-
ty „Książka dla opornych” dla młodzieży ze 
szkół gminy Linia. Młodzi czytelnicy mieli 
okazję nauczyć się korzystania z audiobo-
oków, e-booków i bibliotek internetowych. 
Nowoczesne formy książki spotkały się z en-
tuzjastycznym przyjęciem. Uczestnicy czy-
tali na głos fragmenty książek elektronicz-
nych na tabletach i czytnikach, testowali ich 
różne funkcje: zmiana tła, kroju i wielkości 
czcionki, wyszukiwanie i syntezator mowy. 
Zaprezentowane zostały również fragmenty 
audiobooków znajdujących się w zbiorach 
biblioteki oraz zasoby bibliotek interneto-
wych wolnelektury.pl.  Przygody Neli Małej 
Reporterki młodzież mogła oglądać dzięki 
aplikacji See More oraz kodów QR znajdu-
jących się w jej książkach. Ostatnią propo-
zycją dla młodych czytelników były książki 
z mówiącym długopisem. Dzięki niemu po-
słuchali ryku lwa, odgłosów zoo jak również 
dowiedzieli się jak wygląda nasze ciało od 
środka.

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.

ReKlaMa  348/2019/DB

ViOleTcie 
MAckieWicz-

SASiAk
Radnej Rady Miejskiej w Redzie

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Okrój

wraz radnymi

Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński
wraz z pracownikami

OGłOSzenie U/2019/DB

MężA

składamy wyrazy głębokiego 
współczucia

z powodu śmierci 

łącząc się w modlitwie
za spokój Jego duszy
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Skuteczni w pozyskiwaniu funduszy
PoWiaT | Powiat wejherowski otrzymał 2,2 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Pomorskiej w Rumi. 

To kolejne w ostatnim czasie środki po-
zyskane przez samorząd na moderniza-
cję i remonty powiatowych dróg.

W przyszłym roku gruntowną przebu-

dowę przejdzie ulica Pomorska w Rumi. 
Wszystko za sprawą rządowej dotacji, 
która wyniosła ponad 2 mln zł. 

– W ramach zadania na odcinku od 

ronda Unii Europejskiej do ronda Rot-
mistrza Witolda Pileckiego w Rumi Ja-
nowie pojawi się nowa nawierzchnia, 
chodniki oraz ścieżka rowerowa. Szaco-

wany koszt całej inwestycji to około 4,5 
mln zł – mówi Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Pozostałą kwotę, czyli po 1,1 mln zł 
dołoży z budżetu Powiat Wejherowski 
i Miasto Rumia. 

Pieniądze z Rządowego Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej w wysokości 1,1 mln zł 
wsparły także budowę ronda u zbiegu ulic 
12 Marca i Sikorskiego w Wejherowie. 

– Przez cały rok zabiegaliśmy o środki 
na tę inwestycję, którą pod koniec lata 
zrealizowaliśmy wspólnie z Miastem 
Wejherowo. Początkowo zadanie było 
na liście rezerwowej i nie otrzymało 
dofinansowania. Dopiero teraz, dzięki 
oszczędnościom poprzetargowym po-
wstałym w ramach innych już realizo-
wanych projektów, pozyskaliśmy 1,1 mln 
zł – wyjaśnia Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel. – Dzięki tym środkom bę-
dziemy mogli zrealizować kolejne zada-
nia drogowe.

Warto przypomnieć, że w tym roku 
Powiat Wejherowski otrzymał z Fundu-
szu Dróg Samorządowych środki na re-
alizację kilku zadań drogowych, w tym 
m.in. 700 tys. na przebudowę drogi na 

trasie Kisewo – Żelazno w miejscowości 
Świchowo czy 4,6 mln zł na remont ulicy 
Obwodowej z budową ronda w Redzie 
i drogi Szemud – Karczemki.

Łącznie w 2019 r. na inwestycje dro-
gowe Powiat Wejherowski pozyskał ze 
środków rządowych 8,6 mln zł.

Oprócz środków zewnętrznych na dro-
gi Powiat Wejherowski otrzymał także 
w ostatnim czasie 250 tys. zł dofinanso-
wania z rezerwy części oświatowej sub-
wencji ogólnej na rok 2019. Pieniądze 
przeznaczone zostaną m.in. na doposa-
żenie nowych pomieszczeń szkolnych 
w rozbudowanych szkołach w Rumi i Re-
dzie oraz zmodernizowanej biblioteki 
i czytelni w Powiatowym Zespole Szkół 
nr 1 w Wejherowie. 

– Każdego roku z ogólnej puli wydzie-
lane jest 0,4 procenta rezerwy. Kryteria 
jej podziału między jednostki samorzą-
du terytorialnego określa Ministerstwo 
Edukacji Narodowej w porozumieniu ze 
stroną samorządową – wyjaśnia Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. – Cieszę, że 
kolejne środki będziemy mogli przezna-
czyć na doposażenie naszych placówek 
edukacyjnych.

/raf/
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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

Szukasz pracownika? Dodaj ogłoszenie! Wyślij SMS, wpisując EXP.PDP. i treść 
ogłoszenia  na numer 79657

Przy budynku szkolno - przedszkolnym na tere-
nie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie powstała Otwarta Strefa Aktywności 
(OSA). Niedawno została oddana do użytku. 

Organizatorem programu OSA, w ramach któ-
rego ma powstać łącznie ok. 3 tys. ogólnodostęp-
nych obiektów dla całych rodzin, jest Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Takie strefy to ogólnodostępne 
plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, 
w skład których wchodzą: urządzenia siłowni ze-
wnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, 
strefa relaksu i gier oraz zagospodarowanie zieleni. 
Strefy mają sprzyjać integracji społecznej poprzez 
wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i być 
skierowane do różnych grup wiekowych. 

Powiat wejherowski złożył wniosek do Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej o budowę takiej strefy 
przy ul. Sobieskiego w Wejherowie już w marcu br. 
Wysokość dofinansowania w rozszerzonym warian-
cie wynosiła do 50 proc. wydatków kwalifikowanych, 
ale nie więcej, niż 50 tys. zł.

Po pomyślnym zakwalifikowaniu wniosku na po-
czątku sierpnia została zawarta umowa na dofinan-
sowanie, a po wyłonieniu wykonawcy we wrześniu 
zawarto umowę na wykonanie OSA. Roboty roz-
poczęły się pod koniec września. Wykonano wykop 
pod fundamenty urządzeń oraz nawierzchnię z pia-
sku, następnie wykonano fundamenty, an których 
zamontowano urządzenia placu zabaw i siłowni ze-
wnętrznej oraz elementów zagospodarowania terenu. 
Siłownia plenerowa skłąda się z trzech par urządzeń: 
ławka i prostownik, stepper i surfer, wioślarz i orbi-
trek. Strefa relaksu to 4 ławki, stolik do gry w szachy 
i warcaby, oraz do gry w kółko i krzyżyk. Plac zabaw 
o charakterze sprawnościowym tworzą: pociąg inte-
gracyjny, huśtawka bocianie gniazdo, bujak spręży-
nowy, helikopter, kosomobil i piaskownica.

Całość jest ogrodzona i otoczona żywopłotem. 
Koszt wykonania robót wyniósł nieco ponad 100 tys. 
zł, w tym udział środków własnych powiatu wejhe-
rowskiego to 50,1 tys. zł.

/raf/
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Do ćwiczeń, relaksu i zabawy
PoWiaT | Mieszkańcy Wejherowa otrzymali do dyspozycji kolejne miejsce, służące aktywnemu wypoczynkowi.



Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Starostwo w akcji „Szlachetna Paczka”
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wejherowie po raz kolejny przyłączyli się do akcji „Szlachetna Paczka”, czyli ogólnopolskiego 
projektu społecznego, który ma na celu pomóc najbardziej potrzebującym.

Do akcji, która daje mnóstwo radości 
nie tylko obdarowywanym, ale także 
darczyńcom, już po raz czwarty włą-
czyli się pracownicy Starostwa Powia-
towego w Wejherowie. By wziąć udział 
w projekcie należało wejść na stronę 
„Szlachetnej Paczki” (www.szlachetna-
paczka.pl) i wybrać konkretną rodzinę. 
Z bazy danych wybrano Panią Katarzy-
nę, która znalazła się w trudnej sytuacji 
mieszkaniowej i finansowej z powodu 
choroby. 

– Staraliśmy się jak najdokładniej 
spełnić prośby i potrzeby Pani Katarzy-
ny – powiedziała Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. – Za zebrane pieniądze 
kupiliśmy m.in. ubrania zimowe, buty, 
środki czystości, żywność, piekarnik 
oraz szafę i meble do kuchni. Dziękuję 
wszystkim pracownikom za wielkie ser-
ce i włączenie się w akcję.

W sobotę 7 grudnia br. przedstawiciele 
wejherowskiego starostwa: Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel oraz informatyk 

Damian Reszke, przekazali do magazy-
nu „Szlachetnej Paczki”, który mieścił 
się w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 
w Wejherowie, zakupione i zapakowane 
dary dla Pani Kasi. 

– To wyjątkowy projekt, dzięki któremu 
możemy pomóc konkretnym osobom 
kupując potrzebne rzeczy – powiedział 
podczas przekazania darów Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel. – Okres przed-
świąteczny to szczególny czas dawania 
i pomagania najbardziej potrzebującym.

Już po raz czwarty w PZS nr 3 w Wej-
herowie odbył się konkurs kulinarny pn. 
„Gotuj z Vipem”. Z polskim przysmakiem, 

czyli śledziem zmierzyli się m.in. samorzą-
dowcy, politycy i dyrektorzy powiatowych 
jednostek, w tym Starosta Wejherowski 

Gabriela Lisius, Wicestarosta Jacek Thiel, 
posłanka Magdalena Sroka czy Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wejherowie Iwona Romanowska. 
– Głównym celem konkursu jest rozwi-

janie zainteresowań i praktycznych umie-
jętności uczniów związanych z przyszłym 
zawodem oraz promocja szkoły w zakre-
sie kształcenia zawodowego – mówi Sta-
rosta Wejherowski Gabriela Lisius.

 Dwuosobowe drużyny, wyłonione 
w drodze losowania, miały za zadanie 
przygotować danie, którego głównym 
składnikiem był śledź. Zespoły miały 120 

minut, aby wyczarować danie, które za-
chwyci jurorów nie tylko smakiem i for-
mą podania, ale także będzie pięknie pre-
zentowało się na świątecznym stole.

Zmagania kulinarne oceniało profe-
sjonalne jury, w skład którego weszli: 
Grzegorz Gniech – absolwent PZS nr 3 
w Wejherowie oraz Mistrz Polski i Świa-
ta w Carvingu, Jakub Kozakiewicz z re-
stauracji Dwór Polski i Ryszard Piasecki 
z Hotelu Gołąbek w Łebie.

Konkurs Kulinarny „Gotuj z Vipem”
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie odbył się konkurs gastronomiczny 
pod hasłem „Gotuj z Vipem”. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono znane osoby z regio-
nu. Tematem kulinarnego spotkania był „Śledź na świątecznym stole”.
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Zdrowie   Uroda

Okrągłe, podłużne, miękkie, twar-
de, chropowate, gładkie, a przede 
wszystkim – kolorowe. Owoce i wa-
rzywa są niezwykle różnorodne nie 
tylko pod względem kształtu, ale 
i barwy. Czy ma ona znaczenie? Oka-
zuje się, że tak! Kolor jest powiązany 
ze składnikami odżywczymi, zawarty-
mi w warzywach i owocach, a co za 
tym idzie, z prozdrowotnym wpływem 
na organizm.

Czerwone
Pomidory, dzika róża, truskawki czy 
papryka czerwona – swój kolor za-
wdzięczają likopenowi. Uznawany jest 
za jeden z najsilniejszych przeciwu-
tleniaczy, zwalczających szkodliwe 
działanie wolnych rodników, które 
przyspieszają proces starzenia komó-

rek i zwiększają ryzyko zachorowania 
na niektóre nowotwory. Czerwone wa-
rzywa i owoce cechują się też wysoką 
zawartością innych przeciwutleniaczy 
z grupy antocyjanów.

Zielone
Za zielony kolor ogórka, agrestu czy 
sałaty odpowiada chlorofil. Ma on 
silne działanie przeciwnowotworowe 
i potrafi wyeliminować część uszko-
dzeń DNA komórek. Zielone warzywa 
i owoce cechują się dodatkowo dużą 
zawartością kwasu foliowego, pole-
canego dla kobiet planujących ma-
cierzyństwo. Dodatkową zaletą zielo-
nych warzyw i owoców jest zawartość 
witamin, takich jak A, E, K lub C, które 
pozytywnie wpływają na działanie 
poszczególnych organów.

Żółto-pomarańczowe
Barwa pochodzi od beta-karotenu 
(prowitamina A). Jej najbardziej roz-
poznawalnym źródłem jest marchew-
ka, ale odnajdziemy ją także w dyni, 
morelach, żółtej papryce czy fasolce 
szparagowej. Pozytywnie wpływa na 
wzrok, a także zachowanie zdrowej 
skóry. Wspiera też funkcjonowanie 
układu odpornościowego, a także 
przyczynia się do prawidłowego meta-
bolizmu żelaza. 

Białe
W cebuli, czosnku czy kalafiorze znaj-
dziemy flawonoidy, będące naturalny-
mi antybiotykami. Związki z tej grupy 
działają przeciwzapalnie, przeciwbólo-
wo, a także rozkurczowo. Między inny-
mi dlatego zaleca się ich spożywanie 
w okresie jesienno-zimowym, kiedy ła-

two o przeziębienia. Flawonoidy mogą 
także rozszerzać naczynia krwiono-
śne, poprawiając ukrwienie przy jed-
noczesnym obniżeniu ciśnienia krwi. 
Zaliczane są do przeciwutleniaczy.

Fioletowe
Za fioletową barwę bakłażana, borów-
ki, aronii czy czarnej porzeczki odpo-
wiadają antocyjany, które wykazują 

działanie przeciwbakteryjne i przeciw-
zapalne. Poprawiają też elastyczność 
naczyń krwionośnych i zmniejszają 
odkładanie blaszek miażdżycowych. 
Antocyjany stymulują dodatkowo pro-
dukcję rodopsyny, substancji reagują-
cej na światło, znajdującej się w pręci-
kach oka i umożliwiają tzw. widzenie 
zmierzchowe. 
/opr. raf/

Zdrowie ukryte w kolorach
Co kryje się w barwach warzyw i owoców?
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Leczenie dentysytyczne dzieci róż-
ni się od leczenia osób dorosłych. 
Dlatego wyodrębniono pedodoncję 
– najmłodszą dziedzinę stomatologii, 
która zajmuje się przede wszystkim 
leczeniem zębów mlecznych, ząb-

kowaniem, wadami zgryzu, edukacją 
prawidłowej higieny jamy ustnej oraz 
profilaktyką próchnicy. 
Istnieje wiele mylnych poglądów co 
do ważności leczenia zębów mlecz-
nych, ich znaczenia w kształtowaniu 

się całego narządu żucia oraz trud-
ności, jakie kryje za sobą leczenie 
„małych pacjentów”. W wielu krajach, 
w których nie była możliwa lub zbyt 
mało rozwinięta opieka stomatolo-
giczna nad dziećmi, stwierdzono, iż 

zapadalność na próchnicę wzrasta, 
a leczenie dorywcze nie daje zadowa-
lających rezultatów.
Obecnie poziom próchnicy jest bar-
dzo duży - dane wskazują na to, że 
niemal 96 proc. społeczeństwa zma-
ga się z tym problemem, w tym także 
dzieci! A trzeba pamiętać, że próch-
nica jest bakteryjną, infekcyjną cho-
robą zakaźną. Oznacza to, że można 
się nią zarazić: w sytuacjach takich, 
jak pocałunki, jedzenie tymi samy-
mi sztućcami, oblizywanie smocz-
ka przed podaniem go dziecku, czy 
używanie tej samej szczoteczki. Nie 
zdajemy sobie sprawy, że przez te co-
dzienne czynności narażamy dziecko 
na przeniesienie próchnicy. 
U małych dzieci częstymi przyczy-
nami powstawania próchnicy są: 
działanie cukru na tkanki (zasypia-
nie dziecka z butelką w ustach, kar-
mienie pomiędzy głównymi posił-
kami, spożywanie słodkich płynów, 
podawanie niemowlętom smoczków 
z cukrem w celu uspokojenia), częste 
podawanie leków w postaci syropów, 
niewłaściwa dieta (pokarmy oblepia-
jące zęby, zbyt duża ilość słodyczy), 
choroby przebyte w pierwszych mie-
siącach życia, brak karmienia natu-
ralnego oraz nieodpowiednia higiena 
jamy ustnej. 
Jak zatem zadbać o zdrowe zęby 
u dziecka? Podstawą jest odpo-

wiednia higiena jamy ustnej poprzez 
szczotkowanie zębów minimum 2 
razy dziennie, stosowanie odpowied-
niej dla dzieci metody szczotkowania 
(tu niezbędna jest pomoc osoby doro-
słej), używanie pasty zawierającej flu-
or który skutecznie przerywa proces 
próchnicowy, wizyty kontrolne u leka-
rza stomatologa oraz wizyty kontrolne 
w gabinecie stomatologicznym. 
Bardzo ważne jest też leczenie zę-
bów mlecznych. Nieprawdą jest, że 
nie trzeba ich leczyć, bo i tak wypad-
ną. Zęby mleczne trzeba leczyć, aby 
choroba próchnicowa nie przeniosła 
się na zęby stałe oraz aby zapobiec 
wadom zgryzu. 
Pamiętajmy też, że dziecko należy do 
bardzo wrażliwych pacjentów, które 
mocno reagują na wszelkiego ro-
dzaju bodźce psychiczne i fizyczne. 
Profesjonalne postępowanie lekarza 
wobec małego pacjenta jest więc bar-
dzo istotne. U małych dzieci zaleca 
się „wizyty adaptacyjne”, aby dziecko 
zapoznało się z lekarzem i gabinetem 
stomatologicznym. Kiedy już docho-
dzi do próchnicy i zęby bolą, dziecko 
wizytę u stomatologa będzie właśnie 
kojarzyć z bólem i stresem. 
Warto na taką wizytę umówić się już 
dziś. Kompleksowe usługi na naj-
wyższym poziomie, z wykorzysta-
niem najnowocześniejszego sprzętu, 
w przestronnych gabinetach i przy-
jaznej atmosferze oferuje klinika 
Dentx Centrum Zdrowego Uśmiechu 
w Wejherowie przy ul. Wałowej 30 
lok. 1 (wejście od strony ronda), tel. 
(58) 736 47 07. 
/raf/

Zdrowe zęby u dzieci
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O tym, jak ważna jest właściwa higiena jamy ustnej i zdrowe zęby nie trzeba przekonywać chyba 
nikogo. Zdrowe nawyki należy wpajać dzieciom od najmłodszych lat. 
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Zamieść reklamę 
w kolejnym dodatku

Ćwiczyć samemu, czy z trenerem personalnym? 
A jeśli z trenerem, to z dobrym, czyli... jakim? 
Jak go wybrać i co powinien wiedzieć? Kiedy 
być pewnym, że człowiek, któremu powierza się 
przecież swoje ciało, zdrowie, czas i pieniądze, 
pomoże w osiągnięciu wymarzonego celu, a co 
jeszcze ważniejsze, nie zrobi krzywdy?
- Zacznijmy od tego, czy w ogóle warto ćwiczyć? 
- mówi Krzysztof Kacnerski, strongman i trener 
personalny. - Odpowiedź jest prosta: oczywiście, 
że tak! Ale tylko z właściwym i doświadczonym 
specjalistą. 

Trener personalny 
to lekarz?

Nierzadko się zdarza, że osoby rozpoczynające 
treningi uważają, że trener personalny zastąpi 
lekarza. To duży błąd! 
- Trener przypomina lekarza jedynie w tym, że po-
winien przeprowadzić zaraz na początku bardzo 
dokładny wywiad medyczny – wyjaśnia Krzysz-
tof Kacnerski. - Powionien zapytać np. o choro-
by układu krążenia, oddechowego, nerwowego, 
przebyte kontuzje, itp. Owszem, powinna być 
to osoba, która ma szerokie pojęcie o zdrowiu, 
jednak gdy tylko zaobserwuje symptomy, które 
wskazują na problemy zdrowotne, ma za zadanie 
wręcz namówić na wizytę u lekarza, a nie same-
mu doradzać. 

A może fizjoterapeuta?
Też nie! Trener oczywiście musi posiadać 
specjalistyczną wiedzę, która umożliwi mu 
budowanie planu treningowego, uwzględnia-
jącego dolegliwości klienta. Ale osoba, u któ-
rej zdiagnozowano np. poważną kontuzję 
ortopedycznie czy przewlekłe problemy apa-
ratu ruchu, w pierwszej kolejności powinna 
udać się do fizjoterapeuty. Dobry instruktor 
powinien to uświadomić a nie decydować się 
w takiej sytuacji na prowadzenie zajęć. 

Psycholog? 
Też nie

- Jeżeli jakiś trener personalny uważa się 
za psychologa, bo wydaje mu się, że potrafi 
dobrze „nawijać makaron na uszy”, to ewi-
dentnie w moim odczuciu postradał zmysły 
– mówi wprost Krzysztof Kacnerski. - Instruk-
tor powinien wchodzić w tę rolę tylko czę-
ściowo i wyłącznie po to, aby zmotywować 
kompetentną rozmową swojego podopiecz-
nego do zmiany stylu życia na zdrowy. Powi-
nien pomóc mu przełamać opór przed zmianą 
i wytłumaczyć, że przed podopiecznym jest 
ciężka praca nad tym, aby ciało funkcjonowa-
ło coraz lepiej.

Zastąpi 
dietetyka? 

I po raz kolejny ta sama odpowiedź – nie. Trener 
personalny nie jest wstanie zastąpić wykształ-
conego dietetyka i w żadnym wypadku nie po-
winien układać ani doradzać w przygotowaniu 
diety. W szczególności dotyyczy to osób np. 
z uczuleniami pokarmowymi, w chorobie cu-
krzycowej, nietolerancji glutenu, itp. 
- Za każdym razem powtarzam, że nie jestem 
dietetykiem i że mogę ewentualnie opowie-
dzieć o podstawowych zasadach zdrowe-
go odżywiania i podpowiedzieć na własnym 
przykładzie, co jem, aby utrzymać dobrą 
formę – wyjaśnia trener. - Podsumowując: 
moim zdaniem dobry trener to taki, który nie 
zachowuje się, jakby pozjadał wszystkie ro-
zumy. Ma to być osoba, która pomoże pod-
opiecznemu ukształtować odpowiednie na-
wyki, przeprowadzi go prawidłowo przez ten 
cały długi proces, zadba o bezpieczeństwo. 
I właśnie takim trybem staram się na co dzień 
pracować.
/raf/

Trening pod okiem 
profesjonalisty

Ci, którzy chcą zacząć ćwiczyć na siłowni czy w klubie fitness, zazwyczaj mają wiele pytań i wątpliwości. 

&Zdrowie   Uroda
Danuta Bieszke
tel. 660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy rozpoczęty!
WejheroWo | Wizytą Mikołaja, występem zespołu ,,Need2Sound” i uczniów szkoły muzycznej Yamaha oraz pokazem 
łyżwiarskim na lodowisku przed ratuszem rozpoczął się Jarmark Bożonarodzeniowy w Wejherowie. 

To jedna z najpopularniejszych miej-
skich imprez, która wprowadza wejhero-
wian i gości w magiczną atmosferę świąt. 

niespodzianki i atRakcje
Z roku na rok cieszy się on coraz więk-

szą popularnością. Jarmark potrwa do 
22 grudnia. 

- Już po raz kolejny na wejherowskim 
rynku zagościł Jarmark Bożonarodze-
niowy, który wprowadza nas w świątecz-
ny klimat – powiedział Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa podczas 
otwarcia Jarmarku Bożonarodzenio-
wego. - Na mieszkańców Wejherowa 
i gości czeka już wiele świątecznych 
niespodzianek i atrakcji. Zapraszam do 
uczestnictwa w Jarmarku i wspólnego 
przeżywania tego pięknego czasu!

Jarmark Bożonarodzeniowy przyciąga 
wejherowian i gości zapachami, aroma-
tami, świątecznymi niespodziankami 
i atrakcjami. Stoiska czynne są od ponie-
działku do czwartku od godz. 12 do godz. 
20 w dni powszednie, a w piątki, sobo-
ty i niedziele do godz. 21. W weekendy 
świąteczne przygotowano szereg atrakcji. 
W soboty konkursy i zabawy dla naj-
młodszych będą trwały do godz. 15 do 
19, a w niedziele od godz. 13 do 17. 

pRezenty i oRyginalne smaki 
Na Jarmarku Bożonarodzeniowym za-

gościło moc pyszności. Na świątecznych 
stoiskach znajdują się kawy smakowe, 
miody kremowane, syryjskie słodycze, 
chleb; artykuły spożywcze z Kresów 
wschodnich; wędliny tradycyjne i regio-
nalne bez konserwantów; wyroby regio-
nalne: oscypki, chleb ze smalcem; wła-
snej produkcji cukierki i lizaki; produkty 
osmańskie: chałwy tureckie, lokum, ra-
chatłukum; pieczywo na zakwasie, sma-
lec, wędliny wiejskie; pierniki ręcznie 
wykonane; ryby wędzone oraz przetwory 
rybne; świeży czosnek i jego przetwory; 
art. spożywcze oraz wino grzane. 

Jarmark Bożonarodzeniowy to także 

niepowtarzalna okazja, aby kupić dla 
najbliższych świąteczne prezenty. Jest 
w czym wybierać! Ręcznie wykonane 
stroiki i bombki, świeczniki, lampki, ce-
ramika, ale też rośliny w żywicy, bursz-
tyn, biżuteria srebrna. 

Mieszkańcy chwalą pomysł i organiza-
cję Jarmarku.

- Cieszę się, że Jarmark w tym roku 
rozpoczął się wcześniej, możemy już po-
czuć w mieście przedświąteczną atmos-
ferę – mówi Ewa Kozielska, mieszkanka 
Wejherowa. - Lubię ten czas, zapachy, 
kolędy na ulicach, światła. Każdego 
roku z niecierpliwością czekam na ten 
Jarmark.

/raf/
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Święty mikołaj zawitał 
do wejheRowa
wejheRowo | stolicę powiatu odwiedził Święty mikołaj. 

Zabawa mikołajkowa, która odbyła 
się na Placu Wejhera, wprowadziła 
najmłodszych w przedświąteczną 

atmosferę. Wejherowo, jak każdego 
roku w Mikołajki, rozbłysło blaskiem 
iluminacji świątecznych.

Na najmłodszych tego dnia cze-
kało mnóstwo atrakcji. Podczas 
miejskich Mikołajek można było 
obejrzeć przepełniony świąteczną 
atmosferą spektakl ,,Święta Maszy 

i Niedźwiedzia”. Były zimowo-miko-
łajkowe zabawy z bohaterami spek-
taklu, świąteczna Zumba, korowód, 
hece i gagi animacyjne, konkursy, 
a na koniec wykonano wspólne 
zdjęcie z postaciami z bajki.
Główną atrakcją tego dnia było spo-
tkanie ze Świętym Mikołajem, w tej 
roli wystąpił tradycyjnie prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
który wręczył nagrody w konkursie 

na najładniejszą ozdobę choinkową 
dla dzieci z klas 1-3 szkół podsta-
wowych i ośrodków szkolno-wy-
chowawczych w Wejherowie. W tym 
roku na konkurs wpłynęło ponad 
120 ozdób, a oceny prac dokonała 
komisja w składzie: Teresa Patsidis 
(przewodnicząca), Izabela Ba-
rzowska, Magdalena Roszkowska 
i Joanna Boyke.
/raf/
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Przedszkolaki ubrały miejską choinkę
rumia | Z okazji Mikołajek w Urzędzie Miasta Rumi pojawiła się grupa dzieci z niepublicznego przedszkola „Iskierka”. 
Maluchy, z pomocą wychowawców oraz przedstawicieli władz miasta, ubierały stojącą w urzędzie choinkę.

miejska tRadycja
Już od czterech lat z okazji Mikoła-

jek rumskie przedszkolaki są proszo-
ne o przyozdobienie stojącej w urzę-
dzie miasta choinki. Tym razem 
zadania podjęli się wychowankowie 
przedszkola „Iskierka”.

W przystrajanie świątecznego 
drzewka zaangażowali się nie tylko 
najmłodsi, którzy m.in. własnoręcz-
nie przygotowali ozdoby, ale i do-
rośli: wychowawcy oraz pracownicy 
urzędu z wiceburmistrzem Piotrem 
Wittbrodtem i przewodniczącym 
rady miejskiej Arielem Sinickim na 
czele. Nie zabrakło kolęd oraz innych 
świątecznych akcentów, a na zakoń-
czenie najmłodsi otrzymali mikołaj-
kowe upominki.

mali delegaci
Tradycja wspólnego przystrajania cho-

inki w Urzędzie Miasta Rumi zrodziła 
się w 2016 roku. Od początku w inicja-
tywie uczestniczą przedszkolaki, co roku 
zmienia się tylko jednostka. W poprzed-
nich latach świąteczną atmosferę w ma-
gistracie wprowadzały kolejno dzieci ze 
„Słonecznej Jedynki”, przedszkola „Pod 
Topolą” oraz „Bajki”.

– To już tradycja, że naszą urzędową 
choinkę ubierają najmłodsi rumianie. 
Dzięki ich obecności, własnoręcznie 
przygotowanym ozdobom i śpiewanym 
kolędom, w całym budynku można poczuć 
magię świąt. Mam nadzieję, że ten nastrój 
udzieli się również odwiedzającym nas 
mieszkańcom – mówi Piotr Wittbrodt, 
wiceburmistrz miasta.fo
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Świąteczne waRsztaty
wejheRowo | przedświąteczne warsztaty zorganizo-
wano w wejherowskiej bibliotece. 

Grupa wejherowian wzięła udział w przedświątecznych 
warsztatach kreatywnych, które zorganizowała Miejska 
Biblioteka Publiczna w Wejherowie. Podczas warszta-
tów uczestnicy tworzyli artystyczne kartki świąteczne. 
- Był to naprawdę mile spędzony czas, podczas które-
go przypomnieliśmy sobie o tradycji ręcznego wykony-
wania kartek - mówi jedna z uczestniczek warsztatów. 
/raf/
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OGłOSzenie 357/2019/DB

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że sto-
sownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2204 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 
463/417/2019 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 09.12.2019r., w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wywie-
szony został, na okres 21 dni, wykaz obej-
mujący nieruchomości położone w Rumi, 
stanowiące własność i będące we włada-
niu Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone 
do dzierżawy w formie bezprzetargowej. 
Przedmiotowy wykaz zamieszczony został 
również na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Rumi: http://bip.rumia.pl/

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi
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Sporo działo się 6 grudnia w Redzie. Przy-
byłe do Rodzinnego Parku Miejskiego dzieci 
wraz z rodzicami za sprawą licznych animacji 
i konkursów mogły przenieść się do magicz-
nej Krainy Lodu. Do wspólnej zabawy zachę-
cał ich nie tylko św. Mikołaj, ale i śnieżynki 
na szczudłach. Atmosferę podgrzał zespół 
„Czarodzieje z Kaszub”, który na scenie za-
prezentował kolędy i pastorałki w rockowych 
aranżacjach.

- Miejskie Mikołajki to święto najmłod-
szych i staramy się, aby co roku zapropo-
nować coś na świeżym powietrzu – mówi 

Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza Redy. 
– Jak pogoda nie dopisuje, imprezę przenosi-
my pod dach, ale w tym roku nie było takiej 
potrzeby.

Niezwykłą atmosferę w Redzie można było 
poczuć również w niedzielę. Wówczas zorga-
nizowany został Uliczny Bieg Mikołajkowy 
i Nordic Walking. Zarówno miłośnicy biegów, 
jak i spaceru z kijkami, mieli do pokonania 
dystans 5 km. Wydarzenie zorganizowane zo-
stało wspólnie przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Redzie, Urząd Miasta oraz The 
North Event. Patronat nad imprezą objęła 

Gabriela Lisius, starosta powiatu wejherow-
skiego. W zawodach wzięło udział ponad 550 
zawodników w charakterystycznych czerwo-
no-białych strojach. 

taneczne widowisko
wejheRowo | widowiskowe popisy taneczne można 
było obejrzeć w wejherowskiej „szóstce”. 

W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejhe-
rowie odbyły się Mistrzostwa Województwa Pomor-
skiego PZTS w połączeniu z Ogólnopolskim Turniejem 
Sportowego Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta 
Miasta Wejherowa. Głównym organizatorem turnieju był 
Gdański Klub Tańca Sportowego „FALA”. 
Na parkiecie szóstki przez cały dzień można było 
podziwiać piękne stroje i popisy taneczne znakomitych 
wykonawców w różnym wieku. Zawody przy pięknej 
scenerii i efektownej muzyce komentowali Iwona Pavlović 
i Arkadiusz Deierling. W gali wieczornej uczestniczyła Be-
ata Rutkiewicz – zastępca prezydenta Wejherowa, która 
zaprosiła wszystkich do udanej zabawy, a na zakończenie 
turnieju, wspólnie z organizatorami, dokonała wręczenia 
nagród i dyplomów dla najlepszych par tanecznych.
Dodajmy, że występującycych tancerzy z całego woje-
wództwa w kilku kategoriach wiekowych oceniało profe-
sjonalne jury. Organizatorzy zadbali również o odpowied-
nią prezentację sponsorów imprezy, którym wręczono 
podziękowania. Wśród osób którzy otrzymali podziękowa-
nia byli m.in. zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz i Piotr 
Litwin dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie.
Szczegółowe wyniki mistrzostw i turnieju zostaną opu-
blikowane na stronie internetowej: www.tksfala.pl oraz 
na Facebooku. 
/raf/

Wyjątkowe Mikołajki
reDa | To było fantastyczne wydarzenie przepełnione mnóstwem atrakcji i niespodzianek.
W Rodzinnym Parku Miejskim zorganizowano Mikołajki.
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W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejhe-
rowie uhonorowano tych, którzy najczęściej ko-
rzystają z usług świadczonych przez placówkę 
i najwięcej czytają. Po raz kolejny zorganizowano 
doroczną „Galę Czytelników”. 

W tym roku laureatom przyznane zostały wyróżnie-
nia w kategoriach: Literatura historyczna, Romans, 
Kryminał/Thriller, Literatura obyczajowa, Fantastyka, 
Literatura dziecięca i młodzieżowa i Literatura faktu. 
Nagrody dla najbardziej aktywnych miłośników ksią-
żek wręczyli goście honorowi: starosta wejherowski 
Gabriela Lisius oraz wicestarosta Jacek Thiel. 

W tak wyjątkowym dniu nie mogło oczywiście 
zabraknąć strawy dla duszy. Przepiękny koncert, pe-
łen emocji, rozmarzył uczestników za sprawą duetu, 
który stworzyły skrzypaczka Sylwia Kaczmarek-Su-
bera i harfistka Anna Blum.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim za przyby-
cie, piękny wieczór i miłe słowa skierowane do 
wszystkich pracowników biblioteki – mówi Bar-
bara Gusman, dyrektor powiatowej biblioteki. - 
Ogromnie cieszymy się, że mamy wokół siebie tak 
wspaniałych ludzi.
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Magia zaklęta w książkach
PoWiaT | Tegoroczna edycja uroczystej „Gali Czytelników” za nami! Były nagrody, podziękowania i koncert.
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50 zł, Szemud, tel. 510 751 837

sianokiszonka w balotach, 
120x12, sucha, 80zł, Szemud, tel. 
510 751 837

siano w balotach, 120x120, sucha, 
70zł, tel. 510 751 837

spRzedam tapczan jednoosobo-
wy b.dobry stan, 80x185, niebieski, 
450 zł, tel. 507 486 424

spRzedam niebieską pufę 
z pojemnikiem i oparciem,  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-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 
58 714 41 54

spRzedam materac rehabilitacyj-
ny, grzejnik z lampą karbonową, 
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 Pierwo-
szynie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

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

TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów Sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

wdowa pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego fi-
nansowo i mieszkaniowo, zmoto-
ryzowanego. Na SMS nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

RÓŻNE

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

słoma w balotach 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazynu, 
możliwość transportu, tel. 506 250 
477

dRewno opałowe buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możli-
wy transport, tel. 506 250 477

słoma w balotach 120x120, sucha, 

NIERUCHOMOŚCI

spRzedam

poszukuję wynająĆ

poszukuję do wynajęcia miesz-
kanie 2 pokojowe, 2 osoby po 50-
tce, tel. 605 966 593

wynajmę

pokój do wynajęcia, Rumia, tel. 
694 642 709

mieszkanie do wynajęcia, Rumia, 
tel. 694 642 709

wynajmę garaż na stałe, tel. 608 
482 653

wynajmę mieszkanie, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka 35m2, piwnica, 
kotłownia, cena 800 zł, Luzino,  tel. 
570 009 915

kupię

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

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!

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, So-
pot, tel. 574 797 077

Volkswagen Polo 1,4 1998 r., 
stan bardzo dobry, przegląd ma, ta-
nio sprzedam, tel. 58 672 34 13, 501 
549 579

kupię

inne

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
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

www.gwe24.pl | redakcja@expressy.pl | www.expressy.pl
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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

Danuta Bieszke
tel. 660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że kilka rezul-
tatów było dla Żółto-Czarnych najzwyczajniej 
w świecie niesprawiedliwych. Tak było cho-
ciażby 19 października w wyjazdowym meczu 

z Garbarnią Kraków. Wówczas padł remis – 
1:1 i gdyby piłkarze z Wejherowa wykorzy-

stali choć jedną z kilku dogodnych okazji 
w drugiej części meczu, dziś strata punk-
towa do bezpiecznego miejsca byłaby 
nieco mniejsza. Podobnie rzecz się miała 
w wyjazdowym spotkaniu z Górnikiem 
Łęczna w którym Gryf przegrał 0:1. Żół-
to-Czarni przeważali zwłaszcza w drugiej 

połowie meczu, od momentu w którym 
czerwoną kartką został ukarany Paweł 

Wojciechowski. Niestety pomimo przewagi 
nie zdołali doprowadzić choćby do remisu. Ka-

tem wejherowian okazał się Aron Stasiak, który 
trafił do siatki gości w 32. minucie pojedynku. 

Najbliżej zwycięstwa Gryf był na Wzgórzu Wol-
ności w pojedynku ze Skrą Częstochowa. Po 
regulaminowym czasie gry na tablicy wyników 
wciąż widniał bezbramkowy remis. W doliczo-
nych minutach nastąpiło zamieszanie w polu 
karnym w konsekwencji którego jeden z czę-
stochowskich defensorów zagrywał ręką. Przed 
szansą na zagarnięcie trzech oczek stanął Mate-
usz Majewski. Niestety najlepszy snajper Gryfa 
pomylił się z 11. metrów i tym samym kolejny 
raz nie udało się zebrać pełnej puli. 
Wspomniany Majewski pomimo fatalnej po-
myłki może uznać minioną rundę za udaną. 
W rozgrywkach ligowych zanotował 5 bra-
mek. Z pomocą towarzyszył mu Maks Hebel, 
który poza dorobkiem bramkowym (6 goli) 
stanowił kręgosłup ekipy ze Wzgórza Wolno-
ści. Pomocnik Gryfa brał na siebie ciężar gry 
w kluczowych momentach oraz popisał się 
kilkoma znakomitymi akcjami. Tą, która zapa-
dła w pamięć kibicom Żółto-Czarnym będzie 
z pewnością akcja zwieńczona fenomenalnym 
golem w pucharowym meczu z Siarką Tarno-
brzeg, który Gryfici zwyciężyli 3:2. Podobnych 
emocji dostarczył nam kolejny pucharowy 
pojedynek z Lechią Gdańsk. Wygrana w tym 
spotkaniu była na wyciągnięcie ręki, niestety 
w końcówce meczu Flavio Paixao pozbawił 
złudzeń kibiców zgromadzonych na Wzgó-
rzu Wolności zdobywając gola przesądzające-
go o wygranej i tym samym wyeliminowaniu 
Żółto-Czarnych z pucharowej przygody. Tego 
rodzaju mecze mogą być dobrym prognosty-
kiem na nadchodzącą rundę wiosenną. Szanse 
na utrzymanie są małe, ale futbol to w dużej 
mierze romantyzm, więc pozostaje wierzyć, że 
seria zwycięstw oraz pozytywny splot rezul-
tatów drużyn przeciwnych sprawi, że Żółto-
Czarni powalczą o utrzymanie.

Pech, przebłyski i nadzieje
ii LiGa | Zbliżający się koniec roku jest doskonałym pretekstem do podsumowania mijającej 
rundy drugoligowych rozgrywek. Choć jesień nie była łaskawa dla podopiecznych Łukasza 
Kowalskiego, to pomimo kiepskich wyników znaleźliśmy kilka pozytywów świadczących o tym, 
że wiosenna kampania nie musi być spisana na straty.
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# Drużyna M W R P B Pkt.

1 Widzew Łódź 20 13 4 3 44:16 43

2
Górnik 
Łęczna 20 12 6 2 29:18 42

3 GKS 
Katowice 20 12 4 4 36:19 40

4 Resovia 
Rzeszów 20 11 5 4 35:19 38

5 Olimpia 
Elbląg 20 8 8 4 28:18 32

6 Stal Rzeszów 20 9 3 8 33:28 30

7
Bytovia 
Bytów 20 8 5 7 30:32 29

8 Błękitni 
Stargard 20 9 2 9 30:32 29

9 Znicz 
Pruszków 20 8 3 9 29:35 27

10 Elana Toruń 20 7 5 8 24:26 26

11 Garbarnia 20 6 7 7 20:23 25

12
Górnik 

Polkowice 20 6 6 8 32:24 24

13 Lech 
Poznań 2 20 6 6 8 24:258 24

14 Pogoń 
Siedlce 20 7 3 10 28:32 24

15 Stal 
Stalowa Wola 20 6 4 10 23:34 22

16 Skra 
Częstochowa 20 6 4 10 15:27 22

17 Legionowo 20 3 3 14 16:38 12

18
Gryf 

Wejherowo 20 2 4 14 14:41 10

M - Mecze 
rozegrane

W - Wygrane
R- Remisy

P - Przegrane
B - Bramki

Odwiedź sklep: www.sklep.gryfwejherowo.com.pl

1% 
na Wejherowski Klub Sportowy Gryf

Zachęcamy do oddania

nR kRs

0000275298

podatku
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w polsce to wciąż nowoŚĆ
Armwrestling, czyli siłowanie na rękę, 

to typowy sport walki, w którym oprócz 
siły niebagatelną rolę odgrywa technika, 
taktyka oraz odporność psychiczna. Wal-
czy się na prawą, jak i na lewą rękę. To 
sport popularny na całym świecie, w wie-
lu krajach na uczelniach sportowych 
funkcjonują katedry armwrestlingu. 
W Polsce jest to wciąż młoda dyscyplina, 
ale dynamicznie się rozwija.

– Polscy zawodnicy są w światowej czo-
łówce, a jeśli chodzi o organizację imprez, to 
świat uczy się od nas. Taka impreza jak mi-
strzostwa świata i puchar świata zawodow-
ców Złoty Tur World Cup to budżet liczony 
w milionach złotych. Nie oszczędzamy na 
oprawie zawodów, która jest bardzo spekta-
kularna, co w połączeniu z emocjonującymi 
walkami na rękę daje niepowtarzalny kli-
mat – mówi Paweł Podlewski, prezydent 
Federacji Armwrestling Polska.

euRopa i nie tylko
Na zawody do Rumi przyjechało ponad 

800 zawodników i zawodniczek z 34 kra-
jów. Pierwsze dwa dni zmagań należały do 

amatorów. W mistrzostwach świata wy-
startowało ponad 600 zawodników i za-
wodniczek – seniorzy, juniorzy, mastersi 
i grand mastersi oraz zawodnicy niepeł-
nosprawni. W każdej kategorii wiekowej 
zawodnicy byli podzieleni na wiele kate-
gorii wagowych, walczono na obie ręce, 
stąd też tak wiele kompletów medali.

Polska wystawiła zawodników niemal 
we wszystkich kategoriach, łącznie nasza 
reprezentacja liczyła 116 osób. Wielką 
siłę Polacy pokazali w kategoriach ju-
niorskich, w których zdobyli aż 73 me-
dale. To efekt pracy u podstaw Federacji 
Armwrestling Polska i stale rozwijające-
go się procesu szkoleniowego.

– W Polsce wciąż jest to sport amatorski, 
niemniej niemal dwudziestoletnia praca 
przynosi efekty. W całym kraju działa 
kilkadziesiąt klubów armwreslingowych, 
a sport ten uprawia ponad 1500 zawod-
ników i zawodniczek w różnym wieku – 
wylicza Paweł Podlewski.

walczą z pRzeciwnikiem 
i z choRobą

Polska federacja wielką wagę przywią-

zuje też do szkolenia i organizacji zawo-
dów armwrestlerów niepełnosprawnych. 
Efekty widoczne są podczas turniejów na 
całym świecie, na których nasi zawodni-
cy zdobywają grad medali. Nie inaczej 
było podczas mistrzostw świata w Rumi. 
Nasi reprezentanci w kategoriach dla 
osób niepełnosprawnych wywalczyli aż 
35 medali, w tym 14 złotych.

– Dla mnie, jak i dla wielu moich ko-
legów z reprezentacji, armwrestling to 
styl życia – mówi Maciej Gralak, który 
w Rumi zdobył dwa złote medale w kat. 
65 kg. – Na pierwszy trening w siłowaniu 
na ręce poszedłem w 2006 roku, rok później 
wystartowałem w pierwszym turnieju. Po-
czątki były trudne, bo częściej przegrywa-
łem niż wygrywałem i to mnie frustrowało. 
Mój tata nauczył mnie jednak cierpliwo-
ści i przekonywał, że efekty przyjdą. No 
i przyszły, to już mój piąty złoty medal mi-
strzostw świata. Walczę też w kategoriach 
dla zawodników pełnosprawnych, tutaj 
w Rumi zająłem czwarte miejsce na lewą 
rękę i piąte na prawą. Jestem zawodnikiem 
niepełnosprawnym, ale ograniczenia są tak 
naprawdę w głowie. Ten sport jest piękny, 
bo m.in. pozwala rekompensować braki 
wynikające z niepełnosprawności innymi 
czynnikami – dodaje zawodnik Arm Fa-
natic Sport Grudziądz.

siła jest kobietą
Także wśród seniorów Polska miała kil-

ku bohaterów tych zawodów. Z pewnością 
największą niespodziankę sprawiła Mał-
gorzata Ostrowska (Spartan Armwrestling 
Club Strzegom), która w kategorii 57 kg 
zdobyła mistrzostwo świata na prawą rękę 
i srebro na rękę lewą. Następnie zawod-
niczka ze Strzegomia spróbowała swych 
sił wśród zawodowców na turnieju Złoty 
Tur World Cup. Niesiona dopingiem pu-
bliczności piękna i silna Polka wzniosła 
się na wyżyny swoich możliwości i wywal-
czyła srebrny medal na prawą rękę.

– To piękne zwieńczenie mojej prawie 
16-letniej przygody z armwrestlingiem. 
Po tylu latach treningów zdobyłam swój 
pierwszy tytuł mistrzyni świata. Gdy sta-
łam na podium i słuchałam Mazurka Dą-
browskiego łzy cisnęły się do oczu, a ser-
ce mi buzowało. Kariery oczywiście nie 
kończę, te wyniki dały mi potężną dawkę 
wiary we własne możliwości i wiem, że 
jeszcze wiele mogę w tym sporcie osiągnąć 
– mówi Małgorzata Ostrowska.

Bohaterką mistrzostw była Marlena 
Wawrzyniak, najbardziej utytułowana 
polska armwrestlerka, która ma na swoim 
koncie tytuły mistrzyni świata, Europy oraz 
zwycięstwa w turniejach zawodowych. Za-
wodniczka klubu Arm Fanatic Sport Gru-
dziądz wraca z Rumi z czterema złotymi 
medalami, które zdobyła w rywalizacji na 
prawą i lewą rękę, zarówno wśród seniorek, 
jak i w kategorii Masters. Marlena miała też 
wystartować wśród zawodowców w turnie-
ju Złoty Tur World Cup, ale z powodu bólu 
w ręce musiała się wycofać.

– Byłam faworytką tych mistrzostw 
i najbardziej jestem zadowolona z tego, że 
udźwignęłam ten ciężar. W armwrestlingu 
na tym światowym poziomie głowa jest 
równie ważna co technika i siła – mówi 
Marlena Wawrzyniak.

staRcie tytanów
Bardzo widowiskowe walki toczył też 

klubowy kolega Marleny, Sławomir Malas. 
Zawodnik Arm Fanatic Sport Grudziądz 
zdobył mistrzostwo świata na lewą rękę 
w kat. 70 kg, pokonując w finale Husey-
na Amanli z Azerbejdżanu. Malas z bar-
dzo dobrej strony zaprezentował się także 
w rywalizacji zawodowców, gdzie doszedł 
do finału i na prawą, i na lewą rękę. Obie 
walki finałowe przegrał z faworyzowanym 
Mindaugasem Tarasaitisem (Litwa), ale 
z turnieju Złoty Tur wyjeżdża z dwoma 
srebrnymi medalami.

W Rumi świetnie walczył też Tomasz 
Szewczyk (SDS Tomaszów Mazowiecki), 
który w kat. 86 kg zdobył mistrzostwo 
świata na prawą rękę, a na lewą był trze-
ci. Wielki talent potwierdził również 
Piotr Harkabuzik, który od niedawna 
startuje wśród seniorów. Zawodnik klu-
bu Niedźwiedzie Orawy w pięknym sty-
lu wygrał kategorię 95 kg na lewą rękę.

Zwieńczeniem tego wielkiego świę-
ta armwrestlingu były finałowe walki 
kategorii Open (bez podziału na kate-
gorie wagowe) zawodowego turnieju 
Vendetta Top 8 organizowanego przez 
Professional Armwrestling League. Im-
prezy eliminacyjne odbyły się wcześniej 
w Chinach i Malezji, a finałowe walki 
o konkretne miejsca odbyły się właśnie 
w Rumi. Pojedynki te toczone są w for-
mule ArmFight, walka trwa 6 rund, 
a zawodnicy rywalizują na prawą rękę. 
To jest top of the top w tym sporcie, 
a w tej światowej elicie znalazł się Polak, 
Aleks Kurdecha. 29-latek zmierzył się 
w walce o 7. miejsce z legendą armwre-
stlingu, wielokrotnym mistrzem świata, 

zwycięzcą wielu turniejów zawodowych 
– Rustamem Babayevem z Ukrainy. 
Obaj dali świetną walkę, każda runda 
trwała bardzo długo, była niezwykle za-
cięta, ale ostatecznie to Kurdecha zwy-
ciężył 6:0. W walce o pierwsze miejsce 
potężny Levan Saginashvili (180 kg) nie 
dał szans Witalijowi Laletinowi (Rosja) 
i wygrywając 6:0, potwierdził swoją do-
minację w światowym armwrestlingu.

Siłacze z całego świata 
spotkali się w Rumi
rumia | 158 medali w amatorskich mistrzostwach świata, 3 medale w turnieju 
zawodowym oraz zwycięstwo w finale turnieju – tak można podsumować udział Polaków 
w czterodniowych zawodach w siłowaniu na rękę, które odbywały się w Rumi (5-8 grudnia).

fo
t. 

M
at

. o
rg

an
iz

at
or

ów

fo
t. 

M
at

. o
rg

an
iz

at
or

ów
fo

t. 
M

at
. o

rg
an

iz
at

or
ów

fo
t. 

M
at

. o
rg

an
iz

at
or

ów

tabel a wyników

Dorobek Polaków na mistrzostwach 
świata w armwrestlingu

seniorzy i seniorki – 6 złotych, 5  »
srebrnych, 5 brązowych

juniorzy i juniorki – 26 złotych, 25  »
srebrnych, 22 brązowe

masters i grand masters – 17 złotych,  »
10 srebrnych, 7 brązowych

niepełnosprawni – 14 złotych, 13  »
srebrnych, 8 brązowych

razem: 63 złote, 53 srebrne, 42 brązowe »

Dorobek Polaków w turnieju Złoty Tur 
World Cup Rumia 2019

Sławomir Malas – srebrny medal w kat. 70  »
kg na lewą rękę i srebrny medal na prawą rękę.

Małgorzata Ostrowska – srebrny medal  »
w kat. 57 kg na prawą rękę

Michał Bicki – czwarte miejsce w kat. 70  »
kg na lewą rękę

Piotr Beberok – czwarte miejsce w kat.  »
105 kg na lewą rękę.

Marek Majak – piąte miejsce w kat. +105  »
kg na lewą rękę

Magdalena Wędrowska – czwarte miejsce  »
w kat. 52 kg na lewą rękę

Wyniki Vendetta Top 8 Professional 
armwrestling League

O miejsca 7-8 – Aleks Kurdecha (Polska)  »
vs Rustam Babayev (Ukraina) – 6:0

O miejsca 5-6 – Dmitry Trubin (Rosja) vs  »
Tim Bresnan (USA) – 6:0

O miejsca 3-4 – Evgeniy Prudnik  »
(Ukraina) vs Kydrygali Ongarbaev 
(Kazachstan) – 4:2

O miejsca 1-2 – Levan Saginashvili  »
(Gruzja) vs Witalij Laletin (Rosja) – 6:0
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W hali sportowej Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 4 „Samocho-
dówce” w Wejherowie odbyło się 
szkolenie z piłki nożnej. Głów-
nym organizatorem spotkania 
był Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo–Wychowawczych 
w Wejherowie. Zajęcia popro-
wadzili trenerzy reprezentacji 
powiatu wejherowskiego z 2010 
rocznika w składzie Arkadiusz 
Janor i Dariusz German. Go-
ściem specjalnym szkolenia był 
Rafał Kaczmarczyk, były re-
prezentant Polski i zdobywca 

Pucharu Polski oraz zawodnik 
wielu klubów z polskiej ekstra-
klasy. Prowadzący przedstawili 
słuchaczom zarys programu Mo-
bilnej Akademii Młodych Or-
łów. Szkolenie było podzielone 
na dwie części - teoretyczną oraz 
praktyczną. Wśród słuchaczy 
znaleźli się nauczyciele, trenerzy 
oraz działacze sportowi z terenu 
całego powiatu wejherowskiego.

- Celem szkolenia jest promo-
cja tej dyscypliny sportu, a także 
opanowanie metod nauczania 
dzieci podstawowych elemen-

tów koniecznych do gry w piłkę 
nożną – mówi dyrektor PZPOW 
Andrzej Byczkowski. - Kolejne 
szkolenia przez nas organizo-
wane dla nauczycieli z terenu 
powiatu odbędą się w przyszłym 
roku. Jaka będzie ich tematyka, 
tego dowiemy się wkrótce. 

Poprzez takie spotkania na-
uczyciele i trenerzy starają się 
udoskonalać i wzbogacać swój 
warsztat pracy. Dotyczy to 
nie tylko osób zatrudnionych 
w PZPOW w Wejherowie. Każ-
dorazowo placówka zaprasza 

do wzięcia udziału w projek-
tach szkoleniowych wszystkich 
zainteresowanych pedagogów 
i wychowawców z terenu całego 
powiatu wejherowskiego. 

-Podziękowania należą się dy-
rekcji Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 4 w Wejherowie, a w szczegól-
ności wicedyrektorowi Cezaremu 
Lewandowskiemu, który udostęp-
nił nam nowo wybudowaną halę 
sportową oraz jej zaplecze na po-
trzeby naszego szkolenia – dodaje 
referent Bartłomiej Woźniak.

(DD)

zagRali o puchaR 
pRezydenta miasta
WejheroWo | Młodzi piłkarze rywalizowali w mikołajkowym 
turnieju piłki nożnej halowej.

Jak uczyć gry w piłkę nożną?
PoWiaT | W nowej hali Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie odbyło się szkolenie 
z dziedziny piłki nożnej dla nauczycieli, trenerów i działaczy sportowych.
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W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 odbył się Miko-
łajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta 
Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. 
W turnieju wzięło udział sześć drużyn z wejherowskich 
szkół podstawowych. Najlepszą drużyną okazała się repre-
zentacja Szkoły Podstawowej nr 11. Drugie miejsce zajęła 
drużyna z „ósemki”, a trzecie - drużyna z „dziewiątki”. 
Puchary, medale, statuetki oraz słodkie upominki ufundo-
wane zostały przez Urząd Miejski w Wejherowie, które wrę-
czał Michał Jeliński, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, 
Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki UM w Wejherowie 
oraz Piotr Litwin, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6.
/raf/

fot. UM Wejherowo

ReKlaMa 149/2019/Rl

Interesujesz sIę spOrtem?
Wyślij zdjęcie swojego 
ulubionego klubu!

redakcja@expressy.pl


