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III WejheroWska Gala sportu

Zorganizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Wej-
herowa Gala Sportu w Filharmonii Kaszubskiej była znako-
mitą okazją do zaprezentowania osiągnięć wejherowskich 
sportowców w 2019 roku, a także najlepszych trenerów, 
klubów i sponsorów. Tytuł Najlepszego Sportowca Wejhe-
rowa Roku 2019 otrzymał Marcin Chabowski. 
str. 8

WyremontoWane dWie ulice

W ubiegłym roku Reda pozyskała 
ponad  dwa  i  pół  miliona  złotych 
dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych. W całości pienią-
dze przeznaczono na budowę ulicy 
Polnej  i  Karłowicza.  W  poprzed-
nich latach inwestycja była finan-
sowana ze środków własnych.
str. 4

nagrody dla najlepszych

Za nami XI Rumska Gala Sportu 
i  dwudziesty  szósty  konkurs  „Na 
Najlepszego Sportowca i Trenera 
Rumi”.  Uroczystość  była  okazją 
do nagrodzenia najlepszych spor-
towców  i  trenerów,  a  także  osób 
działających  na  rzecz  rumskiego 
sportu.
str. 9

Już w marcu!

Zapraszamy do współpracy:
d.bieszke@expressy.pl

tel. 660 731 138

Dołącz do nas!
Bądź na bieżąco
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„Świadkowie historii” to kolejny (po serialu „Śladami 
dawnej Rumi”) miniserial dokumentalny autorstwa Darka 
Rybackiego, którego celem jest popularyzacja historii 
Rumi. Filmowy zapis wspomnień najstarszych mieszkań-
ców ma przede wszystkim posłużyć pasjonatom oraz 
zainteresować młodzież.
- Mieszkańcy miasta opowiedzą o tym, jak wyglądała 
Rumia w latach ich młodości - zapowiada Darek Rybac-
ki, pasjonat historii oraz autor serii. - Odcinki zostaną 
podane w przystępnej formie, możliwe będzie ich odsłu-
chanie także w formie podcastu.
Realizacja obu wspomnianych produkcji odbywa się 
w ramach Budżetu Obywatelskiego, gdzie zdobyły 
łącznie ponad 1500 głosów. Dowodem na zaintereso-
wanie mieszkańców historią miasta są również liczne 
interakcje na zamieszczane w mediach społecznościo-
wych Rumi stare fotografie, a także popularność serialu 
„Śladami dawnej Rumi”. W samym serwisie YouTube 
było to ponad 57 tysięcy wyświetleń.
- W ostatnich dziesięcioleciach utrwalił się stereotyp 
Rumi jako młodego miasta. Wiele osób wciąż uważa, że 
nasza historia rozpoczyna się w 1954 roku, czyli w mo-
mencie nadania praw miejskich. Nic bardziej mylnego. 
Pierwsze wzmianki o Rumi pochodzą z początku XIII 
wieku, już wówczas na naszych ziemiach funkcjono-
wał cysterski kościół. Niewiele młodsze jest Zagórze, 
które przez całe wieki pełniło w regionie ważną funkcję 
gospodarczą - mówi Darek Rybacki. - Wierzę, że znajo-
mość dziejów Rumi to ważne spoiwo społeczne, część 
naszej tożsamości. Wprawdzie w mieście nie pozostało 
zbyt wiele zabytków, ale na szczęście dużo interesują-
cych informacji wciąż można wydobyć z różnego rodza-
ju źródeł, także ze wspomnień mieszkańców.
Premiera nowego serialu dokumentalnego odbędzie się 
28 lutego o godzinie 18:30 w Stacji Kultura. W pierw-
szym odcinku „Świadków historii” o swoim życiu opowie 
Alfons Trocki - urodzony w 1921 roku mieszkaniec Białej 
Rzeki, który jako młody mężczyzna został wcielony do 
wojsk niemieckich i wysłany na front wschodni, gdzie 
omal nie zginął. Z kolei po otwarciu frontu zachodniego 
stanął po stronie aliantów, a tam przydzielono go do 1. 
Samodzielnej Brygady Spadochronowej. 
Wszystkie 24 odcinki „Świadków historii” będą regular-
nie publikowane w mediach społecznościowych oraz 
na miejskim kanale YouTube. Serial będzie również 
dostępny na cyfrowych nośnikach, które otrzymają m.in. 
rumskie instytucje kulturalne oraz szkoły. 
Łączny koszt realizacji projektu to 35 tysięcy złotych.
/opr. raf/

2. serial dokumentalny 
o historii miasta
rumia | niespełna dwa tygodnie dzielą nas od 
premierowego pokazu pierwszego odcinka „Świadków 
historii". to kontynuacja zeszłorocznego miniserialu.

fot. UM Rumia
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Odwiedź
naszą stronę

Zdjęcia Czytelników

Wszystkim Czytelnikom 
dziękujemy za przesłane zdjęcia

Pani Dagmara i Dominika

Pani korneliaPani izabela

Pan krzysztof

Pani marta Pani magDalena

FotograFujesz? uchwyciłeś zdjęcie kolizji 
drogowej? chcesz pochwalić się swoją 

codziennością? nie czekaj!  
WyŚlij nam zdjęcia na redakcja@expressy.pl
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Reda w akcji Forest Challenge

Takie wyzwanie, rzucone przez Urząd Miasta w Wejhero-
wie, podjęli pracownicy Urzędu Miasta w Redzie z burmi-
strzem Redy Krzysztofem Krzemińskim na czele. W środę 
po południu, ponad trzydziestoosobowa grupa urzędników 
wyruszyła na tereny leśne w Pieleszewie, od pętli autobu-
sowej przy ulicy 12 Marca, w kierunku drogi krajowej nr 
6. Zebrane śmieci posegregowano, zapakowano w worki 
i przygotowano do wywozu na składowisko. W sumie zebra-
no prawie 40 worków odpadów. 

-Lasy to nasze wspólne dobro, odwdzięczmy się im za to, 
co nam dają – mówi burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński. 
- Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze, wpływa ko-
rzystnie na klimat. Jest domem dla wielu gatunków roślin, 
grzybów i zwierząt. Las jest najlepszym miejscem do wypo-
czynku i rekreacji. Śmieci zupełnie do niego nie pasują.

Cała akcja trwała ponad godzinę, a po jej zakończeniu 
uczestnicy zdecydowali, że rzucą wyzwanie kolejnym insty-
tucjom. Do kolejnego Forest Challenge nominowani zostali 
Urząd Miasta w Rumi i Urząd Gminy Linia.  (DD)

AKCJA | „Forest Challenge” to internetowa akcja proekologiczna, polegająca na posprzątaniu wybranego 
miejsca w lesie, a następnie rzuceniu wyzwania innym, którzy także ruszą zbierać śmieci.
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Kwiatowa bardziej 
wyeksponowana
WEJHEROWO | Trwają prace związane z budową metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu 
w ciągu ul. Kwiatowej w Wejherowie. Władze miasta: roboty idą zgodnie z harmonogramem.

Do tej pory wybudowano 2/3 długości tunelu. 
Obecnie trwają prace związane ze zbrojeniem 
i szalowaniem stropu od strony ul. Kwiatowej. 
Te prace wykonano już od strony drogi krajo-

wej nr 6. Wykonawca inwestycji zobowiązał się 
zakończyć roboty do końca 2020 roku i uzy-
skać przejezdność tunelu.

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa, pogoda pozwala na reali-
zację prac budowlanych zgodnie z harmono-
gramem. Do tej pory większość prac trwała 
pod ziemią, czyli w miejscu niewidocznym dla 
mieszkańców. W tej chwili następuje betono-
wanie wiaduktu od góry, a następnie przekła-
dane będą tory, aby prowadzić prace na pozo-

stałym odcinku tunelu. 
- Mieszkańcy bardzo często pytają mnie, dla-

czego na węźle nikt nie pracuje – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
– Uspokajam mieszkańców, prace trwają, są 
uwarunkowane harmonogramem prac usta-
lonym przez PKP. Jest to konieczne, bo wszy-
scy chcemy, aby pociągi kursowały. Natomiast 
wtedy, gdy nikogo nie widać na budowie, prace 
trwają pod torami. 

/raf/

W południe zostanie odprawiona msza święta w kościele 
klasztornym św. Anny w intencji założyciela miasta Jakuba 
Wejhera oraz jego rodziny, a także udzielone błogosławień-
stwo boże dla miasta i jego mieszkańców.
Uroczystości z udziałem władz miasta i powiatu wejhe-
rowskiego, przedstawicieli Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego i pocztów sztandarowych rozpoczną się modlitwą 
i złożeniem kwiatów w krypcie grobowej rodziny Wejherów 
o godzinie 11:45. Następnie w świątyni o godzinie 12:00 
odbędzie msza z udziałem władz państwowych i samorzą-
dowych pod przewodnictwem zaproszonego duchownego.
Na zakończenie uroczystości odbędzie się okolicznościowa 
akademia na placu Jakuba Wejhera wraz ze składaniem 
kwiatów pod pomnikiem założyciela miasta i przemówie-
niami zaproszonych gości.
Przypomnijmy, że Jakub Wejher zmarł 21 lutego 1657 
roku w Gdańsku w wieku 48 lat. On i jego najbliżsi zostali 
pochowani w podziemiach zakonnych ojców franciszkanów 
w Wejherowie.
(DD)

rocznica Śmierci Wejhera
kultura | W niedzielę, 23 lutego, odbędą się uroczystości 
związane z 363 rocznicą śmierci jakuba Wejhera. 

fot. Daria Dunajska

Bądź 
na Bieżąco,
gdziekolwiek 
jesteś!
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W ubiegłym roku Reda pozyskała ponad dwa 
i pół miliona złotych dofinansowania z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. W całości pieniądze 
przeznaczono na budowę ulicy Polnej i Karło-
wicza. W poprzednich latach inwestycja była fi-
nansowana ze środków własnych, co oznaczało 

konieczność podziału na etapy.
-Budowa ulicy Polnej trwa już trzeci rok – 

mówi burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński. 
-  W pierwszym etapie, w 2018 roku wybudo-
wano ponad 600 metrowy odcinek, od prze-
jazdu kolejowego w kierunku ulicy Karłowi-

cza. Ulica zyskała nową nawierzchnię, a po 
stronie południowej jednostronny chodnik 
wraz z oświetleniem. 

Ponadto wykonano infrastrukturę wodno-
kanalizacyjną, co sfinansowała spółka PEWIK. 
W roku 2019 zrealizowano kolejne 300 metrów 
w kierunku ulicy Karłowicza. W tym etapie, 
za około 1 mln złotych wykonano prawie 280 
metrów asfaltowej jezdni, jednostronny chod-
nik z szarej kostki betonowej oraz wjazdy na 
posesje po obu stronach ulicy. Powstały też 
nowe sieci kanalizacji deszczowej i wodocią-
gowej. Droga została oświetlona  zgodnie z za-
leceniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 
z wykorzystaniem energooszczędnych opraw 
LED. Drugi etap budowy ulicy Polnej zakoń-
czono w grudniu. Wykonawcę trzeciego, naj-
dłuższego odcinka ulicy Polnej i Karłowicza, 
dofinansowanego kwotą ponad 2,5 miliona zł 
z Funduszu Dróg Samorządowych, wyłoniono 
pod koniec ubiegłego roku. Jest to firma z Linii. 
Dzięki łagodnej zimie prace cały czas trwają 
i powinny zakończyć się latem.

-Budujemy pozostały odcinek do końca ulicy 
Polnej wraz z ulicą Karłowicza – dodaje bur-
mistrz Krzysztof Krzemiński. -  W ramach tego 
etapu powstanie też chodnik i ścieżka rowero-
wa na całej długości ulicy. 

Niestety prace drogowe oznaczają utrud-
nienia dla kierowców. Władze miasta apelu-
ją o ostrożność i stosowanie się do oznaczeń 
zmienionej organizacji ruchu.
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Wyremontowana ulica 
Polna i Karłowicza
REDA | Urząd Miasta pozyskał ponad 2,5 mln. zł z Funduszu Dróg 
Samorządowych na modernizację ul. Polnej i Karłowicza.

OgłOszenie 340/2019/DBReklaMa  348/2019/DB OgłOszenie 11/2020/DB

praca 
czeka 
na ciebie!
Chcesz 
zawsze być 
najlepiej 
i najszyb-
ciej poin-
formow-
any? lubisz 
być w centrum wydarzeń? 
Chcesz uczestniczyć w tym, 
co najistotniejszego dzieje 
się w naszym regionie?
Dołącz do naszego zespołu 
i zostań dziennikarzem!
kogo szukamy? Przede 
wszystkim osób, które są 
dobrymi obserwatorami 
i potrafią to ubrać w słowa. 
Osób z pasją, które nie boją 
się nowych wyzwań. nie 
bez powodu bowiem wielu 
znanych dziennikarzy pod-
pisuje się pod sentencją: 
„dziennikarz to nie zawód, 
to charakter”. 
Jeśli zatem chcesz 
spróbować czegoś nowego 
– dołącz do nas! a ci, 
którzy się sprawdzą, mogą 
liczyć na stałe zatrudnienie. 

Nie czekaj - wyślij do 
nas swoje CV na adres 
rekrutacja@expressy.pl!

Czy tym razem znów 
padnie rekord? Tego 
dowiemy się już 
wkrótce, po prze-
liczeniu pieniędzy 
i podsumowaniu akcji. 
Przypomnijmy: akcja 
została zainicjowa-
na już 8 lat temu 
przez Elżbietę 
Wentę, właścicielkę 
Cukierni Wenta. Od 
początku została 
ciepło przyjęta przez 

mieszkańców Wejherowa (później także mieszkańców 
Gdańska i Łeby, gdy kolejne cukiernie włączyły się do 
akcji). I z roku na rok pobijano kolejne rekordy w kwocie 
przekazanych pieniędzy. 
W tym roku w czwartek od samego rana w Cukierni 
Wenta na Placu Jakuba Wejhera ustawiała się kolejka. 
Tego dnia królowały pączki – najpopularniejsze wciąż te 
z nadzieniem różanym, ale chętnie kupowane były też 
z kajmakiem, adwokatem, czekoladą, jabłkami, budyniem, 
posypane orzechami lub kawałkami czekolady i inne.  
5 proc. z każdego sprzedanego pączka przeznaczane jest 
na cele charytatywne. Pieniądze uzbierane w tym roku 
trafią do Klubu Integracyjnego TAO z Wejherowa. Każdy 
z klientów, którzy w Tłusty Czwartek odwiedził Cukiernię 
Wenta w Wejherowie, otrzymał symboliczną naklejkę. 
- To taki symbol, że jesteśmy już społecznością, która 
bierze udział we wspólnym dziele – wyjaśnia Elżbieta 
Wenta. - Trochę tak, jak w przypadku Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Razem robimy coś dobrego. 
Wręczenie symbolicznego czeku będzie miało miejsce 
w najbliższy czwartek. 
/raf/

Pączki, które Pomagają
WejheroWo | już po raz ósmy odbyła się akcja 
charytatywna super Pączki Pomagają dzieciom. 

fot. Rafał korbut
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Generał Haller, dokładnie jak przed 
stu laty, odwiedził Gdańsk, potem 
przejechał pociągiem do Pucka i wrzu-
cił zaślubinowe obrączki w morze. Jak 
Pan ocenia przebieg tegorocznych – 
wyjątkowych – uroczystości. 

- Przede wszystkim chciałbym podzię-
kować wszystkim, którzy się w te wydarze-
nia aktywnie włączyli. Czy to w Gdańsku 
w niedzielę, czy w poniedziałek w drodze 
do Pucka i w samym Pucku. W niedzielę 
na gdańskim dworcu mieliśmy prawdzi-
we tłumy ludzi – byli najmłodsi, seniorzy, 
nie brakowało całych rodzin. Wszyscy 
zwiedzali zabytkowy pociąg, brali udział 
w festynowych atrakcjach, świetnie się 
bawili. Tylko w grze miejskiej, która wio-
dła ulicami Starego i Głównego Miasta 
wzięło udział około 1200 osób! A kiedy 
po czternastej na przystrojony flagami 
i transparentami peron wjechał konno ge-
nerał Haller, to widziałem jakie wywarło 
to wrażenie na wszystkich zebranych. Dla 
mnie osobiście też był to niezwykle pod-
niosły i wzruszający moment. 

Przypomnijmy: sto lat temu Haller 
otrzymał obrączki właśnie od Polaków 
z Gdańska.

- Tak, odtworzyliśmy historyczną sce-
nę z 1920 roku, kiedy rządowa delegacja 
jechała z Torunia do Pucka. W pociągu 
z Hallerem był też m.in. minister spraw 
wewnętrznych Stanisław Wojciechowski 
(późniejszy prezydent Polski) i dr Stefan 

Łaszewski, wojewoda pomorski, który 
przed wojną siedzibę miał w Toruniu. 
W Gdańsku na pociąg czekały tłumy Po-
laków, lokalne władze i nowa administra-
cja województwa pomorskiego. Podczas 
spotkania na dworcu dwie platynowe 
obrączki z wygrawerowanym napisem 
„Gdańsk 10.2.1920 Puck” Hallerowi wrę-
czył dr Józef Wybicki, pierwszy starosta 
pomorski. To był bardzo odważny gest, 
pokazujący, że mimo decyzji o utworze-
niu Wolnego Miasta gdańszczanie czują 
się Polakami. Pewnie gdyby nie te ob-
rączki, wizyta Hallera w Pucku miałaby 
zupełnie inny przebieg. A dzięki nim 
doszło do symbolicznych zaślubin, któ-
re zapisały się na kartach historii i które 
wspominamy do dziś.

Przekazanie obrączek i festyn na 
dworcu to nie jedyne wydarzenie zor-
ganizowane przez Samorząd Woje-
wództwa Pomorskiego.

- Tego samego dnia, jeszcze przed 
południem odbyła się uroczysta sesja 
Sejmiku Województwa Pomorskiego 
z udziałem samorządowców z woje-
wództw Kujawsko-Pomorskiego i Za-
chodniopomorskiego. Po południu 
mieliśmy też w Dworze Artusa prezen-
tację książki „Powrót Pomorza w Gra-
nice Rzeczypospolitej”. To bardzo cie-
kawa publikacja przygotowana przez 
Cezarego Obracht-Prondzyńskiego 
i Krzysztofa Kordę, w której znalazło 

się wiele niepublikowanych dotychczas 
zdjęć i dokumentów historycznych. No 
a wieczorem w Filharmonii Bałtyckiej 
na Ołowiance odbył się niezwykły kon-
cert, podczas którego swoją prapremierę 

miała „Balticetta” – utwór skompono-
wany specjalnie na stulecie przez Leszka 
Możdzera. 

Wrażeń najwyraźniej nie brakowa-
ło. Ale było to dopiero preludium, 
bo główne uroczystości czekały nas 
wszystkich w poniedziałek.

- 10 lutego z samego rana wyruszyliśmy 
zabytkowym pociągiem do Pucka. Mimo 
wczesnej pory chętnych do podróży też 
nie brakowało, pociągiem jechało ponad 
200 osób. W wagonach było dość tłoczno, 
ale wszyscy pasażerowie mieli świetny na-
strój. Generał Haller (znakomicie zagrany 
przez rekonstruktora) przechadzał się po 
wagonach i nastrajał nas patriotycznie. 
Towarzyszyła mu inna historyczna postać 
– ksiądz Józef Wrycza. Kolorytu dodawali 
liczni Kaszubi przebrani w barwne stroje. 
Mieliśmy dwa postoje – w Gdyni i w Re-
dzie, ale warto podkreślić, że na całej tra-
sie pociąg witały tłumy ludzi, którzy stali 
nie tylko na peronach, ale czasem nawet 
w szczerym polu, machali do nas, uśmie-
chali się. I znów – było w tym przejeździe, 
w tej atmosferze, coś naprawdę wyjątko-
wego. A największy tłum przywitał nas na 
stacji w Pucku, skąd wspólnie, w pocho-
dzie, przeszliśmy na Rynek. 

Najważniejszym momentem było 
jednak odtworzenie historycznych za-
ślubin…

- Dla nas, jako organizatorów tej części, 

tak. Ale pamiętajmy, że wcześniej odbyły 
się równie ważne, oficjalne uroczystości 
z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Dopiero po nich generał Haller i jego żoł-
nierze ruszyli nad wody Zatoki Puckiej. 
Dokładnie w to miejsce, gdzie przed stu 
laty istniała baza wodnosamolotów. Obec-
nie jest to teren prywatny, niedostępny dla 
postronnych, więc tym bardziej się cieszę, 
że mogliśmy z niego skorzystać. I znów – 
mimo, że pogoda była równie kapryśna 
jak przed stu laty – frekwencja dopisała: 
na nabrzeżu zgromadził się tłum widzów, 
którzy mieli okazję zobaczyć, jak generał 
Haller wrzuca obrączkę w morską toń. 

Czy wraz z zakończeniem rekon-
strukcji zakończyły się rocznicowe 
wydarzenia?

- Największe emocje faktycznie już za 
nami, ale pamiętajmy, że czeka nas jesz-
cze powtórka gdańskiego koncertu Lesz-
ka Możdżera w Słupsku. A na początku 
lata – kolejny Światowy Zjazd Kaszubów, 
gdzie również będziemy nawiązywać do 
stulecia zaślubin. Natomiast jesienią (jeśli 
wszystko dobrze się potoczy) pojawią się 
pierwsze ze stu łodzi, które pomorskie sa-
morządy wspólnie zakupią w ramach pro-
jektu „100 łodzi żaglowych na 100-lecie 
zaślubin Polski z morzem”. To będzie taki 
trwały element, który – mam nadzieję - 
będzie nam przez lata przypominał o tym 
wyjątkowym jubileuszu, w którym wspól-
nie mogliśmy uczestniczyć. 

Takie święto zdarza się raz na sto lat!
Rozmowa z Mieczysławem Strukiem, Marszałkiem Województwa Pomorskiego.
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Zorganizowana pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Wejherowa Gala Sportu 
w Filharmonii Kaszubskiej była znako-
mitą okazją do zaprezentowania osiągnięć 
wejherowskich sportowców w 2019 roku, 
a także najlepszych trenerów, klubów 
i sponsorów. Tytuł Najlepszego Sportowca 
Wejherowa Roku 2019 otrzymał Marcin 
Chabowski, Najlepszego Trenera Kordian 
Zabrocki, a Najlepszej Drużyny – Tytani 
Wejherowo.

- Jesteście dumą tego miasta! - tak do 
sportowców i trenerów zwrócił się pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 

podczas Wejherowskiej Gali Sportu, wyra-
żając uznanie dla wszystkich sportowców, 
trenerów, działaczy sportowych i spon-
sorów, za wkład w rozwój sportu w mie-
ście podkreślając, że jest dumny z ich 
osiągnięć i cieszy go fakt, że w 25 klubach 
i stowarzyszeniach sport uprawia około 
1700 zawodników w różnym wieku.

Tytuł Najlepszego Sportowca Wejhero-
wa 2019 roku zdobył Marcin Chabowski, 
lekkoatleta  uprawiający biegi długo-
dystansowe, który jest wychowankiem 
Klubu Sportowego „Wejher” Wejherowo, 
a aktualnie reprezentuje barwy Stowarzy-

szenia Turystyczno- Sportowego „Pome-
rania” Szczecinek. 

Tytuł Najlepszego Trenera Wejherowa 
2019 roku  zdobył  Kordian Zabrocki, 
trener Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Basket Ósemka” Wejherowo. Natomiast 
wyróżnienie specjalne w tej kategorii 
otrzymał Marcin Gabryś – trener podno-
szenia ciężarów z Wejherowskiego Klubu 
Kulturystycznego i Sportów Siłowych 
„Apollo”. Wyróżnienia Specjalne Kapi-
tuły Konkursu za wieloletnią działalność 
sportową otrzymali: Sylwia Piotrowska 
(TKKF  Ognisko „Dębinki” Gdańsk) -  
kręglarstwo klasyczne i Marcin Liberadz-
ki (WKKiSS„Apollo” Wejherowo) – biegi 
ekstremalne.

Tytuł Drużyny Roku 2019 zdobyła dru-
żyna KS Tytani Wejherowo, której tre-
nerem jest Jakub Dulko. Wydarzeniem 
Sportowym Roku uznany został Festyn 
rekreacyjno-sportowy „Wejherowo Biega”, 
a wyróżnienie specjalne otrzymał Pomor-
ski Turniej Karate Tradycyjnego.

Sportową Nadzieją Wejherowa zo-
stał uznany Cezary Zabrocki (UKS Ba-
sket Ósemka), a wyróżnienie specjalne 
otrzymał Szymon Nowicki (UKS Basket 
Ósemka). Tytuł Najlepszego Sportowca 
Sportu Szkolnego zdobyła Oliwia Rol-
biecka (SP 11) za czołowe miejsca na mi-
strzostwach w lekkoatletyce. Tytuł Lidera 
Sportu Szkolnego zdobyła Szkoła Podsta-

wowa nr 8 w Wejherowie, a wyróżnienie 
specjalne otrzymał Powiatowy Zespół 
Szkół nr 4 w Wejherowie. 

W Gali uczestniczyli m.in. medalista 
olimpijski bokser Hubert Skrzypczak, za-
stępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, 
przewodniczący Rady Miasta Jacek Gafka, 
radny Rafał Szlas – przewodniczący Komi-
sji Zdrowia, Sportu i Rekreacji, dyrektor 
PZPOW Andrzej Byczkowski i inni. 

W części artystycznej wystąpili: woka-
listka Joanna Knitter,  karatecy Klubu Ka-
rate Wejherowo oraz tancerze dziecięcej 
grupy tanecznej WCK pod kierunkiem 
Elżbiety Czeszejko.
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III Wejherowska Gala Sportu
WEJHEROWO | Kolejny już raz najlepsi sportowcy, trenerzy i sponsorzy zostali uhonorowani przez władze miasta Wejherowa podczas dorocznej Gali Sportu. 
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Sportowcy i trenerzy z nagrodami
RUMIA | Za nami XI Rumska Gala Sportu i dwudziesty szósty konkurs „Na Najlepszego Sportowca i Trenera Rumi”. Wyboru dokonała kapituła powołana 
przez burmistrza miasta Michała Pasiecznego.

Uroczystość, która odbyła się w piątko-
wy wieczór w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi, była okazją do 
nagrodzenia najlepszych sportowców i tre-
nerów, a także osób działających na rzecz 
rumskiego sportu. Imprezie towarzyszyły 
wielkie emocje, odświętna oprawa i długie 
przygotowania, niczym przed ceremonią 
rozdania Oscarów. Nie co dzień zdarza się 

bowiem okazja do rozdania nagród w wy-
darzeniu, którego tradycje sięgają ponad 
ćwierć wieku, a dokładnie 26. lat. 

Po raz pierwszy w ramach Rumskiej Gali 
Sportu zostały wręczone nagrody i wyróż-
nienia burmistrza za osiągnięcia sportowe 
zawodnikom i trenerom biorącym udział 
we współzawodnictwie na arenie krajo-
wej, europejskiej i światowej. 

W tym roku kapituła konkursu przy-
znała nagrody w 14 kategoriach. Nagrody 
otrzymali m. in. najlepiej zapowiadający 
się sportowcy młodego pokolenia, mło-
dzieżowa i seniorska drużyna roku, a tak-
że najlepsze rumskie szkoły we współza-
wodnictwie sportowym województwa 
pomorskiego, sponsor, osobowość i wy-
darzenie sportowe roku. 

Ogłoszono także wyniki w najważniej-
szych kategoriach, czyli dla „Najlepszego 
Trenera i Najlepszego Sportowca roku 
2019”. Tytuł „Najlepszy Trener Rumi 
Roku 2019” otrzymali Paweł Nowak 
i Konrad Chromiński, zaś tytuł „Najlep-
szy Sportowiec Rumi Roku 2019” - Pau-
lina Damaske.

Galę uświetniła część artystyczna, pod-
czas której wystąpili: saksofonistka Pauli-
na Strzegowska-Skrzyńska, Zespół Tańca 
SPIN MOSiR Rumia, Uczniowski Klub 
Sportowy Masta Dance oraz Łukasz Rosz-
kowski i Marta Jasińska w pokazach tań-
ca na szarfach. Na zakończenie imprezy 
wszyscy zostali poproszeni do pamiątko-
wego zdjęcia i udziału w okolicznościo-
wym poczęstunku. W związku z nietypo-
wą datą wydarzenia nie zabrało również 
akcentów walentynkowych. Organiza-
torem Rumskiej Gali Sportu był MOSiR 
Rumia i Urząd Miasta Rumi.

Nazwiska nagrodzonych opublikowali-
śmy na naszym portalu GWE24.pl.
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Nowym Impulsem w podróż
POMORZE | Kolejny nowoczesny pociąg na pomorskich torach. Pasażerowie jeżdżą nim wcześniej, niż zakładano. 

Odbiór techniczny dziesiątego Impulsa odbył się 
w Nowym Sączu. Natomiast przez ostatnie dwa 
dni pociąg był sprawdzany jeszcze na pomorskich 
torach. W środę wyjechał już w pierwszy kurs na 
trasie do Słupska. 

Na Pomorze trafił ostatni z dziesięciu elektrycz-
nych pojazdów typu Impuls. Samorząd wojewódz-
twa pomorskiego odebrał pociąg od producenta we 
wtorek, 18 lutego 2020 roku. Pojazd obsługuje linię 
Słupsk – Elbląg i już wjechał na tory. Producent 
zrealizował zamówienie ponad siedem miesięcy 
przed terminem.

W lipcu 2018 roku Zarząd Województwa Pomor-
skiego podpisał z firmą Newag z Nowego Sącza 
umowę na dostawę pięciu fabrycznie nowych pocią-
gów elektrycznych z opcją zakupu kolejnych. Dzię-
ki uzyskaniu dodatkowych środków, możliwe było 
dokupienie kolejnych składów. Jesienią ub. roku za-
mówiony został ostatni, dziesiąty pociąg. W związ-
ku z tym na pomorskich torach od końca 2018 roku 
łącznie z odebranym pociągiem jeździ dziesięć naj-
nowocześniejszych Implusów.

Impulsy to jedne z najnowocześniejszych elek-
trycznych zespołów trakcyjnych (EZT), jakie kur-
sują po polskich torach. Nowe pociągi kosztowały 
samorząd województwa pomorskiego 221 mln zł. 
Pomorskie Impulsy mogą jeździć z prędkością na-
wet do 160 km/h. W każdym składzie jest 195 sta-
łych miejsc siedzących oraz co najmniej 20 miejsc 
dla rowerów. Wygodne, szerokie drzwi i obniżona 
podłoga ułatwiają wejście na pokład, także osobom 
niepełnosprawnym. Pociągi są klimatyzowane oraz 
wyposażone w monitoring i system dynamicz-
nej informacji pasażerskiej. Podróżni korzystają 
z wzmacniaczy sieci Wi-Fi. Na pokładzie dostępne 
są także defibrylatory.

– Cieszę się, że ostatni pociąg dotarł do nas tak 
wcześnie. Dokładnie 225 dni wcześniej niż zakłada-
ła umowa, co jest zjawiskiem niespotkanym w tego 
typu zamówieniach – mówi Mieczysław Struk, mar-
szałek województwa pomorskiego. – Nowy Impuls, 
tak jak poprzednie, będzie jeździł na trasie Słupsk-
Elbląg, a po planowanej elektryfikacji linii Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej część nowoczesnych 
pociągów na pewno pojedzie też w kierunku Kartuz 
i Kościerzyny – informuje marszałek Struk.

Cena jednego pociągu to 20 mln zł netto.
/raf/
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 
21 ust. 2  pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust.1 pkt 2-5, art. 46  pkt 1 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla mia-
sta Rumi dla strefy D.14.MNU, dla obszaru w rejonie ul. Świętopełka i ul. 

Malinowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 28.02.2020r. do 30.03.2020r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, 
w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie informacji Publicznej Miasta Rumi. 
informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami 
w sali nr 100 tutejszego Urzędu w dniu 10.03.2020r. o godzinie 14.00.
każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w dokumentów mogą być składane w formie pisemnej do 
dnia 21.04.2020r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

OgłOszenie 54/2020/DB
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 INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

NA KADENCJĘ 2020-2023

Uprzejmie informuję, iż kolegium sądu Okręgowego w gdańsku zgod-
nie z art. 168 ustawy o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r. poz. 
52, z późn. zm.) w dniu 30 stycznia 2020 r. podjęło decyzję o konieczno-
ści uzupełnienia listy ławników do sądów powszechnych okręgu gdań-
skiego na kadencję 2020-2023. Prezes sądu Okręgowego w gdańsku 
zwrócił się do Rady Miasta Wejherowa z pismem aby zgodnie z uchwałą 
kolegium sądu Okręgowego w gdańsku z dnia 30 stycznia 2020 roku 
w oparciu o art. 161 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych na ka-
dencję 2020-2023 w wyborach uzupełniających Rada Miasta Wejherowa 
powinna wybrać następującą ilość ławników:

- do sądu Rejonowego w gdyni – 1, w tym do orzekania w sprawach 
z zakresu prawa pracy – 1;
- do sądu Rejonowego w Wejherowie – 4.

informuję, iż nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń kandy-
datów na ławników do sądu Rejonowego w gdyni oraz do sądu Rejono-
wego w Wejherowie upływa z dniem 31 marca 2020 roku.
zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a tak-
że zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miasta Wejherowa po 31 marca 
2020 roku, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do 
zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO: 
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i oby-
watelskich;
2.  jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył 30 lat;
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka 
w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5. nie przekroczył 70 lat;
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków 
ławnika;
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna 
być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowni-
czych.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz 
w prokuraturze;
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można 
żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związa-
ne ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. funkcjonariusze służby Więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa.

nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właści-
wych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, 
zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii po-
litycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne 
prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej 
wyboru.
DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KAR-
CIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1. informację z krajowego Rejestru karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu 
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy 
rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona 
ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 
172 oraz z 2020 r.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania 
funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wnio-
sku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą 
nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia 
przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zareje-
strowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny 
odpis z krajowego Rejestru sądowego albo odpis lub zaświadczenie 
potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji doty-
czące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia 
przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imio-
na), nazwisko, numer ewidencyjny Pesel, miejsce stałego zamieszka-
nia i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających 
kandydata.

koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z krajowego Rejestru sądo-
wego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub 
ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. 

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobierać, po czym wypeł-
nione wraz z kompletem załączników składać w Kancelarii Ogólnej Urzę-
du Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 (parter) w zamkniętych 
kopertach z dopiskiem:

„kanDYDaT na łaWnika”

– w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30 – 17:00, od wtorku do 
piątku 7:30 – 15:30. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 
(0-58) 677 70 26 lub (0-58) 677 70 27.
Wszystkie potrzebne druki w formie elektronicznej dostępne są w Biulety-
nie informacji Publicznej gminy Miasta Wejherowa www.bip.wejherowo.pl.
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Pół wieku razem podążają przez życie
WEJHEROWO | Gratulacje i wyrazy uznania za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymały kolejne pary z Wejherowa.Kolejni długoletni małżonkowie zostali 

uhonorowani „Medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie” przyznanymi przez 
prezydenta RP. Podczas spotkania w wej-
herowskim pałacu prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt wyróżnił osiem par 
małżeńskich z okazji 50. rocznicy ślubu.

W trakcie uroczystości prezydent po-
gratulował małżonkom wielu lat wspól-
nej drogi, jednocześnie dziękując im za 
wytrwałość i umiejętność utrzymania 
związku małżeńskiego opartego na miło-
ści i wzajemnym zrozumieniu.

Z okazji 50. rocznicy ślubu medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie otrzy-
mali: Urszula i Leonard Browarczyk, 
Jadwiga i Benon Kiernikiewicz, Teresa 
i Jerzy Krzak, Amanda i Paweł Miotk, 
Czesława i Paweł Nowicki, Irena i Jan 
Sobczak, Maria i Paweł Sobieszek, Łucja 
i Stefan Wilimscy.

Wszyscy jubilaci otrzymali także kwiaty 
i upominki ufundowane przez Prezyden-
ta Miasta Wejherowa. Uroczystość, którą 

poprowadził kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Grzegorz Gaszta, uświetnił 

występ artystyczny wychowanków Po-
wiatowego Zespołu Placówek Oświatowo 

- Wychowawczych w Wejherowie.
/opr. raf/

Świetlica wiejska 15 lutego br. zapełniona była przez 
lokalnych najstarszych mieszkańców. Wraz z nimi świę-
towali i najserdeczniejsze życzenia złożyli wójt Henryk 
Skwarło i sołtys Zbychowa Robert Szreder wraz z radą 
sołecką. Najstarsi spośród przybyłych – Gertruda Gruba 
i Wacław Serwatko - otrzymali upominki i kwiaty. Po 
części oficjalnej wszyscy zasiedli do wspólnego stołu 
i uroczystej kolacji.
/UgW/

dzień seniora W zbychoWie
gm. WejheroWo | seniorzy z sołectwa zbychowo 
spotkali się, by razem celebrować dzień seniora. 

fot. Ug Wejherowo

Obserwuj nasz profil 
expressy.pl na issuu.com

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 21 lutego 2020 13

ReklaMa 50/2020/PR

 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W RUMI, 

PRZY UL. WŁADYSŁAWA IV, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

I - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Władysław IV, składająca się z działki nr 12 o powierzchni 548 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 
GD1W/00033562/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, działki nr 14/9 o powierzchni 73 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 
GD1W/00005770/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie i z działki nr 27/1 o powierzchni 41 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 
GD1W/00009339/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, o łącznej powierzchni 662 m2, obręb 12.
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. łokietka działki nr nr 12, 14/9 i 27/1 leżą w terenie ozna-
czonym symbolem 31 Mn - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. na działce nr 12 znajdują się dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
jedno z nich leży w granicy z działką nr 11.
Działy iii i iV ksiąg wieczystych kW gD1W/00033562/4, kW gD1W/00005770/0, kW gD1W/00009339/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 350.000,00 zł. Wadium 35.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

II - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Władysław IV, oznaczona jako działka nr 11 o powierzchni 568 m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej 
KW GD1W/00006958/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. łokietka działka nr 11 leży w terenie oznaczonym symbo-
lem 31 Mn - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
na działce nr 11 w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 2/42 biegnie przewód telekomunikacyjny. Ponadto w granicy z działką nr 12 znajduje się przyłącze 
kanalizacji sanitarnej. 
Dział iii i iV księgi wieczystej kW gD1W/00006958/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 300.000,00 zł. Wadium 30.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone odbędą się, według wyżej podanej kolejności, w dniu 27 marca 2020 roku od godziny 1000, w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Wadium należy wnieść do dnia 23 marca 2020 roku w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7 oraz na stro-
nach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 
szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać w Referacie gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, tel. 58/679-
65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Na pogrzebie kanonika żegnały tłumy wier-
nych, nie zabrakło też przedstawicieli gdańskiej 
kurii, w tym metropolity gdańskiego Sławoja 
Leszka Głodzia oraz redzkiego samorządu. 

Ksiądz Franciszek urodził się 23 stycznia 1948 
roku w Jastrzębiu, w powiecie brodnickim.  
Uczęszczał do Technikum Mechanicznego 
w Grudziądzu, jednak jego plany uległy zmia-
nie i w 1957 wstąpił do Seminarium Duchow-
nym w Pelplinie. Święcenia diakonatu przyjął 
w 1972 roku, zaś święcenia prezbiteratu w roku 
1973 w Pelplinie, z rąk biskupa chełmińskiego. 
Przez pięć lat był wikariuszem w Parafii pw. Św. 
Mikołaja Biskupa w Zwiniarzu koło Lubawy, 
skąd – w 1978 roku – przybył do Parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP i Św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej w Redzie,  z którą związał się na ko-
lejne 42 lata swojego życia kapłańskiego. Poza 
pracą duszpasterską w parafii, ksiądz Franci-
szek Lisiński pełnił funkcję kapelana Oddziału 
Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP Rumia-Reda. Gorliwa służba i za-
angażowanie księdza Franciszka zostało doce-
nione przez hierarchów i w roku 1989 biskup 
chełmiński Marian Przykucki uhonorował 
go tytułem Radcy Duchownego ad honores, 
a w roku 1993 - tytuł Kanonika Honorowego 
Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej przyznał 
księdzu Franciszkowi arcybiskup Metropolita 
Gdański Tadeusz Gocłowski. Ksiądz Kanonik 
Franciszek Lisiński zmarł 6 lutego.  W pamięci 
wiernych pozostał powiernikiem spraw ducho-
wych, cierpliwym i gorliwym spowiednikiem.fo
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Odszedł duszpasterz 
kilku pokoleń
REDA | W 73 roku życia i 47 roku kapłaństwa, po latach walki 
z ciężką chorobą zmarł jeden z najdłużej pracujących redzkich księ-
ży - ksiądz kanonik Franciszek Lisiński.  

PANi
BEACiE 

GALiŃSKiEJ

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

OJCA
wyrazy najgłębszego współczucia 

z powodu śmierci 

składają

OgłOszenie 52/2020/DB

pracownikowi
Urzędu Miejskiego w Wejherowie



zł tona, tel. 500 760 175

obsyPnik do bulew trzy rzędy oraz 
brony trójki, zawieszane, 890 zł, tel. 
600 667 860

blachy stalowe do wypieku, 60x40 
cm, tel. 794 642 709

Prasa Ferguson, duży podbieracz, 
2500 zł, tel. 506 250 477

sPrzedam pufę z pojemnikiem 

i oparciem 80 zł, tel. 507 486 424

sPrzedam tapczan niebieski 
80x185, 450 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, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
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

RÓŻNE

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

słoma w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

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

beczki plastikowe 200 l, na działkę, 
do wody, czyste, lub pod rynny, tel. 
511 841 826

sPrzedam 3 spinningi Dawia Mi-
kado, stan b. dobry, 100 zł/szt, tel. 
516 603 723

sPrzedam stół drewniany, rozkła-
dany IKEA, wymiary 30/155x80x75, 
stan b. dobry, cena do uzgodnienia, 
tel. 608 512 336

sPrzedam kamień polny, cena 130 

NIERUCHOMOŚCI

sPrzedam

Poszukuję WynająĆ

szukam kawalerki umeblowanej, 
ewentualnie pokoju gościnnego. 
PILNE! tel. 669-869-837

Wynajmę

rumia, pokój do wynajęcia, tel. 694 
642 709

kuPię

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

skuP mieszkań za gotówkę, w trój-
miescie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sPrzedam

skuP, złomowanie, kasacja aut, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

romet Ogar Caffe 124, 2019 r, blue/
black, 4T, cena 1002 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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.

SZUKASZ PRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!

jaWa typ 223, 1977 farbig Rote-
Creme, 2T, 2 os. OC, BT, cena 2123, 
Tczew, tel. 574 797 077

Piaggio/Vespa Ciao, skuter, 1 os. 
2T, 1995 r., czarny, cena 1599 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

skoda 105S, 39 lat, iGaS (BRC) cy-
tryna, cena 1887 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

kuPię

skuP aut za gotówkę, w trójmieście 
i okolicach tel. 507 741 990

skoda 1-5-120, 88-92 r., mms, tel.  
574 797 077

inne

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sPrzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 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 Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964
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WydzierżaWię

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

tel. 793-600-155

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

@expressy.pl

SMS



Pierwsza połowa spotkania w Stężycy to 
wyrównana gra obu ekip. Choć po obu 
stronach nie brakowało bramkowych 
sytuacji, to żaden z piłkarzy przebywają-
cych na murawie nie był wystarczająco 
skuteczny. Gole padły za to w drugiej 
połowie pojedynku. W 52. minucie spo-
tkania otwierające trafienie zanotował Fi-

lip Burkhardt. Goście musieli 
czekać na wyrównanie do 64. 
minuty. Wówczas efektywnym 
uderzeniem popisał się Szymon 
Nowicki. W 81. minucie meczu 
rezultat ustalił Jakub Poręba, który 
zagwarantował podopiecznym Łuka-
sza Kowalskiego zwycięstwo. 

interesujesz się 
Gryfem Wejherowo.

 chcesz pisać o swoim klubie.

zgłoś się do nas! 
gryf.wejherowo@pomorski-zpn.pl

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

Gryf wygrywa z Radunią 
II LIGA | Po ostatnim zwycięstwie ze Stolemem Gniewino Gryf podtrzymał passę wygranych 
sparingów. Tym razem podopieczni Łukasza Kowalskiego mierzyli się z trzecioligową Radunią 
Stężycą. Żółto-Czarni okazali się skuteczniejsi wygrywając 2:1.

www.sklep.gryfwejherowo.com.pl

1% 
na Wejherowski Klub Sportowy Gryf

zachęcamy do oddania

nr krs

0000275298

podatku

Porażka z concordią elbląg
„Nic nie może wiecznie trwać” - jak niesie jeden z klasyków polskie-
go rocka. Słowa te można odnieść do przerwanej serii sparingowych 
zwycięstw Gryfa Wejherowo. Po powrocie na zwycięskie tory i wygra-
nych ze Stolemem Gniewino oraz Radunią Stężycą Gryf Wejherowo 
uległ Concordii Elbląg 0:4. Godnym odnotowania jest fakt, że w Żołto-
Czarnych barwach zadebiutował junior – Mikołaj Formella, który jest 
związany z klubem ze Wzgórza Wolności od 2014 roku. 

Gryf Wejherowo: Dawid Leleń (46 Wiesław Ferra) - Kamil Kankowski (46 
Ryszard Lademann), Bartosz Gęsior, Marcin Burkhardt, Mariusz Sławek 
(46 Rafał Jahn) - Mikołaj Formella (46 Nikodem Sroka), Oskar Sikorski (46 
Jakub Godlewski), Jakub Pek (46 Dawid Pilarski), Karol Baranowski (46 
Daniel Kwidziński), Tomasz Kolus - Szymon Nowicki.

informacje dotyczące karnetóW

od 24 lutego można nabywać karnety na rundę 
wiosenną. karnety będą dostępne w godzinach 
8.00-17.00 w siedzibie klubu gryf Wejherowo 
(Wzgórze Wolności 1). Cena karnetu umożliwiającego 
uczestnictwo w 7 spotkaniach wynosi 70zł. 

Data Przeciwnicy Godzina

08.03.2020 Znicz Pruszków 14:00

15.03.2020 Pogoń Siedlce 14:00

29.03.2020 Błękitni Stargard 14:00

11.04.2020 Górnik Łęczna 16:00

25.04.2020 Stal Rzeszów 16:00

09.05.2020 Garbarnia Kraków 16:00

23.05.2020 Górnik Polkowice 16:00

harmonogram gier rundy Wiosennej :
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W mistrzostwach mogą wziąć udział pra-
cownicy administracji urzędów miejskich, 
gminnych, powiatowych i sejmików wo-
jewódzkich oraz radni. Istnieje możliwość 
wystawienia wspólnego zespołu przez kilka 
gmin lub miast z terenu powiatu. Warun-
kiem uczestnictwa jest udział co najmniej 3 
kobiet na boisku bez możliwości zmiany na 
mężczyzn. Nie mogą uczestniczyć zawod-
nicy Plus Ligi oraz I i II ligi PZPS. Uczest-
niczące drużyny zobowiązane są do wystę-
pów w jednolitych strojach. Dana kategoria 
będzie rozegrana przy zgłoszeniu mini-
mum 6 drużyn. Zawodnicy i zawodniczki 
mogą startować tylko w jednej kategorii 
wiekowej. W programie mistrzostw za-
planowano zwiedzanie unikatowego Aqu-
aparku w Redzie z rekinami i Aqua Spinner 
- jedynej w Europie obrotowej zjeżdżalni. 
Emocji na pewno nie zabraknie.

- Codzienna praca wymaga od działaczy 
samorządowych ogromnej koncentracji 
i wysiłku, szczególnie dla dobra społecz-
ności lokalnych, gdzie każda złotówka ma 
odbicie często w pojedyńczym, ludzkim 
losie, jest przyczyną stresu – mówi dyrek-
tor Mosir Jerzy Conradi. –Chcemy więc 
pozwolić im na nomen omen “odskok” od 
tej szarej rzeczywistości.

Gry eliminacyjne odbywają się w gru-
pach, następnie mecze o miejsca, w tym 
finał A i finał B. Mistrzostwa rozgrywa się 
do dwóch wygranych setów. Za wygrane 
spotkanie zespół otrzymuje dwa punkty, 
za przegrane jeden punkt, za oddanie spo-
tkania walkowerem zero punktów. O ko-
lejności miejsc w grupie decyduje większa 
liczba zdobytych punktów, a przy równej 

liczbie punktów wynik bezpośredniego 
spotkania, lepszy stosunek setów, lepszy 
stosunek małych punktów. Mecze o miej-
sca 5-8; 9-16 i następne rozgrywane będą 
do dwóch wygranych setów do 15 i tiebre-
ak do 11.5. Zgłoszenia w formie pisemnej 
do dnia 29 marca. Zawody rozegrane zo-
staną w dniach 16 - 19 kwietnia.

(DD)

Wkrótce ogólnopolskie 
mistrzostwa siatkówki
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Walczyli o puchar starosty

Nadzieje polskiej piłki

WEJHEROWO | Reprezentacja powiatu wejherowskiego wygrała II Turniej Charytatywny o Puchar Starosty 
Wejherowskiego Gabrieli Lisius w futsalu oldbojów. Podczas rozgrywek zbierano pieniądze na leczenie.

LUZINO | Już w najbliższy weekend w Luzinie odbędzie się już po raz 
jedenasty Turniej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego „Nadzieje Polskiej Piłki”. 

Turniej charytatywny odbył się w hali sportowej 
popularnej „Samochodówki”. Ale to kto wygrał nie 
było w tym dniu najważniejsze. Podczas sportowych 
zmagań zbierano środki finansowe na leczenie ab-
solwentki PZS nr 4 w Wejherowie Klaudii Gdań-
skiej, która uległa poważnemu wypadkowi samo-
chodowemu. Zawodnicy pokazali ogromne serca 
i potrafili połączyć sportową rywalizację ze szczyt-
nym celem. W turnieju wzięło udział pięć drużyn, 
które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. 
Uroczystego otwarcia rozgrywek dokonał wicesta-
rosta powiatu wejherowskiego Jacek Thiel. Wszyst-

kie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, które 
wręczył wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 4 w Wejherowie Cezary Lewandowski oraz refe-
rent ds. sportu i imprez sportowych w Powiatowym 
Zespole Placówek Oświatowo–Wychowawczych 
w Wejherowie Bartłomiej Woźniak. Organizatorem 
sportowej rywalizacji był Powiatowy Zespół Szkół 
nr 4 oraz Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo–
Wychowawczych. Warto dodać, że głównym inicja-
torem tego wydarzenia był Sławomir Walczewski, na 
co dzień strażnik miejski w wejherowskim ratuszu.

(DD)

sukces redzkich samorządoWcóW
TURNIEJ | W Starogardzie Gdańskim odbył się I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników 
Samorządowych z okazji 100 - Lecia Powrotu Starogardu Gdańskiego do Macierzy.

W turnieju ogromny sukces odnieśli samorzą-
dowcy w Redy, którzy w gronie ośmiu rywali-
zujących zespołów wywalczyli drugie miejsce. 
- Udział w turnieju to świetna okazja do 
budowania formy przed zbliżającymi się XXIV 
Mistrzostwami Polski Pracowników Samo-
rządowych w piłce siatkowej, które odbędą 
się już niebawem u nas, czyli w dniach 16-19 
kwietnia – mówi radny Andrzej Byczkowski. 
Redzki zespół pod dowództwem wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja 
Byczkowskiego, po wygraniu grupy i półfina-

łów, dopiero w finale musiał uznać wyższość 
zespołu gospodarzy ze Starogardu Gdań-
skiego. Mecz finałowy był niezwykle zacięty, 
z wynikami w obu setach po tiebreaku 26:28 
i 28:30. Oprócz drugiego miejsca w klasyfika-
cji ogólnej, najlepszym zawodnikiem turnieju 
został zawodnik z Redy Łukasz Ceyrow-
ski. W zwycięskim składzie wicemistrzów 
turnieju zagrali: Andrzej Byczkowski, Łukasz 
Ceyrowski, Piotr Sonnenberg, Roman Turek, 
Tomasz Wittbrodt, Simona Budzisz i Alek-
sandra Iwasiuta.

fot. UM Reda

POWIAT | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie ogłasza zapisy na XXIV Mistrzostwa 
Polski Pracowników Samorządowych w piłce siatkowej, które odbędą się w Redzie.

Z zaproszenia organizatora turnie-
ju Pawła Buzały skorzystało 18 drużyn 
z terenu całego województwa pomor-
skiego z rocznika 2011. Wzorem lat 
ubiegłych impreza została objęta patro-
natem honorowym przez wiele insty-
tucji i organizacji, dzięki czemu młodzi 
sportowcy mogą liczyć na atrakcyjne 
nagrody. Patronat honorowy objął  mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof 
Ardanowski, marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk, woje-
woda pomorski Dariusz Drelich, starosta 
powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius, 
- wójt gminy Luzino Jarosław Wejer, pre-

zes Pomorskiego ZPN Radosław Michal-
ski i Piotr Klecha – prezes Pomorskiego 
LZS. Ponadto nagrody dla młodych pił-
karzy ufundowała Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów. Początek imprezy, która 
odbędzie się w hali widowiskowo–spor-
towej GOSRiT im. Marszałka Macieja 
Płażyńskiego w Luzinie, zaplanowano na 
godzinę 8:30 w sobotę. Wszystkie me-
cze zakończą się w niedzielę około godz. 
17:00. Impreza organizowana przez GO-
SRiT Luzino oraz Akademię Piłkarską 
Karola Piątka i Kaszubskie Towarzystwo 
Sportowo–Kulturalne i Pomorski LZS.

(DD)

Więcej na naszym portalu:
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Wyślij zdjęcie ulubionego klubu!

interesujesz się sportem?

redakcja@expressy.pl


