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Dwa ważne wydarzenia miały miejsce w rumskim liceum nr 1. 
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi świętował jubileusz 70-lecia, 
jednocześnie oddano do użytku całkowicie nową część szkoły. 

Historia i nowoczesność
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Z myślą o dZieciach 

Celem akcji „Przerwa na wspólne czytanie” 
jest przede wszystkim popularyzacja wspól-
nego czytania książek przez dzieci i rodziców, 
a także wzbogacenie działów dziecięcych przez 
publiczne jednostki kultury.  

Walka trWa

W konkursie nagrodzonych zostanie 300 
bibliotek, które zdobędą najwięcej głosów. 
Pierwsze 50 placówek otrzyma 5000 zł na 
zakup książek przeznaczonych dla najmłod-
szych czytelników, a następne 250 bibliotek 
dostanie książki o wartości 300 zł. Dodat-
kowo zwycięskie jednostki pozyskają pufy, 
dzięki którym będą mogły urządzić kącik do 
wspólnego czytania. Obecnie Stacja Kultura 
znajduje się w drugiej setce, ale wciąż liczy na 
główną nagrodę. 

– Głosować można raz dziennie, codziennie. 
Zabawa trwa do 4 listopada. Więcej szczegó-
łowych informacji można znaleźć na naszej 

stronie www.bibliotekarumia.pl – podkreśla-
ją pracownicy Stacji Kultura. – Informujemy 
również, że głosy oddane na filię nr 1 oraz Sta-
cję Kultura zostaną po zakończeniu głosowa-
nia zsumowane – dodają.

Wyniki akcji zostaną ogłoszone 18 listopada.
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Nowy skład rady

Stacja Kultura 
walczy o głosy

Rumia | Zaledwie miesiąc temu, dzięki ogromnej mobilizacji mieszkańców i przedstawicieli 
władz miasta, w Rumi udało się wybudować Podwórko Talentów Nivea, czyli wyjątkowy plac 
zabaw. Teraz Miejska Biblioteka Publiczna ma szansę zdobyć książki dla dzieci. Urząd Miasta 
raz jeszcze prosi mieszkańców o udział w internetowym głosowaniu. 

Wygraj książki dla 
miejskiej biblioteki
WejheroWo | miejska biblioteka Publiczna 
w Wejherowie bierze udział w akcji kinder mleczna 
kanapka „Przerwa na wspólne czytanie”. 

Dzięki głosom internautów biblioteka może wzbogacić 
księgozbiór o nowe pozycje książkowe o wartości 5 tys. zł. 
W akcji nagradzanych jest 300 bibliotek, które zbiorą naj-
więcej głosów. 50 pierwszych bibliotek z rankingu otrzyma 
nawet 5 tys. złotych na zakup książek do wspólnego 
czytania z dzieckiem. Dodatkowo zwycięskie biblioteki 
otrzymają pufy, dzięki którym będą mogły urządzić w bi-
bliotece kącik do wspólnego czytania. Głosować można do 
4 listopada. Możesz oddać jeden głos dziennie.
“Wspólne czytanie przez dzieci i rodziców, to najpiękniej-
szy sposób na spędzanie wolnego czasu. Czytajcie na 
zmianę. Czytajcie na głosy. Zadawajcie pytania. Szukajcie 
odpowiedzi. Nic tak nie uczy empatii, nie rozwija wyobraźni 
i nie mówi „kocham Cię”, jak książka przeczytana razem”.
Strona głosowania: www.kinder.com
/UMW/

fot. UM Wejherowo
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Reda | Wybrano młodzieżową radę miejską piątej kadencji.

Wśród radnych znaleźli się: 
Kajetan Kołodziejski, Marta 
Kowaliszyn, Szymon Pobłocki 
i Maciej Zwara, którzy repre-
zentują uczniów szkół średnich, 
uczących się poza Redą. Szkołę 
Podstawową nr 2 w Młodzieżo-
wej Radzie Miejskiej reprezento-
wać będą: Mikołaj Kruger i Ma-
teusz Statkiewicz. Jeżeli chodzi 
o uczniów „trójki”, to radnymi 
zostali: Błażej Bojka, Aleksander 
Magiera i Marcel Szpak. W przy-
padku Szkoły Podstawowej nr 4 

wybory wygrali: Telimena Bro-
warczyk-Bogdziewicz, Miłosz 
Modzelewski i Agata Rybacka. 
Poza tym Młodzieżową Radę 
Miasta tworzyć będą: Agata Dre-
wa i Małgorzata Kloka ze Szkoły 
Podstawowej nr 5, a także Olaf 
Burzyński, Wiktoria Nawrocka 
i Piotr Puszczewicz ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 oraz Nadia Lu-
dzińska i Katarzyna Muzalewska 
z Powiatowego Zespołu Szkół 
w Redzie.
WA

Zrobiłeś ciekawe zdjęcie?
Wyślij do nas!
redakcja@expressy.pl
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Jubileusz i nowe sale
Rumia | Nie brakowało wspomnień, wzruszeń, gratulacji, a także życzeń kolejnych sukcesów – Liceum nr 1 
im. Książąt Pomorskich w Rumi świętowało 70-lecie. Podczas jubileuszu otwarto nowy budynek szkoły.

„Lubię wracać tam, gdzie byłem”  - takie 
było motto przewodnie uroczystości jubile-
uszowej. W tym wyjątkowym święcie szkoły 
uczestniczyło grono pedagogiczne i wielu 
zaproszonych gości: absolwenci, uczniowie, 
samorządowcy, dyrektorzy innych placówek, 
przedstawiciele służb (m.in. policji i straży 
pożarnej) i wielu innych. 

- Na przestrzeni tych 70 lat placówka bar-
dzo się zmieniała – powiedziała Lucyna 
Penkowska, dyrektor Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 w Rumi. - Zmieniali się uczniowie, 
nauczyciele, dyrektorzy, zmieniał się sposób 
nauczania i podstawa programowa. Zmieniał 
się też sam budynek szkoły, który wzboga-
cił się o halę gimnastyczną czy zewnętrzną 
strefę rekreacyjno-sportową. Najważniejsi 
jednak w tej całej historii są ludzie, którzy tę 
historię tworzyli i tworzą. 

Po powitalnych przemówieniach przyszedł 
czas na część artystyczną. Na scenie pojawiło 
się kilku artystów, którzy zachwycili i wzru-
szyli zebranych gości. Wszyscy występujący 
są absolwentami szkoły. 

Po części artystycznej dyrektor Lucyna 
Penkowska podziękowała Gabrieli Lisius, 
staroście wejherowskiemu, za środki finan-
sowe na rozbudowę szkoły. Nowy obiekt, 
który oddano właśnie do użytku, kosztował 
łącznie (inwestycja była realizowana w trzech 
etapach) prawie 6,5 mln zł.

– Rumska szkoła musiała być rozbudo-
wana, ze względu na niewystarczającą ilość 

miejsca do nauki – wyjaśnia Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. - Dlatego zapadła de-
cyzja o dobudowie dwóch nowych kondy-
gnacji i poddasza. Szkoła powiększyła się 
więc o trzy piętra z salami do zajęć dydak-
tycznych oraz pracowniami (komputerowa 

i językowe) i zyskała miejsce na nowoczesną 
bibliotekę. 

W budynku zainstalowano również windę, 
budynek jest dzięki temu w pełni dostosowa-
ny do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
/raf/

gmina WejheroWo 
śWiętuje 85-lecie
gm. WejheroWo | Wielkimi krokami zbliża 
się wielkie święto – w tym roku gmina wiejska 
Wejherowo świętuje 85 lat swojego istnienia.

Z tej okazji organizowane są 
liczne wydarzenia związane 
z obchodami jubileuszowymi. 
Jednym z nich był niedawno 
rozstrzygnięty konkurs fo-
tograficzny „Gmina Wejhe-
rowo w fotografii – Dawniej 
i Dziś”. Przed nami Turniej 
Wiedzy o Gminie, który 
zaplanowano na 8 listopada 

br. o godz. 17.00 w Bibliotece 
w Bolszewie. Z okazji 85 rocznicy powstania Gminy Wej-
herowo przeprowadzony zostanie także Gminny Konkurs 
Historyczny „Dzieje Gminy Wejherowo w latach 1934-
2019. 85 rocznica powstania Gminy Wejherowo”, którego 
organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brze-
chwy w Orlu. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół 
podstawowych z klas VIII, szczególnie zainteresowanych 
historią własnego regionu. Odbywać się będzie w dwóch 
etapach w następujących terminach. Na 30 października 
2019 r. zaplanowano II etap – gminny. Fundatorem nagród 
jest Gmina Wejherowo. Zaś zwieńczeniem tegorocznych 
obchodów 85-lecia będzie Uroczysta Sesja Rady Gminy 
Wejherowo, która odbędzie się 8 listopada br. o godz. 11.00 
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie, 
ul. Szkolna 13. Pod znakiem 85-lecia Gminy upłyną także 
tegoroczne obchody Święta Niepodległości: 10 listopada 
o godz. 11.15 odbędzie się Marsz Niepodległości z Placu 
Pamięci w Bolszewie do ArtParku, a 11 listopada o godz. 
18 zostanie odprawiona msza św. za ojczyznę w kościele 
parafialnym w Bolszewie. Szczegółowy program obchodów 
85-lecia Gminy i Święta Niepodległości można znaleźć na 
stronie internetowej: www.ugwejherowo.pl.  /UGW/

fot. Ug Wejherowo

reKlaMa  114/2019/rl
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d o d a j
ogłoszenie

szukam pracownika

Bezpiecznie i komfortowo
Reda | Do połowy grudnia mają potrwać prace związane z drugim etapem przebudowy układu 
drogowego ulicy Polnej. Inwestycja w całości realizowana jest z budżetu miasta.

W zakres przedsięwzięcia, którego wartość to 
około milion złotych, wchodzi budowa układu 
drogowego, czyli około 280 metrów asfaltowej 
jezdni, jednostronnego chodnika z szarej kost-
ki betonowej oraz wjazdów na posesje po obu 
stronach ulicy.

- Oprócz tego zaplanowano wyposażenie 
ulicy w sieć kanalizacji deszczowej oraz nową 
sieć wodociągową – informuje Halina Grzesz-
czuk, zastępca burmistrza Redy. - Nadto kon-
tynuowana będzie budowa oświetlenia, gdzie 
zgodnie z zaleceniami Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej wykorzystane zostaną energo-
oszczędne oprawy LED.

Inwestycję, podobnie jak pierwszy etap prac, 
zrealizowany w 2018 roku, miasto wykona 
w całości z własnych środków. Przy wsparciu 
z Funduszu Dróg Samorządowych ma być re-
alizowany kolejny etap przedsięwzięcia. Do-
finansowanie w wysokości blisko 2,5 mln zł 
miasto otrzymało na początku października.

- Uzyskane wsparcie umożliwi zrealizowa-
nie całości przedsięwzięcia – zapewnia Halina 
Grzeszczuk. - Wykonana zostanie pozostała 
część ulicy Polnej i ulicy Karłowicza wraz z in-
frastrukturą. Powstanie też chodnik i pojawią 
się ścieżki rowerowe po stronie południowej 

z pierwszego i drugiego etapu prac.
Budowa drogi wraz z chodnikami i ścieżką 

rowerową zdecydowanie poprawi bezpieczeń-
stwo oraz warunki życia okolicznych miesz-
kańców. Realizacja całości projektu nastąpi 
w 2020 roku.

rumia sZykuje się do śWiąt i sZuka WystaWcóW
rumia | choć za oknami jesień w pełni, to niektórzy już przygotowują się do świąt bożego narodzenia. Widać to nie tylko na 
sklepowych półkach oraz wystawach, ale i wśród lokalnych samorządów. Przykładem może być rumia, gdzie urząd miasta 
poszukuje wystawców zainteresowanych stworzeniem stoisk gastronomicznych i zapełnieniem strefy z rękodziełem.

nowa lokalizacja, te same założenia
Świąteczny jarmark, który przez ostatnie 
trzy lata gościł na placu przy skrzyżo-
waniu ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego, 
tym razem zostanie zorganizowany przy 
Miejskim Domu Kultury w Rumi (ul. Mic-
kiewicza 19) i potrwa od 13 do 15 grudnia.
Celem jarmarku jest wprowadzenie 
w mieście świątecznej atmosfery, jak 
również promocja regionalnych wyro-
bów, a także przedmiotów użytkowych 
i ozdobnych o charakterze bożonaro-
dzeniowym. 

czekają na chętnych
Obecnie gmina poszukuje wystawców, 
którymi zostać mogą osoby fizyczne, oso-
by prawne oraz jednostki nieposiadające 
osobowości prawnej – w tym przedsię-
biorcy. Nabór, który potrwa do 15 listopa-
da, ma umożliwić przede wszystkim wyło-
nienie partnerów gwarantujących wysoką 
jakość produktów. Regulamin oraz karta 
zgłoszenia dostępne są na stronie www.
rumia.eu. Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerami telefonów: 58 679 
65 71 oraz 58 679 66 01.

jest już wstępny plan
Jarmark rozpocznie się w piątek 13 
grudnia o godzinie 17:00, a zakończy 
w niedzielę 15 grudnia o godzinie 20:00. 
W programie przewidziano między inny-
mi przejazd świętego Mikołaja, występy 
artystyczne oraz zabawy i animacje dla 
dzieci. Osoby odwiedzające jarmark 
będą mogły również skorzystać z oferty 
gastronomicznej oraz zakupić wyjątkowe 
rękodzieła. Dodatkową atrakcją będą 
świąteczne iluminacje i okolicznościowe 
ozdoby.

fot. UM rumia

Startuje Senioriada 2019
Reda | Już po raz drugi w Redzie odbędzie się Senioriada. W programie 
wydarzenia znalazły się między innymi konsultacje, badania i wykłady. 

Senioriada 2019 odbędzie się 
w piątek 25 października w auli 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Re-
dzie. Podczas trwającego trzy 
godziny spotkania będzie okazja 
do wysłuchania wykładów doty-
czących zdrowia i zdrowego stylu 
życia, a także pomiaru ciśnienia 
krwi i zapoznania się z ofertą 
redzkich instytucji. 

Jak zapewniają organizatorzy 
przedsięwzięcia, nie zabraknie też 
wrażeń artystycznych i smaczne-
go poczęstunku. W ramach wy-
darzenia zorganizowany zostanie 
również koncert zespołu Alibi, 
który na scenie zaprezentuje mu-
zyczne hity PRL-u. Początek spo-
tkania o godz. 16. 
WA

Szukasz pracownika? Dodaj ogłoszenie! Wyślij SMS, wpisując EXP.PDP. i treść 
ogłoszenia  na numer 79657
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Świetlica osiedlowa na Osiedlu Sucharskiego
WejheRoWo | Zakończyła się budowa świetlicy osiedlowej. Inwestycja zrealizowana została w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

i. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1474./ oraz art. 10 i art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn. 
Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm../ zawiadamia, że w dniu 2019-10-15, na wniosek 
Prezydenta Miasta Wejherowa wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej pn.:

„Budowa ul. Łęgowskiego- połączenie drogowe pomiędzy ulicą Łęgowskiego, 
a węzłem drogowym „Węzeł Działki" w Wejherowie”

 na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Miasta Wejherowa określo-
nych poniżej:
A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. 04 działki nr ewid.: 160/2 (z podziału działki nr 160), 98/1 (z podziału działki 
nr 98), 99/1 (z podziału działki nr 99), 170, 156/42 (z podziału działki nr 156/40), 
42/58 (z podziału działki nr 42/1),
- obr. 05 działki nr ewid.: 17/15 (z podziału działki nr 17/6), 17/13 (z podziału działki 
nr 17/5), 17/19 (z podziału działki nr 17/12), 17/11, 17/17 (z podziału działki nr 
17/7),

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:*
- obr. 04 działki nr ewid.: 95, 97, 42/30, 42/31, 42/32, 98/2 (z podziału działki nr 98), 
99/2 (z podziału działki nr 99), 42/43, 156/41, 42/59 (z podziału działki nr 42/1),
- obr. 05 działki nr ewid.: 17/16 (z podziału działki nr 17/6), 17/14 (z podziału działki 
nr 17/5), 17/20 (z podziału działki nr 17/12), 17/18 (z podziału działki nr 17/7), 17/8, 
15/5, 15/16, 15/17, 15/23, 17/10,

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy 
administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników 
terenów objętych inwestycją o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie 
Wejherowskim Wydział architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 
4, w pokoju 212 w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne za-
strzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi interesanta na parterze, w pon.-czw 
w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu po-
stępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

 działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. 
U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 2019-10-16 na wniosek Bur-
mistrza Miasta redy, 84-240 reda ul. Pucka 9 wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -
pn. „Budowa ulicy 12 Marca- ul. Długiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. 

12 Marca z ul. Pucką w Redzie”

 na nieruchomościach gruntowych na terenie Miasta redy określonych poniżej:
A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. 02 działki nr ewid.: 204/13, 220/19, 525/2, 525/56 (525/45), 530/3, 533/3 
(533/2), 534/2, 535/9, 535/12, 535/29 (535/20), 535/31 (535/21), 535/33 (535/22), 
536/3

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:*
- obr. 02 działki nr ewid.: 186/13, 186/14, 187/1, 189/1, 204/1, 204/12, 204/14, 
205/1, 525/24, 525/50, 530/5, 530/7, 534/1, 535/8, 536/1, 536/5
* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy 
administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników 
terenów objętych inwestycją o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrze-
żeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem 
decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym 
niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. z aktami sprawy można zapoznać 
się w Starostwie Wejherowskim Wydział architektury i Budownictwa, 84-200 Wej-
herowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz. 8.00-15.30 (poniedziałek, środa, piątek), 
tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze 
Obsługi interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 
7.00-15.30 tel. 58 572-95-50
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu po-
stępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

W mieście powstało nowe miejsce 
spotkań dla mieszkańców. Obiekt posia-
da zaplecze gospodarcze, potrzebne do 
funkcjonowania istniejącego tam Placu 
Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka. 

Nowo powstała świetlica jest wolno 
stojącym budynkiem jednokondygna-
cyjnym. Do dyspozycji mieszkańców jest 
około 82 m kw. Wewnątrz pomieszcze-
nia znajduje się sala na około 45 miejsc, 
aneks kuchenny, pomieszczenie gospo-
darcze i łazienka. Przy budynku powstał 
zadaszony taras przed wejściem, a wokół 
świetlicy chodnik. W ramach inwesty-
cji, która kosztowała ok. 420 tys. zł,  po-
wstała kanalizacja sanitarna, deszczowa 
i wodociągowa, instalacja elektryczna 
i odgromowa, a także instalacja gazowa 
umożliwiająca ogrzewanie budynku pie-
cem z sieci gazowej.

Jak powiedział sekretarz miasta Bogu-

sław Suwara, obiekt zaprojektowany zo-
stał jako miejsce do spotkań dla miesz-
kańców, z przeznaczeniem na działalność 
kulturalno-oświatową i samorządową. 
Zostanie oddany do dyspozycji Rady 
Osiedlowej.

- Świetlica, która pełnić będzie wiele 
funkcji, powstała dzięki zaangażowa-
niu mieszkańców tego osiedla, którzy 
udowadniają, że wspólnie można zro-
bić wiele dla swojego otoczenia – mówi 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt. – Teren przy ul. Mostnika 
został zagospodarowany w komplekso-
wy sposób. Jest już boisko do gry, plac 
zabaw i siłownia zewnętrzna. Wartość 
tego projektu przekroczyła 200 tys. zło-
tych, a zatem była to kwota wyższa niż 
przewidywana w ramach budżetu oby-
watelskiego. Musieliśmy ją uzupełnić ze 
środków budżetu miasta. 

Autor zwycięskiego projektu, Dariusz 
Kreft, podziękował swoim sąsiadom - 
mieszkańcom osiedla - za aktywność 
i zaangażowanie podczas kolejnej edycji 
Budżetu Obywatelskiego.  

– Mam nadzieję, że mieszkańcy (za-
równo dzieci, młodzież i dorośli) będą 
zadowoleni i chętnie będą korzystali 
z tego obiektu – mówi Dariusz Kreft. 

W uroczystym otwarciu świetlicy wzię-
li udział mieszkańcy osiedla, zarząd Rady 
Osiedla Sucharskiego, której przewodni-
czy Iwona Musiał, Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa, 
Przewodniczący Rady Miasta Jacek 
Gafka oraz wejherowscy radni: Tomasz 
Groth, Leszek Szczypior, Czesław Ku-
kowski. Henryk Jarosz, radny poprzed-
nich kadencji przekazał do świetlicy 
dwie publikacje. 
/raf/
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Zdrowie   Uroda

Więcej technologii, mniej ruchu
Jak informuje Główny Urząd Staty-
styczny, niemal wszyscy Polacy mają 
w domu komputer, ¾ z nas posiada 
smartfony, a tysiące są uzależnione od 
dostępu do technologii. To wszystko 
powoduje, że nasze życie stopniowo 
przejmują maszyny, a my coraz mniej 
się ruszamy.

biorą sprawy w swoje ręce
W niedalekiej Gdyni przeprowadzono 
badania, z których wynika, że 50% 
tamtejszych dzieci cierpi na nadwagę, 
otyłość, nieprawidłowe ciśnienie tętni-
cze krwi bądź niewydolność fizyczną. 
Jest to jednak ogólnokrajowy problem. 
Polskie dzieci od kilku lat zaliczane 
są do najszybciej tyjących w Europie. 
Dlatego właśnie rodzice z Rumi wzięli 
sprawy w swoje ręce.
– Niedawno rozpoczął się rok szkolny. 
Nasze pociechy wygodnie wozimy do 
szkoły, by potem mogły kilka godzin 
siedzieć w ławce. Do tego dochodzą 
elektryczne hulajnogi czy rowery z aku-

mulatorem. Cieszymy się, kiedy dzie-
ci nie marudzą podczas niedalekiego 
spaceru do sklepu. Tak mija nam niemal 
cały tydzień, bo w weekend czeka nas 
kolejna odsłona sesji z Minecraftem czy 
Fifą. Z czasem trudnością jest pokonać 
dłuższy odcinek i sapiąc, przeklinamy 
czwarte piętro, że wyżej mieszkać się 
nie dało – mówi marlena adamusiak, 
koordynator parkrun Rumia. – Dlatego 
właśnie rozpoczęliśmy akcję, której ce-
lem jest zachęcenie młodych ludzi, a tak 
naprawdę całych rodzin, do systema-
tycznej aktywności na świeżym powie-
trzu, razem z parkrun Rumia – wyjaśnia.

aktywność, która łączy miliony osób
Parkrun to cykliczne wydarzenie, 
które narodziło się 15 lat temu w lon-
dyńskim Bushy Park. Co tydzień ten 
5-kilometrowy bieg gromadzi miliony 
uczestników w 1600 różnych lokaliza-
cjach, w 21 państwach świata. Warun-
kiem udziału jest jednorazowa reje-
stracja na stronie
www.parkrun.pl/rejestracja/

oraz posiadanie wydrukowanego 
kodu uczestnika. Dystans trzeba po-
konać na własnych nogach. Proste 
zasady, bezpłatnie, dla wszystkich.
W Trójmieście i okolicy znajduje się 
6 lokalizacji parkrun, są to: Tczew, 
Gdańsk, Gdańsk Południe, Gdynia, Ru-
mia i wejherowski park miejski. W całej 
Polsce jest 70 takich miejsc. Rumscy 
biegacze co sobotę spotykają w parku 
starowiejskim, by rozpocząć aktyw-
ność punktualnie o godzinie 9:00.
– Jeśli zastanawiacie się, czy wasze 
dziecko sobie poradzi, bo jest małe, 
to możemy wam zagwarantować, że 
da radę! Wy również! Pod warunkiem, 
że pozwolicie sobie spróbować – 
przekonuje koordynatorka. – Wszel-
kie granice są w naszych głowach, 
a metę parkrun można osiągnąć na 
wiele sposobów: spacerem, mar-
szem, truchtem, biegiem, biegiem 
z językiem wywieszonym do pasa, 
gawędząc z przyjaciółką czy też od-
powiadając na wszelkie pytania, jakie 
wpadną po drodze do głowy sied-

miolatkowi. Jeśli obawiacie się, że 
będziecie ostatni na mecie, to nie ma 
na to szans. Miano ostatniego bierze 
na siebie zamykający biegacz, który 
dba o bezpieczeństwo i dobrą atmos-
ferę na końcu stawki. W biegu można 
też uczestniczyć jako wolontariusz, 
pomagając przy jego organizacji. Co 
tydzień w naszych spotkaniach biorą 
udział całe rodziny, a dla wielu ro-
dziców i dziadków jest to początek 
sportowej przygody – uzupełnia ru-
mianka.

nagrody czekają
To jednak nie koniec zalet tej akcji. 
Znając kolekcjonerską naturę czło-
wieka, organizatorzy parkrunu przy-

gotowali specjalne paszporty, w któ-
rych dzieci zbierają punkty za udział 
w biegu czy wolontariacie, a następnie 
wymieniają je na nagrody.
– Za 6 przebytych parkrunów dzieci 
otrzymują szóstkę z WF-u jako dodat-
kową aktywność. Po 10 biegach mogą 
liczyć na białą juniorską parkrunową 
koszulkę, po 50 czerwoną, po 100 
czarną i po 250 zieloną. Natomiast 
za 25 wolontariatów elitarną fioleto-
wą – wymienia Marlena Adamusiak. 
– Dlatego w trosce o dobrą kondycję 
naszych pociech oraz wspólnie spę-
dzony czas, zapraszamy wszystkich 
do udziału w parkrun. Do zobaczenia 
w sobotę, w parku, koniecznie przed 
godziną 9:00 – podsumowuje.

Szóstka z WF-u za udział 
w sobotnich biegach
Rumia | Niewydolność fizyczna, nadwaga, podwyższony poziom cholesterolu czy cukrzyca – to 
tylko niektóre spośród licznych przypadłości, które dotykają coraz młodszych Polaków, w tym 
mieszkańców Rumi. Receptą na te oraz inne dolegliwości jest aktywność na świeżym powietrzu. 
Właśnie dlatego biegacze z parkrun Rumia realizują akcję „6 za 6”, która skierowana jest do uczniów.

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 p
ry

w
at

ne
 –

 M
ar

le
na

 a
da

m
us

ia
k 



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 25 października 20198

Luzino | Klasy pierwsze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie przystąpiły do jubileuszowej, dziesiątej edycji 
projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”, pod honorowym patronatem Pierwszej Damy Agaty Kornahauser-Dudy.

W Luzinie ruszył program 
edukacji zdrowotnej
Projekt Fundacji Banku Ochrony Środo-
wiska powstał w odpowiedzi na problem, 
jakim jest nadwaga i otyłość wśród dzie-
ci w wieku szkolnym. W ciągu ostatnich 
20 lat liczba dzieci dotkniętych otyłością 
lub nadwagą wzrosła trzykrotnie. Szkoła 
w Luzinie chce to zmienić, poprzez wska-
zywanie dzieciom przewagi warzyw i owo-
ców nad słodyczami.
-Naszym głównym celem jest wykształ-
cenie u uczniów postaw prozdrowotnych 
poprzez uczenie zasad zdrowego od-
żywiania i przekazywanie wiedzy na te-
mat produktów, służących zdrowiu i dla 
zdrowia szkodliwych – wyjaśnia nauczy-
cielka Agata Frankowska. 
Do projektu klasy pierwsze wprowadziły 
„piątkowe dni zdrowia”, podczas których 
dzieci mają okazję własnoręcznie przy-
gotować zdrowe soki, sałatki, przekąski, 
a nawet chipsy.  Oprócz specjalnych lekcji 
na temat zdrowego stylu życia, odżywia-
nia i aktywności fizycznej, odbywają się 
konkursy tematycznie. Dodatkowo szkoła 
w trakcie wywiadówek zorganizuje forum 
dla rodziców, którzy otrzymają informacje 
o programie i przewidywanych działa-
niach.  -Ostatnim etapem projektu będzie 
promocja zdrowia wśród całej społeczno-
ści szkolnej, nie tylko wśród uczniów ale 

i pracowników i przekazanie im zdobytej 
wiedzy – dodaje dyrektor szkoły Kazi-
mierz Bistroń. 
Oprócz tego projektu szkoła realizuje inne 

programy prozdrowotne jak „Warzywa dla 
szkół” czy „Mleko z klasą”, dzięki którym 
dzieci codziennie otrzymują mleko oraz 
świeże warzywa i owoce.  (DD)
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Jesień – czyli
czas na dynię
Jesienna słota i długie wieczory to doskonały 
czas, żeby spędzić trochę czasu w kuchni 
i przygotować coś wyjątkowego. A właśnie jesień 
jest porą roku, kiedy warto sięgnąć po dynię. 

Z dyni można przygoto-
wać wiele potraw, zarów-
no obiadowych, jak zup, 
a nawet ciast. Ale to nie 
wszystko – z dyni można 
przygotować też aroma-
tyczną konfiturę, która 
doskonale komponuje się 
z z ciastem drożdżowym. 
Składniki: 1 kg dyni, 1 
szklanka cukru, 1 szklanka 
wody, 1 łyżeczka cyna-
monu, 2 gwiazdki anyżu, 
ciastko drożdżowe z kru-
szonką (może być wykona-

ne własnoręcznie, ale może też być to opakowanie ciasta 
drożdżowego z kruszonką). 

PrzyGotoWanie: Dynię obieramy, wykrawamy z niej 
miąższ i kroimy w kostkę. Przekładamy do rondelka 
i zalewamy szklanką wody. Dodajemy gwiazdki any-
żu. Gotujemy pod przykryciem aż dynia będzie bardzo 
miękka. Po ok 20 minutach gotowania wyciągamy anyż, 
dodajemy cukier oraz cynamon i całość blendujemy na 
jednolitą masę. Całość zagotowujemy i dusimy na małym 
ogniu przez ok. 40 minut, mieszając co kilka minut. Po 
tym czasie zdejmujemy z ognia i przekładamy do słoicz-
ków. Aby wydłużyć termin do spożycia konfitury słoiczki 
należy poddać pasteryzacji, zagotowując je. Podajemy ją 
jako element słodkiego śniadania w towarzystwie ciasta 
drożdżowego z kruszonką. Smacznego!
/raf/
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Osoby cierpiące na problemy zdrowotne powinny w szczególny sposób dbać 
o swoją dietę. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku chorób metabolicznych, 
takich jak cukrzyca. 

Dieta diabetyka – co warto wiedzieć?

Głównym źródłem energii są węglowodany. Za-
leca się spożywanie węglowodanów złożonych, 
które w procesie trawienia rozbijane są do cu-
krów prostych i dzięki insulinie przedostają się 
do komórek, odżywiając je. Im bardziej złożo-
ne węglowodany, tym proces ich trawienia jest 
dłuższy, a tym samym poziom glukozy we krwi 
wzrasta powoli i dłużej utrzymuje się na stałym 
poziomie. Węglowodany złożone znajdziemy 
m.in. w razowym pieczywie, kaszach, ciemnych 
makaronach i brązowym ryżu.
Źródłem białka w menu osób z cukrzycą powin-
no być: chude mięso, drób, dobrej jakości wędli-
ny oraz ryby. Zaleca się wybieranie tłustych ryb, 
bogatych w kwasy omega-3. Wartościowym źró-

dłem białka są także warzywa strączkowe, tofu 
i komosa ryżowa oraz produkty mleczne. 
W racjonalnym odżywianiu osoby z cukrzycą, 
ogromną rolę odgrywają warzywa, które zawie-
rają mniej węglowodanów niż owoce. Jednocze-
śnie zawierają one błonnik, zapewniający uczucie 
sytości i spowalniający wchłanianie węglowoda-
nów. Uważać trzeba na owoce, które zawierają 
spore ilości fruktozy i glukozy. 
Tłuszcz to składnik, który nie sprzyja zdrowiu 
diabetyka. Lepiej unikać tłuszczów zwierzęcych, 
boczku, kiełbas i słoniny, w zamian wybierać 
te pochodzenia roślinnego – oliwa do sałatek, 
a w ramach przekąski orzechy – kaloryczne, ale 
bogate w tłuszcze omega-3.  /opr. raf/
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Wygraj voucher
do FactoryMed!

Uwaga – konkurs! Do wygrania 
jeden z trzech voucherów na 
dowolną usługę do Centrum 
Zdrowia i Rehabilitacji Fac-
toryMED w Wejherowie. 
Co należy zrobić, 
żeby wygrać 
voucher? 
Przede 
wszystkim 
zajrzeć na nasz 
portal GWE24.
pl. Dziś (w piątek) 
po godz. 12.00 
napiszemy, jakie są 
zasady konkursu i co 
trzeba zrobić, by wziąć 
w nim udział. A zatem – 
nie zapomnij zajrzeć na 
GWE24.pl!
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Medale Róży dla małżonków-jubilatów
WejheRoWo | Małżonkowie-jubilaci, którzy przeżyli ze 
sobą wspólnie 50 lat, otrzymali Medale  Róży „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”, nadane przez Prezydenta RP. 

Medale jubilatom wręczył prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
podczas uroczystości w wejherowskim 
muzeum.

W trakcie uroczystości, którą prowa-
dził kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Grzegorz Gaszta, prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt pogratulował mał-
żonkom wielu lat wspólnej drogi życio-
wej i podziękował jubilatom za wytrwa-
łość i umiejętność utrzymania związku 
małżeńskiego opartego na miłości i wza-
jemnym zrozumieniu.

- Życie pokazuje że trzeba umieć przejść  
drogę życiową razem wspierając  się wza-
jemnie i ufając sobie. Państwo jesteście  
przykładem, że razem można pokonywać 

wszelkiego rodzaju trudności i stanowić 
przykład dla młodszych par w związkach 
małżeńskich. Życzę Państwu kolejnych 
dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia, ra-
dości, uśmiechu i zadowolenia z życia 
w naszym mieście - mówił prezydent 
Krzysztof Hildebrandt wręczając jubila-
tom medale, upominki i kwiaty.  

 Medalami zostali uhonorowani: Mał-
gorzata i Jan Bianga, Urszula i Włady-
sław Hinz, Janina i Zygmunt Kałduńscy, 
Teresa i Antoni Kass, Łucja i Edward 
Kostenccy, Irena i Andrzej Litwin oraz 
Jadwiga i Zbigniew Żurawieccy.

- Bardzo przeżywam tę uroczystość, tak 
jakbym poszła drugi raz do ślubu. Cieszę 
się, że Pan Prezydent pamiętał o naszej 

rocznicy - mówi Małgorzata Bianga, a jej 
mąż zapytany o receptę na długoletnie 
pożycie małżeńskie odpowiada, że naj-
ważniejsze są kompromisy.  

W imieniu odznaczonych podzięko-
wanie dla Prezydenta Miasta Wejherowa 
i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
wygłosiła Łucja Kostencka. W koncercie 

dla jubilatółw i gości wystąpili Dominika 
Abramczyk (śpiew) i Krzysztof Pawłow-
ski (gitara). 
/raf/
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rZeźby uPięksZają 
gminę WejheroWo
gm. WejheroWo | Za nami kolejne wydarzenie, którego 
pokłosiem są rzeźby, coraz liczniej pojawiające się na 
terenie całej gminy Wejherowo.

W ub. miesiącu w Bieszkowicach, Gościcinie i Bolsze-
wie odbywały się pokazy i warsztaty rzeźbiarskie w ra-
mach VI Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeź-
biarskiego pod hasłem „Kaszuby w drewnie zaklęte”. 
Imprezie towarzyszyły występy zespołów regionalnych 
oraz warsztaty ekologiczne dla dzieci. Organizatorzy 
zapewnili niezapomniane pokazy i umożliwili chętnym 
osobom wzięcie udziału w rzeźbieniu. Rzeźbiarze 
z kilku krajów, m.in. artyści z Niemiec, Białorusi, Rosji, 
Ukrainy, Hiszpanii oraz ze wschodu Polski wykonali 
dzieła, które przyozdobią sołectwa gminy Wejherowo. 
Plener zorganizowało Stowarzyszenie Grupa Rozwoju 
Lokalnego „Pradolina Łeby”.
Kolejne prace rzeźbiarskie powstawały podczas Kon-
gresu Kultury Gorczańskiej w gminie Ochotnica Dolna. 
W pierwszej połowie października rzeźbiarze działają-
cy przy Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo 
oraz rzeźbiarze z Ochotnicy Dolnej pracowali wspól-
nie nad swoimi dziełami. Podczas kongresu powstały 
także prace malarskie artystów z gminy Wejherowo. 
Wydarzeniu towarzyszyło wiele innych atrakcji, w tym 
wspólny występ Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo 
z Orkiestrą Dętą OSP Ochotnica Dolna, który odbył 
się podczas oficjalnego otwarcia Kongresu Kultury 
Gorczańskiej, organizowanego przez Wiejski Ośrodek 
Kultury w Ochotnicy Dolnej oraz Gminę Ochotnica 
Dolna.
/UGW/

fot. Ug Wejherowo
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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 i art. 48 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: 
ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rumi w rejonie ulicy 
Katowickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 04.11.2019r. do 03.12.2019r.
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 do-
stępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowi-
sku 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 rozwiązania-
mi w sali nr 100 tutejszego Urzędu w dniu 12.11.2019r. 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 24.12.2019r. na adres: Urząd Miasta rumi, 84-230 rumia, ul. Sobie-
skiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta rumi.

Redzkie Impresje
Reda | W auli Szkoły Podstawowej nr 4 można było podziwiać wystawę 
Stowarzyszenia Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt”. 
Uroczysty wernisaż zorganizowany został w ubiegły piątek.

Redzkie Impresje to cykliczna wystawa artystów 
profesjonalistów i amatorów. Tegoroczna ekspozy-
cja odbyła się pod hasłem: „Obraz i muzyka – mowa 
duszy i wyobraźni”, a piątkowy wernisaż połączono 
z 15-leciem działalności Stowarzyszenia Twórców 
Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt”.

Długoletnią działalność Stowarzyszenia zebranym 
w auli Szkoły Podstawowej nr 4 przedstawiła Beata 
Zawal-Brzezińska. Po prezentacji podziękowano 
autorom prac, które prezentowane były w ramach 
wystawy.  W tym roku swoje dzieła zaprezentowało 
dwudziestu pięciu członków Stowarzyszenia, a tak-

że grupa z warsztatów malarsko – rysunkowych, 
przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
indywidualni twórcy rękodzieła i malarstwa, w sumie 
blisko czterdziestu artystów.

Mecenat artystyczny wystawy objęli: Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, Urząd Miasta w Redzie, 
Różane Centrum Róży Melcer, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 4. Oprawę artystyczną wernisażu zapewnił 
Tomasz Fopke, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej, któremu na scenie 
towarzyszyła Zuzanna Lisicka. 
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sowo i mieszkaniowo, zmotoryzowa-
nego. Na SMS nie odpowiadam, tel. 
881 237 164

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

RÓŻNE

sPrZedam drewno opałowe, ga-
łęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, tel. 729 
888 783

brycZka na drewnianych kołach do 
odnowienia 1950 zł, do negocjacji, tel. 
600 667 860

oPryskiWacZ 400 l, 1550 zł, ma-
szyna do siana, 1200 zł, tel 600 667 
860

gWiaZda czwórka do siana oraz 
brony trójki po 580 zł, tel. 600 667 
860

kuPię płyty kompaktowe (CD) nie-
zniszczone, anglojęzyczne, tel. 605 
966 593

sZlifierka 450 zł, Szemud, tel. 510 
751 837

NIERUCHOMOŚCI

sPrZedam

sPrZedam działkę budowalną, 
Częstkowo, 1000,2. cema 52 zł za m2, 
tel. 510 751 837

PosZukuję WynająĆ

PosZukuję do wynajęcia mieszka-
nie 2 pokojowe w rozsądnej cenie, tel. 
605 966 593

Wynajmę

rumia, pokój do wynajęcia, tel. 694 
642 709

MOTORYZACJA

sPrZedam

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

jaWa typ 220, 1988 r., farbig Blau-
Zitrone, 2T, 2 os., OC, cena 4000 zł, 
Gdańsk, tel. 574 797 077

kuPię

inne

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!

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 

sPrZedam tv sony 29 cal, cena 300 
zł, tel. 502 286 524

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

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

TOWARZYSKIE

WdoWa pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego finan-
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słoma 120x120, 50 zł i siano tego-
roczne, 70 zł, Częstkowo, tel. 510 751 
837

sianokisZonka, 120x120, dobra, 
80 zł, Szemud, tel. 510 751 837

PrZycZePa do kostek, 6 m., stan 
dobry, 2600 zł, Szemud, tel. 510 751 
837

sPrZedam telefon nokia 81104 4g, 
nowy, pudełko, akcesoria, 170 zł, tel. 
723 851 645

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

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

klatki z karmnikami do królików, 
od 120 zł do 160 zł, tel. 600 667 860

sPrZedam odkurzacz - dmuchawa 
do liści, tel. 694 642 709

sPrZedam maszynę do szycia Wi-
fama, mech-elektr., cena 150 zł, tel. 
502 286 524

akWarium WROMAK 100 l, z wy-
posażeniem, cena 400 zł, tel. 502 
286 524

ZestaW wypoczynkowy 3+2+1, 
cena 150 zł, tel. 502 286 524

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 rehabilitacyjny, 
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 Pier-
woszynie, 4 osobowy, tel. 607 291 
564

WydZierżaWię

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

tel. 793-600-155

sPrZedam
SPoDnie APiCo RoZMiAR 
44/46, CZARne, CenA ZA 

SZtUkę 25 Zł

tel. 660 731 138

MieJsCe

Na tWoją 
reklamę
tel. 660 731 138 

Wejdź 
na nasz 
fanPage
i zostaw
lajka!

/gwe24
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Wójt Gminy Wejherowo

informuje

że od dnia 25 października 2019 r. na stro-
nie Biuletynu informacji Publicznej gminy 
Wejherowo oraz internetowej gminy Wej-
herowo, a także na tablicy ogłoszeń Urzę-
du gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1,  
został wywieszony wykaz dotyczący:

- nieruchomości przeznaczonej do dzierża-
wy rolnej, oznaczonej jako działki nr 97/8 
oraz 97/9 w miejscowości Ustarbowo.

Szczegółowe informacje o nieruchomo-
ściach objętych wykazem można uzyskać 
w referacie gospodarki nieruchomościami 
i Środowiska, tel. 58 738- 67-51 i 58 677-
97-07.



Pojedynek w Krakowie rozpoczął się od szarży 
gości. W 4. minucie meczu przed szansą na 
zdobycie bramki stanął Szymon Nowicki. 20-
letni zawodnik Gryfa urwał się defensorom 
z Krakowa i zmarnował doskonałą okazję 
do otwarcia wyniku. Odsiecz Garbarni była 
błyskawiczna – w 13. minucie pojedynku 
rewelacyjnym uderzeniem z rzutu wolnego 
popisał się Grzegorz Marszalik. Golkiper 
gości był w tej sytuacji bez szans. Zaledwie 5 
minut później nieporozumienie w szeregach 
obrońców krakowskiej drużyny wykorzystał 
Oskar Sikorski, który dzięki przytomności 

umysłu doprowadził do remisu. Od tego 
momentu podopieczni Łukasza Kowalskiego 
zaczęli być bardziej aktywni w ofensywie. 
Efektem konsekwentnej gry Żółto-Czarnych 
była okazja Filipa Szewczyka, który popisał się 
świetnym strzałem. Uderzenie byłego piłkarza 
Górnika Łęczna w sposób spektakularny 
wybronił Frątczak. Kolejne minuty spotkania 
upływały pod znakiem wyrównanej gry obu 
ekip. Wynik nie uległ zmianie do gwizdka 
zwiastującego przerwę.
Po zmianie stron błyskawicznym atakiem 
popisali się gospodarze, a konkretnie – Kamil 

Włodyka, który nota bene był w przeszłości 
zawodnikiem Gryfa. 25-letni pomocnik 
Garbarni nie wykorzystał znakomitego dogrania 
Marszalika i posłał futbolówkę tuż obok słupka 
bramki strzeżonej przez Wiesława Ferrę. W 58. 
minucie meczu jeszcze bliżej zdobycia gola 
był Kołbon, ale piłka po jego uderzeniu obiła 
słupek bramki gości. W 79. minucie kolejny 
raz dał znać o sobie Marszalik, który znalazł się 
w sytuacji sam na sam z doświadczonym Ferrą. 
Górą w tym pojedynku okazał się golkiper 
Gryfa. Tuż po tej sytuacji trener szkoleniowiec 
gości desygnował do gry Marcina Burkhardta, 
który zastąpił Prusinowskiego. Były reprezentant 
Polski wykorzystał swoje doświadczenie w grze 
obronnej i uratował Żółto-Czarnych przed 
utratą gola wygrywając powietrzny pojedynek 
z Jakubem Kowalskim. Z każdą kolejną minutą 
przewagę zyskiwali zawodnicy Garbarni. 
W doliczonym czasie gry Kowalski kolejny raz 
znalazł się w dobrej okazji do zdobycia bramki 
dającej zwycięstwo, ale Wiesław Ferra heroiczną 
interwencją uratował punkt Gryfowi. Spotkanie 
w Krakowie zakończyło się remisem.

Garbarnia Kraków:
Frątczak – Klimek, Włodyka, Masiuda 
(C), Kuczak, Duda, Marszalik, Kołbon, 
Słoma, Szewczyk, Kowalski

Gryf Wejherowo: 
Ferra – Biedrzycki, Koprowski, Sikorski, 
Prusinowski, Majewski, Hebel, Goerke, 
Sławek, F. Szewczyk, Nowicki

Cenny remis Gryfa Wejherowo

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

www.gryfwejherowo.com.pl

ii LiGa | W spotkaniu z Garbarnią Kraków bramkę na wagę remisu zdobył Oskar Sikorski, 
który wykorzystał nieporozumienie gospodarzy. Żółto-czarni zdobyli cenny punkt, który może 
przyczynić się do wyjścia z dolnej strefy tabeli.
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Mecze 
Gryfa vPPv

Najbliższy rywal Gryfa Wejherowo zajmuje obecnie 14 
miejsce w tabeli. Tyle samo wynosi dorobek punktowy 
poznańskiej ekipy. Żółto-Czarni tracą do sobotniego 
przeciwnika zaledwie 5 oczek, ale korzystny bilans 
ostatnich spotkań sprawia, że podopieczni Łukasza 
Kowalskiego nie stoją na straconej pozycji. W serii pięciu 
ostatnich gier, Gryf Wejherowo zdobył 7 punktów. Piłka-
rze z Kaszub okazali się skuteczniejsi od faworyzowanej 
Stali Rzeszów oraz częstochowskiej Skry. W ostatnim 
wyjazdowym spotkaniu Gryfici wydarli punkt Garbarni 
Kraków, która do ostatnich minut walczyła o zwycięstwo. 
Poznańscy piłkarze ostatnich meczów nie mogą zali-
czyć do udanych. Przegrywali kolejno z KS Polkowice, 
Widzewem Łódź, GKS Katowice oraz w ostatniej kolejce 
ze Zniczem Pruszków. W efekcie w ostatnich pięciu spo-
tkaniach udało się im wywalczyć zaledwie punkt, który 
został zdobyty w meczu z Resovią Rzeszów. 
Ofensywna gra drugiej drużyny Lecha rozłożona jest na 
kilka akcentów. Wśród podopiecznych Rafała Ulatowskie-
go brakuje wyraźnego lidera ataku. W tym sezonie po dwie 
bramki zdobyli Jakub Kamiński, Eryk Kryg, Filip Szymczak 
oraz Timur Żamaletidinow. Najgroźniejszym spośród 
czwórki młodych graczy ofensywnych Lecha jest Rosjanin 
– wychowanek CSKA Moskwa. 22-letni napastnik został 
włączony do pierwszego zespołu Lecha jeszcze za czasów 
trenera Nawałki. Czy młodzi snajperzy z Poznania znajdą 
sposób na coraz lepiej spisującą się obronę Gryfa? O tym 
przekonamy się w najbliższą sobotę. 

natarcie PoZnańskiej 
młodZieży
ii LiGa | Lech II Poznań to drużyna, która przebojem wdarła się 
do drugoligowych rozgrywek. Początki były obiecujące, jednak 
w ostatnich meczach poznańska młodzież wyraźnie zawodzi.
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Na ringu mieszkaniec Redy pokonał kolejno: Jana Majew-
skiego (Legia Warszawa), Andrusha Vakaliuk (BKS Olimp 
Szczecin) i Kamila Ślendak (WKB Start Włocławek). W finale 
po bardzo zaciętym i wyrównanym pojedynku przegrał 
stosunkiem głosów 4:1 z uczestnikiem tegorocznych mi-
strzostw świata, Michałem Soczyńskim.
- Jestem bardzo zadowolony ze swojego występu na tych 
mistrzostwach, chociaż pozostał lekki niedosyt – zapewnia 
Konrad. - Nie zamierzam jednak nad tym się rozczulać. 
Wracam i trenuje jeszcze ciężej – dodaje.
Zawodnik klubu BKS Skorpion Szczecin nie ma dużo czasu 
na odpoczynek, gdyż został zauważony przez trenera kadry 
narodowej seniorów i otrzymał powołanie na obóz kadry 
narodowej w Zakopanem.
Wa

miesZkaniec redy Został 
WicemistrZem Polski
Reda-CieChoCinek | Młody pięściarz, Konrad 
Kaczmarkiewicz, zajął drugie miejsce w wadze ciężkiej podczas 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Boksie. Ogólnopolskie 
zmagania zorganizowane zostały w Ciechocinku.

fot. OSir w Ciechocinku

Liczył się szczytny cel
Reda | Około czterystu osób pobiegło, by pomóc Magdzie Groenke wygrać walkę z rakiem. W niedzielę 
na terenie Rodzinnego Parku Miejskiego w Redzie zorganizowany został bieg charytatywny. 

Organizatorom przedsięwzięcia udało się zebrać 
4400 zł. Powyższa kwota w całości przeznaczona zo-
stanie na dalsze leczenie Magdy Groenke z Wejhero-
wa, która obecnie zmaga się z nowotworem kości.

W trakcie wydarzenia dorośli wystartowali na dy-
stansie blisko trzech kilometrów. Najmłodsi mogli 
pobiec na odcinku 200 metrów, a dla dzieci starszych 

przeznaczony był dystans 800 metrów. W sumie na 
starcie stanęło około czterystu biegaczy.

Organizatorami biegu byli: UKS Jedynka Lekko-
atletyka Reda, Urząd Miasta w Redzie we współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, a także Fa-
bryką Kultury oraz radnymi miasta.
WA

Pierwszoligowe lekcje 
trudnym wyzwaniem
WejheRoWo | Klub Sportowy Tytani Wejherowo póki co otrzymuje surowe lekcje w pierwszoligo-
wych rozgrywkach. W ostatnim meczu lepszym zespołem okazał się SMS ZRP Gdańsk.

Po obiecującym i walecznym początku, 
końcówka pierwszej połowy przyniosła 
sporo strat i błędów. Dodatkowo Tytani 
aż czterokrotnie musieli grać w osłabieniu 
przez dwie minutowe kary. To spowodo-
wało, że na przerwę schodzili z parkie-
tu z wynikiem 10:14. W drugiej połowie 
zespół Gdańska od początku dominował 
i przede wszystkim był bardzo skuteczny 
w swoich akcjach. Już w 46 minucie prze-
waga wynosiła dziewięć bramek i niestety 
nie udało się jej odrobić. Ostatecznie wej-
herowianie przegrali 23:31 i pozostają bez 
zwycięstwa w lidze. Po meczu trener Piotr 
Rembowicz nie potrafił znaleźć zbyt wielu 
pozytywów w grze zespołu oraz przeprosił 
kibiców za taką postawę na boisku. A za-
wodnikom nie pozostaje nic innego jak 
oczyścić głowy i wziąć się dalej do pracy, 
gdyż do zrobienia jest bardzo wiele.

Jednak jest w iskra nadziei na lepszą grę, 
którą Tytani w środę pokazali na rozegra-
nym finale regionalnego Pucharu Polski 
z Sokołem Kościerzyna. Zespołowi udało 
się pokonać Kościerzynę 31:24 i tym sa-
mym awansować do centralnych rozgry-
wek Pucharu Polski.  
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Interesujesz sIę sportem?
Wyślij zdjęcie swojego 
ulubionego klubu!

redakcja@expressy.pl
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