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PIENIĄDZE DLA STRAŻAKÓW

W redzkim Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste wręczenie 
dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
województwa pomorskiego. Pieniądze trafiły do 54 jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych z 16 gmin wojewódz-
twa pomorskiego. Umożliwią zakup wozów ratowniczo - ga-
śnicze oraz specjalistycznego sprzętu.
str. 2

TAK GŁOSOWALIŚMY W POWIECIE

Za nami II tura wyborów prezy-
denckich. W skali kraju niewielką 
różnicą wygrał dotychczasowy 
prezydent Andrzej Duda i to on 
będzie pełnił funkcję głowy pań-
stwa przez kolejne 5 lat. W powie-
cie wejherowskim wygrał Rafał 
Trzaskowski.
str. 3

TRAGICZNY WYPADEK AUTOBUSU

Trwa wyjaśnianie okoliczności 
tragicznego wypadku, do które-
go doszło w miejscowości Mie-
rzyno (gm. Gniewino). Autobus, 
którym ponad 30 pracowników 
jednej z lokalnych firm wracało 
do domu, zderzył się z osobówką 
i wjechał w drzewo.
str. 3
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Czeki z dotac jami 
przekazane strażakom
REDA | W redzkim Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste wręczenie dofinansowań dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu województwa pomorskiego. Wsparcie otrzymały 54 pomorskie jednostki. 

Pieniądze trafiły do 54 jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych z 16 gmin wojewódz-
twa pomorskiego. Dotacje pozwolą kupić stra-
żakom nowe wozy ratowniczo - gaśnicze oraz 
specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w ak-
cjach ratowniczych. 

Gospodarzami spotkania byli Marszałek 
Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk 
oraz Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krze-
miński. Oprócz gratulacji, podczas uroczysto-
ści nie zabrakło podziękowań dla strażaków 
ochotników za ofiarną służbę społeczeństwu. 

– Środki zostaną przede wszystkim zadyspo-
nowane na zakup umundurowania specjalnego 
- mówi Wiesław Kornacki, prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Redzie. - Doposażenie stra-
żaków jest bardzo ważne ze względu na ilość 
wyjazdów, w ubiegłym roku mieliśmy ich 266, 
co daje średnio jedną akcję ratowniczą co 1,5 
dnia. Każde otrzymane środki są dla nas bar-
dzo ważne, dzięki dofinansowaniu łatwiej jest 
utrzymać bezpieczeństwo w naszych gminach 
– dodaje Wiesław Kornacki.

Do pomorskich strażaków trafiło łącznie pół 

miliona złotych. Czeki z rąk marszałka Mie-
czysława Struka otrzymały m.in. jednostki 
OSP z gmin:  Łęczyce (18000 zł), Kępice (14950 
zł), Gniewino (12000 zł), Słupsk (12500 zł), 
Szemud (8000 zł), Kosakowo (7350 zł), Wejhe-
rowo (7100 zł), Jastarnia (6000 zł), Reda (5400 
zł), Władysławowo (1200 zł), Linia (1100 zł). 

W województwie pomorskim od 2009 roku 
przebiega etapowa wymiana sprzętu ratowni-
czo – gaśniczego oraz samochodów ratowniczo 
– gaśniczych. Proces ten aktywnie i finansowo 
wspiera Samorząd Województwa Pomorskiego.

Kolejny nowy autobus 
wyjechał na ulice
wejheRowo | tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji 
w wejherowie wzbogacił się o kolejny nowoczesny pojazd 
marki solaris.
Nowy autobus stanowi już 44 nabytek wejherowskiej spółki. 
W uroczystym przekazaniu autobusu do publicznego użyt-
kowania uczestniczyli m.in. zastępcy prezydenta Wejherowa 
– Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz.
Autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji należą do najno-
wocześniejszych w Polsce. Spełniają nie tylko ekologiczne 
normy, ale posiadają także innowacyjne rozwiązania, w tym 
m.in. czytniki elektroniczne kart, nagłośnienie, monitoring, 
klimatyzacje, czy choćby system samogaszenia. Są w pełni 
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Jest to kolejny autobus, który posiada system pokładowy bi-
letu elektronicznego już trzeciej generacji. Obecnie jesteśmy na 
etapie przygotowań do uiszczania opłaty kartą płatniczą oraz 
korzystania biletów z funkcją QR kodu – mówi Krzysztof Nale-
wajko, zastępca ds. eksploatacji i informatyki MZK Wejherowo.
Przypomnijmy, że wejherowska spółka kursuje nie tylko na 
terenie Wejherowa, ale też sąsiednich gmin jak: Reda, Luzino 
czy chociażby gmina Wejherowo. Rocznie wejherowskie MZK 
obsługuje ponad 6 mln pasażerów.

- W dobie kryzysu, gdy gminy i spółki komunalne zmagają 
się z różnego rodzaju trudnościami, to w wejherowskim MZK 
widzimy rozwój. Dlatego cieszy nas to, że jest też ciągła dba-
łość o pasażerów – podkreśliła Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta miasta Wejherowa.
Poświęcenia autobusu dokonał ks. Tadeusz Reszka w obecno-
ści zarządu spółki, pracowników oraz zastępców prezydenta 
Wejherowa: Beaty Rutkiewicz i Arkadiusza Kraszkiewicza.
/raf/
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Powszechny spis rolny
REDA | Rolniku, pamiętaj! Od września startuje Powszechny Spis Rolny.

Trwają przygotowania do Powszechnego Spisu Rolnego, który zaczyna 
się 1 września, a potrwa do 30 listopada 2020 r. Spisem objęte zosta-
ną gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne), 
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowo-
ści prawnej. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Rolnicy będą pytani o wielkość areału, czy hodowlę. Na formularzu 
znajdą się także pytania o szczegóły związane ze sposobami prowadzo-
nej produkcji zwierzęcej i roślinnej. Będzie można spisać się samodziel-
nie, wypełniając  formularz spisowy dostępny na stronie spis.gov.pl lub 
dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Z użytkownika-
mi gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują 
się rachmistrzowie spisowi. Tu również możliwe są dwa sposoby:

Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
Bezpośrednio, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośred-

nim, w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania 

tajemnicy statystycznej. 
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie 

scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i cen-
tralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na 
analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady, jak również z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie 
pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach 
członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat 
i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny 
Spis Rolny odbył się w Polsce w roku 2010.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji spisów powszechnych 
przeprowadzanych w województwie pomorskim udziela Urząd Staty-
styczny w Gdańsku, pod nr tel. + 58 768 31 00.
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Śmieci trafią 
pod ziemię
WEJHEROWO | To początek końca ulicznych śmietników? Pierwsze 
podziemne pojemniki na odpady powstaną jeszcze w tym roku. 

Do końca 2020 roku na terenie miasta zostaną utworzone nowe 
punkty zbiórki odpadów selektywnie gromadzonych przez użytkow-
ników indywidualnych. Będą one stanowiły uzupełnienie systemu 
gospodarki odpadami. Powstanie 8 podziemnych gniazd na odpady. 
Każde gniazdo-punkt zbiórki odpadów stanowić będzie zestaw pięciu 
podziemnych pojemników z kioskami wrzutowymi ponad gruntem.

Jak mówi dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie An-
drzej Gorczycki, punkty zbiórki będą miały również na celu popra-
wę estetyki otoczenia oraz zapewnienia łatwego dostępu i ergonomii 
użytkowania. Przewiduje się zbiórkę pięciu frakcji odpadów: makula-
tura, szkło, plastik, bio i odpady zmieszane (dwa pojemniki o pojem-
nościach 5m3 dla makulatury i plastiku i trzy pojemniki 3m3 dla szkła, 
bio i odpadów zmieszanych).

Warto dodać, że pojemniki podziemne pozwalają ukryć większą 
część zbiornika pod powierzchnią gruntu dzięki czemu oczom użyt-
kowników ukazuje się jedynie ich niewielkie wykończenie. Rozwiąza-
nie jest szczególnie przydatne na teren o gęstej zabudowie, np. w cen-
trach miast. Na terenie Wejherowa powstanie 8 podziemnych gniazd 
na odpady. Trzy zlokalizowane zostaną wzdłuż ul. Wałowej, dwa – przy 
ul. Północnej, oraz po jednym - w pobliżu Parku Cedron, przy parkin-
gu przy ul. Reformatów i Starym Cmentarzu przy ul. 3 Maja.

/raf/
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W województwie pomorskim frekwencja wy-
niosła 70,04%. Uprawnionych do głosowania 
było 1 839 064 osoby, zaś liczba ważnych kart 
wyniosła 1 288 134. 

W powiecie wejherowskim frekwencja byłą 
odrobinę wyższa, niż w skali województwa, 
i wyniosła 70,59%. Tu liczba osób uprawnio-
nych do oddania głosu wynosiła 161 535, nato-
miast liczba kart ważnych to 114 023. 

Frekwencja w poszczególnych gminach wy-
niosła: 

gm. Choczewo - 75,18%•	

gm. Gniewino - 60,61%•	
gm. Linia - 69,86%•	
gm. Luzino - 69,41%•	
gm. Łęczyce - 64,84%•	
Reda - 71,78%•	
Rumia - 73,92%•	
gm. Szemud - 72,00%•	
gm. Wejherowo - 70,18%•	
Wejherowo - 68,76%•	

A zatem najwyższa frekwencja była w gminie 
Choczewo, zaś najniższa w gminie Gniewino. 

W powiecie wejherowskim wygrał Rafał 

Trzaskowski, który otrzymał 63 596 głosów, co 
odpowiada poparciu na poziomie 56,32%, na-
tomiast Andrzej Duda otrzymał 49 316 głosów, 
co odpowiada 43,68% poparciu. 

Wyniki głosowania w poszczególnych 
gminach powiatu wejherowskiego: 

gM. chocZewo
Rafał Trzaskowski - 3 714 - 66,19%
Andrzej Duda - 1 897 - 33,81%
gM. gniewino
Andrzej Duda - 1 743 - 50,10%
Rafał Trzaskowski - 1 736 - 49,90%
gM. linia
Andrzej Duda - 2 317 - 69,85%
Rafał Trzaskowski - 1 000 - 30,15%
gM. luZino
Andrzej Duda - 4 926 - 61,30%
Rafał Trzaskowski - 3 110 - 38,70%
gM. łęcZyce
Andrzej Duda - 3 248 - 57,77%
Rafał Trzaskowski - 2 374 - 42,23%
Reda
Rafał Trzaskowski - 8 811 - 65,12%
Andrzej Duda - 4 720 - 34,88%
RuMia
Rafał Trzaskowski - 17 162 - 64,44%
Andrzej Duda - 9 472 - 35,56%
gM. sZeMud
Rafał Trzaskowski - 4 795 - 50,31%
Andrzej Duda - 4 735 - 49,69%
gM. wejheRowo
Rafał Trzaskowski - 6 867 - 52,24%
Andrzej Duda - 6 277 - 47,76%
wejheRowo
Rafał Trzaskowski - 14 027 - 58,43%
Andrzej Duda - 9 981 – 41,57%
/raf/

Trwają przygotowania do budowy ulic Necla i Gryfa Pomorskiego. 
Apelujemy do inwestorów prywatnych zainteresowanych budową pod-
ziemnej i nadziemnej infrastruktury do swoich działek zlokalizowanych 
przy ww. ulicach lub ich pobliżu, o przystąpienie do prac. W interesie 
wszystkich mieszkańców leży, aby potem nie niszczyć nowo wykona-
nych ulic. Poza tym po wybudowaniu ulic, wykonanie np. przyłączy, bę-
dzie bardziej skomplikowane, a przede wszystkim dużo droższe z uwagi 
na koszty odtworzenia nawierzchni ulicy.

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie trwa procedura przetargowa na 
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa 
ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie”.W sierpniu planowa-
ne jest zawarcie umowy z wykonawcą ulic, a realizacja inwestycji jest 
przewidziana przez miasto na lata 2020-2023. Z tego powodu inwestycje 
prywatne związane budową podziemnej i nadziemnej infrastruktury do 
działek zlokalizowanych przy ww. ulicach lub ich pobliżu należy zreali-
zować do końca 2022 roku. Muszą one zostać skoordynowane z inwe-

stycją miejską i wykonane po uzyskaniu stosownego uzgodnienia. Prace 
koordynuje Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie.

Najważniejszy jest aspekt społeczny. Chodzi o to, aby w przyszłości no-
wych ulic wybudowanych wspólnym wysiłkiem i dużym kosztem podat-
ników, nie niszczyć budową np. przyłączy do okolicznych działek, które 
można wykonać wcześniej. Dlatego apelujemy do właścicieli o zaintere-
sowanie się sprawą i realizację swoich zamierzeń.

Podkreślić należy, że po wybudowaniu ulic Necla i Gryfa Pomorskiego 
na odcinku od ronda z ul. Chmielewskiego i ul. Asnyka do ul. Orzesz-
kowej, wejście w nowo wybudowane ulice i wykonanie np. przyłącza 
będzie skomplikowane z uwagi na konieczność dostosowanie się do no-
wej infrastruktury i zdecydowanie droższe, choćby z uwagi na koszty 
odtworzenia nawierzchni ulicy i jej otoczenia w wysokim standardzie 
wykonania.

/UMW

W wyniku wypadku śmierć poniosło trzech pasażerów 
autobusu, kilka osób doznało bardzo poważnych obrażeń, 
a kolejnych ok. 20 zostało lekko rannych. 
Teraz sprawą wypadku zajmują się policjanci Wydziału 
Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie. 
Przypomnijmy: we wtorek przed godz. 15.00 dyżurny ko-
mendy policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, 
do którego doszło w miejscowości Mierzyno. Na miejsce 
skierowani zostali policjanci - łącznie ponad 30 funk-
cjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 
oraz wejherowskiej komendy, którzy do późnych godzin 
wieczornych zabezpieczali miejsce zdarzenia, przepro-
wadzali szczegółowe oględziny oraz zabezpieczali ślady 
i dokumentację fotograficzną. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, że na łuku drogi doszło do 
bocznego zderzenia pojazdu osobowego z autobusem,  
kierujący autobusem stracił panowanie nad pojazdem 
i uderzył w drzewo. W wyniku tego tragicznego zdarze-
nia śmierć poniosło 3 pasażerów autobusu, a pozostałe 
poszkodowane osoby trafiły do szpitali. 
Droga przez wiele godzin była całkowicie zablokowana. 
W akcji ratowniczej uczestniczyło kilkanaście zastępów 
straży pożarnej oraz 10 karetek pogotowia ratunkowego, 
wezwano też aż trzy helikoptery Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego.
Autobusem podróżowało 31 osób – to pracownicy jednej 
z firm z powiatu wejherowskiego, zajmującej się prze-
twórstwem rybnym, którzy wracali z pracy do domów. 
Pojazd prowadził 68-letni kierowca, który doznał podczas 
wypadku poważnych obrażeń. Wszyscy poszkodowani są 
obywatelami Polski, nie ma wśród nich obcokrajowców. 
Samochodem osobowym jechał tylko kierowca, nie został 
poważnie ranny.
- W związku z wypadkiem autokaru na terenie pow. wej-
herowskiego, w którym śmierć poniosły 3 osoby a 6 osób 
zostało ciężko rannych, Komendant Wojewódzki Policji 
w Gdańsku powołał grupę ekspertów śledczych, którzy 
szczegółowo wyjaśnią przyczyny tego tragicznego zdarze-
nia - poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku. - W skład grupy wchodzą m. in. Specjaliści 
z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku.
Policjanci podkreślają, że droga łącząca Mierzyno i Mie-
rzynko jest wąska i niebezpieczna, a kierowcy często 
jeżdżą tędy ze sporymi prędkościami.
Rafał Korbut

autobus po ZdeRZeniu 
wjechał w dRZewo
gM. gniewino | trwa wyjaśnianie okoliczności 
tragicznego wypadku, do którego doszło w Mierzynie 
 (gm. gniewino). trzy osoby zginęły, jest wielu rannych.

Tak zagłosowaliśmy 
w powiecie
POWIAT | Gdyby to wyłącznie mieszkańcy powiatu wejherowskiego 
decydowali, to prezydentem Polski byłby Rafał Trzaskowski.
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Urzędnicy apelują  do właścicieli działek
WEJHEROWO | Komunikat wejherowskiego urzędu miasta dotyczący planowanej budowy ulic Necla i Gryfa Pomorskiego.
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W mieście powstanie 
Kamienica Sztuki
WEJHEROWO | Wejherowskie Centrum Kultury zrealizuje projekt inwestycyjny pn. „Kamienica Sztuki 
w Wejherowie”, na który pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zaadaptowanie i modernizacja budynku 
przy ul. Sobieskiego 257 na działania twórcze 
jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie 
mieszkańców Wejherowa ofertą edukacji ar-
tystycznej i kulturalnej.

Umowę na realizację inwestycji podpisali 
w ratuszu: dyrektor Wejherowskiego Cen-
trum Kultury Jolanta Rożyńska i Mariusz 
Gustowski firma WOJ-MAR. Przy podpisaniu 
umowy obecni byli zastępcy prezydenta mia-
sta Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkie-
wicz. Wartość umowy wynosi 1.683.628,98 zł. 
Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 
grudnia 2022 roku.

Przedmiotem projektu jest przebudowa, 
remont i wyposażenie budynku zlokalizowa-
nego w sąsiedztwie siedziby Wejherowskie-
go Centrum Kultury tj. przy ul. Sobieskiego 
257 w Wejherowie oraz zmiana jego sposobu 
użytkowania na potrzeby prowadzenia dzia-
łalności kulturalnej. Głównym celem zadania 
jest rozwój infrastruktury kulturalnej Wejhe-
rowa przeznaczonej na edukację kulturalną 
i animacyjną, pobudzającą aktywność twór-
czą i kreatywność społeczną w nowy obiekcie 
kultury.

Budynek sąsiadujący z Filharmonia Kaszub-
ską, który po zakończeniu inwestycji nosić 

będzie nazwę „Kamienica Sztuki”, mieścić 
będzie: klub młodzieżowy (realizacja działań 
twórczych), sala do nauki muzyki, pracownia 
robotyki, galeria wystawowa, a także poko-
je gościnne dla artystów. Kamienica Sztuki 
stanie się miejscem sprzyjającym rozwojowi 
kreatywnych inicjatyw społeczności lokalnej, 

a dzięki zastosowanym rozwiązaniom i wy-
posażeniu w pełni dostępny będzie dla osób 
z niepełnosprawnościami..

Dofinansowano ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

/raf/
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niedZielny pRZeMaRsZ 
gMinnej oRKiestRy
gM. wejheRowo | samorząd gminy oraz biblioteka 
i centrum Kultury gminy wejherowo zapraszają na 
przemarsz orkiestry dętej, który odbędzie się 19 lipca.

Dnia 21 czerwca br. mieliśmy okazję posłuchać występu Or-
kiestry Gminy Wejherowo, podczas ich przemarszu przez 
nasze gminne wsie. 
Orkiestra rozpoczęła swój przemarsz w Łężycach, następ-
nie zawitała do Zbychowa i Nowego Dworu. Wsparciem byli 
mieszkańcy naszych gmin, którzy ochoczo kroczyli wraz 
z orkiestrą ulicami poszczególnych miejscowości. 
Kolejny przemarsz zaplanowano na niedzielę, 19 lipca. 
Początek o godz. 16.00 w Gniewowie (od stawu na ul. 
Wejhera, ul. Spacerową na boisko wielofunkcyjne), o godz. 
17.00 w Kąpinie (od wiaty grillowej, ul. Parkowa, ul. Wiejską 
do świetlicy wiejskiej) oraz o godz. 18.00 w Orlu (od SP ul. 
Nadrzeczna, ul. Szkolną na plac przy remizie OSP). 
/UGW/

fot. UG Wejherowo

OGłOSzenie 167/2020/DB

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o wypadku na drodze powiatowej między Mierzynem 
a Mierzynkiem, w wyniku którego zginęły trzy osoby.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu

Niech 
spoczyWają 

W pokoju.
Wszystkim Rodzinom i Bliskim ofiar 

wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje

OGłOSzenie 177/2020/DB

składają:
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Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 
ze zm.) w związku z art. 41 oraz 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1064)  

Starosta Wejherowski 
zawiadamia

o wszczęciu postępowania na wniosek anny Janoty zam. we Wrocławiu, 
będącej pełnomocnikiem przedsiębiorstwa PGe eJ1 sp. z o.o., ul. 
Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, w sprawie zatwierdzenia projektu 
robót geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania 
przestrzennego dla elektrowni jądrowej – wariant lokalizacji 
,,lubiatowo-Kopalino” na terenie gminy Choczewo, na terenie działek 
ewidencyjnych nr: 

2, 15/32, 18/105, 33/17, 33/73, 37, 54/46, 127, 141/1, 144/75, •	
146/1, 148/2, 150/2, 152/12, 172/1, 309, 316, 317, 338, 339, 340, 342, 
343, 344, 345, obr. Ciekocino, 

4, 18/105, 23, 52/1, 53/16, 54/46, 56, 58/10, 58/11, 64/55, 67/1, •	
121, 126, 127, 191, 192, 224, 233, 236, 237, 238, 247, 259, 261, 263, 
264, obr. Jackowo,

15/32, 15/37, 15/43, 17/72, 17/80, 17/93, 33/17, 33/73, 37, 342, •	
343, 344, 345, 346, 352, 353/3, 355, 356, obr. Kierzkowo,

104/4, 130/33, 132/45, 137/35, 228, 229, obr. Kopalino,•	

5/17, 45/5, 49, 54/8, 54/10, 56/10, 147/7, 148, 238, 239, obr. •	
lubiatowo,

60/2, 70/38, 71/2, 71/3, 81, 360/4, 408/15, 408/27, 408/28, 434/4, •	
435/3, 464, 465, 466, 467, 468, 476, 477, 478, 479, 480, 488, 489, 491, 
494, 495, obr. Sasino,

48, 49/4, 62/1, 119, 123, 202, 206, 220, 224/4, 240, 255, 261, 262, •	
264, 300, 307, 310, 311/1, 315/1, 322, 332/31, 332/32, 335/2, 342/11, 
347, 363, 384/5, obr. Słajszewo,

6/4, 18/2, 22/4, 29/22, 31/21, 63/76, 64/30, obr. Kurowo,•	

zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, realizując 
obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania, istnieje możliwość wglądu do akt sprawy w siedzibie 
tut. Wydziału Środowiska, Wejherowo, ul. 3 Maja 4, pok. nr 205, ii piętro. 
W terminie 14 dni oczekujemy opinii od zainteresowanych, których 
interesu prawnego lub obowiązku postępowanie może dotyczyć.

OBWIESZCZENIE



Okulary korekcyjne to nic innego jak 
proteza naszych oczu – gdy nie ra-

dzą sobie one w pracy wzrokowej, sięga-
my po nie i widzimy tak, jakbyśmy mieli 
w pełni ostry wzrok. I tak jak każdą inną 
protezę, okulary również należy dobie-
rać w sposób w pełni indywidualny – 
jedynie takie podejście gwarantuje 
otrzymanie produktu bezpiecznego 
i komfortowego w użytkowaniu.

Okulary korekcyjne, czy to do dali, czy 
też do bliży, powinny zostać dobrane 
podczas profesjonalnego i pełnego 
badania ostrości wzroku, które prze-
prowadzić może tylko specjalista. 
Podczas takiego badania dobierane są 
nie tylko przysłowiowe „plusy” do czyta-
nia, ale także cylindry (korygujące astyg-
matyzm) oraz, jeżeli jest taka potrzeba, 
pryzmaty, które wspomagają oczy z ze-
zem. Już z tego faktu wywnioskować 
można, że okulary tzw. „gotowce”, czyli 
kupowane w aptece, kiosku czy drogerii, 
nie spełniają w żaden sposób wymogów 
wzrokowych – bowiem mało który użyt-
kownik okularów ma jednakową moc 
sferyczną (czyli bez astygmatyzmu) na 
obojgu oczach – a takie „proste” moce 
mają gotowe okulary.

Kolejnym aspektem, który różni oku-
lary gotowe od okularów robionych 
na zamówienie w salonie optycz-
nym jest kwestia parametrów in-
dywidualnych. W tych pierwszych 
zastosowane są pewne uśrednione 
parametry dotyczące rozstawu oczu 
oraz ich wysokości w oprawce – na-
prawdę rzadko zdarza się, żebyśmy 
byli idealnie symetryczni i mieli oczy 
w odległości równej co do milime-
tra (a z taką dokładnością powinno 
się mierzyć rozstaw oczu). Poza tym 
jedni mają oczy osadzone blisko, inni 
– daleko. Nie jesteśmy identyczni pod 
tym względem.

Na koniec warto wspomnieć również 
o powłokach. W salonie optycznym 
okulary, które zakupimy, posiadać będą 
powłoki antyrefleksyjne, ułatwiające 
czyszczenie, odparowanie wody, chro-
niące soczewkę przed uszkodzeniami, 
a w razie potrzeby także filtry, które 
będą chronić oko przed szkodliwym 
promieniowaniem  wysokoenergetycz-
nym (tzw. niebieskim światłem). Oku-
lary „gotowe” zazwyczaj powłok tych 
nie posiadają wcale, co dla naszego 
oka jest dodatkowym utrudnieniem.

A więc jakie właściwie zagrożenia 
wynikają z użytkowania okularów 
„gotowców”? Po pierwsze – przez 
niewłaściwe dostosowanie mocy 
układ wzrokowy jest stale przeko-
rygowany (w przypadku za dużych 
mocy) bądź niedokorygowany (gdy 
„dobrane” moce są zbyt słabe). 
Skutkuje to tzw. objawami astenopij-
nymi, czyli bólami głowy, oczodołów, 

męczliwością i przekrwieniem oczu, 
łzawieniem, nadwrażliwością na świa-
tło, a nawet zapaleniem spojówek. Po 
drugie – brak właściwego dopasowa-
nia mocy optycznej oraz parametrów 
indywidualnych może spowodować 
zeza u użytkownika „gotowych” oku-
larów – wynika to z powstania tzw. 
efektu pryzmatycznego, przez który 
oczy nie są podczas pracy w bliży po-

prawnie ustawione, a zbyt „do środka” 
lub „na zewnątrz”. Jest to poważne 
zagrożenie dla układu wzrokowego. 
Po trzecie brak powłok antyrefleksyj-
nych sprawia, że do oka docierają mę-
czące odblaski, a sama przejrzystość 
soczewki jest na tyle niska, że dodat-
kowo zmusza oko do wzmożonego 
wysiłku, aby widziało wyraźnie.

Jeżeli więc zależy Ci na tym, aby Two-
je oczy miały odpowiednie, popraw-
ne pod względem mocy oraz innych 
parametrów optycznych wsparcie, 
zapraszamy na profesjonalne, pełne 
gabinetowe badanie wzroku do na-
szego salonu: 

&Uroda
magazyn Expressu Powiatu Wejherowskiego 

ZdroWiE
Piątek, 17 lipca 2020 

Ciekawostka
Czy wiesz, że ocet jabłkowy sprzyja 
naszemu zdrowiu? Działa korzystnie 
na naszą skórę, hamując procesy 
starzenia, przyspiesza spalanie 
tłuszczu (pomaga zrzucić kilogramy), 
oraz poprawia nastrój i orzeźwia.

Dlaczego okulary „gotowce” 
bardziej szkodzą, niż pomagają?

Centrum Optyczne 
Izabela Kępa,  
ulica Pucka 17, 

84-200 Wejherowo, 

 tel. 501 525 689
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Ruch to zdrowie. A co z dietą?

Zgodnie z zaleceniami Światowej Or-
ganizacji Zdrowia, każdy z nas powi-
nien być aktywny przynajmniej 150 
minut tygodniowo. Ma to pozwolić 
nie tylko zmniejszyć ryzyko nadwagi, 
otyłości i innych chorób dietozależ-
nych, ale także poprawiać nastrój. 

Tymczasem, jak pokazują badania 
zrealizowane na zlenienie Minister-
stwa Sportu i Turystyki, niewiele 
ponad 1/5 Polaków (21,8%) spełnia 
zalecane normy. Nieodłącznym ele-
mentem ćwiczeń jest także właściwa 
dieta. Zdarza się jednak często, że 
wdrażając zdrowsze zwyczaje, pod-
chodzimy do kwestii diety i ruchu 
zbyt rygorystycznie, co w krótkim 
czasie przyczynia się do porzucenia 
nowego stylu życia.

PułaPki zmiany stylu życia

Wdrażając nowe zasady w nasz zwy-
czajowy styl życia, czasami możemy 
podchodzić do różnych jego elemen-
tów zbyt rygorystycznie. Na przy-
kład wykonując treningi codziennie 
lub o zbyt wysokiej intensywności, 
gdy w przeszłości nie ćwiczyliśmy 
wcale. Takie podejście, bazujące na 
początkowo wysokiej motywacji, 
może przyczynić się do szybkiego 
zmęczenia, przetrenowania i rezy-
gnacji ze sportu.

Podobnie jest także w przypadku 
diety. Zdarza się, że niektóre osoby 

rozpoczynające zdrowy styl życia, na-
tychmiast rezygnują ze wszystkiego, 
co postrzegają za niezdrowe: żywno-
ści przetworzonej, słodyczy, słonych 
przekąsek i cukru. Podejście to może 
być na tyle wymagające, że w krót-
kim czasie od wdrożenia nowej diety, 
nie możemy się doczekać, aż ona się 
skończy. A gdy już zaprzestaniemy 
odżywiać się w ten sposób, rzucamy 
się na „zakazane pożywienie” i spoży-
wamy jego nadmierne ilości.

Tak radykalne podejście może także 
przyczynić się do ograniczania spo-
żywania licznej grupy produktów, 
nawet tych, które w codziennej die-
cie są potrzebne. Mowa tu na przy-
kład o produktach zbożowych, które 
często są eliminowane na diecie od-
chudzającej, a których spożycie po-
winno być poddawane modyfikacji, 
tylko w przypadku nieprawidłowej 
jego tolerancji.

Podobnie jest także w przypadku cu-
kru, którego nadmiar przyczynia się do 
wystąpienia nadwagi, otyłości i innych 
chorób dietozależnych. Natomiast 
jedzony w ilościach umiarkowanych, 
zwłaszcza w towarzystwie regularnej 
aktywności fizycznej, może stanowić 
element zdrowego stylu życia.

stawiajmy sObie realne cele

Jak łatwo się domyślić, skrajne roz-
wiązania nie stanowią dobrego 
wyjścia z sytuacji. To co wydaje się 
kluczowe podczas podejmowania 
nowych nawyków, to realne cele. Za-
równo względem naszych osiągnięć, 
jak również czasu, który możemy na 
to przeznaczyć. Nie zakładajmy, że 
będziemy ćwiczyć codziennie, jeśli 
w praktyce inne obowiązki nam to 
uniemożliwiają. Podobnie jest także 
w przypadku diety. Jeśli lubimy jeść 
słone przekąski lub słodycze, nie 

powinniśmy całkowicie ich wyelimi-
nować. Natomiast lepszym rozwią-
zaniem będzie, jeśli uda nam się je 
ograniczyć, a także będziemy w sta-
nie znaleźć korzystniejszą dla zdro-
wia alternatywę. Na przykład pudeł-
ko ciastek oblanych lukrem możemy 
zamienić na ciasteczka owsiane z su-
szonymi owocami i znacznie mniej-
szą ilością cukru.

cukier w diecie sPOrtOwca

Fizjologicznie, glukoza to związek 
chemiczny, który jest wykorzysty-
wany w wielu procesach umożliwia-
jących codzienne funkcjonowanie. 
Podobnie jest w przypadku sportu, 
niezależnie od rodzaju wysiłku (wy-
trzymałościowy/oporowy), a także 
czasu jego trwania, to właśnie gluko-
za jest podstawowym źródłem ener-
gii dla pracujących mięśni. W przy-
padku wysiłków krótkotrwałych, 

organizm ludzki wykorzystuje ATP 
(związek chemiczny będący nośni-
kiem energii) zgromadzone w mię-
śniach, które pierwotnie powstaje 
z glukozy, a w mniejszym stopniu 
także aminokwasów i wolnych kwa-
sów tłuszczowych. Przy wysiłkach 
o dłuższym czasie trwania, większą 
rolę zaczynają odgrywać także inne 
związki np. tłuszcze. 

Co więcej, jak pokazują badania na-
ukowe, pojedyncza dawka cukrów 
(węglowodanów prostych) spożyta 
podczas uprawiania długotrwałej 
aktywności fizycznej np. podczas 
maratonu, może nie tylko podnieść 
wytrzymałość zawodników, ale tak-
że poprawić osiągane przez nich 
wyniki, a także usprawnić odbudo-
wę glikogenu mięśniowego (źródło 
energii dla mięśni).

ile cukru mOżemy zjeść?

Zgodnie z normami opracowanymi 
dla populacji polskiej, a także zalece-
niami Światowej Organizacji Zdrowia 
cukry proste nie powinny stanowić 
więcej niż 10% wartości energetycz-
nej naszej diety. Co więcej, cukry 
dodane, czyli np. te z cukierniczki, 
nie powinny stanowić więcej niż 5% 
jadłospisu. W praktyce oznacza to, 
że przeciętna osoba na diecie 2000 
kcal może danego dnia spożyć 200 
kcal z cukrów prostych, a w tym 100 
kcal z cukrów dodanych, co w prze-
liczeniu na cukier spożywczy (sa-
charozę) oznaczałoby 50g cukru np. 
z owoców i 25g z cukru spożywcze-
go lub miodu.
/opr. raf/

Domowy peeling - niedrogi i do zrobienia samemu Depilacja cukrowa

Dbasz o swoją urodę? Warto poszukać ta-
kich składników i produktów, po które nie 
musimy specjalnie wybierać się na zakupy 
i wydawać dużych kwot. 

Często w domu możemy znaleźć takie pro-
dukty, które z powodzeniem da się wyko-
rzystać w pielęgnacji naszego ciała. Jednym 
z takich składników jest... cukier!
Cukier nie uczula, ani nie wywołuje podraż-
nień. Dzięki temu świetnie sprawdza się 
jako składnik kosmetyków do pielęgnacji 
i regeneracji. Jest również łatwo dostępny. 
Jeśli wykorzystamy również inne, równie 
powszechnie dostępne produkty, takich jak 
cytryna czy oliwa z oliwek, będziemy mogli 
stworzyć indywidualne, nasze kosmetyki.
Jednym z takich prostych w przygotowa-
niu, własnej roboty kosmetyków, jest pe-

eling cukrowy, który  pozwala na dokładne 
oczyszczenie skóry z zanieczyszczeń, a tak-
że umożliwia usunięcie starego naskórka. 
Dodanie do niego innych produktów, takich 
jak oliwa i miód, pomoże nam zregenero-
wać i odżywić skórę. Natomiast jeśli twoim 
problemem są przebarwienia, do poniższej 
mikstury wystarczy dodać sok z cytryny, 
który ma działanie rozjaśniające.
Składniki: cukier spożywczy – 1 szklanka, 
oliwa z oliwek – 1/2 szklanki, miód – 2 łyżki. 
Przygotowanie: wszystkie składniki przełóż 
do miski i wymieszaj je. Kontynuuj mieszanie 
do momentu, aż uzyskasz jednolitą konsy-
stencję. Tak przygotowany peeling przełóż 
do słoiczka i zabierz ze sobą pod prysznic lub 
do wanny. To, co zostanie do kolejnego wy-
korzystania, przechowuj w lodówce.
/raf/

Wielu z nas depilacja kojarzy się z bólem, 
podrażnieniami, zaczerwieniem i wrasta-
jącymi włoskami. Czy jest jakiś sposób, jak 
sobie z tym poradzić?

Okazuje się, że rozwiązaniem, przynaj-
mniej części z tych problemów, jest przy-
gotowywanie kosmetyków w domu. 
Przygotowując je samodzielnie, używamy 
tylko naturalnych składników, naturalnych 
aromatów np. róży z olejku różanego czy 
barwników np. kawy. Tak przygotowane 
produkty nie tylko niwelują ryzyko alergii, 
ale także pozwalają nam na wykorzystanie 
produktów najwyższej jakości.
Składniki: cukier spożywczy – 2 szklanki, sok 
z cytryny – 1/4 szklanki, woda – 1/4 szklanki.
Przygotowanie: wszystkie składniki prze-
łóż do rondla o grubym dnie i całość gotuj 
na średnim ogniu. Cały czas mieszając, ob-
serwuj jak zmienia się kolor i konsystencja 
masy. Powinniśmy otrzymać ciemnobrązo-
wą, gęstą pastę, którą należy przełożyć do 
słoiczków i pozostawić do wystygnięcia.
Następnie gotową pastę nabieramy ręką 
lub drewnianą/plastikową łopatką i roz-
smarowujemy na oczyszczonej i suchej 
powierzchni skóry. Robimy to w kierunku 
wzrostu włosa (pod włos). Przykładamy 

plaster. Następnie szybkim i energicznym 
ruchem zrywamy plaster zgodnie z kierun-
kiem wzrostu włosa. Pozostałą część pasty 
możemy schować do lodówki i wykorzy-
stać następnym razem.
/raf/

fot. mat. prasowe
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Zalety sauny na podczerwień

FactoryMed, czyli gabinet fizjoterapii oraz 
miejsce, gdzie można poćwiczyć i zadbać 
o kondycję, rozszerzył zakres usług. Ostat-
nio wzbogacił się o sprzęt do terapii za po-
mocą promieniowania podczerwonego. 
- Zapraszamy Pacjentów do naszego no-
wego gabinetu – mówi Adam Makowski 
z Centrum Zdrowego Ciała FactoryMed 
w Wejherowie. - Od dłuższego czasu 
pragnęliśmy znowu poszerzyć zakres 
naszych usług i kupić dla Was saunę na 

podczerwień. I to się udało. Jakie korzy-
ści niesie za sobą terapia z zastosowa-
niem podczerwieni i jakie jest działanie 
promieni IR? Zalet jest mnóstwo. Naj-
ważniejsze to:

stymulatOr metabOlizmu 

Synergia podczerwieni i jonizacja w na-
turalny sposób uruchamia liczne procesy 
metaboliczne. W czasie jednego seansu 

możesz spalić nawet 2000 ckal, co zastę-
puje zużycie energii podczas 10-15 kilo-
metrowego biegu. 

uOdParnianie Organizmu 

Oddziaływanie podczerwieni i jonizacji 
zwiększa wydolność układu sercowego 
i oddechowego oraz poprawia odporność 
na infekcje.

generatOr endOrfin 

Podczerwień uruchamia proces produk-
cji endorfin czyli hormonu szczęścia. Po 
każdym zabiegu poczujesz falę przyjem-
ności.

światłOteraPia światłO 

InfraRed to najlepsze promienie słonecz-
ne zamknięte w żarniku. Poprzez naświe-
tlanie szyszynki działa antystresowo i an-
tydepresyjnie.

teraPia kOlagenOwa

Specjalne promienie podczerwone sty-
mulują produkcję kolagenu, który z wie-
kiem przestaje być produkowany przez 
nasz organizm.
Regularne wizyty w saunie na podczer-
wień polecane są wszystkim tym, którzy 
cierpią na różne schorzenia. 
- Sprawdź, jak wiele dobrego niesie ze 
sobą sauna na podczerwień! - dodaje 
Adam Makowski. - Opinie w tej sprawie są 
jednoznacznie pozytywne. Proponujemy 
również wykonywanie zabiegu przed sa-
mym masażem u nas. Serdecznie zapra-
szamy do rezerwacji terminów.

Lato nie jest łaskawe dla naszych włosów. Promienie słońca 
nie tylko pięknie je rozjaśniają, ale także niestety przesuszają 
i z czasem zabierają im ich naturalny blask. 

Warto sięgnąć po składniki, które odżywią włosy i zregenerują. 
Wśród kosmetyków, jakich używamy do pielęgnacji i regene-
racji włosów znajdują się szampony, maski i odżywki. Jednak 
wszystkie te kosmetyki dbają wyłącznie o sam włos. Zapomi-
namy o skórze głowy, która także potrzebuje wsparcia, zwłasz-
cza po upalnych, letnich miesiącach.
Chcąc pozbyć się zrogowaciałego naskórka, starych i obumar-
łych końcówek, należy w swoją codzienną pielęgnację wpleść 
element peelingu. Tutaj sprawdzi się cukier, który jest nie tylko 
łatwo dostępny, ale także nie powoduje podrażnień ani alergii.
Składniki: cukier – 1 łyżeczka na garstkę szamponu.
Sposób przygotowania: podczas mycia głowy, do szamponu 
dodaj łyżeczkę cukru i całość wmasuj w mokrą skórę głowy. Tę 
czynność powtórz kilka razy tak, aby pokryć całą skórę głowy. 
Następnie dokładnie i obficie spłucz skórę głowy i włosy pod 
bieżącą wodą. Możesz do tego wykorzystać zimną wodę, aby 
dodatkowo pobudzić krążenie krwi.  /raf/

Peeling oczyszczający skórę głowy

OGłOSzenie 133/2020/DB

Zamiast cukierków, 
ciastek i batoników

Batoniki, cukierki, ciastka, słodkie prze-
kąski – któż tego nie lubi? Ale cukier 
w nadmiarze jest bardzo szkodliwy. 

Słodki smak jest niezwykle silnym 
bodźcem dla mózgu. Uwalnia on do-
paminę – neuroprzekaźnik odpowia-
dający za dobry nastrój, przyjemność 
i szczęście. Jednak kiedy dzieje się to 
zbyt często, działanie dopaminy słab-
nie, powodując potrzebę stopniowego 
zwiększania podaży cukru do organi-
zmu. A wtedy zaczyna stawać się to 
nałogiem. Ponadto sacharoza i cukry 
proste w większych ilościach mogą 
upośledzać wchłanianie ważnych pier-
wiastków, jak cynk czy żelazo, a dodat-
kowo zaburzać apetyt, sprzyjać próch-
nicy i nadwadze czy otyłości.

Nie trzeba jednak całkowicie rezygno-
wać z przyjemności, związanych ze 
słodkimi przekąskami. Wystarczy je 
zastąpić innmi produktami. 
Na rynku jest wiele napojów i rozma-
itych produktów, w których cukier za-
stąpiono zamiennikami (słodzikami). 
Ale tu kryje się kolejna pułapka – che-
miczne słodziki są wprawdzie znacz-
nie mniej kaloryczne (a nawet w ogóle 
pozbawione kalorii), ale w nadmiarze 
są szkodliwe dla naszego organizmu. 
Mogą powodować alergie, problemy 
z układem pokarmowym, nadpobu-

dliwość. Znacznie lepszym wyjściem 
jest zatem wybranie zamienników 
naturalnych. 
Na podwieczorek zamiast czekolado-
wego batonika wybierzmy np. słodkie 
warzywa, jak marchewka, burak czy 
dynia. Doskonałym rozwiązaniem jest 
też wybór słodkich, zdrowych prze-
kąsek przygotowanych samodzielnie 
w domu. Nie są tak przetworzone, jak 
te kupowane i nie zawierają sztucz-
nych barwników oraz konserwantów, 
a przede wszystkim – wiemy, co w nich 
jest. Można przygotować zbożowo-
owocowe batony, cząstki jabłka po-
smarowane masłem orzechowym, 
smoothie z sezonowymi owocami, 
mus owocowy, jaglany budyń domo-
wy, orzechy czy migdały polać mio-
dem (ale uwaga, miód to przecież też 
cukier), suszonymi owocami. 
/raf/
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Liczenie kalorii, czyli 
bilans energetyczny

Zdrowe odżywianie, regularne ćwicze-
nia fizyczne, detoks sokowy, oczysz-
czanie, joga… W dzisiejszych czasach 
w poszukiwaniu zdrowia i szczupłej 
sylwetki łatwo się pogubić. 

W internecie znajdziemy milion roz-
wiązań, jednakże która z receptur na 
piękno i zdrowie okaże się skutecz-
na? Większość dorosłych Polaków 
ma nadmierną masę ciała. Czy sta-
ra jak świat metoda liczenia kalorii 
może być pomocna?

bilans energetyczny

Koncepcja bilansu energetycznego 

zakłada, że każdy z nas, w zależno-
ści od wieku, masy ciała, płci, a także 
prowadzonego stylu życia, wymaga 
dostarczenia odpowiedniej ilości 
energii i składników odżywczych. 
W związku z tym, każdego dnia 
przyjmując pożywienie dostarczamy 
sobie tego, co niezbędne, pod po-
stacią spożywanych posiłków i na-
pojów. Ta ilość energii, którą przyję-
liśmy z pożywieniem, powinna być 
zrównoważona przez nasz wydatek 
energetyczny np. codzienną aktyw-
ność fizyczną.

Organizm człowieka jest w stanie 
czerpać energię z trzech głównych 

źródeł: węglowodanów, tłuszczów, 
i białek. Wszystko mogłoby się wy-
dawać proste, energię przyjmuje-
my z pożywienia, a wydatkujemy ją 
będąc każdego dnia w ruchu. Skąd 
w takim razie bierze się nadwaga 
i otyłość?

jak POwstaje OtyłOść

Jak wskazują eksperci, otyłość, 
a także nadwaga, są konsekwencją 
zaburzenia, wcześniej wspomnia-
nego bilansu energetycznego. Sytu-
acja, w której ilość energii (a mówiąc 
potocznie kalorii) dostarczanej wraz 
z pożywieniem jest zbyt duża w sto-

sunku do ilości energii zużywanej, 
prowadzi do gromadzenia jej w po-
staci nadprogramowych kilogramów. 
Z tego względu, warto liczyć kalorie.

Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy 
w dzisiejszych czasach eksperci upa-
trują: brak ruchu, nieświadome spoży-
wanie kalorii, nieregularne spożywanie 
posiłków i pomijanie śniadań, nieod-
powiednie przyrządzanie potraw. 

zachOwać bilans

Warto pamiętać, że nasza masa cia-
ła to nie tylko liczby na wadze, ale 
także stan zdrowia. Jak podkreślają 
eksperci, nadwaga i otyłość, to także 
większe ryzyko licznych chorób cy-
wilizacyjnych, wśród których należy 
wymienić: choroby układu krążenia, 
niektóre typy nowotworów, cukrzy-
cę, dnę moczanową, depresję, a tak-
że choroby nerek i wątroby.

Skąd jednak możemy wiedzieć ile 
energii każdy z nas powinien sobie 
dostarczyć? Można skorzystać z wzo-
rów dostępnych m/in. w internecie, 
ale aby mieć pewność co do popraw-
ności wyniku, warto wybrać się do 
doświadczonego specjalisty. Następ-
nie, znając już ilość energii jaką po-
winniśmy dostarczyć sobie każdego 
dnia, warto także wiedzieć jak rozdy-
strybuować energię, aby dieta była 
prawidłowo skomponowana.
/opr. raf/

Jeśli nie eko, to co?

Dlaczego ważne jest, żeby w Polsce i na 
świecie rozwijać ekologiczne uprawy? 
Czy to tylko „moda na ekologię”, czy 
coś więcej?

W Unii Europejskiej sprzedaje się blisko 
400 tys. ton pestycydów rocznie. Choć 
liczni eksperci i organizacje zapewniają, 
że są one bezpieczne i nie mają nega-
tywnego wpływu na nasze zdrowie, 
ich stosowanie nie jest niezbędne. 
Przypomnijmy, że jeszcze 70 lat temu 
nie istniały w Polsce tzw. konwencjo-
nalne sposoby upraw. Gospodarstwa 
były ekologiczne, ponieważ nikt na 
masową skalę nie stosował chemicz-
nych środków ochrony roślin. Żywność 
ekologiczna nie jest więc fanaberią, ale 
powrotem do tradycji. Czy nasze społe-
czeństwo jest na ten powrót gotowe?
Zarówno w Stanach Zjednoczonych jak 
i w Europie popyt na produkty ekolo-
giczne jest większy niż podaż. W samej 
Polsce wartość rynku ekoproduktów 
w ciągu dziesięciolecia wzrosła trzy-
krotnie. We Francji już 5 proc. zakupów 
spożywczych to żywność ekologiczna, 
w Szwajcarii 9 proc., a w Danii 13 proc. 
Wszystko wskazuje na to, że ten trend 

będzie w dalszym ciągu rósł. Dzieje 
się tak, ponieważ rośnie świadomość 
społeczeństwa. Ludzie troszczą się nie 
tylko o swoje zdrowie, ale także przy-
szłość planety. Poszukują najlepszych, 
najbardziej bezpiecznych rozwiązań, 
a do takich należy certyfikowana żyw-
ność ekologiczna. Ale sprzedaż certy-
fikowanych produktów ekologicznych 
wciąż stanowi jedynie niewielki procent 
wyborów konsumenckich.
Gospodarstwa ekologiczne są integral-
ną częścią środowiska. Nie stanowią 
zagrożenia dla zdrowia i bytowania 
człowieka, ponieważ nie skażają gleby 
i wód. Rolnicy, w trosce o dobre plony, 
muszą dbać o płodozmian, a ich działa-
nia są nastawione na troskę o ziemię, 
z której żyją, a nie na jej eksploatację 

i degenerację. Produkcja certyfikowa-
nej żywności ekologicznej odbywa się 
z pełnym poszanowaniem środowiska 
naturalnego. Jak pokazują naukowcy 
z całego świata - wytwarzanie kon-
wencjonalnej żywności i produkowane 
przez nią gazy cieplarniane to jedno 
z największych źródeł naszych proble-
mów ze zmianami klimatycznymi.
Codziennie każdy z nas podejmuje ty-
siące wyborów, których konsekwencje 
mogą być mniej lub bardziej przyjazne 
dla planety. Także w kwestii kupowania 
żywności. Lepiej kupić mniej, lepszej 
jakości żywności ekologicznej, niż wy-
rzucać i marnować jedzenie, którego 
- przyznajmy się szczerze – często ku-
pujemy w nadmiarze.
/raf/

fot. mat. prasowe

Porada trenera

Siłownie są już od pewnego 
czasu otwarte, mogliśmy 
więc wrócić do budowania 
formy na wyższym poziomie. 

- Treningi domowe i na świe-
żym powietrzu z pewnością 
były urozmaicone, ale dużo 
osób tęskniło za sprzętem 
i atmosferą siłowni – i jest to 
całkowicie zrozumiałe – wy-
jaśnia Krzysztof Kacnerski, 
zawodnik strongman i tre-
ner personalny. - Jednak nie 
traćmy czujności i zachowuj-
my zasady bezpieczeństwa. 
Zagrożenie nie zostało wy-
eliminowane, ale musieliśmy 
nauczyć się z nim na co dzień 
żyć. Dezynfekując na bieżą-
co sprzęt do ćwiczeń, zacho-
wując odległości i często my-
jąc ręce dbasz o siebie, ale 
także o innych.  To naprawdę 
tak niewiele do wykonania, 
a ma ogromne znaczenie.

Zdrowie zawarte 
w młodych warzywach

Nowalijki to wczesne warzy-
wa, pojawiające się wraz z na-
dejściem wiosny i dostępne 
praktycznie przez całe lato. 

Czy warto młode warzywa 
uwzględniać w swojej diecie? 
Niektórzy uważają, że nowa-
lijki są przenawożone i pry-
skane pestycydami. To mit 
- uprawiane są one po prostu 
w szklarniach lub w tunelach 
foliowych, które umożliwiają całoroczną uprawę warzyw 
niezależnie od warunków pogodowych. Taką uprawę na-
zywamy przyspieszoną (popularnie zwaną pędzeniem). 
Nie ma to jednak nic wspólnego z nadmiarem nawożenia 
albo większą ilością środków ochrony roślin. 
Warto więc po nie sięgać, urozmaicając nasze posiłki. 
Co istotne, w przypadku świeżych warzyw trzeba je 
odpowiednio przechowywać. Nie przechowujmy ich 
w foliowych, szczelnie zamkniętych torebkach. Brak do-
stępu tlenu powoduje przekształcenie zawartych w nich 
azotanów w szkodliwe azotyny. Najlepiej w chłodnym, 
ciemnym i przewiewnym miejscu. Wkładając do lodówki 
można je owinąć w wilgotną ściereczkę. Przed spożyciem 
dokładnie je umyjmy, ewentualnie obierzmy. 
/raf/

fot. mat. prasowe
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O TRZECICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH  

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W RUMI PRZY UL. CHEŁMIŃSKIEJ I UL. AKACJOWEJ 
ORAZ UL. CHEŁMIŃSKIEJ I UL. TOPOLOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

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

I – nieruchomość położona w Rumi, przy ul. Chełmińskiej i ul. Akacjowej składająca się z działek nr 181/2 o powierzchni 375 m² i nr 253/4 
o powierzchni 1083 m², zapisanych w księdze wieczystej nr KW GD1W/00068403/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie oraz działki nr 
254/2 o powierzchni 61 m², zapisanej w księdze wieczystej nr KW GD1W/00033846/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, wszystkie 
w obrębie 7; o łącznej powierzchni 1519 m2.

zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej 
Rumi z dnia 30 czerwca 2016r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego 
„Stara Rumia”, ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą 
i Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, działki oznaczone numerami 181/2, 253/4 i 254/2 znajdują się w obszarze oznaczonym 
symbolem F9.U,Mn - co oznacza, że są to tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 

na działce nr 253/4, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 309, wzdłuż ogrodzenia biegnie przewód telekomunikacyjny. Przez działkę nr 181/2, 
w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 254/2 przechodzi przewód gazowy, który następnie przechodzi przez działkę 254/2 i 253/4. Ponadto od 
trafostacji przy ul. akacjowej przechodzi przez wszystkie trzy działki przewód elektroenergetyczny średniego napięcia. na granicy działek 181/2 i 181/3 stoi 
słup z napowietrzną linią energetyczną. 

Dział iii i iV księgi wieczystej KW GD1W/00068403/6 są wolne od wpisów i zobowiązań. 

W dziale iii księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 widnieje wpis o ograniczonym prawie rzeczowym polegającym na ustanowieniu odpłatnej i na czas 
nieokreślony służebność przesyłu ograniczonej w wykonaniu do części działki numer 435/2 na rzecz energa-Operator Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku. 
Dział iV księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 660.000,00 zł. Wadium 66.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

II - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Chełmińskiej i ul. Topolowej, składająca się z działek nr 181/3 o powierzchni 688 m² i nr 252 
o powierzchni 1203 m², zapisanych w księdze wieczystej nr KW GD1W/00068403/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie oraz działki nr 
254/3 o powierzchni 33 m², zapisanej w księdze wieczystej nr KW GD1W/00033846/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, wszystkie 
w obrębie 7; o łącznej powierzchni 1924 m2.

zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej 
Rumi z dnia 30 czerwca 2016r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego 
„Stara Rumia”, ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą 
i Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, działki oznaczone numerami 181/3, 252 i 254/3 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem 
F9.U,Mn - co oznacza, że są to tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 

na działce nr 252, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 332, wzdłuż płotu biegnie przewód telekomunikacyjny. Przez działkę nr 181/3, 
w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 254/3, przechodzi przewód gazowy. Ponadto na działce tej, od strony ul. Topolowej przechodzi przewód 
telekomunikacyjny oraz usytuowany jest słup z napowietrzną linią energetyczną. na ww. działce znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

Dział iii i iV księgi wieczystej KW GD1W/00068403/6 są wolne od wpisów i zobowiązań.

W dziale iii księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 widnieje wpis o ograniczonym prawie rzeczowym polegającym na ustanowieniu odpłatnej i na czas 
nieokreślony służebność przesyłu ograniczonej w wykonaniu do części działki numer 435/2 na rzecz energa-Operator Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku. 
Dział iV księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 780.000,00 zł. Wadium 78.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

Pierwsze przetargi odbyły się w dniu 6 grudnia 2019r., a drugie przetargi w dniu 15 maja 2020r. 

Trzecie przetargi odbędą się, według wyżej podanej kolejności, w dniu 25 września 2020 roku o godzinie 1000, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 

Wadium należy wnieść do dnia 21 września 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 stronach 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, 
rgn@um.rumia.pl tel. 58/679 65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 13.07.2020r.

OGłOSzenie 174/2020/DB
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ReKlaMa  1/2020/Rl

W Muzeum Techniki Wojskowej GRYF 
w Dąbrówce świętowano obchody jubile-
uszu 100-lecia Związku Inwalidów Wojen-
nych RP Oddziału Wejherowo. Spotkanie 
było okazją do przekazania słów wdzięcz-
ności za walkę, żołnierską przysięgę oraz 
publiczną służbę w czasie pokoju. Zostały 
wręczone t5eż odznaczenia, podziękowa-
nia i wyróżnienia. Prezes wejherowskiego 
Oddziału ZIW RP Stanisław Harasiuk zo-
stał wyróżniony przez Prezydenta Miasta 
Wejherowa Medalem Róży.

W swoim referacie jubileuszowym pre-
zes Oddziału Stanisław Harasiuk przy-
pomniał, że wejherowskie koło Związku 
Inwalidów Wojennych RP powstało 20 
marca 1920 roku, a więc niedługo po 
wkroczeniu wojsk gen. Hallera do Wejhe-
rowa i odzyskaniu przez miasto niepodle-
głości. Zaznaczył też, że jeden ze współ-
założycieli koła i późniejszy jego prezes 
Franciszek Donarski został zamordowa-
ny przez Niemców w Piaśnicy, podobnie 
jak i jego najbliżsi działacze związku. Do 
przeszłości i współczesnych działań Od-
działu ZIW RP w Wejherowie odniósł się 
również wiceprezes Zarządu Głównego 
Związku płk Stanisław Skrzypski, któ-

rzy powiedział, że na 100-lecie składają 
się nie tylko lata po odzyskaniu niepod-
ległości i lata wojny, ale również trudne 
lata powojenne.

- To ważne, że możemy dzisiaj mówić 
"Dziękujemy" tym, którzy byli wtedy 
z walczącymi i szli z nimi narażając swoje 
życie i tracąc zdrowie - powiedziała se-
kretarz Kancelarii Premiera Małgorzata 
Zwiercan, która odczytała List okolicz-
nościowy Jana Józefa Kasprzyka - Szefa 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych skierowany do uczestników 
obchodów.

Medal Róży i KRZyże 100-lecia 
Wręczając Stanisławowi Harasiukowi 

Medal Róży zastępca prezydenta miasta 
Arkadiusz Kraszkiewicz powiedział, że 
jest to jedno z najwyższych odznaczeń 
miasta Wejherowa, które swoim kształtem 
a także bursztynową różą w środku nawią-
zuje do herbu miasta.

- To odznaczenie jest podziękowaniem 
za wieloletnią działalność Pana Stanisława 
Harasiuka w środowisku kombatantów 
i inwalidów wojennych i jego integracji, 
a także za uczestnictwo w uroczystościach 

patriotycznych na terenie miasta Wejhero-
wa - podkreślił Arkadiusz Kraszkiewicz.

W trakcie uroczystości Krzyże 100-
lecia Związku Inwalidów Wojennych RP 
za pomoc i wsparcie udzielane Związko-
wi otrzymali: starosta wejherowski Ga-
briela Lisius, zastępca prezydenta Wej-
herowa Arkadiusz Kraszkiewicz, wójt 
gm. Wejherowo Henryk Skwarło, były 
sekretarz powiatu Marek Panek, pro-
boszcz wejherowskiej kolegiaty ks. pra-
lat Tadeusz Reszka, sekretarz Oddziału 
ZIW RP Krystyna Miszke i Henryk Po-
łchowski - członek zarządu Oddziału 
ZIW RP. Medal za Zasługi dla Związku 
Inwalidów Wojennych RP otrzymała 
Małgorzata Zwiercan - sekretarz Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów oraz Gmi-
na Wejherowo.

podZięKowania dla Zasłużonych
Działacze wejherowskiego Oddziału 

ZIW RP otrzymali też wiele innych wy-

różnień m.in. Honorowe Odznaki ZIW 
RP otrzymali: złote - wiceprezes Od-
działu Rafał Miszke i komendant Straży 
Miejskiej w Wejherowie Zenon Hinca, 
a srebrne - Danuta Szymańska, Ewa Olej-
nik i Czesław Makowski. Medal Pamiąt-
kowy "Zwycięska Nike" otrzymała Alek-
sandra Zieleniecka, a Honorowe Złote 
Odznaki Sybiraków - Krzysztof Sapieha 
i Eugeniusz Konkol. Zaś Ryngrafy Sto-
warzyszenia Polskich Kombatantów Obr. 
Ojczyzny im. gen. W. Andersa z rąk pre-
zesa Mariusza Świderskiego  otrzymali: 
Stanisław Harasiuk, radny miejski Ra-
fał Szlas i członek wspierający Jarosław 
Kadłucki. Pamiątkowe ryngrafy na ręce 
prezesa S. Harasiuka przekazali także 
Honorowy Prezes Zarządu Okręgu ZIW 
RP płk Roman Rakowski oraz przedsta-
wiciele wojska: zastępca dowódcy 18. 
WOG ppłk Robert Hryckowian i zastęp-
ca dowódcy Batalionu Dowodzenia MW 
kmdr ppor. Paweł Michowski.

W uroczystości wzięli udział m.in 
dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu 
OPO Centniewo we Władysławowie Mi-
chał Kowalski, wicestarosta Jacek Thiel, 
wiceprzewodniczący Rady Miasta Leszek 
Szczypior, sekretarz Głównej Komisji 
Rewizyjnej ZIW RP Maria Niemunis, wi-
ceprezes Zarządu Okręgu ZIW RP kmdr 
ppor. Jerzy Wiśniewski, właściciele firmy 
ELSTAT Sp. z oo. Joanna i Tomasz Sta-
chowiak, prezes Stowarzyszenia WUTW 
Krystyna Laskowska, komendant Hufca 
ZHP pwd Dawid Schwann i inni.

W części artystycznej w oparciu o sce-
nariusz Wandy Kanteckiej wystąpiła 
grupa wokalno-recytatorska Stowarzy-
szenia WUTW pod kierunkiem Aliny 
Mazurkiewicz-Sychowskiej. Obchody 
poprzedziła Msza św. polowa, którą 
odprawili wspólnie w intencji Związku 
- ks. prałat Tadeusz Reszka i kapelan 
wojskowy ks. kpt. Adam Tur.

/opr. raf/

Medal Róży 
na jubileusz
WEJHEROWO | 100 lat istnienia świętował niedawno wej-
herowski Oddział Związku Inwalidów Wojennych RP. 
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To piękny Jubileusz, upamiętniający dokonania 
każdego byłego żołnierza a dziś już kombatanta. 
Spotkanie rozpoczęło się mszą polową, po mszy 
nastąpił czas na kilka słów od Prezesa Zarządu Od-
działu ZIW RP, oraz na przemówienia zaproszonych 
gości. Wójt Gminy Wejherowo Pan Henryk Skwarło 
otrzymał Złoty Medal Stulecia Związku Inwalidów 
Wojennych, został także uhonorowany medalem dla 
Gminy Wejherowo za zasługi dla Związku Inwali-
dów Wojennych. Kierownik Oświaty Pan Krzysztof 
Sapieha otrzymał Złoty Medal Związku Sybiraków. 

Prezes Zarządu podziękował również za całokształt 
współpracy i pomocy, jaką związek otrzymanej od 
Gminy. Uroczysta msza polowa, którą celebrował Ks. 
Prałat Tadeusz Reszka odbyła się w muzeum Techni-
ki Wojskowej Gryf w Dąbrówce. Wójt Gminy Wejhe-
rowo Henryk Skwarło wraz z Kierownikiem Oświaty 
Panem Krzysztofem Sapieha złożyli na ręce Prezesa 
Zarządu Oddziału ZIW RP Pana Stefana Harasiuk 
serdeczne gratulacje, życzenia zdrowia oraz podzię-
kowania za wieloletnią współpracę z naszą gminą.

/UGW/

fo
t. 

U
G

 W
ej

he
ro

w
o

100 lat związku inwalidów
GM. WEJHEROWO | W tym roku odbyły się obchody 100 lecia Związku Inwalidów Wojennych RP. 
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BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00 burmistrz@um.rumia.pl

RPP.6721.48.2020.IN Rumia, dnia 17.07.2020 r

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 
r. poz. 293 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 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), 
w związku z art. 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1086),

 zawiadamiam o 
ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu •	 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi dla 

realizacji inwestycji „Centrum Handlowo-Usługowego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
wyłożeniu do publicznego wglądu•	  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w rejonie ul. 

Św. Józefa i ul. Łąkowej dla stref: C.7.RM,R,zl, C.8.ze,WS, C.9.R,zl, C.10.zl,WS, 006 KDl, 015 KDD;
ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu•	  projektu zmiany uchwały nr XXVi/335/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2012 r. dla stref 

3.MW/U, 5.MW/U oraz 8.MW/U1 w rejonie ul. Wiejskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 24.07.2020 r. do 21.08.2020 r.

w siedzibie Urzędu Miasta, przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, po uprzednim ustaleniu terminu i godziny udostępnienia ww. projektów dokumentów oraz na 
stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Miasta Rumi. informacje o ww. 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 projektów zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami 
w sali nr 100 tut. urzędu w dniu 28.07.2020 r. o godzinie 1400. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. projektów mogą być 
składane w formie pisemnej do dnia 11.09.2020 r. na adres:

Urząd Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumi

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

Ustalenie terminu udostępnienia projektów dokumentów pod numerem telefonu 58 679 65 45. Projekty ww. dokumentów są możliwe do wglądu w formie 
elektronicznej na stronie pod adresem: www.bip.rumia.pl – zagospodarowanie przestrzenne – dokumenty planistyczne wyłożone do publicznego wglądu.

Powyższą informację zamieszcza się
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rumi
2. na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi
3. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  
i jego ochronie - www.ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie

Sporządziła: iga narloch
Referat Planowania Przestrzennego
e-mail: i.narloch@um.rumia.pl

OGłOSzenie 175/2020/DB

Tym razem na scenie zagrał Gdyński 
Kwintet Blaszany Boulevard Brass. Ze-
spół zaprezentował się w kilku odsło-
nach, prezentując różne oblicza muzyki 
klasycznej i nie tylko. Publiczność mia-
ła przyjemność usłysze

 znane, polskie i zagraniczne utwory, 
m.in. Czesława Niemena, Marii Koterb-
skiej, Franka Sinatry, Zbigniewa Kurty-
cza i Filipinek, oraz własne aranżacje 
przebojów muzyki filmowej. Występ 
został doceniony przez zebraną widow-
nię i nagrodzony gromkimi brawami.

Gdyński Kwintet Blaszany Boulevard 
Brass zagrał w składzie: Rafał Ringwel-
ski i Wojciech Brzozowski - trąbka, 
Marek Sikora - puzon, Karol Chustak 
- tuba, Bartosz Skrobot - waltornia oraz 
Paweł Sikora - vocal. 

Kolejny koncert już w najbliższą 
niedzielę, a na scenie wstąpi grupa 

Acoustic String Trio (skrzypce, gita-
ra, kontrabas). To zespół grający zna-
ne utwory w akustycznych, autorskich 
aranżacjach. Proponuje mieszankę, 
której efektem jest muzyka pełna wy-
razistych detali.

Koncerty „Kameralnej Redy” odby-
wać się będą w każdą wakacyjną nie-
dzielę od godziny 16:00. Na scenie wy-
stąpią m.in. Gdańska Grupa Folkowa, 
Basia Kawa z zespołem czy Sheraton 
Trio. Szczegółowy plan oraz terminy 
koncertów znajdują się na stronie redz-
kiej Fabryki Kultury. Wstęp wolny. 

– Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych na spotkania z mu-
zyką. Na scenie wystąpią zarówno mło-
dzi artyści jak i profesjonalne zespoły 
grające na co dzień na trójmiejskich 
scenach. – mówi Tomasz Wiśniewski, 
dyrektor Fabryki Kultury.

Gdyńskie blachy ponownie w parku
REDA | W niedzielne popołudnie w amfiteatrze Rodzinnego Parku Miejskiego w Redzie od-
był się kolejny koncert z cyklu „Kameralna Reda”.
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Podróż mieszkańca Rumi rozpoczęła się 13 
lipca na terenie Nadleśnictwa Woziwoda, 
gdzie pomyślnych wiatrów życzył mu wice-
burmistrz Piotr Wittbrodt.
Pochodzący z Rumi podróżnik na co dzień 
studiuje prawo i kryminologię na Uni-
wersytecie Gdańskim. Jest wieloletnim 
uczestnikiem Ogólnopolskiego Młodzie-
żowego Turnieju Turystyczno-Krajoznaw-
czego PTTK. W wolnych chwilach prze-
mierza Polskę – pieszo oraz na rowerze.
Tym razem rumianin postanowił spróbować 
swoich sił na wodzie. Ma szansę zostać 
drugą osobą w historii, która przepłynie 
kajakiem Wartę pod prąd oraz pierwszą, 
która połączy to w jednej wyprawie z prze-
płynięciem prawie całej Wisły. Samodzielne 
pokonanie ponad 2000 kilometrów, w tym 
regularne przełamywanie silnego nurtu 

rzeki, to jednak ogromny wysiłek fizyczny. 
Ta ciągła próba siły mięśni i hartu ducha 
potrwa co najmniej kilka tygodni – tyle ma 
zająć Jackowi Pałubickiemu dotarcie do 
celu.
Motywacją dla podróżnika nie jest jednak 
zapisanie się w Księdze Rekordów Guinnes-
sa, a rozpropagowanie zbiórki pieniędzy na 
rzecz Domu Samotnej Matki w gdańskim 
Matemblewie, który zapewnia wielu kobie-
tom pomoc bytową, psychologiczną, a także 
perspektywę zawodową i bezpieczeństwo. 
Jak podkreśla rumianin, poprzez swój wysi-
łek chce umożliwić poprawienie warunków 
życia mam oraz dzieci stawiających swoje 
pierwsze kroki. 
Honorowy patronat nad eskapadą objął 
burmistrz Michał Pasieczny. 
/raf/

płynie KajaKieM po ReKoRd guinessa i poMoc 
RuMia | aż 7 rzek, 11 województw i 2049 kilometrów – tak wygląda trasa kajakowej 
wyprawy jacka pałubickiego, który chce w ten sposób zebrać środki finansowe na remont 
domu samotnej Matki w gdańsku. Rumianin wyruszył w podróż w tym tygodniu. 

ReKlaMa U/2020/PR ReKlaMa U/2020/PR
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Ogłoszony wcześniej został konkurs na sporządze-
nie koncepcji urbanistycznej działki nr 678 w miej-
scowości Kąpino. Wszystkie prace zostały wykonane 
ze starannością. Po przeprowadzeniu przez uczestni-
ków konkursu analiz, powstało 5 różnych koncepcji. 
Każda z koncepcji zawiera m.in. rozwiązania ukła-
du drogowego, przewiduje miejsca do wypoczynku 
dla przyszłych oraz obecnych mieszkańców oraz 
ma w planie wprowadzenie nieuciążliwej zabudowy 
usługowej. W konkursie przyznano trzy nagrody. 
Zwycięską pracę opracował zespół w składzie Bogna 
Rutkowska, Wiktoria Rybarczyk, Patrycja Samek oraz 
Symeon Piask. Natomiast zespołom projektowym 
w składzie Kamila Kamińska, Karolina Korczyńska, 

Paweł Bagiński, Patryk Maglarczyk oraz w składzie 
Filip Melchert, Karolina Miotk, Błażej Plichta, Sandra 
Żukowska przyznano ex aequo drugie miejsce.

Nagrodzonym zespołom gratulujemy!
W terminie od 20 lipca do 1 sierpnia z pracami bę-

dzie można zapoznać się w Świetlicy Wiejskiej w Ką-
pinie, po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty z Panią 
Sołtys Grażyną Baran. W dniu 1 sierpnia (sobota) 
w godzinach od 10 do 14 odbędą się konsultacje 
z przedstawicielami urzędu, którzy odpowiedzą na 
pytania mieszkańców Kąpina dot. przedstawionych 
prac. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowany-
mi koncepcjami.

/UGW/

Konkurs urbanistyczny  
dla studentów rozstrzygnięty
GM. WEJHEROWO | W dniu 2 lipca odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę Urzędu Gminy 
Wejherowo oraz Uniwersytetu Gdańskiego w ramach zorganizowanego dla studentów gospodarki prze-
strzenniej konkursu. W wyniku konkursu powstało pięć koncepcji, spośród których wyłoniono zwycięską.

fot. UM Rumia



owies i słome kostka, tel. 733 760 434

Złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, 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 Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

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 
plener

owe, chrzty, komunie, tel. 697TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

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

MiKseR cukierniczy do ciasta, tel. 
694 642 709

oddaM tapczan młodzieżowy 
w bardzo dobrym stanie, 180x100 za 
darmo, tel. 503 923 874

piec cukierniczy, tel. 694 642 709

spRZedaM mieszankę zbożową, 

NIERUCHOMOŚCI

spRZedaM

spRZedaM działkę budowlaną Kę-
błowo Nowowiejskie, 3km od Lębor-
ka 1033 m, cena 59 000, tel. 602 306 
210

posZuKuję wynajĄĆ

sZuKaM do wynajęcia 2 pokojowe 
mieszkanie (samodzielne), W-wo, tel. 
663 253 846

wynajMę

odnajMę niedrogo garaż/do re-
montu/ z działką o pow. 616 m2, Reda 
12 Marca, tel. 602 306 210

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

OGŁOSZENIA uwaga... nowy nuMeR ogłosZeń Za 2 Zł 7248!

Kupię działki, grunty za gotówkę, tel. 
602 306 210

MOTORYZACJA

spRZedaM

jawa 50/ Typ 223, 43 lat, 2T, 2 os. 
,czerwono-kremowa, cena 1888 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

jawa 172, 1964 r. silnik w maku, 
do renowacji, motor, cena 2888 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

jawa 172, 1958 r. cała kompletna, do 
renowacji, cena 4433 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

citRoen C5 III, 2008 r., sedan, 2000 
tdi, przebieg 205 000 km, cena 17 
000 zł, tel. 602 496 139

Kupię

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

EDUKACJA

poRady z matematyki, fizyki i che-
mii udzielę uczniowi przez telefon. 
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
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WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)
TOWaRzYSKie: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

SzUKaM PRaCY: EXP.PSP.

USłUGi: EXP.USL.

na nr 7248 (2 zł + VaT)
nieRUCHOMOŚCi SPRzeDaM: EXP.NSP.

nieRUCHOMOŚCi KUPiĘ: EXP.NKU.

nieRUCHOMOŚCi zaMieniĘ: EXP.NZA.

nieRUCHOMOŚCi DO WYnaJĘCia: EXP.NDW.

nieRUCHOMOŚCi POSzUKUJĘ WYnaJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYzaCJa SPRzeDaM: EXP.MSP.

MOTORYzaCJa KUPiĘ: EXP.MKU.

MOTORYzaCJa inne: EXP.MIN.

eDUKaCJa: EXP.EDU.

SPRzĘT eleKTROniCznY KOMPUTeRY: EXP.SKO.

SPRzĘT eleKTROniCznY TeleFOnY: EXP.STE.

SPRzĘT eleKTROniCznY inne: EXP.SIN.

RÓŻne: EXP.ROZ.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

ReKlaMa 32/2019/Rl

Kupię mieszKanie!!!
W powiecie wejherowskim, 1-3 pokoje,

może być do remontu.

  728-657-517, iza

spRZedaM dRewno 
bukowe, grube, twarde, 

wysuszone, sezonowane 3 lata 
poukładane na paletach po 1 

metr sześcienny, tylko 3 palety 
Cena 590 zł za całość. 

Odbiór własnym transportem 
lub załatwię transport 

odpłatnie.

 TEl. 602 705 001 

ReKlaMa 103/2020/DB

ReKlaMa 142/2020/DB

/gwe24
Polub nasz fanPaGe!

Obserwuj nasz profil 
expressy.pl na issuu.com
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Danuta Dmowska-Andrzejuk, minister spor-
tu, Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, 
pełnomocnik rządu ds. CPK i Dariusz Drelich, 
wojewoda pomorski gościli niedawno w gminie 
Cedry Wielkie. Spotkanie z dziećmi i ich opie-
kunami z dziesięciu klubów sportowych, które 

otrzymały wsparcie w ramach tegorocznej edy-
cji programu Klub, było także okazją do pod-
sumowania programów realizowanych przez 
Ministerstwo Sportu. W tym roku MS wsparło 
lokalne kluby sportowe i stowarzyszenia w Po-
morskiem kwotą ponad 3 mln złotych.

- W latach 2016-2020 przeznaczyliśmy na 
wsparcie inwestycji w infrastrukturę sportową 
w tym regionie blisko 109 milionów złotych - 
zaznaczyła minister Dmowska - Andrzejuk.

- Bardzo się cieszę, że kluby mogą się roz-
wijać. Sport wychowuje, uczy współpracy 
i przestrzegania reguł - podkreślił wojewoda 
Dariusz Drelich. - Inwestowanie w infra-
strukturę przynosi ogromne korzyści. W wo-
jewództwie pomorskim powstają nowoczesne 
obiekty, dzięki którym wiele dziedzin sportu 
może się rozwijać i doskonalić.

Z powiatu wejherowskiego dofinansowa-
nie otrzymali: Uczniowski Klub Sportowy 
„Jedynka” Reda, Uczniowski Klub Sportowy 
„Tri-Team” Rumia, Wejherowskie Stowarzy-
szenie Sportowe, Uczniowski Klub Sportowy 
Kielno, Akademia Piłki Siatkowej Rumia, Lu-
dowy Zespół Sportowy Dragon Bojano, Wej-
herowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” 
Wejherowo, Klub Sportowy „Sokół” Bożepo-
le Wielkie, Uczniowski Klub Sportowy „Jede-
nastka”, Rumski Klub Sportowy, Uczniowski 
Klub Sportowy ZSO Rumia, Klub Sportowy 
Karate „Sakura” z Rumi, Gminny Klub Spor-
towy „Barca” w Bolszewie, Uczniowski Klub 
Sportowy „Szóstka” Wejherowo, Taneczny 
Klub Sportowy „Creative Dance” Rumia, 
Akademia Piłkarska Karola Piątka w Luzi-
nie, Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” 
Bojano, Katolicki Klub Sportowy Orle, UKS 
„Siódemka” Rumia, Rugby Club Arka Ru-
mia, Miejski Klub Sportowy Orkan Rumia, 
KS Wejher Wejherowo. 

/raf/

Kluby z dofinansowaniem
POWIAT | Kluby i stowarzyszenia sportowe z województwa po-
morskiego otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. 
W tym gronie znalazły się także kluby z powiatu wejherowskiego. 
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W imieniu prezydenta miasta zdobyty pu-
char wręczył mu Mirosław Gaffka, prezes wej-
herowskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego.

Drugie miejsce na podium wywalczył Wła-
dysław Dominik zdobywając Puchar Wójta 
Gminy Wejherowo, a trzecie zajął Jerzy Szre-
der, który został uhonorowany Pucharem Pre-
zesa ZKP Wejherowo.

Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli kolejno: 
4 - Stanisław Bresiński, 5 - Marian Matysik, 6 
- Stefan Szczypior, 7 - Mieczysław Bryła, 8 - 
Władysław Szreder, 9 - Stanisław Stefański, 10 
- Kazimierz Kreft. Najstarszym zawodnikiem 
turnieju był liczący 91 lat Józef Dorsz (11 
miejsce), a jedyna kobieta Brygida Skrzypczak 
14 miejsce na 20 zawodników.

Gratulacje zwycięzcy i najlepszej trójce, 
a także wszystkim uczestnikom turnieju, 

który trwał od stycznia do kwietnia, złożył 
Mirosław Gaffka prezes ZKP O. Wejherowo. 
Prezes podkreślił, że cieszy go fakt iż turniej 
rozgrywany jest co roku już 22 lat i cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem.

Prezes Klubu Skata Jerzy Szreder powie-
dział, że skat jako gra karciana rozpowszech-
niona była kiedyś w Niemczech oraz na Śląsku 
i Kaszubach, ale obecnie znana jest na całej 
Europie. W zeszłym roku reprezentacja Polski 
wywalczyła 4. miejsce drużynowo w Mistrzo-
stwach Europy, w których brało udział około 
400 zawodników. W skład polskiej drużyny 
wchodził Stefan Szczypior, który znalazł się 
w gronie najlepszej 50-tki mistrzostw.

- Dla nas ludzi wiekowych gra w skata daje 
wiele przyjemności i satysfakcji. Mamy okazję 
spotkać się ze znajomymi i porozmawiać ze 
sobą. Szkoda tylko, że młodzież nie garnie się 

do gry w skata, bo ta gra na Kaszubach, jak 
kiedyś nas zabraknie, może zaniknąć - mówi 
Jerzy Szreder. 

W grze biorą udział trzy osoby, przy czym 
w każdej rozgrywce dwie osoby grają prze-
ciwko jednej, która wygrała licytację poprze-
dzającą daną rozgrywkę. W skacie sporto-
wym partia, czyli pojedyncza sesja, na której 
zbierają się gracze w skata, składa się z 24 
rozgrywek. W turnieju biorą udział skaciści 
z wielu miejscowości Północnych Kaszub, 
w tym Wejherowa, Gm. Wejherowo , Gdyni 
i okolic Pucka.

W uroczystości zakończenia Turnieju Skata 
Sportowego uczestniczyły m.in. Lidia Müller 
- członek Zarządu O. ZKP oraz Barbara Jaedt-
ka-Walaszkowska – nowy prezes Klubu Haftu 
"Tulpa" przy wejherowskim O. ZKP.

/opr. raf/

Puchar dla Waldemara Zduńczyka
WEJHEROWO | Waldemar Zduńczyk zwyciężył w 22. Turnieju Skata Sportowego zdobywając Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa. 
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gRZegoRZ nicińsKi 
ponownie tReneReM!
piłKa nożna | drużynę piłkarzy gryf wejherowo będzie 
od sierpnia trenował grzegorz niciński. właśnie podpisał 
umowę na dwa lata z zarządem wejherowskiego klubu. 

- Mamy dobrą informację dla sympatyków żółto – czarnych 
– poinformowali przedstawiciele Gryfa na swoim profilu 
w mediach społecznościowych. - Z dniem 1 sierpnia 2020 
r. pierwszym trenerem drużyny Gryfa zostaje Grzegorz 
Niciński. Zarząd podpisał kontrakt na 2 lata. W kontrakcie 
zawarto klauzule odstępnego w przypadku propozycji 
z wyższych klas rozgrywkowych. 
Trenera Grzegorza Nicińskiego nie trzeba chyba nikomu 
z sympatyków Gryfa przedstawiać. To pod jego przewod-
nictwem zespół Gryfa pierwszy raz w historii awansował do 
II ligi i odniósł największy sukces w rozgrywkach Pucharu 
Polski, pokonując takie zespoły, jak Zawisza Bydgoszcz, 
Korona Kielce, Górnik Zabrze oraz zremisował w 1/4 PP 
z Legią Warszawa na Łazienkowskiej 1:1.
Trenera witamy ponownie na Wzgórzu Wolności, i życzymy 
jak najlepszych wyników. 
/raf/

fot. Gryf Wejherowo 

Pomimo pandemii, z zachowaniem wszelkiej ostrożności i ograniczeń, 
obiekty sportowe zostały udostępnione na potrzeby Akcji Lato 2020.

Z myślą o dzieciach przygotowano zajęcia z tenisa ziemnego (na kor-
tach przy ul. Mickiewicza) oraz stołowego (na antresoli hali MOSiR-u). 
Ponadto dostępny jest Orlik 20123 w ramach „Godzin otwartych”, nato-
miast na Zagórzu odbywają się „Gry i zabawy dla wszystkich”. Na ama-
torów futbolu czeka „Wakacyjna liga piętek piłkarskich”.  

Natomiast dla dorosłych przewidziane są trzy turnusy „Wakacyjnej 
nauki pływania” – te zajęcia są odpłatne i odbywają się na pływalni przy 
ul. Rodziewiczówny.  

Akcja Lato w Rumi organizowana jest już 24. rok z rzędu. 
/raf/

Tenis, piłka i pływanie
RUMIA | Jak co roku na czas wakacji Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Rumi przygotował zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych.
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