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Nowe połączeNie drogowe

Od 20 października ulica Pucka docelowo połączy się 
z ulicą Długą poprzez nowo wykonaną ulicę Handlową. 
Realizowana przez inwestora prywatnego budowa zlokali-
zowanego nieopodal skrzyżowania ulic Puckiej, Handlowej 
i 12 Marca średniopowierzchniowego obiektu handlowego, 
wiąże się z przebudową układu drogowego w tym rejonie.
str. 3

Powiat w czerwonej strefie

Od najbliższej soboty, 17 paździer-
nika, powiat wejherowski zostanie 
wpisany do strefy czerwonej. A to 
oznacza, że będą obowiązywać 
jeszcze bardziej restrykcyjne na-
kazy i zakazy sanitarne, niż do tej 
pory. Ponadto ponownie wprowa-
dzono godziny dla seniorów. 
str. 4

Czy radny mówi prawdę?

Niedawno na łamach naszej gaze-
ty poruszyliśmy sprawę związaną 
z oświadczaniem majątkowym 
wejherowskiego radnego Wojcie-
cha Wasiakowskiego. Wywołała 
ona spore zainteresowanie, zgod-
nie z zapowiedzią wracamy zatem 
do tematu.
str. 4
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expressy.pl

express_biznesu

fot. freepik.com



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 16 października 20202

Protest rozpoczął się w południe na Placu 
Jakuba Wejhera w Wejherowie. Tymczasem 
policja legitymowała i karała tych, którzy nie 
mieli zasłoniętych ust i nosa.

Protest zorganizowano w dniu, w którym 
zaczęły obowiązywać nowe obostrzenia na-
kazane przez rząd. Manifestujący zgromadzili 
się, aby wyrazić swój sprzeciw wobec ograni-
czania ich wolności oraz bezprawnych – ich 
zdaniem – nakazów i zakazów wprowadzo-
nych przez rząd.

„Antycovid-owcy” żądali zniesienia nakazu 
noszenia masek, karania za brak zasłoniętych 
ust i nosa, a także zaniechania izolacji i kwa-
rantanny. 

„Jest ryzyko, musi być wybór! Nie chcemy 
„nowej normalności” i totalnej kontroli wpro-
wadzanej na fali wywołanej przez media pa-
niki!” -to fragment petycji, która ma trafić do 
przedstawicieli rządu.

- Podobny protest został dziś zorganizowany 
w ponad 50 miastach w całym kraju – mówi 

Amadeusz Nadolski z Klubu Konfederacji 
Gminy Wejherowo, organizator protestu. - 
Protestujemy przeciwko obostrzeniom, któ-
re są – naszym zdaniem – zbyt restrykcyjne 
i nieadekwatne do panującej sytuacji. Chodzi 
przede wszystkim o nakaz noszenia masek na 
otwartej przestrzeni, który jest absurdalny, 
oraz o kary, które są nakładane za brak ma-
sek. A nie ma żadnej podstawy prawnej, aby 
takie kary stosować! Nikt z nas nie neguje 
tego, że wirus istnieje. Wirus jest, podobnie 
jak wiele innych wirusów. Ale nie zgadzamy 
się na takie działania rządu, na takie zakazy. 
Jeśli ktoś czuje się zagrożony to oczywiście 
może i powinien się zabezpieczać. Ale nie 
chcemy tego, aby nakazywali nam stosować 
się do jakichś wymyślnych obostrzeń, wymy-
ślonych przez polityków. Niedługo dojdzie 
do tego, że takie nakazy będą wprowadzane 
siłą. Policja będzie wchodzić do naszych do-
mów i mówić nam, co mamy robić i jak się 
zachowywać. Jeśli tak dalej będzie, to niedłu-

go pod przymusem każą nam przyjmować 
szczepionki albo nas chip-ować!

Protestujący zebrali się na wejherowskim 
rynku, następnie przeszli „deptakiem” w kie-
runku ul. Dworcowej i pod komendę policji, 
a następnie wrócili na wejherowski rynek.

W miejscu protestu pojawili się też poli-
cjanci. Legitymowali tych, którzy nie mieli 
zasłoniętych ust oraz nosa (a od dziś jest to 
obowiązek w całym kraju) oraz karali ich 
mandatami karnymi. Za niestosowanie się 
do obowiązujących przepisów grozi kara fi-
nansowa w wysokości do 500 zł. W stosunku 
do tych, którzy nie przyjęli mandatów, policja 
wypisywała wniosek o ukaranie do sądu.

Jak podają przedstawiciele wejherowskiej 
policji, wylegitymowanych zostało kilka-
dziesiąt osób. Kilka z nich zostało ukaranych 
mandatami, a pozostali w zdecydowanej więk-
szości odmówili przyjęcia kary, będą więc tłu-
maczyć się przed sądem., 

Rafał Korbut

Protestowali przeciw 
obostrzeniom

WEJHEROWO | Ponad sto osób wzięło udział w sobotnim proteście, zorganizowanym w stolicy  
powiatu, przeciwko restrykcjom wprowadzonym przez rząd w związku z pandemią wirusa COVID-19.
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Policjanci codziennie sprawdzają, 
czy nakazy i zakazy związane z re-
żimem sanitarnym są przestrzega-
ne. Przypomnijmy, że dodatkowe 
obostrzenia obowiązują od 10 
października, kiedy to w całym 
kraju wprowadzono „strefą żółtą”. 
Jedną z głównych zmian jest na-
kaz zakrywania ust i nosa w prze-
strzeni publicznej, także na ulicach 
i w miejscach pod gołym niebem 
(z wyłączeniem lasów, parków, 
plaż, itp.). 
Każdego dnia wejherowscy poli-
cjanci prowadzą działania, podczas 
których swoją uwagę skupiają 
w szczególności na osobach 
poruszających się w przestrzeni 
publicznej bez maseczki. Kontrolu-
ją m.in. sklepy wielkopowierzchnio-

we i środki komunikacji publicznej, 
patrolują także ulice. Wobec osób, 
które pomimo nakazów nie stosują 
się do wprowadzonych obostrzeń, 
podejmują działania.
- Jeżeli osoba, mimo poinfor-
mowania przez policjantów, że 
należy zakryć nos i usta, tego nie 
zrobi, musi się liczyć z mandatem 
w wysokości do 500 złotych albo 
skierowaniem wniosku o ukaranie 
do sądu w przypadku odmowy 
przyjęcia mandatu – wyjaśnia asp. 
sztab. Anetta Potrykus, oficer 
prasowy Komendanta Powiatowe-
go Policji w Wejherowie. - Dla osób, 
które lekceważą przepisy i nie 
chcą się dostosować do obowiązku 
zakrywania ust i nosa, nie będzie 
taryfy ulgowej. W ten sposób 

funkcjonariusze będą realizować 
zapowiedzianą podczas konfe-
rencji prasowej ministra zdrowia 
i komendanta głównego policji 
„politykę zero tolerancji".
O tym, że ta polityka już jest reali-
zowana, świadczą statystyki. Tylko 
w ciągu jednego dnia policjanci pod-
jęli kilkadziesiąt interwencji, podczas 
których zastosowali 10 pouczeń, 
zwrócili uwagę 3 osobom, nałożyli 
55 mandatów karnych i sporządzą 
jeden wniosek do sądu i równocze-
śnie powiadomią sanepid.
Przypomnijmy: w przypadku 
naruszenia przepisów wprowadzo-
nych w związku z walką z korona-
wirusem policjant może nałożyć 
mandat karny w kwocie do 500 
złotych lub skierować wniosek 

o ukaranie do sądu, a także po-
wiadomić inspektora sanitarnego. 
Kara administracyjna nałożona 

przez tę instytucję może wynieść 
nawet 30 tys. zł. 
/raf/

Polityka zero tolerancji w Praktyce
Powiat | wcześniej były przede wszystkim pouczenia, teraz mandaty karne. Policjanci realizują politykę 
„zero tolerancji”, zapowiedzianą kilka dni temu przez premiera i komendanta głównego policji. 
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4 mln zł na drogi
POWIAT | Kolejne drogi w powiecie wejherowskim zostaną zmodernizo-
wane dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Powiat Wejherowski 
pozyskał ponad 4 mln zł 
z rządowego programu 
na dwa zadania drogowe. 
Chodzi o rozbudowę dro-
gi powiatowej Rumia-Łę-
życe-Gdynia na odcinku 
Łężyce – zjazd do Eko 
Doliny o długości ok. 1 
km oraz drogę Kochano-
wo – DK nr 6 o długości 
ok. 2,5 km. 

Obie inwestycje drogo-
we były na liście rezerwowej, ale dzięki oszczędnościom przetargowym 
na zadania, które wcześniej uzyskały dofinansowanie, udało się otrzy-
mać wsparcie finansowe.

 – Pozyskaliśmy kolejne 4 350 000 złotych na dwa zadania drogowe 
– mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Prace remontowe w Łę-
życach już się rozpoczęły, a w ciągu 30 dni zostanie ogłoszony przetarg 
na realizację drugiego zadania.

Umowy zostały podpisane w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, 
a dokumenty swoimi podpisami sygnowali Wojewoda Pomorski Da-
riusz Drelich i Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 

/raf/

wyróżnienia i nagrody

Obchody Dnia Edukacji 
Narodowej zorganizowano 
w Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie.  Wydarzenie 
było okazją do wręczenia 
nagród wyróżniającym 
się nauczycielom ze szkół 
i placówek oświatowych, 
prowadzonych przez po-
wiat wejherowski.

– Dziękuję pedagogom i pracownikom szkoły za za-
angażowanie i wysiłek włożony nie tylko w nauczanie, 
ale także w wychowanie młodego pokolenia – mówiła 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Proszę przyjąć 
również podziękowania za ten wyjątkowy trud i pracę, 
szczególnie w czasie pandemii.
W spotkaniu wzięli udział: Wicestarosta Jacek Thiel 
oraz członkowie zarządu: Jolanta Król, Ludwik Zegzuła 
i Kazimierz Bistroń. /raf/

Powiat | z okazji dnia edukacji narodowej Starosta 
wejherowski wyróżniła 31 pedagogów. 
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Konsultac je on-line w sprawie 
strategii miasta
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REDA | Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu nowej strategii rozwoju miasta. 
Od 19 października do 10 listopada  mieszkańcy Redy mogą wyrazić swoją opinię. 

Prace nad „Strategią Rozwoju Miasto 
Reda do roku 2030” wchodzą w kolej-

ny etap. Burmistrz Miasta Redy kieruje 
projekt dokumentu do  konsultacji spo-

łecznych.
Uwagi należy zgłaszać  na specjalnym 

formularzu, dostępnym od poniedział-
ku w formie online i do pobrania ze 
strony internetowej reda.pl.  Formularz 
musi być czytelnie wypełniony i podpi-
sany imieniem i nazwiskiem.

- Niestety, w związku z epidemią ko-
ronawirusa i lawinowo rosnącą ilością 
zachorowań, nie możemy ryzykować 
organizowania otwartych spotkań kon-
sultacyjnych – mówi Hanna Janiak, 
Sekretarz Miasta, a zarazem wiceprze-
wodnicząca zespołu opracowującego 
projekt nowej strategii. – Konsultacje 
muszą odbywać się wyłącznie w formie 
korespondencyjnej. Po upływie czasu 
przewidzianego na zbieranie formu-
larzy wyniki zostaną przedstawione 
w formie raportu.

Pełna treść projektu „Strategii Rozwo-
ju Gminy Miasto Reda do roku 2030” 
oraz wzór formularza konsultacyjnego 
dostępne będą od poniedziałku, 19 paź-
dziernika, na miejskim portalu interne-
towym reda.pl , w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta w Redzie bip.
reda.pl  oraz  w Biurze Obsługi Intere-
santa Urzędu Miasta w Redzie. Formu-
larz konsultacyjny możemy wypełnić 
online lub - po pobraniu i wypełnieniu 
- przesłać skan na adres strategia@reda.
pl, dostarczyć osobiście do skrzynki 
umieszczonej przy wejściu do Urzędu 
lub wysłać pocztą na adres Urzędu. Na-
leży pamiętać, że decyduje data wpływu, 
a formularze niepodpisane i przesłane 
po terminie będą nieważne.
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Nowe połączenie drogowe Bezpłatny internet 
WIFI4EU już działaREDA | Od 20 października ulica Pucka docelowo połączy się z ulicą Długą poprzez nowo wykonaną ulicę Handlową.

WEJHEROWO | Miasto Wejherowo zdobyło dotację w wysokości 15 tys. 
euro (ponad 60 tys. złotych) z Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności 
i Sieci Komisji Europejskiej na realizację programu WIFI4EU. 

W Redzie trwają prace drogowe przy budowie 
ulicy Handlowej. Realizowana przez inwestora pry-
watnego budowa zlokalizowanego nieopodal skrzy-
żowania ulic Puckiej, Handlowej i 12 Marca śred-
niopowierzchniowego obiektu handlowego, wiąże 
się z przebudową układu drogowego w tym rejonie 
i oznacza, między innymi, długo wyczekiwane uła-
twienie dojazdu do Rekowa Dolnego. 

- Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ru-
chu, gdyż od piątku, 16 października, na około dwa 
tygodnie zostaną wyłączone światła na skrzyżowa-
niu ulic Puckiej i 12 Marca. Istniejący maszt sygna-
lizacji świetlnej koliduje z  realizowanym układem 
drogowym i należy go przenieść – mówi Halina 
Grzeszczuk, zastępca burmistrza Redy. -  Czas wy-
łączenia sygnalizacji będzie ograniczony do nie-
zbędnego minimum, pozwalającego na jej ponowne 
uruchomienie w docelowym układzie skrzyżowania 
czterowlotowego Pucka – Handlowa - 12 Marca.

Od 20 października drogowcy przejdą do kolej-
nego etapu robót, czyli przebudowy części ulicy 

Długiej. W konsekwencji ulica Długa, na odcinku 
od zjazdu w ul. Handlową do ul. Puckiej, zostanie 
wyłączona z ruchu. Zakaz ruchu nie będzie obo-
wiązywał mieszkańców okolicznych posesji, którzy 
otrzymają dojazdy tymczasowe i każdorazowo zo-
staną uprzedzeni o planowanych robotach unie-
możliwiających dojazd w określonych godzinach. 
Przystanek autobusowy na żądanie w kierunku uli-
cy Rekowskiej  zostanie przeniesiony z ulicy Długiej 
w miejsce docelowe, czyli nową zatokę autobusową 
przy ulicy Handlowej. 

- Kierowców prosimy o cierpliwość, wyrozumia-
łość i stosowanie się do zmienionej organizacji ru-
chu – mówi burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński. - 
Bardzo zauważalną i oczekiwaną zmianą w nowym 
układzie drogowym będzie, realizowana ze środków 
Gminy, budowa prawoskrętu, wyjazdu z ulicy 12 
Marca w ulicę Pucką. Od dłuższego czasu w tym 
rejonie obserwuje się wzmożony ruch, więc powsta-
nie dodatkowego pasa do skrętu w prawo zmniejszy 
tworzące się tutaj korki. 

Inicjatywa WiFi4EU 
ma na celu zapewnienie 
mieszkańcom i odwie-
dzającym dostęp do wy-
sokiej jakości internetu 
w całej UE przez bezpłat-
ne Wi-Fi w miejscach 
publicznych, takich jak 
parki, place i miejsca 
użyteczności publicznej.

Jak mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta, w ramach projektu 
w Wejherowie wykonano sieć hotspotów z bezpłatnym dostępem do 
internetu w miejscach, które są szczególnie odwiedzane i uczęszczane 
przez mieszkańców i turystów.

Miejscami z bezpłatnym dostępem do internetu są m.in.: Park im. 
Majkowskiego, Skwer im. Reginy Osowickiej, Park nad Cedronem, Ja-
kubowa Polana na os. Fenikowskiego, Plac Piłsudskiego przy wejherow-
skim dworcu, Plac Jakuba Wejhera, boisko oraz plac zabaw i rekreacji na 
os. Konopnickiej, Plac im. Ryszarda Jakubka na os. Sucharskiego oraz 
boisko przy SP nr 8.

Zgodnie z umową o udzielenie dotacji Miasto Wejherowo zapewnia 
dostęp do szybkiego internetu na poziomie przynajmniej 30 Mb/s. In-
westycja jest w 100% finansowana ze środków unijnych.

Aby skorzystać z bezpłatnego internetu WIFI4EU należy wykonać na-
stępujące operacje:

- połączyć się będąc w zasięgu sieci o nazwie „WIFI4EU”
- kliknąć w przycisk „zaloguj” na stronie autoryzacji, która pojawi się 

automatycznie.
/raf/

krzySztof krzemińSki, 
burmistrz redy

- Jednym z najważniejszych elementów 
pracy nad strategią jest zaangażowanie 
mieszkańców.  Utożsamianie się mieszkań-
ców miasta z działaniami podejmowanymi 
przez lokalny samorząd znacząco ułatwia 
osiąganie wyznaczonych celów, stanowiąc 
podwaliny zrównoważonego i harmonijnego 
rozwoju we wszystkich obszarach. W proce-
sie konsultacji umożliwiamy mieszkańcom 
Redy, grupom społeczno – zawodowym 

i organizacjom pozarządowym złożenie uwag do projektu dokumentu.

„
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Przypomnijmy, że Centralne Biuro 
Antykorupcyjne zbada, czy Wojciech 
Wasiakowski napisał prawdę (czy 
nie) w oświadczeniu majątkowym, 
które złożył jako radny miasta. Ofi-
cjalne pismo w tej sprawie zostało 
wysłane do CBA przez Jacka Gafkę, 
przewodniczącego Rady Miasta Wej-
herowa. Główne zarzuty, sformuło-
wane w tym piśmie, są dwa.

Po pierwsze - radny miał podać 
nieprawdziwy adres zamieszkania 
(o tym, że nie mieszka w Wejherowie, 
mieli przewodniczącego RM poinfor-
mować mieszkańcy). 

Po drugie – radny miał nie podać 
w oświadczeniu wartości nakładów 
poczynionych z majątku objętego 
małżeńską wspólnością majątkową 
lub swojego majątku odrębnego na 
budowę domu mieszkalnego położo-
nego poza Wejherowem. Jacek Gafka 
na łamach naszej gazety wyjaśniał, 
że zarzuty te potwierdzają choćby 
wpisy radnego Wasiakowskiego na 

Facebook-u i dom, który tam pokazuje. Dlaczego to tak ważne? Ponieważ zgodnie z prawem każda 
osoba pochodząca z wyborów spośród mieszkańców musi mieszkać w tej gminie, w której została 
wybrana i tam wypełniać swój mandat. Jeśli nie mieszka w danej gminie, to nie może pełnić mandatu 
radnego i reprezentować mieszkańców oraz pobierać diety. Poza tym podanie nieprawdy w oświadcze-
niu majątkowym jest przestępstwem.

- Zgodnie z przepisami ustawy samorządowej jako Przewodniczący Rady Miasta byłem zobowiązany podjąć 
działania w takiej sprawie, czyli poprosić CBA o kontrolę oświadczenia radnego – wyjaśnia Jacek Gafka. 

Kilka dni później w innej lokalnej gazecie, wydawanej w powiecie wejherowskim, ukazał się artykuł, 
w którym zamieszczone są m.in. zdjęcia z facebookowego profilu Wojciecha Wasiakowskiego, przedsta-
wiające go przed domem, który nie znajduje się w Wejherowie. Podobne materiały i komentarze pojawiły 
się także w mediach społecznościowych, na profilach facebookowych związanych z miastem i powiatem 
wejherowskim. Zdjęcia te mają być dowodem na to, że radny Wejherowa nie mieszka w tym mieście. 
Drugim argumentem świadczącym o tym, że Wojciech Wasiakowski mieszka poza Wejherowem, ma być 
fakt, iż jego dzieci uczęszczają do szkoły w Leśniewie (a nie w Wejherowie). Poprosiliśmy zatem samego 
zainteresowanego o skomentowanie tych doniesień.

- Nie widziałem tego artykułu, więc ciężko mi się do tego odnieść. Mogę jedynie powiedzieć, że według 
mnie media w tej sprawie „biją pianę”, to jest sprawa na czyjeś polityczne zlecenie. Nie będę po raz ko-
lejny odnosił się do bzdur, oszczerstw i kłamstw. Czekam natomiast na oficjalne przeprosiny ze strony 
Jacka Gafki, przewodniczącego RM Wejherowa, który w piśmie do CBA zarzuca mi: po pierwsze, że nie 
mieszkam w Wejherowie, a po drugie, że być może przekazałem jakieś udziały w domu mojej żonie. O ile 
z pierwszego zarzutu Jacek Gafka mógłby jeszcze wybrnąć, że to ktoś go o tym poinformował, to w przy-
padku drugiego zarzuty to zwyczajna nadinterpretacja i pomówienie polityczne.

W moim odczuciu CBA ani się tym pismem nie zajęło, ani się tą sprawą nie nie zajmie, więc dyskusja jest 
po prostu bezprzedmiotowa. Podkreślę raz jeszcze: do czasu, gdy nie będzie odpowiedzi od CBA, nie będę 
tego komentował. A jeśli chodzi o artykuł, który się ukazał (a którego, jak już wspomniałem, nawet nie czy-
tałem), to nie będę odnosił się publikacji zamieszczonej w gazecie, która kłamie.

Jeśli natomiast chodzi o bieżący artykuł, to Redaktorowi Naczelnemu, działaczowi (lub byłemu działaczowi) 
Platformy Obywatelskiej życzę, aby zajmował się mniej polityką, a więcej skupił się na tematach ważnych dla 
mieszkańców. Przede wszystkim, aby przedstawiał artykuły rzetelnie oraz skupił się nie na walce z opozycją, 
ale również na wielu, ale to wielu tematach, które ciążą na obecnej ekipie rządzącej Wejherowem.

Centralne Biuro Antykorupcyjne ma 30 dni na podjęcie decyzji, czy podejmie dalsze kroki w związku ze 
sprawą oświadczenia majątkowego radnego Wasiakowskiego, czy nie. /raf/

Radny skłamał, czy nie?
WEJHEROWO | Niedawno poruszyliśmy sprawę związaną z oświadczaniem majątkowym wejherowskie-
go radnego Wojciecha Wasiakowskiego. Wywołała ona spore zainteresowanie, wracamy zatem do tematu. 

 BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 66 00 burmistrz@um.rumia.pl 

 Rumia, dnia 15.10.2020 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293 
ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 50 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.), 
w związku z art. 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1086), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Rumi:

Uchwały Nr XXXII/307/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2020 •	
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej 
Rumi Nr VII/99/2019 z dnia 30 maja 2019 r., dla jednostki 4.MW,U,UC, 
w rejonie ul. Jęczmiennej;

Uchwały Nr XXXII/308/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia •	
2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi 
w rejonie ul. Kosynierów i ul. Jeziornej;

Uchwały Nr XXXII/309/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2020 •	
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr V/83/2019 
Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r., dla obszaru położonego w Rumi, 
w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP II;

Uchwały Nr XXIII/315/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13.10.2020 •	
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi 
w rejonie ul. Gdańskiej, ul. Łużyckiej i ul. Oliwskiej;

Uchwały Nr XXIII/314/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13.10.2020 •	
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi 
w rejonie ul. Oksywskiej i ul. Chylońskiej.

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dotyczącej ww. miejscowych planów. Załączniki graficzne do ww. uchwał, 
określające granice przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów, 
znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie 
internetowej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych oraz do 
prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej do Burmistrza 
Miasta Rumi na adres: 

Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - 
w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrzenia 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: 
planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 17.11.2020 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem 
właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

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

Sporządzono: Iga Narloch

OGŁOSZENIE 259/2020/DB

czerwona Strefa od najbliżSzej Soboty!
Powiat | Od soboty powiat wejherowski będzie wpisany do strefy czerwonej. A to 
oznacza, że będą obowiązywać jeszcze bardziej restrykcyjne nakazy i zakazy sanitarne. 

W czerwonej strefie obowiązują dodatkowe obostrzenia. W lokalach gastronomicznych trzeba 
mieć zasłonięte usta i nos do momentu zajęcia miejsca przy stoliku. Lokale mogą być otwarte 
maksymalnie w godz. 6 - 22, a limit na jednego klienta wynosi 4 mkw. W siłowniach i klubach 
fitness obowiązuje limit jednej osoby na 10 mkw.
Zakaz działalności w czerwonej strefie mają wesołe miasteczka, parki rozrywki i parki 
rekreacyjne. W kinach wprowadzony zostanie limit 25 proc. obłożenia obiektu, a widzowie 
muszą mieć założone maseczki i siedzieć w odstępach minimum 1,5 metra.
Zakazane jest też organizowanie targów i kongresów, a także wydarzeń kulturalnych. 
W wydarzeniach sportowych nie mogą brać udziału widzowie. W kościołach limit obłożenia 
budynku to 50 proc, obowiązują maseczki. Wesela – limit to 50 osób (nie licząc obsługi). 
W pojazdach komunikacji miejskiej może być zajęte najwyżej 50 proc. miejsc siedzących 
lub 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji tech-
nicznej danego pojazdu. 
Ponownie wprowadzone zostały godziny dla seniorów (w dni powszednie, dla osób pow. 60 
lat, w godz. 10 - 12). Dotyczy to sklepów spożywczych, drogerii i aptek.  /raf/
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Następny wejherowski obiekt zyskał nowy wygląd 
w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Śród-
mieścia Wejherowa”, na który miasto Wejherowo 
zdobyło dofinansowanie unijne. Tym razem wy-
remontowana została elewacja oraz dach budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej „Sobieskiego 328”. Cał-
kowita wartość zadania wyniosła prawie 300 tys. zł.

W ramach zadania wykonano remont i kolorysty-
kę elewacji, remont dachu i klatki schodowej wraz 
z zagospodarowaniem podwórza zgodnie z projek-
tem i programem prac konserwatorskich budynku. 

Łączny koszt zadania wyniósł 294 tys. zł, z czego 
kwota unijnego dofinansowania – 151 tys. zł.

Wspólnota Mieszkaniowa Sobieskiego 328 jest 
jednym z partnerów uczestniczących w realizacji 
projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. 
Zadanie zostało współfinansowane ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach 
projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.

/raf/

Gdy wykupujemy mieszkanie komunalne, 
stajemy się właścicielami lokalu. Zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta Wejherowa z 17 
grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad 
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowią-
cych własność miasta, najemca lokalu może 
złożyć wniosek o wykup mieszkania. Od 
ceny lokalu udzielane są korzystne bonifika-
ty. Do końca 2020 r. można wykupić swój 
lokal z bonifikatą w wysokości 80 proc., do 
końca 2021 r.– 70 proc., a do końca 2022 r. 
– 50 proc. Ta bonifikata może być mniejsza 
w przypadku, kiedy Miasto Wejherowo od 1 
stycznia 2014 r. poniosło nakłady na lokal.

- Taka propozycja daje najemcy możliwość 
zakupu mieszkania za naprawdę korzystną 
cenę – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. Rozwoju Miasta. 
– Miasto wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom wielu najemców, którzy pragną kupić 
zajmowany lokal mieszkalny na własność. 
Stwarza to warunki do inwestowania przez 
nowych właścicieli lokali, a dzięki zaan-
gażowaniu, wpływa korzystnie na stan 
nieruchomości. 
Dodatkowe informacje na temat wykupu 
lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 
można uzyskać pod nr tel. 58 677 71 52.

wykuP mieSzkania komunalnego 
z 80-Procentową bonifikatą
wejHerowo | do końca tego roku najemcy mogą wykupić mieszkanie komunalne 
w wejherowie z 80-procentową bonifikatą. dzięki temu można zostać właścicielem 
zajmowanego lokalu za stosunkowo niewielkie pieniądze. 

Nowa elewacja i nowy dach
WEJHEROWO | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sobieskiego 328 zyskał nowy wygląd.
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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 zakresie 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 07.10.2020r., na wniosek z dnia 17.06.2020r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pn.:

 "Rozbudowa ul. ppłk. R. Lubowiedzkiego w Dąbrówce o budowę ciągu pieszo - rowerowego"

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Luzino określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. Robakowo działki nr ewid.: 96/7, 99, 101/1 (101), 284/1 (284), 279/1 (279), 278/1 (278), 278/2 (278)
- obr. Dąbrówka działki nr ewid.: 258, 240/9 (240/4), 240/7 (240/2), 240/11 (240/6), 239, 253, 241, 254

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych kategorii (dla rozbudowy drogi powiatowej):*
- obr. Robakowo działki nr ewid.: 88, 103/1

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:*
- obr. Dąbrówka działki nr ewid.: 240/8 (240/2), 240/12 (240/6)

* 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 zapoznania się z decyzją. Wgląd do akt postępowań administracyjnych w okresie epidemii 
i stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem COVID-19 będzie możliwy po wcześniejszym umówieniu się. Osoby, które chcą uzyskać 
wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wgląd do akt sprawy będzie możliwy w godz.7.30-15.30, tel. 
58 572-94-47 lub można złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP,  za pośrednictwem operatora 
pocztowego lub skrzynki na terenie starostwa. 
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE 260/2020/DB



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 16 października 20206

REKLAMA U/2020/PR

Stypendium Burmistrza Miasta Redy za wybitne wyniki 
w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe lub arty-
styczne, jest przyznawane co roku. Przysługuje uczniom 
szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, ich 
absolwentom i studentom, którzy szczególnie wyróżnia-
ją się na polu nauki, kultury lub sportu i są mieszkańca-
mi Redy. Stypendium przyznaje się jednorazowo. 
- Dzisiejsza uroczystość zwraca uwagę na osiągnię-
cia naszych młodych mieszkańców w ubiegłym roku 
szkolnym – mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza 
Redy. - Za rok 2019/2020 przyznaliśmy w sumie 92 
stypendia, z czego 36 naukowych, 8 artystycznych i 48 
sportowych. 
Nagrodzeni odebrali nagrody z rąk Zastępcy Burmistrza 
Miasta Redy, w auli w Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego nr 1 Redzie. Aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka 
epidemiologicznego, stypendystów podzielono na kilka 
grup, a uroczystość miała bardzo kameralny charakter.
- Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym – do-
daje Łukasz Kamiński. – Warto wspomnieć, że dodat-
kowo komisja stypendialna przyznała dziesięć nagród 
rzeczowych, przeznaczonych dla wyróżniających się 
uczniów naszych szkół.
Stypendyści burmistrza, w zależności od osiągnięć, 
otrzymali jednorazowo od 200 do 1200 zł. Nagrodzono 
dziewięćdziesięciu uczniów i dwoje studentów.

StyPendia burmiStrza 
miaSta Przyznane
reda | w ubiegły czwartek, 8 października, 
najzdolniejsi młodzi mieszkańcy otrzymali Stypendia 
burmistrza miasta redy za osiągnięcia sportowe, 
naukowe i artystyczne.

fot. UM Reda

Ze względu na pandemię koronawirusa 
miała ona formę hybrydową.

- Wszystko w tym roku, także i Noc 
Bibliotek musiała zmienić swoją formę. 
Zdecydowaliśmy się na formę hybrydową, 
aby czytelnicy mogli z nami być zarówno 
stacjonarnie, przy zachowaniu wszelkich 
warunków bezpieczeństwa jak i on-line 
- mówi dyrektor biblioteki Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek. - Od godziny 14 do 
20 odbywało się wieczorne wypożyczanie 
zbiorów metodą tradycyjną. Natomiast 
zgodnie zaleceniami i tendencją ogólną 
zdecydowaliśmy się na poszerzenie tej 
formuły o on-line, w ramach której czy-
telnicy mogli być z nami w kontakcie, 
w formie różnego rodzaju aktywności np. 

poprzez wyszukiwanie cytatów, odgady-
wanie pytań konkursowych itp. Chodziło 
nam o to, aby stworzyć i podtrzymać kli-
mat czytania.

Jak informuje dyrektor na miejscu 
w bibliotece zaproponowano odwie-
dzającym mobilną grę rodzinną pt. „Po 
prostu miś”, która pozwalała na aktyw-
ność w zasięgu biblioteki na otwartej 
przestrzeni. Zaś w ramach oferty on-
line była możliwość skorzystania z ro-
dzinnej projekcji filmu przy pomocy 
wygenerowanego kodu. Biblioteka mia-
ła swoją pulę kodów dostępu, które były 
udostępniane zainteresowanym. Ofe-
rowany film to „Jakub Mimi i gadające 
psy”, nagrodzony na festiwalu „Kino 

dzieci”. Film wszedł na ekrany w marcu 
br., ale nie wiele dzieci miało okazję go 
obejrzeć w kinach. Porusza on tematy 
związane z ochroną środowiska i przy-
rodą, tematykę poszukiwania własnych 
korzeni, posiada też wiele zalet o cha-

rakterze edukacyjnym. Ten kod dostę-
pu został zaproponowany szkołom, co 
umożliwiło projekcje w klasach. Pierw-
sze projekcje miały już miejsce w piątek 
np. w Szkole Podstawowej nr 5. Film ten 
dostępny jest do poniedziałku włącznie. 

W konkursach, które były prowadzone 
na Facebooku biblioteki zwycięzcami zo-
stali: Panie - Monika, Wioletta, Monika, 
Agnieszka oraz Pan Florian. Nagrodami 
są upominki książkowe.

/raf/

Hybrydowa Noc Bibliotek za nami
WEJHEROWO | W minioną sobotę w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Wejherowie miała  miejsce Noc Bibliotek 
pod hasłem „Klimat do czytania”.
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Ciekawostka
Czy wiesz, że miód pomoże Ci 
wzmocnić organizm, zwalczyć 
przeziębienie oraz pozytywnie wpłynie 
na Twój metabolizm. W tym jesiennym 
okresie to idealny element, który 
możemy wdrożyć do naszej diety.

dźwiękowa stymulaCja

Większa wydajność mózgu, po-
prawa umiejętności komunikacji, 
poprawa koncentracji, zachowań 
społecznych, jakości uczenia się, 
zwiększenie kreatywności, popra-
wienie umiejętności nauki języ-
ków obcych – można to osiągnąć 
poprzez trening uwagi słuchowej.
str. 8

nasza siła zależy od nas!

Czy to, że jesteśmy podatni na róż-
ne choroby, zależy wyłącznie od 
genów? Czy nasza dieta wpływa 
na układ odpornościowy? Na te 
i wiele innych pytań, dotyczących 
naszej odporności, jest wiele od-
powiedzi, które należy traktować 
wyłącznie w kategoriach mitów. 
str.8

zadbaj o odporność

Jesień to nie tylko czas, kiedy 
drzewa ubierają się w przepięk-
ne kolory, czas długich spacerów 
i przygotowywania przetworów. 
To również niestety czas zwięk-
szonych zachorowań na grypę 
czy przeziębienie. Jak się przed 
tym chronić?
str. 9

fot. freepik.com
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Dźwiękowa stymulacja mózgu

Większa wydajność mózgu, poprawa 
umiejętności komunikacji, poprawa 
koncentracji, zachowań społecznych, 
jakości uczenia się, zwiększenie kre-
atywności, poprawienie umiejętności 
nauki języków obcych – to wszystko 
można osiągnąć poprzez trening 
uwagi słuchowej. 

Czym jest trening uwagi słuchowej 
metodą prof. Alfreda Tomatisa? 
U kogo i w jakich przypadkach jest 
stosowany? 

W skrócie – jest to dźwiękowa stymu-
lacja mózgu. Odpowiednio dobrany 
materiał dźwiękowy oraz ćwiczenia 
audio-wokalne stymulują central-
ny system nerwowy, a zwłaszcza te 
ośrodki kory mózgowej, które odpo-
wiadają za sprawne funkcjonowanie 
naszego organizmu.

Celem tej metody jest wspieranie 
funkcji ucha. Bo to rolą ucha jest mię-
dzy innymi chronienie przed hałasem, 
kontrolowanie zmysłu równowagi, 
przekazywanie informacji dźwięko-
wej z zewnątrz do centralnego układu 
nerwowego, słyszenie, ale i słuchanie. 
Słuchanie, czyli aktywny proces wy-
magający pewnego zaangażowania 
od słuchacza, jest właśnie uwagą słu-
chową, czyli przetwarzaniem słucho-
wym, umożliwiającym świadomy od-
biór informacji dźwiękowych, a zatem 
skuteczną komunikację ze światem.

Metoda terapii słuchowej kierowana 
jest do dzieci niedojrzałych emocjo-
nalnie do rozpoczęcia nauki szkolnej. 
Mających problemy z uwagą, kon-
centracją. Dzieci z opóźnionym lub 
nieprawidłowym rozwojem mowy. 

Z problemami emocjonalnymi, ma-
jących trudności w kontaktach spo-
łecznych, wycofanych. Dzieci z za-
burzoną koordynacją i integracją 
sensomotoryczną (zaburzenia inte-
gracji sensorycznej). Dzieci i młodzie-
ży autystycznej, z nadpobudliwością 
psychoruchową (ADHD), zespołem 
Downa, mózgowym porażeniem 
dziecięcym, wcześniaków. 

Ale tak naprawdę trening jest wła-
ściwie dla każdego, bo oprócz dzieci 
mogą z niego skorzystać również 
młodzież i dorośli.

- „Słuch absolutny” nie jest gwaran-
tem umiejętności dobrego słuchania! 
– wyjaśnia terapeutka Justyna Grosz-
kowska z Gabinetu Terapeutycznego 
MEGAMOCNI w Wejherowie. - Dzię-
ki wspieraniu funkcji ucha (pełni ono 
dużo bardziej istotne role niż mo-
głoby nam się pozornie wydawać) 
następuje poprawa przetwarzania 
słuchowego; koncentracji, zdolno-
ści komunikacji- poprawa zachowań 
społecznych, jakości uczenia się, 
rozwijanie zdolności nauki języków 
obcych, zwiększanie kreatywności, 
polepszanie pamięci. Ćwiczenia sty-
mulują centralny system nerwowy, 
a zwłaszcza te ośrodki kory mózgo-
wej, które odpowiadają za sprawne 
funkcjonowanie naszego organizmu. 
Usprawnienie uwagi słuchowej pro-

wadzi do zwiększonej wydajności 
recepcyjnej mózgu i lepszej percep-
cji bodźców. Do każdego pacjenta 
podchodzimy indywidualnie - two-
rzony jest program terapeutyczny, 
poprzedzony testem uwagi i latera-
lizacji słuchowej oraz szczegółowym 
wywiadem o dziecku. 

Minimalny (ale często nie wystarcza-
jący) wymiar stymulacji słuchowej 
wynosi 45 h. W zależności od po-
stępów wskazane może być prze-
dłużenie treningu. Długość trwania 
programu terapeutycznego różni 
się w zależności od stopnia nasilenia 
problemów.

Zajęcia prowadzi mgr. Justyna 
Groszkowska - terapeuta prze-
twarzania słuchowego. Ukończyła 
szkolenie z zakresu stymulacji au-
dio-psycho-lingwistycznej metodą 
Tomatisa, prowadzone przez Małgo-
rzatę Szurlej, wieloletnią asystentkę 
A.A.Tomatisa. Z wykształcenia jest 
pedagogiem, nauczycielem eduka-
cji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, 
oligofrenopedagogiem oraz licencjo-
nowanym terapeutą neurorozwojo-
wym metody INPP.

Więcej o metodzie prof. A.A Tomati-
sa na stronie trening-sluchowy.pl.
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Siła organizmu zależy od nas!

Czy to, że jesteśmy podatni na 
różne choroby, zależy wyłącznie 
od genów? Czy nasza dieta wpły-
wa na układ odpornościowy? Po-
niżej przedstawiamy kilka faktów 
i mitów. 

O swój organizm musimy dbać za-
wsze, przez cały rok. Ale często 
przypominamy sobie o tym do-
piero, gdy za oknem zaczyna się 
jesienny chłód, pada deszcz, wieje 
zimny wiatr, a my, pociągając zaka-
tarzonym nosem, szczelniej zawija-
my się w koc w fotelu. 

Niemniej jednak każdy moment 
jest dobry do tego, żeby zacząć 
dbać o siebie i swój układ immu-
nologiczny.

Jak to zrobić? 

Zacznijmy od tego, czym jest od-
porność. Można powiedzieć, że to 
strażnik naszego organizmu, któ-
rego głównym zadaniem jest zwal-
czanie infekcji. Jest kilka prostych 
sposobów, aby ją wzmocnić. Przed 
jednym nigdy nie uciekniemy – naj-
ważniejsza jest systematyczność. 
Nasz układ immunologiczny po-
trzebuje bowiem czasu, żeby efek-
tywnie zwalczać różnego rodzaju 
drobnoustroje i wirusy. 

Fakty

1. aktywność fizyczna. Ma działa-
nie immunomodulujące. Oddziału-
je na układ odpornościowy, jednak 

wpływ ten jest modulowany przez 
czas trwania wysiłku i temperatu-
rę otoczenia. Regularny wysiłek 
o umiarkowanym charakterze bę-
dzie miał działanie korzystne, gdyż 
w jego trakcie wytwarzane są w or-
ganizmie związki, które generalnie 
wspomagają jego funkcję. Jednak 
bardzo duży wysiłek fizyczne jest 
czynnikiem stresogennym i może 
wpływać niekorzystnie.

2. Stres nas niszczy. Tak, i to do-
słownie - stres wpływa istotnie 
(oczywiście negatywnie) na układ 
odpornościowy. Czynniki psychicz-
ne, takie jak depresja, frustracja czy 
strach są czynnikami stresowymi. 
Wpływają one na zaburzenie funk-
cjonowania układu hormonalnego, 

nerwowego i immunologicznego. 
Zwłaszcza silny i przewlekły stres 
może istotnie pogarszać odpor-
ność organizmu.

3. Dieta ma znaczenie. I to bardzo 
duże. Zbilansowana dieta, bogata 
w związki bioaktywne, jest kluczo-
wa dla prawidłowego funkcjono-
wania układu odpornościowego. 
Istotne jest dostarczenie w odpo-
wiedniej ilości i proporcji wszyst-
kich niezbędnych mikroskładników 
diety oraz substancji bioaktyw-
nych, oddziałujących korzystnie na 
organizm człowieka. Prawidłowa 
dieta, obok aktywności fizycznej, 
wpływa także na masę ciała, a nad-
waga bądź niedowaga mogą osła-
biać układ odpornościowy. Dlate-
go też należy w codziennej diecie 
spożywać odpowiednią ilość wa-
rzyw i owoców (minimum 400 g).

Mity

1. Wiek nie ma znaczenia. Wiele 
osób uważa, że to, czy mają 20, 
czy 50 lat, nie ma żadnego zna-
czenia i jeśli byli zdrowi i odpor-
ni, to nadal tacy pozostaną. A to 
nieprawda. Z wiekiem dochodzi 
do stopniowego pogorszenia me-

chanizmów odpornościowych. 
Naraża to osoby starsze na cięż-
szy przebieg zakażeń. Dodatkowo 
niekorzystnie oddziałuje stres, 
mała aktywność fizyczna oraz 
wysokotłuszczowa dieta i niedo-
bory poszczególnych składników 
pokarmowych (białka, witamin 
i składników mineralnych). Z tego 
powodu tak ważne jest zadbanie 
o regularną aktywność fizycz-
ną osób starszych oraz dobrze 
zbilansowaną dietę, zawierającą 
produkty o dużej gęstości od-
żywczej, w tym warzywa i owoce. 
Warto pamiętać, że soki owocowe 
i warzywne zawierają związki bio-
aktywne, które znajdują się w su-
rowcu, z którego powstają, i przez 
to stają się wartościowych skład-
nikiem diety osób starszych.

2. Liczą się tylko geny. To kolej-
ny mit. Chociaż geny mają bardzo 
istotne znaczenie dla funkcjono-
wania układu odpornościowego, to 
istnieje szereg czynników środowi-
skowych, które w sposób istotny 
wpływają na jego funkcję. Są to 
prawidłowa dieta, regularna umiar-
kowana aktywność fizyczna oraz 
dbanie o dobre samopoczucie.
/raf/
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Jesień to nie tylko czas, kiedy drzewa 
ubierają się w przepiękne kolory, czas 
długich spacerów i przygotowywa-
nia przetworów. To również niestety 
czas zwiększonych zachorowań na 
grypę czy przeziębienie. Jak się przed 
tym chronić?

Jedną z podstawowych – i chyba dla 
wszystkich oczywistych – spraw jest 
odporność, czyli to, jak nasz orga-
nizm broni się przed wszelkiego ro-
dzaju bakteriami i wirusami. Większa 
odporność to mniejsza podatność 
na zarażenie się. Jak zatem jesienią 
zadbać o to, żeby nasze naturalne ba-
riery były jak najsilniejsze?

truDny czaS DLa organizMu

Coraz krótsze dni, mało słońca, wy-
soka wilgotność powietrza, wiatr 
i zmienne temperatury obniżają naszą 
odporność przez co jesteśmy bardziej 
niż zwykle podatni na zarażenie się wi-
rusami. Dlatego warto zadbać o siebie 
i wzmocnić organizm zanim dopadną 
nas przeziębienie czy grypa. 

Do tego zwykle dochodzi mniej ru-
chu na świeżym powietrzu – bo (nie 
oszukujmy się) komu się chce wyjść 
na długi spacer, pobiegać czy pojeź-
dzić na rowerze, jeśli z nieba siąpi 
deszcz a zimny wiatr przedostaje 
się przez każdą nieszczelność w na-
szym ubraniu? Poniżej przedstawia-
my zatem pięć zasad, które pomogą 
wzmocnić odporność i uchronić się 
przed chorobami.

PorząDnie Się WySyPiaJ

Minimum ośmiogodzinny sen jest 
konieczny dla regeneracji organi-
zmu. To optymalny czas, aby wy-
począć, nabrać energii i pozwolić 
organizmowi zmobilizować siły na 
następny dzień. Sen jest najlepszym 

lekarstwem dla zdrowia psychiczne-
go i fizycznego. Kiedy śpimy rege-
neruje się cały organizm. Nie warto 
zarywać nocy i spędzać wielu godzin 
przed komputerem czy telewizorem, 
a potem odsypiać w ciągu dnia. Jak 
twierdzą psychologowie, brak odpo-
wiedniej ilości snu źle wpływa na na-
szą psychikę. Chodzi zwłaszcza o pa-
nowanie nad emocjami, stosunek do 
siebie i związane z tym relacje z inny-
mi. Niestety długotrwały niedobór 
snu może zaburzyć, a nawet obniżyć 
odporność. Stajemy się nie tylko bar-
dziej podatni na choroby, ale też tyje-
my, bo zwalnia nasz metabolizm.

oDżyWiaJ Się reguLarnie 
i zDroWo

Nasza odporność spada, kiedy bra-
kuje nam odpowiednio zbilansowa-
nej diety bogatej w niezbędne skład-
niki. Aby prawidłowo się odżywiać, 
wcale nie trzeba głodować. Najlepiej 
jeść pięć posiłków w ciągu dnia (co 3 
godziny). Wybierajmy kasze, ciemny 
ryż, rośliny strączkowe, pomidory, 
paprykę, dynie i tłuste ryby. Zgodnie 
z piramidą żywieniową codzienna 
dieta powinna być bogata w warzy-
wa i owoce oraz witaminy z grupy B, 
które są odpowiedzialne za prawi-
dłowe funkcjonowanie układu ner-
wowego. Smaczne i zdrowe przez 
cały rok są też mrożonki oraz suszo-
ne owoce np. daktyle czy morele. 
Dietę można wzbogacić o: orzechy, 
migdały, pestki dyni, słonecznika czy 
nasiona np. chia. Zamiast tłuszczy 
zwierzęcych wybierajmy oleje ro-
ślinne. Warto wprowadzić ostrzejsze 
przyprawy, które pobudzają układ 
pokarmowy. Aby organizm dobrze 
funkcjonował, niezbędna jest także 
odpowiednia ilość wpijanych pły-
nów. Ważne, aby nawodnić organizm 
zaraz po przebudzeniu, najlepiej pić 

ciepłą wodę. W ciągu dnia powinni-
śmy wypijać nie mniej niż dwa litry 
płynów, przede wszystkim wody. 
Oprócz wody, również soki natural-
ne, herbaty oraz zupy. Poza tym pro-
dukty zdrowe i bogate w składniki 
odżywcze, witaminy i minerały znaj-
dą też osoby, które nie jedzą mięsa.

ruch łaDuJe naSze 
akuMuLatory

Ważne jest systematyczne uprawia-
nie sportu, czy wykonywanie ćwiczeń 
np. co drugi dzień. Wysiłek fizyczny 
powinien trwać minimum pół godzi-
ny. Nie chodzi o sport wyczynowy, ale 
np. spacer czy marsz z kijkami nordic 
walking, jazdę na rowerze, bieganie 
czy łyżwy. Wybierajmy aktywność, 
która sprawia nam przyjemność. Na-
wet 30 minut treningu potrafi utrzy-
mać organizm na odpowiednim po-
ziomie energetycznym. Pamiętajmy 
o spędzaniu czasu na świeżym powie-
trzu. Wykorzystujmy każdą chwilę, 
gdy na zewnątrz pogoda jest łaskaw-
sza. Możemy też oczywiście ćwiczyć 
w domu np. trening na stepperze, 
jazda na rowerze stacjonarnym, pod-
noszenie hantli. A dla tych, którzy 
nie mają żadnego sprzętu pozostają 
m.in.: brzuszki, pompki czy ćwiczenia 
rozciągające. Można też wybrać się 
na siłownię, także taką pod chmurką. 
Chodzi o to, aby wybrać taką formę, 
która sprawia przyjemność. Sport to 
także dodatkowe źródło endorfin, 
które zwłaszcza po wysiłku intelektu-
alnym są wskazane.

StaraJ Się unikać StreSóW

Brzmi jak frazes, ale naprawdę po-
winniśmy starać się minimalizować 
złe emocje i bodźce. Stres obniża 
odporność, powoduje wiele cho-
rób, które mogą prowadzić m.in. 
do zawału serca lub udaru. Warto 

nauczyć się technik relaksacyjnych 
np. głębokiego przeponowego od-
dychania, skupienia się na rzeczach, 
które sprawiają przyjemność. Waż-
ne, aby mieć czas dla siebie na bycie 
samemu ze sobą, żeby sobie wszyst-
ko poukładać, poznać swoje myśli, 
uczucia i zachowanie, a być może 
zaplanować zmianę. Niektórym 
w trudnym czasie pomaga poczucie 
bliskości, kiedy obok nas jest ktoś, 
kto doradzi, pocieszy czy wysłucha. 
Są też osoby, dla których bardzo 
ważne jest przytulanie, wydzielają 
się wtedy endorfiny, które sprawia-
ją, że czujemy się lepiej. Przytulanie 
pomaga zredukować nerwy i stres. 
Dodatkowo zwiększa się odporność 
i rzadziej chorujemy. Badania wyka-
zały, że u osób, które już są chore, 
infekcja przebiega łagodniej, gdy są 
przytulane. Podczas tej czynności 

organizm nie tylko zwalcza wirusy, 
ale także komórki nowotworowe 
i łagodzi bóle.

DbaJ o czaS WoLny

Każdemu z nas przyda się chwila wy-
tchnienia, którą należy wykorzystać 
tak, jak się lubi. Dla jednych może to 
być np. gotowanie czy pieczenie cia-
steczek z dziećmi, dla innych relaks 
z książką. Są też osoby, które odprę-
ża słuchanie ulubionej muzyki, oglą-
danie seriali, przesadzanie kwiatów 
czy polerowanie sztućców. Można 
też odnowić dawno zapomniane 
hobby jak np. szycie czy szydełko-
wanie. Niektórych odpręża totalne 
lenistwo. Możliwości jest wiele i każ-
dy może znaleźć taką, która mu od-
powiada, koi nerwy i wycisza.
/raf/
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Owoce i warzywa nie tylko dla ciała

Nie od dziś wiadomo, że owoce i wa-
rzywa to najważniejszy składnik diety. 
Czerpiemy z nich garściami całą pale-
tę smaków, zapachów, ale i składni-
ków odżywczych, w tym witamin 
i składników mineralnych. 

Na tym jednak nie kończy się lista 
ich atutów: jak dowodzą badania na-
ukowe, obecność warzyw i owoców 
w diecie przekłada się pozytywnie 
na naszą kondycję psychiczną, co po-
twierdzają eksperci. Obchodzony 16 
października Światowy Dzień Owo-
ców i Warzyw to dobra okazja, by 
zweryfikować nasze codzienne menu 
i zrobić krok w kierunku lepszego sa-
mopoczucia na co dzień.

JeSienne SPa 
nie tyLko DLa ciała

Jesień sprzyja melancholii, spadkom 
nastroju i motywacji. Na samopoczu-
cie nie wpływają dobrze ani brak słoń-
ca, ani krótsze dni. Wtedy szczególnie 
warto zadbać o proste przyjemności, 
takie jak gorąca kąpiel, przyjemny 
film oglądany pod kocem czy zabiegi 
pielęgnacyjne. Warto fundować je so-
bie jak najczęściej, pamiętając jednak, 
że zabiegi kosmetyczne, hobby czy 
sporty będą pomocne tylko wtedy, 
gdy jednocześnie zadbamy o siebie 
od wewnątrz. Zbilansowana, różno-
rodna dieta, bogata w owoce, warzy-
wa i soki jest dla naszej psyche tym, 
co relaksujący masaż dla ciała: spra-
wia, że czujemy się lepiej ze sobą.

JeDzenie DaJe Szczęście

To, co jemy i jak jemy, ma istotny 
wpływ na nasz nastrój. Specjalistki 
ds. żywienia z SGGW. dr hab. Domi-
nika Głąbska, prof. SGGW, i prof. dr 
hab. Dominika Guzek, zajmujące się 

zawodowo m.in. badaniem wpływu 
diety na ludzki organizm, zapewnia-
ją, że jadłospis bogaty w warzywa, 
owoce oraz ich przetwory (np. soki) 
to najlepsza inwestycja w nasz dobry 
nastrój i samopoczucie.

- Spożywając warzywa i owoce, a tak-
że pijąc soki, zapewniamy naszej psy-
chice wsparcie na dwóch poziomach: 
w krótszej perspektywie taka dieta 
poprawia humor, w dłuższej – działa 
prewencyjnie – komentuje dr hab. Do-
minika Głąbska, profesor z Instytutu 
Nauk o Żywieniu Człowieka w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie - Badania wpływu wa-
rzyw i owoców na zdrowie psychicz-

ne, prowadzone na różnych grupach 
osób, potwierdzają, że dieta zawiera-
jąca dużą ilość owoców, warzyw i ich 
przetworów pozytywnie wpływa na 
nastrój, samopoczucie, jakość snu, 
a także na podejście do życia, poczu-
cie szczęścia czy własnej sprawczości 
Może także wspomagać działania 
prewencyjnie, zarówno jeśli chodzi 
o zaburzenia psychiczne, jak i zwykły 
codzienny stres. Co ciekawe, zależ-
ność między spożywaniem owoców, 
warzyw i ich przetworów, np. soków, 
a nastrojem jest dwukierunkowa. Die-
ta wpływa na nasze samopoczucie, 
a samopoczucie na dietę: osoby pozy-
tywnie nastawione do życia dokonują 
lepszych wyborów żywieniowych.

Siła oDżyWczych 
SkłaDnikóW

W jaki sposób dieta bogata w owo-
ce i warzywa warunkuje nasze po-
czucie szczęścia? Kluczem do od-
powiedzi na to pytanie są składniki 
odżywcze w nich zawarte. 

Ze zdrowiem psychicznym najbar-
dziej powiązane są: węglowodany 
złożone, błonnik, potas, witamina 
B, C, karotenoidy czy polifenole. 
Znajdziemy je w świeżych owo-
cach i warzywach, jak również w ich 
przetworach. Po przetwory można 
sięgać szczególnie, gdy dostępność 
świeżych produktów jest ograni-

czona, ponieważ dostarczają one 
organizmowi dużą ilość składników 
odżywczych: przykładowo sok mar-
chwiowy jest  źródłem beta-karote-
nu, a pomidorowy – źródłem likope-
nu i potasu.

PrzePiS na SzczęśLiWą JeSień

Lista warzyw i owoców, których je-
dzenie wpływa na nasz nastrój, nie 
ma końca. Tak naprawdę wszystkie 
produkty z tej kategorii (a także 
przetwory owocowo-warzyw-
ne) wspierają nasze ciało i umysł 
w codziennym funkcjonowaniu. 
Są jednak grupy owoców i warzyw 
szczególnie związane z obniżaniem 
poziomu stresu oraz zapobieganiem 
objawom depresyjnym: to owoce 
jagodowe i zielone warzywa liścia-
ste. Jednak niezależnie od tego, 
czy częściej sięgamy po porzeczki, 
szpinak, czy na przykład jabłka bądź 
marchewkę, pamiętajmy, żeby jeść 
owoce i warzywa regularnie. Taka 
dieta, oprócz wpływu na psychikę, 
przyniesie nam dodatkowe korzyści 
– pomoże np. budować lepszą od-
porność na jesienne infekcje.

Jedzenie owoców i warzyw oraz 
picie soków to prawdopodobnie 
najprzyjemniejsza, a już na pewno 
najsmaczniejsza z metod dbania 
o zdrowie. Aby była zawsze skutecz-
na, dobrze jest trzymać się zasady 
5 porcji. Mówi ona, że powinniśmy 
każdego dnia spożywać 5 porcji wa-
rzyw i owoców, łącznie w ilości mi-
nimum 400 g, a jedną z takich por-
cji może być szklanka soku (ok. 200 
ml). Innymi porcjami są: całe jabłko, 
średniej wielkości papryka, surówka 
zjedzona do obiadu lub kilka śliwek 
na podwieczorek, ale też wiele in-
nych warzyw i owoców, jakie oferu-
ją nam polskie sady i ogrody.
/raf/
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Start do udziału w grze mobilnej odbył się spod 
pomnika Jakuba Wejhera. Przed wyjściem w teren 
ze smartfonami młodzież wysłuchała instruktażu 
ze strony Eweliny Magdziarczyk-Plebanek - dyrek-
tor  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie 
a także porad bibliotecznego informatyka Krzysz-
tofa Powałki. 

- Premiera tej gry mobilnej w formie konkursowej 
miała miejsce podczas Narodowego Czytania „Bal-
ladyny”. Dzisiejsza lekcja języka polskiego w terenie 
ze smartfonem i stworzoną przez bibliotekę przy 
współpracy z młodzieżą aplikacją, jest pierwszą lek-
cją w formie edukacyjnej, choć klasa jest podzielona 
na 6 drużyn, które ze sobą rywalizują. Jest to moim 
zdaniem ciekawy pomysł na zachęcenie młodzieży 
do poznawania tej lektury, który jednocześnie sta-
nowi formę atrakcyjnej zabawy – mówi Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek.

Jak nam powiedziała Aleksandra Ucińska-Makow-
ska zdecydowali się na wykorzystanie gry moblinej 
„Balladyna: the Kirkor edition” na lekcji języka pol-
skiego, bo „Balladyna” jest lekturą szkolną, która 
uczniowie muszą znać na egzaminie końcowym.

- Myślę, że takie praktyczne doświadczenie z ta lek-
tura jest ciekawsze i bardziej strawne dla młodzieży, 
niż tradycyjne omawianie jej na lekcji siedząc w ław-
kach – dodaje Aleksandra Ucińska-Makowska.

Grupy klasowe podzielone na 6 drużyn wyszły 
z ochotą na spacer po mieście i parku grając w grę 
mobliną o Balladynie. Chłopcy ze smartfonami w rę-
kach wystartowali, jak do biegu przełajowego. Dyrek-
tor biblioteki i pomysłowa polonistka są przekonane, 
że taka forma lekcji dostarczy młodzieży więcej szcze-
gółowych informacji o lekturze a przekazane tą droga 
treści zostaną lepiej przyswojone i zapamiętane.

/raf/

Atrakcyjna lekcja w parku
WEJHEROWO | Uczniowie klasy VIIIa Szkoły Podstawowej nr 6 pod kierunkiem polonistki Aleksandry Uciń-
skiej-Makowskiej wzięli udział w grze mobilnej „Balladyna: the Kirkor edition” w ramach lekcji języka polskiego.
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REKLAMA  1/2020/RL

 BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 66 00 burmistrz@um.rumia.pl 

 Rumia, dnia 15.10.2020 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowe-

go planu 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 

zmianie terminu ponownego 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 23.10.2020 r. do 24.11.2020 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 27.10.2020 r. o godzinie 14.00. Każdy ma prawo składania 
uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. projektów mogą być składane 
w formie pisemnej do dnia 15.12.2020 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: Magdalena Bronk
Referat Planowania Przestrzennego
e-mail: i.narloch@um.rumia.pl

OGŁOSZENIE 258/2020/DB
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OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi 

 
Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Zarządzenia 
Nr 775/275/2020 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 09.10.2020r., w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wywieszony 
został, na okres 21 dni, wykaz obejmujący 
nieruchomości położone w Rumi, stanowiące 
własność i będące we władaniu Gminy 
Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzierżawy 
w formie bezprzetargowej. Przedmiotowy 
wykaz zamieszczony został również na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Rumi: 
http://bip.rumia.pl/

Rumia, 09.10.2020r.

OGŁOSZENIE 254/2020/DB

OGŁOSZENIE 224/2020/DB
Start miał miejsce przy budynku Powiato-

wej Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej 
w Wejherowie. Otwarcia zlotu dokonali wspól-
nie: zastępca prezydenta miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, naczelnik Wydziału Kultury 
i Promocji Starostwa Powiatowego Piotr Sy-
rocki i przedstawiciel Wójta Gminy Wejherowo 
radny Janusz Daniszewski.

Jak powiedziała komendant zlotu Beata 
Myszka tegoroczny zlot organizowany został 
z okazji Światowego Dnia Turystyki i XVI 
Dni Powiatu Wejherowskiego. Celem zlotu 
bylo spotkanie i integracja seniorów powiatu 
oraz wymiana doświadczeń w zakresie orga-

nizacji imprez turystycznych. Beata Myszka 
powiedziała, że każdego roku zlot odbywa się 
w innym atrakcyjnym historycznie miejscu 
naszej małej ojczyzny kaszubskiej – na trasie 
kaszubskich stolemów. Pprzypomniała też, że 
pierwszy zlot miał miejsce w Bazie Harcerskiej 
Cedron i został zorganizowany z inicjatywy 
honorowego wolontariusza Sekcji Turystycz-
nej SWUTW seniora Edwina Nawrockiego. 
Kolejne zloty odbyły się w: Leśniczówce Muza 
w Kapinie, Dworku Drzewiarza w Gościcinie, 
Arboretum Nadleśnictwa w Luzinie, Dwor-
ku pod Lipami w Rumi, a w roku ubiegłym 
w Gniewinie i Nadolu. Każdy zlot był inny, ale 

zawsze bardzo liczny, bo brało w nicy każdora-
zowo ponad sto osób. 

- Ten rok jest inny ze względu na ogranicze-
nia i reżim sanitarny spowodowany epidemią 
koronawirusa Covid-19 oraz po trudnych mie-
siącach niepewności. Poprzez ten zlot otwiera-
jący kolejny rok akademicki SWUTW pragnie-
my, aby nasi słuchacze poczuli się  spokojni 
i bezpiecznie spędzili w czas w miłej koleżeń-
skiej atmosferze, przede wszystkim na wolnym 
powietrzu – powiedziała Krystyna Laskowska, 
prezes Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku.

- Cieszę się, że pomimo tych warunków, w któ-
rych żyjemy obecnie, o których rok temu nikt 
z nas nawet by nie pomyślał, możemy razem się 
spotkać. Radość z tego spotkania pokazuje, jak 
ważny jest kontakt z osobami znajomymi i przy-
jaciółmi. Dzięki temu możemy poczuć swoją 
obecność, porozmawiać ze sobą i miło spędzić 
ten dzień w Dąbrówce – powiedział zastępca Ar-
kadiusz Kraszkiewicz przekazując pozdrowienia 
dla wszystkich uczestników zlotu od prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.

Ze względu na pobyt w Muzeum Techniki 
Wojskowej „Gryf” była okazja obejrzeć ekspo-
naty techniki wojskowej a także zwiedzić teren 
jednostki wojskowej, gdzie jeszcze nie tak daw-
no stacjonował dywizjon rakietowy 4 Brygady 
Rakietowej Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. 
Podczas spotkania w zadaszonej wiacie przy 
ognisku była okazja pośpiewać i powspomi-
nać poprzednie zloty. Organizatorzy zapewnili 
uczestnikom  poczęstunek w postaci ciepłych 
napojów, a także pieczonych kiełbasek i szaszły-
ków. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale.

Wśród seniorów obecnych na zlocie, oprócz 
wyżej wymienionych, byli m.in.: prezes 
Związku Inwalidów Wojennych O. Wejhe-
rowo Stanisław Harasiuk, wiceprezes Rafał 
Miszke  oraz dyrektor Powiatowej Biblioteki 
Publicznej Barbara Gusman.

/raf/

7. Zlot Turystów 
Seniorów SWUTW

WEJHEROWO | W Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” w Dabrówce odbył się 7. Zlot Turystów Senio-
rów Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
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Przed ślubowaniem dyrektor Olga Tomaszewska przy-
pomniała dzieciom, co znaczy słowo ślubowanie, żeby 
uświadomić im znaczenie obowiązku szkolnego zwią-
zanego z nauką, potrzebą pogłębiania wiedzy i zdoby-
wania różnych umiejętności. Poinformowała również, że 
patronem szkoły jest gen. Józef Wybicki, autor polskie-
go Hymnu Narodowego. 
Po krótkiej części artystycznej w wykonaniu dzieci z klasy 
trzeciej został wprowadzony sztandar szkoły i odbyła się 
ceremonia ślubowania. Następnie dyrektor Olga Toma-
szewska dokonała pasowania wielkim ołówkiem wszystkich 
pierwszoklasistów. Zebrani na uroczystości rodzice nagro-
dzili oklaskami uczestników tej wzruszającej ceremonii.
Uczestniczący w ślubowaniu zastępca prezydenta mia-
sta Arkadiusz Kraszkiewicz złożył gratulacje uczniom 
klasy pierwszej i ich rodzicom. 
- Pasowanie na ucznia jest wyjątkowym dniem w życiu 
każdego pierwszoklasisty. Poprzez złożenie ślubowania zo-
staliście włączeni do szkolnej społeczności. Uczestnicząc 
w tej uroczystości pamiętajcie również o swoich rodzicach, 
którzy przeżywają, to wydarzenie tak mocno jak i wy. Ta 
uroczystość uświadamia im, że postawiliście pierwszy 
krok w stronę dorosłości i przez najbliższe 8 lat będzie-
cie zdobywać niezbędna w życiu wiedzę oraz uczyć się 
odpowiedzialności i obowiązków. Niech nauka w tej szkole, 
w której pracują najlepsi nauczyciele, sprawia Wam radość 
i przynosi zadowolenie. Życzę Wam samych najwyższych 
ocen i zapału do zdobywania wiedzy – powiedział Arka-
diusz Kraszkiewicz dziękując nauczycielom i uczniom klasy 
trzeciej za udział w przygotowaniu uroczystości ślubowa-
nia pierwszoklasistów.
/raf/

Ślubowanie 
PierwSzoklaSiStów
wejHerowo | uczniowie pierwszej klasy Szkoły 
Podstawowej nr 9 złożyli uroczyste ślubowanie 
a następnie zostali pasowani na ucznia przez dyrektor 
szkoły olgę tomaszewską.

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi 

 
Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 
65 z późn. zm.) informuję, iż w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, 
na okres 21 dni wywieszony został wykaz nr 
XXVI stanowiący załącznik do Zarządzenia 
Nr 778/278/2020 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 14 października 2020 roku, obejmujący 
nieruchomość oznaczoną jako działka  
nr 416/16 o pow. 159 m2, obręb 12, położoną 
w Rumi, stanowiącą własność Gminy Miejskiej 
Rumia przeznaczonej do zbycia w drodze 
bezprzetargowej jako wniesienie wkładu 
niepieniężnego (aport) do spółki.

Rumia, dnia 14.10.2020 r.

OGŁOSZENIE 256/2020/DB
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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 ple-
nerowe, chrzty, komunie, tel. 697

RÓŻNE

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

remonty kafelkowane, cekolowa-
nie, malowanie, itp., przystępne ceny, 
tel. 667 023 678

remonty kafelkowane, cekolowa-
nie, malowanie, itp., przystępne ceny, 
tel. 667 023 678

Słoma owsiana sucha, 120x120 cena 
35 zł, Częstkowo, tel. 510 751 837

Pług 4 skibowy stan dobry, cena 
1150 zł, Szemud, tel. 510 751 837

ziemniaki niesortowane 50 groszy, 
paszowe 30 gr, wineta, Szemud, tel. 
510 751 837

SPrzedam kwiaty pokojowe i ogro-
dowe, wieloletnie oraz skalniaki od 10 
zł szt., tel. 790 290 835

ubijaczka cukiernicza, mieszałka 
do ciasta, tel. 694 642 709

SPrzedam pojemne meble do po-
koju cena 1200 zł, Wejherowo, tel. 
538 443 446

lodówkę side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

SPrzedam stół, ławę szwedzką 
rozkładaną, express do kawy firmy 
braun, żelazko tefal - nowe, szynko-
war - nowy, szybkowar 2 szt., tor sa-
mochodowy dla dzieci w wieku od 10 
lat (autodracha) tel. 576 204 945

SPrzedam drzwi metalowe 80x185, 
2 żyrandole lustrzane, tel. 576 204 
945

SPrzedam chodnik dywanowy, be-
żowo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 
945

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

SPRZĘT ELEKT.

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

SPrzedam tablet 2A7-30 Lenovo 
z etui, prawie nowy, 180 zł, tel. 501 
276 279

NIERUCHOMOŚCI

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

do wynajęcia

rumia pokój do wynajęcia, tel. 694 
642 709

MOTORYZACJA

SPrzedam

Skoda 105S, 39 lat, motor: 1043 cm, 
IGaS (BRC), cytrynowa, cena 2323 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

OGŁOSZENIA uwaga... nowy numer ogłoSzeń za 2 zł 7248!

romet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., 
farbig Black/Blue, cena 1077 zł, po 
kolizji, Tczew, tel. 574 797 077

EDUKACJA

Porady z matematyki, fizyki i che-
mii udzielę uczniowi przez telefon. 
Tel: 58 677 01 50
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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.

SucHe drewno 
oPałowe
120 zł/mp

 kominkowe
180 zł/mp

tranSPort :
Reda, Rumia, Wejherowo

20 zł

tel. 785 111 111

REKLAMA 244/2020/DB

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi 

 
Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 
65 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 
773/273/2020 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 7 października 2020 roku informuję, 
iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. 
Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony 
został wykaz obejmujący lokal użytkowy 
położony w Rumi przy ul. Sobieskiego 10, 
stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczony do oddania w najem w trybie 
bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy.

Rumia, dnia 7.10.2020 r.

OGŁOSZENIE 257/2020/DB

Obserwuj 
nasz profil 
expressy.pl 

na issuu.com
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W wyścigu elity mężczyzn od początku na 
prowadzeniu pokazała się czwórka zawodni-
ków: Sylwester Kuster, Igor Siódmiak, Piotr 
Ławicki i Paweł Najmowicz, która wyjechała 

na rower z 26 sekundową przewagą nad drugą 
grupą zawodników. Mocna praca całej czwórki 
zaowocowała tym, że do T2 wpadli ponownie 
razem i w zasadzie pewne było, że w tej czwór-

ce znajduje się mistrz Polski. Na początku dru-
giego biegu zaatakował Sylwester Kuster, który 
na pierwszych metrach wyprzedził prowadzą-
cego po drugiej strefie Piotra Ławickiego i do 
mety zdecydowanie prowadził. Za plecami Syl-
westra rozegrała się ostra walka o drugą lokatę 
i dosłownie na ostatnim metrze Igor Siódmiak 
pokonał Piotra Ławickiego.

- Nie byłem optymalnie przygotowany do 
tych zawodów, przez pandemię nie trenowa-
łem optymalnie, ale moje doświadczenie i do-
bra taktyka pozwoliły mi dzisiaj na zwycięstwo 
z czego bardzo się cieszę – mówił na mecie 
mistrz Polski, Sylwester Kuster.

- Dałem z siebie 110 procent i na ostatnich 
metrach już więcej nie miałem – mówił trzeci 
na kresce Piotr Ławicki. – Cieszę się z tego, że 
jest dzisiaj podium.

- Do końca pracowała już tylko głowa, bo nóg 
już nie czułem – podsumował walkę na ostat-
nich metrach Igor Siódmiak.

Nie mniej emocji było w rywalizacji pań, 
bowiem o miejscach na podium decydowały 3 
sekundy. Z etapu rowerowego do strefy zmian 
zjechała czwórka zawodniczek Aleksandra Ję-
drzejewska, Maria Pytel, Zuzanna Sudak i Jo-
anna Woźniak. Najwięcej sił na ostatni etap 
zachowała Zuzanna Sudak, która zwyciężyła 
wyprzedając na linii mety o sekundę Marię Py-
tel i o 2 sekundy Aleksandrę Jędrzejewską.

W wyścigu Juniorów Młodszych i Młodzi-
ków najlepsi okazali się Jakub Gajda (Młodzik), 
Marcel Kozaczkiewicz (Junior Młodszy) oraz 
Wiktoria Kos (Młodziczka) i Maja Wąsik (Ju-
niorka Młodsza).

/opr. raf/

fot. Karate Klub Wejherowo

Sudak i Kuster mistrzami
RUMIA | Zuzanna Sudak i Sylwester Kuster wygrali wyścig elity 
podczas Mistrzostw Polski w duathlonie na dystansie „sprint”.
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REKLAMA  56/2020/RL

karatecy z medalami 
miStrzoStw PolSki
wejHerowo | w miniony weekend, 10 - 11 
października, we włocławku odbyły się XXXi 
mistrzostwa Polski w karate tradycyjnym.

W zawodach organizowa-
nych przez Polski Związek 
Karate Tradycyjnego wystar-
towało blisko 250 zawod-
ników z całej Polski. Karate 
Klub Wejherowo reprezen-
towało jedenastu karateków 
– Karolina Witbrodt, Julia 
Staniszewska, Julia Mudlaff, 
Anna Wypych, Małgorzata 
Cyman, Milena Wiśniewska-
Hintzke, Jaromir Dzienisz, 
Seweryn Rogowski, Adam 
Czoska, Jakub Lewańczyk 
i Jakub Waloch. 
Rywalizowali oni w takich 
konkurencjach jak kata 

(układ technik) indywidualne i kata drużynowe, kumite 
(wolna walka) indywidualne i kumite drużynowe, fuku-go 
(dwubój – kitei, czyli układ technik i kumite), en-bu (wy-
reżyserowana walka).
Złote medale przywieźli Julia Mudlaff (fuku-go), Karolina 
Witbrodt, Julia Staniszewska i Kulia Mudlaff (kata druży-
nowe), a brązowe Karolina Witbrodt (kumite indywidu-
alne) oraz Julia Staniszewska z Sewerynem Rogowskim 
(en-bu kobieta/mężczyzna). Czwarte miejsce zajęła Anna 
Wypych w kata indywidualnym.
Zawodnicy na co dzień trenują pod okiem senseia Miro-
sława Ellwarta (6 dan) – wiceprezesa Polskiego Związku 
Karate Tradycyjnego i sędziego najwyższej klasy między-
narodowej, propagatora karate tradycyjnego w Wejhero-
wie i na Pomorzu.
/raf/


