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Bezpieczniej na drogach

W okresie jesienno-zimowym notowane są znaczne wzrosty 
wypadków z udziałem pieszych. Duża część z nich ma miej-
sce na przejściach dla pieszych. Jedną z najczęstszych przy-
czyn takich zdarzeń jest nieodpowiednie oświetlenie przejść. 
Dlatego władze powiatu wejherowskiego starają się systema-
tycznie podnosić bezpieczeństwo pieszych na pasach.
str. 3

Będzie nowe Mevo

Ponad 4 tysiące rowerów, w tym 
przynajmniej tysiąc tradycyjnych, 
kontrakt na 6 lat, decentralizacja 
ładowania baterii, abonament nie 
wyższy niż 30 zł – to główne zało-
żenia nowego systemu Mevo. Sys-
tem roweru metropolitalnego ma 
wrócić na Pomorze. 
str. 2

Kolejowa rewolucja

Od lat województwo pomorskie 
jest polskim liderem kolejowych 
przewozów pasażerskich.  Liczba 
pasażerów rośnie, choć pandemia 
i lockdown spowodowały, że w 
2020 roku było ich mniej. Mimo 
to pod koniec roku rozpoczęły się 
kolejne inwestycje.  
str. 5
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Zespół projektowy przedstawił taką 
koncepcję systemu roweru metropoli-
talnego na Pomorzu 12 stycznia na spo-
tkaniu z mieszkańcami metropolii. Nowa 
wizję udało się wypracować podczas 
trwającego od kwietnia dialogu konku-
rencyjnego, w którym uczestniczy trzech 
potencjalnych wykonawców. W najbliż-
szych dniach zostaną oni zaproszeni do 
składania ofert. Nowe Mevo obejmie 
swoim zasięgiem wszystkie dotychcza-
sowe gminy oraz Kosakowo i Kolbudy, 
które dołączają do projektu.

Kolejny KroK
Za nami kolejne spotkanie przedstawi-

cieli Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot z mieszkańcami metropo-
lii w sprawie przyszłości Mevo. Podczas 
poprzednich spotkań i warsztatów użyt-
kownicy rowerów przedstawiali swoje re-
komendacje i propozycje zmian. Podczas 
wtorkowego spotkania zespół projektowy 
– złożony m.in. z oficerów rowerowych, 
specjalistów do spraw zamówień publicz-
nych i finansów oraz prawników – przed-
stawił główne założenia nowego systemu, 
które zostały wypracowane podczas dialo-
gu konkurencyjnego z trzema firmami.

Dialog na finiszu
W grudniu 2020 roku zakończyły się 

rozmowy z potencjalnymi wykonawcami 

Mevo, które były prowadzone w ramach 
dialogu konkurencyjnego. W spotka-
niach brały udział trzy firmy: konsor-
cjum BikeU i Freebike, firma Marfina 
(Movienta) z podwykonawcą Geovelo 
oraz Nextbike Polska. Potencjalni wy-
konawcy przedstawili swoje możliwości 
techniczne i wspólnie z zespołem pro-
jektowym pracowali nad rozwiązaniami 
najkorzystniejszymi dla mieszkańców 
metropolii. Kolejnym krokiem jest za-
proszenie wykonawców uczestniczących 
w dialogu do składania ofert, co plano-
wane jest na drugą połowę stycznia. Od 
momentu wysłania zaproszenia wyko-
nawcy będą mieli 30 dni na przesłanie 
ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty 
i podpisanie 6-letniej umowy planowane 
jest na marzec. Zgodnie z zapowiedziami 
potencjalnych wykonawców – system 
mógłby ruszyć jeszcze w 2021 roku.

system mieszany i usługa
Zgodnie z rekomendacjami mieszkań-

ców, przedstawionymi podczas warszta-
tów i spotkań, a także na podstawie ba-
dań ankietowych i szczegółowych analiz 
wypracowane zostały główne założenia 
nowego Mevo. Mevo 2.0 będzie systemem 
mieszanym, złożonym z 4099 rowerów, 
przy czym przynajmniej 1000 stanowić 
będą rowery tradycyjne. Infrastruktura 
oraz rowery należące do Obszaru zo-

staną wykorzystane w nowym systemie. 
W przeciwieństwie do Mevo 1.0 – tym 
razem zamawiana będzie usługa, a nie 
dostawa rowerów. Oznacza to, że opera-
tor będzie otrzymywał zapłatę za usługę, 
w równych ratach, za każdy miesiąc dzia-
łania systemu. System ładowania baterii 
będzie zdecentralizowany. Bez zmian 
pozostanie system zwrotu rowerów – 

będzie można je zwracać, tak jak do tej 
pory, również poza stacjami. System 
będzie działał w trybie „9 + 3” – przez 
9 cieplejszych miesięcy dostępne będzie 
100 proc. floty, natomiast od grudnia do 
końca lutego 50 proc. floty. Miesięczny 
abonament będzie kosztował nie więcej 
niż 30 zł. W ramach tej opłaty użytkow-
nik codziennie będzie mógł korzystać 

przez 60 minut z rowerów elektrycznych 
i 120 minut z rowerów tradycyjnych.

System swoim zasięgiem obejmie 16 
gmin – dotychczasowych 14 (Gdańsk, 
Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz 
Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, So-
monino, Stężyca, Kartuzy, Puck i Włady-
sławowo), a także 2 dodatkowe: Kolbudy 
i Kosakowo.  /raf/

Narodowy Program Szczepień to 
w największym skrócie rządowa akcja 
bezpiecznych i skutecznych szcze-
pień wśród obywateli Polski. Obejmuje 
nie tylko zakup odpowiedniej liczby 
szczepionek, ich dystrybucję, ale 
także monitoring przebiegu i efektyw-
ności szczepienia.

15 stycznia ruszyła rejestracja na 
szczepienia przeciw COVID-19 dla 
seniorów, którzy skończyli 80 lat. Od 
22 stycznia zarejestrować się mogą 
również osoby powyżej 70. roku życia. 
Szczepienia dla tych grup rozpoczną 
się 25 stycznia. Jednak wiele spo-
śród tych osób może mieć problem 

z dotarciem do punktu szczepień. Tu 
z pomocą spieszą samorządy. 
- Osoby posiadające aktualne orzecze-
nie o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym, a także osoby starsze, 
mające trudności z dotarciem do 
punktu szczepień, mogą skorzystać 
z transportu zorganizowanego przez 
Urząd Miasta w Redzie - mówi Łukasz 
Kamiński, Zastępca Burmistrza Miasta 
Redy. – Warunkiem jest posiadanie 
umówionego już i potwierdzonego ter-
minu szczepienia w jednym z redzkich 
punktów. Nie możemy dowozić miesz-
kańców na szczepienia poza Redą. 
 Aby zgłosić potrzebę skorzystania 
z dowozu, należy zadzwonić pod 
numer 58 738 60 97. Linia działa od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 
od 8:00 do 15:00.
Przypominamy, że telefoniczne zare-
zerwowanie dowozu na szczepienie 
jest możliwe wyłącznie po umówie-
niu terminu szczepienia w jednym 
z dwóch punktów szczepień na terenie 
Redy.
Gdzie w Redzie można się zaszczepić?
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej Spółka z o.o. ul. Łąkowa 1, 84-240 
Reda, tel. 58 678 79 87
Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej „Śródmieście” Spółka z o.o. ul. 
Osadnicza 5, 84-240 Reda, tel. 58 743 
17 20.

Pomagają seniorom Dotrzeć na szczePienia
reDa | trwa narodowy Program szczepień. redzki samorząd organizacyjnie wspiera akcję, pomagając osobom starszym 
i niepełnosprawnym w dotarciu do punktów szczepień. 

fot. pixabay.com
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Będzie nowe Mevo! Jakie i kiedy?
POWIAT | Ponad 4 tysiące rowerów, w tym przynajmniej tysiąc tradycyjnych, kontrakt na 6 lat, decentralizacja ładowania baterii, abonament nie wyższy niż 30 zł – 
to główne założenia nowego systemu Mevo.

fo
t. 

Po
w

ia
t w

ej
he

ro
w

sk
i

Nagroda dla Ośrodka 
Dokumentacji
POWIAT | Ośrodek Powiatu Wejherowskiego zajął II miejsce w plebiscycie 
na najlepszy „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficz-
nej szczebla powiatowego w roku 2019”.

Plebiscyt został zorganizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kar-
tografii. Głosy mogli oddać geodeci posiadający uprawnienia zawodo-
we w dziedzinie geodezji i kartografii. 

– Bardzo się cieszę, ze po raz kolejny nasz Ośrodek został doceniony 
w skali kraju – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – To znak, 
że dokładamy wszelkich starań, aby jakość obsługi była na najwyż-
szym poziomie.

W głosowaniu wzięło udział 1995 geodetów uprawnionych. Oddane 
głosy rozłożyły się na 281 z ogólnej liczby 380 powiatów, co znaczy że 
99 powiatów nie otrzymało ani jednego głosu.

Warto przypomnieć, że głosowanie na najlepszy ośrodek regularnie 
organizuje także firma Geo-System. W 2019 roku Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wejherowie zdobył 
w nim I miejsce. 

/raf/
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W okresie jesienno-zimowym notowane 
są znaczne wzrosty wypadków z udziałem 
pieszych. Duża część z nich ma miejsce na 
przejściach dla pieszych. Jedną z najczęst-
szych przyczyn takich zdarzeń jest nieod-
powiednie oświetlenie przejść. Dlatego 
władze Powiatu Wejherowskiego starają 
się systematycznie podnosić bezpieczeń-
stwo pieszych na pasach. 

– Lepsza widoczność na drodze ozna-
cza wyższy poziom bezpieczeństwa. To 

szczególnie ważne w okresie jesienno-zi-
mowym, kiedy szybko robi się ciemno, 
a piesi na przejściach są słabo widoczni 
dla kierowców. Dlatego tak ważne jest 
doświetlanie przejść dla pieszych – mówi 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 

W Wejherowie samorząd powiatowy 
doświetlił 7 przejść, w Redzie 8, w Rumi 
12, w gminie Luzino 9, gminie Linia 3, 
w gminie Szemud 5, gminie Wejherowo 
1 i gminie Choczewo 1. Zadania były re-

alizowane w ramach przebudowy dróg 
bądź jako oddzielne inwestycje. Często 
wnioskowali o nie mieszkańcy, radni czy 
też rady osiedli.

– W 2020 roku na drogach powiatowych, 
zarówno w miastach  jak i w gminach wiej-
skich doświetlonych zostało 46 przejść dla 
pieszych za łączną kwotę 455 tys. zł plus 
środki finansowe w ramach kosztów prze-
budowy dróg. W tych miejscach po zmroku 
piesi są bardziej widoczni dla kierowców. 

Przekłada się to wprost na zwiększenie ich 
bezpieczeństwa – mówi Wicestarosta Jacek 
Thiel. – Działania Powiatu w tym zakresie 
będą kontynuowane w roku bieżącym. Bę-
dziemy chcieli poprawić bezpieczeństwo 
pieszych w kolejnych miejscach. 

Zadania te zostały sfinansowane z bu-
dżetu powiatu wejherowskiego oraz 
w wielu przypadkach wsparte zostały 
z budżetów gmin. 

„Wykonanie doświetlenia przejść dla 
pieszych wraz z projektami i uzgodnienia-
mi na drogach powiatowych w 2020 roku 
w lokalizacjach:

– Wejherowo ul. Św. Jana posesja nr 5, 
ul. Rzeźnicka posesja nr 5A,  ul. Sobie-
skiego – Kopernika, skrzyżowanie ul. Su-
charskiego – Mostnika  x 2,  skrzyżowanie 
ul. Sucharskiego – Kotłowskiego, skrzyżo-
wanie ul. Sobieskiego – Harcerska,  

– droga powiatowa 1336G w miej-

scowości Sychowo (zjazd do Kościoła), 
w miejscowości Pobłocie (skrzyżowanie 
z ul. Szkolną), w miejscowości Smażyno, 
w miejscowości Strzepcz (koło Kapliczki) 

– droga powiatowa 1410G w miejsco-
wości Luzino (skrzyżowanie ul. Robakow-
skiej z Młyńską)

– droga powiatowa 1438G w miejsco-
wości Słajkowo

– Rumia – 4 doświetlenia Dąbrowskie-
go, 3 Dębogórska, 1 Sabata

Doświetlenia w ramach inwestycji:
– Kębłowo – 7 przejść (4 w obrębie wynie-

sionego skrzyżowania Chłopska/Wiejska) 
– Rumia – 4 przejścia Pomorska, 

– Reda – Etap II 5 przejść (4 przez Ob-
wodową, 1 równolegle do Obwodowej), 
Etap III 3 przejścia

– Szemud – 5 przejść,
– Łężyce – 1 przejście
/raf/

Bezpieczniej na drogach powiatowych
POWIAT | Władze powiatu stawiają na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Tylko w zeszłym 
roku doświetlonych zostało 46 przejść dla pieszych na drogach powiatowych. 

Dzięki zawartemu porozumieniu Gminy 
Miasta Wejherowa z firmą GreenWay Pol-
ska Sp. z o.o. w Wejherowie została zloka-
lizowana proekologiczna stacja ładowania 
samochodów elektrycznych. Jest ona 
usytuowana w pobliżu Ronda Solidarności 
za stacją paliwową BP, a jej uruchomienie 
zaplanowano w I kwartale br.
Jak informuje Stanisław Brzozowski kie-
rownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska dwa 
stanowiska w stacji zostały wybudowane 
przez miasto jeszcze w grudniu ubiegłego 
roku. Obecnie trwają przygotowania do 
uruchomienia stacji. Po zamontowaniu 

ładowarek firma GreenWay Polska będzie 
musiała wykonać przeglądy techniczne 
urządzeń, a następnie dokonać ich odbio-
ru oraz zgłoszeń. Stacja samoobsługowa 
będzie funkcjonowała całodobowo. O jej 
uruchomieniu powiadomimy mieszkańców.
GreenWay to nowoczesna firma sku-
piająca się na innowacyjnym dla Polski 
obszarze gospodarki – elektromobilności. 
Celem jej działalności jest budowa i eks-
ploatacja sieci stacji ładowania samocho-
dów elektrycznych, w celu zapewnienia 
swobodnego podróżowanie samochodem 
elektrycznym.
/raf/

tu nieDługo DołaDujesz auto
WejHeroWo | W stolicy powiatu zostanie zainstalowana stacja ładowania samochodów 
elektrycznych. jej uruchomienie planowane jest w pierwszym kwartale bieżącego roku.

fot. UM Wejherowo

W ramach przedsięwzięcia gminy wiejskie i miej-
sko-wiejskie mogą otrzymać dotacje w wysokości 
10 tys. zł. Środki można przeznaczyć na moderniza-
cję świetlicy wiejskiej, budowę boiska, siłowni pod 
chmurką lub miejsca integracji mieszkańców np. 
wiaty. Wnioski należy składać do 15 lutego w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

To już czwarta edycja Aktywnego Sołectwa Pomor-
skiego, które co roku cieszy się dużym zainteresowa-
niem. Do tej pory z dotacji skorzystało 106 sołectw 
na terenie województwa, a łączna kwota zrealizowa-
nych projektów to ponad 1 milion zł.

Dzięki środkom dostępnym poprzez Aktywne Sołec-
two Pomorskie wsie w regionie wzbogacają się o place 
zabaw, boiska, sceny plenerowe czy drewniane wiaty. 

Zadania, które mogą otrzymać dofinansowanie, po-
winny służyć potrzebom mieszkańców wsi. 

– Chcemy, by pomorskie wsie piękniały i stawały 
się bardziej przyjazne dla mieszkańców właśnie po-

przez wspieranie rozwoju lokalnej demokracji i spo-
łeczeństwa obywatelskiego – mówi Józef Sarnowski, 
wicemarszałek województwa pomorskiego. – Inicja-
tywy umacniają kontakty społeczne przez tworzenie 
wspólnych przestrzeni. Dlatego mile widziane są 
wszelkie miejsca, które integrują mieszkańców wsi, 
jak świetlice, boiska, wiaty, miejsca na ognisko, sceny 
plenerowe – tłumaczy Sarnowski.

Wśród pożądanych kryteriów, którymi powinny się 
cechować zgłaszane projekty, są nieodpłatny wkład 
pracy własnej mieszkańców, integracja społeczności 
lokalnej i poprawa jakości życia mieszkańców oraz 
bezpieczeństwo publiczne. Komisja oceniająca wnio-
ski będzie zwracała uwagę także na wpływ przedsię-
wzięcia na jakość środowiska, jego wymiar edukacyj-
ny oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

O przyznaniu dotacji zadecyduje Sejmik Woje-
wództwa Pomorskiego w maju 2021 roku.

/raf/

fo
t. 

M
at

eu
sz

 O
ch

oc
ki

/K
FP

Aktywne Sołectwo Pomorskie
POMORZE | Złóż wniosek i odmień swoją wieś – ruszyła tegoroczna edycja konkursu Aktywne Sołectwo Pomorskie. 
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Autobus można poznać po numerze bocz-
nym - #803. Wyróżnia się też dosyć ciekawym 
malowaniem zewnętrznym - niebiesko, zie-
lono, białym. Elektrycznym Solarisem prze-

jechać się będą mogli mieszkańcy całej na-
szej sieci, gdyż planowane są testy na prawie 
wszystkich liniach MZK Wejherowo.

Czesław Kordel, prezes MZK Wejherowo, 

informuje, że w testowym autobusie zeroemi-
syjnym, tak jak w każdym w sieci Wejherow-
skiej Komunikacji Miejskiej, można zakupić 
bilet u kierowcy z drukarki, a także skorzystać 
z bezpiecznej i wygodnej w obsłudze Karty 
Elektronicznej, w tym również Portmonetki 
Elektronicznej. Tak jak w każdym autobusie 
na wejherowskich liniach są również zapo-
wiedzi głosowe. Wyświetlana jest też elek-
troniczna tablica informacyjna o kolejnych 
przystankach. O wysoki komfort podróży 
tym autobusem dbają liczne systemy bezpie-
czeństwa. Jest on wyposażony w nowoczesne 
baterie litowo-jonowe zabudowane na dachu 
oraz z tyłu pojazdu. Zasięg elektrycznego au-
tobusu wyprodukowanego przez firmę Solaris 
na jednym ładowaniu w zajezdni autobusowej 
wynosi ok. 200 kilometrów.

Przekazanie autobusu elektrycznego na testy 
przez producenta do wejherowskiego MZK jest 
potwierdzeniem dużego zaufania dla nasze-
go zakładu komunikacji. Prezes przypomina, 
że nie stało się to przypadkowo, gdyż właśnie 
wejherowski MZK był przedsiębiorstwem, któ-
re jako pierwsze zakupiło również pierwszy 
spalinowy model autobusu Solarin Urbino 12 
i rozpoczęło nim kursowanie na liniach. 

/raf/

Na ulicach trwają testy 
elektrycznego Solarisa

WEjhEROWO | Na trasach komunikacyjnych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie testo-
wany jest kolejny autobus o napędzie elektrycznym. Tym razem jest ekologiczny, zeroemisyjny Solaris 
Urbino 12 electric. Testowanie potrwa około 3 tygodni.
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Wiadomości | Sport | Kultura | Biznes | Region | Co? Gdzie? Kiedy?

Bądź 
na Bieżąco 
z

Szukamy ambitnych 
i pozytywnych osób.
Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy zdalnie. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie 
….GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+

Na wniosek Klubu Honorowego Dawców przy 43. Bata-
lionie Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża odznaki zosta-
ły przyznane następującym osobom: lekarzom - Macie-
jowi Zającowi, Annie Potrykus, Iwonie Lesner, Katarzyna 
Rosenauer-Szarzyńskiej, Pauli Franczak, i Damianowi 
Czatrowskiemu, ratownikom medycznym - Czesławowi 
Marczyńskiemu, Łukaszowi Maciejewskiemu i Mariuszo-
wi Dąbrowny oraz pielęgniarce oddziałowej Zdzisławie 
Ostrowskiej.
Wręczenia Odznak za Zasługi dla Ochrony Zdrowia 
w obecności prezes Zarządu Szpitali Pomorskich Jolan-
ty Sobierańskiej-Grendy dokonał por. Piotr Ignatowski 
z 43. Batalionu Saperów FOW w asyście prezesa Klubu 
Honorowych Dawców, ratownika medycznego mata 
Marka Kukuczki.
- Jestem dumna że mamy w szpitalu taki zespół. Przy 
okazji dziękuję wojsku za bezcenną pomoc szpitalowi, 
lekarzom, pielęgniarkom i pacjentom - powiedziała pre-
zes Jolanta Sobierańska-Grenda.
/raf/

oDznaczenia ministerialne 
za WalKę z PanDemią
WejHeroWo | grupa pracowników szpitala specjali-
stycznego w Wejherowie została uhonorowana.
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Po pomorskich torach kursuje już 10 nowocze-
snych, elektrycznych składów Impuls. Ich dostawy 
zakończyły się pół roku wcześniej niż pierwotnie za-
kładano, na początku 2020. Obsługują one połącze-
nia pomiędzy Słupskiem a Trójmiastem i Elblągiem. 
Po elektryfikacji linii Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej będą mogły pojechać także do Kartuz. Zakup 
Impulsów kosztował ponad 240 mln zł i był współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej. 

Pomorzanie Wybierają Kolej
Mieszkańcy województwa pomorskiego najchętniej 

w Polsce jeżdżą pociągami. Zgodnie z danymi Urzę-
du Transportu Kolejowego wskaźnik wykorzystania 
kolei w naszym regionie wynosi 26,1. Oznacza to, że 
Pomorzanie chętniej korzystają z kolei niż mieszkań-

cy innych regionów kraju, a nawet niektórych krajów 
UE. Cieszy również fakt, że od kilku lat ten wskaźnik 
stale wzrasta. Łącznie w 2019 r. z usług kolei w regio-
nie skorzystało 56,4 mln pasażerów. 

Wieloletnie WsParcie Kolei
Na przełomie roku samorząd województwa pod-

pisał z Szybką Koleją Miejską i z Polregio wielolet-
nie umowy finansowe. To bardzo ważny fundament 
dla rozwoju komunikacji kolejowej. Z jednej stro-
ny pozwoli operatorom na zachowanie płynności 
finansowej i zakupy nowego taboru, a z drugiej  
zapewni Pomorzanom komunikację kolejową na 
najwyższym poziomie. Warto pamiętać, że w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Województwa Po-
morskiego zapisano, że w ciągu najbliższych 6 lat na 

kolej samorząd przeznaczy około miliarda złotych 
z budżetu województwa. 

buDujemy bajPas
W grudniu 2020 r. podpisana została umowa 

z wykonawcą tzw. bajpasa kartuskiego. Będzie to 
trasa objazdowa na czas modernizacji i elektryfi-
kacji linii kolejowej Gdynia – Kościerzyna. Przez 
ok. trzy lata ruch pociągów będzie tam wstrzyma-
ny, a dzięki bajpasowi pociągi z linii PKM pojadą 
przez Gdańsk Kokoszki, Starą Piłę, Żukowo Za-
chodnie do Kartuz. Co ważne, nie będzie to tylko 
tymczasowa trasa. Po zakończeniu inwestycji, któ-
rą prowadzić będzie spółka Pomorska Kolej Metro-
politalna,  będzie ona dalej służyć mieszkańcom. 
Koszt tej inwestycji to ponad 43 mln zł. Warto też 
zaznaczyć bardzo dobrą współpracę z kolejarzami 
z PLK. Dzięki koordynacji prac przetargi udało 
rozstrzygnąć się praktyczne w tym samym czasie. 
To oznacza, ze budowlańcy będą mogli równocze-
śnie działać na obydwu odcinkach. 

PKm z PrąDem
W 2021 r. rozpocznie się także druga oczekiwana 

inwestycja na linii PKM, mianowicie elektryfikacja 
trasy. Linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej od 
początku planowana była do elektryfikacji. Jednak 
bez elektryfikacji linii kolejowej z Gdyni do Ko-
ścierzyny inwestycja była by bez celowa, a trakcja 
elektryczna kończyłaby się ślepo w Rębiechowie. 
Dzięki tej inwestycji już za kilka lat podróżni zyska-
ją jeszcze większy komfort podróży, pociągi będą 
też bardziej pojemne i szybsze. Wraz z elektryfika-
cją wybudowany zostanie również nowy przystanek 
– Gdańsk Firoga. Będzie on służyć pracownikom 
licznych zakładów i firm zlokalizowany w rejonie 
gdańskiego lotniska.  

(AO)

Kolejowa rewolucja trwa. Co 
dzieje się na pomorskich torach?

Od lat województwo pomorskie jest polskim liderem kolejowych przewozów pasażerskich. Liczba pasażerów 
rośnie z roku na rok. Niestety w 2020 roku pandemia i lockdown spowodowały, że było ich mniej. Mimo to pod 
koniec roku rozpoczęła się inwestycja związana z bajpasem kartuskim, trwają też przygotowania do elektryfika-
cji linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 

Transport publiczny to jednak nie tylko 
koleje. To także przewozy autobusowe czy 
komunikacja miejska. W porównaniu do in-
nych polskich regionów wydajemy najwięcej 
na dopłaty do transportu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Ranking został opubli-
kowany przez czasopismo „Wspólnota”.

System publicznego transportu zbiorowego 
jest współfinansowany przez samorządy lo-
kalne. Organizatorami komunikacji kolejowej 
i drogowej są więc zarówno samorząd wo-
jewództwa jak i gminy czy powiaty. Każdy 
z organizatorów dopłaca do wykonywanych 
kursów i uzupełnia wpływy z biletów kupo-
wanych przez podróżnych. Wysokość tych 
dopłat jest zróżnicowana. Łącznie w 2021 
roku z budżetu województwa pomorskie-
go na organizację transportu kolejowego 
zostanie wydane ponad 194 mln zł.

Jak pokazuje najnowszy ranking czaso-
pisma „Wspólnota” uśredniona wysokość 
tych dopłat, w województwie pomorskim 
wynosi (per capita) 64,80 zł.  To najwyż-
sza wartość wśród polskich regionów. Na 
drugim miejscu w rankingu uplasowało się 
województwo mazowieckie, a na trzecim 
Wielkopolska.

– To, że jesteśmy liderem w ilości przewo-
zów regionalnych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca cieszy, ale trzeba pamiętać, 
jak duże koszty się z tym wiążą. Musimy 
pamiętać o zrównoważonym rozwoju 
województwa i o tym, że takie dziedziny jak 
ochrona zdrowia, kultura czy oświata rów-
nież wymagają niemałych nakładów – mówi 
Leszek Bonna wicemarszałek województwa 
pomorskiego.

Warto też zaznaczyć bardzo wysoką pozy-
cję, jaką wśród miast wojewódzkich zajęło 
miasto Gdańsk. Dopłata do transportu 
zbiorowego, w ujęciu per capita w Gdańsku 
wynosi ponad 590 zł, co jest drugim wyni-
kiem w kraju. Ale dopłaty to nie wszystko.

– Zależy nam zarówno na unowocześnie-
niu taboru, jak i rozbudowie infrastruktury 
kolejowej. Stąd pomysł na jeszcze lepszą 
współpracy z PKP SKM i Polregio i innymi 
interesariuszami w promocji ekologicznych 
przewozów kolejowych. Od lutego będziemy 
inicjować spotkania mające na celu osią-
gnięcie jeszcze lepszego komfortu podróżo-
wania – dodaje wicemarszałek Bonna.
 
Jakie będą efekty? O tym przekonamy się 
w ciągu roku, a warto dodać, że 2021 rok 
został ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei.
 (ao)

PomorsKie 
samorząDy 
liDerem DoPłat
o tym, że województwo pomorskie jest 
polskim liderem kolejowych przewozów 
pasażerskich nikogo nie trzeba przeko-
nywać. liczby mówią same za siebie.
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OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d 
ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych  (tekst jedn. Dz. U. 
z  2020r. poz. 1363)   oraz  art. 10, 49 i art. 61 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania 
administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. z 2020r. poz. 256) 
zawiadamiam, że w dniu 2020-12-22  na wniosek Wójt 
gminy Luzino, 84-242 Luzino ul. Ofiar stutthofu 11, 
wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. ks. J. 

Twardowskiego w Barłominie o budowę chodnika”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy 
Luzino określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa 
drogi gminnej:
- obr. Barłomino działki nr ewid.: 174/4, 202/1 
(z podziału działki nr 202), 201/3 (z podziału działki nr 
201/2) 

W związku z powyższym informuje się strony 
postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców 
i użytkowników terenów objętych inwestycją  
o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń 
dotyczących przedmiotowej sprawy, a także 
o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed 
wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która 
zostanie podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni 
od daty dokonania się obwieszczenia. 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 w terminie 
14 dni, 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 lub za pośrednictwem operatora 
pocztowego. 
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. 

 INFORMACJA

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1990 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach 
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiatwejherowski.pl, www.uwgdansk.
ssdip.bip.gov.pl  zamieszczono, na okres 21 dni, wykaz nr iii/2021 nieruchomości stanowiących 
własność skarbu Państwa,  położonych w gminie  gniewinie,  przeznaczonych  do zbycia 
w drodze darowizny na rzecz gminy gniewino.

Wykaz  wywieszono w dniu 20 stycznia 2021 r.

! NAgROdy dlA SpORTOWCóW !
do 31 stycznia br. przyjmowane są wnioski o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe 
oraz osiągnięcia w pracy trenerskiej. Wyróżnienia przyznawane są zawodnikom i trenerom 
z powiatu wejherowskiego, którzy w roku poprzedzającym uzyskali najlepsze wyniki 
sportowe. Kandydata do nagrody zgłosić może m.in. klub sportowy, właściwy polski związek 
sportowy lub wojewódzki związek sportowy.

Możliwość przyznania nagrody szczegółowo określa uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego 
z dnia 25 listopada 2011 r. O przyznanie wyróżnienia mogą ubiegać się zawodnicy 
i trenerzy, którzy w roku poprzedzającym uzyskali wysokie wyniki sportowe w krajowym 
i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. nagrody przyznaje zarząd Powiatu 
Wejherowskiego po uzyskaniu opinii Komisji  Kultury, sportu i Turystyki.

Wymagane druki dostępne są na stronie internetowej www.powiatwejherowski.pl  Wszelkie 
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 572 94 85. 
Wnioski należy składać w starostwie Powiatowym w Wejherowie, ulica 3 Maja 4 w godz. 8.00-15.00.  

MuZEuM pIśMIENNICTWA I MuZykI 
kASZuBSkO-pOMORSkIEJ W WEJhEROWIE SERdECZNIE 

ZApRASZA dO ZWIEdZANIA WySTAW MAlARSTWA:

- „Kaszubski Remus ze Śmiechowa, 
stanisław nastały (1933-2017) życie 
i twórczość” (Pałac);
- „Organiczność” autorstwa Marty 
Papierowskiej (Pałac);
- „Wejherowo! Ciebie dziś opiewam” 
autorstwa Macieja Tamkuna (Książnica).
Wystawy można zwiedzać od 1 lutego br. 

pałac:
Poniedziałek: 9.00 - 21.00, 
wtorek – piątek: 9.00 - 15.00

książnica prof. gerarda labudy:
Poniedziałek – piątek: 9.00 - 15.00,

zwiedzanie możliwe po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym. należy stosować 
się do wymogów określonych w Regulaminie 
zwiedzania w czasie stanu epidemicznego.

Obowiązuje cennik: 
10 zł – bilet zwykły, 
5 zł – ulgowy. 
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Ciekawostka
Czy wiesz, że grejpfruty są bogatym 
źródłem witamin C i beta-karotenu, 
dzięki czemu  wzmacniają odporność 
organizmu? Ponadto przyspieszają 
przemianę materii, więc sprawdzą się 
jako składnik diety odchudzającej.

roK owoców i warzyw

Choć Międzynarodowy Rok Owo-
ców i Warzyw rozpoczął się z po-
czątkiem roku - 1 stycznia - to już 
nieco wcześniej (15 grudnia ub. 
roku) został oficjalnie zainauguro-
wany przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wyży-
wienia i Rolnictwa (FAO). 
str. 8

ziMowa dieta

Zima to czas, w którym dostęp 
do świeżych warzyw i owoców 
bywa ograniczony. Nie wszystkie 
bowiem nadają się do długiego 
przechowywania, niektórych jest 
znacznie mniej na rynku niż w 
okresie letnim czy jesienią, ich 
ceny są też znacznie wyższe. 
str. 9

co znaczą te nazwy?

Szukając informacji o zdrowym 
odżywianiu łatwo natknąć się na 
obco brzmiące określenia. Be-
takaroten, foliany, pektyny – to 
nazwy, za którymi kryją się sub-
stancje niezbędne dla prawidło-
wego funkcjonowania naszego 
organizmu.
str. 10

fot. freepik.com
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To rok owoców i warzyw!

Choć Międzynarodowy Rok Owoców 
i Warzyw rozpoczął się 1 stycznia, to 
już nieco wcześniej (15 grudnia ub. 
roku) został oficjalnie zainauguro-
wany przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wyżywie-
nia i Rolnictwa (FAO). 

Inicjatywę z entuzjazmem poparło 
wiele organizacji, które na co dzień 
promują obecność warzyw i owo-
ców w diecie.

Warzywa, owoce, a także ich prze-
twory, takie jak soki, powinny być 
w naszej diecie obecne każdego 
dnia. Przynoszą korzyści nie tylko 
dla zdrowia – ich uprawa zapewnia 
miejsca pracy milionom rolników na 
całym świecie, a ich rodzinom utrzy-
manie. Te dwa przekazy zostały wpi-
sane w aktualną politykę ONZ, która 
ogłosiła rok 2021 Międzynarodowym 
Rokiem Owoców i Warzyw. Przez 
najbliższe 12 miesięcy FAO będzie za-
chęcać władze państw do prowadze-
nia edukacji nt. diety uwzględniającej 
warzywa i owoce. Rok Owoców i Wa-
rzyw stanie się też pretekstem do po-
ruszenia innych ważnych tematów: 
zrównoważonej produkcji w rolnic-
twie, ograniczania strat i marnotraw-

stwa, wsparcia technologicznego dla 
rolników z krajów rozwijających się.

Wszystkie cele, jakie przyświecają 
Międzynarodowemu Rokowi Owo-
ców i Warzyw, są zbieżne z celami 
AIAM5 – Globalnego Sojuszu na rzecz 
Promocji Konsumpcji Owoców i Wa-
rzyw „5 a day”. AIAM5 to organizacja 
non-profit, powołana do międzyna-
rodowej współpracy w zakresie pro-
mocji spożycia warzyw i owoców. 
Należy do niej także Polska, repre-
zentowana tu przez Stowarzyszenie 
Krajowa Unia Producentów Soków 
(KUPS). Członkowie AIAM5 tworzą 
międzynarodową sieć wymiany po-
mysłów i wsparcia, prowadzonego 
pod hasłem „więcej owoców i wa-
rzyw, lepszy wybór dla zdrowia”. Or-
ganizują konferencje naukowe, szko-
lenia, doradzają władzom: wszystko 
po to, byśmy dokonywali lepszych 
wyborów żywieniowych. Na na-
szych talerzach codziennie powinno 
znaleźć się 5 porcji owoców, warzyw 
oraz ich przetworów – powtarzają za 
dietetykami członkowie AIAM5.

Stowarzyszenie KUPS od lat prowadzi 
kampanię „5 porcji warzyw, owoców 
lub soku”, w której najważniejszym 

celem jest zwiększanie świadomo-
ści konsumentów na temat roli tych 
produktów w codziennej diecie. 
Współpraca w ramach AIAM5 oraz 

przyłączenie się do celebrowania 
Międzynarodowego Roku Owoców 
i Warzyw jest więc naturalnie wpisana 
w realizowaną od lat misję.

A zatem – zapraszamy do wspólnego 
świętowania!

/raf/
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Młodzież na „energetykach”. Alarmujące dane

Blisko 80 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych regular-
nie pije napoje energetyczne. Co najmniej 1/5 z nich nie zdaje 
sobie sprawy z tego, jaki negatywny wpływ na zdrowie mogą 
mieć takie napoje. 

Ocena częstości spożycia oraz stanu wiedzy na temat napo-
jów energetyzujących wśród młodych ludzi stała się przed-
miotem projektu „Młodzi w Akcji”. Projekt realizowany jest 
przez uczniów technikum reklamy Powiatowego Zespołu 
Szkół w Redzie. 
Przyszli reklamowcy zaprojektowali kampanię reklamową 
„Pozorna Energia”. Swoje działania przenieśli do sieci, gdzie 
prowadzą media społecznościowe obrazujące wpływ funk-
cjonowania energetyków na organizm ludzki.
- Napoje energetyczne są produktami ogólnodostępnymi 
na polskim rynku konsumenckim, a ich popularność wciąż 
rośnie wśród młodzieży i dzieci – wyjaśniają inicjatorzy pro-
jektu. - Tymczasem zawierają one substancje bioaktywne, 
takie jak kofeina i tauryna, które wprawdzie krótkofalowo 
poprawiają wydolność organizmu, ale ich częste spożywanie 
może wpływać negatywnie na stan funkcjonowania wszyst-
kich układów ludzkiego organizmu. 
Uczniowie, uczestniczący w projekcie, przeprowadzili bada-
nie przy pomocy autorskiej ankiety, która została rozprowa-
dzona drogą internetową. Łączna liczba respondentów wy-
niosła ponad pół tysiąca osób. Wyniki okazały się alarmujące: 
zdecydowana większość respondentów (aż 76%) przyznała 
się do regularnego spożywania napojów energetycznych, 
z czego ponad 1/5 nie zna skutków ich picia! Co zastanawia-
jące, pomimo świadomości na temat negatywnego wpływu 
tych produktów respondenci zadeklarowali, że nie zrezy-
gnują z ich spożycia. Najczęstszym powodem korzystania 
z napojów energetyzujących była chęć długotrwałej nauki, 
sytuacje stresowe oraz spożywanie ich w towarzystwie. 

Badania, jak i kampania uczniów wykazały, iż istnieje po-
trzeba edukacji młodych ludzi odnośnie do zagrożeń wyni-
kających z częstego stosowania napojów energetyzujących. 
W kolejnym kroku uczniowie chcą podjąć próbę kampanii, 
której celem było by uświadomienie społeczeństwa na temat 
ogółu otaczających nas szkodliwych czynników, a co za tym 
idzie, ryzyku rozwinięcia wielu chorób w odległym czasie.
Zdaniem uczniów, w związku z występowaniem efektów 
ubocznych spożywania napojów energetycznych, należało-
by się zastanowić nad wprowadzeniem ostrzeżeń o niepożą-
danych efektach i podawania maksymalnej dziennej dopusz-
czalnej dawki. Opieka merytoryczna kampanii: Iwona Ślepowrońska, 
Gabriel Wołosewicz

Krzysztof Korbut 

 

80 mg - tyle kofeiny 

zawiera popular-

ny napój ener-

getyczny o po-

jemności 250 ml. 

To mniej więcej 

tyle, co filiżanka 

kawy z ekspresu przelewowego. Filiżanka kawy 

tradycyjnie parzonej to ok. 50 ml kofeiny.
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Zima to czas, w którym dostęp do 
świeżych warzyw i owoców bywa 
ograniczony. Nie wszystkie bowiem 
nadają się do długiego przechowy-
wania, niektórych jest znacznie mniej 
na rynku niż w okresie letnim czy je-
sienią, ich ceny są też znacznie wyż-
sze. Ale są przecież warzywa, które 
bez problemu można dostać, do tego 
w przystępnej cenie. 

Zimą nie trzeba rezygnować ze świe-
żych warzyw. Są przecież takie, któ-
re bez problemu dostępne są przez 
cały rok. Doskonałym przykładem są 
warzywa korzeniowe, jak marchew, 
seler, pietruszka, czy burak ćwi-
kłowy. Są one także jednymi z naj-
smaczniejszych i najpożywniejszych 
spośród polskich warzyw i owoców. 
Świetnie komponują się w różnego 
rodzaju gęstych i sycących zupach 
kremach, sałatkach jarzynowych, 
koktajlach warzywnych lub w po-
staci soków. Oprócz niewątpliwych 
walorów smakowych, warzywa ko-
rzeniowe są również prawdziwym 
bogactwem wartościowych składni-
ków odżywczych.

Marchew

Marchew jest jednym z najbogat-
szych źródeł betakarotenu – związku 
o silnych właściwościach przeciw-
utleniających. Wskazuje się, że ze 
względu na zawartość betakarotenu 
w marchwi, jej spożycie może zmniej-
szać ryzyko zachorowania na określo-
ne rodzaje nowotworów. Potwierdza 
to duńskie badanie, w którym osoby 
spożywające od 2 do 4 surowych 
marchewek/ tydzień (> 32 g/ dzień) 
miały mniejsze ryzyko zachorowania 
na raka jelita grubego o 17%, w po-
równaniu do osób, które nie spoży-
wały marchwi.1 Równie wartościowy 
co marchew będzie sok z marchwi, 
który w 1 szklance (200 ml) dostarcza 
około 300 mg potasu, zapewniające-
go utrzymanie prawidłowego ciśnie-
nia krwi oraz jest znaczącym źródłem 
dla naszego organizmu prowitaminy 
A (w postaci betakarotenu ), jak  rów-
nież witaminy C, B6, K, tiaminy, folia-
nów. Już 1 szklanka soku marchwio-
wego pokrywa dzienne Referencyjne 
Wartości Spożycia (RWS) witaminy 
A dla naszego organizmu.

Seler

Jest dobrym źródłem błonnika pokar-
mowego – w 100 g znajduje się około 
5 g błonnika. Błonnik wykazuje wiele 
korzystnych właściwości zdrowot-
nych, między innymi obniża poziom 
glukozy we krwi, zmniejsza stężenie 
cholesterolu we krwi, jak również 
wspomaga perystaltykę jelit. Seler 
charakteryzuje się również niską war-
tością energetyczną, dlatego będzie 
idealny dla osób będących na diecie 
redukcyjnej. Seler naciowy znakomi-
cie komponuje się z sokiem pomido-
rowym, który nie tylko znakomicie 
smakuje, ale również zdobi szklankę!

PietruSzka

Może być wykorzystywana jako do-
datek do zup, sałatek  i wszelkiego 
rodzaju past na kanapki. Natka pie-
truszki stanowi bogactwo witamin 
i składników mineralnych. Zawiera 
bardzo dużą ilość m.in. witaminy C, 
która zwiększa przyswajanie żelaza 

przez organizm, a także folianów, 
które biorą udział w produkcji krwi 
i zapobiegają wadom cewy nerwo-
wej u dzieci. Dlatego różnego rodzaju 
soki wielowarzywne z dodatkiem na-
tki pietruszki będą prawdziwą bombą 

witaminową dla naszego organizmu.

Burak ćwikłowy

Jest dobrym źródłem potasu, który 
wpływa na utrzymanie prawidłowego 
ciśnienia krwi, regulowanie gospodar-
ki wodno-elektrolitowej organizmu, 
jak również wpływa na prawidłowe 
funkcjonowanie układu nerwowe-
go. Ze względu na wysoką zawartość 
azotanów powinien być szczególnie 
często spożywany przez sportowców, 
np. w postaci soków, gdyż zwiększa on 
wydolność organizmu i opóźnia poja-
wienie się zmęczenia. Sok z buraka 
będzie również znakomitym źródłem 
folianów, które są szczególnie ważne 
w diecie kobiet w ciąży. Już 1 szklanka 
soku pokrywa dziennie zapotrzebowa-
nie na ten niezwykle istotny składnik, 
który pomaga również w prawidłowej 
produkcji krwi oraz  w utrzymaniu pra-
widłowych funkcji psychologicznych 
i układu odpornościowego naszego 
organizmu.

/opr. raf/

Warzywa w zimowej diecie
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Pektyny, foliany... czyli co?

Szukając informacji o zdrowym od-
żywianiu łatwo natknąć się na obco 
brzmiące określenia. Beta-karoten, 
foliany, pektyny – to nazwy, za który-
mi kryją się substancje niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania nasze-
go organizmu. 

Czym są, jak działają oraz gdzie najła-
twiej je znaleźć, wyjaśnia dietetyk dr 
Agnieszka Kozioł-Kozakowska, Ad-
iunkt w klinice Pediatrii Gastroentero-
logii i Żywienia, Kierownik Pracowni 
Dietetyki Pediatrycznej UJ CM.

Beta-karoten

To naturalny barwnik, który nadaje 
żółto-pomarańczową barwę owocom 
i warzywom. Znany jest też pod nazwą 
prowitamina A, bo to z niego nasz or-
ganizm wytwarza witaminę A.

Dlaczego beta-karoten jest ważny 
w diecie? Przede wszystkim działa an-
tyoksydacyjnie, usuwając z komórek 
wolne rodniki, pomaga w związku z tym 
chronić organizm przed nowotworami 
oraz chorobami o podłożu zapalnym. 
Chroni przed miażdżycą naczyń, po-
nieważ zapobiega utlenianiu tzw. złego 
cholesterolu. Beta-karoten znany jest 
również z dobroczynnych właściwości 
dla skóry, nadaje jej piękny odcień opa-
lenizny oraz stymuluje produkcję włó-
kien kolagenowych, co z kolei wpływa 
na jędrność i elastyczność skóry. Wita-
mina A, która powstaje z beta-karotenu, 
ma korzystny wpływ na siatkówkę oka, 
chroni przed zaćmą oraz kurzą ślepotą.

Beta-karoten w największych ilościach 
znajdziemy w marchewce i dyni. Wy-
stępuje też w brokułach, jarmużu oraz 
pomidorach.

Dietetyk radzi: Dobre źródło beta-
karotenu stanowi sok marchwiowy. 
Jedna jego szklanka pokrywa dzienne 

zapotrzebowanie na witaminę A w po-
staci prowitaminy. Taki sok warto pić 
jako dodatek do posiłku, bo beta-karo-
ten najlepiej przyswaja się w połącze-
niu z tłuszczami.

Foliany

Mają kluczowe znaczenie dla wielu 
procesów zachodzących w organi-
zmie. Ich główny przedstawiciel to 
witamina B9, powszechnie znana pod 
nazwą kwas foliowy.

O obecność folianów w diecie szcze-
gólnie powinny zadbać kobiety w cią-
ży, ponieważ wpływają one na wzrost 
tkanek matczynych i podział komórek, 
a także chronią płód przed poważnymi 
wadami rozwojowymi. Jednak o folia-
ny w diecie powinien zadbać każdy: 
działają przeciwnowotworowo, wspo-
magają układ krwionośny (chronią 
przed anemią) oraz nerwowy (wpły-
wają na powstawanie neuroprzekaź-
ników, m.in. dopaminy, więc wspierają 
nasze dobre samopoczucie).

Bogatym źródłem folianów są buraki 
oraz warzywa strączkowe i zielone – 
sałata, szpinak, brokuły, kapusta, bruk-
selka, szparagi, bób.

Dietetyk radzi: Pamiętajmy o folianach 
w okresie jesienno-zimowym. Foliany 

wspierają odporność, dlatego warto 
je wtedy spożywać np. w sałatkach 
lub w postaci soku z buraków.  Jedna 
szklanka soku z buraka pokrywa dzien-
ne zapotrzebowanie na foliany.

Pektyny

To rodzaj naturalnego błonnika pokar-
mowego o właściwościach rozpusz-
czalnych w wodzie. Warto spożywać 
produkty bogate w pektyny przy pro-
blemach z zaparciami, ponieważ mają 
działanie rozwalniające. Pektyny mają 
korzystny wpływ na florę bakteryjną 
jelit, ponieważ stanowią pożywkę dla 
rozwoju korzystnych bakterii w je-
litach, a te z kolei przyczyniają się do 
poprawy odporności organizmu. Pek-
tyny opóźniają opróżnianie żołądka, 
w efekcie dłużej odczuwamy sytość 
po posiłku, co jest pomocne zwłaszcza 
przy odchudzaniu.

Najwięcej pektyn zawierają w sobie 
jabłka, mętne soki jabłkowe, porzecz-
ki, agrest, maliny, morele i śliwki.

Dietetyk radzi: Jedzmy owoce boga-
te w pektyny, gdy chcemy zachować 
smukłą sylwetkę. Pektyny pomagają 
redukować czynniki sprzyjające tyciu: 
skoki poziomu glukozy we krwi oraz 
wydzielanie insuliny po posiłku.

/raf/

Na odporność – ogórek kiszony

Kiszenie to jedna z najstarszych metod konserwacji żywności. Po-
wstały podczas kiszenia kwas mlekowy zapobiega psuciu się  żyw-
ności, nadaje jej też charakterystyczny, lubiany przez wielu smak. 

Kiszonki są mniej kaloryczne niż świeże  warzywa czy owoce, ponie-
waż w trakcie ich kiszenia  naturalnie zawarty w nich cukier zamienia 
się w kwas mlekowy. Kiszonki mają także inne zalety, a jedną z naj-
większych jest wspieranie naszej odporności.
Kisić można wiele rodzajów warzyw i owoców ale przykładem wa-
rzywa, które w naszej kulturze kisimy najczęściej są ogórki i biała ka-
pusta. Ogórki spożywane na surowo dostarczają głównie wody oraz 
niewielkich ilości składników mineralnych i witamin, jednak po pod-
daniu ich procesowi kiszenia zyskują prozdrowotnych właściwości. 
Bakterie, które uczestniczą w tym procesie, wykazują liczne korzyst-
ne działania, przede wszystkim wspierają układ odpornościowy. 
80% odporności naszego organizmu pochodzi z tzw. układu GALT 
(ang. gut-associated lymphoid tissue), jest to część układu odpor-
nościowego (immunologicznego), umiejscowiona w śluzówce jelita. 
Korzystne bakterie powstałe w procesie fermentacji wspierają układ 
GALT, tym samym wpływają na poprawę odporności.
W procesie kiszenia uczestniczą liczne korzystne dla zdrowia bak-
terie, dominującymi podczas fermentacji żywności pochodzenia 
roślinnego są L. plantarum, L. brevis oraz Leuconostoc mesentero-
ide.[1] Bakterie  te  produkują liczne prozdrowotne substancje, tzw. 
metabolity, w tym witaminę K2, dlatego ogórek kiszony jest bogaty 
w ten składnik. Witamina K2 odgrywa ważną rolę w procesach mi-
neralizacji kośćca, jest polecana kobietom w okresie menopauzy 
oraz dzieciom, które potrzebują jej znacznie więcej.  Ogórki kiszone 
warto jeść ze skórką, w której znajduje się najwięcej składników od-
żywczych. Skórka to również źródło błonnika pokarmowego, który 
reguluje perystaltykę jelit, ale również odpowiada za uczucie sytości, 
jak również zmniejsza wchłanianie tłuszczy z diety – z tego powo-
du, a także dzięki niskiej kaloryczności ogórki kiszone sprawdzają się 
w dietach odchudzających.
Ponieważ w trakcie fermentacji substancje odżywcze przenikają do 
wody, w której zachodził proces fermentacji, płyn ten ma również 
wartościowy skład tak, jak same kiszone produkty. Uważać na niego 
muszą jedynie osoby, które stosują dietę z ograniczeniem soli.
Kiszone warzywa i owoce warto więc wprowadzić do diety, szczegól-
nie w okresie jesienno-zimowym w celach wzmacniania odporności.

/raf/
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Chęć usunięcia drzewa trzeba zgłosić
GM. GnIEWInO | Usuwanie drzew z nieruchomości prywatnych (nie 
związanych z prowadzoną działalnością) – obowiązujące zasady. 

Urząd Gminy Gniewino informuje 
o zasadach obowiązujących w przypad-
ku, gdy właściciel chce usunąć drzewo 
z prywatnego terenu. 

W przypadku działek prywatnych, 
z których usunięcie drzew nie jest zwią-
zane z prowadzoną na terenie działki 
działalnością gospodarczą wniosko-
dawcę obowiązuję zgłoszenie zamiaru 
usunięcia drzew/krzewów. 

Nie trzeba zgłaszać drzew lub krze-
wów w następujących przypadkach: 
krzewy rosną w skupiskach powyżej 
25m2; obwód pnia drzewa na wys. 
5 cm od gruntu nie przekracza: - 80 
cm w przypadku topoli, wierzb, klonu 
jesionolistnego oraz klonu srebrzyste-
go, - 65 cm w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego, - 50 cm w przy-
padku pozostałych drzew; drzewa lub 
krzewy usuwane są w celu przywró-

cenia gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego; drzew lub 
krzewów owocowych, które nie rosną 
na terenie nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków.

W każdym innym przypadku należy 
dokonać zgłoszenia. 

Procedura: Po złożeniu w Urzędzie 
Gminy zgłoszenia zamiaru usunięcia 
drzewa, organ ma 21 dni na przepro-
wadzenie oględzin drzew zgłoszonych 
do usunięcia. Po upływie 14 dni od 
daty oględzin zgłaszający w trybie tzw. 
milczącej zgody może usunąć drzewa/ 
krzewy. W przypadku kiedy wniosku-
jący chciałby usunąć drzewa/krzewy 
szybciej niż ustawowe 14 dni może 
zwrócić się do tut. organu z wnioskiem 
o wydanie zaświadczenia o braku 
sprzeciwu do usunięcia drzewa/krze-
wu. W takim przypadku w dniu otrzy-
mania zaświadczenia można przystą-

pić do usuwania drzew. Na usunięcie 
drzew wnioskodawca ma 6 miesięcy 
licząc od daty złożenia zgłoszenia, po 
upływie tego czasu w przypadku nie 
usunięcia drzew należy ponownie zło-
żyć zgłoszenie.

Pamiętać należy o okresie lęgowym 
ptaków, który trwa od 1 marca do 15 
października każdego roku. W tym 
okresie w przypadku gdy na drzewie/
krzewie lub w ich obrębie znajdują się 
gniazda ptaków lub ptaki, usuwanie 
drzew/krzewów jest zabronione.

Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia 
drzew/krzewów dostępny jest na stronie 
www.gniewino.pl w zakładce druki do 
pobrania lub w siedzibie Urzędu Gminy 
Gniewino przy ul. Pomorskiej 20/4.

Więcej informacji na temat usuwania 
oraz ochrony drzew można uzyskać 
pod nr tel. 58 670 66 24.

/UGW/

Szukamy ambitnych 
i pozytywnych osób.
Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy zdalnie. 
Możliwość bardzo dużego rozwoju 
oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie 
….GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+

Całość zapisanych rozmów przechowywana jest w zbio-
rach muzealnych. Zaś na stronie internetowej Muzeum 
można znaleźć wybrane fragmenty relacji oraz zdjęcia 
osób przekazujących swoje wspomnienia.
Dyrektor muzeum Tomasz Fopke informuje, że Kaszub-
ski Spichlerz Pamięci, to zbiór relacji świadków historii 
Kaszub, jako archiwum historii mówionej gromadzące 
relacje najstarszego pokolenia mieszkańców Ziemi 
Kaszubskiej. Aktualnie w zbiorach muzeum znajduje 
się 11 relacji. Są to utrwalone wspomnienia: Genowe-
fy Krefty, Jerzego Młyńskiego, Eleonory Szopińskiej, 
Alfonsa Miłosza, Maryny Miotk, Jana Zielke, Ireny Kreft, 
Wiktora Rogalewskiego, Agnieszki Mielewczyk, Antonie-
go Maszoty i Zofii Gusman. Zapisy tworzą pracownicy 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 
ale placówka otwarta jest na współpracę z osobami 
spoza muzeum.
Więcej na stronie spichlerzkaszubski.pl (w zakładce: 
Zbiory w internecie).
/raf/

sPicHlerz Pamięci
Kultura | z inicjatywą upamiętniania wspomnień 
mieszkańców ziemi Kaszubskiej wyszło muzeum 
Piśmiennictwa i muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
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Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Ś.P.   
WiesłaWa 

szajdy
Prezesa 

Pomorskiej izby Rzemieślniczej MsP

Serdeczne wyrazy współczucia 
Rodzinie oraz Współpracownikom

OgłOszenie 9/2021/RL

ŚP. 
WiesłaWa szajdęsłaWoMiR 

Czajka

Z niewypowiedzianym żalem i głębokim smutkiem żegnamyZ głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas

Odszedł wspaniały człowiek, nasz Kolega, Przyjaciel, 
przedsiębiorca, społecznik, filantrop, inicjator i organizator wielu 

spotkań pomorskiego środowiska gospodarczego.

Rodzinie i Bliskim w imieniu Rady i Zarządu Pracodawców 
Pomorza składamy wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia oraz 
słowa otuchy i wsparcia dla rodziny

składa

założyciela i Prezesa firmy Hydromechanika sp. z o.o, sp. k., 
Wieloletniego Prezesa zarządu Pomorskiej izby Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw i aktywnego członka wielu 

organizacji społecznych.

Nauczyciel szkoły Podstawowej nr 11 
im. Teodora Bolduana w Wejherowie

Tomasz Limon
Prezes Zarządu

Zbigniew Canowiecki
Prezydent

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta 

Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
Wraz ze Współpracownikami

OgłOszenie 12/2021/RL

Przyjaciele
z Regionalnej Izby Przedsiębiorców

NORDA z Wejherowa

składają

OgłOszenie 22/2021/DB

Wiesław Szajda był prezesem spółki Hydro-
mechanika w Piaskowcu k. Ostaszewa. Od  
2001 roku sprawował funkcję prezesa Pomor-
skiej  Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw w Gdańsku. Był ceniony także 
w międzynarodowym środowisku finansowym 
– zasiadał w Radzie Nadzorczej TU Signal 
Iduna Polska. Ponadto był: wiceprzewodniczą-

cym wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
w Gdańsku  (reprezentował tym samym Zwią-
zek Rzemiosła Polskiego); laureatem licznych 
nagród i odznaczeń (m.in. 1996 – Nagroda 
Krajowa Lider Przedsiębiorstwa, 1997 - I miej-
sce w konkursie Firma z jakością, 1999 - Na-
groda Krajowa Pracodawca Bezpiecznej Pracy, 
2000 - Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP 
Najlepsza mała polska firma, 2001 - Nagroda 
Biznesmen Roku, 2005 - Nagroda Pomorski 
Gryf Gospodarczy); zdobywcą wielu osiągnięć 
i odznaczeń (m.in. Złota Tarcza Pomorskiego 
Rzemiosła, Złoty Medal Sint Sua Praemia Lau-
di, Złota Tarcza Rzemieślnika, Złoty Medal im. 
Jana Kilińskiego oraz Krzyż Maltański Orderu 
Odrodzenia Polski).

Wiesław Szajda od ok. 2 lat zmagał się z cho-
robą, w końcu przegrał tę nierówną walkę. Był 
nie tylko rzemieślnikiem i biznesmenem, ale 
też społecznikiem i filantropem. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w pią-
tek 22 stycznia br. w Gdańsku:

- msza św. pogrzebowa o godz. 11.00 w Bazy-
lice Św. Brygidy

- ceremonia pogrzebowa po mszy św. na 
Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

Przedstawiciele PIR MSP zapraszają delegacje 
z Cechów (ze sztandarami) do udziału w uro-
czystościach pogrzebowych, przypominając 
jednocześnie o konieczności przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa ze względu na pandemię 
COVID-19. 

Rafał Korbut

Zmarł Wiesław Szajda
KOndOlEnCjE | W poniedziałek, 18 stycznia rano zmarł Wiesław Szajda, Prezes Pomorskiej Izby Rze-
mieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
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"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

WiesłaWa 
szajdy

WiesłaWa szajdy

Z wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierciZ ogromnym żalem i smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim
wyrazy współczucia

składają:
Łączymy się w żałobie i smutku

składając najszczersze kondolencje
oraz wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie i Bliskim

Prezesa Pomorskiej izby Rzemieślniczej Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, szanowanego przedsiębiorcy i społecznika.

Prezesa Pomorskiej izby Rzemieślniczej
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku,

cenionego przedsiębiorcy i zasłużonego działacza gospodarczego 
Pomorza obdarzonego wielkim szacunkiem wejherowskich

samorządowców, przedsiębiorców i rzemieślników

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

OgłOszenie 10/2021/RL

WiesłaWa 
szajdy

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom
składamy

w tych trudnych chwilach 
wyrazy głębokiego współczucia

Prezesa Pomorskiej izby Rzemieślniczej
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Starszy Cechu
Andrzej Wandtke

wraz z Zarządem, Kierownikiem Biura i Członkami
Cechu Rzemiosł Różnych w Rumi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

OgłOszenie 11/2021/RL

WiesłaWa 
szajdy

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim

Składają:

Prezesa Pomorskiej izby Rzemieślniczej 
w Gdańsku

Zarząd Elmark
oraz  

Zarząd Oddziału Pracodawców Pomorza  
w Wejherowie.
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nieRuchomości
— Kupię —

Kupię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, za-
dłużone, tel. 572 48 55 29

Kupię mieszkanie w Wejhero-
wie, bez pośredników, płatność 
gotówką, tel. 693 480 624

— sprzedam —

spRzedAm mieszkanie - 2 
pokojowe, garaż, Kębłowo, tel. 
693 033 160

— do Wynajęcia —

do WYnAjęciA domek go-
spodarczy, mieszkalny, Rumia, 
tel. 511 677 464

WYnAjmę mieszkanie -2po-
koje:tel.507-757-272

moToRYzAcjA
— sprzedam —

sKodA 105S, 40 lat, motor: 
1043 cm, IGaS (BRC), cytrynowa, 

cena: 2333 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

RoWeR flamme niemiecki, 
z silnikiem spalinowym KYMCO, 
80 cm, 2 takt, męski, cena 1333 
zł, Tczew, tel. 574 797 077

— Kupię —

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

eduKAcjA
poRAdY z matematyki, fizyki 
i chemii udzielę uczniowi przez 
telefon. Tel: 58 677 01 50

spRzęT eleKT.
spRzedAm komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
500 zł, 505-56-70-34 

usługi
usługi dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

opAKoWAniA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

KoTłoWnie, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, 
całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 
677 964

pRofesjonAlnA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013   

usługi remontowe i wykoń-
czenia wnętrz, kafelki, malowa-
nie, cekolowanie, panele, itp, 
wolne terminy, tel. 667 023 678

Różne
dReWno opałowe, kominko-
we, gałęziówka, tniemy klocki 
pod zamówienie, transport, Go-
ścicino, tel. 516 663 866

słomA w balotach 120x150 
siano, słoma w kostkach z ma-
gazynu, możliwość transportu, 
tel. 506 250 477

dReWno opałowe buk, sosna 
i gałęziówka, porąbane, ułożo-
ne, możliwy transport, tel. 506 
250 477

lodóWKę side by side firmy 
DAWEOO, 3 letnią, tanio sprze-
dam, tel. 576 204 945

spRzedAm stół, ławę szwedz-
ką rozkładaną, express do kawy 
firmy braun, żelazko tefal - nowe, 
szynkowar - nowy, szybkowar 2 
szt., tor samochodowy 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 dywano-
wy, beżowo-brązowy, 1x6 m, tel. 
576 204 945

złoTA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

spRzedAm lodówkę, dwu-
drzwiową, typ daewoo, cena do 
uzgodnienia, stan idealny, tel. 
885 557 151, tel. 58 714 41 54

spRzedAm materac rehabili-
tacyjny, grzejnik z lampą karbo-
nową, moc. 900 W, nowa, tel. 
502 647 767

spRzedAm szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, brązo-
wa, bardzo tanio, tel. 517 782 024

spRzedAm grobowiec w Pier-
woszynie, 4 osobowy, tel. 607 
291 564

OgłOszenie 21/2021/DB

BuRMISTRZ MIASTA RuMI
tel. (58) 679 65 00  urzad@um.rumia.pl

RPP.6721.15.2021.MB Rumia, dnia 20.01.2021 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
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 

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 29.01.2021 r. do 26.02.2021 r.

w siedzibie Urzędu Miasta, przy ul. sobieskiego 7 w Rumi, po uprzednim 
ustaleniu terminu i godziny udostępnienia  ww. projektu dokumentu 
oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Miasta 
Rumi. informacje o ww. dokumencie zostały umieszczone w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rumi. 

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
rozwiązaniami w sali nr 100 tut. urzędu w dniu 02.02.2021 r. o godzinie 
14.00. 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. 
projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia 14.03.2021 r. na 
adres: 

urząd Miasta Rumi 
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumi 

urzad@um.rumia.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi. 

Ustalenie terminu udostępnienia projektu dokumentu pod numerem 
telefonu 58 679 65 45, 58 679 66 45  

Projekt ww. dokumentu jest możliwy 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:magdalena.bronk@um.rumia.pl
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Tablica informacyjna stanęła za most-
kiem w pobliżu trasy biegowej. Trasa 
parkrun w wejherowskim parku liczy 
5 kilometrów. To doskonała okazja do 
zmiany swojego życia na aktywniejsze.

- Na wniosek Moniki Formelli, główne-
go organizatora biegów parkrun w Wej-
herowie, zleciliśmy Agencji Reklamowej 
MANA wykonanie tablicy informacyjnej 
z wytyczoną trasą parkrun dla biegaczy. 
Miasto Wejherowo w 2019 roku dołączy-
ło do ogólnopolskiej akcji biegania na 5 
km. W Polsce takich miejsc jest ponad 
70, na świecie ponad 1900. 12 stycznia br. 
tablica została oddana do użytku, jednak 
biegi parkrun zostaną wznowione dopie-
ro po odwołaniu obostrzeń związanych 
z pandemią. Park Miejski w Wejherowie 
jest miejscem aktywności rekreacyjno-
sportowej, gdzie co roku odbywają się 
duże masowe imprezy takie np. jak Wej-
herowo Biega, Biegi na Orientacje, Su-
perMaraton TriCity H, Bieg Superboha-
terów i inne. Teraz doszła kolejna forma 
aktywności fizycznej, czyli ogólnopolska 
inicjatywa biegowa parkrun – informu-
je Michał Jeliński, kierownik Wydziału 
Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, 

Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie.

- Zależy nam na popularyzacji imprez 

sportowo-rekreacyjnych w Parku Miej-
skim. Cieszymy się, że zrewitalizowany 
przez miasto park stanowi atrakcję nie tyl-

ko dla mieszkańców Wejherowa, ale i osób 
spoza naszego miasta – podkreśla zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.

Miłośnicy parkrun spotykają się 
w Parku Miejskim w okolicy mostku 
za kanałem i biorą udział w truchcie na 
dystansie 5 km. Udział w parkrun jest 
bezpłatny, a warunkiem uczestnictwa 
jest jednorazowe dokonanie rejestracji 
w systemie internetowym parkrun oraz 
posiadanie przy sobie nadanego kodu 
z numerem uczestnika.

Dodajmy, że Parkrun Park Miejski 
Wejherowo jest częścią inicjatywy, która 
narodziła się w Wielkiej Brytanii i or-
ganizowana jest w Polsce od 2011 roku. 
Przeznaczony jest dla wszystkich, za-
równo amatorów jak i profesjonalistów, 
niezależnie od ich poziomu zaawan-
sowania, kondycji, rezultatów czy też 
wieku. Udział w parkrun to doskonała 
okazja do zmiany swojego życia na ak-
tywniejsze, uzupełnienia treningu lub 
po prostu spotkania się z innymi. Jak 
wynika ze statystyk wejherowskiego 
parkrun odbyło się już 39 edycji bie-
gowych, w których wzięło udział 455 
uczestników, w tym wiele osób brało 
udział wielokrotnie. Średnia uczestni-
ków: 44,7 osób.

/raf/

Parkrun w miejskim parku
BIEGI | Miasto włączyło się w ideę parkrun, czyli biegów rekreacyjnych na terenie Parku Miejskie-
go w Wejherowie, fundując tablicę z wytyczoną trasą parkrun dla biegaczy.

81-letni nestor wejhe-
rowskiego kolarstwa 
Gerard Patok zawsze zimą 
jeździł w domu na rowerze 
montowanym na rolkach. 
Obecnie ma do dyspozycji 
profesjonalny trenażer 
trenażer, który otrzymał 
w prezencie pod choinkę 
od swego kolegi kolarza 
Henryka Charuckiego 
z Wrocławia, prowadzące-
go sklep i serwis rowerowy.
Dzięki temu urządze-
niu podłączonemu do 
telewizora może trenować 
w domu na rowerze i czuć 
się jak na trasie w górach. 
Po zainstalowaniu odpo-

wiedniej aplikacji na telefon obraz pokonywanej trasy 
można oglądać na ekranie telewizora. Trenażer jest 
zsynchronizowany z obrazem, więc jadąc pod górę musi 
włożyć dużo więcej sił, aby wjechać na wzniesienie. 
Ponadto urządzenie monitoruje tętno, prędkość, warunki 
drogowe m.in. wiatr i kąt nachylenia trasy, a także wyko-
nywaną energię w watach i zużyte kalorie.
- Trenażer Elite Misuro to nowoczesne i bardzo poży-
teczne urządzenie. Jestem z niego bardzo zadowolony. 
Ćwiczę na nim około 2 godzin dziennie i mam coraz 
lepszą kondycję fizyczną – zapewnia Gerard Patok, któ-
ry powiedział, że bardzo dobrze wypadł na wiosennych 
testach wysiłkowych w poradni sportowej w Gdańsku, 
gdzie lekarze byli zachwyceni jego sprawnością.
W ubiegłym roku z powodu pandemii koronawirusa 
wziął udział tylko w dwóch wyścigach – Cyklo Cedry 
Wielkie (jako jedyny zawodnik na trasie 70 km w kat. 
powyżej 70 lat) i Kaszebe Runda w Kościerzynie (trasa 
75 km, też jako jedyny w kat. wiekowej powyżej 70 lat). 
W sumie przejechał na trasach rowerowych 4,5 tys. km. 
Mimo pandemii był dla niego dobry rok, bo wygrał rów-
nież plebiscyt na osobowość roku powiatu wejherow-
skiego, organizowany przez jedną z pomorskich gazet. 
/raf/

roWer Dla gerarDa 
PatoKa recePtą na życie
KolarstWo | okres zimowy zmusza kolarzy szosowych 
do podtrzymywania formy na trenażerach. 

fot. UM Wejherowo

Pierwszy mecz Tytani rozegrali z drużyną 
SPR GKS Autoinwest Żukowo, który niestety 
wygrali przyjezdni z Żukowa 36:31 (20:16), co 
dało im awans i ostatecznie starcie w meczu 

o pierwsze miejsce z  gospodarzem turnieju 
KSPR Gwardia Koszalin. 

Wejherowscy podopieczni trenera Piotra 
Rembowicza po porażce w pierwszym meczu, 

kolejny rozegrali już o 3 miejsce z drużyną Wy-
brzeże II Gdańsk i zdecydowanie wygrali ten 
pojedynek 48:32 (27:15)

Harmonogram turnieju: KSPR Gwardia Ko-
szalin - Wybrzeże II Gdańsk; SPR GKS Auto-
inwest Żukowo - Tytani Wejherowo; następnie 
przegrani walczyli o 3 lokatę, a wygrani o zwy-
cięstwo. 

Ostateczna klasyfikacja: I. miejsce SPR GKS 
Autoinwest Żukowo, II. miejsce KSPR Gwardia 
Koszalin, III. miejsce Tytani Wejherowo, IV. 
miejsce Wybrzeże II Gdańsk. 

Przypominamy, iż drugą rundę 1 Ligi Męż-
czyzn 2020/21 Tytani zainaugurują u siebie 30 
stycznia o godzinie 17:00 w pojedynku z SMS 
ZPRP Gdańsk. Piłkarze zajmują aktualnie 
ostatnie miejsce w tabeli z zerowym dorobkiem 
zwycięstw, więc czeka ich nie lada wysiłek, by 
poprawić swoją sytuację.

/K.C./

Pojawiły się plany wdrożenia protokołów sa-
nitarnych, o których na ostatniej konferencji 
prasowej poinformował Premier RP. Miałyby 
one dotyczyć najbardziej dotkniętych pande-
mią branż, które swoją działalność ponownie 
wznowiłyby już w lutym.

Jak pokazał pierwszy lockdown, zamrożenie 
gospodarki było dla klubów fitness miażdżące, 
gdyż zgodnie z restrykcjami zamykały się one 
jako pierwsze, a otwierały dopiero jako ostat-
nie. Od połowy października sytuacja się po-
wtórzyła, ponieważ na sektor sportowy znowu 
zostały nałożone największe obostrzenia. 

Premier podkreślił, iż zamknięte branże były 
głównym źródłem zakażeń, ale chce, by zostały 
one otwarte jak najszybciej. Dodał, że w ciągu 

10 dni zostanie opracowany plan funkcjono-
wania w pandemii, ale podkreślił, że ciężko mu 
stwierdzić, kiedy dokładnie wejdzie w życie.

Warunkiem odmrożenia działalności i pro-
wadzenie jej w zaostrzonym reżimie sanitarnym 
ma być liczba zakażeń i zgonów. W momencie 
gdy nastąpi ich wzrost, możemy niestety wró-
cić do punktu wyjścia. 

Trudno przejść obojętnie obok zdania wła-
ścicieli klubów fitness i siłowni, którzy mają już 
dość obecnej sytuacji i oczekują od rządzących 
konkretnych i szybkich rozwiązań oraz pomo-
cy, gdyż w przeciwnym razie czeka ich przykry 
koniec. Niektóre lokale mimo zakazów i wciąż 
niejasnych deklaracji władzy zapowiadają bunt 
i wznowienie działalności od 1 lutego.  /K.C./

Tytani wywalczyli 3. miejsce w turnieju

Kiedy otwarcie klubów fitness i siłowni?

PIłKA RęCZnA | Tytani Wejherowo na turnieju wyjazdowym, który rozegrany został w koszalińskim Centrum Pomorza. Walczyli o Puchar 
Miasta Koszalina. Wejherowscy szczypiorniści zakończyli turniej na 3. miejscu.

FITnESS | Ponowne otwarcie branży fitness w lutym - czy to możliwe? Premier Mateusz Morawiecki tego nie wyklucza.
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