
W dzisiejszym wydaniu 

- Mleko na dobry dzień
- 5 porcji zdrowia

- Suszone, kiszone, mrożone

Stworzą lotnicze termo-mapy

Gdynię, Rumię, Redę i Wejherowo czekają naloty samoloto-
we, w wyniku których powstaną mapy termowizyjne budyn-
ków i sieci ciepłowniczej. Właśnie podpisano porozumienie 
w sprawie stworzenia takich lotniczych map termicznych tere-
nów zabudowanych. Mapy umożliwią zlokalizowanie miejsc 
strat ciepła w publicznych i prywatnych budynkach.
str. 3

Plany inwestycyjne

Pod względem inwestycji w Redzie 
ostatnie trzy lata były wyjątkowo 
intensywne. Rozbudowano dwie 
szkoły podstawowe i zrealizowano 
jeden z największych projektów 
w historii miasta – węzeł integra-
cyjny z trasami dojazdowymi przy 
dworcu kolejowym. 
str. 2

Droga zamknięta

W związku z budową nowego 
połączenia drogowego łączącego 
ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką 
w Wejherowie został zamknięty 
ruch drogowy od granic Wejhe-
rowa (ul. Strzelecka) w kierunku 
Gowina (do ul. Herberta). Utrud-
nienia potrwają ok. 3 miesięcy.  
str. 3
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Rozbudowano dwie szkoły podstawowe 
i zrealizowano jeden z największych projektów 
w historii miasta – węzeł integracyjny z trasa-
mi dojazdowymi przy dworcu kolejowym. Do 
tego dokonano gruntownej przebudowy kilku 
ważnych arterii drogowych, co trochę dało się 
we znaki mieszkańcom Redy. Rok 2021 będzie 

pod tym względem spokojniejszy.
- Przygotowujemy kolejne inwestycje, obec-

ny rok jest w dużej mierze poświęcony pra-
com projektowym – mówi Krzysztof Krze-
miński -  Opracowujemy dokumentację dla 
planowanej budowy fragmentu ulicy Rolni-
czej, przebudowy układu ulic Polna - Przemy-

słowa - Spółdzielcza wraz z pobliskim skrzy-
żowaniem oraz dla ulic Topolowej i Jodłowej. 
To nie oznacza jednak, że na ulicach Redy nie 
zobaczymy drogowców. We współpracy z fir-
mą zewnętrzną zostanie dokończona budowa 
brakującego odcinka ulicy Polnej, od Puckiej 
w kierunku torów. W drugiej połowie roku 
rozpocznie się pierwszy etap budowy ulicy Jo-
dłowej. Oprócz tego, cały czas pracujemy nad 
systemem kanalizacji deszczowej. Tu też rok 
będzie poświęcony głównie opracowywaniu 
dokumentacji technicznej.

Niewątpliwie najważniejszą redzką inwe-
stycją roku 2021 będzie rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Redzie Rekowie. Wy-
łoniono już wykonawcę, niedługo więc roz-
poczną się prace. Szkoła zyska nowe skrzydło 
o powierzchni ok. 1800 m2, gdzie znajdą się 
sale lekcyjne, administracja, zaplecze socjal-
ne oraz oddział zerowy z osobnym wejściem, 
będący zupełnie wyodrębniony od reszty pla-
cówki. Wkomponowanie dwupoziomowego 
budynku w rzeźbę terenu zachowa i pod-
kreśli charakter pięknego otoczenia szkoły. 
Jednocześnie w dwóch dużych szkołach, SP2 
i SP4, powstają zespoły szkolno-przedszkol-
ne, więc liczba miejsc w publicznych przed-
szkolach w Redzie jeszcze wzrośnie.  Ponadto 
miasto planuje modernizację i przebudowę 
skateparku w Parku Rodzinnym oraz budo-
wę zadaszenia na miejskim lodowisku. W ra-
mach projektów Budżetu Obywatelskiego, 
doposażone zostaną place zabaw i siłownie 
zewnętrzne, a teren boiska w Redzie Rekowie 
zyska nowe oświetlenie. 

Jakie plany na ten rok?
REDA | Pod względem inwestycji w Redzie ostatnie trzy lata były wyjątkowo intensywne.
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Budowa i modernizacja dróg lokalnych, 
ścieżek rowerowych, chodników, placów za-
baw, wydatki na kulturę i sport oraz oświatę 
– to zadania finansowane m.in. z podatków 
mieszkańców. O faktycznym miejscu za-
mieszkania informuje się Urząd Skarbowy, 
wpisując właściwy adres w rocznym zezna-
niu podatkowym PIT.

Jednym z głównych źródeł dochodów 
miasta są podatki płacone przez mieszkań-
ców z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT). Do budżetu miasta trafia 
ok. 38 proc. całkowitej kwoty podatku do-
chodowego płaconego przez jej mieszkań-
ców – osoby fizyczne. Zatem jest istotne, 

gdzie rozliczamy swój podatek dochodowy. 
Jest to szczególnie ważne obecnie, kiedy 
z powodu pandemii znacznie spadają wpły-
wy podatkowe do budżetu miasta.

- To pieniądze na realne inwestycje, które 
mogą podnieść standard życia wszystkich 
mieszkańców naszego miasta. Im większa 
kwota podatku wpłynie do miejskiej kasy, 
tym więcej będziemy mieli możliwości re-
alizacji kolejnych inwestycji i innych zadań 
na rzecz wejherowian – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa.

Jak wiadomo jest spora grupa osób, która 
mieszka w Wejherowie, a nadal zameldowa-
na jest w innej miejscowości i tam z przy-

zwyczajenia wysyła zeznania podatkowe. 
Płacąc podatki tam, gdzie się mieszka, moż-
na realnie wpłynąć na poprawę swojego co-
dziennego życia i najbliższego otoczenia.

Osoba niezameldowana na pobyt stały, ale 
mieszkająca w Wejherowie, może rozliczyć 
się w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie. 
O faktycznym miejscu zamieszkania infor-
muje się Urząd Skarbowy, wpisując właści-
wy adres w rocznym zeznaniu podatkowym 
PIT. Dzięki temu dochody z podatku do-
chodowego (PIT) zasilą budżet Wejherowa, 
a nie inną miejscowość, w której się już nie 
mieszka.

/raf/
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Rozlicz PIT w miejscu zamieszkania
WEJHEROWO | Wejherowscy urzędnicy apelują: warto podatki rozliczać i płacić w miejscu zamieszkania, czyli np. w Wejherowie.dłużej!

To, gdzie się rozliczasz, naprawdę ma znaczenie.
- Podatek dochodowy powinien być rozliczony w urzę-
dzie skarbowym właściwym dla faktycznego miejsca 
zamieszkania podatnika- mówi Agnieszka Dybicz, 
skarbnik Redy. – Wielu mieszkańców Redy ma stały 
meldunek gdzie indziej, ale podając Redę jako miej-
sce zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym 
PIT mogą sprawić, że część należnego podatku zasili 
budżet naszego miasta.
Do gminy trafia ok. 40 proc. całkowitej kwoty podatku 
dochodowego płaconego przez jej mieszkańców - 
osoby fizyczne (PIT) i niecałe 7 procent tego podatku 
płaconego przez firmy, mające tu siedzibę (CIT). Pie-
niądze te przeznaczane są między innymi na finanso-
wanie szkół i przedszkoli oraz inwestycje gminne, np. 
na oświatę, drogi, chodniki, oświetlenie uliczne, sport, 
rekreację i kulturę. Osoba niezameldowana na pobyt 
stały, ale mieszkająca w Redzie, może rozliczyć się we 
właściwym dla Redy Urzędzie Skarbowym w Wejhe-
rowie. Wystarczy w odpowiedniej rubryce poinformo-
wać urząd skarbowy o faktycznym miejscu naszego 
zamieszkania.
- To naprawdę ma znaczenie, gdzie płacimy podatki 
– mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy - Takie 
miasta jak Reda, gdzie osiedla się wielu młodych ludzi, 
szczególnie mogą odczuwać różnicę między faktyczną 
ilością mieszkańców, a wpływami z podatków tylko od 
zameldowanych tu osób. 
W czasie coraz powszechniejszego rozliczania po-
datków przez Internet, redzki magistrat przygotował 
jeszcze jedno ułatwienie.
- Na stronie głównej reda.pl znajduje się baner prze-
kierowujący do aktywnego formularza podatkowego 
– mówi skarbnik Redy – Nasze miasto włączyło się 
w projekt „Wspieraj lokalnie”, przygotowany i udostęp-
niony samorządom przez Instytut Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych.  Tam też możemy znaleźć miejscową 
organizację pożytku publicznego, której chcemy prze-
kazać 1% naszego podatku.

To ważne, gdzie 
płacisz podaTek
Reda | od poniedziałku można rozliczyć swój piT za rok 
2020. coraz więcej osób robi to elektronicznie. Jednak 
niezależnie od formy rozliczenia, warto pamiętać 
o jednej, ważnej rzeczy.

fot. Rafał Korbut

Wiadomości | Sport | Kultura | Biznes | Region | Co? Gdzie? Kiedy?

Bądź 
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z



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 19 lutego 2021 3

W Gdyni na Kamiennej Górze przedsta-
wiciele Gdyni, Rumi, Wejherowa i Okrę-
gowego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej (OPEC) podpisali porozumienie 
w sprawie stworzenia lotniczych map ter-
micznych terenów zabudowanych. Inno-
wacyjne mapy umożliwią zlokalizowanie 
miejsc strat ciepła w publicznych i pry-
watnych budynkach.

Porozumienie dotyczy wspólnego zamó-
wienia usługi polegającej na wykonaniu 
nalotów samolotem wyposażonym w ka-
merę termowizyjną nad obszarem Gdyni, 
Rumi, Redy i Wejherowa, analizę danych 
i przygotowanie map termowizyjnych 2D 
i 3D. Dzięki współpracy miast i OPEC po-
wstanie mapa termowizyjna całego obsza-
ru, a koszty przedsięwzięcia będą niższe.

- W czerwcu 2020 roku uruchomiliśmy 
w OPEC projekt „Zielony Ład”, którego 
zadaniem jest dostosowanie działalności 
firmy do europejskiego wymogu ograni-
czenia emisji CO2. Podczas prac zespołu 
narodził się pomysł wykonania map ter-
mowizyjnych sieci oraz budynków i za-
proszenia do współpracy miast, na terenie 
których działamy. Identyfikacja miejsc 
ewentualnych wycieków i strat ciepła na 
sieci ciepłowniczej pozwoli nam precy-
zyjniej planować modernizacje i remonty, 
a tym samym minimalizować negatywny 
wpływ na środowisko – mówi Janusz Ró-
żalski, prezes Zarządu OPEC.

W najbliższych dniach każde z miast 

podpisze odrębną umowę z wykonawcą 
usługi, który natychmiast przystąpi do 
realizacji zamówienia. Warunkiem wy-
konania map termicznych jest wykonanie 
nalotów w czasie ujemnych temperatur.

- Samorządy lokalne pełnią ogromną 
rolę w budowaniu świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców. Miasto Wejherowo 
podejmuje szereg inicjatyw na rzecz ra-
cjonalnego zaopatrzenia w ciepło i likwi-
dację niskiej emisji. Obecnie ponad 50% 
mieszkańców naszego miasta korzysta 
z miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC. 
Wspieramy dalszą rozbudowę ekologicz-
nego i bezpiecznego ciepła z msc, sukce-
sywnie wyłączamy tzw. lokalne kopciuchy, 
a objęcie miasta termowizją będzie wspar-
ciem dla tego procesu – mówi Beata Rut-
kiewicz, Zastępca Prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju miasta.

Jak podkreślają samorządowcy, ilość emi-
towanych do powietrza pyłów i CO2 wciąż 
jest za duża, podobnie nadal za duże są 
straty ciepła, dlatego realizacja tego wspól-
nego projektu jest wysoce uzasadniona.

- Samo mówienie o problemie już nie 
wystarczy, nadszedł czas na konkretne 
działania. Nie możemy czekać, musimy na 
poziomie samorządów podjąć współpracę, 
aby ograniczyć emisję gazów cieplarnia-
nych. Jednym z pomysłów jest oszczędza-
nie energii, gdzie kluczowa jest analiza strat 
ciepła na sieci ciepłowniczej i w budyn-
kach – zarówno publicznych, jak i prywat-

nych. Dzięki podpisanemu porozumieniu 
stworzymy mapy termowizyjne naszych 
miast i zlokalizujemy źródła strat ciepła. 
Ostatnim krokiem będzie przeprowadze-
nie termomodernizacji i dociepleń, czyli 
łatanie tych „dziur”. Z czasem mieszkańcy 
to odczują, otrzymując niższe rachunki za 
ogrzewanie – wyjaśnia Ariel Sinicki, wice-
burmistrz Rumi do spraw inwestycji.

To jednak nie koniec planowanych 
działań. OPEC i lokalni włodarze chcą 
również zintensyfikować dotychczasowe 
kampanie informacyjne. 

Samorządy lokalne pełnią ogromną rolę 
w budowaniu świadomości ekologicznej 
mieszkańców. Miasto Wejherowo podej-
muje szereg inicjatyw na rzecz racjonal-
nego zaopatrzenia w ciepło i likwidację 
niskiej emisji. Obecnie ponad 50% miesz-

kańców naszego miasta korzysta z miej-
skiej sieci ciepłowniczej OPEC. Wspie-
ramy dalszą rozbudowę ekologicznego 
i bezpiecznego ciepła z msc, sukcesywnie 
wyłączamy tzw. lokalne kopciuchy, a obję-
cie miasta termowizją będzie wsparciem 
dla tego procesu – mówi Beata Rutkie-
wicz, Zastępca Prezydenta Wejherowa ds. 
rozwoju miasta.

- Porozumienie jest ważnym krokiem 
w kierunku współpracy na rzecz klimatu. 
Wszyscy musimy się zaangażować w walkę 
o naszą planetę. Dlatego miasto Reda, któ-
re ma własną firmę ciepłowniczą również 
przystąpi do współpracy. Reda jest bliskim 
sąsiadem miast, które dzisiaj podpisały po-
rozumienie, więc dbałość o jakość powie-
trza i komfort mieszkańców są nam równie 
bliskie. Za bezpieczeństwo dostaw ciepła 

w Gdyni, Rumi i Wejherowie odpowiada 
OPEC, natomiast na terenie Redy Miejskie 
Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo–Komu-
nalne „Koksik”. Nasze samorządy od lat 
z powodzeniem współpracują w ramach 
metropolitalnego forum NORDA i teraz 
również będziemy uczestniczyć w tworze-
niu map ciepła, jednak na odrębnych zasa-
dach – podsumowuje Krzysztof Krzemiń-
ski, Burmistrz Miasta Redy. 

Dzięki danym pozyskanym z prze-
prowadzenia tego wspólnego projektu, 
w przyszłości znacznie zredukujemy straty 
ciepła, co pozwoli na redukcję gazów cie-
plarnianych, a także wpłynie na oszczęd-
ności, które znajdą swoje odzwierciedlenie 
w rachunkach za ciepło i w inwestycjach 
promujących rozwiązania nieemisyjne 
w energetyce. 

W związku z budową nowego połączenia 
drogowego łączącego ul. Sucharskiego z ul. 
Strzelecką w Wejherowie od minionego 
czwartku 18 lutego br. został zamknięty ruch 
drogowy od granic Wejherowa (ul. Strzelec-
ka) w kierunku Gowina (do ul. Herberta). 
Objazd prowadzony będzie drogą krajową 
nr 6 oraz przez Luzino do ronda w Roso-

chach (skrzyżowanie ulic Wejherowskiej 
i Luzińskiej). 

Wykonawca - firma Kruszywo sp. z o.o. 
zapowiada, że prace potrwają ok. 3 miesię-
cy. Konieczność wyłączenia z ruchu tego 
odcinka drogi związana jest z budową no-
wego ronda na skrzyżowaniu ul. Strzeleckiej 
i budowanego łącznika. Trudność stanowią 

zwłaszcza duże różnice wysokościowe pro-
jektowanego układu drogowego.

Urząd Miejski w Wejherowie i wykonaw-
ca robót - firma Kruszywo sp. z o.o., doło-

żą wszelkich starań, aby zminimalizować 
utrudnienia podczas prowadzenia prac 
budowlanych w tym rejonie, jednak są one 
nieuniknione. Zakres prac jest rozległy 

i wiąże się z przejściowymi trudnościami. 
Liczymy na wyrozumiałość - budujemy dla 
mieszkańców!

/opr. Raf/
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Zamknęli drogę na trzy miesiące
WEJHEROWO | Uwaga kierowcy – tędy tymczasowo nie przejedziecie! Z powodu prac  na trzy miesiące droga Wejherowo-Gowino została zamknięta.

Jak ominąć zamknięTy odcinek dRogi?
- Objazd zamkniętego odcinka drogi został wyznaczony drogą 
wojewódzką 218:
 - na odcinku od ul. Strzeleckiej do drogi krajowej nr 6 na odcinku 
Wejherowo-Kębłowo
 - drogą powiatową na odcinku Kębłowo-Rosochy.
- Na czas prac, na drodze gminnej ul. Kazimierza Grubby oraz ul. 
Południowej w Gościcinie będzie obowiązywał zakaz wjazdu pojazdów 
ciężarowych z wyłączeniem pojazdów służb miejskich, MZK oraz PKS.
- W uzgodnieniu z MZK oraz PKS zostały wyznaczone trasy przejazdów dla 
autobusów wraz z wyznaczeniem dodatkowych tymczasowych lokalizacji 
przystanków. 
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Dzięki samolotom powstaną mapy termowizyjne
POWIAT | Gdynię, Rumię, Redę i Wejherowo czekają naloty samolotowe, w wyniku 
których powstaną mapy termowizyjne budynków i sieci ciepłowniczej.
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Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
dotyczące programu w TVP3

W związku z wyjątkowo tendencyjnym programem TVP3 „W Twojej sprawie”, który ukazał się w dniu 15.02.2021 r.  zawierającym 
nieprawdziwe informacje oraz insynuacje dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży 
nieruchomości oraz rzekomych nieprawidłowości w działaniu władz miasta, przedstawiamy fakty i wyjaśnienia w tej sprawie.

Program „W Twojej sprawie” stanowił atak TVP o podłożu politycznym na władze miasta Wejherowa. Program został przygotowany bardzo 
nierzetelnie i jednostronnie. Nie zawierał nawet stanowiska przedstawicieli Urzędu Miejskiego. Zgodnie z prawem prasowym obowiązkiem 
dziennikarza jest dochowanie staranności w przygotowywaniu każdego materiału. Jednak TVP nie wystąpiło o informacje do Urzędu i nie 
chciało merytorycznie wyjaśnić omawianych spraw. Program został przygotowany z góry założoną tezą. Jego celem było oczernienie 
prezydenta Wejherowa i jego zastępcy. Są to nieetyczne i skandaliczne metody jakie stosuje TVP, które nie mają nic wspólnego z rzetelnym 
dziennikarstwem. Ponieważ program zawierał manipulacje, pomówienia i stwierdzenia nieprawdziwe, a także opierał się na domysłach 
i przypuszczeniach, prezentujemy poniżej fakty. 

Po pierwsze, prezydent Krzysztof Hildebrandt i zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz kupili w 2018 roku po jednym lokalu wraz 
z miejscami garażowymi w budynku przy ul. Wałowej 30 zgodnie z prawem, w ogólnodostępnej dla wszystkich ofercie dewelopera, 
po normalnych rynkowych cenach. Nabycia dokonali za udokumentowane środki finansowe oraz na kredyt. Powyższe zostało ujęte 
w oświadczeniach majątkowych prezydentów skontrolowanych przez Urząd Skarbowy, który nie miał zastrzeżeń. Urząd Skarbowy sprawdza 
m.in. wartość i źródła pochodzenia majątku osób publicznych. Wszelkie stwierdzenia czy sugestie, że kupno tych lokali było nieuczciwe lub 
miało związek ze sprawowaną funkcją są nieprawdziwe, nie mają pokrycia w rzeczywistości i stanowią pomówienie. Prezydenci w każdej 
chwili są gotowi poddać się ocenie odpowiednich służb do tego powołanych i nie mają żadnych obaw. 

Po drugie, teren przy ul. Wałowej został sprzedany w normalnym, otwartym dla wszystkich chętnych przetargu, w pełni zgodnie z zasadami 
i prawem. Żadna kontrola nie miała zastrzeżeń do przetargu. Zmiany planu zagospodarowania w tym rejonie Wejherowa z dnia 24.04.2012 
r. i 06.05.2014 r. były zgodne z prawem, organy kontroli i nadzoru nie wnosiły żadnych zastrzeżeń. Zmiany planów były korzystne dla 
miasta, dlatego Rada Miasta przyjęła uchwały jednogłośnie lub zdecydowaną większością głosów, bez uwag.  Ostatni plan, zmieniony 
w 2014 roku zawierał mniej korzystne dla dewelopera warunki zabudowy niż poprzednio (dla przykładu wprowadzał większe ograniczenia 
w intensywności zabudowy). Najważniejsze, że w efekcie końcowym powstał nowy budynek mieszkalno-usługowy, który przynosi miastu 
podatki. Takie inwestycje są miastu potrzebne.

Po trzecie, kiedy w 2013 roku deweloper starał się o pozwolenie na budowę przy ul. Wałowej, Starostwo Powiatowe w Wejherowie zmieniło 
interpretację zapisów wówczas obowiązującego planu zagospodarowania w zakresie lokalizacji miejsc parkingowych poza nieruchomością. 
Z tego powodu deweloper nie mógł otrzymać pozwolenia na budowę na tych samych zasadach, co np. inny deweloper dla budynku 
znajdującego się po drugiej stronie ul. Wałowej. Między innymi z tego powodu Rada Miasta doprecyzowała zapisy planu w 2014 roku. 
Deweloper na swój koszt dodatkowo wykonał na gruncie miasta publiczny parking na 24 miejsca. Podkreślić należy, że ten parking jest 
ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców, nie tylko wybudowanego przez dewelopera budynku, co jest rozwiązaniem korzystnym dla 
miasta. Co więcej, zgodnie z uchwałą Rady Miasta dotyczącą płatnego parkowania na terenie Wejherowa, na omawianym parkingu przy ul. 
Wałowej staną parkometry. 

 Po czwarte, sprawa rzekomo należnych miastu kar w wysokości ok. 4 mln zł od inwestora, który kupił grunt w centrum Wejherowa pod 
budowę tzw. „Galerii Srebrna” była już wyjaśniania przez urząd. Przedłużające się procedury formalne i odwołanie od decyzji środowiskowej 
złożone przez ekologów, spowodowało wydłużenie przygotowań do inwestycji o 3 lata i inwestor nie mógł jej zrealizować w terminie. 
Należy podkreślić, że to przedłużenie nie wynikało z zaniedbań czy zaniechań inwestora, jego winy i złej woli, a było spowodowane 
czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od inwestora. W opisanej sytuacji nie było podstaw do naliczenia inwestorowi kary za opóźnienie. 
Co więcej, naliczeniach kar mogłoby narazić miasto na oskarżenia dotyczące próby bezpodstawnego wzbogacenia, a Prezydenta Wejherowa 
na zarzuty karne dotyczące próby wyłudzenia nienależnych kar.  

Po piąte, prokuratura zajmuje się tymi sprawami w wyniku ciągłych zawiadomień osób atakujących prezydenta. Po prostu, jak prokuratorzy 
otrzymują zawiadomienie to muszą zgodnie z procedurą sprawę zbadać. W październiku 2020 r. prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, 
ale widać, że komuś bardzo zależy na tym, aby się mówiło że „sprawa jest w prokuraturze”, więc pisze do niej powtórnie. Władze miasta 
są gotowe udzielić wszelkich informacji i spokojnie czekają na wyjaśnienie sprawy przez prokuraturę. Prezydent Wejherowa nie jest o nic 
oskarżony, nie ma żadnych zarzutów, postępowanie nie toczy się przeciwko prezydentowi.

Podsumowując, jak wykazano powyżej zawartość programu w TVP była mocno  tendencyjna. Celem programu było wywołanie wrażenia 
o rzekomych podejrzanych działaniach władz miasta. Ataki polityczne w TVP i opisane wyżej zawiadomienia składane do prokuratury są 
inspirowane przez skonfliktowanych z prezydentem radnych, m.in Teresę Skowrońską i Wojciecha Wasiakowskiego, oraz dwie osoby, które 
od dłuższego czasu nie ustają w atakach na władze miasta, szczególnie w internecie.

Źródło: Wejherowo.pl
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Powiat Wejherowski
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Wejherowo, dnia 16.02.2021 r.

OŚWIADCZENIE
skierowane do Rodziców i Opiekunów dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola 
„Przyjaciele Kubusia Puchatka” przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
Zarząd Powiatu Wejherowskiego informuje, że Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele 

Kubusia Puchatka” bezprawnie zajmuje pomieszczenia w budynku przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 
w Wejherowie, które stanowią własność Samorządu Powiatu Wejherowskiego. Sąd Rejonowy 
w Wejherowie postanowieniem Sygn. akt i C 1658/20 z dnia 24.08.2020 r., ustanowił zakaz 
prowadzenia przedszkola w budynku położonym w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22, 
w związku z wygaśnięciem umowy najmu z Powiatem Wejherowskim w dniu 30.06.2020 r. 
W związku z powyższym Zarząd Powiatu Wejherowskiego ponownie wezwał Właścicielki 
Niepublicznego Przedszkola „Przyjaciele Kubusia Puchatka” do natychmiastowego opuszczenia 
zajmowanych bezprawnie pomieszczeń i wydania zajmowanej nieruchomości.

Powiat Wejherowski w przedmiotowym budynku zamierza rozpocząć realizację inwestycji pn. 
„Adaptacja i termomodernizacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie 
na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Na tę 
inwestycję Powiat Wejherowski uzyskał pozwolenie na budowę, a środki w pełnej wysokości zostały 
zabezpieczone w budżecie powiatu na 2021 r., uchwalonym przez Radę Powiatu Wejherowskiego 
w dniu 18 grudnia 2020 r. Ogłoszenie przetargu na przeprowadzenie ww. inwestycji planowane jest 
już w lutym 2021 r. 

Przypominamy, iż Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Kubusia Puchatka” wielokrotnie 
było informowane o planach Powiatu i związaną z nimi koniecznością opuszczenia budynku. 
Jednocześnie spotykało się z przychylnością władz Powiatu, które nie raz godziły się na 
przedłużenie najmu, dając Przedszkolu czas na możliwość znalezienia nowej lokalizacji. 

Szanowni Państwo!
W chwili obecnej przedszkole prowadzone jest w tym budynku wbrew postanowieniu 

sądu! Powiat Wejherowski podejmie odpowiednie kroki prawne żeby wyegzekwować zakaz 
prowadzenia przedszkola w tym miejscu i spowodować opuszczenie budynku.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
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Ciekawostka
Czy wiesz, że marchew jest bogata 
w witaminę A i ma pozytywny wpływ 
na nasz wzrok? Co więcej przeciwdziała 
miażdżycy, pozytywnie wpływa na układ 
nerwowy oraz na produkcję kolagenu 
dzięki zawartej w niej witaminie C. 

Mleko na dobry start

Wielu osobom trudno sobie 
wyobrazić śniadania bez mle-
ka, serów, jogurtów czy masła. 
I słusznie, gdyż w odpowiednio 
skomponowanym posiłku nie po-
winno ich zabraknąć. Dlaczego 
warto rozpocząć dzień od mlecz-
nego posiłku?  
str. ii

5 Porcji zdrowia

Choć doskonale wiemy, że warzy-
wa i owoce są niezbędne dla zdro-
wia, często o nich zapominamy. 
Na szczęście istnieje kilka spryt-
nych pomysłów na warzywa i owo-
ce w zimowej diecie. Są smaczne, 
niedrogie i ułatwiają przestrzega-
nie zasady 5 porcji. 
str. iii

SuSzone, kiSzone, mrożone

Wszyscy chcemy mieć dostęp do 
pysznych i zdrowych warzyw nie-
zależnie od pory roku. O ile od 
wiosny do jesieni mamy możli-
wość zakupu wielu krajowych, se-
zonowych warzyw to zimą sytuacja 
nieco się komplikuje. Oto 3 sposo-
by na warzywa przez cały rok.
str. iV

fot. freepik.com
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Mleko dobre na start

Dlaczego warto rozpocząć dzień 
od mlecznego posiłku? Podajemy 3 
przepisy na proste i szybkie mleczne 
śniadania. 

Nabiał zaliczany jest to żywności 
o dużej gęstości odżywczej - czyli 
takiej, której nawet niewielka por-
cja zapewnia organizmowi składniki 
pokarmowe niezbędne do prawi-
dłowego jego funkcjonowania. Peł-
nowartościowe białko do budowy 
komórek i tkanek, wapń wzmacnia-
jący kości i zęby, a także witaminy 
i mikroelementy wspomagające 
rozwój fizyczny i umysłowy to tylko 
niektóre korzyści płynące ze spoży-
wania mleka i jego przetworów. Są 

one zatem niezbędnym, a przy tym 
smacznym elementem codziennego 
jadłospisu. Wielu osobom trudno so-
bie wyobrazić śniadania bez mleka, 
serów, jogurtów czy masła, dlatego 
w odpowiednio skomponowanym 
posiłku nie powinno ich zabraknąć.

Dzięki zawartości pełnowartościo-
wego białka mleczne śniadanie to 
świetny zastrzyk energii na cały 
dzień. Pomysłów na najważniejszy 
posiłek dnia z nabiałem w roli głów-
nej jest mnóstwo!

Nie przepadasz za płatkami na mle-
ku? Zastąp je müsli lub granolą, czy-
li mieszanką płatków zbożowych, 

orzechów i bakalii, dodając do nich 
odrobinę naturalnego jogurtu. Taki 
posiłek postawi Cię na nogi i da 
uczucie sytości na dłużej. Mleczne 
posiłki są szybkie w przygotowa-
niu, a przy tym zdrowe i bardzo 
odżywcze. Doskonałym sposobem 
na dostarczenie organizmowi nie-
zbędnych składników, zawartych 
w mleku i jego przetworach, są 

także różnego rodzaju koktajle na 
bazie jogurtu, kefiru czy naturalnej 
maślanki w połączeniu z sezonowy-
mi lub mrożonymi owocami, ulubio-
nymi ziarnami i miodem.

Jeśli dysponujesz odrobiną czasu na 
przygotowanie porannego posiłku, 
warto urozmaicić go naleśnikami, 
goframi lub pankejkami, tak uwiel-

bianymi przez najmłodszych. To 
świetny sposób na „przemycenie” 
wartościowych składników z mleka 
i jego przetworów, a przy tym do-
skonała zabawa podczas przygoto-
wywania swoich smakowych kom-
pozycji. To danie daje nam szerokie 
pole do popisu, ponieważ możemy 
je przyrządzić zarówno na słodko, 
jak i wytrawnie.

Dbając o soczewki dbasz o zdrowie oczu 

Stosowanie soczewek jest proste 
i wygodne, z czasem staje się na-
wykiem. Trzeba jednak pamiętać 
o kilku zasadach ich poprawnego 
użytkowania.

W związku z różnymi cechami so-
czewek i różnym ich wpływem na 
fizjologię oka, można nosić soczew-
ki kontaktowe w różnych trybach:
- dziennym: do 8 godzin
- elastycznym: okazjonalnie do-
puszczane jest niezdejmowanie ich 
na noc
- przedłużonym: do 7 dni i 6 nocy
- ciągłym: do 31 dni i 30 nocy.
Oczywiście zależy to od typu socze-
wek, jakie używamy. Producent za-
wsze precyzyjnie określa, do jakiego 
rodzaju użytkowania przeznaczony 

jest dany rodzaj. Ważne, aby nigdy 
samodzielnie nie przedłużać okre-
ślonego przez producenta trybu 
użytkowania. 
Kiedy należy zmieniać soczew-
ki? Miękkie soczewki kontaktowe 
sprzedawane są w postaci steryl-
nej – są pojedynczo, szczelnie za-
pakowane w specjalne pojemniki. 
Już w chwili otwarcia pojemnika 
soczewka zostaje narażona na dzia-
łanie czynników zewnętrznych, 
między innymi wszelkich drobno-
ustrojów znajdujących się w oto-
czeniu. Od pierwszego założenia 
na oko na soczewce zaczynają gro-
madzić się różnego typu osady: 
białka, tłuszcze, wapń i inne sole 
mineralne. Są to również cząstecz-
ki makijażu i kosmetyków – jednym 

słowem wszystko, co może znaleźć 
się w oku i w łzach, osadza się rów-
nież na soczewce, która niszczeje 
i starzeje się. W związku z tym im 
krótszy czas noszenia jednej pary 
soczewek, tym lepiej dla oczu. Dla 
każdego typu soczewek producent 
określa, przez jaki okres soczewki 
mogą być noszone bezpiecznie. 
Niestosowanie się do tych zaleceń 
grozi wystąpieniem niepożądanych 
objawów (chorób oczu), co z kolei 
może wiązać się nawet z koniecz-
nością rezygnacji z soczewek.
Ze względu na czas użytkowania 
soczewki podzielono na: jedno-
dniowe, dwutygodniowe, miesięcz-
ne, kwartalne i roczne.
Czas przydatności soczewek do 
użytku liczy się od chwili jej otwar-

cia. Później soczewki należy bez-
względnie wyrzucić. I nie ma tu 
znaczenia, że np. soczewka nie była 
noszona codziennie. 
Przez cały okres użytkowania so-
czewki powinny być we właściwy 
sposób pielęgnowane, zgodnie 
z zaleceniami specjalisty. 
Jeżeli nosisz soczewki miesięczne 
(na noc wyjmując je z oczu i wkła-
dając do pojemniczka z płynem) 
dłużej, niż dozwolony miesiąc, 

ryzyko wystąpienia owrzodzenia 
rogówki wzrasta od 4 do 5 razy. 
Jeśli nosisz soczewki jednorazowe 
(w trybie dziennym) i nie zdejmu-
jesz ich przez całą dobę, ryzyko wy-
stąpienia wrzodziejącego zapalenia 
rogówki jest aż 9 razy większe!
Kolejna ważna sprawa - czyszczenie 
po każdorazowym wyjęciu socze-
wek z oczu musi stać się nawykiem 
i nie ma od tego odstępstwa.

/opr. raf/

KanapKi z twarożKiem
7 dag półtłustego twarogu•	
1/2 małego kubka jogurtu naturalnego•	
przyprawy (sól, pieprz, papryka słodka •	

w proszku)
świeże warzywa (ogórek, •	

rzodkiewka, pomidor, szczypiorek)
2 łyżki zarodków pszennych•	
2 kromki razowego lub innego pieczywa•	

Twaróg rozdrabniamy widelcem, dodajemy jogurt, przyprawy i pokrojone w kostkę wybrane warzywa - i gotowe! 
Tak przygotowany twarożek zajadamy z razowym chlebem.

rozgrzewająca owsianKa
5 łyżek płatków owsianych zwykłych•	
1 średnie jabłko (można je wcześniej •	

upiec w piekarniku)
łyżka rodzynek•	
łyżeczka jagód goji•	
łyżka orzechów włoskich•	
kubek jogurtu naturalnego•	
cynamon i/lub kardamon•	

Płatki owsiane wsypujemy do miski i zalewamy wrzącą wodą, mniej więcej do poziomu płatków. Kiedy płatki zmiękną 
(po ok. 5 minutach), dodajemy resztę składników: jogurt naturalny, pokrojone jabłko (posypujemy je cynamonem), ro-
dzynki, jagody goji oraz orzechy włoskie. Prosta, pyszna i pożywna owsianka gotowa!

pożywny KoKtajl
2 dojrzałe banany•	
2-3 łyżki masła •	

orzechowego 
(gładkiego lub crunchy)

1 łyżka płatków •	
jęczmiennych lub 
owsianych

250 ml mleka •	
półtłustego (koniecznie 
prosto z lodówki)

2 łyżki jogurtu •	
naturalnego

Banany obieramy, kroimy w mniejsze kawałki, wrzucamy do wysokiego 
naczynia i miksujemy ok. 1 minuty za pomocą blendera. Do gładkiej masy 
bananowej dodajemy płatki, masło orzechowe i ponownie miksujemy. Jeśli 
banany nie są mocno dojrzałe i słodkie, koktajl można dosłodzić odrobiną 
miodu. Na koniec dodajemy mleko i jogurt i łączymy je z pozostałymi skład-
nikami blenderem. Taki shake to zdrowe, pożywne i syte śniadanie.
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Warzywa i owoce możemy jeść na wiele 
sposobów. Ich reprezentacja w naszej 
diecie powinna być możliwie różnorod-
na, w czym pomogą – zwłaszcza jesienią 
i zimą – owocowo-warzywne przetwory.

Choć doskonale wiemy, że warzywa i owo-
ce są niezbędne dla zdrowia, często o nich 
zapominamy. Zwłaszcza okres jesienno-zi-
mowy sprzyja dietetycznym wymówkom, 
bo gdy zimno i sennie, mało kto z entuzja-
zmem zabiera się za siekanie składników 
na sałatkę. Na szczęście istnieje kilka spryt-
nych pomysłów na warzywa i owoce w zi-
mowej diecie. Są smaczne oraz niedrogie, 
ale co najważniejsze – znacząco ułatwiają 
przestrzeganie zasady 5 porcji.

WarzyWno-oWocoWa porcja

Warzywa i owoce – naturalne źródło 
witamin, składników mineralnych i an-
tyoksydantów, to podstawa codziennej 
diety. Powinniśmy jeść ich minimum 400 
gramów dziennie, najlepiej dzieląc na 5 
porcji. Skomplikowane? Tylko pozornie. 
W praktyce zasada 5 porcji jest prostsza, 
niż myślisz! Porcja warzyw i owoców to 

ok 80-100 g tych produktów: surowych, 
np. 1 jabłko, pomidor, 2-3 szt. śliwek lub 
gotowanych, jak np. talerz zupy jarzyno-
wej. Porcją mogą być też przetwory owo-
cowo-warzywne: soki, mrożonki, musy.

Sok przez cały rok

Jedną z 5 dziennych zalecanych porcji 
owoców lub warzyw może stanowić 200 
ml (szklanka) soku. Dodanie jej do posił-
ku nie tylko go urozmaici, ale też pomoże 
uzupełnić dietę w witaminy i substancje 
odżywcze. Tych soki mają mnóstwo, 
podobnie jak owoce i warzywa, z któ-
rych powstały. Np. mętny sok jabłkowy 

to źródło pektyn wspomagających tra-
wienie, a marchwiowy – ważnych dla 
wzroku karotenoidów. Sok pomidorowy 
natomiast zawiera likopen o przeciwno-
wotworowym działaniu. Każdy z nich to 
gotowy zestaw witamin, po który wy-
starczy tylko sięgnąć.

Mrożonki na chłodne dni

Jeśli komponowanie zbilansowanych 
posiłków sprawia nam zimą większą 
trudność niż w sezonie, pokochajmy mro-
żonki. Mając w zapasie mrożone warzy-
wa, w każdej chwili możemy dodać je do 
obiadu, a mrożone owoce wykorzystać 
do owsianki lub deseru. Warto wiedzieć, 
że technologia profesjonalnego mrożenia 
zachowuje smak i aromat, jak również 
wartość odżywczą owoców i warzyw. 
Dlatego wyciągnięte z zamrażarki nadal 
stanowią element zbilansowanej diety.

Wygodny MuS

Musy owocowe i owocowo-warzywne to 
przekąski zyskujące coraz większą popu-
larność. Lubią je zwłaszcza dzieci, ale też 
ich mamy, które w tej formie łatwiej prze-
mycą pociechom niezbędne witaminy. 
Mus owocowy czy warzywny również za-
stąpi jedną z zalecanych dziennych porcji 
owoców i warzyw. Będzie dobrym wybo-
rem na przekąskę lub deser, szczególnie 
zimą, przy ograniczonej dostępności se-
zonowych warzyw i owoców.
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5 porcji także zimą
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Zdrowa moda na lodowatą wodę

To, co jeszcze kilka lat temu niektó-
rym niemal nie mieściło się w głowie, 
dziś staje się coraz popularniejsze. 
Morsowanie – czyli kąpiele w lodowa-
tej wodzie, to ostatni krzyk mody. 

Liczba memów w internecie, któ-
rych tematem jest morsowanie, 
liczona jest w setkach tysięcy. Ci, 
którzy śmieją się z osób zażywa-
jących zimowych kąpieli, czasem 
zapominają jednak o tym, jak dobre 
dla naszego zdrowia może być za-
nurzanie się w lodowatej wodzie. 
Dlaczego zatem warto zacząć mor-
sować? Nie od dziś wiadomo (i zo-
stał to udowodnione naukowo) 
że zimno może mieć pozytywny 
wpływ na organizm. W literaturze 
naukowej udokumentowane jest 

m.in. przeciwzapalne działanie zim-
na. Redukuje stan zapalny głównie 
w schorzeniach narządu ruchu, ale 

ma też wpływ na redukcję ogólno-
ustrojowego, tzw. niskiego prze-
wlekłego stanu zapalnego wywoła-
nego np. otyłością.
Jak działa zimno na organizm? 
Okazuje się, że niska temperatura 
może stymulować uwalnianie bia-
łek, które powodują przemianę bia-
łej tkanki tłuszczowej w brunatną. 
Ma ona tę właściwość, że zamiast 

magazynować tłuszcz, poddaje go 
przemianom w konsekwencji pro-
dukując dużo ciepła. 
Należy dodać, że również aktyw-
ność fizyczna może wywołać efekt 
"brązowienia". Niestety, nie są to 
zmiany na zawsze - jeżeli jesteśmy 
nieaktywni lub nie poddajemy się 
działaniu zimna, wszystko wraca do 
punktu wyjścia.

Kolejna sprawa – wpływ zimna na 
tkankę mięśniową. O ile tłuszcz 
wydziela białka prozapalne, to 
mięśnie przeciwnie - produkują 
białka chroniące przed stanem 
zapalnym, większość z nich działa 
antyzapalenie. Kiedy organizm się 
ochładza, mięśnie próbują wydzie-
lać ciepło poprzez drżenie, co na-
sila produkcję korzystnych białek. 
Zatem im więcej mięśni, tym wię-
cej powstaje ochronnych białek. 
Morsy podkreślają też, że się rza-
dziej przeziębiają. 
Kto może z morsowania korzystać? 
Właściwie, prawie każdy - naukowe 
rekomendacje wskazują, że nawet 
dzieci w wieku od 3 lat. Przeciw-
wskazania to między innymi niewy-
dolność układu krążenia, epilepsja 
i niektóre inne przewlekłe choroby.

/raf/

Suszone, kiszone, mrożone...

Wszyscy chcemy mieć dostęp do 
pysznych i zdrowych warzyw nieza-
leżnie od pory roku. O ile od wiosny do 
jesieni mamy możliwość zakupu wielu 
krajowych, sezonowych warzyw to 
zimą sytuacja nieco się komplikuje. 

Na sklepowych półkach dominują 
wówczas produkty importowane, któ-
re zazwyczaj smakiem i wartościami 
odżywczymi nie dorównują wspania-
łym polskim warzywom. W ramach 
kampanii „Moc Polskich Warzyw” pre-
zentujemy 3 sposoby, dzięki którym 
możemy korzystać ze wszystkich pol-
skich warzyw przez cały rok.

SuSzenie WarzyW

Suszenie to najstarsza metoda utrwa-
lania żywności. Co bardzo istotne, 
pozwala nie tylko zachować smak wa-
rzyw, ale w wielu przypadkach nawet 
go potęgować! Taki efekt jest wszyst-
kim znany np. z procesu suszenia 
grzybów. Aby korzystać z doskonałe-
go smaku suszonych warzyw mamy 
do dyspozycji dwa rozwiązania. Albo 
w pełni sezonu, kiedy warzywa są 
najtańsze i najsmaczniejsze, suszy-
my je w domu (np. w piekarniku, lub 

przy użyciu suszarek elektrycznych) 
i wykorzystujemy kiedy tylko mamy 
ochotę. Jeśli nie wykazaliśmy się wy-
starczającą przezornością, możemy 
po prostu kupić suszone warzywa. 
Najważniejsze, żeby zwracać uwagę 
na kraj pochodzenia. Wybierajmy tyl-
ko polskie warzywa. Suszone warzy-
wa można spotkać w różnych posta-
ciach. Od całych, niewielkich warzyw 
(np. bób, fasolka szparagowa), pokro-
jonych w połówki (pomidory, papry-

ka), kostkę (np. dynia, marchew, pie-
truszka), w płatkach (por, czosnek, 
pomidor) oraz w innych formach. 
Większość suszonych warzyw jest 
dostępna w formie sproszkowanej. 
Możliwości są nieograniczone.

Czy warzywa suszone są zdrowe? 
Suszenie to naturalny sposób na za-
chowanie ich świeżości. Proces po-
lega na częściowym usunięciu wody 
z warzyw poprzez jej odparowanie. 
Dzięki temu, bez użycia konserwan-
tów, drobnoustroje powodujące psu-
cie się żywności nie mogą się rozwijać 
a żywność zachowuje trwałość. Co 
ważne, suszenie warzyw nie powo-
duje dużych strat w wartościach od-
żywczych. Zawartość podstawowych 
składników nie zmiana się (bez zmian 
pozostają kaloryczność, zawartość 
białka, tłuszczu, węglowodanów czy 
błonnika). Niewielka jest też utrata 
większości witamin i minerałów.

kiSzenie WarzyW

Kiszonki to absolutnie pozycja obo-
wiązkowa w naszych zimowych jadło-

spisach. Kiszone warzywa są nie tylko 
smaczne ale również wzmacniają nasz 
system odpornościowy, wspomagają 
florę bakteryjną oraz trawienie. Pro-
dukty kiszone to naturalne probioty-
ki. Są bogate w witaminy A, C, E i K. 
Kiszonki są niskokaloryczne, a kwas 
mlekowy pomaga w utrzymywaniu 
równowagi kwasowo-zasadowej or-
ganizmu. Oczywiście, na polskich 
stołach królują ogórki i kapusta kiszo-
na. Jednak w ostatnim czasie coraz 
popularniejsze stają się np. kiszone 
buraki, różyczki kalafiora, pieczarki, 
rzodkiewki, pomidory, marchew czy 
brukselki. Kiszonki możemy robić 
w domu lub kupić już gotowe, oczy-
wiście wybierając te z najlepszych 
(czyli polskich) warzyw. Pamiętajmy 
również, aby zwrócić uwagę na natu-
ralny skład kupowanego produktu.

Mrożenie WarzyW

Mrożenie to jedna z najlepszych me-
tod przechowywania warzyw bez 

konieczności użycia jakichkolwiek 
dodatków (soli, cukru, czy innych 
konserwantów). Ta forma przecho-
wywania świetnie zachowuje kolor, 
strukturę, kształt, a także smak i za-
pach warzyw. Często mówi się, że 
mrożenie powoduje utratę wartości 
odżywczych produktów. Jednak liczne 
badania wykazują, straty w przypad-
ku mrożenia warzyw są nieznaczne, 
a każda obróbka termiczna (również 
podgrzewanie) powoduje pewne 
zmiany w proporcjach składników od-
żywczych.  Oczywiście, zawsze mając 
do wyboru świeże polskie warzywa 
i mrożonki – wybierajmy te pierwsze. 
Jednak poza sezonem, gdy w alterna-
tywie mamy importowane warzywa, 
które maja za sobą długi transport 
– wybór mrożonek z polskich, zebra-
nych w pełni sezonu warzyw wydaje 
się rozsądny. Nie tylko ze względu na 
smak, ale również wartości odżywcze 
i tak ważny w dzisiejszych czasach, pa-
triotyzm konsumencki.

/raf/
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W nowej perspektywie na lata 2021-
2027 na realizację programów w ramach 
Umowy Partnerstwa przeznaczonych zo-
stanie 76 mld euro (czyli ponad 350 mld 
zł). Około 40 proc. tych funduszy otrzy-
mają programy regionalne, zarządzane 
przez urzędy marszałkowskie poszcze-
gólnych województw. Reszta przeznaczo-
na zostanie na programy realizowane na 
poziomie krajowym.

„Taki podział To kaRa dla 
naJlepszych”

Do 22 lutego trwają konsultacje rządo-
wego projektu nowej Umowy Partnerstwa. 
Marszałek Mieczysław Struk zwołał w tej 
sprawie pilne spotkanie pomorskich sa-
morządowców. Planowana Umowa Part-
nerstwa Polski z Unią Europejską zakłada, 
że do regionu pomorskiego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego trafi 
1 129 mln euro, czyli o prawie 40 proc. 
mniej niż w poprzedniej perspektywie.

– Najprawdopodobniej do naszego 
regionu trafi aż o 736 mln euro mniej. 
Oznacza to wyhamowanie tempa rozwo-
ju i redukcję inicjatyw samorządowych - 
mówił w czasie spotkania z samorządow-
cami marszałek Mieczysław Struk.

Pomorskie nie może też liczyć na żad-
ne mechanizmy rekompensujące spadek 
kwoty na program regionalny. Nie jeste-
śmy objęci ani wsparciem Programu Pol-
ska Wschodnia, ani Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji. Biorąc to pod uwagę, 
w przeliczeniu na mieszkańca otrzymamy 
482 euro, podczas gdy w latach 2014-2020 
kwota ta wynosiła 812 euro. Mniej od Po-
morza per capita otrzymają tylko woj. ma-
zowieckie, w którym mieszkańcy mogą 
liczyć na 412 euro i dolnośląskie z 416 
euro. Znacznie większe fundusze zostaną 
przekierowane do województw: lubelskie-
go, świętokrzyskiego, warmińsko-mazur-
skiego, podlaskiego oraz podkarpackiego 
(ponad 1000 euro per capita). Największą 
ogólną kwotę otrzyma Śląsk.

Podział środków na programy regional-
ne budzi wiele wątpliwości.

– Te pieniądze będą decydowały o inwe-
stycjach w regionie – tłumaczył podczas 
spotkania Janusz Lewandowski, europoseł. 
– Sytuacja Pomorza wygląda bardzo źle. 
Mam wrażenie, że rząd po swojemu wy-
selekcjonował regiony, które chce rozwijać 
i że podział środków jest niekorzystny dla 
regionów, które się rozwijają i które osią-
gnęły sukces. Także dzięki wykorzystaniu 
środków unijnych. Mniejsze środki to kara 
dla najlepszych, a nagroda dla najsłab-

szych. Czyli im gorzej, tym lepiej, bo więcej 
pieniędzy – podkreślił Lewandowski.

Europoseł zwrócił uwagę na to, że 
Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 
jest najgorszą wynegocjowaną polską 
umową z UE od czasu, kiedy nasz kraj 
jest we Wspólnocie. Zasada unijnego 
budżetu zakładała, że w zbliżającym się 
okresie programowania, żaden kraj nie 
mógł stracić więcej niż 24 proc.

 – Najwięcej straciły Węgry, bo 24 proc. 
Polska za to aż 23 proc. – mówił Lewan-
dowski.

kTo i Jak dzieli? pieRwszy Raz 
zasady nie są Jawne

Ponadto, projekt Umowy Partnerstwa 
zakłada, że rząd odłożył do dodatkowego 
podziału 7 mld euro z funduszy regional-
nych. Te środki mają być negocjowane 
z województwami w ramach 16 regional-
nych programów operacyjnych i nie są od 
początku przypisane do konkretnych wo-
jewództw, jak było do tej pory.

– Tu też nie znamy żadnych zasad ne-
gocjacji oraz kryteriów, jakimi będzie się 
kierować strona rządowa – podkreślał 

Mieczysław Struk. – Jednym słowem: pie-
niędzy jest mniej, nie wiadomo z jakich 
kryteriów to wynika, a ewentualne dodat-
kowe środki będą dzielone pomiędzy re-
giony według uznania – zaznaczył Struk.

Do tej pory, w każdej perspektywie, 
prowadzony był partnerski dialog z woje-
wództwami na temat zasad podziału środ-
ków na programy regionalne. To pierwszy 
raz w historii, kiedy zasady podziału nie 
są transparentne. Zastanawiająca jest też 
tak duża rezerwa środków (25 proc. ogól-
nego budżetu dla regionów).

– Ta rezerwa może okazać się bardzo 
uznaniowa – mówił Janusz Lewandowski. 
– Rząd po swojemu rozdzieli te pieniądze 
bez oparcia w dokumentach Unii Euro-
pejskiej – dodał Lewandowski.

oRganizacJe pozaRządo-
we i pRzedsiębioRcy zanie-
pokoJeni

Projektem nowej Umowy Part-
nerstwa zaniepokojone są po-
morskie organizacje pozarządo-
we. W lutym odbyło się spotka-
nie konsultacyjne ze środowi-
skiem pomorskich NGO poświę-
cone ustaleniom przyjętym przez 
Rząd RP w projekcie Umowy Part-
nerstwa na lata 2021-2027. W spo-
tkaniu uczestniczyło prawie 120 
osób. Ustalano m.in. że Pomorska 
Rada Organizacji Pozarządowych 
przygotuje specjalny apel sekto-
ra społecznego odnośnie zagro-
żenia wynikającego z planowa-
nych zmian. Do głosów sprzeciwu 
wobec niejasnego i nietranspa-
rentnego podziału środków przy-
łączają się przedstawiciele Po-
morskiej Rady Przedsiębiorczo-
ści w tym organizacje pracodaw-
ców, instytucje otoczenia biznesu, 
przedstawiciele świata nauki.

maRszałek „niesuboRdynowany” bo... zapRosił na konsulTacJe samoRządowców

Samorządowcy zgodni: podział środków 
unijnych jest niejasny a Pomorze straci

Około 160 samorządowców wzięło udział w spotkaniu dotyczącym projektu Umowy Partnerstwa Polski z Unią Europejską, która przesądza m.in. o po-
dziale środków pomiędzy regionami. Rządowy dokument zakłada, że nasze województwo dostanie o 736 mln euro, czyli aż o prawie 40 proc. mniej niż 
w poprzednich latach. Co więcej, Umowa Partnerstwa nie określa kryteriów i zasad podziału środków. 

Przygotowana przez ministerstwo 
obszerna prezentacja nie uśpiła 
czujności kilkudziesięciu pomor-
skich samorządowców, wśród 
których byli m.in. wicemarszałek 
Wiesław Byczkowski, prezydent 
Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, 
wiceprezydent Sopotu Marcin 
Skwierawski, wójt Trąbek Wielkich 
Błażej Konkol i burmistrz Pucka 
Hanna Pruchniewska. W dyskusji 
pytali oni m.in. o brak jasnych 
i transparentnych zasad podziału 
środków z Unii Europejskiej. We-

dług rządowych planów wojewódz-
two pomorskie dostanie znacznie 
mniej funduszy niż w poprzednich 
latach. 
Podczas konsultacji wicemarszałek 
Wiesław Byczkowski wypunktował 
to, co w proponowanej przez rząd 
Umowie Partnerstwa budzi zanie-
pokojenie samorządowców:
- Po pierwsze nie zdecydowano się 
na kontynuowanie zasady part-
nerstwa i subsydiowania środków. 
60 procent środków unijnych 
będzie dysponowane centralnie, 

czyli przez rząd. A to jest tym 
bardziej niepokojące, że nawet 
w przypadku podziału pozostałych 
40 procent brakuje jakiejkolwiek 
transparentności. Słyszymy ciągle 
słowo „algorytm” ale nigdy go nie 
widzieliśmy. 
Opinie o umowie przedstawili 
także inni przybyli na konsultacje 
samorządowcy. 
Czemu zdecydowana większość 
środków trafiła do województw 
gdzie rządzi Prawo i Sprawiedli-
wość? – pytał Marcin Skwierawski, 

wiceprezydent Sopotu. Również 
Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie nie krył goryczy: – Po-
mniejszenie o 40 proc. środków dla 
Pomorza dotknie wszystkich, ale 
zwłaszcza najuboższych mieszkań-
ców w małych wiejskich gminach. 
Odpowiadając na głosy samorzą-
dowców wiceminister Jarosińska-
Jedynak stwierdziła krótko, że 
utrzymanie poziomu dofinansowa-
nia z poprzedniej perspektywy jest 
nierealne. Argumentowała też, że 
województwo pomorskie nie jest 

najbardziej poszkodowane, bo… 
małopolska straciła jeszcze więcej. 
Uznała również, że zapraszając na 
spotkanie innych samorządowców 
z regionu władze województwa 
złamały konwencję konsultacji 
i wykazały się niesubordynacją.
Konsultacje społeczne Umowy 
Partnerstwa mają trwać do 22 lute-
go 2021 roku. Po tym terminie Mi-
nisterstwo przedstawi nową wersję 
Umowy Partnerstwa (z ewentual-
nym uwzględnieniem uwag zgło-
szonych przez samorządy).

konsultacje z przedstawicielami ministerstwa Funduszy i polityki Regionalnej dotyczą nowej perspektywy unijnej i podziału funduszy w ramach umowy partnerstwa. do takiej dyskusji (onli-
ne) zaproszony został również samorząd województwa pomorskiego. spotkanie odbyło się w poniedziałek 15 lutego, a udział w nim – na zaproszenie marszałka województwa – wzięli również 
pomorscy samorządowcy: prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z całego regionu. wiceminister małgorzata Jarosińska-Jedynak określiła to jako… złamanie konwencji i niesubordynację.
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BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00  urzad@um.rumia.pl 

RPP.6721.39.2021.iN Rumia, dnia 19.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

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

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i 7, 
art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w związku z art. 47 ustawy z dnia 
19 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1086 ze zm.),

zawiadamiam o 

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania •	
przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi  w rejonie ul. Oksywskiej i ul. Chylońskiej;

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania •	
przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLV/595/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29.03.2018r. 
dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – 
eTAP i;

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania •	
przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXXiX/362/2012 z dnia 29 
listopada 2012r. dla jednostki B, dla stref B4.MW,U1; B5.MW,U1; B6.MW,U1; B05.KDW;  w rejonie 
ulic Józefa Rzepki i Artura Grottgera.

w dniach od 26.02.2021 r. do 26.03.2021 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 
02.03.2021 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 11.04.2021 r. na adres: 

Urząd Miasta Rumi 
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumi 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi. 

Ustalenie terminu udostępnienia projektów dokumentów pod numerem telefonu 58 679 65 45. 
Projekty ww. dokumentów są możliwe do wglądu w formie elektronicznej na stronie pod adresem: 

www.bip.rumia.pl – zagospodarowanie przestrzenne – dokumenty planistyczne wyłożone do 
publicznego wglądu.

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

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

WójT GMINy WEjhEROWO
informuje

że od dnia 19 lutego 2021 r. na stronie Biuletynu 
informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz in-
ternetowej Gminy Wejherowo, a także na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, 
ul. Transportowa 1, został wywieszony wykaz, 
nieruchomości przeznaczonej do:
1) oddania w najem w trybie bezprzetargowym 
tj. działek o nr ewid. 819/2, 820/2, 821, 822/3- 
obręb Gościcino, z przeznaczeniem na prowa-
dzenie przedszkola lub żłobka i przedszkola;
2)  sprzedaży w trybie bezprzetargowym, tj. 
działek o nr ewid. 285/4 o pow. 0,0010 ha i 285/5 
o pow. 0,0093 ha położonych w Gniewowie. 
Szczegółowe informacje o nieruchomościach 
objętych wykazem można uzyskać w Referacie 
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, tel. 
58 738- 67-51 i 58 677-97-15.

OGłOSZeNie 44/2021/DB

Wiadomości | Sport | Kultura | Biznes | Region | Co? Gdzie? Kiedy?

Bądź 
na Bieżąco
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Na konkurs można przesyłać prace w czterech katego-
riach: 
1. Opowiadanie lub esej w języku kaszubskim - praca 
konkursowa nie może zawierać mniej niż 18 tys. i nie 
więcej niż 70 tys. znaków wraz ze spacjami.
2. Utwór poetycki w języku kaszubskim.
3. Utwór sceniczny w języku kaszubskim
4. Tłumaczenie wierszy Cypriana Kamila Norwida 
na język kaszubski (uczestnicy wybierają dowolne 3 
wiersze).
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie 
do 6 sierpnia niepublikowanej wcześniej pracy (prac) 
w czterech egzemplarzach na adres: Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 
ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo. Na kopercie na-
leży umieścić dopisek: Konkurs im. Jana Drzeżdżona. 
Ten sam Twórca może występować tylko pod jednym 
godłem (pseudonimem) i może przesłać maksymalnie 
dwie prace w dwóch różnych kategoriach konkursu (po 
jednej pracy w ramach jednej kategorii). W kategorii 
utwór poetycki dodatkowo rozpatrywane będą prace 
twórców poniżej 18 roku życia. Autor powinien podać 
na kopercie swój aktualny wiek. Prace w czterech 
egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone 
godłem (pseudonimem).  W przypadku uczestników, 
którzy brali udział we wcześniejszych edycjach kon-
kursu, powinni w każdej edycji posługiwać się innym 
godłem, w celu zachowania anonimowości.  Do pracy 
należy dołączyć osobną, zaklejoną kopertę, w której 
ma się znaleźć: w/w godło oraz imię, nazwisko, adres 
do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu 
autora. Dodatkowo należy dołączyć wersję pracy na 
płycie CD. 
Zakończenie konkursu i wręczenie nagród planowane 
jest na wrzesień br. 
/raf/

coRoczny konkuRs 
im. Jana dRzeżdżona
weJheRowo | muzeum piśmiennictwa i muzyki 
kaszubsko-pomorskiej w wejherowie ogłasza XXii 
ogólnopolski konkurs literacki im. Jana drzeżdżona.

fot. pixabay.com
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Muzyczny sukces!
WEJHEROWO | Płyta roku 2020! Nagroda dla zespołu Bruno Światłocień za album „Droga”.

Wejherowski projekt artystyczny Bruno 
Światłocień pt. Droga” zwyciężył w mu-
zycznym plebiscycie tegorocznej edycji 

konkursu na płytę rockową w Trójmieście 
organizowany przez portal rock3miasto.
pl. Tym samym album „Droga” został 

uznany za najlepszą płytę minionego roku 
w Trójmieście.

Autorem artystycznego projektu „Dro-

ga” zespołu Bruno Światłocień jest Bro-
nisław Ehrlich, wszechstronny artysta 
- muzyk, poeta, plastyk, który od lat 
konsekwentnie kroczy swoją artystyczną 
ścieżką. „Droga” jest piątym albumem 
w dorobku tego artysty, na którym za-
równo muzyka i teksty jak i mastering 
oraz mikst, są efektem pracy i wizji jed-
nej osoby. Współpracuje z nim od same-
go początku, czyli od 2010 roku, wejhe-
rowski perkusista Kordian Sikorski.

Nagrodzona tytułem "Płyta roku 2020 

w Trójmieście" przez portal rock3miasto.
pl, to wielki  sukces zespołu Bruno Świa-
tłocień. Album ukazał się w lipcu ubiegłe-
go roku. Muzyka zespołu Bruno Światło-
cień to połączenie ambitne, darkwave, new 
wave z gotyckim rockiem, a to wszystko 
podlane jest sporą dawką melancholii ze 
szczyptą depresji. Formacja, aktualnie 
w solowym wydaniu, konsekwentnie po-
dąża własną ścieżką artystyczną, mając 
w dorobku pięć albumów.

/raf/
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W Polsce do szczepienia nauczycieli do 60. 
roku życia zgłosiło się 268 tys. osób, w tym w wo-
jewództwie pomorskim prawie 20 tys. W piątek, 
12 lutego rozpoczęły się szczepienia nauczycieli 
z grupy 1c. Pierwszą dawkę otrzymali m.in. na-
uczyciele klas I-III, przedszkoli oraz nauczyciele 
praktycznej nauki zawodu. Na Pomorzu pierwsi 
nauczyciele w Szpitalu MSWiA zastrzyki otrzy-
mali dzień wcześniej, tzn. 11 lutego.

W województwie pomorskim na szczepie-
nia zapisało się 19 457 osób. Nauczyciele są 
zaszczepiani w szpitalach węzłowych m.in. 
w Gdańsku (np. szpital MSWiA, UCK, Co-
pernicus), Gdyni i Wejherowie (Szpitale Po-
morskie) oraz Słupsku. Dla przykładu do 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 
Janusza Korczaka w Słupsku zgłosiło się 1400 
pedagogów. 12 lutego zostało zaszczepionych 
100 osób. Kolejni chętni są szczepiani od po-
niedziałku. Tygodniowo zastrzyk może otrzy-
mać 300 pracowników oświaty. 

Podobna sytuacja dotyczy spółki Copernicus. 
W piątek też zaszczepiono 100 osób, a w tym 
tygodniu szpital ma dostać 300 dawek szcze-
pionek dla kolejnych nauczycieli. W ramach 
Szpitali Pomorskich – w piątek ruszyły szcze-
pienia w Wejherowie, a od soboty w Gdyni 
i szpitalu zakaźnym w Gdańsku. W Koście-
rzynie szczepienia rozpoczną się od 17 lutego. 
Szpital dostał 300 dawek.

Przypomnijmy, że od 8 do 10 lutego dyrek-
torzy placówek oświatowych, korzystając z Sys-
temu Informacji Oświatowej, mogli zgłosić 

i zarejestrować nauczycieli. W tym czasie na 
szczepienia zarejestrowano 65 proc. upraw-
nionych nauczycieli, czyli 268 tys. Ponadto, 
o poniedziałku rozpoczęły się zapisy nauczy-
cieli nieujętych w grupie I, w tym nauczycieli 
akademickich.

Nauczycieli są szczepieni preparatem firmy 
AstraZeneca, który jak zapewnia koncern, ma  
60-procentową skuteczność. Początkowo śro-
dek był rekomendowany dla osób do 60. r.ż., 
jednak podniesiono ten próg do 65 lat. Polska 

do końca lutego miała dostać ponad milion da-
wek. W pierwszej transzy 6 lutego do naszego 
kraju dotarło 120 tys. z nich. Nauczycieli starsi 
będą szczepieni preparatami Pfeizera.

Warto zauważyć, że część z zaszczepionych 
osób zgłosiło wystąpienie negatywnych skut-
ków ubocznych po podaniu preparatu, takich 
jak ból w miejscu wstrzyknięcia, zawroty gło-
wy, nudności, gorączka, ogólne osłabienie, 
drżenie mięśni. Szczepienia są kontynuowane. 

/raf/

Nauczyciele szczepią się
POMORZE | W województwie pomorskim ok. 20 tysięcy nauczycieli zgłosiło się na szczepienia. Część 
dostała już pierwszą dawkę. 
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„Sługo dobry i wierny… wejdź do radości twego Pana”.
(Mt 25,21)

ŚP.
O. Emiliana 
Franciszka 
BOruckiEgO

ŚP.  
O. Emiliana 

Franciszka BOruckiEgO
byłego gwardiana i wieloletniego kronikarza

klasztoru Franciszkanów w Wejherowie

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Odszedł od nas zakonnik o wielkim sercu, duchowy nauczyciel,  
skromny i życzliwy człowiek.

Najszczersze wyrazy współczucia Bliskim i Parafianom 
składają:

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie,
Wspólnocie Franciszkanów oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

wieloletniego kronikarza klasztoru Franciszkanów,  
duszpasterza w sanktuarium Pasyjno-maryjnym w Wejherowie.

Żegnamy Ojca, który żarliwie służył Bogu i Wiernym oraz dbał 
o rozwój duchowy mieszkańców Wejherowa. Zakonnika, który 

z olbrzymim sercem pełnił swoje obowiązki oraz z zaangażowaniem 
i oddaniem opiekował się pielgrzymami i turystami odwiedzającymi 

wejherowskie Sanktuarium Pasyjno – Maryjne.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze Współpracownikami

W związku z wystąpieniem przypadku ptasiej grypy na 
terenie województwa pomorskiego oraz stwierdzenia 
przypadku padnięcia na ptasią grypę trzech czarnych 
łabędzi, Dyrektor Wejherowskiego Zarządu Nieruchomo-
ści Komunalnych podjął decyzję o ograniczeniu dostępu 
do Parku Miejskiego im. Aleksandra Majkowskiego do 
czasu pozyskania pełnych wytycznych Powiatowego 
Lekarza Weterynarii.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie otrzy-
mał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Pu-
ławach wyniki badań, które potwierdziły występowanie 
wirusa H5N8 u trzech łabędzi czarnych, które bytowały 
w Parku Miejskim w Wejherowie.
Pozostałe zwierzęta, które są podatne na zachorowa-
nie i są pod opieką zarządcy wejherowskiego parku, 
zostały odizolowane oraz znajdują się pod stałą kontrolą 
opiekunów. 
/raf/

paRk mieJski nieczynny 
z powodu pTasieJ gRypy
weJheRowo | park miejski w stolicy powiatu został 
tymczasowo zamknięty. powód - ptasia grypa u łabędzi. 

fot. UM Wejherowo
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tel. 602 xxx 165

do sPawania 

konstrukcji 

stalowych 

i aluminiowych 

sPawacza

Gościcino

zdrowie motoryzacja

GABINET 
STomAToloGIczNy

KASACjA POjAZDóW 

tel. 63 278 xx 79
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ul. Farmera 3 

skuP Pojazdów 
PowyPadkowych, 

zniszczonych
wystawiamy 

zaświadczenie 
o wycoFaniu 

z eksPloatacji

tel. 603 xxx 742

d.bieszke@expressy.pl
660 731 138

Do końca lutego uczniowie klas IV-VIII oraz 
szkół ponadpodstawowych nadal będą uczyć 
się zdalnie. Stacjonarnie nauka odbywa się 
tylko dla najmłodszych, czyli klas I-III. 
Informacje przekazali podczas niedawnej 
konferencji prasowej minister edukacji 
i nauki Przemysław Czarnek i szef KPRM 
Michał Dworczyk.
- Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych 
oraz szkół ponadpodstawowych do końca 
lutego pozostaną w domach – poinformowa-
no podczas konferencji. - Nadal będą uczyć 
się zdalnie. Najmłodsi będą mieli zajęcia 
stacjonarne w szkołach. Ostateczna decyzja 
dotycząca powrotu do szkół np. uczniów 
klas VIII oraz maturzystów będzie zależała 

m.in. od czynników epidemicznych, liczby 
zakażeń i liczby zaszczepionych.
Minister Przemysław Czarnek przekazał 
też informację, że trwa testowanie nauczy-
cieli z klas I-III na obecność wirusa SARS 
CoV-2. Zapowiedział też, że w następnej 
kolejności zostaną przetestowani nauczy-
ciele z przedszkoli.
Nauczyciele uczący m.in. w klasach I-III, 
przedszkolach i wychowawcy w żłobkach 
oraz nauczyciele praktycznej nauki zawo-
du do 60. r.ż. będą zaszczepiani przeciwko 
COVID-19, obecnie szczepienia te trwają (do-
kładniej piszemy o tym na sąsiedniej stronie 
w nieżącym wydaniu naszej gazety). 
/raf/

nauka nadal w TRybie zdalnym
powiaT | nauka zdalna dla starszych uczniów została przedłużona do końca lutego. Jest Praca

Szukamy ambitnych i pozytywnych oSób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
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+

fot. pixabay.com
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Szaleństwo na pomorskich stokach
POMORZE | W miniony piątek zniesiono obostrzenia dotyczące m.in. uprawiania sportów zimowych. Można już jeździć na nartach i deskach, stoki nar-
ciarskie zostały otwarte. By szusować, nie trzeba jechać w góry.

W województwie pomorskim działa już 
kilka zimowych ośrodków sportowych, 
a na stokach widać tłumy. Na narciarzy 
stoki czekają m.in. w Przywidzu, Wieżycy 
Koszałkowie i Przywidzu.

Pomorzanie (i nie tylko) jeżdżą na nar-
tach, deskach snowboardowych, specjal-
nie przygotowanych pontonach do zjeż-
dżania i sankach. Właściciele ośrodków 
sportowych przygotowali dla nich wy-

ciągi orczykowe, wypożyczalnie sprzętu 
i szkółki, a także ofertę ciepłych posiłków 
i napojów na wynos.

Gdzie wybrać się na narty? Poniżej kilka 
propozycji. 

Wyciąg narciarski w Koszałkowie koło 
Wieżycy jest jednym z większych w re-
gionie. Działa tam osiem wyciągów nar-
ciarskich oraz specjalny tor do snowtu-
bingu, czyli do jazdy wytyczonym torem 

na oponach. Stoki są sztucznie naśnieżane 
i oświetlone po zmroku. Można też korzy-
stać z lekcji u instruktorów jazdy na nar-
tach i na snowboardzie. 

Nieopodal Koszałkowa znajduje się 
kolejny stok narciarski. To stok Kotlinka 
w Szymbarku. Działają tam dwa wyciągi, 
wypożyczalnia sprzętu oraz szkółka jazdy. 

25 km od Trójmiasta działa kolejna sta-
cja narciarska – Paczoskowo w Kosowie. 
Wyciąg narciarski (orczykowy) ma 270 m, 
jest sztucznie dośnieżany i oświetlony po 
zmroku. Jest też tor do snowtubingu i wy-
pożyczalnia sprzętu. 

W Trzepowie działają trzy stoki narciar-
skie: dwa o długości 300 m oraz wyciąg 
szkoleniowy o długości 100 m, które są 
dośnieżane i doświetlane. Do dyspozy-
cji są też najdłuższe na Pomorzu tory do 
snowtubingu, czyli jazdy na oponach. 
Przy ośrodku działa też narciarskie przed-
szkole i szkółka.

W Przywidzu narciarze mogą zjeżdżać 
stokiem o długości ponad 900 m, dośnie-
żanym i oświetlonym. Przy stoku działa 
wypożyczalnia sprzętu, szkółka narciar-
ska, specjalny snowpark oraz trasa biego-
wa dla narciarzy.

W ciągu godziny od Trójmiasta można 
dojechać też na stok Amalka w Sulęczynie. 
Tam narciarze mają do dyspozycji stok or-
czykowy o długości 260 m, sztucznie na-
śnieżany i doświetlany po zmroku. Działa 

wypożyczalnia sprzętu, można skorzystać 
też z lekcji jazdy z instruktorem.

W Sopocie natomiast jest stok na Łysej 
Górze. Narciarze mogą korzystać z wypo-
życzalni sprzętu i szkółki narciarskiej.

Zasady przebywania na stoku są takie 
same, jak wszędzie na wolnym powietrzu 
podczas trwającej pandemii koronawiru-
sa. Narciarze powinni zasłaniać nos i usta, 

unikać skupisk ludzkich, dystansować się 
od innych oraz możliwie najczęściej dezyn-
fekować ręce. Osoby, które stoją w kolejce 
do kasy lub orczyka, powinny zachowywać 
dystans co najmniej 1,5 m. Zalecana jest 
płatność bezgotówkowa. Ograniczona jest 
liczba osób, która może jednocześnie prze-
bywać w wypożyczalniach.

/raf/
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Korzystanie z hal sportowych będzie możliwe tylko przy 
zachowaniu obecnie obowiązujących zasad bezpieczeń-
stwa. Nowe zasady w reżimie sanitarnym, ze względu 
na zdrowie i bezpieczeństwo Polaków, zostały wpro-
wadzone przez rząd warunkowo – na dwa tygodnie. 
Monitorowany będzie wpływ zmian w ograniczeniach na 
ewentualny wzrost poziomu zakażeń. 
Zgodnie z rządowymi zaleceniami, w ramach określo-
nego reżimu sanitarnego warunkowo, na dwa tygodnie, 
dopuszczono działalność basenów. Kryta pływalnia przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wejherowie 
zostanie otwarta po uzyskaniu pozytywnych wyników 
badania wody, o czym poinformujemy na naszej stronie.
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weJheRowo | można korzystać z hal sportowych. 
dotyczy to jednak tylko klubów sportowych 
i stowarzyszeń prowadzących treningi i szkolenia.

fot. UM Wejherowo

Basen jest czynny w dni powszednie od godz 15-22 
a w weekendy w godz. 7-22. Z uwagi na obostrzenia 
wynikające z sytuacji epidemicznej obowiązywać 
będą zasady reżimu sanitarnego oraz limity wejść na 
pływalnię.

- Otwieramy dla mieszkańców kolejny obiekt re-
kreacyjny: basen – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. -  Obecna sytuacja 
jest trudna zarówno dla mieszkańców, jak i dla władz 
miasta czy zarządzających obiektami, dlatego prosi-
my o stosowanie się do obowiązujących zasad bez-

pieczeństwa, szczególnie dotyczących liczby osób. 
Przypominamy o zasadach, które obowiązują na 

Krytej Pływalni:
- Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami ja-

kiejkolwiek ostrej infekcji, a przede wszystkim dróg 
oddechowych

- Obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do 
obiektu oraz w wyznaczonych miejscach,

- W całym obiekcie obowiązuje zasada zachowania 
dystansu społecznego 1,5m od innych osób.

- Pobyt w poczekalni ograniczyć do minimum nie-
zbędnego do zakupu biletu oraz zmiany obuwia.

- Osoby oczekujące na podejście do kasy zobo-
wiązane są do zachowania dystansu społecznego, 
a bezpośrednio przed kasą może znajdować się tyl-
ko jedna osoba.

- Od momentu wejścia do obiektu obowiązuje no-
szenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłącze-
niem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa 
powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem 
w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać 
się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. 
Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osło-
nę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

- Szafki i paski transponderowe do szafek są dezyn-
fekowane po każdym użytkowniku.

- Dezynfekcja powierzchni wspólnych w strefach wej-
ścia, szatni, przebieralni, hali basenowej i widowni pro-
wadzona będzie regularnie, kilka razy w ciągu dnia.

- W trakcie pobytu w Krytej Pływalni należy ści-
śle przestrzegać instrukcji, ogłoszeń oraz poleceń 
personelu.

Do końca lutego nie ma rezerwacji grup zorgani-
zowanych. 
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Znów można korzystać 
z wejherowskiej pływalni
WEJHEROWO | Kryta pływalnia przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wejherowie od 
minionej środy jest otwarta.


