
NATURALNE miEjskiE TRAWNiki

Wzorem ubiegłego roku, tak jak w innych miastach w Polsce, tak-
że tego lata w Wejherowie koszenie trawników na wybranych 
terenach będzie ograniczone. Jest to kolejne proekologiczne 
działanie władz miasta, które ma na celu nie tylko ochronę gle-
by przed wysychaniem, ale wzbogacenie miejskiego ekosystemu 
przyrodniczego.
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Nowy wójt wybraNy

Poznaliśmy już oficjalne wyniki 
wyborów uzupełniających w gmi-
nie Wejherowo. O fotel wójta 
gminy ubiegało się czterech kan-
dydatów, wybory odbyły się w nie-
dzielę. Nowym wójtem gminy 
Wejherowo został wybrany Prze-
mysław Kiedrowski. 
str. 2

trwa rozbudowa drogi

Trwają prace związane z przebu-
dową drogi powiatowej na odcinku 
od skrzyżowania z drogą krajową 
nr 6 do miejscowości Kochanowo. 
Na to zadanie powiat otrzymał do-
finansowanie z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg w wysokości 
1,5 mln zł. 
str. 4
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W dzisiejszym wydaniu!

- Zaskakujący sposób na upały
- Soki owocowe – co o nich sądzą dietetycy?

- Zdrowe nawyki a rozwój młodych ludzi
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Przemysław KiedrowsKi nowym wójtem gminy
gm. wejHerowo | Poznaliśmy już oficjalne wyniki wyborów uzupełniających. nowym wójtem gminy wejherowo zo-
stał wybrany Przemysław Kiedrowski. wygrał już w pierwszej turze zdobywając zdecydowaną większość głosów. 

fot. Archiwum

Za udzieleniem absolutorium głosowało 16. 
radnych, 2. było przeciw, 1 wstrzymał się od 
głosu. Radni udzieli prezydentowi również 
wotum zaufania: 16. za, 2. przeciw, 1 wstrzy-
mujący się od głosu.

- COVID-19 utrudniał nam życie, ale nie za-
trzymał rozwoju Wejherowa – mówił Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Rok 2020 
niewątpliwie upłynął pod znakiem pandemii 
koronawirusa. Okazał się niezwykle trudnym 
czasem dla całego kraju, również dla naszego 
miasta. Staraliśmy się zapewnić – przy ograni-
czeniach finansowych i obostrzeniach pande-
micznych – normalne funkcjonowanie i rozwój 
Wejherowa. Zwiększyliśmy wysiłki w pozy-
skiwaniu środków na inwestycje poza budże-
tem miasta. W 2020 r. pozyskaliśmy 12,6 mln 
zł dotacji, prawie 8% więcej niż w 2019 roku. 
Wdrożyliśmy program oszczędnościowy, m.in. 
zmniejszyliśmy zatrudnienie o kilkanaście osób 
w urzędzie i instytucjach samorządowych. Sy-
tuacja zmusiła nas do wspierania rozwoju kre-
dytami i emisją obligacji na tzw. wkład własny 
w inwestycjach, aby nie stracić wspominanych 
dotacji i nie spowalniać inwestycji. Należy pod-
kreślić, że zadłużenie miasta utrzymuje się na 
bezpiecznym poziomie i nie należy do wyso-
kiego. Wskaźnik zadłużenia wzrósł z 27,3% na 
28,66 % na koniec 2020 roku, zaś za maksymal-
ny wskaźnik przyjmuje się 60%.

Nasze działania były skuteczne. W ich efek-
cie wydatki na szeroko rozumiane inwestycje 
wzrosły o prawie 5 % w stosunku do roku 2019 
i w 2020 wynosiły 40,6 mln zł. Zrealizowaliśmy 
zdania, które służą wszystkim mieszkańcom, 
a kolejne zostały rozpoczęte. Priorytetem po-
zostają drogi, na które wydaliśmy 55 % wszyst-
kich środków inwestycyjnych.

Pandemia spowodowała wstrząs w samorzą-
dowych finansach, m.in. ubytki w dochodach 
z tytułu podatków PIT i CIT. Miasto musiało 
ponieść nieplanowane koszty walki z rozprze-
strzenieniem się i skutkami pandemii. Pomi-

mo trudnej sytuacji staraliśmy się wspierać 
przedsiębiorców w zakresie czynszów najmu 
i podatków od nieruchomości.

COVID-19 pogłębił i tak trudną już wcześniej 
sytuację finansową wywołaną niedofinansowa-
nie oświaty przez rząd, brakiem rekompensaty 
skutków zmian w ustawie o podatku PIT z 2019 
roku oraz istotnym wzrostem kosztów wielu 
produktów i usług. Do oświaty w zeszłym roku 
musieliśmy dołożyć aż 35,2 mln zł, najwięcej 
w historii. W momencie przyjmowania bu-
dżetu na rok 2020 byliśmy zmuszeni planować 
wydatki ostrożnie, rezygnując często z plano-
wanych wcześniej, ważnych dla rozwoju miasta 

inwestycji, czy też ograniczając dotychczasowe 
wsparcie dla kultury, rekreacji i sportu.

Możemy jednak powiedzieć, że chociaż 
COVID-19 utrudniał nam życie, jednak nie 
zatrzymał rozwoju miasta. Wspólnie daliśmy 
radę! Podziękowania i wyrazy uznania kieru-
ję do wszystkich, z którymi współpracowałem 
w 2020 roku, w szczególności do pracowników 
wejherowskiego samorządu. Chcę podkreślić 
i podziękować radnym, którzy angażowali 
w bardzo dobrą współpracę na rzecz miasta, 
a przede wszystkim radnym Ruchu Społeczne-
go Wolę Wejherowo i Koalicji Obywatelskiej.
/raf/

Absolutorium i wotum 
zaufania dla prezydenta

WEJHEROWO | Radni miasta podczas sesji udzieli prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandto-
wi absolutorium za 2020 rok.  
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stanowisko radnych ruchu społecznego wolę wejhero-
wo w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania 
Prezydentowi miasta wejherowa za rok 2020:

„Rok 2020 był dla nas wszystkich niezwykły, bardzo mocno 
odcisnęła swoje negatywne piętno pandemia koronawiru-
sa. Miasto funkcjonowało normalnie na ile pozwalały na to 
przepisy epidemiczne, liczne ograniczenia i obostrzenia. 
Pomimo wielu, znanych powszechnie w całym kraju, trud-
ności związanych z pandemią, w tym przede wszystkim 
finansowych, w 2020 roku Wejherowo niezmiennie się roz-
wijało. COVID-19 nas nie zatrzymał! Daliśmy też radę stale 
piętrzącym się, coraz większym trudnościom związanym 
z niedofinansowaniem oświaty przez rząd. Subwencje 
i dotacje na oświatę otrzymywane od rządu z budżetu 
państwa są zdecydowanie zbyt niskie i pokrywają tylko 
nieco ponad połowę kosztów. Resztę musieliśmy dołożyć 
z naszego budżetu, oczywiście kosztem innych zadań.
Jednak dzięki zaangażowaniu i wysiłkom Pana Prezy-
denta Krzysztofa Hildebrandta wzrosły o 5% wydatki na 
miejskie inwestycje stosunku do roku 2019. Podsumowu-
jąc miniony rok należy przywołać największe inwestycje, 
czyli oddanie do użytku całego węzła integracyjnego wraz 
z tunelem na ul. Kwiatowej, Hali Sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 5, parkingu przy szpitalu, Parku Cedron, 
jak również te mniejsze liczne zadania zrealizowane w ra-
mach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Powyż-
sze stanowi realizację programu wyborczego Ruchu Spo-
łecznego Wolę Wejherowo.
Na podstawie dokonanej oceny działalności Prezydenta 
Miasta Krzysztofa Hildebrandta w roku 2020, stwierdza-
my, że budżet i zadania w zeszłym roku zostały wykonane, 
a Pan Prezydent należycie wykonywał swoje obowiązki. 
Radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo głosowali za 
udzieleniem absolutorium za rok 2020 dla prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta oraz za udzieleniem Prezydento-
wi wotum zaufania.
Podziękowania i wyrazy uznania kierujemy również do 
współpracowników Prezydenta i wszystkich pracowników 
wejherowskiego samorządu. Dziękujemy radnym, którzy 
chcieli współpracować na rzecz miasta, przede wszystkim 
z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.
Zdajemy sobie sprawę z tych potrzeb, które nie są zaspo-
kojone i oczekiwań mieszkańców, które przewyższają na-
sze możliwości, dlatego z niepokojem obserwujemy coraz 
większe problemy finansowe w lokalnych samorządach 
praktycznie w całej Polsce. Mamy nadzieję na sprawiedliwy 
i uczciwy podział przez rząd ogromnych unijnych pienię-
dzy, w tym z Funduszu Odbudowy po covidzie. Oczekuje-
my, że jakaś część z tych setek miliardów złotych – zgodnie 
z zapowiedziami Pana Premiera Mateusza Morawieckiego – 
trafi do społeczności lokalnych, w tym do naszego miasta”.

OgłOszenie 161/2021/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz zarządzenia 
nr 1019/144/2021 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
09.06.2021r., w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. sobieskiego 7, wywieszony został, na okres 21 
dni, wykaz obejmujący nieruchomości położone 
w Rumi, stanowiące własność i będące we 
władaniu gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone 
do dzierżawy w formie bezprzetargowej. 
Przedmiotowy wykaz zamieszczony został 
również na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Rumi: http://bip.rumia.pl/

Rumia, 09.06.2021r.

Zwycięski kandydat uzyskał naj-
więcej, bo aż 3582 głosy. Frekwen-
cja wyborcza wyniosła natomiast 
30,02 proc.
Przypomnijmy: przedterminowe 
wybory zostały ogłoszone po tym, 
jak dotychczasowy wójt Henryk 
Skwarło został skazany prawomoc-
nym wyrokiem. Następnie został 
powołany komisarz, który do 
czasów wyborów pełnił obowiązki 
wójta gminy. 
Wybory miały odbyć się już w lu-
tym, ale kilkakrotnie były przekła-
dane ze względu na obostrzenia 
związane z pandemią koronawiru-
sa. Ostatecznie w minioną W nie-
dzielę, 13 czerwca, mieszkańcy 
gminy Wejherowo udali się do lo-
kali wyborczych. Oddać głos mogli 

na jednego z czterech kandydatów. 
O fotel wójta gminy Wejherowo 
ubiegali się:  Przemysław Kiedrow-
ski (KWW Przemysław Kiedrow-
ski), Krzysztof Seroczyński (KWW 
Gospodarna Gmina), Marek Klas 
(KWW Wspólna Gmina) i Piotr Bruc 
(KWW Piotra Sławomira Bruc). 
Po podliczeniu wyników okazało 
się, że największą liczbę ważnych 
głosów (3582) uzyskał Przemysław 
Kiedrowski. Pozostali kandydaci 
zdobyli: 1384 głosy - Krzysztof 
Seroczyński, 621 - Marek Klas, 193 
- Piotr Bruc. 
Udział w wyborach wzięło 5810 
osób, co oznacza, że frekwencja 
wyniosła 30,02 proc. Łącznie odda-
no 5780 ważnych głosów. 
/raf/
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Skala możliwości jest duża, gdyż kosze-
niu mógłby zostać poddany teren o po-
wierzchni ponad 374 tys. m2, co – dla 
porównania – stanowi powierzchnię od-
powiadającą aż 53. boiskom do piłki noż-
nej. O wartościach, jakie niesie roślinność 
– drzewa, trawy, krzewy czy kwiaty, nie 
trzeba nikogo przekonywać. I nie chodzi 
tylko o estetykę, ale ich wpływ na ekolo-
gię, a przede wszystkim zdrowie miesz-
kańców. Tereny zielone pełnią bardzo 
ważną funkcję w mieście. 

„zielony” bilans
W ubiegłym roku zasadzono 12 tysięcy 

nowych kwiatów, prawie 480 szt. dodat-
kowych krzewów i blisko 380 drzew. Ten 
„zielony” bilans dowodzi, jak wielką wagę 
do rozwoju zieleni miejskiej przywiązują 
władze miasta. 

- Zieleń miejska to nie tylko parki, ale 
także zieleńce, promenady, ogrody przy-
domowe, kwietniki, a także zieleń uliczna, 
każdy z tych terenów wpływa w większym 
lub mniejszym stopniu na klimat miasta 
– mówi Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. – W ubiegłym roku 
testowaliśmy w mieście metodę ograni-
czania koszenia na wybranych obszarach 
w Wejherowie. Jest to działanie proeko-
logiczne. Im mniej ingerujemy w naturę, 
tym większą szansę dajemy na przetrwa-

nie nie tylko rozmaitym gatunkom roślin 
i zwierząt, ale i sobie. W tym roku także 
ograniczymy koszenie terenów miejskich, 
starając się jednocześnie, aby w mieście 
było w dalszym ciągu bezpiecznie i este-
tycznie. Całą zieleń sąsiadującą z chodni-
kami czy też jezdniami tniemy, tak aby nie 
zarastały chodników oraz nie powodowa-
ła sytuacji niebezpiecznych. Koszone będą 
też wszystkie obiekty rekreacyjne.

eKologicznie w ogródKu!
Zmiany mogą nastąpić nie tylko na tere-

nach miejskich, ale również proekologicz-
ne rozwiązania mogą zawitać do ogrodów 
mieszkańców Wejherowa. Zachęcamy do: 
koszenia trawnika wysoko (na najwyższym 
poziomie kosiarki), sadzenia roślin odpor-
nych na suszę, ściółkowania gleby (np. 
kompostem), zamontowanie zbiornika 
na deszczówkę i nawadnianie trawników 
rzadziej (najlepiej co 2-3 dzień, a nie co-
dziennie), a dłużej tak, aby trawnik „napił 
się” wody, a korzenie mogły sięgać głęboko 
w ziemię, a w miejscu cienistym zamiast 
trawnika posadzenie roślin lubiących cień, 
zadarniających (np. barwinek, bluszcz). 
Fakt, że nie można po nim chodzić, ale 
pięknie zazieleni obszar, na którym trawy 
nie chcą rosnąć, a posadzona zieleń ochro-
ni glebę przed przesuszaniem.
/raf/

Mniej koszenia, więcej ekologii
WEJHEROWO | Wzorem ubiegłego roku, tak jak w innych miastach w Polsce, także tego lata w Wejherowie koszenie trawników na wybranych terenach 
będzie ograniczone. Jest to kolejne proekologiczne działanie władz miasta, które ma na celu nie tylko ochronę gleby przed wysychaniem, ale wzbogacenie 
miejskiego ekosystemu przyrodniczego, oczyszczenie powietrza i gleby z zanieczyszczeń.
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Będzie kolejny teren służący 
wypoczynkowi i rekreacji
WEJHEROWO | Trwa budowa dwóch fragmentów ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron w rejonie ulicy 
Wałowej oraz ulicy Rzeźnickiej. To kolejne tereny przeznaczone do rekreacji mieszkańców i turystów. 

Inwestycje prowadzone są w ramach zadania „Re-
witalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na który władze 
miasta zdobyły dofinansowanie ze środków unijnych.

Prace w Śródmieściu są prowadzone etapami. 
W 2013 r. miasto oddało do użytku ciąg pieszo-ro-
werowy wzdłuż rzeki Cedron. Natomiast w 2020 
r. oddano do użytku Park Cedron - oaza zieleni 
w centrum Wejherowa, z miejscami wypoczynku dla 
mieszkańców, fontanną i altaną, placem zabaw oraz 
automatyczną toaletą.

- Od wielu lat tereny w centrum miasta są syste-
matycznie rewitalizowane - mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta – 
Przystąpiliśmy do kolejnego etapu rewitalizacji, czyli 
budowy następnego odcinka ciągu pieszego wzdłuż 
rzeki Cedron i zagospodarowanie terenów przy ul. 

Rzeźnickiej. Rewitalizacja odkryła to miejsce na 
nowo i mam nadzieję, że kolejne prowadzone tutaj 
prace, jeszcze bardziej uatrakcyjnią tę okolicę.

Projekt przewiduje m.in. budowę nowych ścieżek 
dla pieszych, zagospodarowanie terenów zielonych 
oraz nadbudowę istniejących betonowych nadbrze-
ży rzeki Cedron. Dodatkowo zostanie wykonanie 
nowe oświetlenie i zamontowana mała architektura. 
Ponadto w rejonie ul. Rzeźnickiej  zagospodarowane 
zostaną teren przyległe do ciągu pieszego  –  podwór-
ko przy ul. Judyckiego 9.

Zakończenie prac związanych z budową ciągu pie-
szego wzdłuż rzeki Cedron jest planowane, zgodnie 
z zawartą umową, jesienią 2021 r. Koszt inwestycji to 
ok. 1 mln zł. 
/raf/
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Bądź 
na Bieżąco
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Inwestycja otrzymała wreszcie decyzję archeologiczną 
i można było rozpocząć pierwsze roboty budowlane. 
Tempo prac jest uzależnione do rat dofinansowania 
i całość prac ma zakończyć się w 2023 roku.
Obecnie roboty związane z przebudową sieci ciepłow-
niczej wykona OPEC, który musiał czekać na zakoń-
czenie sezonu grzewczego. Następnie zostaną wyko-
nane roboty na sieci PEWIK-u w zakresie wodociągów 
i kanalizacji sanitarnej. Będzie to dopiero wstęp do 
dalszych robót drogowych. Uporządkowanie sieci i li-
kwidacja kolizji, zwłaszcza podziemnych lub w bezpo-
średniej bliskości jezdni, są bardzo ważne i niezbędne, 
aby potem prawidłowo oraz bez przeszkód wykonać 
główną część inwestycji. 
Inwestycja drogowa obejmie przebudowę ul. Necla na 
odcinku od ul. Chmielewskiego do ul. Patoka, gdzie po-
wstanie 600-metrowa jezdnia i skrzyżowania. Ul. Gryfa 
zostanie przebudowana na kilometrowym odcinku od 
ul. Patoka do ul. Orzeszkowej. Na obu ulicach, w miej-
scach przejść dla pieszych oraz skrzyżowań zapro-
jektowano azyle dla pieszych i wyspy rozdzielające 
kierunki ruchu. Powstaną chodniki, ścieżka rowerowa, 
zatoki autobusowe, miejsca postojowe wraz z jezdnią 
manewrową oraz zjazdy do posesji. Wybudowana zo-
stanie kanalizacja deszczowa i oświetlenie.
Inwestycja ma kosztować ponad 10,9 mln zł. Władze 
miasta pozyskały na inwestycję 4,3 mln zł dofinanso-
wania ze środków z rządowego Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Dotacja podzielona jest na raty (transze) 
w latach 2021-2023, co w znacznym stopniu wyznacza 
terminy poszczególnych etapów i tempo realizacji 
robót. Główne roboty drogowe zostaną wykonane 
w przyszłym roku i zakończone w 2023.
Dofinansowanie rządowe obejmie m.in. branżę drogo-
wą, kanalizację deszczową, oświetlenie, czy też branżę 
mostową – przepusty, zieleń i małą architekturę. 
W kosztach realizacji zadania kwotą 1,8 mln zł partycy-
puje również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z o.o. w Gdyni, które zapłaci za wykonaną 
sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Natomiast 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spół-
ka z o.o. ze środków własnych wykona przebudowę 
sieci ciepłowniczej.
Wykonawcy inwestycji przepraszają mieszkańców za 
utrudnienia i proszą o zachowanie ostrożności. Miejsca 
prowadzenia prac będą oczywiście odpowiednio ozna-
kowane.
/raf/

rozPoczęcie robót
na dwócH ulicacH
wejHerowo | w ub. roku podpisano umowę na 
przebudowę ul. necla i gryfa Pomorskiego i rozpoczęły 
się obowiązkowe badania archeologiczne zlecone.

fot. UM Wejherowo

Na to zadanie powiat otrzymał dofinanso-
wanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
w wysokości 1,5 mln zł. 

Prace remontowe związane z przebudową 
drogi powiatowej Kochanowo – Gościcino za-
kończyć się mają do końca wakacji. 

– W ramach zadania przeprowadzona zosta-
nie rozbudowa drogi na około 2,5 km odcinku. 
Zakres prac jest bardzo szeroki. Przewiduje 
budowę chodnika, o który wnioskowali miesz-
kańcy, wykonanie dwóch zatok autobusowych, 
wzmocnienie oraz poszerzenie jezdni do sze-
rokości 6,5 m oraz wylanie nowej nawierzch-
ni – mówi Wicestarosta Jacek Thiel. – Ponadto 
w Gościcinie wybudowana zostanie kanalizacja 
sanitarna i sieć wodociągowa, która w całości 
zostanie sfinansowana przez Pewik.

Prace remontowe obejmą także wykonanie 
rowów przydrożnych, budowę zbiornika re-
tencyjno-chłonno-przepływowego, remont 
lub przebudowę zjazdów oraz odwodnienie 
powierzchniowe.

Planowany koszt inwestycji to 3 mln zł, 
z czego 50% stanowi rządowe dofinansowanie. 
Pozostała część pokryta zostanie z budżetu 
Powiatu Wejherowskiego oraz budżetu Gminy 
Wejherowo i Gminy Luzino.

– Przy każdej większej inwestycji staramy się 

o pozyskanie pieniędzy ze źródeł zewnętrz-
nych, bo dzięki temu zaoszczędzone środki 
budżetowe możemy przeznaczyć na inne zada-
nia inwestycyjne – mówi Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie Po-
wiat Wejherowski otrzymał dofinansowanie na 
kilka ważnych zadań drogowych, w tym m.in. 
3 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu 
państwa na dalszą przebudowę ulicy Przemy-

słowej w Wejherowie, z Funduszy Inwestycji 
Lokalnych 1 mln zł na budowę dwóch rond 
w miejscowości Kamień i Koleczkowo oraz 1 
mln zł na rozbudowę drogi powiatowej pomię-
dzy wsiami Rybno i Rybska Karczma na terenie 
gminy Gniewino. Ponadto środki z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2,5 
mln zł wesprą remont 6 km powiatowych dróg 
w Gminie Łęczyce.

/raf/

Rozbudowa drogi 
Kochanowo – Gościcino

POWIAT | Dobra informacja dla zmotoryzowanych i pieszych: trwają prace związane z przebudową 
drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do miejscowości Kochanowo. 

fo
t. 

Po
w

ia
t w

ej
he

ro
w

sk
i

OgłOszenie 5/2021/DB

@expressy.pl



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 18 czerwca 2021 5

Kolejne pomniki przyrody

Mowa o drzewach dąb szypułkowy i klon 
jawor, rosnących na terenie parku w Ciecho-
cinie. Oba drzewa spełniają warunki określo-
ne w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
w sprawie kryteriów uznawania tworów przy-
rody żywej i nieożywionej za pomniki przy-
rody. Jest to jedna z określonych ustawą form 
ochrony przyrody. W myśl przepisów prawa, 
pomnikami przyrody mogą być pojedyncze 
twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, 
naukowej, kulturowej, historycznej lub krajo-
brazowej, odznaczające się indywidualnymi 
cechami, wyróżniającymi je wśród innych two-
rów. Mogą to być okazałych rozmiarów drze-
wa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, 
źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, 
głazy narzutowe oraz jaskinie. Ustanowienie 
pomnika przyrody następuje w drodze uchwa-
ły rady gminy.

- Dąb szypułkowy w ciechocińskim parku to 
piękny okaz o obwodzie 437 cm, którego wiek 
oceniamy na około 300 lat – mówi burmistrz 
Redy Krzysztof Krzemiński – W przypadku dę-

bów szypułkowych minimalny obwód do usta-
nowienia drzewa pomnikiem przyrody wynosi 
300 cm. Obwód rosnącego nieopodal klonu 

jawora ma 268 cm, przy wymaganym 250 cm. 
Oba drzewa są w bardzo dobrym stanie i wy-
różniają się rozłożysta koroną. Ich wyjątkowe 
walory przyrodnicze potwierdziła wykonana 
w 2020 roku ekspertyza dendrologiczna.

Teren, na którym rosną nowe pomniki 
przyrody, znajduje się w północno - zachod-
niej części Parku w Ciechocinie, wpisanego 
do gminnej ewidencji zabytków jako „Zespół 
Dworsko-Parkowy – Pozostałości Parku”. Na 
terenie tym obowiązuje m. in. zachowanie 
i ochrona historycznej struktury przestrzennej 
zespołu dworsko-parkowego oraz ochrona sta-
rodrzewu. 

- Drzewa zostały oznaczone tabliczkami in-
formacyjnymi, co pozwoli je teraz łatwo rozpo-
znać. Warto dodać, że oznakowanie zostało za-
instalowane w taki sposób, aby nie zaszkodzić 
drzewom. Głębokość wbicia gwoździ nie może 
przekraczać grubości kory, aby nie naruszyć 
żywej tkanki drzewa - dodaje Krzysztof Krze-
miński - Liczymy, że takie działania zmotywują 
mieszkańców Redy do dbania o własne dzie-
dzictwo przyrodnicze i kulturalne, aby zacho-
wa je dla przyszłych pokoleń.

To pomysł perkusisty zespołu Kordiana Si-
korskiego, który zaprosił Katarzynę Figurę do 
udziału w tym przedsięwzięciu. I choć aktorka 
chętnie przystała na tę propozycje rozmowy 
trwały od lutego br. Autorem scenariusza i reży-
serem klipu jest Paweł Podolski. Celem zespołu 
„Spirits in the forest” jest popularyzacja coverów 
zespołu „Depeche Mode”. Wejherowscy muzy-
cy przygotowali repertuar, z którym zamierzają 
koncertować w bieżącym sezonie. Nagrywanym 
klipem w przestrzeni grodu Wejhera chcą pozy-
skać sympatię melomanów. Kordian Sikorski jest 
przekonany, że postać którą w klipie „Strangelo-

ve” gra Katarzyna Figura właśnie ona wykona 
najlepiej, zwłaszcza że aktorka również uwielbia 
zespół „Depeche Mode” i Wejherowo. 

- Wizja prezentacji coverów „Depeche 
Mode” przez zespół „Spirits in the forest” 
bardzo mnie urzekła i przekonała do udzia-
łu w tym przedsięwzięciu – mówi Katarzyna 
Figura - Jestem urzeczona Wejherowem od 
czasu, gdy po raz pierwszy wystąpiłam w Fil-
harmonii Kaszubskiej z monodramem „Kali-
na” o Kalinie Jędrusik. Dzięki filmowaniu kli-
pu mam też okazję zobaczyć z bliska miasto 
i jego mieszkańców. Nie ukrywam, że jestem 

też pod wielkim wrażeniem tego, co o historii 
miasta i Kaszub zobaczyłam w ratuszu.

W skład zespołu „Spirits in the forest” 
wchodzą: Kamil Podbielski – śpiew, klawisze, 
Damian Podbielski - gitara, Artur Baranowski 
– gitara basowa i Kordian Sikorski – perkusja. 
Ujęcia do klipu z Katarzyną Figurą nagrywane 
były na rynku, w wejherowskim pałacu i Par-
ku Miejskim A. Majkowskiego, oraz na wejhe-
rowskich ulicach, w tym Północnej, Wałowej 
i 12 Marca. Producenci zapewniają, że klip ma 
ukazać się za miesiąc. 
/raf/

Figura zagrała w klipie 
wejherowskiego zespołu

WEJHEROWO | Znana i lubiana aktorka Katarzyna Figura uczestniczyła w nagraniu klipu wejhe-
rowskiego zespołu „Spirits in the forest” na terenie grodu Wejhera zatytułowanego „Strangelove”, 
który realizuje Studio Filmowe „Czarna Zebra”. 
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Zdawali na kartę 
rowerową
WEJHEROWO | Policjanci z wejherowskiej drogówki odwiedzili 
uczniów jednej ze szkół podstawowych w Rumi. Celem wizyty był 
egzamin praktyczny na kartę rowerową.

Funkcjonariusze oceniali umiejętności młodych cyklistów. Kartę 
zdobyli prawie wszyscy egzaminowani. Przypomnijmy, że kartę rowe-
rową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat po zdaniu egzaminu 
sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy przeprowadzane są zazwyczaj 
w szkołach. Taki egzamin odbył się wczoraj w Szkole Podstawowej nr 
1 w Rumi. Egzamin podzielony był na dwa etapy. W pierwszej części, 
która odbyła się wcześniej, kandydaci musieli wykazać się znajomością 
przepisów ruchu drogowego i pozytywnie zaliczyć test. W drugiej prze-
prowadzony został sprawdzian umiejętności praktycznych. Uczestnicy 
musieli sprawnie pokonać trasę i sygnalizować wykonywane manewry 
oraz pamiętać o obowiązujących przepisach. W tym miejscu policjanci 
zwracała uwagę na to jak cykliści radzą sobie z pokonywaniem prze-
szkód oraz w jaki sposób pokonują trasę i czy właściwie zwracają uwagę 
na znaki drogowe i sygnalizują wykonywane manewry. Ponadto zwra-
cali uwagę na to, czy rowerzyści potrafią bardzo dobrze poruszać się 
na rowerze. W tym przypadku funkcjonariusz musi mieć pewność, że 
przyszły pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego nie stworzy zagroże-
nia ani dla siebie ani też innych uczestników w ruchu drogowym.

Właściwym dla zorganizowania przeszkolenia i wydania karty rowe-
rowej są dyrektorzy szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawo-
wych. Wymagana jest również pisemna zgoda rodziców lub opiekunów. 
Wejherowscy policjanci od wielu lat uczestniczą w egzaminach na kartę 
rowerową oraz propagują bezpieczną i rozważną jazdę, kształtując pożą-
dane postawy i nawyki, które w dorosłym życiu stanowić będą gwaran-
cję bezpiecznego zachowania na drodze.
/raf/
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REDA | W ubiegły piątek, 11 czerwca, dwa redzkie drzewa oznaczono jako pomniki przyrody. To efekt inicjatywy Burmistrza Miasta Redy, zatwier-
dzonej uchwałą Rady Miejskiej w Redzie. Zorganizowana przez Fundację „Już Pomagam” akcja 

ma na celu nieodpłatne przekazywanie sprawnych, lecz 
niepotrzebnych już właścicielom jednośladów do dal-
szego wykorzystania. Przedsięwzięciu patronuje poseł 
Henryka Krzywonos – Strycharska.
- W sobotę 19 czerwca, w samo południe zaprasza-
my do Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie, gdzie 
będzie można przynieść rower, na którym już nie jeź-
dzimy, a także znaleźć coś dla siebie – mówi burmistrz 
Redy Krzysztof Krzemiński - Dajmy naszym rowerom 
drugie życie! Nie używasz? Oddaj komuś, komu się 
przyda. Dobro wraca.
Redzki samorząd włączył się w akcję Fundacji „Już 
Pomagam” od samego początku, uczestnicząc w wej-
herowskiej zbiórce, na którą dostarczono z Redy 5 
rowerów. 
- Pani poseł Henryka Krzywonos oraz prezes Fundacji 
„Już Pomagam” Stanisław Kalicki wiosną przedstawili 
nam pomysł,  prosząc o pomoc przy rozpropagowa-
niu akcji. Już wtedy ustaliliśmy, ze kolejna zbiórka 
odbędzie się w Redzie – dodaje Krzysztof Krzemiń-
ski – Dodatkowo rozszerzamy redzką akcję o zbiórkę 
i przekazywanie dalej książek i damskich torebek.
19 czerwca – REDA - Miejski Park Rodzinny – godzina 
12 - „Podaruj - odbierz niepotrzebny rower”

Podaruj - odbierz 
niePotrzebny rower
reda | Po sukcesie wejherowskiej odsłony akcji 
społecznej „Podaruj - odbierz niepotrzebny rower”, 
kolejna edycja odbędzie się w redzie.
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BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00 urzad@um.rumia.pl

RPP.6721.89.2021.MW Rumia, dnia 15.06.2021 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 2021 r. poz. 741) 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 zmiany miejscowego •	
planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 
Xiii/171/2019 z Rady Miejskiej Rumi dnia 30 października maja 2019 r. 
w rejonie Kosynierów, Żwirki i Wigury, Reja;

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany •	
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr XiV/214/2011 z dnia 27 
października 2011r. dla obszaru w rejonie ul. Warszawskiej, ul. Wileńskiej, 
ul. gdańskiej i ul. Henryka Dąbrowskiego;

w dniach od 25.06.2021r. do 23.07.2021r.

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 20.07.2021 
r. o godzinie 15.00. 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. projektów 
mogą być składane w formie pisemnej do dnia 06.08.2021 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: Magdalena Wilczyńska
Referat Planowania Przestrzennego
e-mail: m.wilczynska@um.rumia.pl

Masz pięknie ukwiecony balkon lub ogród? 
Weź udział w konkursie!

Miłośnicy kwiatów i pasjonaci uprawiania ogrodów będą mieli okazję 
pochwalić się swoimi ukwieconymi balkonami i pięknymi ogródkami. 
Prezydent Miasta Wejherowa już po raz dwudziesty czwarty ogłosił 
„Konkurs na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon, okno lub 
ogród na terenie Miasta Wejherowa”.

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2021 r. 

Konkurs każdego roku pozwala docenić najpiękniejsze wejherowskie 
balkony, ogrody i ogródki działkowe. Organizowany jest w trzech 
kategoriach: balkony, okna w domach jedno- i wielorodzinnych; ogrody 
przydomowe oraz ogrody działkowe.

Konkurs bez wizyty komisji

ze względu na trwającą pandemię, tegoroczna edycja konkursu zostanie 
przeprowadzony bez wizyty komisji, a ocena będzie przyznana na 
podstawie nadesłanych fotografii. informacja o przyznaniu nagrody 
zostanie przekazana pocztą. 

Regulamin konkursu wraz ze wzorem zgłoszenia jest dostępny na stronie 
miasta: www.wejherowo.pl

zgłoszenia należy przekazać drogą mailową:
ochrona.srodowiska@um.wejherowo.pl w tytule: „Konkurs ogrody, balkony 
2021” lub na skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 
Marca 195, 84-200 Wejherowo do dnia 31 lipca 2021 r. 

Amerykańskie burgery i dounty, węgierskie lango-
sze, chińskie bułeczki, gruzińskie pierogi, hiszpań-
skie churrosy, belgijskie frytki, meksykańskie burri-
to oraz polskie zapiekanki – takie przysmaki czekały 
na uczestników kolejnej edycji Festiwalu Smaków 
Food Trucków. Różnorodne dania sprawiły, że każ-
dy fan „street foodu” znalazł coś dla siebie. 

Festiwal Smaków Food Trucków zawsze odbywa 
się w plenerze. Główną ideą festiwalu jest promo-
wanie „street foodu” oraz jedzenia w duchu „slow”. 
Impreza organizowana jest w blisko 30 miastach 
w Polsce i już na dobre zakorzeniła się w Wejhero-
wie. W takich okolicznościach przyrody warto nie 
tylko zjeść coś dobrego, ale i ciekawie spędzić czas. 

Festiwal Smaków Food Trucków to miejsce, które 
powinno być w smak także naszej planecie i środo-
wisku naturalnemu. Dlatego coraz więcej mobilnych 
restauracji decyduje się na ekologiczne opakowania. 
Całość odbyła się w formie wydzielonych punktów 
gastronomicznych. 

Podczas wydarzenia zastosowany został szereg 
działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego 
uczestnictwa. Po za pysznym jedzeniem organizato-
rzy zapewnili także szereg atrakcji, takich jak kon-
kurs jedzenia na czas, animacje dla dzieci czy od-
dzieloną strefę chilloutu. Corocznie organizowany 
jest także konkurs na najlepszy Food Truck.
/raf/

Smaki z całego świata 
zawitały na miejski rynek
WEJHEROWO | W miniony weekend food trucki zjechały się na wejherowski rynek. V edycja Festiwalu Smaków 
Food Trucków, podobnie jak poprzednie, cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców i nie tylko.
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Zaskakujący sposób na upały

Wielkimi krokami zbliża się lato. Na 
zewnątrz robi się coraz cieplej, dni 
są coraz dłuższe, słońce coraz dłu-
żej pozostaje na niebie. Ale uwa-
ga – z prognoz wynika, że zbliżają 
się upały. Jak sobie z nimi radzić? 
Odpowiedź może być zaskakująca: 
pomidor!

Czerwone, żółte, a nawet brązowe, 

pełne smaku i aromatu – takie są 
właśnie polskie pomidory. Chętnie 
sięgamy po nie jako dodatek do 
kanapek, sałatek, jako składnik zup 
i sosów. Ale nie wszyscy wiedzą, 
że oprócz wyjątkowego smaku po-
midory dostarczają również wielu 
cennych substancji odżywczych, 
o których szczególnie warto pamię-
tać podczas upałów. 

Pomidory pochodzą z Ameryki Po-
łudniowej, do Europy sprowadzili je 
Hiszpanie, a do Polski królowa Bona 
z Włoch. Pierwsze ich odmiany były 
w złocistych odcieniach, dlatego 
nazywano je m.in. “złotymi jabłka-
mi”. Co ciekawe, przez ponad 200 
lat były uznawane i hodowane jako 
rośliny ozdobne, bowiem obawiano 
się, że mogą być trujące. Specy-
ficzny zapach, jaki wydzielają liście 
i łodygi pomidora, prawdopodob-
nie zniechęcał do spróbowania ich 
owoców. Około trzy stulecia trwała 
droga pomidora z ogrodu na talerze 
Europejczyków, kiedy to w XIX w. 
poznano i doceniono ich smak i licz-
ne wartości odżywcze.

Pomidory zawierają ok. 94% wody, 
są więc doskonałym sposobem na 
dostarczenie dodatkowej ilości pły-
nów w upalne dni. Z tego powodu 
szczególnie warto o nich pamiętać 
podczas wyższych, letnich tempe-
ratur, kiedy jesteśmy narażeni na 
zwiększoną utratę wody z organi-
zmu. Aby szybciej ugasić pragnie-
nie i nawodnić się, można sięgnąć 
po szklankę soku pomidorowego 

z dodatkiem kostek lodu. Z pomi-
dorów można również przygotować 
orzeźwiającą zupę np. gazpacho. 
Jednak bez względu na formę warto 
włączyć je do letniej diety, bo mogą 
wesprzeć prawidłowe nawodnienie 
organizmu. Są dobre dla osób w każ-
dym wieku: najmłodsi potrzebują 
zwiększonych ilości wody ze wzglę-
du na niewykształcone w pełni me-
chanizmy termoregulacyjne, a ko-
biety w ciąży powinny szczególnie 
zadbać o odpowiednie nawodnienie 
ze względu na prawidłowy rozwój 
płodu. Natomiast osoby starsze, któ-
re często nie odczuwają pragnienia, 
co może doprowadzić do odwodnie-
nia i w konsekwencji przyczynić się 
do zmniejszonego przepływu krwi, 
w tym również w mózgu, także po-
winny pamiętać o pomidorach i soku 
pomidorowym.

Wraz ze schładzaniem organizmu 
(poceniem się), tracimy wodę i licz-
ne składniki mineralne. A utrzyma-
nie odpowiedniego poziomu pota-
su, wapnia, jonów sodu i magnezu 
jest niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Nie-

wystarczająca ich ilość wiąże się 
z osłabieniem gospodarki wodo-
elektrolitowej, która wpływa m.in. 
na utrzymywanie napięcia w bło-
nach komórkowych oraz za prze-
noszenie impulsów nerwowych do 
innych komórek. Właśnie dlatego 
podczas upałów należy wzbogacać 
dietę o produkty zawierające sub-
stancje mineralne, które pomogą 
uzupełnić ich właściwy poziom. 
W tym również pomaga sok pomi-
dorowy, który stanowi wartościo-
we źródło potasu – już 1 szklanka 
zapewnia 26% dziennej Referen-
cyjnej Wartości Spożycia (RWS) dla 
osoby dorosłej tego pierwiastka. 
Co więcej, pomidory zawierają rów-
nież duże ilości likopenu (silnego 
antyoksydantu), który zmniejsza 
ryzyko zachorowania na niektóre 
rodzaje nowotworów. Co ciekawe, 
w pasteryzowanym soku pomido-
rowym jego biodostępność, a więc 
przyswajalność, zwiększa się nawet 
3-krotnie!

Z tych wszystkich powodów pomido-
ry polecają się na upały! Na zdrowie!
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Ciekawostka
Czy wiesz, że czereśnie zawierają 
w sobie witaminy z grupy B, witaminę 
C, a nawet beta-karoten? Co więcej, 
korzystnie wpływają na układ krążenia, 
a także sprawdzą się na upalne lata - 
składają się w 80% z wody.
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Ta kasza jest inna, niż pozostałe

Kasza gryczana to nie tylko źródło 
mnóstwa składników odżywczych, 
ale i kulinarnych inspiracji. Nawet 
jeśli nie zawsze masz na nią po-
mysł, to warto wprowadzić ją do 
diety, szczególnie w nietuzinko-
wych przepisach, które zaskakują 
smakiem i pomysłowością. 
Podpowiadamy kilka sposobów, 

dzięki którym kasza gryczana za-
gości w niecodziennej odsłonie 
w codziennym menu.
Kasza gryczana, powstająca z gry-
ki, obfituje w mnóstwo składników 
odżywczych, które wspierają dzia-
łanie naszego organizmu. Jest nie 
tylko źródłem błonnika, wspierają-
cego trawienie i odpowiadającego 

za uczucie sytości – zawiera także 
potas, który reguluje ciśnienie krwi, 
a także magnez, świetnie wpływa-
jący na koncentrację. Do tego ka-
sza gryczana zawiera krzem, który 
wspiera nasze włosy i paznokcie. 
Kasza gryczana to też świetne 
rozwiązanie dla osób chorujących 
na cukrzycę, gdyż ma indeks gli-
kemiczny na średnim poziomie 54. 
Do tego nie zawiera glutenu, więc 
mogą ją spożywać osoby chore na 
celiakię bądź mające alergię na ten 
składnik. Niemniej kasza gryczana 
zawiera także łatwo przyswajalne, 
wartościowe białko, podstawowy 
budulec ciała, którego dostarcza-
nie jest szczególnie ważne w diecie 
roślinnej.
Kasza nie jest jedynie zamiennikiem 
ziemniaków czy dodatkiem do so-
sów. To źródło kulinarnych inspira-
cji, które można z łatwością zasto-

sować w codziennym menu, poznaj 
kilka przykładowych sposobów:
- Wykorzystaj kaszę jako… farsz do 
gołąbków! Wystarczy ugotować 
kaszę al dente, dodać do niej pod-
smażoną cebulkę i mięso. W wersji 
wegetariańskiej wraz z cebulką 
możemy podsmażyć grzyby lub do-
wolne składniki i dodać kaszę.
- Zamiast pierogów ruskich, zrób 
pierogi z kaszą! Wystarczy ją ugoto-
wać i połączyć z cebulką zeszkloną 
na niewielkiej ilości tłuszczu. Wy-
śmienicie smakują z odrobiną kwa-
śnej śmietany.
- Na śniadanie zrób gryczankę, czyli 
odpowiednik owsianki – kasza gry-
czana na słodko też smakuje wy-
śmienicie! Wystarczy namoczyć ją 
przez noc w mleku, żeby stworzyć 
pyszną bazę, która świetnie łączy się 
z sezonowymi warzywami lub owo-
cami, takimi jak jabłka czy rabarbar.

- Lubisz pasztet w wersji wege? Tym 
bardziej wykorzystaj do niego kaszę 
gryczaną, która dobrze komponuje 
się z nasionami strączkowymi i wa-
rzywami korzeniowymi. Taki pasz-
tet pasuje do świeżego, pełnoziar-
nistego pieczywa, a kanapki z nim 
dostarczają porcji białka, stanowiąc 
jednocześnie jedną z 5 zalecanych 
porcji warzyw i owoców.
- W kolejnej wersji na słodko wyko-
rzystaj kaszę gryczaną do przygoto-
wania granoli – chrupiącego dodat-
ku np. do jogurtu. Kaszę wystarczy 
namoczyć przez 2-3 godziny i wy-
mieszać z orzechami i miodem, 
a następnie zapiec w piekarniku.
To tylko niektóre z możliwości, by 
odkryć kaszę gryczaną na nowo. 
Warto to robić, bo zgodnie z zalece-
niami żywieniowymi produkty zbo-
żowe powinny stanowić 1/4 talerza.
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W kartonikach, butelkach szklanych 
czy plastikowych rozmaitych rozmia-
rów, pakowane próżniowe w wytrzy-
małe worki plastikowe, wyciśnięte 
w sokowirówce ze świeżych warzyw 
lub owoców... czyli po prostu soki. Ale 
uwaga – sok sokowi nierówny. Co za-
tem o nich mówią dietetycy?

Dzisiejsza szeroka dostępność pro-
duktów spożywczych, które mamy 
na wyciągnięcie ręki, jest z pewnością 
wygodna, ale czy zapewnia nam do-
stęp do artykułów najwyższej jako-
ści? Często robimy zakupy w biegu, 
nie zastanawiając się, czy dokonali-
śmy najlepszego wyboru. 

Z okazji Światowego Dnia Soku, ob-
chodzonego każdego roku w dniu 30 
maja, sokom postanowiła się przyj-
rzeć dietetyk dr Agnieszka Kozioł-
Kozakowska z Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

ChemiCzne dodatki? nie.

A zatem: czy soki (uwaga – nie mylić 
z napojami, mówimy tylko o sokach!) 
są słodzone, czy zawierają konser-
wanty, sztuczne barwniki i aromaty? 
Okazuje się, że nie. Po stronie konsu-
menta twardo stoją przepisy krajowe 
i unijne, które jasno precyzują, że do 
soków zabronione jest dodawanie 
substancji konserwujących, sztucz-
nych barwników oraz aromatów.

- Wybierając soki w sklepie, zwra-
cajmy uwagę na opis umieszczony 
na etykiecie – podkreśla Agnieszka 

Kozioł-Kozakowska. - Jeśli sięgamy 
po karton czy butelkę opisane jako 
„sok”, to mamy pewność, że jest to 
produkt powstały z warzyw i owo-
ców. I w jego składzie nie znajdziemy 
żadnych sztucznych dodatków.

Cukier i słodziki? nie.

Soki owocowe dostępne w sklepie 
nie są dodatkowo dosładzane. Słodki 
smak pochodzi wyłącznie z owoców, 
z których powstały. Owoce zawiera-
ją naturalne cukry: fruktozę, glukozę 
oraz sacharozę, w różnych ilościach 
i proporcjach. Tu również po stronie 
konsumentów stoją przepisy, które 
zabraniają dodawać do soków owoco-
wych jakichkolwiek cukrów. A czy soki 
są kaloryczne? Ilość kalorii dla każdego 
jest inna (jest to podane na etykiecie 
na opakowaniu). Ok. 60% tej energii 
pochodzi z węglowodanów, które znaj-
dują się również w sokach. Ważny jest 
bilans energetyczny, czyli po prostu 
umiar w codziennej diecie. Powinniśmy 
dostarczać porównywalną ilość energii, 
którą pożytkujemy każdego dnia.

PasteryzaCja? tak. 

Wiele osób słysząc „pasteryzacja” są-
dzi, że to jakiś proces polegający na 
dodaniu do soków chemicznych kon-
serwantów czy przeciwutleniaczy. 
Nic bardziej mylnego. Pasteryzacja 
jest znanym od lat bezpiecznym pro-
cesem utrwalania żywności, stosowa-
nym też w domach podczas robienia 
przetworów. Polega na podgrzaniu 
produktu zamkniętego w opakowa-

niu, a następnie schłodzeniu – w ten 
sposób niwelowane są drobnoustro-
je, co zwiększa bezpieczeństwo żyw-
ności, a sok dłużej zachowuje przy-
datność do spożycia.

Pasteryzacja zwiększa bezpieczeń-
stwo produktów owocowo-warzyw-
nych i pozwala im zachować wartości 
odżywcze. W niektórych przypadkach 
proces ten dodatkowo zwiększa przy-
swajalność składników odżywczych 
z warzyw i owoców: np. likopenu, czyli 
antyoksydantu w pasteryzowanym 
soku pomidorowy, a w soku mar-
chwiowym – beta-karotenu.

WartośCi odżyWCze

W sokach dostępnych w sklepie, 
tak jak w tych przygotowywanych 
w warunkach domowych, znajdzie-

my szereg składników odżywczych: 
witaminy, składniki mineralne, anty-
oksydanty czy flawanony o potwier-
dzonym działaniu przeciwzapalnym. 
Wszystkie te substancje pochodzą 
bezpośrednio z owoców i warzyw, 
dlatego zdaniem specjalistów ds. ży-
wienia szklanka soku o pojemności 
200 ml stanowi wartościową porcję 
warzyw i owoców – 1 z 5, które powin-
niśmy spożywać każdego dnia.

Po mętny sok jabłkowy warto sięgać 
dla zawartego w nim błonnika oraz po-
lifenoli, ważnych w profilaktyce cho-
rób cywilizacyjnych. Sok marchwiowy 
to bogate źródło beta-karotenu, pre-
kursora witaminy A, wpływającej m.in. 
na wzrok; pomidorowy – likopenu 
o działaniu przeciwnowotworowym, 
a sok z aronii czy porzeczki to źródło 
witaminy C, wspierającej odporność.

5 PorCji – to Proste

Włączenie szklanki soku do codzien-
nego menu jest bardzo proste, a to 
już 1 z 5 porcji warzyw i owoców, 
które warto spożywać każdego dnia. 
Najlepiej połączyć ją z posiłkiem i za-
cząć już do śniadania, ponieważ rano 
nasz organizm potrzebuje najwięcej 
energii.

Jajecznicę lub omlet warto podać 
z dodatkiem warzyw, pełnoziarni-
stym pieczywem i szklanką soku 
pomidorowego. Do kanapek będzie 
pasował mętny sok jabłkowy, bogaty 
w pektyny wspierające trawienie. Je-
śli rano mamy czas na przyrządzenie 
sałatki, pasty warzywnej czy twaroż-
ku, podajmy do nich szklankę soku 
marchwiowego.
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Soki owocowe – co o nich 
sądzą dietetycy?
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Zdrowe nawyki a rozwój młodych ludzi

OgłOszenie 133/2020/DB

Zdrowe nawyki u nastolatków? 
Oczywiście. Ale trzeba pamiętać, że 
to rodzic powinien pomóc swojemu 
dziecku je wyrobić. Ale jak się do 
tego zabrać?

Zdrowe nawyki w nauce i czasie wol-
nym są niezmiernie ważne dla rozwo-
ju młodego człowieka. Warto je znać 
i wiedzieć, jak właściwie ukształtować 
młodego człowieka, a „przy okazji” sa-
memu z nich skorzystać. 

Chociaż doba ma dla każdego z nas 
24 godziny i wszyscy chcemy wyko-
rzystać je jak najlepiej, często zdarza 
się, że najbardziej zajęty plan dnia 
miewają właśnie nastolatkowie. Dla-
czego? Ponieważ muszą pogodzić 
szkołę i prace domowe z uprawia-
niem swoich hobby oraz kontak-
tami z rówieśnikami (w tym wieku 
wszystko bywa jednakowo ważne). 
W obecnej rzeczywistości realizacja 
tych potrzeb może być dla niektórych 
trudna ze względu na ograniczone 
możliwości spotkań na żywo czy roz-

wijania zainteresowań. Warto zatem, 
by wiedzieć, jak wesprzeć nastolatka 
w zachowaniu zdrowej równowagi 
i dobrego samopoczucia na co dzień.

Po PierWsze – Czas na 
Wszystko

Dobrym i niezwykle ważnym krokiem 
na początek jest pomoc nastolatkowi 
w wyznaczeniu sobie wyraźnego po-
działu, gdzie się pracuje, a gdzie rege-
neruje. Tym bardziej, że rok szkolny 
dobiega powoli końca i coraz trudniej 
jest skupić się, kiedy za oknem piękna 
pogoda. W dodatku większość mło-
dych ludzi ma do dyspozycji jeden 
pokój – a nierzadko dzieli go z rodzeń-
stwem. Jak zatem zorganizować takie 
pomieszczenie? Warto, by biurko było 
ustawione w oświetlonym miejscu 
i sąsiadowało np. z półkami na książki. 
Łóżko powinno być możliwie daleko 
od strefy pracy – tak, by właśnie roz-
graniczyć sferę relaksu i sferę wysiłku. 
Brzmi banalnie? Możliwe, ale zacho-
wanie higieny nauki i wypoczynku 

może pozytywnie wpłynąć na moty-
wację nastolatka, a rytuał sprzątania 
biurka po skończeniu odrabiania lekcji 
stanie się pewnie jego ulubionym ele-
mentem popołudnia.

Wyrobienie sobie odpowiedniego ryt-
mu i nawet drobnych rytuałów (jak 
właśnie sprzątanie biurka na kolejny 
dzień) pomoże zachować równowa-
gę, która przez dotychczasową, zdal-
ną naukę może być teraz szczególnie 
zachwiana.

Po drugie – naWodnienie

Do utrzymania koncentracji podczas 
nauki, a także podczas regeneracji, 
niezbędne jest prawidłowe nawod-
nienie organizmu. Dotyczy to wszyst-
kich – i nastolatków, i dorosłych! Woda 
pełni bowiem szereg funkcji w naszym 
ciele – zaczynając od udziału w ter-
moregulacji, przez transport tlenu, po 
wsparcie funkcji poznawczych, w tym 
koncentracji właśnie. Co ciekawe, 
wodę też trzeba umieć pić. Powinni-
śmy sięgać po nią w małych ilościach, 
ale często – w ten sposób lepiej się 
nawadniamy. Dobrze jest nauczyć 
tego nastolatka. Jeżeli wyrobi sobie 
pozytywny nawyk regularnego picia 
wody za młodu, ułatwi mu to także 
zachowanie dobrego samopoczucia 
w przyszłości.

Jaki jest najprostszy sposób, aby pa-
miętać o piciu wody? Warto mieć 
butelkę wody zawsze przy sobie – na 
przykład postawić ją na biurku, by się-
gać po nią, ilekroć sobie o niej przypo-
mnimy. 

Po trzeCie – aktyWność

Jeżeli do tej pory w Twojej rodzinie nie 
było nawyku codziennej aktywności fi-

zycznej, zdecydowanie warto to zmie-
nić. To szczególnie ważne w przypad-
ku młodych osób, których ciało wciąż 
się rozwija. Warto rozważyć zapisanie 
nastolatka na sportowe zajęcia grupo-
we, można też zaangażować młodzież 
w rodzinne aktywności. Regularne 
treningi mogą bowiem istotnie popra-
wić samopoczucie i podnieść poziom 
energii w organizmie. Co ciekawe, im 
więcej się ruszamy, tym więcej chcemy 
się ruszać. Nasze ciało przyzwyczaja 
się do tego, co dla niego dobre – zoba-
czysz, że z czasem Twój organizm sam 
zacznie dopominać się o codzienną 
dawkę ruchu, a pociechy będą częściej 
pytać, kiedy znowu wybierzecie się na 
wspólną przechadzkę lub wycieczkę 
rowerową. Wiosenno-letnia pogoda 
zdecydowanie do tego zachęca.

I tu znów wracamy do wody. Bardzo 
ważne jest picie odpowiednio jej ilości 
przy wysiłku fizycznym. Zauważ, że 
dzieci, a szczególnie nastolatkowie, są 
w ciągłym ruchu i często niespecjalnie 
pamiętają o przerwie na uzupełnienie 
płynów. Czy to podczas zabawy, czy 
treningu koszykówki albo tańca – war-
to przypominać im stale o kwestii na-
wodnienia i konsekwentnie im wpajać 
prawidłowe nawyki w tym zakresie. 
Przeciętny nastolatek powinien do-
starczać swojemu organizmowi nawet 
2,5 L wody dziennie.

Po CzWarte – dobre 
odżyWianie

O konieczności dbania o dobrze zbilan-
sowaną dietę, pełną warzyw, owoców 
i pełnowartościowych produktów, 
mówi się od lat. Nic dziwnego - nikt nie 
powtarzałby uparcie tej zasady, gdyby 
nie była ona tak prawdziwa i ważna. 
A jeżeli do tej pory kwestie odżywia-
nia wyglądały u Ciebie i Twojej rodzi-

ny różnie (co ma prawo zdarzyć się 
każdemu), tym bardziej spróbujcie 
zmienić swoje przyzwyczajenia w tym 
zakresie. Postawcie sobie wyzwa-
nie, że przez dwa tygodnie będziecie 
uwzględniać w codziennym menu 
więcej warzyw, owoców, produktów 
pełnoziarnistych i świeżych, a do każ-
dego posiłku, zamiast po słodzony 
napój, sięgniecie po wodę (ma za mało 
„smaku”? niech będzie z cytryną). Je-
żeli Wasze samopoczucie się popra-
wi, a poziom energii się podniesie, to 
znaczy, że było warto. Przekonajcie się 
sami, że właśnie tak będzie. 

Po Piąte – zdroWy duCh

Wbrew pozorom łatwo o tym zapo-
mnieć, tym bardziej, kiedy jest się 
nastolatkiem próbującym pogodzić 
oczekiwania szkoły, przyjaciół i swoje 
własne. Tymczasem trzeba pamiętać, 
że zdrowie psychiczne jest nieroze-
rwalnie związane z tym fizycznym. 
Rodzinny spacer to świetny rytuał 
zakończenia pracy i nauki, a rozpoczę-
cia czasu wypoczynku przez każdego 
z domowników. Teraz, kiedy dni są co-
raz dłuższe, dużo łatwiej będzie Wam 
wyjść jeszcze przed zachodem słońca, 
by złapać ostatnie leniwe słoneczne 
promienie.

Zbliżają się też wakacje – warto zatem 
zatroszczyć się o zorganizowanie na-
szemu dziecku atrakcyjnych dla niego 
form wypoczynku, które pomogą mu 
porządnie się zregenerować. Warto 
pomyśleć na przykład o spędzeniu 
czasu na łonie natury, gdzie nasz na-
stolatek będzie mógł zaangażować 
się zarówno w aktywność fizyczną, ale 
także wyciszyć i nabrać sił na kolejny 
rok szkolny, spotkania ze znajomymi 
czy zajęcia pozalekcyjne.
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Cenne źródło wapnia i potasu

„Pij mleko, będziesz duży i zdrowy” 
- któż z nas nie słyszał tych słów 
od swoich rodziców, gdy był dziec-
kiem... Ale czy faktycznie mleko jest 
tak zdrowe i potrzebne? 
Mleko jest źródłem cennych wita-
min, minerałów i składników od-
żywczych, dlatego stanowi ważny 
element codziennego jadłospisu. 
Jego zasobność w białko, wapń, 
witaminy i mikroelementy sprawia, 
że zaliczane jest do żywności o tzw. 
wysokiej gęstości odżywczej. Już 
nawet niewielka jego porcja do-
starcza wielu składników pokarmo-
wych, odpowiedzialnych za prawi-
dłowe funkcjonowanie organizmu.
Składniki zawarte w mleku sprawia-
ją, że jest ono zdecydowanie jednym 
z najcenniejszych źródeł pełnowar-
tościowego białka, niezbędnego do 
budowy komórek i tkanek, wapnia 
wzmacniającego kości i zęby, a tak-
że wielu witamin i mikroelementów 
wspomagających rozwój fizyczny 
i umysłowy. Jakie konkretnie ko-
rzyści płyną ze spożywania mleka 
i produktów mlecznych?
Szklanka mleka dostarcza organi-
zmowi około 300 mg wapnia – to 
ok. 30 proc. dobowego zapotrzebo-
wania na ten niezwykle istotny bio-
pierwiastek. Odpowiada on przede 
wszystkim za prawidłowy rozwój 

kości i zębów, ale także pracę układu 
nerwowego. Wapń bierze ponadto 
udział w wielu procesach fizjolo-
gicznych w organizmie, takich jak: 
regulacja skurczu mięśni, aktywacja 
hormonów czy krzepnięcie krwi. 
Utrzymanie właściwego poziomu 
wapnia w diecie jest kluczowe, aby 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia wie-
lu chorób. Pamiętajmy jednak, że 
prawidłowe przyswajanie wapnia 
z mleka i jego produktów możliwe 
jest wówczas, gdy dostarczamy or-
ganizmowi także odpowiednią ilość 
witaminy D wspomagającej proces 
przyswajania wapnia. 
Jedna szklanka mleka dostarcza 
organizmowi duże ilości witaminy 
z grupy B (konkretnie B1, B2, B3, B5, 
B9 i B12), witaminy C oraz witamin 
A, D, E i K (ostatnie cztery rozpusz-
czalne są jedynie w tłuszczach). Wi-
taminy z grupy B odpowiedzialne 
są za prawidłowe funkcjonowanie 
układu nerwowego. Łagodzą na-
pięcie nerwowe, poprawiają nastrój 
i sprawność intelektualną. Wspoma-
gają także metabolizm, procesy tra-
wienne, wpływają dobroczynnie na 
skórę i włosy, poprawiają równowa-
gę hormonalną, a nawet zmniejszają 
ryzyko wylewu oraz chorób serca. 
Biorą również udział w produkcji 
zdrowych czerwonych krwinek.

Zawarta w mleku witamina B12 
wspomaga ochronę komórek ner-
wowych przed ich degradacją. Jej 
niedobór naukowcy powiązują 
ze zwiększonym ryzykiem wystą-
pienia depresji lub demencji star-
czej. Podobnie jest w przypadku 
witaminy D, którą każdy z nas po-
winien dodatkowo suplemento-
wać w diecie. Bierze ona bowiem 
udział między innymi w produkcji 
hormonu szczęścia, czyli serotoni-
ny. Odpowiedni poziom witaminy 
D zapewnia dobre samopoczucie, 
chroni przed obniżeniem nastroju 
i wspomaga sen.
Oprócz dobroczynnego wpływu 
na gęstość i wytrzymałość kości, 
wapń zawarty w mleku i jego prze-
tworach doskonale wspomaga bu-
dowę zębów i utrzymuje je w zdro-
wiu. Jego niedobory w diecie mogą 
prowadzić do rozwoju próchnicy, 
ubytków w zębach oraz zmian cho-
robowych dziąseł. Szklanka mleka, 
kefir, jogurt naturalny czy maślan-
ka to produkty, których nie powin-
no zatem zabraknąć każdego dnia 
w naszym jadłospisie.
Jednym z najistotniejszych jednak 
składników mleka – zaraz obok 
wapnia – jest białko, które stanowi 
budulec naszych mięśni. Strawność 
białka, czyli stopień, w jakim może 

zostać wykorzystane do budowy 
nowych komórek, wzrasta dodat-
kowo w produktach, które podda-
no procesowi fermentacji. Należą 
do nich jogurty, sery, kefiry czy ma-
ślanki. Dostarczenie odpowiednich 
ilości białka jest niezwykle istotne 
w okresie silnego wzrostu dzieci 
i młodzieży. W tym czasie ich za-
potrzebowanie na ten składnik jest 
dwu-, a nawet trzykrotnie wyższe 
niż u dorosłego. Niedostateczna 
jego podaż powoduje konieczność 
korzystania z rezerw, a to może 
prowadzić do osłabienia, rozwoju 
licznych schorzeń czy zahamowa-
nia rozwoju. Do najczęstszych obja-
wów niedoboru białka w organizmie 
zaliczamy: zmiany skórne, łamliwe, 
wypadające włosy, obrzęki, apatia 
i ogólny spadek odporności. 

Jedna szklanka mleka zapewnia 
podaż ok. 320 mg potasu. Ten 
istotny makroelement bierze 
udział w wielu procesach fizjolo-
gicznych, zachodzących w organi-
zmie. Wpływa na prawidłową pra-
cę mięśni, reguluje przewodnictwo 
nerwowe, ale przede wszystkim 
odpowiedzialny jest za funkcjono-
wanie układu sercowo-naczynio-
wego. Normalizuje bowiem rytm 
pracy serca, stabilizuje ciśnienie 
krwi, a także reguluje pracę ukła-
du krwionośnego oraz tempo bicia 
serca. Niedobór potasu jest groźny 
dla zdrowia oraz życia i może pro-
wadzić do zaburzeń pracy serca 
(migotanie komór i przedsionków, 
częstoskurcz, arytmia) oraz nadci-
śnienia tętniczego.
/raf/
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Mała czarna na 
poprawę nastroju

Aż dwie trzecie Europejczyków doświadczy-
ło pogorszenia nastroju w czasie lockdownu 
(wprowadzonego z powodu pandemii korona-
wirusa). Niemal połowie pomogło codzienne 
delektowanie się filiżanką kawy

W odpowiedzi na pytanie o wpływ covido-
wych restrykcji na zdrowie psychiczne 34 
proc. respondentów stwierdziło, że odczuwało 
podwyższony poziom lęku, a 28 proc. - czu-
ło większe przygnębienie. Wnioski z badania 
pokrywają się z ustaleniami innych obserwacji 
dotyczących wpływu lockdownu i innych ogra-

niczeń związanych z pandemią na samopoczu-
cie, które wskazywały na trzykrotny wzrost 
częstotliwości występowania stanów lękowych 
oraz siedmiokrotny wzrost zachorowań na de-
presję w całej populacji. Celem badania ISIC 
było także poznanie roli, jaką odgrywają drob-
ne, codzienne przyjemności w poprawianiu 
nastroju podczas lockdownu. Niemal połowa 
(44 proc.) badanych wymieniła wypijanie kilku 
filiżanek kawy dziennie, a 30 proc. osób wska-
zało przejście na zdrowszą dietę. Niemal jedna 
czwarta (24 proc.) uczestników badania, dla 
których ćwiczenia fizyczne odgrywały ważną 
rolę w codziennym życiu stwierdziła, że brak 
ruchu miał negatywny wpływ ich nastrój, a 27 
proc. respondentów przyznało, że ćwiczenia 
fizyczne pomogły go poprawić.

Wnioski wskazujące, że kawa ma pozytywny 
wpływ na nasz nastrój pokrywają się z ustale-
niami z wcześniejszych badań, które dowodzą, 
że picie kawy nie tylko przyczynia się do popra-
wy nastroju, ale także wpływa pozytywnie na 
czujność i koncentrację. Niemal jedna trzecia 
badanych (28 proc.) przyznała, że kawa pomo-
gła im zmotywować się do ćwiczeń fizycznych 
i przyczyniła się do zwiększenia ich sprawności 
fizycznej. Dowiedziono również, że zawarta 
w kawie kofeina zwiększa wydajność organi-
zmu podczas ćwiczeń. 

/raf/

tyle kilokalorii 
ma kawa z porcją 
śmietanki 9 proc. 
i łyżeczką cukru. 

Sama kawa ma zaledwie od 1 do 3 kcal! A zatem 
kaloryczność napoju zależy od tego, co do niej dodamy.
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W ciągu ostatnich sześciu lat, z roku na 
rok, coraz więcej mieszkańców Pomorza 
wybierało pociągi jako środek komuni-
kacji. – Z roku na rok liczba pasażerów 
zwiększała się o kilka milionów. Rekor-
dowy był rok 2019 r., kiedy to odprawio-
nych zostało 61 mln pasażerów – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. Niestety rok 2020 oka-
zał się ciężki. Pandemia koronawirusa, 
lockdowny, system pracy i nauki zdalnej 
zaskoczyły wszystkich. – Tak jak prze-
widywaliśmy liczba pasażerów znacząco 
spadła - do ponad 37 mln. Ale to i tak 
drugi najlepszy wynik w kraju – dodaje 
marszałek. Pierwsze miejsce niezmiennie 
zajmuje Mazowsze. – W przeciwieństwie 
do innych regionów nie wprowadzaliśmy 
drastycznych ograniczeń w rozkładzie 

jazdy. Oczywiście wiązało się to z dużymi 
kosztami jednak uznaliśmy, że nie wszy-
scy mieszkańcy mogą zdalnie pracować, 
i muszą mieć możliwość szybkiego i bez-
piecznego dojazdu do pracy – dodaje 
marszałek Struk. 

Kolejowi Przodownicy
Dobra oferta przewozowa, dopasowany 

rozkład jazdy to wszystko zachęca miesz-
kańców do wyboru pociągu, jako środka 
transportu czy to w codziennych dojaz-
dach czy też turystycznych wycieczkach. 
Od wielu lat na Pomorzu rośnie tak zwa-
ny „wskaźnik wykorzystania kolei”. Jest 
to liczba, która pokazuje jak często jeź-
dzimy pociągami w ciągu roku. W 2020 
roku wyniósł on 15,9. To najwięcej 
w Polsce. – Po raz kolejny okazuje się, że 

Pomorzanie wolą jechać pociągiem niż 
np. własnym samochodem – podkreśla 
marszałek Struk. To duża szansa na od-
zyskanie pasażerów i zdobycie nowych. 
Na drugim miejscu podium uplanowało 
się Mazowsze, a na trzecim Dolny Śląsk. 
Pomorski wskaźnik jest też prawie trzy 
razy wyższy niż średnia ogólnopolska. 
Łącznie z usług wszystkich przewoźni-
ków kolejowych w Polsce w 2020 r. sko-
rzystało prawie 210 mln pasażerów.

inwestycje w infrastruKturę
Tak wysoka pozycja regionu w rankin-

gu to zasługa wielu lat realizacji polityki 
prokolejowej. – Konsekwentnie realizu-
jemy naszą wizje regionu nastawionego 
na transport szynowy – mówi marszałek. 
Kolejowe inwestycje to zarówno prace 

związane z modernizacją infrastruktury, 
jak i zakup nowego taboru. – Rozpoczy-
namy właśnie elektryfikację linii Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej, powstają 
nowe przystanki. Po pomorskich szla-
kach kursuje już 10 nowych elektrycz-
nych składów Impuls. W planach mamy 
kolejne inwestycje w nowoczesny i przy-
jazny pasażerom oraz środowisku tabor  
– wylicza Mieczysław Struk. Warto też 
wspomnieć o podpisanych z przewoźni-
kami (Polregio i PKP SKM) wieloletnich 
umowach przewozowych. Dzięki temu 
mogą oni zachować płynność finansową. 

wsPólna taryfa
Twarde infrastrukturalne inwestycje to 

jednak nie wszystko. Już od ponad roku 
działa na terenie Gdańska wspólny bilet 

na kolej i komunikację miejską. Porozu-
mienie samorządu województwa i miasta 
Gdańska okazało się strzałem w dziesiąt-
kę i znacząco ułatwiło podróżowanie po 
stolicy metropolii. Na wszystkich liniach 
kolejowych w województwie obowiązuje 
także jednolita Taryfa Pomorska, przez 
co pasażerowie nie muszą sprawdzać czy 
jadą pociągiem Polregio czy SKM. Z bu-
dżetu województwa wspierane są także 
finansowo inwestycje prowadzone przez 
zarządców infrastruktury kolejowej, jak 
np. przygotowanie dokumentacji projek-
towej czy studiów wykonalności. Dość 
powiedzieć, że w ciągu najbliższych 6 
lat z budżetu województwa na transport 
kolejowy przeznaczonych będzie około 
miliarda złotych.  
(AO)

Pomimo pandemii najchętniej 
jeździmy pociągami

Mieszkańcy województwa pomorskiego najchętniej w kraju korzystają z pociągów. Jak wynika z najnowszego raportu Urzędu Transportu Kolejowego 
wskaźnik wykorzystania kolei w naszym regionie w 2020 r. wyniósł 15,9. I pomimo pandemii jest najwyższy w Polsce. Łącznie z pociągów na Pomorzu, 
w minionym roku skorzystało 37,3 mln podróżnych. To drugi wynik w kraju. 

Pomorze najbardziej kolejowym regionem w Polsce
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W ciągu kilku godzin zebrano około 400 kg odpadów. 
Urząd Miejski w Wejherowie przekazał wędkarzom 
worki i rękawice ochronne, a także zapewnił odbiór 
zebranych odpadów.
- Wśród zebranych śmieci znajdowały się m.in. butelki po 
alkoholu, plastikowe butelki po różnych płynach, opako-
wania, kawałki styropianu, a także złom np. stary wózek 
dziecięcy. Niektóre zbędne przedmioty ludzie wyrzucają do 
rzeki bezmyślnie, ale spotykaliśmy sterty śmieci wywożone 
świadomie z domu nad rzekę lub łąkę, aby tylko się ich 
pozbyć – mówi z ubolewaniem Michał Greszta, wicemistrz 
Europy i mistrz Polski w wędkarstwie muchowym. 
Jak informuje Michał Greszta - przedstawiciel Klubu 
Wędkarstwa Muchowego „Lipień”, akcja sprzątania rzeki 
Redy w Wejherowie miała odbyć się w marcu, ale ze 
względu na pandemię koronawirusa Covid-19 została 
przełożona na później. Udało się przeprowadzić ją do-
piero teraz, choć okres ten ze względu na ładną pogodę, 
różne zawody sportowe i końcówkę roku szkolnego, też 
nie był dla wielu osób dogodny. Ale fakt, że grupa tylko 
6 osób zebrała około 400 kg śmieci, dowodzi że warto 
było to zrealizować.
W akcji wzięli udział członkowie Społecznej Straży 
Rybackiej - Adam Elwart (prezes Koła PZW nr 80 
Wejherowo Miasto), Marian Brauer i Stefan Hewelt oraz 
przedstawiciele Klubu „Lipień” - Krystian Klass, Mate-
usz Milewicz i Michał Greszta. 
Rzeka Reda podlega pod Państwowe Gospodarstwo 
Wodne „Wody Polskie”. Bezpośrednie kierownictwo nad 
rzeką sprawuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku, Nadzór Wodny w Redzie, tel. 58 678 64 07.
/raf/

wędKarze Kolejny raz 
sPrzątali rzeKę redę
wejHerowo | w pierwszą sobotę czerwca grupa węd-
karzy Koła Pzw nr 80 wejherowo - miasto wzięła udział 
w corocznej akcji „sprzątanie rzeki redy”. 
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Obchody połączono z uroczysto-
ścią odsłonięcia obelisku upamiętnia-
jącego Pawła Hincke - miejscowego 
działacza społecznego, odznaczone-
go medalem „Zasłużony dla Miasta 
Redy”, w przeszłości także członka 
zespołu Redzanie.

Uroczystości rozpoczęła msza świę-
ta w najstarszym redzkim kościele, 
z liturgią w języku kaszubskim. Na-
stępnie, w parku, przedstawiciele 
rodziny Hincke, władz miasta oraz 
redzkiego oddziału Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego odsłonili pa-
miątkowy obelisk.

- Pan Paweł Hincke był postacią 
bardzo ważną dla Redy, jako współ-
założyciel redzkiego oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz 
zespołu REDZANIE, wieloletni rad-

ny i członek Zarządu Miasta – mówi 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy 
-  Z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego i zespołu REDZANIE,  
aby uczcić tego niezwykłego człowie-
ka, umieściliśmy w redzkim parku 
kamień pamiątkowy, który ufundo-
wał pan Krzysztof Wróbel. 

Po krótkich, wspomnieniowych 
przemowach zebrani przenieśli się 
do amfiteatru, na jubileuszowy kon-
cert REDZAN. Zespół wykonuje 
przede wszystkim pieśni i piosenki 
w języku kaszubskim oraz utwory 
w języku polskim. Członkowie zespo-
łu występują w tradycyjnych kaszub-
skich strojach. Za dokonania na polu 
propagowania kultury kaszubskiej 
REDZANIE byli wielokrotnie wy-
różniani i nagradzani. Zespół wydał 

dwie płyty. Podczas jubileuszowego 
występu zaprezentowano całą gamę 
tradycyjnych, kaszubskich utworów, 
wzbogaconych występami tanecz-
nymi oraz prezentacją regionalnych 
strojów i instrumentów. 

- Ze względu na szalejącą pandemię, 
planowane w roku ubiegłym obchody 
okrągłej rocznicy powstania zespołu 
zostały odwołane. W tym roku posta-
nowiono więc połączyć dwie uroczy-
stości, w terminie pozwalającym na 
udział szerszej publiczności, zgodnie 
z obowiązującymi obostrzeniami – 
wyjaśnia Łukasz Kamiński, zastępca 
burmistrza.  

Na koniec przyszedł czas na gratula-
cje i życzenia od władz miasta, władz 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
i zaproszonych gości.

Zespół Redzanie ma już 21 lat!
REDA | 12 czerwca w Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie świętowano jubileusz XXI-lecia zespołu folklorystycznego Redzanie. 

ReKlAMA U/2021/PR
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Dokładnie 31 maja 2016 r. (czy-
li 5 lat temu) gmina, wciąż wspo-
minając futbolowe święta sprzed 
czterech lat i pobyt Reprezentacji 
Hiszpanii w Gniewinie w trakcie 
EURO 2012, zorganizowała przy 
wsparciu sponsorów i partnerów 
wydarzenie „Rozgrzewka przed 
EURO 2016”. Uroczystość była 
podsumowaniem minionego 
czasu i efektów pobytu zwy-
cięskiej reprezentacji w świeżo 
zorganizowanym dla niej cen-
trum pobytowym. Centralnym 
punktem imprezy było uroczyste 
nadanie Centrum Sportowo-
Konferencyjnemu w Gniewinie 
imienia Włodzimierza Lubań-
skiego i odsłonięcie tablicy upa-
miętniającej ten fakt. 

Włodzimierz Lubański od po-
czątku był sympatykiem ośrod-
ka sportu w Gniewinie, dlatego 
już wcześniej, dziewięć lat temu, 
został oficjalnym ambasadorem 
Centrum Sportowo-Konferencyj-
nego Mistral Sport. O tym, jak 
został ambasadorem Centrum 
Pobytowego w Gniewinie opo-
wiadał w jednym z wywiadów 
udzielonych w 2012 r.:

- Spotkałem Wójta Zbigniewa 
Walczaka w ambasadzie i zamie-
niliśmy ze sobą parę zdań. Była 
to bardzo miła rozmowa. Po paru 
dniach Pan Zbigniew do mnie za-
dzwonił i zaproponował taki pro-
jekt. Opowiedział mi, jak to będzie 
powstawało i wyglądało. Zapro-
ponował mi, czy nie zechciałbym 
być ambasadorem tego projektu. 
Przyznam, że ta wizja mnie urze-
kła i z miłą chęcią się zgodziłem. 
Przyjechałem do Gniewina, zoba-
czyłem, co mieszkańcy i włodarze 
zrobili w tej miejscowości i byłem 
pełen podziwu oraz uznania. Dzi-
siaj z dumą patrzę na Hotel Mistral 
Sport, warunki sportowe, rekre-
acyjne, turystyczne i jestem bardzo 
zadowolony, że podjąłem właśnie 
taką decyzję.”

Podczas odsłonięcia tablicy upa-
miętniającej objęcie patronatu 
Włodzimierz Lubański podkreślił:

- Należę do wielkiej polskiej dru-
żyny piłkarskiej. Traktuję to jako 
wyróżnienie nie tylko osobiste, ale 

również polskiego piłkarstwa. 
Wspomnianej uroczystości to-

warzyszyła konferencja z udzia-
łem ekspertów polskiego sportu, 
a także Mecz Legend polskiej piłki 
nożnej (Oldboje PZPN vs Old-
boje Pomorskiego ZPN). Wśród 
imprez towarzyszących wyda-
rzeniu ważnym punktem był też 
międzyszkolny turniej piłki noż-
nej, w którym nagrody młodym 
piłkarzom wręczał sam patron 
z równie legendarną już postacią 
polskiej piłki - prezesem PZPN, 
Zbigniewem Bońkiem.

- Ja się na Włodku Lubańskim 
wychowałem. Był moim idolem, 
był piłkarzem, którego podziwia-
łem i dzięki któremu zakochałem 
się w piłce nożnej – wspominał 
Zbigniew Boniek.

Na murawie Areny Mistrzów 
w Gniewinie podczas Meczu Le-
gend zagranego w 2016 r. zobaczy-
liśmy m.in. Piotra Świerczewskie-
go, Marka Koźmińskiego, Tomasza 
Kłosa, Stefana Majewskiego, Ma-
cieja Szczęsnego, Radosława Ma-
jewskiego, Andrzeja Juskowiaka, 
a także Grzegorza Nicińskiego, 
Piotra Rzepkę, Piotra Klechę. Spo-
tkanie poprowadził Michał Listkie-
wicz, a komentował je znakomity 
komentator sportowy - Dariusz 
Szpakowski. W gniewińskiej „Roz-
grzewce przed EURO” uczestni-
czyli także inni znani dziennikarze 
sportowi, m.in. Mateusz Borek, czy 
Roman Kołtoń.

Ten rok, podobnie jak poprzedni, 
różni się znacznie od lat ubiegłych 
- trwająca pandemia pokrzyżowała 
nam wiele planów i uniemożliwiła 
organizację oraz udział w impre-
zach kulturalnych czy sportowych. 
Mamy nadzieję, że już wkrótce 
wszystko wróci do normy i po-
zwoli nam znowu wspólnie cieszyć 
się takimi wydarzeniami w taki 
sposób, jak do tego przywykliśmy 
dawniej. Dziś na razie jeszcze tylko 
na fotografiach czy w takich rela-
cjach możemy wspomnieć jedną 
z ważniejszych imprez, które suk-
cesywnie ugruntowują solidną 
pozycję Gniewina na mapie spor-
towej Polski. 
(JKW)

Rok 2016: rozgrzewka przed EURO
GNIEWINO | - Przyjechałem do Gniewina, zobaczyłem, co mieszkańcy i włodarze zrobili w tej miejscowości i byłem pełen podziwu oraz uznania – 
mówił pięć lat temu Włodzimierz Lubański, podczas uroczystości nadania jego imienia Hotelowi Mistral Sport.

OgłOszenie 158/2021/DB

BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00 urzad@um.rumia.pl

RPP.6721.88.2021.MB Rumia, dnia 15.06.2021 r.

OGŁOSZENIE

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

na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku 
z 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 o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.), w związku z art. 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 
1086 ), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Rumi:

Uchwały nr XXVii/398/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do •	
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 
XlViii/657/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 r. dla stref 20.KDD oraz 5.Mn,U1

Uchwały nr XXVii/395/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia •	
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. generała 
Władysława Andersa dla stref 17.M oraz 18.M,U..

wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących zmian 
miejscowych planów dla ww. obszarów. załączniki graficzne do ww. uchwał, określające granice 
przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów, znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Rumi oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmian planów miejscowych oraz do prognozy 
oddziaływania na środowisko w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi na adres: 
Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej - w szczególności poczty elektronicznej, bez 
konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: 
planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 12.07.2021 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Burmistrz Miasta Rumi.

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



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 18 czerwca 2021 11

KASAcjA POjAZdóW 

tel. 603 XXX 742

skup pojazdów 
powypadkowych, 

zniszczonych
wystawiamy 

zaświadczenie 
o wycofaniu 

z eksploatacji

zamów 
ogłoszenie 
tematyczne 

www.gwe24.pl | redakcja@expressy.pl | www.expressy.pl

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

DZIENNIKARZE: 
Rafał Korbut

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Łukasz Wick

SEKRETARZ DS. ADmINISTRACYjNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2544-9591
WYDAWNICTWO, NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138

reklama@expressy.pl

DRUK Express media Bydgoszcz
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92,
tel. 58 736 33 22

praca

zatrudnię

tel. 602 XXX 165

do spawania 

konstrukcji 

stalowych 

i aluminiowych 

spawacza

Gościcino

d.bieszke@expressy.pl
660 731 138

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+

OgłOszenie 159/2021/DB

BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00 urzad@um.rumia.pl

RPP.6721.86.2021.in Rumia, dnia 16.06.2021 r.
OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA RUMI

o przyjęciu dokumentów
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego •	

uchwalonego uchwałą Nr XLV/595/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 
29.03.2018 r. dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie 
ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP I;

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego •	
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VII/99/2019 z dnia 30 
maja 2019 r., dla jednostki 4.MW,U,UC, w rejonie ul. Jęczmiennej.

na podstawie art. 43 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 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu:

zarządzeniem Nr ▪  1013/138/2021 Burmistrza Miasta Rumi z dn. 
02.06.2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 
XlV/595/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29.03.2018 r. dla obszaru 
położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. 
stoczniowców – eTAP i;

informacja o ww. dokumencie:

został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie informacji •	
o środowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu 
informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń oraz 
w lokalnej prasie;

wraz z niezbędną dokumentacją był wyłożony do publicznego wglądu •	
w dniach od 26.02.2021 r. do 26.03.2021 r. oraz od 23.04.2021 r. do 24.05.2021 
r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, w pok. nr 200;

w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu •	
projektu ww. dokumentu w dniach 02.03.2021 r. oraz 27.04.2021 r. 
zostały przeprowadzone dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie 
dokumentu rozwiązaniami;

każdy, kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie dokumentu •	
mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 11.04.2021 r. oraz do dnia 
07.06.2021 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7.

zarządzeniem ▪  nr 1014/139/2021 Burmistrza Miasta Rumi z dn. 
02.06.2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej 
Rumi nr Vii/99/2019 z dnia 30 maja 2019 r. dla jednostki 4.MW,U,UC, 
w rejonie ul. Jęczmiennej;

informacja o ww. dokumencie:

został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie informacji •	
o środowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu 
informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń oraz 
w lokalnej prasie;

wraz z niezbędną dokumentacją był wyłożony do publicznego wglądu •	
w dniach od 02.04.2021 r. do 04.05.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. sobieskiego 7, w pok. nr 200;

w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu •	
ww. dokumentu w dniu 27.04.2021 r. została przeprowadzona dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami;

każdy, kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie dokumentu •	
mógł wnieść uwagi w formie do dnia 21.05.2021 r. na adres: Urząd Miasta 
Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7.
sporządzono: iga narloch 
i.narloch@um.rumia.pl
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