
Trwa rozbudowa I L.o. 

Dzięki rozbudowie, nadbudowie 
i przebudowie szkoła zyska nowe 
pomieszczenia dydaktyczne, sa-
nitarne i pomocnicze oraz windę. 
Szacunkowy koszt inwestycji to 
4,8 mln zł, z czego 3 mln zł pokry-
je dofinansowanie z rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
str. 3

Skatepark oddany do użytku

Głównym elementem przeprowa-
dzanych robót była wymiana starej 
nawierzchni z kostki betonowej na 
gładką, jednolitą powierzchnię. Po-
prawiono też stan przeszkód, zain-
stalowano nowe elementy i napra-
wiono ogrodzenie wokół obiektu, 
co nadało mu nowy blask.
str. 10
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W dzisiejszym wydaniu!

- Afrodyzjaki, czyli kuchnia i erotyka
- Masaż, relaksuje i uzdrawia

- Co zrobić z otyłością
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Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wej-
herowie, która organizuje konkurs pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta Wejherowa. 

Do czternastej edycji konkursu Gryf Li-
teracki zgłoszono aż 35. tytuły książkowe, 
jak powiedziała Ewelina Magdziarczyk-
Plebanek, dyrektor w Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie. W tym roku 
Gryf Literacki po raz pierwszy przebiegał 
będzie w dwóch kategoriach. Jury wybra-
ło najlepsze książki w kategorii literatura 
popularno-naukowa oraz literatura pięk-
na. Dotychczas bowiem wszystkie gatunki 
literackie oceniano w jednej kategorii i ju-
rorom trudno było dokonywać porównań 
np. między powieścią, zbiorem wierszy 
a opracowaniem historycznym. 

"(Nie)znane życie figuranta Lecha Bąd-
kowskiego"

W kategorii literatura piękna nagrodę 
otrzymał Stanisław Janke za książkę „Cësk”, 
której wydawcą było Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie, natomiast w kategorii li-
teratura popularno-naukowa nagrodzono 
Sławinę Kosmulską za książkę "(Nie)zna-
ne życie figuranta Lecha Bądkowskiego", 
którą wydało Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie i Wojewódzka i Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Gdańsku 

- Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, 
tym bardziej, że książka którą napisałam 
dotyczy mojego ojca - Lecha Bądkow-

skiego – powiedziała Sławina Kosmulska 
odbierajac nagrodę. - Postawiłam sobie za 
cel przekazywanie następnym pokoleniom 
wartości, które on sam sobą zaświadczał. 
Myślę ża nagroda pozwoli dotrzeć do 
większej rzeszy czytelników. 

Osobiste refleksje autorki przeplatane są 
zachowaną korespondencją, wspomnie-
niami i fragmentami powieści Lecha Bąd-
kowskiego, wspomnieniami mamy i babci 
autorki, a także licznymi donosami sporzą-
dzonymi w okresie PRL na potrzeby Służ-
by Bezpieczeństwa, których kopie Sławina 
Kosmulska otrzymała na początku tego 
wieku z Instytutu Pamięci Narodowej.

„Cësk” 
Stanisław Janke Gryfa Literackiego otrzy-

mał po raz drugi. W 2010 roku otrzymał to 
prostiżowe wyróżnienie za kaszubski prze-
kład „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. 
W powieści „Cësk” obserwujemy życie 
Gùsta Kaszëbòwsczégò (pol. Augustyn 
Kaszubowski) od chwili narodzin w roku 
1908, przez dzieciństwo i młodość w dwu-
dziestoleciu międzywojennym, po wyzwa-
nia dorosłości, z jakimi przychodzi mu 
się zmierzyć w czasie II wojny światowej 
i w pierwszej dekadzie lat powojennych.

 - Bardzo dziękuję kapitule nagrody za 
tak wielkie wyróżnienie mojej powieści – 
powiedzial odbierając nagrodę Stanisław 
Janke, który podziekował Sławinie Ko-
smulskiej za ksiażkę o życiu i pracy Lecha 
Bądkowskiego - nieformalnego przywód-

cę ruchu kaszubsko pomorskiego.
Laureatom gratulacje w imieniu prezy-

denta Wejherowa Krzysztofa Hildebrand-
ta złożył Arkadiusz Kraszkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa. 

- Laureatom życzę nieustającej weny 
twórczej, aby kolejne dzieła, które będzie-

cie Państwo tworzyć także były docenia-
ne – powiedzial Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. - Gryf 
Literacki jako konkurs odbywa się już 
czternasty raz. Pięknie promuje autorów 
i ich dzieła. Dziękuję wszystkim zanaga-
żowanym w konkurs osobom. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in. laureaci poporzednich edycji kon-
kursu Gryf Literacki, Jacek Gafka, prze-
wodniczący Rady Miasta Wejherowa 
oraz Tomasz Fopke, dyrektor Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie.

Sławina Kosmulska i Stanisław 
Janke laureatami Gryfa Literackiego

KULTURA | Stanisław Janke za książkę „Cësk” i Sławina Kosmulska za książkę "(Nie)znane życie figuranta Lecha Bądkowskiego" zostali laureatami 
Gryfa Literackiego 2020. 

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o

fo
t. 

U
M

 R
ed

a

Nagrody w postaci akcesoriów rowerowych 
otrzymali: Izabela Minga, Władysław Kru-
gliński i Wiesław Szornak.
Przeprowadzony konkurs wiązał się 
z działaniami informacyjno-promocyjnymi, 
jakie podjęło miasto na rzecz populary-
zacji transportu zbiorowego i niezmo-
toryzowanego, w związku z realizacją 
i przekazaniem do użytku publicznego 
projektu pn. „Budowa węzła integracyjne-
go Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami 
dojazdowymi” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej.
- Zadaniem uczestników konkursu było 
wykonanie fotografii zachęcających 

mieszkańców do korzystania z wybu-
dowanych rozwiązań komunikacyjnych, 
zwłaszcza wykorzystania ścieżek ro-
werowych i wykorzystania komunikacji 
zbiorowej oraz obrazujących możliwości 
korzystania z powstałej infrastruktury – 
mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta ds. rozwoju miasta. – Inwestujemy 
w ścieżki rowerowe na terenie Wejherowa, 
co jest ekologiczne, ale również ważne dla 
naszego zdrowia. Dziękujemy wszystkim 
uczesnikom za udział w konkursie, jest to 
dowód nie tylko zaangażowania w życie 
miasta, ale dzięki takim konkursom mamy 
okazję spotkać się i porozmawiać. Są to 
zawsze cenne spotkania.
- Jeżdżę rowerem bardzo dużo, codziennie 
pokonuję ok. 30 km i jak obserwuję, infra-
struktura rowerowa bardzo się w Wejhe-
rowie poprawiła – mówi Wiesław Szornak, 
laureat konkursu.
Przypomnijmy, że w czerwcu br. wręczono 
nagrody i wyróżnienia uczestnikom kon-
kursu w kategorii klas I-III oraz IV-VIII szkół 
podstawowych.
UM

ZwycięZcy konkursu „odkorkuj 
Miasto”
wEjHErowo | Laureaci konkursu fotograficznego „odkorkuj Miasto" - ekologiczna 
komunikacja” odebrali nagrody z rąk zastępców prezydenta wejherowa – Beaty rutkiewicz 
i arkadiusza kraszkiewicza. 

Trwa przebudowa ulicy 
Nowowiejskiego
RedA | Ulica Nowowiejskiego w Redzie, dotychczas po prostu droga gruntowa, będzie miała tymczasową 
nawierzchnię z płyt IOMB. To inwestycja bardzo wyczekiwana przez mieszkańców.

Prace są realizowane w ramach umowy na wykona-
nie utwardzeń nawierzchni dróg gruntowych płytami 
IOMB, przez firmę ABRUKO Sp. z o.o z Władysła-
wowa. Wykonanie około 1500 m2 nawierzchni będzie 
kosztowało ponad 320 tysięcy złotych, pochodzących 
w całości z budżetu Gminy Miasto Reda.

- Wykonujemy 388 metrów drogi o szerokości 4 
metrów - mówi Halina Grzeszczuk, zastępca burmi-
strza – Na utwardzenia nawierzchni dróg grunto-
wych będących w zarządzie Gminy, Reda przezna-
cza w tym roku ponad 700 tysięcy złotych.

Przypominamy, że mieszkańcy Redy mają możli-
wość zgłaszania prac drogowych w ramach inicjaty-

wy lokalnej. Aby realizacja inicjatywy była możliwa, 
udział inicjatora powinien wynosić minimum 25%, 
wysokość dofinansowania ze strony Gminy Miasto 
Reda uzależniona jest od posiadanych środków. 

- Wprawdzie remonty cząstkowe uszkodzonych 
nawierzchni dróg będących pod zarządem Gminy 
Miasto Reda są dokonywane na bieżąco, lecz miesz-
kańcy mogą również zgłaszać zły stan drogi bezpo-
średnio, do Referatu Inwestycji i Inżynierii Miej-
skiej Urzędu Miasta w Redzie – przypomina Halina 
Grzeszczuk - Po potwierdzeniu ich stanu podczas 
wizji lokalnej - naprawy będą realizowane w kolej-
ności wpływu. 
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Dzięki rozbudowie, nadbudowie 
i przebudowie szkoła zyska nowe po-
mieszczenia dydaktyczne, sanitarne 

i pomocnicze oraz windę. Szacunkowy 
koszt inwestycji to 4,8 mln zł, z czego 3 
mln zł pokryje dofinansowanie z rządo-

wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
– Prace prowadzone są zgodnie z har-

monogramem, z czego bardzo się cieszy-
my, bo to oznacza, że od przyszłego roku 
szkolnego uczniowie będą mogli uczyć 
się już w nowym warunkach. Dzięki mo-
dernizacji powstanie sześć dodatkowych 
sal dydaktycznych m.in. matematyczna, 
informatyczna i fizyczna, węzeł cieplny 
oraz winda – mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius. – Na tym jednak nie 
koniec. W tej chwili staramy się pozyskać 
kolejne środki rządowe na remont dru-
giego skrzydła placówki. Zależy nam, aby 
cała szkoła została kompleksowo rozbu-
dowana i zmodernizowana, dzięki czemu 
cały budynek PZS nr 1 zyska nowy stan-
dard – dodaje starosta. 

Jeśli samorząd otrzyma dofinansowanie 
to przeprowadzony zostanie gruntowny 
remont drugiej części budynku. Wymie-
nione zostaną okna, instalacja elektrycz-
na, wyremontowane pomieszczenia, a po-
nadto szkoła zyska nową elewację.

– Z roku na rok uczniów przybywa. 
Największy przyrost nastąpił w roku 
szkolnym 2019/2020 ze względu na ku-
mulację roczników i od tej pory nie mie-
ścimy się w istniejącym budynku szkoły. 
Z tego powodu część zajęć odbywa się 
w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej 
– mówi Dyrektor PZS nr 1 w Wejherowie 
Katarzyna Bojke. 

Po rozbudowie powierzchnia użyt-
kowa szkoły zostanie zwiększona o 790 
metrów kwadratowych. Warto dodać, że 
w ramach inwestycji przewidziano także 
prace dodatkowe. Placówka zyska nową 
elewację, co zdecydowanie poprawi wy-
gląd szkoły, a teren wokół PZS nr 1 zo-
stanie zagospodarowany.

– W ostatnim czasie rozbudowaliśmy 
Liceum Ogólnokształcące im. Książąt 

Pomorskich w Rumi. Biorąc jednak pod 
uwagę ogromne potrzeby jeśli chodzi 
o szkolnictwo, w tym szkolnictwo bran-
żowe to w planach mamy kolejne inwe-
stycje. W tej chwili opracowywana jest 
dokumentacja związana z rozbudową 
Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie 
oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 
w Rumi – mówi Wicestarosta Wejherow-
ski Jacek Thiel.

Trwa rozbudowa I LO w Wejherowie
PowiAT | W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie, w skład którego wchodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Króla III Jana Sobieskiego, trwają 
intensywne prace budowlane. Oddanie inwestycji planowane jest na 1 września 2022 r.
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Uwaga na telefonicznych 
oszustów
BezPieczeńsTwo | Dziennikarze „Super Expressu” ostrzegają przed oszustami, próbującymi wyłudzić 
pieniądze metodą na tzw. afrykański telefon. Podają też przykłady numerów, przy których powinniśmy 
zachować szczególną ostrożność.

W ostatnim czasie coraz więcej pojawia się doniesień 
na temat podejrzanych połączeń telefonicznych. „SE” 
jako najnowszy podaje przykład popularnego francisz-
kanina. Jan Maria Szewek pisał na Twitterze, że pró-
bowano naciągnąć go właśnie w ten sposób. „Uwaga 
na telefony podstępnie zaczynające się od +22…, suge-
rujące Warszawę. Po dwóch sekundach rozłączają się. 
Proszę nie oddzwaniać na nie” – pisał zakonnik.

Faktycznie, numery zaczynające się od +22 mogą na-
leżeć do użytkowników pochodzących z kilku państw 
afrykańskich: Gwinei, Wybrzeża Kości Słoniowej, 
Senegalu, Togo, Gambii czy Mauretanii. Zaczynają ją 

podobnie do tych warszawskich lub płockich: +224, 
+222, +228 itd. Warto zwracać uwagę, ile liczą sobie 
cyfr. Podejrzane numery mają zwykle 10 i więcej cyfr. 
Nasze, krajowe mają ich mniej.

Jak przypomina „Super Express”, Urząd Komunikacji 
Elektronicznej od lat przestrzega przed odbieraniem, 
a zwłaszcza oddzwanianiem na podobne numery. Gdy 
zadzwonimy do Afryki, możemy narazić się na wyso-
kie opłaty za połączenia zagraniczne. Oszuści pomy-
słowo potrafią też przedłużyć czas takich połączeń, np. 
udając sygnał rozłączanego telefonu.

Źródło: Super Express
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Mówi o tym, jak będzie się kształtowało 
w przyszłości nasze otoczenie. W Wejhe-
rowie aktualnie w trakcie opracowania 
znajduje się 12 miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego. Mają 
one na celu dostosowanie ustaleń pla-
nistycznych do zmian przepisów prawa 
oraz kształtowanie ładu przestrzennego 
i zrównoważony rozwój miasta.

Zagospodarowanie i układ przestrzenny 
terenu nie są przypadkowe. Taki plan pre-
cyzuje, co właściciele nieruchomości mogą 
na nich wybudować, jakie jest przeznacze-
nie danego terenu i jaką działalność można 
na nim prowadzić. Ponadto określa, jakie 
tereny przeznaczone są pod realizację in-
westycji celu publicznego (drogi, tereny 
zieleni, infrastruktura techniczna, itp.). 
Wśród zmienianych dokumentów plani-
stycznych znajdują się m.in.:

Zmiana miejscowego planu zago-•	
spodarowania przestrzennego fragmentu 
miasta Wejherowa w rejonie ul. Dwor-
cowej i Kwiatowej przewiduje przezna-
czenie tego terenu na cele komunikacyj-
ne m.in. parking naziemny. Projekt jest 
obecnie przygotowywany do uzgodnienia 
z właściwymi instytucjami i organami.

Kolejna zmiana dotyczy obszaru poło-•	
żonego po południowej stronie ul. Roszczy-
nialskiego, na odcinku od ul. Myśliwskiej 
do ul. Dąbka. Teren zostanie przeznaczony 
na cele usługowe oraz infrastrukturę regu-
lującą gospodarkę wodną na styku terenów 
leśnych i zurbanizowanych. Konieczne jest 

zabezpieczenie terenów na kolejne zbior-
niki retencyjne, gdyż woda spływająca 
w trakcie ulewnych nawałnic powoduje 
podtopienia nieruchomości sąsiadujących 
z terenami leśnymi. Projekt jest obecnie 
przygotowywany do uzgodnienia z właści-
wymi instytucjami i organami.

Zmiana miejscowego planu zagospo-•	
darowania przestrzennego dotyczy także 
części północnej Śródmieścia Wejherowa 
(w obszarze ograniczonym ulicami Sien-
kiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Pół-
nocną, Wałową i Sobieskiego). Plan nie 
przewiduje zmiany przeznaczenia terenu 

na obszarze inwestycji Galerii Srebrna, 
natomiast przewiduje zmiany dotyczące 
innych nieruchomości – głównie przy 
ul. Wałowej i Sobieskiego.

Kolejnym obszarem objętym praca-•	
mi mającymi ustanowić nowe warunki 
planistyczne jest rejon ulic Św. Anny 
i Mickiewicza. Przewiduje się aktuali-
zację ustaleń planistycznych w zakresie 
obsługi komunikacyjnej związanej z no-
wym zagospodarowaniem parkingu przy 
ul. Mickiewicza jak i od strony ul. Parko-
wej oraz zasad zagospodarowania wzdłuż 
ciągu komunikacyjnego ul. Św. Anny.

Po uzgodnieniu projektów planów, 
będą one wyłożone do publicznej wia-
domości i odbędzie się dyskusja pu-
bliczna nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie planu. O wyłożeniu planu 
mieszkańcy informowani są poprzez 
ogłoszenia w prasie. W trakcie wy-
łożenia i po wyłożeniu (w terminie 
określonym przez Prezydenta Miasta) 
będzie można składać uwagi dotyczące 
projektu planu. Dokumenty dotyczące 
pozostałych zmian planów są w przygo-
towaniu. 

UM

Konieczne są zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego

weJHeRowo | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego, który ustala przyszłe przeznaczenie terenów oraz określa 
sposób ich zagospodarowania i zabudowy. 
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Gdy zmieniamy to miejsce, powinniśmy w ciągu 3 dni 
poinformować o tym pracodawcę i Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.
W trakcie urlopu zdarzają się sytuacje, w których może-
my ulec wypadkowi lub zachorować, a kontuzja lub cho-
roba może zatrzymać nas na dłużej poza domem. Jeśli 
będziemy korzystać ze zwolnienia lekarskiego musimy 
podać lekarzowi, który wystawia e-ZLA (elektroniczne 
zwolnienie lekarskie) adres, pod którym będziemy prze-
bywać w trakcie powrotu do zdrowia. 
Nie tylko z powodu choroby w czasie wyjazdu trzeba 
pilnować prawidłowego adresu zamieszkania na zwol-
nieniu lekarskim. Zdarza się, że w systemie podany jest 
adres zameldowania inny niż stałe miejsce zamieszkania 
pacjenta. Dlatego już w tracie wizyty w gabinecie lekar-
skim, przy wystawieniu e-zwolnienia, chory powinien 
przekazać lekarzowi pod jakim adresem będzie prze-
bywał. To właśnie ten adres powinien znaleźć się na 
zwolnieniu lekarskim.
Gdy już po wystawieniu e-zwolnienia, chory zmienia 
miejsce pobytu, musi poinformować o nowym adresie 
swojego pracodawcę oraz ZUS. Ma na to trzy dni.
Wskazanie prawidłowego adresu pobytu w czasie 
zwolnienia lekarskiego ma znaczenia podczas kontroli 
prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. 
Nieusprawiedliwiona nieobecność chorego w trakcie 
kontroli może być przyczyną odmowy prawa do wypłaty 
zasiłku chorobowego.
Kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich ma pra-
wo przeprowadzić nie tylko ZUS, ale również uprawnieni 
płatnicy składek, którzy wypłacają zasiłkii
Źródło: ZUS/GA

PaMiętaj o aktuaLnyM 
adrEsiE
Zus | jeśli musimy skorzystać ze zwolnienia lekarskie-
go powinniśmy pamiętać, by podać lekarzowi aktualny 
adres, ten pod którym będziemy przebywać w czasie 
chorobowego.
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O tym, że Pomorze jest od wielu lat 
kolejowym liderem, nikogo nie trzeba 
przekonywać. Potwierdzają to m.in. co-
roczne raporty Urzędu Transportu Ko-
lejowego.

– Konsekwentnie inwestujemy w roz-
wój kolei. Obecnie naszym największym 
zmartwieniem jest zapewnienie odpo-
wiedniego taboru – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek województwa pomor-
skiego. Po pomorskich torach jeździ 
już 10 nowoczesnych składów Impuls. 
– Teraz ogłaszamy dwa kolejne duże 
przetargi. Priorytetem jest dla nas zakup 
takiego taboru, jakiego potrzebuje pa-
sażer w obszarze aglomeracji. Chcemy 
dysponować, więc taborem, który bę-
dzie szybki i wygodny w krótkich, oko-
ło 25 minutowych podróżach, bo takie 
właśnie przejazdy dominują w obrębie 
Trójmiasta – dodaje marszałek.

Unowocześnienie taboru kolejowego 
to niezwykle ważne sprawa dla regionu 
i mieszkańców. Pasażerowie i lokalne 
media wielokrotnie zwracali uwagę na 
stan i wiek pociągów.

– Od kilku lat czekaliśmy na kon-
kretne działania ze strony Szybkiej 
Kolei Miejskiej w Trójmieście i spółki 
PKP dotyczące wymiany taboru. Te-
raz widzimy jednak wyraźnie, że sami, 
jako samorząd województwa, musimy 
przejąć inicjatywę. Stąd decyzja o ogło-
szeniu przetargów – wyjaśnia Leszek 
Bonna, wicemarszałek województwa 
pomorskiego.

W pierwszym przetargu, tj. dla linii 
aglomeracyjnej planowane jest kupno 
30 składów, a w drugim, dla linii PKM 
14. Łącznie do końca 2025 r. na Pomo-
rze przyjadą 44 składy. Środki na zakup 
pociągów pochodzić będą z nowej per-
spektywy unijnej. Samorząd wojewódz-
twa będzie także zabiegał o środki z bu-
dżetu państwa.

Zakupione pojazdy odpowiadać będą 
potrzebom kolei aglomeracyjnej. Pocią-
gi skierowane na linię Gdańsk – Wej-

herowo będą posiadać trzy pary drzwi 
w każdym członie. Powinny się również 
charakteryzować dobrym przyśpiesze-

niem. Na ich pokładzie będzie mogło 
podróżować nawet do 500 pasażerów. 
Z kolei składy przeznaczone do obsłu-

gi linii PKM mają rozwijać prędkość do 
160 km/h, a w każdym członie mają być 
dwie pary drzwi. Mają zabierać do 400 

podróżnych. Oprócz tego we wszystkich 
składach ma być monitoring, sieć wi-fi 
oraz defibrylatory AED.

Samorząd województwa kupi 44 
nowe pociągi

Już w lipcu 2021 r. ruszą przetargi na zakup nowych elektrycznych pociągów. 30 nowych składów obsłuży linię Wejherowo – Gdańsk, a 14 pojedzie 
zelektryfikowaną linią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Zakup realizowany będzie w formie dwóch przetargów.

Wsparcie, jakie z budżetu 
województwa otrzymują 
strażacy ochotnicy, to już 
pomorska tradycja. Każdego 
roku samorząd wojewódz-
twa pomorskiego wspiera 
służby ratunkowo-gaśnicze 
w wymianie sprzętu czy sa-
mochodów. Warto pamiętać, 
że strażacy ochotnicy bardzo 
często są pierwsi na miejscu 
zdarzenia i podejmują dzia-
łania ratownicze. Jednostki 
OSP działające w ramach 
Krajowego Systemy Ratow-

niczo-Gaśniczego są bardzo 
sprawne i dyspozycyjne. De-
cyzją radnych województwa, 
podjętą podczas posiedzenia 
Sejmiku w czerwcu br., stra-
żakom ochotnikom zostanie 
przekazane 506 tys. zł. Łącz-
nie, wsparcie otrzymają 182 
jednostki z 58 pomorskich 
gmin. Pieniądze będą pocho-
dzić ze środków własnych 
samorządu województwa.
Dzięki przekazanym środ-
kom, strażacy ochotnicy 
będą mogli zakupić nie-

zbędny w akcjach ratunko-
wych sprzęt. Chodzi tu na 
przykład o specjalistyczne 
aparaty oddechowe wraz 
z butlą kompozytową. Takich 
zestawów będzie łącznie 38. 
Strażacy wzbogacą się także 
o motopompy pływające 
i piły ratownicze. Podczas 
akcji bojowych bardzo 
często uszkodzone zostają 
mundury. Dlatego też, dzięki 
wsparciu, kupionych zostanie 
ponad 200 zestawów spe-
cjalnych mundurów.

Ponad Pół MiLiona ZłotycH dLa strażaków ocHotników
Ponad 500 tys. zł z budżetu województwa pomorskiego trafi do jednostek ochotniczej straży pożarnej w 58 gminach z całego regionu. dzięki temu kupione zostaną między innymi pompy, 
mundury i inny niezbędny w akcjach ratowniczych sprzęt.
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W klipie wzięła udział aktorka Katarzyna Figura. Premiera już w naj-
bliższą niedzielę tj. 1 sierpnia o godz. 20 na kanale YouTube. 
Przypomnijmy, że klip z coverem „Strangelove”, w wykonaniu wejhe-
rowskiego zespołu „Spirits in the forest”, który gra covery „Depeche 
Mode”, powstaje w oparciu o pomysł perkusisty wejherowianina Kor-
diana Sikorskiego. To on zaprosił Katarzynę Figurę do udziału w tym 
przedsięwzięciu. Zdjęcia z udziałem aktorki kręcone były w czerwcu 
na wejherowskim rynku i przyległych ulicach - Północnej, Wałowej 
i 12 Marca, w Pałacu Przebendowskich oraz w parku miejskim. 
Autorem scenariusza i reżyserem klipu jest Paweł Podolski. W ze-
spole „Spirits in the forest” występują: Kamil Podbielski – śpiew, kla-
wisze, Damian Podbielski - gitara, Artur Baranowski – gitara basowa 
i Kordian Sikorski – perkusja. Wejherowscy muzycy przygotowali już 
repertuar, z którym zamierzają koncertować w bieżącym sezonie.

jEst już ZaPowiEdź kLiPu 
„stangELovE” Z udZiałEM 
katarZyny Figury
MuZyka | ukazał się już trailer do klipu "strangelove" wejherow-
skiego zespołu „spirits in the forest”.

ReklaMa U/2021/DB

Biesiady Kaszubskie 
w Gniewinie

Gniewino | To, że kultura kaszubska przeżywa swój renesans nie trzeba dzisiaj nikomu 
przypominać. Niemal ze wszystkich powiatów dochodzą informacje o wydarzeniach 
kulturalnych kultywujących stare kaszubskie tradycje, kulinaria, czy język. 

Tym razem na biesiadę zaprasza 
Gniewino, gdzie można będzie popró-
bować dania rodem z naszego regio-
nu, posłuchać kapeli na żywo, a ko-
niec wziąć udział w zabawie taneczne. 

Przygotowanej przez restaurację Trzy 
Korony.

Wszystkie wspomniane wydarzenia 
zagoszczą w tej kaszubskiej miejsco-
wości 6 i 20 sierpnia bieżącego roku, 

między 20:00 a 23:00
Organizatorzy zapewniają wstęp wolny!
Partnerami wydarzenia są:
KGW Nadole, Mierzyno, Perlino, 

Rybno

Zamów nekrolog
lub kondolencje
w naszej gazecie

wyślij email:
d.bieszke@expressy.pl

lub zadzwoń:
660 731 138



Detoks skóry domowymi metodami

Oczyszczanie twarzy domowymi 
sposobami jest doskonałą alternaty-
wą dla drogich zabiegów kosmetycz-
nych i drogeryjnych kosmetyków. 

Aby zachować piękną i zdrową skó-
rę twarzy konieczne jest jej regular-
ne oczyszczanie. W skórze naszej 
twarzy kryją się bakterie i zarazki, 
ale również brud, który dostaje się 
w pory naszej skóry tworząc tzw. 
zaskórniki. Niedoskonałości skórne, 
pryszcze, zaskórniki, wągry, malino-

we nosy i cała reszta niedoskonało-
ści której chcemy uniknąć bardzo 
często wynika z nieprawidłowego 
dbania o czystość twarzy.

Słynna parówka to jeden z najsku-
teczniejszych sposobów wygładze-
nia i oczyszczenia skóry. Można ją 
także stosować w domu jako samo-
dzielny zabieg upiększający.

Przy wysokiej temperaturze pory 
skórne rozszerzają się, a zalegający 

w porach skórnych łój ulega upłyn-
nieniu. Tak rozpulchniona skóra jest 
świetnym podłożem do gruntowne-
go oczyszczenia przy pomocy: ma-
seczek, peelingów.

Wato też wiedzieć, że kąpiel paro-
wa nie jest jedynie oczyszczająco-
pielęgnacyjnym zabiegiem. Kąpiel 
parowa jest polecana również przez 
wielu lekarzy, ponieważ poprawia 
przypływ krwi oraz pobudza na-
czynka krwionośne do pracy oraz 

oczyszcza i udrażnia drogi oddecho-
we. Jest więc dodatkowo polecana 
osobom cierpiącym na katar, nie-
drożność czy też zapalenie zatok.

Kąpiel parowa twarzy nie jest zabie-
giem, który może być wykonywany 
bez ograniczeń. Częstotliwość za-
biegów zależy od typu skóry i pro-
blemów, jakie jej doskwierają.

Przy skórze normalnej wystarczy je-
den zabieg na 7-10 dni, a jeśli sucha 
i wrażliwa – jeden na dwa tygodnie. 
Jednak jeśli skóra jest tłusta, łojo-
tokowa czy trądzikowa, parówkę 
warto robić dwa, a nawet trzy razy 
w tygodniu.

Przy korzystaniu z tego typu kuracji 
mogą wystąpić przeciwwskazania

Raczej kąpiel parowa jest poleca-
na dla każdego przy każdym typie 
skóry, jednak w przypadku skóry 
bardzo wrażliwej lub alergicznej ką-
piel parową powinniśmy stosować 
w stopniu umiarkowanym i obser-
wować reakcje naszej twarzy. Z ką-
pieli parowej powinny zrezygnować 

osoby z cerą naczynkową oraz cier-
piące na: jaskrę, miażdżyce tętnic, 
poważne stany zapalne skóry oraz 
nadciśnienie tętnicze.

Propozycja parówki oczyszczającej 
pory. Taka parówka odblokowuje 
pory, pozostawiając skórę odświe-
żoną i nawilżoną.

Składniki:

3 szklanki (700 ml) wody destylo-
wanej 1⁄4 szklanki (60 ml) octu jabł-
kowego

1 łyżeczka lawendy•	
1 łyżeczka rozmarynu•	
1 łyżeczka rumianku•	

Przygotowanie:

Wodę zagotować i przelać do miski.
Dodać zioła i ocet. Odstawić na kilka 
minut. Sposób użycia: miskę umie-
ścić w miejscu, gdzie można wygod-
nie usiąść i pochylać się nad nią przez 
co najmniej 10 minut. Twarz ustawić 
nad parą. Przykryć głowę ręcznikiem 
i spokojnie głęboko oddychać.

/GA/
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Ciekawostka
Czy wiesz, że warto sięgać po bób, jeśli 
chcemy uniknąć zakwaszenia orga-
nizmu? Co więcej, warzywo to może 
wspomóc dietę odchudzającą, polecany 
jest także osobom mającym problem 
z chorobami układu krążenia. 

fot. freepik.com
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Aromaterapia – leczące zapachy

Aromaterapia i działanie olejków 
eterycznych. Najtrafniejszą defi-
nicją aromaterapii będzie chyba 
określenie jej jako działania mają-
cego na celu uzyskanie pozytyw-
nego wpływu zapachu na orga-
nizm człowieka. 

Przyczyniają się do tego specjal-
ne substancje wytwarzane przez 
rośliny – olejki eteryczne. Ich od-
działywanie przejawiać się może 
nie tylko odpowiednim stanem 
emocjonalnym i samopoczuciem 
pacjenta poddanego aromaterapii, 
ale mogą też działać bakteriobój-

czo, przeciwzapalnie, rozgrzewa-
jąco i rozkurczająco. Przywracają 
równowagę, pobudzają odporność, 
czasami nawet likwidują dolegli-
wości miejscowe i leczą przeróżne 
schorzenia.
Pierwsze wzmianki na temat olejków 
eterycznych zawierają zarówno egip-
skie papirusy, jak i antyczne chińskie 
recepty. Legendy mówią o słynnej 
Kleopatrze, która leczyła bezsenność 
płatkami róż wkładanymi na noc do 
poduszek a także o francuzie Gate-
fosse, który używał olejku lawendo-
wego do kojenia ran żołnierzy w cza-
sie pierwszej wojny światowej.

Do Polski aromaterapia dotarła na 
początku lat 90-tych i od tej pory 
cieszy się coraz większą popu-
larnością jako metoda lecznicza. 
Szczególny jej renesans daje się 
zauważyć w Europie Zachodniej, 
Stanach Zjednoczonych oraz Ja-
ponii. Do rozkwitu tak dużego 
zainteresowania przyczynia się za-
pewne fakt, że do stosowania te-
rapii zapachem podczas zabiegów 
w gabinetach używa się wyłącznie 
substancji roślinnych czystych i na-
turalnych. Poza tym oczywiście wi-
doczne są szybkie efekty i wysoka 
skuteczność leczenia aromatem, 
wydobywanym z olejków zarówno 
w samym leczeniu, jak i w profilak-
tyce zdrowotnej.
Aromaterapię, która łączy w sobie 
medycynę naturalną i zielarstwo 
z dużym powodzeniem można sto-
sować również w warunkach do-
mowych. Substancje zapachowe 
uzyskane z olejków eterycznych 
pochodzenia roślinnego można 
wprowadzać do organizmu różny-

mi sposobami. Jednym z nich jest 
inhalacja, która daje możliwość od-
działywania poprzez układ odde-
chowy. Aplikacja jest bardzo pro-
sta: posługując się tzw. kominkami 
aromaterapeutycznymi – podgrze-
wamy miseczkę z mieszanką olej-
ku (ok. 5 kropli) i przegotowanej, 
gorącej wody. Olejek odparowuje 
i rozprasza się w pomieszczeniu.
Zamiast olejku można użyć spe-
cjalnych kadzidełek bambuso-
wych. W swym składzie zawierają 
one pachnącą żywicę, zmielone 
drewno sandałowe, węgiel drzew-
ny i olejki eteryczne. Kadzideł-
ko wypala się w czasie około 30 
minut i w zależności od rodzaju 
zapachu może mieć działanie 
odprężające lub sprzyjające kon-
centracji. Oprócz kadzidełek i ko-
minków aromaterapeutycznych 
innym domowym sposobem jest 
nasączanie olejkami eterycznymi 
mieszanki płatków kwiatów, su-
szonych owoców i liści, tzw. po-
t-pourri. Wystarczy co jakiś czas 

skrapiać 3-4 garści tej kompozycji 
20 kroplami olejków.

Na organizm można oddziaływać 
dobroczynnymi zapachami olej-
ków eterycznych również przez 
skórę, za pomocą np. kąpieli, kom-
presów lub masażu. Przed kąpielą 
leczniczą bierzemy zwykłą kąpiel, 
następnie do wanny wkrapiamy 
około 10-15 kropli wybranego olej-
ku i dokładnie mieszamy. Taka ką-
piel powinna trwać około 15 do 30 
minut i być powtarzana nawet kil-
ka razy w tygodniu – w zależności 
od indywidualnych potrzeb. Ką-
piele terapeutyczne z dodatkiem 
olejków eterycznych wspomagają 
leczenie chorób krążenia i skór-
nych, leczą bezsenność, relaksują, 
łagodzą ból.
Nasze samopoczucie zdecydowa-
nie może poprawić również inna, 
bardzo popularna metoda aro-
materapii jaką jest masaż. Jednak 
taki zabieg najlepiej powierzyć już 
specjaliście.

Jedną z wielu mitologicznych historii 
jest ta o narodzeniu zmysłowej Afro-
dyty w pianie morskiej u wybrzeży 
Cypru. Afrodyzjaki nazwę swą za-
wdzięczają właśnie tej greckiej bogini 
piękna, miłości i pożądania.

 Są to – ogólnie ujmując – środki po-
budzające seksualnie. Znane od naj-
dawniejszych czasów we wszystkich 
kulturach, według niektórych mają 
magiczną moc. Mogą przede wszyst-
kim rozbudzać zmysłowość, wzma-
gać doznania i poprawiać sprawność 
seksualną, ale nie tylko. Wpływają 
bowiem także pozytywnie na samo-
poczucie i dodają sił witalnych.

W dawnych czasach z afrodyzjakami 
mylono mikstury przyrządzane przez 
czarownice, ale nie będziemy tutaj 
udowadniać magicznego działania ro-
gów nosorożca, żółci hieny czy ogona 
krokodyla, zajmiemy się natomiast 
czymś zdecydowanie mniej egzotycz-
nym. Nie każdy z nas bowiem wie, że 
afrodyzjaki można pozyskać z roślin, 
owoców, przypraw czy minerałów 
łatwo dostępnych i używanych na co 
dzień w naszej kuchni. Cała sztuka 
polega na tym, aby odpowiednio je 
zestawić i zadbać o ich wykwintne, 
oryginalne przyrządzenie i podanie.

Pora wyszczególnić konkretne produkty, 
które powodują przypływ energii, dzia-
łają na kobiecy seksapil i męską poten-
cję, relaksują lub rozgrzewają zmysły.

Wśród owoców są to: banany, melo-
ny, awokado, brzoskwinie i morele – 
najlepiej jedzone na deser. Podobno 
ananas w zestawie z chili i miodem 
jest w stanie zdziałać wręcz cuda na-
wet u tych, których siły nawet nieco 
opadły.

Z warzyw – należy koniecznie wy-
bierać te najbardziej obfitujące w wi-
taminy i mikroelementy, np. seler 
(wskazana surówka lub sok ze świe-

żego selera), sałata, papryka, bakła-
żan, korzeń pietruszki, a także chrzan 
i czosnek. Do tego nie należy zapomi-
nać o grzybach, głównie prawdziw-
kach i smardzach.

Do mięs oprócz dań z drobiu i zajęcy 
do afrodyzjaków zalicza się również 
podroby, takie jak nerki, flaki i wą-
troba.

Silne działanie pobudzające dzię-

ki dużej zawartości potasu i innych 
rzadkich minerałów mają owoce 
morza: ostrygi, krewetki, homary, ka-
wior, a z ryb szczególnie łosoś, pstrąg, 
sola i sandacz.

W każdej kuchni nie może nigdy za-
braknąć przypraw. Do tych, które naj-
bardziej poprawiają krążenie, jak też 
przyspieszają przemianę materii nale-
żą: chili, świeża bazylia, cynamon, cur-
ry, imbir, kolendra, szafran, kardamon 

(również w zestawie np. z kawą), gałka 
muszkatołowa, pieprz czarny oraz ko-
rzeń żeń-szenia. Żeń-szeń to w ogóle 
niezwykła, azjatycka roślina, uważana 
wręcz za roślinę miłości. Niektórzy 
twierdzą, że palona, żuta, w formie 
wyciągu lub eliksiru albo na przykład 
wypijana jako herbata – pozwala na 
wydłużenie miłosnych rozkoszy.

Jajka– ale nie gotowane na twardo, 
tylko najwyżej lekko ścięte są również 
zaliczane do afrodyzjaków, zdecydo-
wanie wpływających na potencję. 
Istnieje legenda, że słynny Don Juan 
miał zwyczaj zjadać na śniadanie 
omlet przyrządzony aż z 10 jaj.

Do napojów delikatnie pobudzają-
cych pożądanie należą głównie soki 
z ananasa i świeżego selera, lekkie 
wina i szampan w małych ilościach 
oraz np. węgierski tokaj. Kawa, cze-
kolada i kakao niewątpliwie prócz 
rozkoszy dla zmysłów mogą wśród 
napojów stanowić również rozkosz 
dla podniebienia.

Z innych dodatków działanie afrody-
zyjne mają również: wanilia, miód, 
musztarda i orzechy włoskie. Orze-
chy obniżają także poziom choleste-
rolu i mają właściwości zwalczające 
dolegliwości związane z rakiem.

Z taką wiedzą i przy wyborze takich 
produktów, a najlepiej w wysublimo-
wanym smakowo i umiejętnym ich 
połączeniu – wprowadzimy nie tylko 
urozmaicenie i ożywienie w naszej 
kuchni, ale równocześnie sypialni.

Afrodyzjaki czyli kuchnia i erotyka
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Masaż to specyficzny zabieg fizjoterapeu-
tyczny, będący równocześnie jedną z naj-
starszych dziedzin w medycynie. 

W swej podstawowej, klasycznej formie 
charakteryzuje się wykonywaniem ręko-
ma pewnych określonych ruchów roz-
cierających, ugniatających i oklepujących 
ciało. Zabiegi masujące wykonuje się w ce-
lach leczniczych, relaksacyjnych, wyszczu-
plających lub pobudzających do wysiłku 
mięśnie. Metod wykonywania masażu jest 
bardzo dużo, a każda z nich powinna być 
dostosowana do indywidualnych potrzeb 
pacjenta i jego oczekiwań.

W czasach starożytnych masaż stanowił 
uzupełnienie obrzędów religijnych, a w In-
diach i Chinach już trzy tysiące lat p.n.e. był 
stosowany jako naturalna metoda leczni-
cza. Formę masażu miało natłuszczanie 
oliwką ciał greckich sportowców przed 
zawodami, w których brali udział pod-
czas igrzysk olimpijskich. Jedna z historii 
zapisanych w kronikach historycznych 
Rzymu opowiada o tym, że Juliusz Cezar 
leczył za pomocą masażu dolegliwości 
związane z atakami rwy kulszowej. Do 
rozwoju badań nad technikami, fizjologią 

i dobroczynnym wpływie masażu w bar-
dzo dużym stopniu przyczynili się lekarze: 
Ambroży Paré (XVI wiek), Friedrich Hoff-
man (XVII wiek) oraz Per Henrik Ling i Jo-
han Mezger (XIX wiek). Wśród Polaków 
znaczącą wiedzę na temat masażu roz-
szerzył Izydor Zabłudowski. Dzięki niemu 
i jego pracom naukowo-badawczym ta 
dyscyplina wiedzy lekarskiej na początku 
XIX wieku zdobyła wysoką rangę wśród 
innych działów medycznych, jak również 
poziom uniwersytecki.

Obecnie można zauważyć prawdziwy 
renesans naturalnych metod leczniczych 
w ogóle, w tym właśnie masażu. Prowa-
dzone są liczne badania nad jego oddzia-
ływaniem na człowieka, bardzo popular-
ne są też różnorakie szkolenia w zakresie 
masażu, jakie są organizowane prawie we 
wszystkich państwach europejskich.

Jakie właściwości ma masaż? Dobroczyn-
na siła fachowego dotyku może przy-
czynić się do zdecydowanej poprawy 
psychofizycznej sprawności pacjenta. 
Masaże lecznicze można stosować w le-
czeniu schorzeń z dziedziny np. neuro-
logii, ortopedii i chorób wewnętrznych. 

W zależności od rodzaju wykonywanych 
przez masażystę ruchów – masaż ma na-
stępujące moce uzdrawiające: poprawia 
krążenie, pobudza przemianę materii, 
usuwa toksyny z organizmu, zmniejsza 
obrzęki. Może również ujędrnić skórę, 
złagodzić ból, wyeliminować stres, zre-
laksować i zregenerować organizm.

Istnieje bardzo dużo rodzajów i technik 
masażu. Wśród najbardziej znanych zna-
lazły się: masaże klasyczne, relaksacyjne, 
wyszczuplające, aromaterapeutyczne, 
limfatyczne czy hydromasaże. Skupmy się 
na bardziej szczegółowym opisie dwóch 
technik wykonywania masażu – popular-
nych i cenionych przez klientów gabine-
tów zabiegowych.

Najbardziej popularne techniki masażu to:

Masaże klasyczne to takie, podczas któ-
rych masażyści za pomocą odpowiednie-
go głaskania, rozcierania i uciskania oraz 
przy użyciu środka ułatwiającego masaż 
(np. oliwki lub kremu do masażu) dopro-
wadzają do zmniejszenia napięcia (głow-
nie w kręgosłupie i karku). Tego typu 
masaże poprawiają również wygląd skóry 
– staje się ona dotleniona i lepiej ukrwio-
na. Stosowany regularnie, zdecydowanie 
polepsza samopoczucie i może leczyć 
zwyrodnienia układu kostnego.

Masaże relaksacyjne przede wszystkim 
mają za zadanie spowodować odpręże-
nie napiętych mięśni, które w wyniku 
np. stresującego trybu życia są sztywne 
a przez to są też nierzadko przyczyną 
bólu. Podstawową zaletą tego typu ma-
sażu jest pobudzenie mięśni i układu 
krążenia, likwidacja napięcia zarówno 
fizycznego, jak i psychicznego oraz cał-
kowite rozluźnienie, odprężenie, regene-
racja i relaks. Fachowiec szkolony w ma-
sażu relaksacyjnym wykonuje powolne, 
łagodne, rytmiczne ruchy, a sam zabieg 
jest bezpieczny i mogą z niego skorzystać 
wszyscy, niezależnie od płci i wieku.

Masaż – relaksuje i uzdrawia

OgłOszenie 174/2021/DB

Kosmetyki naturalne podbijają rynek

Kosmetyki naturalne coraz bardziej zaczynają być popularne ze 
względu na świadomość ludzi na temat zdrowego stylu życia. 
Coraz bardziej sięgamy po produkty z dobrym składem 
a przede wszystkim ze składnikami naturalnymi, które w lep-
szy sposób wpływają na wygląd i stan skóry. Odżywiona 
i pięknie wyglądająca skóra to kwestia codziennej pielęgna-
cji, której powinniśmy dostarczać jak najlepszych składników 
odżywczych takich jak witamina B i E.
Kosmetyki naturalne to kosmetyki, które w swoim składzie 
posiadają 95% składników pochodzenia naturalnego. Naj-
ważniejszą kwestią są substancję przyjazne dla skóry poprzez 
stosowanie naturalnych składników myjących, zapachów czy 
emulgatorów bezpiecznie pozyskiwanych ze środowiska na-
turalnego. Ich naturalny skład nie powoduję podrażnień, wy-
sypek, nie przesusza skóry, nie wywołuje alergii czy innych 
skutków ubocznych związanych z pogorszeniem się bariery 
ochronnej skóry. Kosmetyki naturalne wytwarzane są w od-
powiednich warunkach bez użycia maszyn w procesie ko-
rzystniejszym dla natury, a tym samym dla zwierząt, poprzez 
rezygnację z testów na zwierzętach.
Naturalne kosmetyki i ich prosty skład to istotna zaleta, która 
odróżnia ich od kosmetyków drogeryjnych. Najważniejszy-
mi składnikami w kosmetyków naturalnych są surowce po-
chodzenia roślinnego otrzymywane z różnych części roślin 
w tym ich pestek, nasion, kwiatów czy owoców. Pochodzenie 
naturalne zapewnia możliwość tłoczenia ich na zimno, dzięki 
czemu niepoddawane są procesowi rafinacji, co gwarantuję 
zachowanie w nich wartości naturalnych. Najpopularniejszy-
mi olejami roślinnymi stosowanych w kosmetykach natural-
nych są olej arganowy, olej kokosowy, olej bawełniany, olej 
z drzewa herbacianego. Ekstrakty roślinne posiadają czynniki 
aktywne, które mają właściwości przeciwzapalne, przeciw-
trądzikowe czy przeciwgrzybicze. 
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Witamina C na rozjaśnianie włosów

Domowe rozjaśnianie włosów 
sprawdzi się tylko w przypadku 
włosów delikatnych, o naturalnych 
jasnych odcieniach. Raczej nie da 
się rozjaśnić ciemnych włosów 
w domu do blondu. 

Można uzyskać jaśniejsze refleksji, 
w przypadku włosów brązowych 
koloru jaśniejszego brązu. Nie 
wierzmy jednak w zapewnienia, 
że z brunetki staniemy się blon-
dynką. Liczmy raczej na subtelny 
efekt rozjaśnienia i uzyskania de-
likatnych refleksów. Jakimi spo-
sobami? Witamina C do rozjaśnia-

nia włosów Jak rozjaśnić włosy 
w domu? Pomocna może być wita-
mina C, która ma w składzie kwas 
cytrynowy, wykazujący, między 
innymi, działanie rozjaśniające na 
włosy. Jak stosować witaminę C? 
To proste, rozgniatamy tabletkę, 
rozpuszczamy w przegotowanej 
wodzie i pryskamy tak przygoto-
waną miksturą całą powierzchnię 
włosów. Po kilkudziesięciu mi-
nutach myjemy włosy. Jeśli jest 
ciepło, warto wystawić głowę na 
działanie promieni słonecznych, 
co pozwoli uzyskać jeszcze lepszy 
efekt rozjaśnienia włosów.

Chyba najlepiej znany sposób na 
rozjaśnianie włosów to zastosowa-
nie soku z cytryny, który pozwala 
zmienić pH włosów. Jednak de-
cydując się na tę metodę, warto 
zachować ostrożność, sok cytryno-
wy może działać zbyt intensywnie 
i drażniąco. Eksperci polecają połą-
czenie soku z odżywką czy z olejem 
kokosowym. W ten sposób można 
uzyskać odżywcze i ochronne dzia-
łanie w połączeniu z możliwością 
rozjaśniania włosów. Tak przygo-
towaną odżywkę nakładamy na 
włosy po umyciu i pozostawiamy 
na kilka minut, a następnie spłuku-

jemy. Można też połączyć sok z cy-
tryny z wodą, to będzie najprostsza 
metoda. Przelewając miksturę do 
butelki z atomizerem, po prostu 
spryskujemy włosy na całej długo-

ści. Zostawiamy na kilkadziesiąt 
minut, najlepiej pozwolić włosom 
wyschnąć na słońcu. Ciepło zinten-
syfikuje działanie soku z cytryną.

Źródło: Kobieta po 30

Otyłych przybywa z roku na rok. 
Inaczej niż w przypadku tradycyj-
nych epidemii na zbędne kilogra-
my najczęściej pracujemy sami. Nie 
pomoże dieta cud, bo nierozsądne 
odchudzanie nie tylko gwarantuje 
efekt jo-jo, ale może prowadzić do 
poważnych chorób.

Szkoda, że nie wszyscy wiedzą, co 
dzieje się w organizmach ludzi oty-
łych. Przede wszystkim serce pra-
cuje z coraz większym trudem, ko-
mórki łakną więcej insuliny, narządy 
wewnętrzne otacza coraz grubsza 
tkanka tłuszczowa, a ciśnienie krwi 
w naczyniach wzrasta. Nadmier-
na tusza odbiera radość życia i jest 
przyczyną wielu chorób: układu krą-
żenia, oddechowego, cukrzycy typu 
II, nadciśnienia tętniczego, niektó-
rych nowotworów.

Winowajcą mogą być geny, hormo-
ny i neuroprzekaźniki – substancje 
odpowiadające za procesy zacho-
dzące w mózgu. To one mają wpływ 
na powstawanie uczucia głodu 
i sytości oraz szybkość przemiany 
materii. Osoby otyłe mają spowol-
nioną przemianę materii, wykazują 
niskie procesy oksydacji tłuszczu 
oraz niski poziom leptyny w surowi-
cy. Leptyna wysyła do mózgu infor-
mację, że jesteśmy najedzeni. Gdy 
już osiągniemy właściwy dla siebie 
poziom tkanki tłuszczowej, leptyna ( 
przynajmniej teoretycznie) wydziela 
się obficiej i szybciej, dzięki czemu 
szybciej czujemy się syci. Problem 
pojawia się, gdy wydzielanie leptyny 
jest zaburzone albo gdy recepto-
ry odbierające sygnały o poziomie 
tego hormonu tracą wrażliwość. Do-
datkowo po przekroczeniu pewnej 
granicy ilości tłuszczu wrażliwość 
na leptynę spada i coraz trudniej za-
spokoić nam głód. Co więcej, poziom 

leptyny spada w czasie odchudzania, 
o czym niewiele osób wie. Niedobór 
leptyny powoduje zaś pobudzenie 
tych obszarów mózgu, które odpo-
wiadają za reakcje na kolor i zapach 
jedzenia. 

Jemy za dużo. O naszą codzienną die-
tę zadbał przemysł spożywczy, który 
wybiela mąkę, oczyszcza ryż, smaży 
w głębokim tłuszczu i niemalże do 
wszystkiego dodaje rafinowany cu-
kier; jednym słowem – zwiększa kalo-
ryczność jedzenia.

Jemy za tłusto i za słodko. Zazwy-
czaj naszym wrogiem jest duża ilość 
tłuszczu i cukru w diecie (a do tego 
brak odpowiedniego wysiłku fizycz-
nego). To najbardziej skuteczna 
mikstura potęgująca proces tycia. 
Cukier, aktywując insulinę, wyzwala 
wszystkie niezbędne reakcje meta-
boliczne, by skutecznie zmagazyno-
wać spożyty tłuszcz w komórkach. 
Zgubne zatem jest popijanie tłustych 
potraw słodkimi napojami, a także 
częste sięganie po słodycze. Mamy 
fruktozowy problem. 

Jemy za często. Wiele osób pomija 
śniadania, za to pojada często mię-
dzy posiłkami i objada się wieczorem. 
Jedzenie wysokoenergetycznych po-
traw przed snem powoduje, że wsta-
jemy z wrażeniem pełnego żołądka 
i nie mamy apetytu na poranny posi-
łek. Wydłużająca się przerwa pomię-
dzy ostatnim posiłkiem wieczornym 
a pierwszym porannym powoduje 
zwiększenie procentowej zawartości 
tkanki tłuszczowej oraz spowolnienie 
metabolizmu. Jest to spowodowane 
próbami oszczędzenia przez nasz 
organizm energii. Tak więc jedzenie 
2-3 posiłków (śniadanie, obiad i lekka 
kolacja) dziennie wpływa korzystniej 
niż 6-8 posiłków.

Diety odchudzające są objętościowo 
mniejsze niż zwykle zjadane posiłki. 
Ale nasz organizm nie wie, że usiłu-
jemy z wielką determinacją i samoza-
parciem zrzucić kilka kilogramów i re-
aguje tak, jakbyśmy głodowali, więc 
przestawia się na tryb „głodowy”. 
Oznacza to, że przemiana materii 
ulega spowolnieniu, więc zużywamy 
mniej energii, czyli spalmy mniej ka-
lorii. Złą nowiną jest, że tempo prze-
miany materii może pozostać spo-
wolnione jeszcze przez kilka miesięcy 
po powrocie do normalnego sposobu 
odżywiania. Tłumaczy to fakt, dlacze-
go po diecie-cud bardzo łatwo odzy-
skać utracone kilogramy.

Rozwiązaniem problemu nadwagi 
nie jest głodzenie się, ale prowadze-
nie zdrowego trybu życia. Połączenie 
diety niskotłuszczowej z ćwiczeniami 
fizycznymi utrzymuje przemianę ma-
terii na wysokim poziomie i pozwala 
osiągnąć trwały efekt odchudzania.

Po pierwsze spokój i relaks... Zdarza 
się, że nadmierny stres i problemy 
emocjonalne są przyczyną nadwagi. 

Jedzenie może stać się rekompensatą 
dla kłopotów i problemów codzien-
nego dnia. Należy jeść posiłek wolno 
i dobrze przeżuwać. 

Przede wszystkim należy raz na za-
wsze pożegnać przekąski. Zasto-
sowanie tej zasady sprawi, że dwie 
trzecie osób z nadwagą wróci do pra-
widłowej masy ciała.

Jeść 2-3 posiłki dziennie. Porządne 
śniadanie, umiarkowany obiad i lek-
kostrawną kolację (bądź zrezygnuj 
z kolacji). Wieczorem sięgaj po owoce 
lub warzywa.

Pić wodę. Około dwa litry wody nie-
gazowanej dziennie, a oczyścisz or-
ganizm z toksyn i… wypełnisz żołą-
dek, przez co uczucie głodu znacznie 
się zmniejszy. Nie pij wody w trakcie 
posiłków, bo w ten sposób wydłużysz 
trawienie! Nie pij napojów gazowa-
nych, soków czy kawy, bo potęgują 
uczucie głodu i wypaczają apetyt. 
Napoje słodzone są przyczyną przy-
bierania na wadze. W ciągu minuty 
spożywasz więcej kalorii, pijąc sok, 

niż jedząc jabłko! Używaj mniej tłusz-
czu i zrezygnuj z pokarmów o wyso-
kiej zawartości cukru.

Spożywać potrawy bogate w błonnik. 
Dodatkowe 14 g błonnika dziennie 
prowadzi do 10 proc. spadku spoży-
cia kalorii oraz utraty masy ciała o 1,9 
kg w ciągu 3,8 miesiąca. Szklanka 
ugotowanej soczewicy dostarcza 15 
mg błonnika, a pięć kromek pełno-
ziarnistego pieczywa ma tyle samo 
błonnika co 40 kromek białego. Po-
marańcza ma tyle błonnika co pięć 
szklanek soku pomarańczowego.

Choć to trudne, należy zrezygnować 
z pikantnych przypraw i soli. Pikantne 
przyprawy, takie jak chilli, pieprz czar-
ny, wzmagają apetyt, a sól zatrzymuje 
wodę w organizmie.

Odchudzanie to nie tylko dieta, ale tak-
że ćwiczenia. Poświęć co najmniej 45 
minut dziennie na wysiłkowe ćwicze-
nia fizyczne, które sprawiają ci przy-
jemność. Skorzystaj z porady lekarza 
i psychologa, jeżeli jest to potrzebne.

GA
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Coraz więcej cudzoziemców na Pomorzu
sPołeczeńsTwo | Przeszło 52 tys. obcokrajowców było zgłoszonych do ubezpie-
czeń społecznych w pomorskich placówkach ZUS na koniec czerwca tego roku. 

Oznacza to, że w pierwszym półroczu 2021 r. przybyło 
ich ponad 7,6 tys. W gdańskim oddziale Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych zarejestrowanych było blisko 45,5 
tys., a w słupskim ponad 6,6 tys. cudzoziemców.

Liczba obcokrajowców, którzy mają najkorzystniej-
szą z umów, czyli umowę o pracę, przekroczyła 25 tys., 
podczas gdy na 31 marca było ich blisko 23,2 tys., zaś na 
koniec ubiegłego roku ponad 21,9 tys. Przybyło również 
cudzoziemców prowadzących własną działalność gospo-
darczą. Ich liczba wzrosła z 1318 na koniec grudnia 2020 
r. do 1361 na koniec czerwca tego roku. 

Pozostali przybysze z zagranicy zatrudnieni są na inne-
go rodzaju oskładkowanych umowach, np. zleceniu.

Zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych w oddziałach 
ZUS w Gdańsku i w Słupsku obcokrajowcy pochodzą 
ze 100. państw. Na koniec czerwca najwięcej było wśród 
nich obywateli Ukrainy – prawie 39,8 tys. To oznacza, że 
w tylko drugim kwartale tego roku przybyło ich ponad 6 
tysięcy. Drugą grupę stanowiło ponad 3,6 tys. obywateli 

Białorusi, których od końca grudnia 2021 r. przybyło po-
nad czterystu. Pierwszą piątkę zamykali posiadacze pasz-
portów: Rosji (1013), Gruzji (964) i Mołdawii (842). 

Pomorze wybierają także mieszkańcy odleglejszych 
państw. Ubezpieczonych w pomorskich oddziałach ZUS 
było np. po 3. obywateli Nigerii i Urugwaju, a także po 4 
obywateli Boliwii, Kambodży, Korei, Libii, Arabii Saudyj-
skiej, Tajwanu oraz Wybrzeża Kości Słoniowej. 

Rzeczywista liczba obywateli obcych państw pracują-
cych w naszym województwie może być wyższa, ponie-
waż część z nich nie ma ubezpieczenia w ZUS. Dzieje się 
tak z powodu pracy w szarej strefie lub też z uwagi na 
zatrudnienie na nieoskładkowanych umowach lub pod-
leganiu ubezpieczeniom w KRUS. 

Poza sytuacją, gdy wyklucza to umowa między Polską 
a krajem macierzystym pracownika, zatrudniony w Pol-
sce przez polskiego pracodawcę cudzoziemiec podlega 
ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

Źródło:/GA ZUS 

W minione niedzielne popołudnie, na małej scenie wystąpił 
znany wejherowski artysta - Andrzej Marczyński. Gitarzy-
sta, tekściarz, kompozytor i wykonawca po raz kolejny za-
czarował słuchaczy. Jego utwory są klimatyczne, a kto lubi 
poezję śpiewaną, ten z pewnością zachwycił się czarem 
i estetyką tych piosenek.
Przypomnijmy, że w każdą niedzielę w Parku Miejskim 
w Wejherowie odbywają się koncerty muzyczne różnych 
wykonawców uprawiających różne style muzyki. Każde 
występy cieszą się dużym zainteresowaniem i gromadzą 
dużą ilość słuchaczy w różnym wieku. 
W przyszłą niedzielę, 1 sierpnia na scenie usłuszymy Pawła 
Nowaka Klezmoret.

koncErt andrZEja 
MarcZyńskiEgo 
w wEjHErowskiM Parku
kuLtura | wakacyjne koncerty plenerowe w wejherow-
skim parku gromadzą wielu mieszkańców i turystów 
spragnionych muzycznych doznań. 

fot. UM Wejherowo
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Prace w skateparku zakończone 
przed terminem RedA | Redzcy miłośnicy jazdy na deskorolce powrócili do 

wyremontowanego skateparku. W związku z prowadzoną 
modernizacją od 28 czerwca obiekt był nieczynny. 

Prace zakończyły się trzy tygodnie 
wcześniej niż planowano.

- Po 10 latach intensywnej eksploata-
cji elementy obiektu w sposób naturalny 
się zużyły, stąd konieczność moderniza-
cji, której celem jest przede wszystkim 
poprawa bezpieczeństwa użytkowników 
i dostosowanie skateparku do nowych 
trendów – mówił w czerwcu Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy.

Głównym elementem robót była wy-
miana starej nawierzchni z kostki beto-
nowej na gładką, jednolitą powierzch-
nię. Poprawiono też stan przeszkód, 
zainstalowano nowe elementy i napra-
wiono ogrodzenie wokół obiektu.

Realizację inwestycji miasto zleciło 
firmie specjalizującej się w tego typu 
obiektach. Niestety, długie terminy 
oczekiwania sprawiły, że remont zbiegł 
się w czasie z wakacjami. 

- Pogoda sprzyjała, nie pojawiły się 
żadne niespodziewane przeszkody, 
więc prace zakończono znacznie wcze-
śniej, niż przewidywała umowa. Zapra-
szamy wszystkich chętnych do nowego, 
bezpieczniejszego skateparku w Miej-
skim Parku Rodzinnym – dodaje za-
stępca burmistrza Halina Grzeszczuk.

 Koszt inwestycji wyniósł 150 tysięcy 
złotych i został sfinansowany w całości 
z budżetu Miasta Redy.fo
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OgłOszenie 187/2021/DB

OgłOszenie
WÓJTA gMinY gnieWinO

na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 
39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę gminy gniewino uchwał:

- nr XXV/211/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
obrębu Perlino w gminie gniewino,

- nr XXV/212/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentów obrębu Chynowie w gminie gniewino,

a także o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących w/w zmian projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.

załączniki graficzne do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice zmian planów są eksponowane na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy 
gniewino.

zainteresowani mogą składać wnioski do zmian planów miejscowych w formie papierowej lub elektronicznej:  
- w formie pisemnej do Wójta gminy gniewino na adres Urząd gminy gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 gniewino, 
- w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu gminy gniewino na platformie ePUaP2 lub na adres mailowy gniewino@gniewino.pl,

w terminie do dnia  20 sierpnia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
(Dz. Urz. Ue l nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (zwane RODO), informuję że: administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Urząd gminy gniewino z siedzibą w gniewinie przy ul. Pomorskiej 8, 84-250 gniewino reprezentowany przez Wójta gminy gniewino, adres 
kontaktowy e-mail: gniewino@gniewino.pl, tel. +48 58 676 76 77. administrator Danych zgodnie z art. 37 RODO wyznaczył inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych podopiecznych danych 
osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. kontakt z inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ug 
gniewino; e-mail: inspektorodo@gniewino.pl lub pisemnie na adres Urzędu gminy gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 gniewino z dopiskiem „inspektor Ochrony 
Danych”. szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd gminy gniewino znajdują się na stronie: https://www.bip.gniewino.pl/.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W związku z przetwarzaniem 
przez wójta (…) danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, (…), prawo, o którym 
mowa w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), (…), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
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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 
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Picie piwa 
odpowiada za wzrost 
spożycia alkoholu.

Około 55 proc. etanolu, który trafia do organizmu 
polskiego społeczeństwa pochodzi właśnie z piwa 
– wynika z najnowszego raportu „Polska zalana pi-
wem” przygotowanego przez ekspertów na zlecenie 
Instytutu Jagiellońskiego.

Raport „Polska zalana piwem. Analiza ewolucji mo-
delu spożycia alkoholu w Polsce - przyczyny i skutki” 
przedstawiono na konferencji prasowej z udziałem 
autorów opracowania.

„Europa jest najbardziej zalkoholizowanym konty-
nentem na świecie, a Polska nie ustępuje w tej sta-
tystyce innym krajom” - mówi dr Katarzyna Obłą-
kowska, socjolog i współautorka raportu. Dodaje, że 
Polacy stali się już europejskim liderem w piciu piwa. 
„Od 30 lat obserwujemy wzrost spożywania piwa 
w Polsce i ten fakt wygenerował wzrost ilości czyste-
go alkoholu spożywanego per capita (red. na osobę)” 
- podkreśla. Z danych PARPA wynika, że w 1992 r 
było to 38,6 l na osobę a w 2019 - do 97,1 l na osobę. 
Statystycznie każdy Polak, także ten nowo narodzony, 
wypija rocznie 194 puszki/butelki piwa o poj. 0,5 l.

Jak informuje raport, piwo odpowiada za spożycie 
5,34 l czystego alkoholu na głowę statystycznego Po-
laka rocznie, podczas gdy wyroby spirytusowe za 3,7 
l, a wina i miody pitne za 0,74 l.

„Szczególnie przemysł piwny wkłada wiele wy-
siłku, aby tworzyć wokół spożycia alkoholu aurę 
atrakcyjności i rozrywki, ukrywając, zresztą bar-
dzo skutecznie, wszelkie negatywne aspekty picia” 
- wskazuje dr Artur Bartoszewicz, ekonomista ze 
Szkoły Głównej Handlowej, współtwórca opraco-
wania. „Wystarczy spojrzeć np. na długie pasma 
reklamowe towarzyszące wydarzeniom sportowym, 
które identyfikują piwo jako produkt niezbędny 
nam do życia” - zaznacza ekspert.

Karygodne - zdaniem autorów raportu - jest 
umożliwienie browarom sponsoringu prestiżo-
wych imprez sportowych, co w efekcie prowadzi do 
skojarzenia picia piwa, szczególnie przez młodych 
ludzi, z tężyzna fizyczną, zdrowiem, osiąganiem 
sukcesów i popularnością. Jak wskazują dane, to 
po piwo młodzież sięga najczęściej i to właśnie ono 
jest napojem inicjacji alkoholowej nastolatków. 
Następuje ona już w wieku 12-13 lat.

W opinii dr Bartoszewicza niepokojącym sygna-

łem jest, że większość polskiego społeczeństwa nie 
identyfikuje piwa z alkoholem. Tylko 46 proc. do-
rosłej populacji postrzega je w ten sposób. Polacy 
utożsamiają alkohol z wyrobami spirytusowymi 
(wódka, whisky).

Eksperci podkreślają, że piwo to też alkohol. Ich 
sprzeciw budzi fakt, że jedynie producenci piwa 
mogą reklamować swoje wyroby, co umożliwiły za-
pisy ustawowe wprowadzone w 2001 roku. Reklama 
innych napojów alkoholowych jest zakazana.

„Alkohol etylowy, bez względu na rodzaj spożywa-
nego trunku, ma takie samo działanie na organizm 
człowieka. Dlatego wszystkie napoje alkoholowe 
powinny być traktowane przez państwo w ten sam 
sposób w każdym z aspektów, w tym reklamy i wy-
sokości podatku akcyzowego” - apeluje dr Bartosze-
wicz. „Choć piwo często, również w reklamach, jest 
prezentowane jako napój orzeźwiający, socjalizują-
cy i poprawiający nastrój, to w rzeczywistości jego 
nadmierne picie, jak każdego alkoholu, prowadzi do 
uzależnienia a przez to rozpadu relacji, schorzeń psy-
chicznych i somatycznych” - tłumaczy.

Kolejnym elementem, który przekłada się na 
rosnące wskaźniki picia piwa przez Polaków, jest 
duży wzrost jego produkcji. W 2005 r. browary 
w Polsce wyprodukowały 31,6 mln hektolitrów (hl) 
piwa, zaś w 2019 r. - już 40,4 mln hl. Prawie cała 
produkcja przygotowywana jest na krajowy rynek. 
W 2020 r. piwo stanowiło 86,6% wolumenu sprze-
daży napojów alkoholowych.

Zdaniem ekspertów polskie sklepy zalane są tanim, 
mocnym piwem wytwarzanym przez duże koncerny 
z zagranicznym kapitałem. Piwo z rodzimych bro-
warów lokalnych (piwa craftowe) - to zaledwie 3,5 
proc. ogólnej sprzedaży detalicznej piwa.

Wśród zaleceń mających prowadzić do zmiany 
obecnej alarmującej sytuacji naukowcy wskazują 
m.in. zrównanie akcyzy wobec wszystkich typów 
napojów alkoholowych i uzależnienie jej wysokości 
od ilości etanolu bez względu na rodzaj produktu, 
który go zawiera. Rekomendują też zmianę prze-
pisów prawa w zakresie dopuszczalności reklamy 
napojów alkoholowych ukierunkowaną na zapew-
nienie ochrony nieletnim, a także szeroką akcję 
edukacyjną dla tej grupy.

KRAJ | Przeciętnie każdy Polak w wieku powyżej 15 lat wypija 136 l piwa rocz-
nie, czyli 272 półlitrowych puszek, co oznacza spożycie ponad 5 kg etanolu. 
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Aż sześciu utalentowanych za-
wodników jednej z najcięższych 
dyscyplin sportowych na świecie 
zmierzy się w najbliższą niedzielę 
w nadmorskiej miejscowości. Swoje 
umiejętności zaprezentują wielolet-
ni startujący z całej Polski tj. Oskar 
Ziółkowski, Mariusz Dorawa, Da-
riusz Wejer, Tomasz Lademan, 
Sławomir Toczek a także Krzysztof 
Kacnerski. Wydarzenie poprowadzi 
Bartłomiej Szreder z Wejherow-
skiego Klubu Sportowego i Sportów 
Siłowych Apollo w Wejherowie. 
Gośćmi specjalnymi będą Krzysz-
tof Radzikowski i Dominik Abus 
z programu telewizyjnego: "Gogle 
Box przed telewizorem.", którzy 
wcielą się w rolę sędziów.

„Nosidło w parach plus łańcuchy 
po 20 metrów, waga płaczu przodem, 
rzuty workami 16kg, 18kg, 20kg, 
22kg i 24kg na wysokość 4,5m, hantel 
90 kg w 60 sekund w parach, uchwyt 
herkulesa oraz – uwaga... konkuren-
cja zagadka. To wszystko będziecie 
mogli zobaczyć podczas pierwszych 
współorganizowanych przez Funda-
cję Strongman zawodów plażowych.” 
- wymienia Mateusz Ostaszewski.

Reprezentować Wejherowo bę-
dzie Krzysztof Kacnerski, który 
startuje w zawodach Strongman już 
15 sezon.

„Po Pucharze Polski, który odby-
wał się na początku czerwca w Luzi-
nie starałem się na treningach popra-
wić technikę w konkurencjach, które 

nie są moją mocną stroną. Czuję się 
pewniej jednak trzeba zaznaczyć, że 
są już lepsi i przede wszystkim dużo 
młodsi zawodnicy, ale jak zawsze po-
staram się dać z siebie jak najwięcej. 
Zapraszamy na ciekawe widowisko!” 
- mówi Kacnerski.

Dodatkowo podczas turnieju pla-
nowane są konkursy dla publiczno-
ści, w których do wygrania będą jak 
zwykle ciekawe gadżety, odżywki, 
a także karnety na siłownię. Dorośli 
widzowie także sprawdzą swoją siłę 
podczas specjalnie przygotowanych 
konkurencji.

Wydarzenie odbędzie się w naj-
bliższą niedzielę, 1 sierpnia o godzi-
nie 15:00 w Dębkach przy wejściu na 
plażę numer 23.

Strongmani tym razem w Dębkach
sTRonGmAn | W nadmorskiej miejscowości będzie można obejrzeć pokaz niemal nadludzkiej siły w wykonaniu zawodników Strongman.

Na Wzgórzu Wolności pierwsze 
spotkanie odbędzie się tydzień 
później czyli 14 sierpnia z Borowia-
kiem Czersk. W związku z niepewną 
sytuacją epidemiczną oraz możliwymi 
kolejnymi rządowymi obostrzeniami 
karnety na rundę jesienną sezonu 
2021/2022 nie będą sprzedawane. 
Jednak na tą chwilę nie ma problemu 
z oglądaniem wydarzeń sportowych 
na żywo, dlatego klub zaprasza 
wszystkich sympatyków Żółto-
Czarnych na mecze odbywające się 
na Wzgórzu Wolności. Bilety będą 
dostępne przed każdym meczem 
w kasie w cenie: 10 zł - bilet normalny, 
5 zł - bilet ulgowy obowiązujący dla 

dzieci do lat 12, osoby niepełnospraw-
ne oraz emerytów i rencistów.

TERMINARZ RUNDY JESIENNEJ:
14.08, sobota, godz. 1700 - Borowiak 
Czersk
28.08, sobota, godz. 1700 - Orkan 
Rumia
11.09, sobota, godz. 1700 - Czarni 
Pruszcz Gdański
25.09, sobota, godz. 1600 , Lechia II 
Gdańsk
9.10, sobota, godz. 1500, GKS Kowale
23.10, sobota, godz. 1400 - MKS Wła-
dysławo
14.11, niedziela, godz. 1300 - Gryf 
Słupsk

tErMinarZ rundy jEsiEnnEj
Piłka nożna | wejherowski klub sportowy gryf sezon czwartej ligi rozpocz-
nie meczem w Luzinie 7 sierpnia.

fot. M. Puszczewicz


