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Choć tegoroczna edycja 
festiwalu Tra�  c Design już 
dawno się zakończyła, w 
Gdyni powstał nowy mural. 
Niezwykłą pracę francuskie-
go artysty Hopare można 
oglądać na ścianie budynku 
przy ul. Hallera 31 A. 

Lokalizacja muralu nie jest 
przypadkowa. Wielkie malo-
widło o wymiarach 10 m na 7 
m ozdobiło ścianę budynku, 
w której siedzibę ma fundacja 
Adapa, zajmująca się poma-
ganiem osobom z autyzmem. 
Dzieło nosi tytuł „Tchnienie 
wschodu” i przedstawia ko-
bietę wąchającą kwiat. 

- Tematyka miała w pewien 
sposób współgrać z pro� lem 
działalności fundacji - opo-
wiada Natalia Kaczor ze sto-
warzyszenia Tra�  c Design, 

Urządzenie kupiła Rada 
Dzielnicy Dąbrowy.

- Uznaliśmy, że to bardzo 
dobra lokalizacja, jedna z naj-
większych szkół w Gdyni, tuż 
obok kościoła Świętej Trójcy, 
skweru ks. Piotra Mazura, 
terenów rekreacyjnych, w 
środku ponad 14-tysięcznej 
dzielnicy – tłumaczy Lecho-
sław Dzierżak, radny dziel-
nicy Dąbrowa, autor projek-
tu „Aktywni w Ratowaniu 
Życia”. - Na szczęście jeszcze 
nigdy tego typu urządzenie 
nie było tutaj potrzebne, ale 
wolimy dmuchać na zimne. 
Koszt de� brylatora to około 
5-6 tysięcy złotych, a może 
uratować czyjeś życie.

Z de� brylatora może korzy-
stać każdy. Służy do ratowania 
życia podczas zatrzymania 
funkcji życiowych – utraty 
przytomności i braku odde-
chu. Po uruchomieniu wydaje 
komendy w języku polskim. 

- Urządzenie jest bezpiecz-
ne, samo zbada, czy poszko-
dowany potrzebuje wstrząsu 
elektronicznego czy nie – tłu-
maczy L. Dzierżak. - Zatem 
nie musimy się martwić, je-
śli nie jesteśmy tego pewni. 
Jest wyposażony w „dorad-

Mural ze społecznym przekazem

Autorem muralu jest Alexan-
dre Monteiro, tworzący pod 
pseudonimem Hopare

jedna z inicjatorek powstania 
muralu. Jak to się stało, że pra-
ca powstała już po zakończeniu 
tegorocznego Tra�  c Design? 
To, co robimy nie uszło uwadze 
Galerii 42b z Paryża, która pro-
muje młodą sztukę. Cathrine, 
pracująca tam Francuzka pol-
skiego pochodzenia, skontakto-
wała się z nami i zaproponowa-
ła wspólne przedsięwzięcie.

Autorem muralu jest Alexan-
dre Monteiro, tworzący pod 
pseudonimem Hopare. Jego 
prace można oglądać na bu-
dynkach nie tylko we Francji, 
ale też we Włoszech, na Tahiti, 
w Chinach czy Portugalii.
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AKTYWNI W RATOWANIU ŻYCIA
Nowy ogólnodostępny de� brylator AED pojawił się w mieście! Jest dostępny 
w przedsionku budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Nagietkowej.

ków konieczności udzielania 
pierwszej pomocy - dodaje 
L. Dzierżak, koordynator 
szkolenia. - Podczas week-
endu odbywa się między in-
nymi symulacja wypadku 
samochodowego z użyciem 
prawdziwych samochodów, 
kursanci mogą przećwiczyć 
przeprowadzanie resuscyta-
cji krążeniowo-oddechowej 
RKO z użyciem de� brylatora 
AED. Osoby zainteresowane 
tylko poznaniem funkcjono-
wania AED mogą się również 
umówić na samą prezentację, 
która trwa pół godziny.

Szkolenie „Aktywni w rato-
waniu życia” jest przeznaczo-
ne dla dorosłych mieszkań-
ców Gdyni. 

- W ramach projektu prze-
szkoliliśmy już ponad 400 
osób – mówi  - Projekt „Ak-
tywni w ratowaniu życia” jest 
� nansowany ze środków wy-
granych w konkursie dla rad 
dzielnic „Bezpieczna Dziel-
nica” i może się odbywać w 
dużej mierze dzięki pracy wo-
lontariuszy ze Stowarzyszenia 
KrewAktywni.

cę RKO”, który nam powie, 
kiedy mamy przeprowadzać 
resuscytację (sztuczne oddy-
chanie i masaż serca). Będzie 
też nam mówił, czy uciskamy 
prawidłowo. Jeśli wykryje, że 

coś robimy nie tak, to z urzą-
dzenia usłyszymy „uciskaj 
mocniej”, „uciskaj słabiej”, 
„uciskaj szybciej”...

Ponadto od 2 lat prowadzo-
ne są w ZS nr 14 bezpłatne 

kursy z udzielania pierwszej 
pomocy.

- Cały kurs trwa 12 godzin 
i jest na nim omawiane po-
stępowanie podczas najczę-
ściej spotykanych przypad-

Nowy de� brylator 
jest ogólnodostępny
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Masażu serca, unieruchamiania kończyn i obsługi 
defibrylatora uczyli się członkowie Zarządu Woje-
wództwa Pomorskiego i dyrektorzy urzędu. Szkolenie 
prowadzone było przez profesjonalnych ratowników 
medycznych. W tym samym dniu dwa defibrylato-
ry AED, współfinansowane przez PZU Życie SA, 
zostały zamontowane w dwóch budynkach urzędu, 
przy ul. Augustyńskiego 2 oraz Długim Targu 1/7 
w Gdańsku. Oprócz tego jeden defibrylator znajduje 
się w głównym gmachu UMWP przy ul. Okopowej.

Defibrylatory AED w ogromnym stopniu zwiększa-
ją szanse na przeżycie osób poszkodowanych. W nie-
których przypadkach nagłego zatrzymania krążenia 
nawet w 50-75 proc. Powyższy sprzęt, który znajduje 
się w UMWP, służy nie tylko pracownikom, ale rów-
nież szerszej społeczności, w której urząd funkcjonu-
je. 

- Zainteresowanie szkoleniami z udzielania pierw-
szej pomocy wśród urzędników marszałka wzrosło 
po dramatycznych wydarzeniach 17 kwietnia 2012 
r., których świadkami i uczestnikami byli pracowni-
cy UMWP – mówił marszałek Mieczysław Struk. - 

Przed budynkiem urzędu na ul. Okopowej doszło do 
stłuczki, starszy kierowca wymagał natychmiastowej 
pomocy lekarskiej. Zastosowanie masażu serca przez 
pracowników urzędu, jeszcze przed przyjazdem po-
gotowia, uratowało mu życie. Po kilku tygodniach od 
zdarzenia uratowany przez urzędników mężczyzna 
odwiedził urząd i podziękował za udzielenie pierw-
szej pomocy.

W odpowiedzi na częste pytania pracowników, 
dyrekcja Urzędu Marszałkowskiego zdecydowała 
o ponownym przeprowadzeniu kursów z udzielania 
pomocy przedmedycznej. Łącznie w szkoleniach 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekar-
skiej i obsługi defibrylatora, które finansuje PZU 
Życie SA, przeszkolono już 386 pracowników, co 
stanowi 43 proc. załogi ogółem. To jedyny urząd, 
który szkoli swoich pracowników z tego zakresu. 
A chętnych jest znacznie więcej. Podczas ostatniego 
szkolenia byli wśród nich członkowie Zarządu Woje-
wództwa Pomorskiego: marszałek Mieczysław Struk 
oraz wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń. 
MP

Marszałkowie uczą się 
ratować ludzkie życie
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego udzielić pierwszej 
pomocy przedlekarskiej potrafi już blisko 400 pracowników. Teraz pora na szefów. 

Mieczysław 
Struk, 

marszałek 
województwa 
pomorskiego, 

podczas 
szkolenia z 

pierwszej 
pomocy.
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Pomysł ma na celu zwięk-
szenie jakości i efektywności 
transportu publicznego, w 
ramach projektu CIVITAS 

DYN@MO pod nazwą: „De-
dykowane pasy dla auto-
busów i pojazdów o dużym 
napełnieniu (HOV) objęte 

Czy potrzebne nam buspasy?
Trwa ankietowanie dotyczące stworzenia buspasów w Gdyni. 
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kontrolą wizyjną”. Testowane i 
oceniane będzie rozwiązanie, 
polegające na wyznaczeniu bu-
spasa wzdłuż jednej z głównych 
gdyńskich ulic. Realizacja pro-
jektu pilotażowego poprzedzo-
na będzie analizami lokaliza-
cji, możliwych rozwiązań oraz 
stworzeniem koncepcji. Zada-
nie realizowane jest we współ-
pracy z Politechniką Gdańską 
- partnerem Gdyni w projekcie 
CIVITAS DYN@MO.

W związku z powyższym 
mieszkańcy są zaproszeni do 
wzięcia udziału w krótkiej an-
kiecie, dotyczącej wprowadze-
nia buspasów w Gdyni. Można 
ją znaleźć na stronie www.mo-
bilnagdynia.pl. 

Kluczowe pytanie to: „Któ-
ry z czynników jest istotny w 
odniesieniu do powstania bu-
spasów”? Można wybrać uza-
sadnienia: przyspieszają komu-
nikację zbiorową, o ile stanowią 
spójny system; przyspieszają 
komunikację zbiorową nawet 
na krótkich odcinkach; ograni-
czają pojemność dróg miejskich 
dla pozostałych użytkowników; 
stanowią niepotrzebny koszt 
dla miasta; motywują miesz-
kańców do przesiadania się na 

środki transportu publicznego.
Oczywiście, trzeba także wy-

razić opinię, czy w Gdyni nale-
ży wprowadzić buspasy. Do wy-
boru jest kilka odpowiedzi: tak, 
w jak największym stopniu; tak, 
ale tylko na głównych arteriach 
komunikacyjnych; tak, ale tyl-
ko tam, gdzie nie ograniczy to 
możliwości przemieszczania 
się samochodem osobowym; 
nie, wcale. W sukurs przycho-
dzi mapka, gdzie są dokładnie 
oznaczone ulice, których plany 
dotyczą. W ankiecie jest miej-
sce na  uzasadnienie wyboru 
lub dodatkowy komentarz.
Dorota Korbut

Oddzielne pasy dla komuni-
kacji miejskiej często uspraw-
niają ruch
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Grupowe zakupy coraz bar-
dziej zyskują na popularności. 
Idea jest znana każdemu, kto 
był w Makro, lub kupował na 
Gruponie. Sprawa wygląda 
podobnie w przypadku usług 
finansowych, takich jak ubez-
pieczenia. 

Każdy z nas wie, na czym po-
legają ubezpieczenia ogólnie: 
wybieramy zakres ochrony, 
określamy sumy świadczeń, 
a towarzystwo na podstawie 
indywidualnie określonego ry-
zyka wylicza dla nas składkę. 
Po jej opłaceniu, gdy zajdzie 
zdarzenie ubezpieczeniowe 
(wypadek, zachorowanie, zgon 
itp) wypłacane jest należne 
świadczenie.

Grupowo znaczy taniej
Ubezpieczenia grupowe wy-

różnia na tle indywidualnych 
ubezpieczeń pewna forma stan-
daryzacji klienta i - co za tym 
idzie – ograniczenie formal-
ności do minimum. Produkty 
te najczęściej spotykane są w 

Tak 
może 

wyglądać 
Twoja 

polisa!

Ubezpieczeniowa rewolucja! 
Płać mniej, dostaniesz więcej!

miejscach pracy, gdzie pracowni-
cy mogą ubezpieczyć się „wspól-
nie” i - jak to bywa w przypadku 
wszelkiego rodzaju zakupów 
hurtowych – taniej. Takie są nie-
stety wyłącznie założenia. Rynek 
ubezpieczeń jest bardzo konku-
rencyjny, a świadomość klienta 
znikoma, toteż często spotyka się 
sytuacje, gdy dana oferta daleka 
jest od korzystnej. A przecież 
ochrona obejmuje zdrowie i ży-
cie pracowników oraz członków 

ich rodzin! Wszystkim nam za-
leży więc, aby ubezpieczenie było 
przede wszystkim solidne, a sumy 
gwarancyjne dawały bezpieczeń-
stwo nam i naszym bliskim. 

Sprawdź jakie są plusy i mi-
nusy ubezpieczeń grupowych, 
oraz czy Twoje faktycznie się 
opłaca! 

Wady i zalety grupówek
Tak zwane grupówki są stosun-

kowo łatwe do założenia (brak 

szczegółowych badań), oraz mają 
bardzo szeroki zakres świadczeń, 
obejmując przy tym partnerów, 
dzieci, a czasem nawet teściów 
czy rodziców, dzięki czemu 
możemy się czuć bezpiecznie 
w każdej sytuacji. Problemem 
bywa  natomiast standaryzacja, 
przez to często w naszym wa-
riancie płacimy za świadczenia 
które nie są nam potrzebne. Np. 
chcąc ubezpieczyć żonę, w pa-
kiecie idą od razu dzieci, które 

niekoniecznie mamy. Albo po 
co kawalerowi świadczenie z ty-
tułu zachorowania partnera? Za 
wszystkie te dodatki, niezależnie 
czy potrzebne, musimy jednak 
płacić.

Minusem grupówek jest też 
dostępność. Zwykle pracodaw-
ca dostaje kilka wariantów tylko 
jednego towarzystwa, a my mu-
simy obejść się smakiem patrząc 
na korzystniejsze oferty konku-
rencji. 

Ubezpieczeniowa 
rewolucja!

Od pewnego czasu na rynku 
pojawiły się tak zwane grupy 
otwarte, które niosą ze sobą 
wszystkie korzyści „wspólnych 
zakupów”, dając nam do wybo-
ru szeroki wachlarz wariantów 
ubezpieczenia. Dzięki temu 
każdy znajdzie zakres ubezpie-
czeń na miarę swoich potrzeb. 
Największym ich atutem jest 
właśnie dostępność - jak sama 
nazwa wskazuję może do nich 
przystąpić praktycznie każdy! 
By to zrobić, nie trzeba być w 
ogóle zatrudnionym. Daje to 
możliwość utworzenia grupy 
znacznie większej niż pracow-
nicy nawet wielkich zakładów, 
a tym samym otwiera nam dro-
gę do najkorzystniejszych ofert 
na rynku! Dzięki temu możesz 
ubezpieczyć się nawet na 500 
tys. zł już za 50 zł miesięcz-
nie!

Przekonaj się sam!
Wejdź na strone: http://is.po-

morze.pl/pko/ i sam dobierz 
wariant który najlepiej od-
powiada potrzebom Twoim i 
Twoich bliskich, a także porów-
naj swoją obecną ofertę. Skąd 
wiesz, czy nie przepłacasz? 
Zadzwoń pod numer 534 368 
143 i ubezpiecz się korzystnie 
już dziś!

W Chyloni dzieje się dużo, a 
dzielnica wciąż zmienia swoje 
oblicze. Nadal jednak wiele 
jest do zrobienia.

W Parku Kilońskim miesz-
kańcy czekają na odbiór 
nowego placu zabaw dla 
najmłodszych. Będzie on od-

dany do użytku jeszcze w tym 
miesiącu. Zmian szykuje się 
więcej: ławki zostaną wymie-
nione na nowe, a co najważ-
niejsze – wielkimi krokami 
zbliża się remont schodów 
prowadzących do parku od 
strony ul. Morskiej. W kwestii 

remontów ulic również sporo 
się dzieje. Ruszyła budowa ul. 
Żukowskiej. Ulica ta ma stra-
tegiczne znaczenie dla Chylo-
ni, w jej okolicy znajduje się 
wiele firm. Oddane do użytku, 
wyremontowane z budżetu 
inwencyjnego rady dzielnicy, 

ulice to m. in. Krzywa, Pustki, 
Świecka. Pozostaje jeszcze ich 
oświetlenie.

Jednak bodajże najwięk-
szym problemem dzielnicy 
jest przejazd kolejowy przy ul. 
Puckiej. Wiele osób mówi ja-
sno: „zróbcie tu tunel”. 

Tunel pod przejazdem pilnie potrzebny 
- Stanowi to jakieś rozwiąza-

nie w tej kwestii, jednak należy 
to dokładnie przeanalizować 
uważa Kordian Kulaszewicz, 
radny dzielnicy Chylonia. - 
Możliwości jest więcej, bowiem 
w ramach projektu OPAT (Ob-
wodnica Północna Aglomeracji 
Trójmiejskiej) w grę wchodzi 
również budowa estakady nad 
przejazdem kolejowym przy 
ul. Północnej, lub tunel dla pie-

szych przy ul. Puckiej. Projekt 
ten ma kluczowe znaczenie dla 
rozwiązania problemów ko-
munikacyjnych miast, gmin i 
powiatów składających się na 
trójmiejską metropolię.
Dorota Korbut



Nieruchomości
i wnętrza

Pierwsze, z czym kojarzy się mieszkanie na ostatnim piętrze, to 
niezmącony niczym widok. Pamiętajmy jednak, że miejsce miej-
scu nierówne. Czasem zdarzy się tak, że z ostatniego piętra nie 
będzie wiele widać, bo obok będą wyższe budynki, które pano-
ramę zasłonią. Nie należy się jednak zrażać, bo lista pozytywów 
takiej miejscówki jest znacznie dłuższa.

Mniej hałasu
Przede wszystkim odpadają hałasy sąsiadów z góry. Ryzyko, że 

ktoś będzie nam tupał nad głową wynosi zero, nie narażamy się 
też na zalanie. Na dodatek im wyżej tym też ciszej, do takiego 
mieszkania nie dochodzą hałasy z podwórka czy ulicy. Znacze-
nie ma też ruch na klatce. Na ostatnie piętro udają się tylko jego 
mieszkańcy, w związku z tym łatwiej jest wyłapać potencjalnego 
intruza. Osoby ceniące sobie prywatność docenią zapewne fakt, 
że mieszkając ponad innymi nie musimy pilnować zasłaniania 
okien, a i tak nikt nam w nie nie zajrzy.

Więcej słońca
Ważnym aspektem jest nasłonecznienie takich mieszkań. W 

zdecydowanej większości lokale te są bardzo widne i nie ma w 
nich problemu ze światłem dziennym. Warto też zwrócić uwagę, 

że okna na górnych piętrach można rzadziej myć, gdyż brudzą 
się one mniej, niż te na dole. W wielu nowych budynkach dewe-
loperzy przygotowują na górze większe balkony, a w niektórych 
przypadkach nawet tarasy. Zwrócić uwagę warto też na mieszka-
nia ze skosami, które mają niepowtarzalny klimat i pozwalają na 
stworzenie unikalnego wnętrza.

Najlepszy penthaus
W inwestycjach o podwyższonym standardzie, deweloperzy 

najlepsze i najdroższe lokale umieszczają właśnie na ostatnim 
piętrze. Taki luksusowy apartament nazywany jest penthausem 
i zwykle jest to największy lokal w całym budynku, z podniesio-
nym su� tem, panoramicznymi oknami, tarasem, a czasami nawet 
windą, która dociera bezpośrednio do niego.

Jednak ostatnie piętro to nie tylko zalety. Trzeba pamiętać, że 
mieszkanie na ostatnim piętrze, oprócz wielu plusów, ma też mi-
nusy. 

Kłopotliwe stare bloki
Mieszkanie na ostatnim piętrze, szczególnie jeśli będzie jeszcze 

szczytowe, narażone jest na nagrzewanie się latem i wychładzanie 
zimą.  W przypadku awarii windy należy liczyć się z konieczno-

Lokum pod samym niebem
Panoramiczny widok na miasto to jedna z wielu zalet mieszkania na ostatnim piętrze, ale taki lokal ma też trochę wad. 

ścią wejścia po schodach o własnych siłach, co może być szcze-
gólnie kłopotliwe dla osób z dziećmi lub po większych zakupach. 
W niektórych blokach (szczególnie starszych) mieszkania na 
ostatnim piętrze mają niezadaszone balkony. Część osób zwraca 
też uwagę na kwestię obniżonego ciśnienia wody. Większość wad 
związanych z mieszkaniem na ostatnim piętrze dotyczy lokali w 
starszym budownictwie. Nowe inwestycje są najczęściej ich po-
zbawione.
Oprac. DK 



W miastach wojewódzkich 
ceny kwalifikujące do dopłat 
w programie „Mieszkanie dla 
młodych” wzrosły od począt-
ku października przeciętnie o 
1,75%. 

Wyższe limity ułatwią dostęp 
do dopłat, ale nie zmienią fak-
tu, że 3,5 mld zarezerwowane 
na ten cel raczej nie zostaną w 

pełni spożytkowane, a do tego 
można było wydać je efektyw-
niej. Poznaliśmy najnowsze 
dane na temat wykorzystania 
programu „Mieszkanie dla 
młodych” oraz niemal kom-
plet nowych limitów cen kwa-
lifikujących do dopłat w tymże 
programie. W trzech czwartych 
przypadków ceny, jakie będzie 

można zapłacić za nierucho-
mość kupowaną na kredyt z 
dopłatą, są wyższe niż jeszcze 
we wrześniu. Limity średnio 
wzrosły o 1,75%, choć nie brak 
i znacznie bardziej spektaku-
larnych zmian. Wykorzystanie 
dopłat będzie dzięki temu tylko 
trochę lepsze, a dotychczasowe 
dane pokazują, że program cie-

szy się o ponad połowę mniej-
szym zainteresowaniem, niż 
zakładał ustawodawca.

Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że przyszły rok może 
przynieść dalszy ciąg zmian 
w programie „Mieszkanie dla 
młodych”. Trwają bowiem prace 
nad nowelizacją tego systemu. 
Zakładają one dopuszczenie 

do dofinansowania osób, które 
chcą kupić mieszkanie od spół-
dzielni lub od dewelopera, któ-
ry zrewitalizował kamienicę. Na 
większe dopłaty mogą też liczyć 
rodziny z przynajmniej dwójką 
dzieci. Problem w tym, że be-
neficjentów posiadających dwie 
pociechy do końca lipca było 
tylko 4%, a beneficjentów, któ-

Tani kredyt, rządowe 
dopłaty i niskie koszty 
transakcyjne to główne 
powody, dla których 
deweloperzy nie mają 
problemów ze sprzedażą 
swoich mieszkań. 

Niektóre giełdowe firmy 
notują dwu-, a nawet trzy-
cyfrową dynamikę sprze-
daży. Wszystko wskazuje 
na to, że passa ta trwać 
będzie przez dłuższy czas.

Jest progres
Wzrost sprzedaży o 

9% – tak dobrym wyni-
kiem sprzedaży mieszkań 
zamknęło trzeci kwartał 
br. 9 firm deweloperskich, 
notowanych na warszaw-
skim parkiecie. Porów-
nując wynik trzeciego 
kwartału br. do analo-
gicznego okresu przed 
rokiem, progres można 
oszacować na 8,4%. Warto 
zauważyć, że nie mamy 
tu do czynienia z efektem 
niskiej bazy, bo ożywienie 
na tym rynku widoczne 
jest już od ponad roku 
(od drugiego kwartału 
2013 r.). Najnowsze dane 
o dynamice sprzedaży 
potwierdzają więc, że 
znalezienie nabywców na 
nowe mieszkania nie na-
stręcza deweloperom nad-
miernych trudności. Aby 
zaspokoić obserwowany 
popyt, firmy budujące 
mieszkania nie szczędzą 
nakładów na nowe inwe-
stycji. Z danych GUS wy-
nika, że przez 8 miesięcy 

br. deweloperzy rozpoczęli 
budowę o 38,9% większej 
liczby mieszkań niż przed 
rokiem (43,2 tys. lokali), a 
także uzyskali pozwolenia 
na budowę kolejnych 51,6 
tys. mieszkań, co oznacza 
wzrost względem analo-
gicznego okresu przed 
rokiem o 45,9%.

Liderzy na rynku
Z grona przebadanych 

firm najwięcej mieszkań w 
trzecim kwartale sprzedał 
Robyg (513 mieszkań). Na 
podium firma ta stanęła 
już po raz 7 z rzędu. Na 
drugim miejscu uplasował 
się Dom Development 
z 495 umowami, a na 
trzecim Budimex Nieru-
chomości (478 umów). W 
porównaniu do trzeciego 
kwartału przed rokiem 
najmocniej wzrosła liczba 
mieszkań sprzedanych 
przez Budimex Nieru-
chomości (123% r/r), a 
więc utrzymała ona sporą 
dynamikę sprzedaży za-
notowaną w poprzednim 
kwartale. O 21% więcej 
mieszkań (r/r) sprzedał 
Ronson, a o 20% (r/r) 
więcej umów podpisał 
Dom Development. W 
trzecim kwartale br. mniej 
mieszkań niż w analogicz-
nym okresie przed rokiem 
sprzedał natomiast Marvi-
pol i Atal. Oprac. DK

Dobra passa 
dla deweloperów

Nowe limity „Mieszkań dla młodych”
rzy mają zyskać najwięcej (ro-
dziny z trójką dzieci) było przez 
pół roku jedynie 17. Noweliza-
cja ustawy ma także wprowadzić 
jeszcze bardziej kontrowersyjne 
zmiany. Beneficjenci, których na 
kredyt nie stać (niemający zdol-
ności kredytowej), będą mogli 
poprosić osoby niespokrewnio-
ne o wspólne przystąpienie do 
kredytu (podżyrowanie). Może 
więc dojść do kuriozalnej sytu-
acji, w której ktoś chcąc dostać 
kilkadziesiąt tysięcy złotych z 
budżetu weźmie kredyt, na któ-
ry go nie stać. Oprac. DK 
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O tym, jak ważna jest droga 
nr 216, nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać. To jedyna trasa 
prowadząca nad Bałtyk i Zato-
kę Pucką (z Redy do Helu). 

Inwestycja została podzielona 
na trzy etapy i tak tez jest reali-
zowana. Odcinek w Redzie (o 
długości ok. 400 metrów) od 
przejazdu kolejowego (przy 
drodze na Rekowo Dolne i 
Połchowo) do tzw. górki re-
kowskiej jest już gotowy. Drugi 
etap obejmuje modernizację 
trasy w Chałupach, natomiast 
trzeci - na terenie gminy Ja-
starnia. 

Mieszkańcy Półwyspu Hel-
skiego od wielu lat czekali 
na ten remont. Dzięki temu 
znacznie poprawi się bowiem 
bezpieczeństwo na tej bardzo 
ruchliwej trasie. W końcu się 
doczekali – projekt realizowa-
ny i � nansowany jest przez za-
rząd województwa pomorskie-

go. Zakres prac jest ogromny 
– docelowo powstanie duże 
rondo, chodniki, ścieżki rowe-
rowe, odwodnienie. Wszystkie 
prace mają być zakończone 
do końca kwietnia przyszłego 
roku. 

To jednak nie wszystko. 
Mieszkańcy maja kolejny po-
mysł, jak ułatwić życie kie-
rowcom,  turystom i sobie. 
Niedawno pojawił się pomysł, 
aby przy drodze zainstalować 
elektroniczne tablice, wyposa-
żone w odpowiednie czujniki, 
które zliczałyby ilość samo-
chodów jadących w kierunku 
Helu i wyświetlały te informa-
cje. Dzięki temu kierowcy na 
bieżąco byliby informowani, 
jak dużo aut jest na półwyspie i 
jaki jest szacowany czas dojaz-
du na miejsce. Pomysłodawcy 
są przekonani, że byłoby to 
duże udogodnienie. 
Rafał Korbut

Pojedziemy na półwysep w końcu bez korków?
POMORZE | Nowa nawierzchnia, odwodnienie, pobocza, rondo, szersze chodniki, 
nowoczesne oświetlenie – a to wszystko po to, aby zmniejszyć korki na drodze nr 216, 
prowadzącej na Półwysep Helski. Inwestycja warta jest 40 mln zł. 

Droga 216 jest bolączką 
całej naszej lokalnej spo-
łeczności. To bardzo ważna i 
jedyna trasa komunikacyjna 
prowadząca z Redy na Hel, 
nic więc dziwnego, że temat 
był bardzo żywo dyskuto-
wany wśród mieszkańców. 

Jedną z istotnych dla 
mieszkańców Jastarni spraw 
jest wykonanie odwodnie-
nia drogi. Dotychczas w 
czasie ulew gromadziła się 
woda, co było szczególnie 
uciążliwe w centrum Jastar-
ni. Teraz zostały zbudowane nowe studzienki odwodnieniowe, 
z których woda opadowa jest przepompowywana przez osad-
niki tłuszczu, oleju oraz piasku i dopiero wtedy, taka wstępnie 
oczyszczona, do odbiornika. 

Najważniejsza jednak sprawa to sama droga - na półwysep w 
czasie sezonu dziennie przyjeżdża ok. 20 tys. samochodów! To 
pokazuje, jaka jest skala potrzeb i jak ważna jest ta droga. Cała 
inwestycja nie tylko rozwiąże problemy, ale też poprawi este-
tykę Jastarni, gdyż oprócz drogi powstaje tu nowe oświetlenie, 
szersze ścieżki rowerowe, chodniki, bezpieczne wyjazdy z ulic 
podległych, itp. Po prostu cała infrastruktura. 

Ostatnia sprawa – czyli pomysł instalacji tablic. Na Zacho-
dzie takie rozwiązania są powszechne, my chcielibyśmy ten 
pomysł wdrożyć u nas, zarazić nim samorząd województwa 
i zrealizować. 

Andrzej Struk, mieszkaniec Jastarni



MAM do sprzedania łóżeczko 
stan dobry, cena 150 zł z matera-
cem, Lębork. Tel: 506-139-692

POMOC, mam 6-cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków 
czystości, artykułów szkolnych. Z 
góry dziękuje. Tel: 512-757-719

SPRZEDAM piec CO 25kw 
drewno, węgiel, dmuchawa, 
sterownik, 1500zł, Wicko. Tel: 
788-085-085

KUPIE spawarkę wirową 300-
500A.lub bester. Tel: 666-074-990

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrz-
ne - prawe, NOWE, zbrojone, z 
wizjerem i kompletem kluczy, 
wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 
600 702 048 

MATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 
20 zł, 505-567-034

OKNO drewniane, kolor sosno-
wy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jed-
noskrzydłowe, otwierane, u góry 
lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 

kolor szary, 1000 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrz-
ne, prawe, z futryną, zbrojone z 
wizjerem, komplet kluczy, cena: 
400 zł, tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122, kurtki, 
buty skórzane, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od 
ręki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.
com

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SPRZEDAM 2 krzesła drewnia-
ne, siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34

ALE SZYBKA GOTÓWKA 
– nawet 10 000 zł! Proste zasady, 
bez zbędnych formalności. Provi-
dent: Polska S.A. tel. 600-400-295 
(opłata wg taryfy operatora)

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOM piętrowy, wolno stojący, 
160m2,działka 960m2 w Gościci-
nie sprzedam. Tel: 600-399-797    

SPRZEDAM gospodarstwo 
rolne 820ha wraz z zabudowa-
niami. Tel: 661-895-941

MIESZKANIE 55m w Wejhe-
rowie, 3pokoje, 1 piętro, rok 
budowy 2011, wysoki standard. 
258 tys. Tel: 509-524-714

SPRZEDAM ziemie 2500m2 
w Łówczu Górnym kolo Strze-
bielina, cena do negocjacji. Tel: 
607-773-292

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprze-
dam, prąd i woda, ul. Dębowa 
13, Kąpino, gm. Wejherowo, tel. 
605 420 694

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, tel. 
661 582 483

SPRZEDAM działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 

Witomino, 521 m2, 495 tys. zł, 
tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 km 
do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, 
tel. 502 686 196

DO WYNAJĘCIA

POMIESZCZENIE murowane 
50m2 - 2 pary drzwi, kanał + po-
mieszczenie gospodarcze 25m2 
podpiwniczone, prąd, woda, 
sauna do wynajęcia od zaraz. 
Kartuzy. Tel: 695-813-159

LUBOWIDZ mieszkanie 3 
pokojowe, kuchnia i łazienka 
wyposażona i umeblowana. Tel: 
509-979-630

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

ABSOLUTNIE każde auto kupię! 
Może być uszkodzone lub bez 
opłat, gotówka i umowa od reki. 
Tel: 668-193-771

SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta. Tel: 789-345-593

INNE

SPRZEDAM tanio 4 opony 
zimowe z felgami 155, 13 polo 1, 
cena 320 zł. Tel: 510-501-955

EDUKACJA

KOREPETYCJE z matematyki - 
student, skutecznie i niedrogo 
30zł/60min, Tel: 607-192-499

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor 
LCD TV Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

SZUKAM pracy w gastronomi. 
Mam spore doświadczenie. Tel: 
597-242-488

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje wodno 
– kanalizacyjne, gazowe, ekogro-
szek, pompy ciepła. Cale trójmia-
sto i okolice. Tel: 601-677-964

POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości. Tel: 512-
905-908 www.pod-zastaw.net

USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

TOWARZYSKIE

PEŁNA życia 50latka z wiarą 
w szczęśliwą przyszłość, szuka 
pana gotowego na związek. Tel: 
664-038-355

SEX to Lubię, gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-670-725. Sopot

MĄŻ do wynajęcia. Tel: 729-

327-608

28-LETNI kawaler bez nałogów 
pozna Panią do 37 lat w celu sta-
łego związku. Tel: 798-505-479

ZADBANY, wolny, pracujący, 
niepalący, niezależny w 100%, 
185 cm wzrostu 41 latek pozna 
kobietę do stałego związku na 
dalsze lata życia z Kartuz i okolic. 
Tel: 509-786-721

WDOWA, zadbana 50 – latka, 
pozna Pana z klasą poważnie 
myślącego o związku. Tel: 664-
038-355

ZWYCZAJNA lat 40, atrakcyjna, 
ceniąca wartości, pozna dojrza-
łego Pana z klasą gotowego na 
związek. Tel: 698-718-660

28-LETNI kawaler bez nałogów, 
pozna Panią do 37 lat w celu sta-
łego związku. Tel: 798-505-479

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM płaszczyk skórzany 
czarny rozmiar „M” stan bardzo 
dobry 250 zł, płaszczyk z lnu 
rozmiar 42 cena 200 zł. Tel: 731-
885-310

SPRZEDAM nowy kombinezon 
narciarski. Rozmiar XL, cena 
100zł. Tel: 507-541-558

SPRZEDAM różnej wielkości 
kryształy, cena: 50zł/szt. (10szt.). 
Tel: 507-541-558

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190.
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Na wodzie pojawiła się re-
kordowa ilość jednostek, bo 
aż 143. Na ich pokładach 
było 620 żeglarzy. Większość 
stanowiły osoby z Pomorza, 
choć nie zabrakło także ludzi 
spoza regionu m. in. z Miel-
na, Żnina, Wyszkowa, Iławy, 
Poznania, Śląska a nawet z 
Rosji.

Zwycięzcą 63 edycji Błękit-
nej Wstęgi Zatoki Gdańskiej 
okazał się ubiegłoroczny 
triumfator wyścigu. Pobił on 
własny rekord (80 minut), 
pokonując trasę regat w zale-
dwie 73 minuty.

W grupie jachtów o dłu-
gości powyżej 12 metrów 
najlepszy okazał się jacht 
„Blagodarnost 2”, sternik 
Sergey Pavlenko (Ost-West 
Yach Club Kaliningrad). W 
grupie jachtów o długości od 
9 do 12 metrów wygrał jacht 
„Vihuela”, sternik Eugeniusz 
Ginter (YK Ustka). W grupie 

Rekordowa Błękitna Wstęga
Maks Żakowski na kajcie „Bracuru” został zwycięzcą 63 regat o Błękitną Wstęgę Zatoki 
Gdańskiej. Tegoroczna edycja imprezy była największą w historii.  

triumfował jacht „Narwal Sails”, 
sternik Bartosz Makała (YKStal 
Gdynia). W grupie innych jed-
nostek napędzanych wiatrem 
do 4 metrów długości kadłuba 
zwyciężył Maks Żakowski (Kite 
Mielno) na kajcie „Bracuru”.

Najszybszym klasycznym jed-
nokadłubowcem został jacht 
„Blagodarnost 2”, sternik Ser-
gey Pavlenko (Ost-West Yach 
Club Kaliningrad). Puchar First 
Lady 63 regat o Błękitną Wstę-
gę Zatoki Gdańskiej zdobyła 
Agnieszka Grzymska, płynąca 
na kajcie „aga930”. 

Nagrodę specjalną dla najszyb-

Uroczyste wręczenie nagród

jachtów o długości do 9 me-
trów zwyciężył jacht „Delphia 
Yachts/Pantaenius”, sternik 
Michał Korneszczuk (YKStal 
Gdynia).

Najlepszym jachtem wielo-
kadłubowym okazał się jacht 
„Exploder 20”, sternik Wojciech 
Kaliski (UKS Navigo Sopot). 
W grupie jachtów mieczowych 

szej Nautiki 450 otrzymała „Pro-
Data”, sternik Witold Małecki 
(ProData Sailing Team). Zaś na-
grodę specjalną dla najszybszej 
Delphi 40 zgarnął „Eljacht”, ster-
nik Jerzy Jankowski (YK Stoczni 
Gdańskiej).

W 2014 roku w ramach Błę-
kitnej Wstęgi Zatoki Gdań-

skiej odbył się również, zor-
ganizowany przez Pomorski 
Związek Żeglarski, Memoriał 
Juliusza Sieradzkiego w klasie 
Omega. Impreza ta na Zatoce 
Gdańskiej przeprowadzona 
została po raz pierwszy i od-
była się dla uczczenia słynne-
go polskiego żeglarza - olim-
pijczyka oraz konstruktora 
jachtowego, m. in. twórcy pol-
skiej klasy narodowej Omega 
Juliusza Sieradzkiego. Regaty 
te połączone były z otwarciem 
poświęconej mu wystawy. 
Oprac. DK

Zwycięzcą 63 
edycji Błękitnej 
Wstęgi Zatoki 

Gdańskiej okazał 
się ubiegłoroczny 

triumfator wyścigu
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