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minęły już trzy lata od czasu, kiedy 
w życie weszła ustawa, która całkowicie 
zmieniła system gospodarki odpadami. 

nie wszystkie problemy jednak znik-
nęły. Im większe osiedle – tym większe 

kłopoty. A kłopoty – to kary finansowe. 

- W związku ze spodziewa-
nym wzmożonym ruchem na 
drogach, które prowadzą na 
Półwysep Helski, nad bez-
pieczeństwem podróżujących 
czuwają policjanci – informuje 
Komenda Wojewódzka Policji 
w Gdańsku. - Aby zapewnić 
bezpieczeństwo kierujących 
funkcjonariusze skupiają się 
głównie na kontroli zachowań 
uczestników ruchu, w szcze-
gólności tych nieprawidłowych 
związanych między innymi z 
przekroczeniem dozwolonej 
prędkości. Nadto policjanci 
prowadzą wzmożone kontrole 
trzeźwości i przestrzegania za-

sad przewożenia pasażerów.
Mundurowi poza kontrolowa-

niem uczestników ruchu dro-
gowego czuwają nad płynno-
ścią ruchu. Akcja „Bezpieczna 
droga na Hel” ma zakończyć 
się w niedzielę. Najprawdo-
podobniej prowadzona będzie 
cyklicznie. AW

Wzmożone kontrole i patrole policji
Region |  Ruszyła weekendowa akcja „Bezpieczna droga na 
Hel”. W związku z prowadzonymi działaniami na drogach, któ-
re prowadzą na Półwysep, pojawiło się więcej patroli. Policjanci 
sprawdzają prędkość, trzeźwość i sposób przewożenia dzieci. 

Nasze osiągnięcia 
są efektem pracy 
wielu osób str.  4
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Pomniki
Prezes wszystkich prezesów, zwany także 

prezesem Polski ogłosił był przed kilkoma 
dniami, że pomniki smoleńskie powstaną 

w całej Polsce. Cały czas zastanawiałem 
się, po co temu człowiekowi potrzeb-

nych jest tyle pomników? Olśnienie 
przyszło, jak zwykle nocą. Otóż 

wykoncypował sobie, i słusznie, 
że kiedyś przegra wybory (obu 
wcześniej niż później), ale pomni-

ki pozostaną i będzie można miesięcznice 
oraz protesty i manifestacje w obronie „de-
mokracji” organizować właśnie pod nimi. 

No, a niech tylko ktoś spróbuje taki po-
mnik zlikwidować! To dopiero będzie 
jatka. Ułatwiając życie psychiczne 
temu panu, proponuję postawienie 
jeszcze innych pomników. Im więcej 

tym lepiej przecież. Zatem w każdej gminie 
pomnik rzezi wołyńskiej, żołnierzy wyklę-
tych, ale z pominięciem żołnierzy AK, po-
mnik pomordowanych Żydów w Jedwabnem, 
ale ma się rozumieć z zaznaczeniem, że do-
konali tego Niemcy, pomnik niekłaniającego 
się kulom w Gruzji Lecha Kaczyńskiego. Ten 
ostatni największy bym zbudował w miejscu, 
gdzie zginął generał Karol Świerczewski. To 
Janina Broniewska w hagiograficznej biogra-
fii generała „Waltera” nazwała tym, który się 
kulom nie kłaniał. Różnica między Lechem 
i Karolem jest taka, że ten pierwszy jednak 
od kuli zginął, a ten drugi tylko w katastrofie 
lotniczej i nie zmieni tego nawet sam Antoni 
Macierewicz. Jeszcze parę pomników można 
wymyśleć. W Wejherowie dla przykładu stoi 
wolny cokół przy ulicy Wałowej. Tam stanie 
po śmierci popiersie prezesa prezesów. Dla-
czego tylko popiersie? Bo cały byłby malut-
ki, a popiersie można dopasować do każdego 

wzrostu przecież. Takie drobne kłamstewko 
historyczne. Ale jak ono się ma do aktualnego 
zakłamywania historii przez partię przewod-
nią? Nijak. Z polskiej historii wymazuje się 
Lecha Wałęsę, Aleksandra Kwaśniewskiego, 
Leszka Balcerowicza, Jacka Kuronia, Tade-
usza Mazowieckiego, Bronisława Geremka 
i wielu innych. Okupanci niemieccy, sowieccy 
i wszelkiej maści rozbiorowi też chcieli nam 
zmieniać historię. Ba, nawet chcieli wyma-
zać Polskę i Polaków. I, co? Nie udało się. 
Obecnie rządzącym też to się nie uda. Zapew-
niam Was o tym, choć miałem ochotę napisać 
„Was” z małej litery. Na koniec melduję panie 
prezesie. Wejherowo tablicę dla upamiętnienia 
pańskiego brata, że to nawiedził nasze miasto 
już dawno umieściliśmy na ścianie kościoła. 
Nie wiem czy to wystarczy, ale dobrze, żeby 
Pan wiedział. Znowu „Pan” chciałem napisać 
z małej litery…    

                Jakub W.

606 112 745

Nasz reporter czeka na Państwa 
telefony od poniedziałku 
do piątku w godz. 1000 - 1400

DLA cZytELnIkÓW

Zachęcamy naszych Czytelników do 
przesyłania zdjęć oraz interesują-
cych tematów. Najciekawsze opubli-
kujemy na łamach naszej gazety, na na-
szym portalu gwe24.pl oraz na naszym 
profilu facebookowym fb.com/gwe24

e-mail: k.pasieka@expressy.pl

Uwaga! cZEkAJĄ nAGRoDy! :)

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 

A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Dwuetapowe przejście dla pieszych w Redzie przez krajową „szóstkę” jest zaprojektowane 
albo dla biegaczy, albo dla cierpliwych. Dlaczego? Pieszy wciska przycisk i czeka na zielone 
światło. Gdy to się zaświeci – pieszy przechodzi przez jeden pas, wchodzi na wysepkę między 
pasami, chce przejść przez drugi pas i... nic z tego! Światło już zaczyna migać. Co zrobić? Albo 
przebiec, albo poczekać na kolejną zmianę świateł. Młodzi przebiegają już na czerwonym, 
starsi i niepełnosprawni – czekają. Absurd!                  Weronika, mieszkanka Redy

FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Przejście dla sprinterów

DyŻuR REPoRtERA
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W ciągu najbliższych kilku 
tygodni ma zakończyć się 
rozbudowa docelowej sie-
dziby Urzędu Miasta Redy. 
Chodzi o budynek, który 
znajduje się przy ulicy Gdań-
skiej 33. Obiekt przeszedł 
już gruntowną metamorfo-
zę. Obecnie prowadzone są 
w nim roboty wykończenio-
we. 

- Dobiegają końca prace 
związane z malowaniem 
ścian i układaniem posa-
dzek - informuje Krzysz-
tof Krzemiński, burmistrz 
Redy. - Niebawem gotowe 
powinny być pomieszczenia 
sanitarne. Dodatkowo trwa-
ją roboty, których głównym 
celem jest połączanie insta-
lacji wentylacyjnej obu bu-
dynków. Prowadzone są też 
prace elewacyjne. 

Aktualnie redzki magistrat 
funkcjonuje w dwóch budyn-
kach, z których jeden mieści 
się na ulicy Gdańskiej, a dru-
gi Puckiej. W celu popra-
wy warunków lokalowych 
i w trosce o jakość obsługi 
interesantów władze miasta 
podjęły decyzję o rozbudo-
wie obiektu, który znajduje 
się przy ulicy Gdańskiej. 

- Reda intensywnie się roz-

wija, więc zasługuje na gody 
urząd – przekonuje Krzysz-
tof Krzemiński. - Funkcjo-
nowanie w dwóch różnych 
lokalizacjach niesie za sobą 
cały szereg utrudnień za-
równo dla mieszkańców, jak 

i urzędników.
Całość przedsięwzięcia 

wyniesie blisko 5 mln zł. Do 
rozbudowanego i zmoderni-
zowanego obiektu wszystkie 
wydziały Urzędu mają prze-
nieść się na przełomie wrze-

śnia i października. 
Realizacja przedsięwzięcia 

powinna przyczynić się do 
poprawy warunków obsługi 
interesantów i usprawnienia 
pracy urzędników.

Anna Walk
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Urząd większy i nowocześniejszy
ReDA | Przez dłuższy czas funkcjonował w dwóch budynkach, niebawem działał będzie w jednym nowoczesnym obiek-

cie. Docelowa siedziba Urzędu Miasta Redy jest już na ukończeniu. 

Niedawno na stronie inter-
netowej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Janowo” pojawiła 
się lista adresów, które „spra-
wiają problemy” z segregacją 
śmieci. Jest to wynikiem tego, 
że niedawno na spółdzielnię 
została nałożona kara finan-
sowa, właśnie za niewłaściwą 
segregację. W pojemnikach 
zamiast wyselekcjonowanych 
odpadów znajdowały się 
zmieszane. 

Józef Chmielewski, prezes 
SM „Janowo” potwierdza, że 
nie wszystko jest idealnie. 

- Ogólnie segregacja funk-
cjonuje prawidłowo, ale są 
pewne niedociągnięcia – wy-
jaśnia prezes Chmielewski. 
- Nie mamy żadnych infor-
macji co do tego, żeby z odpa-
dami odebranymi z naszego 
terenu było coś nie tak. Ale 
wiadomo, że przy tak dużych 
zasobach ludzkich (w budyn-
kach zarządzanych przez SM 
„Janowo” mieszka ok. 11 tys. 
osób) zawsze jakieś incyden-

talne sytuacje się zdarzają. 
Kwoty kar finansowych na-

łożonych na spółdzielnię nie 
były wysokie, sięgały kilku-
dziesięciu złotych. Ale jest to 
wyraźny sygnał do tego, że 
kwestię segregacji odpadów 
trzeba nieco poprawić. 

- Firma wywożąca śmieci 
musi zapłacić nawet 15 razy 
więcej, gdy odpady są nie-
posegregowane – wyjaśnia 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Konsekwencją tego 
jest to, że osoby czy podmio-
ty, które nie dokonały segre-
gacji, muszą uiścić wyższą 
opłatę. Segregacja funkcjonu-
je bardzo dobrze w domkach 
jednorodzinnych, natomiast 
w zabudowie jednorodzinnej 
należy sytuację nieco popra-
wić. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Janowo” na swojej stronie 
internetowej opublikowała 
konkretne adresy, gdzie wy-
stępuje problem z segregacją 
śmieci. Ma to być dodatkową 

formą mobilizacji mieszkań-
ców do tego, aby bardziej 
rygorystycznie pilnowali se-
lekcji odpadów. 

Jak podkreśla prezes 
Chmielewski, problemy 
z segregacją nie są wyłącznie 
winą mieszkańców bloków, 
którymi zarządza spółdziel-
nia. Powtarzają się bowiem 
przypadki podrzucania śmie-
ci przez mieszkańców innych 
budynków (nie należących do 
SM „Janowo”) i dzielnic.

- Wciąż staramy się pro-
wadzić działania edukacyjne 
i informacyjne, aby przeko-
nać mieszkańców do segrega-
cji odpadów – dodaje prezes 
Chmielewski. - Niestety nie 
mamy wpływu na wszyst-
kich. Poza tym wciąż jest 
kłopot z podrzucaniem śmie-
ci – a osoba, która to robi, 
najczęściej nie przejmuje 
się segregacją, tylko wrzuca 
odpady do przypadkowego 
pojemnika lub porzuca przed 
pergolą. 

Prezes Chmielewski ma 
kilka pomysłów na popra-
wę sytuacji – zwraca uwagę 
m.in. na to, że częściej po-
winny być wywożone śmieci 
wielkogabarytowe. Obecnie 
miasto płaci za wywóz mebli 
i innych dużych sprzętów raz 
w miesiącu. 

- To za rzadko. Dlatego my 
(jako spółdzielnia) dodatko-
wo płacimy za jeszcze trzy 
takie wywózki w miesiącu 
po to, aby było to robione nie 

rzadziej niż raz na tydzień 
– wyjaśnia. - Poza tym ci, 
którzy mieszkają w blokach 
i uprawiają ogródki przydo-
mowe, nie za bardzo mogą 
wrzucać odpady zielone do 
worków, bo nie mają potem 
gdzie tych worków trzymać. 
Tu lepiej sprawdza się jeden 
zbiorczy kontener. Kolejna 
sprawa – nie we wszystkich 
pergolach znajduje się kom-
plet pojemników do segrega-
cji w odpowiednich kolorach. 

Czasem pojemniki są innych 
kolorów, czasem są źle ozna-
kowane. To też wprowadza 
mieszkańców w błąd. Z pew-
nością wprowadzenie takich 
poprawek miałoby pozytyw-
ny wpływ na segregację od-
padów. 

Obecnie Rumia osiągnęła 
poziom segregacji śmieci na 
poziomie 45 proc. Do 2020 
roku musi wzrosnąć do 50 
proc. - takie bowiem są wy-
mogi unijne. Rafał korbut

Śmieciowe problemy
RUMiA | Minęły już trzy lata od czasu, kiedy w życie weszła ustawa, która całkowicie zmieniła system gospodarki odpadami. 
Nie wszystkie problemy jednak zniknęły. Im większe osiedle – tym większe kłopoty. A kłopoty – to kary finansowe. 
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Rowerowe patrole Straży Miej-
skiej w Wejherowie właśnie za-
inaugurowały sezon. Strażnicy 
patrolować będą głównie miej-
sca, do których dotarcie rowerem 
może być łatwiejsze niż pieszo 
bądź radiowozem. Wejherowscy 
strażnicy miejscy na rowerach 
ulice miasta patrolować będą do 
jesieni.

Mundurowych na rowerach bę-
dzie można spotkać między inny-
mi w parkach i na miejskich osie-
dlach. W razie potrzeby wspierani 
będą patrolem zmotoryzowanym. 

-Głównym zadaniem strażników 
będzie reagowanie na przypadki 
wandalizmu i negatywnych za-
chowań związanych z alkoholem 
– informuje Straż Miejska w Wej-
herowie. - Patrole podejmować 
będą też inne interwencje porząd-
kowe związane z zakłócaniem 
spokoju oraz bezpieczeństwem 
mieszkańców. AW

Strażnicy 
na rowerach
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Nasze osiągnięcia są efektem 
pracy wielu osób
ReDA | O zrealizowanych przedsięwzię-
ciach i planowanych inwestycjach 
z burmistrzem Redy, Krzysztofem 
Krzemińskim, rozmawia Anna Walk.

Ubiegłoroczny budżet zo-
stał wykonany i pozytywnie 
rozliczony. Czy to oznacza, 
że 2015 rok był dobrym 
okresem dla Redy?

- Tak. To rzeczywiście był 
kolejny dobry rok dla miasta, 
które ostatnio rozwija się bar-
dzo intensywnie. W związku 
z tym potrzeby w zakresie 
inwestycji są mocno wyeks-
ponowane. W 2015 roku na 
działania inwestycyjne prze-
znaczyliśmy blisko 12,5 mln 
zł. Jednocześnie realizowali-
śmy zadania związane z bieżą-
cym funkcjonowaniem miasta, 
które również są niezwykle 
istotne. To oświata, pomoc 
społeczna, utrzymanie dróg 
i porządku na terenie miasta, 
a także funkcjonowanie jed-
nostek budżetowych. Od wie-
lu bowiem lat konsekwentnie 
budujemy „tkankę” miejską. 
Wracając jednak do działań in-
westycyjnych, to w 2015 roku 
największy nacisk położyliśmy 
na drogi. Prawdę mówiąc, każ-
dego roku przeznaczamy dużą 
pulę środków budżetowych na 
realizację przedsięwzięć dro-
gowych, ponieważ Reda ma 
wiele zaległości w tym zakre-
sie. 

Skupiając się jednak na 
ubiegłorocznych przedsię-
wzięciach, to inwestycyjnym 
priorytetem była budowa ulicy 
Morskiej, łączącej Redę z Ru-
mią. Dzisiaj przechodzimy nad 
tym już do porządku dzienne-
go. O realizację tego zadania, 
które  wydaje się oczywiste, 
tak naprawdę walczyliśmy 
przez 7 lat.  

Jeżeli chodzi o inne przedsię-
wzięcia drogowe, to w ubie-
głym roku udało nam się zakoń-
czyć prace związane z budową 
pierwszego etapu ulicy Wi-
śniowej. Jest to konsekwentna 
realizacja planu dotyczącego 
inwestycji drogowych w po-
szczególnych rejonach miasta. 
Dodatkowo wykonany został 
cały szereg zadań drogowych 
związanych z poprawą stanu 
nawierzchni. Mam tu na myśli 
między innymi Aleję Lipową, 
która stanowi ważne połącze-
nie komunikacyjne. Trzeba za-
znaczyć, że spora cześć inwe-
stycji drogowych jest efektem 
inicjatyw lokalnych. Chodzi 

o przedsięwzięcia, które są 
realizowane przy wsparciu 
finansowym mieszkańców. 
W 2015 roku w ten sposób 
udało się zmodernizować 
ulice Kościelną, Sportową 
i Ogińskiego. Dodatkowo 
wykonaliśmy nakładkę 
asfaltową na ulicy Bucz-
ka i utwardziliśmy dro-
gę, łączącą ulicę Rzeczną 
z 12 Marca. Oprócz tego 
prowadzone były prace na 
ulicach Rolniczej, Zacisze, 
Zuchów, Pszennej, a także 
Wierzbowej. Zostały też 
zmodernizowane chodniki: 
przy ulicy Cyprysowej, Ja-
rej i Norwida. W minionym 
roku prowadziliśmy też pra-
ce przygotowawcze zwią-
zane z realizacją dalszych 
przedsięwzięć, które fizycz-
nie zaplanowane zostały na 
ten rok. Podjęliśmy działa-
nia związane z przygotowa-
niem projektu technicznego 
rozbudowy ulicy Obwodowej, 
czy też Polnej. 

Miniony rok to również sze-
reg inwestycji kubaturowych. 
Ważna była budowa małej 
sali gimnastycznej w Zespo-
le Szkół nr 1. Udało nam się 
również zakończyć moderni-
zację stacji wymiennikowej, 
którą dostosowaliśmy dla do-
celowej siedziby Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Nadto trwają prace związane 
z rozbudową Urzędu Miasta. 
Już w 2014 roku dokonaliśmy 
przeprowadzki części Urzędu 
z ulicy Puckiej do budynku, 
który mieści się przy ulicy 
Gdańskiej. W minionym roku 
rozpoczęliśmy, zaplanowane 
już w poprzedniej kadencji,   
prace przy rozbudowie tegoż 
Urzędu. Tak aby w drugiej 
połowie 2016 roku umieścić 
wszystkie komórki obsługu-
jące naszych mieszkańców 
w jednym miejscu.

Realizowaliśmy też przed-
sięwzięcia związane z rewita-
lizacją przestrzeni publicznej. 
W ubiegłym roku udało nam 
się między innymi odnowić 
stary park w Ciechocinie. Po-
nad 300 tys. złotych przezna-
czyliśmy na budowę alejek, 
modernizację boisk i stwo-
rzenia placów zabaw (w tym 
w ramach programu „Radosna 
szkoła” przy Szkole Podsta-

wą budynku Urzędu Miasta. 
Przygotowujemy się również 
do przedsięwzięć, które za-
mierzamy realizować w naj-
bliższych latach. Tutaj mam 
na myśli również  rozbudowę 
Szkoły Podstawowej nr 2. 
Bardzo ważna z punktu funk-
cjonowania miasta jest też bu-
dowa części lekkoatletycznej 
stadionu Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Sam obiekt 
już jakiś czas temu udało się 
nam zmodernizować. Dzięki 
przeprowadzonym robotom 
powstały między innymi try-
buny i boiska. Nadto prowa-
dzimy prace związane projek-
tem technicznym rozbudowy 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Będziemy zabiegali o to, aby 
inwestycja była realizowana 
przy wsparciu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.  

Chciałbym jeszcze zwrócić 
uwagę na inwestycję, która nie 
jest realizowana przez miasto, 
ale ma bardzo duże znaczenie 
dla jego wizerunku i rozwoju. 
Chodzi o wspieraną przez nas 
budowę Aquaparku. Zabiegali-
śmy o to, aby prywatna firma, 
która jest inwestorem w tym 
przypadku, miała szanse ubie-
gania się o środki zewnętrzne. 
Dzięki temu w ramach inicja-
tywy Jessica inwestor otrzymał 
kredyt na bardzo atrakcyjnych 
warunkach. Cieszymy się, że 
okazały obiekt już niedługo 

będzie służył mieszkańcom 
i turystom.

Za udzieleniem absoluto-
rium z tytułu wykonania 
ubiegłorocznego budżetu 
opowiedzieli się wszyscy rad-
ni. Czy współpraca między 
radnymi a burmistrzem za-
wsze przebiega tak pomyśl-
nie?

- Zgodna praca samorzą-
du to dobra, redzka tradycja, 
która zapoczątkowana zosta-
ła w 2007 roku. Po wyborach 
w 2006 roku nie było łatwo, 
ale udało nam się porozumieć 
i rozpocząć współpracę dla do-
bra mieszkańców. Nie oznacza 
to jednak, że wszystko idzie już 
z górki i nie ma sytuacji trud-
nych, które wymagają czasem 
długich negocjacji, trudnych 
kompromisów… Trzeba wie-
dzieć, że mimo pojawiających 
się trudności, działamy w bar-
dzo dobrej atmosferze, co bar-
dzo sobie cenię. Doskonale 
bowiem zdaję sobie sprawę 
z tego, że pojedyncze osoby nie 
są w stanie podołać wszystkim 
wyzwaniom. Nasze osiągnięcia 
są efektem pracy wielu osób, tj. 
radnych z Przewodniczącym 
Rady na czele, burmistrza i pra-
cowników Urzędu Miasta. To, 
że potrafimy ze sobą współpra-
cować i nie boimy  się też ryzy-
kować, ułatwia nam realizację 
zamierzonych celów.

wowej  nr 2 i 5) oraz miejsc, 
które przeznaczone są do 
ćwiczeń siłowych. Siłowni na 
świeżym powietrzu w ubie-
głym roku powstało więcej. 
Udało nam się rozbudować 
tę, która funkcjonuje w Parku 
Rodzinnym, a także dzięki 
współpracy z Wejherowską 
Spółdzielnią Mieszkaniową 
stworzyć nową, która znajdu-
je się na Osiedlu Buczka. 

Krótko mówiąc, 2015 rok 
zakończył się realizacją in-
westycji za ponad 12 mln 
zł. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że mimo dużego wysiłku fi-
nansowego, utrzymujemy 
w dalszym ciągu duży poten-
cjał umożliwiający realizację 
dalszych ambitnych planów 
w kolejnych latach.

Jeśli już mowa o 2016 
roku, to jakie działania są 
teraz priorytetem?

- Jeżeli chodzi o inwestycje 
drogowe, to dążymy do tego, 
aby zmodernizować całą uli-
cę Obwodową, wyposażyć 
ją między innymi w chodnik 
i ścieżkę rowerową. To bar-
dzo istotne z punktu widzenia 
funkcjonowania miasta, po-
nieważ ruch w tej części Redy 
znacznie wzrósł. Kończymy 
również działania związane 
ze stworzeniem dokumenta-
cji projektowej budowy ulicy 
Polnej. W tym roku zamie-

rzamy również przystąpić do 
prac związanych z budową 
ulicy Podleśnej. Realizujemy 
też przedsięwzięcia, które 
prowadzone są z inicjatywy 
mieszkańców. To na przykład  
budowa parkingu przy cmen-
tarzu w Rekowie Dolnym. 

Bardzo intensywnie przy-
gotowujemy się do budowy 
węzła integracyjnego przy 
dworcu kolejowym w Re-
dzie. Powyższe zadanie re-
alizowane będzie w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Obszaru Me-
tropolitalnego. Trzeba za-
znaczyć, że jest ono bardzo 
istotne z punktu funkcjono-
wania transportu publicznego 
i jego atrakcyjności. W tym 
przypadku główny problem 
związany jest z brakiem 
miejsc parkingowych. Sytu-
ację w powyższym zakresie 
chcemy poprawić poprzez 
budowę parkingów, zatoczek 
autobusowych i miejsc po-
stojowych dla rowerów. Do 
budowy węzła integracyjne-
go przygotowujemy się już 
od dłuższego czasu. Gotowa 
jest już koncepcja, a w naj-
bliższym czasie powinniśmy 
też wyłonić wykonawcę pro-
jektu technicznego. To tyle, 
jeśli chodzi o drogi, a w przy-
padku pozostałych zadań 
niewątpliwie najistotniejsze 
są zmierzające ku końcowi 
prace związane z rozbudo-
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Duża sala bankie-
towa z kominkiem, 
wystrój w staropol-
skim stylu, duże 
drewniane stoły 
i ławy tworzące nie-
powtarzalny klimat 
i doskonałe jedzenie. 
Czego więcej po-
trzeba, aby zorgani-
zować udaną i nieza-
pomnianą imprezę? 
Jedynie doborowego 
towarzystwa. Wy-
starczy więc zapro-
sić gości i doskonale 
się bawić!

K a r c z m a 
Przysmak ma 
wiele zalet. Za-
zwyczaj podob-
ne lokale miesz-
czą się w sporej 
odległości od 
miasta, co ozna-
cza konieczność 
zorganizowania 
transportu dla 
gości. Tymcza-
sem staropolska, 
drewniana chata, 
położona jest w przepięknym 
ogrodzie w Rumi. Nieco na 
uboczu, ale w samym mie-
ście. Jest więc blisko zarów-
no do środków komunikacji 
zbiorowej, jak również nie ma 
problemu z zamówieniem tak-
sówki.

W sali może bawić się nawet 
ponad 50 osób. Właściciele 
karczmy mają ogromne do-

świad-
czenie, gdyż ponad 30 lat 
prowadzili restaurację. Do 
dyspozycji gości jest oczywi-
ście grill, miejsce na ognisko, 
ale gospodarze oferują też 
doskonałą, domową kuchnię. 
Można zamówić tradycyjne 
potrawy, ale też bardziej eg-
zotyczne specjały – wszystko 
zależy od indywidualnego 
zapotrzebowania organizują-
cego zabawę. Dekoracja także 

jest dostosowywa-
na w zależności od 
imprezy i życzeń 
klienta. W karcz-
mie zainstalo-
wany jest sprzęt 
n a g ł a ś n i a j ą c y 
oraz odpowiednie 
oświetlenie. 

Karczma Przy-
smak jest więc znakomi-

tym wyborem. Lokal działa 
już około 6 lat, zaś imprezy 
można organizować nie tylko 
w okresie letnim, ale przez 
cały rok. Właściciele niejed-
nokrotnie przygotowywali np. 
zabawę sylwestrową. /raf/

Staropolski wystrój 
i świetna kuchnia

Urodziny, imieniny, chrzciny, towarzyskie spotkania... wiele osób zastanawia się, gdzie takie 
imprezy okolicznościowe zorganizować. Okazuje się, że nie trzeba szukać gdzieś daleko odpo-
wiedniego lokalu i organizować dojazdu gościom, bo w Rumi mieści się Karczma Przysmak!

kARcZmA PRZySmAk
RumIA
tEL. 533 126 064

Dzięki ich zaanga-
żowaniu powiększy 
się też lista osób, któ-
re w przyszłości będą 
mogły pomóc innym 
chorym w walce z ra-
kiem.

- W ciągu kilkugo-
dzinnej akcji w bazie 
potencjalnych daw-
ców szpiku zarejestro-
wało się ponad dwie-
ście osób – informuje 
Wojciech Niewinow-
ski, starszy koordy-
nator ds. rekrutacji 
dawców z Fundacji 
DKMS. - Dodatkowo 
w trakcie zbiórki pu-
blicznej zebrano 1659 
złotych, które zostaną 
przeznaczone na po-
krycie kosztów rejestracji.

Mieszkańcy Redy i przyjezd-
ni w Fabryce Kultury spotkali 
się po to, aby pomóc Patrycji 
Krawczyk. 33-latka kilka ty-
godni temu dowiedziała się, 
że jest chora na ostrą białacz-
kę limfoblastyczną. Jedynym 
ratunkiem dla kobiety jest 
znalezienie niespokrewnione-
go dawcy i przeszczep szpiku 
kostnego. By zwiększyć szan-
se na znalezienie genetyczne-
go bliźniaka, rodzina i bliscy 
Patrycji wyszli z inicjatywą 
zorganizowania akcji reje-
stracji potencjalnych dawców 
szpiku. 

- Brat Patrycji zgłosił się 
do nas i poprosił o włącze-
nie się do ich inicjatywy, 
gdyż – jak się okazuje – po-
szukiwanie genetycznego 
bliźniaka powinno zaczynać 
się w swoim środowisku 
– mówił w trakcie specjal-
nej konferencji prasowej 
Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy. - Od razu się 
zaangażowaliśmy i zaintere-
sowaliśmy całą sprawą (…). 
Stereotypy, które krążą wo-
kół dawców szpiku powodu-
ją, że jest dość duża rezerwa 
i obawa wielu osób. A odda-
nie szpiku nie wiąże się ani 
z poważną operacją, ani też 

z żadnym bólem. Daje zaś 
ogromną radość z możliwo-
ści pomocy drugiemu czło-
wiekowi.

Warto zaznaczyć, że daw-
cą szpiku może zostać każdy 
zdrowy człowiek, który ma 
od 18 do 55 lat i waży mini-
mum 50 kg. Obecnie w ba-
zie danych Fundacji DKMS 
Polska zarejestrowanych jest 
ponad 920 tys. (stan na maj 
2016 roku – red.) potencjal-
nych dawców szpiku, a po-
nad trzy tysiące osób oddało 
swoje komórki macierzyste 
lub szpik, dając szansę na 
nowe życie chorym na raka.

Anna Walk

Z pomocą dla chorej 
Patrycji i innych
ReDA | Z dużym zainteresowaniem spotkała się akcja rejestra-
cji potencjalnych dawców komórek macierzystych i szpiku. 
W ten sposób mieszkańcy Redy pomagali 33-letniej Patrycji, 
która choruje na białaczkę limfoblastyczną. 



6 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 15 lipca 2016

W MDK spotkali się miesz-
kańcy z przedstawicielami 
Policji, Urzędu Ochrony 
Konsumentów, pracownika-
mi Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej oraz burmi-
strzem Michałem Pasiecznym 
i przewodniczącym Rady 
Miejskiej Arielem Sinickim. 
Debata odbyła się z inicja-
tywy Mieczysława Grzenia, 
przewodniczącego Rumskiej 

Rady Seniorów. 
Ireneusz Szmurło, ko-

mendant rumskiej Policji, 
przywitał gości i nakreślił 
tematykę poruszanych te-
matów.

Sierż. sztab. Anna Hen-
nig poruszyła problem 
przestępstw i oszustw na 
tzw. „wnuczka”, „na ko-
legę”, „na litość”. Omó-
wiono także oszukiwanie 
za pomocą podrobionych 
faktur za prąd. Na debatę 
przygotowano prezentację 
multimedialną oraz film 
profilaktyczny. Ryszard 
Rychert, naczelnik Wy-
działu Prewencji, omówił 
system kierowania połą-

czeń na bezpłatny numer 
alarmowy 112. Z kolei asp. 
Marcin Niedźwiedź przed-
stawił charakterystykę prze-
stępstw kryminalnych szcze-
gólnie uciążliwych dla osób 
starszych – kradzieże  w tym 
kradzieże kieszonkowe, na 
tzw. „wyrwę”, rozboje  oraz 
włamania do domów i miesz-
kań. 

/raf/

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę 

adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego 
funduszu, ukierunkują  gdzie można uzyskać 

szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można 

skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki, 
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl.

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 działający 

w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie pomorskim.

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                            209/2015/DB

Seniorze, bądź 
bezpieczny!
RUMiA | „Bezpieczeństwo osób starszych w Rumi” - pod 
takim tytułem odbyła się debata społeczna zorganizowana 
w Miejskim Domu Kultury w Rumi. 

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1774 z późn. zm.) oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Rumi 
Nr 751/297/2016, Nr 752/298/2016, Nr 753/299/2016, Nr 
754/300/2016, Nr 755/301/2016, Nr 756/302/2016 z dnia 
12 lipca 2016 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszone 
zostały wykazy obejmujące:

1) nieruchomość położoną w Rumi w rejonie ul. Zielarskiej, 
oznaczoną jako działka nr 21/2    o pow. 1704 m2, stano-
wiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, 
2) lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie, położone 
w Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, prze-
znaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
ich najemców. 

oGŁoSZEnIE
Burmistrza Miasta Rumi

Rada to organ opiniują-
co-doradczy Energa SA po-
wołany przez Zarząd. Jej 
działalność skupia się na 
poszukiwaniu i propagowa-
niu nowych kierunków prac 
rozwojowych Grupy Energa 
w obszarze badawczo-ro-
zwojowym i innowacyjnym. 
Ponadto w wypracowaniu 
strategii innowacji oraz 
wsparciu procesu konsoli-
dacji polityki Grupy w ob-
szarze B+R+I. W jej skład 
wchodzi pięciu wybitnych 
polskich naukowców-e-
lektroenergetyków z pięciu 
czołowych ośrodków akade-
mickich kraju.

- Liczymy, że pomysły, 
które będziemy wdrażać 
również dzięki współpracy 
z Radą, pozwolą nam zna-
leźć się w czołówce zmian 
wskazanych przez rząd, jako 
budowanie innowacyjnej 
gospodarki – mówił na spo-
tkaniu z naukowcami prezes 
Kaśków.

Radzie przewodniczy prof.
Władysław Mielczarskiz Po-
litechniki Łódzkiej.

-Będziemy patrzeć kry-
tycznie, czasem studzić 

entuzjazm i wskazywać 
najbardziej wartościowe roz-
wiązania– podkreślał na po-
siedzeniu profesor.

-W 2006 roku, kiedy po-
wstawały grupy energetyczne 
celem powołania Energi było 
stworzenie firmy zdolnej 
do szybkiego przystosowa-
nia się do nowych wyzwań. 
Po 10 latach można patrzeć 
z satysfakcją, że Energa jest 
wiodącą firmą w kraju w za-
kresie innowacji i praktycz-
nego ich wdrażania w elek-
troenergetyce– dodawał.

Przemysław Piesiewicz, 
wiceprezes Energa SA pod-
kreślał znaczenie Rady 
w procesie decyzyjnym 
związanym z selekcją i wy-
borem najlepszych rozwią-
zań technicznych w obszarze 
elektroenergetyki.

- Globalne trendy techno-
logiczne transformują sys-
temy elektroenergetyczne 
w kierunku modelu źródeł 
rozproszonych. Z wielu po-
mysłów, które powstają, jako 
odpowiedź na te zmiany, 
Rada pomoże nam przeanali-
zować oraz wybrać najlepsze 
rozwiązania i wdrożyć opty-

malne modele biznesowe 
–zaznaczał wiceprezesPie-
siewicz.

Wśród największych wy-
zwań, jakie stoją przed Gru-
pą Energa członkowie Rady 
wskazali stworzenie modelu 
zarządzania nastawionego na 
nowe rozwiązania. Naukow-

cy zakreślili obszary, w ja-
kich szczególnie warto ich 
szukać. Najczęściej wskazy-
wana była potrzeba zwięk-
szenia elastyczności pracy 
systemu, zarówno po stronie 
wytwarzania, jak i dystrybu-
cji oraz popytu, – czyli ste-
rowania ilością energii zuży-

wanej przez odbiorców.
Według profesorów, celem 

innowacji nie jest „nowość 
sama w sobie”, ale zwiększe-
nie rentowności firmy i lep-
sze wykorzystywanie posia-
danego majątku. Zdaniem 
naukowców, aby osiągnąć 
te cele nie zawsze trzeba 

wdrażać nowinki technicz-
ne - czasem wystarczy tylko 
zmiana myślenia.

- Liczymy także na to, że 
Rada znacząco wesprze nasze 
prace analityczne nad strate-
gią innowacji oraz nową po-
lityką zarządzania obszarem 
R&D. Z pewnością przełoży 
się to na bardziej efektywne 
zarządzanie portfelem pro-
jektów innowacyjnych oraz 
wzrost konkurencyjności 
Grupy Energa na rynku kra-
jowym – podsumował posie-
dzenie Rady Jan Chlebowicz, 
dyrektor Departamentu Roz-
woju i Innowacji w Energa 
SA. - Jesteśmy przekonani, 
że droga do efektywnego za-
stosowania innowacyjnych 
rozwiązań w polskiej elek-
troenergetyce to optymalne 
wykorzystywanie narzędzi 
do zarządzania wysokim 
poziomem ryzyka projekto-
wych startupów. Jak również 
komercjalizacja pozyskiwa-
nych patentów, w oparciu 
o najlepsze rozwiązania sto-
sowane przez światowych 
liderów innowacji w branży 
energetycznej – dodawał.

(BG)

Posiedzenie Rady ds. innowacji w Energa SA
eneRgeTYKA | - Powołanie Rady Naukowo-Technicznej ds. Innowacji to jeden z kroków, jakie Energa podejmuje w celu wdra-
żania innowacji – ocenił Dariusz Kaśków, prezes Zarządu Energa SA na posiedzeniu inaugurującym jej prace.

fo
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Pozbądź się azbestu
materiały budowlane zawierające azbest, niegdyś stosowa-
ne bardzo często, wciąż stwarzają zagrożenie dla zdrowia 
i życia ludzkiego. Rakotwórczego azbestu nie wolno usu-
wać samemu, trzeba te prace powierzyć profesjonalistom.

Firma Ma-
xMed, mają-
ca siedzibę 
w Orlu, zaj-
muje się wła-
śnie usuwa-
niem i utyli-
zacją azbe-
stu. Przedsię-
biorstwo, od 
10 lat dzia- ła-
jące na rynku, 
posiada oczywiście wszel-
kie niezbędne koncesje i ze-
zwolenia na świadczenie ta-
kich usług na terenie całego 
kraju. Pracownicy MaxMedu 
to zespół doświadczonych 
fachowców, którzy zosta-
li gruntownie przeszkoleni 
w zakresie Bezpieczeństwa 
i Higieny pracy, posiada-
ją też badania wysokościo-
we. Co ważne – firma zapew-
nia pomoc w uzyskaniu do-

finansowania, jakie oferują 
urzędy gmin. Dla właściciela 
budynku oznacza to znacz-
ne obniżenie kosztów usu-
nięcia azbestu. Jeżeli więc 
szukasz firmy, która kom-
pleksowo zajmie się demon-
tażem, transportem i utyliza-
cją azbestu – warto wybrać 
sprawdzonego i doświad-
czonego partnera. Dodatko-
we informacje – na stronie 
internetowej firmy: www.
maxmed.pl

Stawiając nowy budynek po-
winniśmy zaplanować w jaki 
sposób ciepło i powietrze po-
winno krążyć po nowych po-
mieszczeniach. Istnieją new-
ralgiczne miejsca jak okna, 
szczeliny w dachu czy most-
ki termiczne, których należy 
odpowiednio zabezpieczyć. 
Termoizolacja i odpowiednie 

materiały nie nadrobią jednak 
w pełni pewnych rozwiązań 
konstrukcyjnych. 
Przede wszystkim utrzymaniu 
ciepła sprzyjają mniejsze bu-
dynki, dlatego dobrze jest za-
stanowić się nad wielkością po-
wstającego budynku i określe-
niem tego co jest konieczne, 
a z czego można zrezygnować. 

Oszczędność ciepła 
w nowym budownictwie
Energooszczędny 
dom, to słuszna idea, 
którą należy jednak 
nadzorować już od 
fazy projektu. konsul-
tując kolejne pomiesz-
czenia i etapy budo-
wy, należy zastanowić 
się jak oszczędzać cie-
pło, prąd i pieniądze 
tak, by nie rezygno-
wać z komfortu i funk-
cjonalności. Z pomocą 
przychodzi kilka pro-
stych zasad budowla-
nych i nowa technolo-
gia.

Mniejsza powierzchnia ozna-
cza mniej mediów zużytych 
na utrzymanie ciepła. Jednak 
oprócz wielkości istotny jest 
jego kształt i to czy jest wy-
łącznie parterowy, czy może 
piętrowy. Zdecydowanie le-
piej sprawdza się budowa 
zwarta, w której nagrzane po-
mieszczenia pomagają utrzy-
mać temperaturę w sąsiadu-
jących.
Powinniśmy również pamię-
tać o odpowiednim zaplano-
waniu pomieszczeń. Im wię-
cej wpada światła słoneczne-
go do środka, tym mniejsze 
nasze nakłady. Stąd od strony 
północnej najczęściej umiej-
scawia się garaże i pomiesz-
czenia gospodarcze. Pomija-
jąc oczywistą kwestię warstw 

izolacyjnych i wykorzystywa-
nych materiałów, dobrze obli-
czyć jest stosunek powierzchni 
okien i przeszkleń do metrażu 
pomieszczeń oraz newralgicz-
ne miejsca, w  których powsta-
ją mostki termiczne. Wszystkie 
te elementy wraz z wentylacja, 
wpływają na to ile powietrza 
będzie uciekać z domu. (RP)



Z nami każdy 
remont 
się powiedzie!

Właśnie kupiłeś mieszkanie „w stanie deweloperskim”. Wykańczasz dom. Planujesz remont 
mieszkania, a może po prostu chcesz odświeżyć swoje „cztery kąty”. chciałbyś wykończyć 
i zaaranżować przestrzeń w dobrym stylu, funkcjonalnie i wygodnie, unikając niepotrzeb-
nych przestojów i nadmiernych kosztów. czy wiesz, że w sklepach Leroy merlin znajdziesz 
ogromny wybór produktów służących do aranżacji wnętrz, sprytne rozwiązania i pomysły 
oraz cały pakiet usług, które pozwolą ci oszczędzić czas i pieniądze. Wysoko wykwalifikowa-
ni pracownicy pomogą ci w na każdym etapie planowania i realizacji  przedsięwzięcia pod 
nazwą „mój doskonały dom”.  najważniejsze usługi w Leroy merlin to:

tRAnSPoRt I WnoSZEnIE PRoDuktÓW •	       
Nie musisz martwić się o to w jaki sposób przetransportujesz zakupione przez siebie produkty. 
Zapewniamy dowiezienie do Twojego domu wszystkich towarów kupionych w naszych sklepach. 
Możesz tez skorzystać z pomocy przy wniesieniu dostarczanego towaru do domu. Produkty do-
starczamy samochodami dostawczymi dla towarów do 1,5 t i autami ciężarowymi przeznaczony-
mi do większych ładunków.         
Ceny transportu są zróżnicowane. Zależą przede wszystkim od odległości na jaką dowożony jest towar. 
Pierwsza strefa cenowa obowiązuje do 10 km od sklepu,  powyżej 10 km obowiązuje cena za 1km.

ZAmÓWIEnIA PRoDuktÓW•	         
Interesujące cię produkty możesz zamówić bez opuszczania domu; za pośrednictwem naszej stro-
ny internetowej www.leroymerlin.pl, przez telefon albo mailem. Twoje zamówienie zostanie zreali-
zowane bez konieczności odwiedzania sklepu i dostarczone pod wyznaczony adres w dogodnym 
dla Ciebie terminie. Płatność za towar oraz transport  uiścisz gotówką lub kartą płatniczą u kierow-
cy, który dostarczy towar. 

                
uSŁuGI fInAnSoWE •	          
Oferujemy preferencyjne kredyty na zakup materiałów potrzebnych do remontu czy wykończenia 
mieszkania. Gwarantujemy niezmienne zasady udzielenia kredytu przez cały okres obowiązywa-
nia umowy i uproszczone formalności. Kwota udzielanego kredytu może wynieść nawet do 30 tys. 
zł. Spłata zobowiązania nawet w 36 ratach.

BEZtERmInoWy ZWRot toWARu •	        
Remont już się skończył a materiały zostały? Przyjmujemy bezterminowo zwrot niewykorzysta-
nych materiałów.  

PRoJEktoWAnIE •	          
Zatrudnieni w sklepach projektanci pomogą ci zaprojektować wymarzoną kuchnię lub łazienkę. 
W oparciu o dostarczony plan pomieszczenia opracują plan i wizualizację  oraz zaproponują pro-
dukty niezbędne do realizacji projektu w oparciu o asortyment Leroy Merlin. 

montAŻ PRoDuktÓW  •	         
Organizujemy montaż produktów kupionych w sklepach Leroy Merlin. Oferta montażowo-remon-
towa obejmuje wszystkie główne rodziny produktowe w tym m.in. malowanie pomieszczeń, mon-
taż drzwi i podłóg, kominków i pieców c.o., armatury sanitarnej, grzejników, klimatyzacji, domków 
ogrodowych, układanie glazury, także wymagających specjalnych uprawnień np. gazowych czy 
elektrycznych. Zamówienie na usługę montażową można złożyć w dziale handlowym sklepu. Za-
warcie umowy i rozliczenie wykonanych prac następuje bezpośrednio z wykonawcą. Leroy Merlin 
monitoruje jakość i terminowość wykonania prac powierzonych wykonawcom współpracującym 
ze sklepami Leroy Merlin oraz monitoruje poziom zadowolenia klientów.  

uSŁuGI SPEcJALIStycZnE •	         
Warsztat stolarski oferuje proste cięcie płyt meblowych, desek, listew itp., docinanie blatów na wy-
miar, podcinanie skrzydeł drzwiowych na wymiar, wycinanie otworów w zlewozmywakach pod 
baterię, wentylacyjnych w drzwiach, w blatach pod zlew, pod zawiasy puszkowe itp.

oBSZyWAnIE fIRAn I ZASŁon •	         
Oferujemy szeroki i kompleksowy pakiet usług związanych z adaptacją wybranych, gotowych za-
słon i firan. Szyjemy firany i zasłony proste, wszywamy taśmy mocujące, lamujemy i obszywamy gi-
piurę, montujemy kółka, wszywamy obciążniki i ciężarki, szyjemy poduszki. 

mIESZAmy fARBy, PRZycInAmy I oBSZyWAmy WykŁADZIny DyWAnoWE.•	  

Więcej informacji o usługach oferowanych przez sklepy Leroy Merlin 
na www.leroymerlin.pl oraz w sklepach. 

C.H. Port Rumia
ul. Grunwaldzka 108, 84-230 Rumia
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Rodziny z dziećmi 
szukają innych mieszkań
najlepszym miejscem na zakup mieszkania dla rodziny 
z dziećmi są osiedla na obrzeżach miasta – wynika z badania 
sieci agencji metrohouse. Ankietę przeprowadzono wśród 
rodzin z dziećmi, które w najbliższym czasie decydują się na 
zakup mieszkania. Zarówno dla deweloperów, jak i pośred-
ników jest to jedna z najważniejszych grup klientów.

Ankietowani pytani o rodzaj rynku, na którym 
skupiają swoje poszukiwania, niemal w takim 
samym zakresie wymieniali rynek wtórny, jak 
i pierwotny. 
– Wybór konkretnego rynku nie jest oczywisty. 
Klienci warunkują zakup konkretnego miesz-
kania wieloma zmiennymi. Równie często jak 
nowych ofert, poszukują propozycji zakupu lo-
kali wybudowanych w ostatnich latach, które 
cieszą się dużą popularnością na rynku wtór-
nym. Zwykle są jednak droższe od propozycji 
deweloperów, ale w przeciwieństwie do nich 
nadają się często do wprowadzenia od zaraz 
i nie wymagają znacznych nakładów remonto-
wych, komentuje Marcin Jańczuk z agencji Me-
trohouse.
62,7 proc. respondentów uznało, że najlepszym 

miejscem na zakup mieszka-
nia dla rodziny z dziećmi są 
osiedla na obrzeżach miasta. 
Znacznie mniej odpowiedzi 
dotyczyło centrum miasta 
(20,9 proc.), a najmniej licz-
ne odpowiedzi odnosiły się 
do przedmieść, które są wła-
ściwym miejscem do zakupu 
jedynie dla 16,4 proc. respon-
dentów. 
Ponad 40 proc. ankietowa-
nych sprawdza, czy w budyn-
ku znajduje się winda oraz 
czy stoi on na ogrodzonym 
i strzeżonym osiedlu. – Do-
datkowo zapytaliśmy, czy re-
spondenci przed zakupem 
sprawdzają poziom naucza-
nia oraz miejsce w rankingu 
najbliższej szkoły. Dla 52 proc. 
ankietowanych ma to znacze-
nie, ale aż 48 proc. nie zwraca 
na ten element większej uwa-
gi, mówi Marcin Jańczuk.

Według Wojciecha Marciszew-
skiego, prezesa zarządu Fundacji Rodzice Przy-
szłości, w zaprezentowanych badaniach cie-
szy troska rodziców o zagwarantowanie dziec-
ku zdrowego, aktywnego rozwoju na świeżym 
powietrzu. 
– Dla rodzin z dziećmi najważniejsza jest loka-
lizacja oraz infrastruktura otaczająca nierucho-
mość, którą planują kupić, gwarantująca zdro-
wy, aktywny rozwój i wypoczynek (tereny zie-
lone, place zabaw) oraz bezpieczeństwo (ogro-
dzone osiedla). Dla nich rodzice są w stanie 
zrezygnować nawet z udogodnień funkcjonal-
nych samego budynku takich jak winda, pod-
jazd dla wózków i pomieszczenia gospodar-
cze.
 (RP)

Zadbane okna, 
to sprawne okna
Właściwa pielęgnacja 
i systematyczna regu-
lacja okuć to czynno-
ści, których nie może 
zabraknąć na liście do-
mowych obowiązków, 
zwłaszcza jeśli zale-
ży nam na maksymal-
nym wydłużeniu cza-
su bezawaryjnej pracy 
okien. Jerzy chrzanow-
ski, ekspert firmy Do-
broplast wyjaśnia, dla-
czego tak ważna jest 
sezonowa konserwa-
cja okuć i podpowiada, 
jak prawidłowo dbać 
o okienne mechani-
zmy, żeby stolarka była 
sprawna i dobrze słu-
żyła przez długi czas.

O systematycznym myciu 
okien skutecznie przypomina-
ją nam zabrudzone szyby. Na 
przetarciu ramy i usunięciu z 
przeszkleń kurzu oraz plam, ich 
pielęgnacja się jednak nie koń-
czy. Pozostaje jeszcze szereg 
niewidocznych na pierwszy 
rzut oka mechanizmów, któ-
re decydują o prawidłowym 
działaniu stolarki, a ich właści-
wa konserwacja może znacz-
nie wydłużyć czas komforto-
wego użytkowania okien. Za-
niedbanie regularnej kontroli i 
pielęgnacji okuć, bo o nich tu 
mowa, wbrew pozorom szyb-
ko odczujemy w postaci trud-
niejszego zamykania i otwiera-
nia skrzydła. Aby uniknąć tego 
typu sytuacji, należy pamiętać 
o regularnym czyszczeniu z ku-
rzu i zabrudzeń wszystkich ele-
mentów okuciowych, zarów-
no na ramie, jak i skrzydle, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
jego górnej części. Pamiętać 
jednak należy, by nie używać 
w tym celu żadnych domo-
wych detergentów i wody, naj-
lepiej wykonać te czynności 
suchą szmatką, a w przypad-
ku silniejszych zabrudzeń wy-

korzystać specjalistyczne pre-
paraty o naturalnym ph, któ-
re nie uszkodzą powłoki an-
tykorozyjnej okuć. Miejsca te 
należy również chronić przed 
zanieczyszczeniami podczas 
prac remontowo-budowla-

Regularne 
czyszczenie 
to podstawa

Zaniedbanie regularnej kontroli i pielęgna-
cji okuć, bo o nich tu mowa, wbrew pozo-
rom szybko odczujemy w postaci trudniej-
szego zamykania i otwierania skrzydła. 
Aby uniknąć tego typu sytuacji, należy pa-
miętać o regularnym czyszczeniu z kurzu 
i zabrudzeń wszystkich elementów okucio-
wych, zarówno na ramie, jak i skrzydle, ze 
szczególnym uwzględnieniem jego górnej 
części. Pamiętać jednak należy, by nie uży-
wać w tym celu żadnych domowych deter-
gentów i wody, najlepiej wykonać te czyn-
ności suchą szmatką, a w przypadku sil-
niejszych zabrudzeń wykorzystać specjali-
styczne preparaty o naturalnym ph, które 
nie uszkodzą powłoki antykorozyjnej okuć. 
Miejsca te należy również chronić przed 
zanieczyszczeniami podczas prac remon-
towo-budowlanych.

Jerzy chrzanowski, 
ekspert firmy Dobroplast”

nych. Utrzymanie w czystości mechani-
zmów okiennych to jedna kwestia, druga 
to regularna konserwacja okuć.Przynaj-
mniej raz w roku należy nasmarować ole-
jem wszystkie elementy okucia istotne z 
punktu widzenia jego prawidłowej pracy 
np. zawiasy, punkty ryglowania, grzybki 
ryglujące itp. W przypadku okien Ovlo, 
Ovlo Classic, Avantgarde, Encore i Prime 
firmy Dobroplast, które posiadają okucia 

marki Winkhaus, wszystkie 
te miejsca zaznaczone są 
w instrukcji obsługi sym-
bolem oliwiarki. Podobnie 
jak w przypadku czyszcze-
nia i tym razem należy uni-
kać ostrych środków i uży-
wać wyłącznie oleju lub 
smaru bez zawartości ży-
wic oraz kwasów. Najbar-
dziej wskazany jest nato-
miast olej silikonowy. Takie 
czynności zapewnią lekką 
obsługę okna i skutecznie 
zabezpieczą okucia przed 
zbyt wczesnym zużyciem. 
Niekiedy potrzebna oka-
zać się może również re-
gulacja okuć. Świadczyć 
mogą o tym takie objawy 
jak trudniejsze domykanie 
i otwieranie skrzydła, ocie-
ranie o ościeżnicę, czy po-
trzeba użycia większej siły, 
aby przekręcić klamkę. Wy-
maga to wtedy niewielkiej 
korekty ustawienia okuć w 

trzech miejscach: góra-dół, prawo-lewo 
oraz docisk skrzydła do ościeżnicy. Je-
śli nie jesteśmy pewni, jak wykonać ta-
kie czynności, najlepiej zasięgnąć porady 
specjalistów lub zgłosić się do profesjo-
nalnego serwisu.   (fP)
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Co się wydarzy, gdy profe-
sor Hilary Szczebrzeszyński 
wyłowi z wody koronę Kró-
lowej Wisły? Przekonają się 
o tym wszystkie dzieci, które 
w niedzielę 17 lipca zasiądą 
przed sceną teatralną w Por-
cie Rumia Centrum Handlo-
wym Auchan.

Wspólnie z bohaterem 
mali widzowie poznają le-
gendę o Smoku Wawelskim 
z Krakowa, a także o Warsie 
i Sawie. Podczas spektaklu 
maluchy odwiedzą również 

Baranią Górę – miejsce na-
rodzin najdłuższej polskiej 
rzeki. Na koniec spektaklu na 
uczestników czeka także wy-
jątkowa praca domowa.

Spektakl pt. „Polskie legen-
dy” odegrany zostanie w nie-
dzielę 17 lipca w Porcie Ru-
mia przy ulicy Grunwaldzkiej 
108. Przedstawienie zapre-
zentowane zostanie trzykrot-
nie – o godzinie 13.00, 15.00 
oraz 17.00. Udział w spotka-
niu jest bezpłatny!

/raf/
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Poznaj legendy 
znad Wisły
RUMiA | Niezwykłe polskie opowieści będzie można po-
znać już w najbliższą niedzielę. Edukacyjny spektakl te-
atralny pt. „Polskie legendy” zaprezentowany zostanie w 
Porcie Rumia CH Auchan. 

Młodszy referent Wydziału Spraw Obywatelskich w pełnym •	
wymiarze czasu pracy,
od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Inżynierii Miej-•	
skiej w pełnym wymiarze czasu pracy,
Podinspektora w Wydziale Geodezji Gospodarki Nierucho-•	
mościami i Rolnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/.

BuRmIStRZ mIAStA RumI 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
Kawalerkę umeblowaną sprzedam lub 
wynajmę, na osiedlu Harcerskim w Wejhe-
rowie lub mieszkanie Semeko wynajmę w 
Redzie, tel. 602 623 404

Sprzedam lub wynajmę działkę budowlana 
z garażem 616m2 Reda, ul.12Marca. Tel: 
602-306-210

Sprzedam działkę budowlaną pod lasem, 
3km od Lęborka/Łówcze, 1200m2, cena 33 
000zł. Tel: 602-306-210

Sprzedam działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem 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 nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

Jestem zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Cho-
pina, długoterminowa umowa, tel. 665 117 
489

ZAMIENIĘ

Zamienię mieszkanie w Wejherowie 47m 
na małe lub sprzedam. Tel: 511-874-564

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

Sprzedam Renault Scenic 1.6 16V benzy-
na/gaz, 2000r. Tel: 601-638-877

KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasacja, awaryjne 
otwieranie aut, sprzedaż części, pomoc 
drogowa. Tel: 789-345-593

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY
Sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z 
pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ
Zlecę renowacje drewnianych drzwi, Wej-
herowo. Tel: 502-351-988

USŁUGI

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

Usługi elektryczne, instalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu agd, pomiary, Trój-
miasto i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

Profesjonalna fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blondi pozna 
Panów sponsorów, Sopot. Tel: 514-120-
213

RÓŻNE

Sprzedam telewizor kolorowy z pilotem, 14 
cali, cena 50 zł. Tel: 507-486-424  

Sprzedam gazowy grzejnik wody, przepły-
wowy Ariston Junkiers, cena 170 zł. Tel: 
510-501-955

Sprzedam komodę olcha szerokość 
130cm, wysokość 93cm, głębokość 43cm, 
cena 230zł. Tel: 510-501-955

Kupię starą szafę, szerokość 80-100cm. 
Tel: 602-306-210

Sprzedam rower Grand, koła 26 cali, trzy 
letni, cena 350 zł, Wejherowo. Tel: 500-
080-271

Sprzedam telewizor Sony, 21cali, cena 40 
zł. Tel: 507-486-424

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

Sprzedam łyżwy figurowe, białe, rozm. 30, 
nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 505-567-034

Sprzedam ubranka dla dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-567-034

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

Kupię militaria (umundurowanie, odznacze-
nia, ekwipunek wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny Światowej oraz anty-
ki, tel. 793 262 765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@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 ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na obuwie i 
kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

Sprzedam rowerek treningowy orbitrek, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam krzesełko do karmienia dziecka, 
zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 505 567 
034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne metalo-
we, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

510 894 627
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ZBIgNIEW ChuChała

Mamy nowego mistrza 
Europy. Chyba jednak 
trochę niespodziewa-
nie, jest nim drużyna 
Portugalii. Nam na osło-
dę pozostała satysfak-
cja, że odpadliśmy po 
meczu właśnie z Ronal-
do i spółką. Właściwie 
to nie po meczu, lecz 
po rzutach karnych. Nie 
ma co rozpamiętywać, 
trzeba cierpliwie czekać 
na grę naszych piłkarzy 
w eliminacjach do Mi-
strzostw Świata, które 
za dwa lata mają się od-
być w Rosji. Dziś już nie 
napiszę, że mamy szan-
sę na niezłą reprezenta-
cję. Bez większego ryzy-
ka stwierdzam, że po-
wstała drużyna na mia-
rę naszych możliwości. 
Czy marzeń? Raczej nie, 
bo chciałoby się mieć 
co najmniej pięciu nie-
złych dublerów. Zatem 
przed trenerem Nawał-
ką dwa lata poszukiwań 
i selekcji. Ja dziś mu nie 
pomogę, ale pomarzy-
my wspólnie, jacy to 
zmiennicy mogliby być 
na literę „M”. Nikt z nich 
już nie gra w piłkę, ale 
w swoim czasie repre-
zentowali całkiem nie-
zły poziom. Zatem kto 
za kogo w razie kontuzji, 
zmęczenia w meczu czy 
słabszej formy? Za Łu-
kasza Fabiańskiego wy-
stąpiłby Józef Młynar-
czyk (Odra Opole, Wi-
dzew Łódź, SEC Bastia 
i FC Porto). W obronie 
szukam zastępców za 
Łukasza Piszczka, Kami-
la Glika, Michała Pazda-

na i Artura Jędrzejczyka. 
Propozycje mam nastę-
pujące. Stefan Majew-
ski z Zawiszy Bydgoszcz, 
Legii Warszawa i FC Ka-
iserslautern, Henryk 
Maculewicz i Adam Mu-
siał z Wisły Kraków, oraz 
przedwojenny obrońca 
Legii Warszawa Henryk 
Martyna. W linii pomo-
cy dublerów potrzebu-
ją Krzysztof Mączyński, 
Grzegorz Krychowiak, 
Kamil Grosicki i Jakub 
Błaszczykowski. My-
ślę, że godnymi zastęp-
cami byliby Sławomir 
Majak z Zagłębia Lubin, 
SV Hamburg, Widzewa 
Łódź i Hansy Rostock,  
Zygmunt Maszczyk 
z Ruchu Chorzów, Wal-
demar Matysik z Górni-
ka Zabrze i AJ Auxer-
re, oraz Rado-
sław Michal-
ski z Legii 
Warsza-
wa, Wi-
dzewa 
Łódź 
i Macca-
bi Hajfa. 
Ten ostat-
ni trochę 
po znajomo-
ści, bo obecnie 
pełni funkcję szefa 
Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej. Na koniec 
dwóch zmienników za 
Roberta Lewandow-
skiego i Arkadiusza Mi-
lika. Przyznaję, że z tym 
mam największy kłopot. 
Co prawda Milik jest na 
„M”, no ale sam siebie 
nie zmieni to po pierw-
sze, a po drugie nie bio-

Dublerzy 
na niby

KALENDARIUm 
fUTbolowe

rę pod uwagę aktual-
nych reprezentantów. 
Niby już Sebastian Mila 
nie jest w orbicie zainte-
resowań Adama Nawał-
ki, ale nie będę z kolei 
rozdrapywał świeżych 
ran. Pierwsza moja pro-
pozycja to Horst Mah-
seli z CWKS Warszawa. 
Ostatni mecz w repre-
zentacji rozegrał już jako 
zawodnik Legii, którą to 
nazwę przywrócono po 
okresie smuty stalinow-
skiej. Drugim zawodni-
kiem byłby Józef Ma-
moń z Gwardii Kraków. 
Ten nie miał tyle szczę-
ścia i jako reprezentant 
nie doczekał powro-
tu nazwy Wisła. Wśród 
moich kandydatów znaj-
dziecie Państwo meda-
listów Igrzysk Olimpij-
skich i Mistrzostw Świa-
ta. Jest też w jednej oso-
bie dwukrotny mistrz 
Portugalii, zdobywca 
Pucharu Portugalii, Pu-
charu Mistrzów, Super-
pucharu UEFA oraz Pu-
charu Interkontynalne-
go. Czy już wszyscy wie-
dzą kto to taki? Oczywi-
ście Józef Młynarczyk, 
który te wszystkie tro-
fea zdobywał z drużyną 
FC Porto, grając w niej 

w latach 1986 – 1989. 
Gdy nasza gaze-

ta dotrze do 
Państwa 
rąk, do-
słownie 
za chwi-
lę ruszą 
rozgryw-
ki naszej 

Ekstra-
klasy. Pro-

szę podejść 
spokojnie do 

oglądania me-
czów najlepszych dru-
żyn w kraju. Chodzi o to, 
aby nie doznać szoku po 
obejrzeniu pięćdziesię-
ciu jeden meczów roz-
grywanych na boiskach 
Francji w ramach Mi-
strzostw Europy. To mo-
głoby być bowiem gor-
sze w skutkach od szoku 
termicznego.

W kategorii kobiet U15 
najlepszy okazał się zespół 
AGWEMADA, który po za-
ciętym boju pokonał w finale 
DRUŻYNĘ ASÓW 13-11. 
O trzecie miejsce walczyły 
Wild Blinds - MUKS Po-
znań 15-7.

W sobotę odbyły się dwa 
dodatkowe konkursy o cha-
rakterze indywidualnym. 
Pościgowy konkurs rzutów 
wolnych - zwyciężył Szy-
mon Rduch z drużyny Cie-
niasy Kołobrzeg oraz kon-
kurs wsadów - w konkursie 

Koszykarski turniej
RUMiA | Ponad 20 drużyn uczestniczyło 
w turnieju ZELMER 3X3 QUEST.

wsadów najlepszy okazał się 
Piotr Grabowski, który poko-
nał Łukasza Biednego i Błaże-
ja Szymichowskiego.

Zespół Cieniasy Kołobrzeg 
zwyciężył w kategorii OPEN 
mężczyzn. Podczas całego 
turnieju nie przegrali żadne-
go meczu. Drużynę Cieniasy 
Kołobrzeg tworzą: Szymon 
Janiewski, Kamil Rduch, Szy-
mon Rduch oraz Przemysław 
Rduch. W finale spotkali się z 
drużyną 3x3 Play Hard i wy-
grali 21:15. W drodze do finału 
pokonali drużyny: Planet Cash 

które grały w składzie: Domi-
nika Duraj, Monika Buczak, 
Kinga Bączek oraz Magdalena 
Jacak. Panie nie grają w żad-
nych klubach, są absolwentka-
mi Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego w Gdyni.

W niedzielę odbył się in-

dywidualny konkurs rzutów 
z dystansu. W finale wzięli 
udział: Marianna Duszkiewicz 
z Damoda.pl, Jacek Gwardec-
ki z 3x3 Play Hard, Szymon 
Rduch z Cieniasów Kołobrzeg 
oraz Bartłomiej Perzanowski 
z Slama Jama. Najlepszym 

rezultat - siedem punk-
tów - Szymon Rduch i 
dzięki temu po raz drugi 
zgarnął nagrodę ufundo-
wana przez Burmistrza 
Rumi oraz sprzęt AGD 
marki ZELMER.

Podczas trwania tur-
nieju organizatorzy za-
dbali o najmłodszych 
kibiców. Zarówno na 
parkingu C.H Auchan 
jak i później w hali 
MOSIR, gdzie w cza-
sie ulewnych opadów 
deszczu przenosiła się 
impreza, funkcjonowa-

ła strefa dla dzieci. Profesjo-
nalni trenerzy przygotowali 
wiele sportowych atrakcji dla 
najmłodszych.  W tym czasie 
rodzice rozgrywali mecze lub 
kibicowali swoim faworytom. 

/raf/

team (17:3), PŁK (10:19), 
PG Rising (21:16), Nie Wiem 
(21:10). Cieniasy pokonali 
także drużynę kadry narodo-
wej U18. Trener reprezenta-
cji Polski Mirosław Noculak 
potraktował udział młodych 
zawodników w turnieju jako 
element przygotowań do za-
wodów w Baku. 

Do wielkiego finału ZE-
LMER 3x3 QUEST w Łodzi, 
który odbędzie się 30 i 31 lipca, 
oprócz Cieniasów Kołobrzeg i 
3x3 Play Hard awansowała 
drużyna Sokoły Ostrów Ma-
zowiecka, która zajęła trzecie 
miejsce.

W kategorii OPEN kobiet 
zwyciężyła ekipa Księżniczki, 



WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Elma

K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota

VIVA

AMK - Puckie Centrum 
Napraw Powypadkowych 

USŁUGI
KOmINIARSKIE

JAK-DOM

FHU ORLIKPUB PREMIUM

express
powiatu wejherowskiego

Dla Arki Gdy-
nia był to ostatni 
test przed startem 
Ekstraklasy, zaś 
dla Gryfa jedno 
z pierwszych spo-
tkań pod wodzą 
nowego trenera. 
Dla żółto-czarnych 
było to bardzo do-
bre spotkanie, a wy-
walczony remis 1:1 
można uznać za 
sukces biorąc pod 
uwagę fakt, iż ry-
wali dzielą aż dwa 
szczeble rozgryw-
kowe. 

Przed meczem 
zdecydowanym fa-
worytem był zespół 
Arki Gdynia. Tymczasem na 
murawie gdynianie wypadli 
po prostu średnio, nie poka-
zali nic wielkiego ani wido-
wiskowego. Nie popełniali 
wprawdzie aż tylu błędów 
w obronie, jak było to kilka 

dni wcześniej w starciu z Wi-
słą Płock, ale mimo tego mieli 
ogromny problem, aby prze-
łamać obronę wejherowian. 
Gryfici, mimo że są niżej no-
towani, grali z Arkowcami jak 
równy z równym. Po stracie 
bramki potrafili się zmobili-

zować, pokonać bramkarza 
gdyńskiej drużyny i strzelić 
wyrównującego gola. 

W barwach Gryfa testowa-
ny był zawodnik Lechii II 
Gdańsk, Daniel Górski oraz 
w dalszym ciągu Michał Mar-
czak.

Ten urodzony 11 września 
1988 roku w Chorzowie po-
mocnik jest niezwykle do-
świadczonym graczem na 
szczeblu drugoligowym, jak 
i pierwszoligowym. Roze-
grał około 90 spotkań w bar-
wach Wisły Płock i Dolcanu 
Ząbki w I lidze oraz prawie 
50 spotkań w II lidze (Wisła 
Płock, Siarka Tarnobrzeg). 
Zaliczył również epizod 
ekstraklasowy – 2 występy 
w barwach chorzowskiego 
Ruchu.

Witamy na Wzgórzu Wol-
ności!

ARkA GDynIA 
– GRyf WEJhERoWo 1:1

Bramki: 31′ M.Božok – 71′ R.Chwastek

Arka: (I połowa) 13. Konrad Jałocha – 2. 
Tadeusz Socha, 16. Dawid Sołdecki, 29. 
Michał Marcjanik, 23. Marcin Warcho-
lak – 8. Marcus Vinícius, 6. Antoni Łuka-
siewicz, 17. Adam Marciniak, 10. Mate-
usz Szwoch, 19. Miroslav Božok – 7. Da-
riusz Zjawiński. (II połowa) 30. Pāvels Šte-
inbors – 32. Przemysław Stolc, 3. Krzysz-
tof Sobieraj, 29. Michał Marcjanik (67, 16. 
Dawid Sołdecki), 21. Paweł Wojowski – 

14. Adrian Błąd (75, 8. Marcus Vinícius), 
15. Damian Mosiejko, 20. Yannick Kako-
ko, 11. Rafał Siemaszko, 18. Rashid Yus-
suff – 9. Szymon Lewicki

GRyf: 12. Wiesław Ferra (46, 1. Dawid 
Leleń) – 6. Daniel Górski (46, 8. Robert 
Chwastek), 2. Marcin Kalkowski, 17. Ma-
ciej Dampc, 18. Adrian Klimczak (46, 16. 
Paweł Brzuzy) – 20. Przemysław Moń-
ka (46, 10. Jacek Wicon), 15. Piotr Kołc, 
4. Łukasz Nadolski, 5. Piotr Łysiak (46, 9. 
Michał Marczak), 21. Paweł Czychowski 
– 14. Mateusz Kuzimski (62, 20. Przemy-
sław Mońka)

Remis z gdyńskim 
ekstraklasowcem
PIłKa NOŻNa | Bardzo dobrze zaprezentowali się żółto-czarni 
w sparingu z gdyńską Arką. Po ciekawym meczu zremisowali 1:1.
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Nowa twarz w drużynie Pawlaka
PeRSonAliA | Robert Chwastek (ostatnio Grunwald Ruda Śląska; III liga; 28 wystę-
pów/8 bramek) został nowym zawodnikiem wejherowskiego Gryfa.

Pierwszą bramkę zdobył 
nowy nabytek żółto-czar-
nych, Robert Chwastek 
a dwie pozostałe testowany 

z GKS-u Przodkowo Michał 
Marczak. Ponadto w bramce 
mecz rozpoczął Piotr Mły-
narczykowski (z drużyny 

juniorskiej) a po przerwie te-
stowany był jeszcze napast-
nik z Lechii Gdańsk, Adam 
Gołuński.

Poniżej przedstawiamy daty oraz godziny wszystkich spotkań Gryfa Wejherowo 
na Wzgórzu Wolności w trakcie rundy jesiennej II ligi sezonu 2016/2017. 

30 lipca (sobota) godz. 17:00 – Błękitni Stargard•	
13 sierpnia (sobota) godz. 17:00 – kotwica kołobrzeg•	
24 sierpnia (środa) godz 18:00 – Polonia Bytom•	
3 września (sobota) godz 17:00 – Polonia Warszawa•	
17 września (sobota) godz 16:00 – Warta Poznań•	
1 października (sobota) godz. 16:00 – Stal Stalowa Wola•	
8 października (sobota) godz. 16:00 – Legionovia Legionowo•	
23 października (niedziela) godz. 13:00 –  Siarka tarnobrzeg•	
6 listopada (niedziela) godz. 13:00 – Puszcza niepołomice•	
27 listopada (niedziela) godz. 13:00 – olimpia Zambrów•	

Serdecznie zapraszamy na wszystkie spotkania!

tERmInARZ SPotkAń
Wiemy już, kiedy Gryf Wejherowo będzie rozgrywał spotkania na własnym sta-
dionie i kto będzie przeciwnikiem żółto-czarnych. 

Wygrana 
z beniaminkiem IV ligi
PIłKa NOŻNa | Gryfici pokonali w minioną sobotę 
z niżej notowanego rywala z Rumi. Wejherowianie strzelili 
przeciwnikom trzy gole, nie tracąc ani jednej. 



Ultramaraton TriCity Trail 
prowadził ścieżkami Trój-
miejskiego Parku Krajobra-
zowego. Zawodnicy mieli do 
pokonania przewyższenia rzę-
du +1710/-1820 metrów. Bieg 
wystartował o godzinie 5:00 
w Gdańsku. Do mety w Parku 
Miejskim w Wejherowie  naj-
szybciej dotarł Roman Elwart. 
Na pokonanie nieco ponad 80 
km potrzebował dokładnie 7 
godzin 31 minut i 46 sekund. 
Zawodnik z Pucka startował 
również w poprzedniej edy-
cji TriCity Trail, wtedy zajął 
trzecie miejsce. 

- Startuję w biegach 24-
godzinnych, gdzie często 
miewa się nawet kilkanaście 
kryzysów podczas jednego 
startu – tłumaczy Roman. –. 
Sęk w tym, by zmusić się do 
dalszego wysiłku. Podobnie 
jest na takich biegach jak ten 
– musisz być przygotowany 
na to, że będzie bolało, a to 
czy dotrzesz do mety zależy 
od tego, czy będziesz silniej-
szy niż ból.

Drugie miejsce – zaledwie 
16 sekund za zwycięzcą - 

wywalczył Sebastian 
Sikora z Gdyni. Na naj-
niższym stopniu podium 
stanął Białorusin – Dmi-
try Krapivko. Jego czas 
to 7:40:11.

Rewelacją zawodów 
była zwyciężczyni kla-
syfikacji kobiet – Anna 
Karolak. Pochodząca ze 
Słupska biegaczka poko-
nała całą trasę z uśmie-
chem na ustach. Dotar-
ła na metę jako piąta 
w klasyfikacji OPEN 
z czasem 7:53:24. 

Druga była Turczynka 
Aysen Solak. Jej czas to 
8:14:23. Trzecie miejsce 
zajęła Elżbieta Cieśla 
z Olsztynka. Jej wynik 
to 9:02:54.

Trasa półmaratonu 
rozpoczynała się na 
skraju Parku Miejskie-
go w Wejherowie, meta 
zorganizowana była 
w samym parku. Na dy-
stansie 21km zawodnicy 
musieli pokonać 305 metrów 
w górę i 299 w dół. Tylko 
pierwsze 2km prowadziły 

asfaltową drogą, następnie 
uczestnicy zawodów wbie-
gali do Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego i tak poko-

nali kolejne 19km. Finisz to 
już ścieżki Parku Miejskiego 
w Wejherowie.

W tej rywalizacji równych 

sobie nie miał – podobnie jak 
przed rokiem – wejherowianin 
Michał Rolbiecki. Dystans 21 
km pokonał w czasie 1:17:30. 

– Trenuję na tej trasie re-
gularnie co tydzień, więc nic 
nie mogło mnie zaskoczyć. 
Pierwsza część dystansu to 
w zasadzie jeden długi pod-
bieg, a takich nie lubię najbar-
dziej – zdecydowanie wolę 
zbiegi, ale ostatecznie jestem 
zadowolony z wyniku na me-
cie – podsumował zwycięzca 
półmaratonu. 

Drugie miejsce zajął Kamil 
Leśniak z Torunia – 1:24:47, 
a trzecie Jacek Kwieciński 
z Wejherowa – 1:25:50.

Bardzo dobry wynik – 
1:31:26 uzyskała pierwsza 
z kobiet – Monika Rolbiec-
ka (żona zwycięzcy). Drugą 
zawodniczką była Bożena 
Macijewska z Gniewowa – 
1:33:39, a trzecie miejsce za-
jęła Katarzyna Konkel – rów-
nież mieszkanka Gniewowa 
– 1:40:19.

Zawodom towarzyszyły 
biegi dla dzieci i młodzieży – 
w sześciu kategoriach wieko-
wych, na dystansach od 300m 
do 2km wystartowało łącznie 
kilkudziesięciu młodych spor-
towców.

Ponad pół tys. zawodników na starcie
PoMoRZe | 136 ultramaratończyków oraz 392 półmaratończyków dobiegło w niedzielę do Wejherowa, pokonując trasę 80 i 21 
km maratonu TriCity Trail. Najszybszy zawodnik przebiegł najdłuższy dystans w 7 godz. 31 minut.
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