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Archeolodzy 
w centrum 
WEJHEROWO | Ruszyły prace związane z budo-
wą nowej siedziby Sądu Rejonowego w Wejherowie. 
Aktualnie na placu budowy pracują archeolodzy.

- W zależności od wyni-
ków prowadzonych obec-
nie prac archeologicznych 
podejmowane będą dalsze 
czynności – informuje sę-
dzia Roman Kowalkowski, 
rzecznik prasowy Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku. 
- Trzeba wiedzieć, że wy-
stąpiliśmy już z wnioskiem 
o pozwolenie na budowę.

Przypomnijmy, że nowy 
budynek sądu powstaje 
przy skrzyżowaniu ulic 
Wniebowstąpienia i Refor-
matów. Realizacja przed-
sięwzięcia ma przyczynić 
się do poprawy funkcjo-
nalności Sądu Rejonowe-
go w Wejherowie i jego 
dostępności dla mieszkań-
ców.   (AW)

str.  13

Udany 
koncert
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Zachęcamy naszych Czytelników do przesyłania 
zdjęć oraz interesujących tematów. Najciekaw-
sze opublikujemy na łamach naszej gazety, na 
naszym portalu gwe24.pl oraz na naszym profilu 
facebookowym fb.com/gwe24

Wciąż otrzymujemy od Czytelników zdjęcia, pokazujące bulwersujące i irytujące przypadki 
bezmyślnego parkowania. Jedną z takich sytuacji uwiecznił nasz Czytelnik - Przemysław.
Na nadesłanej fotografii możemy zobaczyć aż trzech kierowców, którzy zaparkowali w spo-
sób utrudniający życie innym kierowcom. Autor zdjęcia nazwał je „potrójne szczęście”.
Widziałeś podobną sytuację? Zauważyłeś jakiś absurd drogowy? A może coś innego Cię 
bulwersuje? Zrób zdjęcie i wyślij na adres: k.pasieka@expressy.pl. Najlepsze zdjęcia nagro-
dzimy biletami do kina Helios!

FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Jak parkować? Na pewno nie tak

REKLAMA                                                                                        7A/2016/RL

Zapewne wszyscy są pewni,  
że będę pisał o dopingu 

w Rio? Nic bardziej myl-
nego. Po pierwsze na-
pisałem w tytule RIO 

a nie Rio, a po dru-
gie doping w spo-

rcie był, jest i bę-
dzie zawsze. 

Jak napisał 
na twitterze 
Zbigniew 
B o n i e k , 
nie da się 

wygrać zawodów 
w podnoszeniu ciężarów 
na igrzyskach, bez do-

pingu, a dowcip polega 
jedynie na tym 
aby nie dać się 
złapać. W jed-
nej z wag na 
d z i e s i ę c i u 
zawodników 

dopuszczono do zawodów tylko 
czterech. Reszta była na przy-
słowiowym koksie. Proponu-
ję w Tokio nową konkurencję 
olimpijską: Kto Ile Razy Nie 
Da Się Złapać Na Dopingu 
W Okresie Między Igrzyskami. 
Dobre, co? Wracam jednak do 
swojego RIO. Nowa warszaw-
ska władza wpadła na pomysł, 
aby w zdecydowany sposób 
ograniczyć władzę samorządów. 
Nie za bardzo wie jak to zrobić, 
ale prezes wszystkich prezesów 
żąda „krwi” samorządowców. 
Jakiś szaleniec wpadł na pomysł, 
aby opanować Regionalne Izby 
Obrachunkowe, czyli w skrócie 
RIO właśnie.  Izby sprawują 
nadzór nad działalnością jedno-
stek samorządu terytorialnego 
w zakresie spraw finansowych 
oraz dokonują kontroli gospo-
darki finansowej i zamówień pu-
blicznych. Tyle, i aż tyle. O tym, 
czy budować zgodnie z prawem 
drogę z punktu X do punktu Y, 
RIO decydować nie może. Forsa 
jest, plan jest, przetarg się odbył 
zgodnie z prawem, zatem do ro-

boty. A tu się śni „naczelnikowi” 
RP, żeby tak drogi poprowadzić 
od pomnika do pomnika brata. 
Jak to zrobić? Ano zrobić skok, 
nie mylić ze SKOK-ami, bo te 
już „naczelnika” są, na Regional-
ne Izby Obrachunkowe i nakazy-
wać i zakazywać. Jak się samo-
rządowcy będą burzyć, to się im 
komisarza wprowadzi. Wszak 
Stefan Starzyński, zwany pre-
zydentem Warszawy, tej sprzed 
samej wojny i z września 1939 
roku, tylko komisarzem rządu 
był. A jak bronił stolicy! Tak 
samo wprowadzi się komisarza 
na miejsce Hanki Gronkiewiczo-
wej Walzowej i będzie spokój. 
W Wejherowie też się wypędzi 
prezia, bo podpadł był partii rzą-
dzącej. Szanowni samorządowcy. 
Zbieracie się w Związku Miast 
Polskich i różnych innych gre-
miach ogólnopolskich. Wzywam 
Was wszystkich do buntu i obro-
ny niezależności tego najwięk-
szego osiągnięcia Polski po 1989 
roku, czyli SAMORZĄDÓW, 
w tym także REGIONALNYCH 
IZB OBRACHUNKOWYCH. 

Wszak nikt lepiej nie wie, jak 
wydawać własne pieniądze, niż 
właśnie Wy. Oczywiście zaraz 
usłyszę, że lepiej budować drogi, 
niż woliery dla chorych ptaków 
w Parku im. Majkowskiego. Nic 
bardziej mylnego. Ludzie, któ-
rzy kochają zwierzęta, to dobrzy 
ludzie. Oczywiście nowe RIO 
zakaże przyjmować orły bieliki 
i każe wsadzić do wolier prezia 
wraz z całą Radą Miasta. Cieka-
we, czy chociaż wodę będą im 
podawać? Skoro już jestem przy 
bieliku, to niniejszym chcę wziąć 
udział w konkursie na jego imię. 
Proponuję oczywiście nadać 
mu imię „Prezio”. Co Wy na to, 
a przede wszystkim co sam pre-
zio na to? Ludzie mający dystans 
do siebie samych, zazwyczaj po-
siadają również duże poczucie 
humoru. Liczę zatem na wyrozu-
miałość i sowitą nagrodę. Moż-
na mi będzie medal zawiesić. 
Wystarczy podejść do cokołu na 
którym stoję. Konkurs dotyczył 
także orła płci żeńskiej. Tej pani 
proponuję nadać imię Wanda. 
To politycznie bardzo popraw-

na nazwa, bo Wanda Niemca 
nie chciała, a nowa warszawska 
władza przywiązuje dużą wagę 
do okazywania niechęci na-
szym zachodnim sąsiadom. Już 
nie będę kazał naszej Wandzi 
z woliery rzucać się do Wisły, 
choć legenda by tego wymaga-
ła. Zresztą, sama zrobi co będzie 
chciała. Co do ludzi kochających 
zwierzęta, pragnę wyrazić po-
dziękowanie. Otóż zauważyłem, 
że na słupach oświetleniowych 
w naszym mieście pojawiły się 
skrzyneczki z torebkami na psie 
odchody. Brawo, brawo i jeszcze 
raz brawo. Po cichu przypusz-
czam, że i moje lobbowanie na 
niniejszych łamach w tak zwanej 
„gównianej” sprawie wywarło 
pewien wpływ. Teraz czekam 
już tylko na specjalnie śmietniki, 
do których te psie kupki wyrzu-
cić będzie można. Reda w tym 
przypadku wzorem stoi. Śpiesz 
się władzo wejherowska, bo RIO 
po dobrej zmianie może ci zaka-
zać stawiania psich koszy, wszak 
kupy to śmierdząca sprawa.
Jakub W.

RIO

InFORmAcJA
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015.1774 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego informuję,
że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

ul. 3 Maja 4 wywieszono:
- wykaz na II/P/2016,

dotyczący nieruchomości - działka nr 242, obr. Bolszewo, gmina Wejherowo - stanowią-
cej własność Powiatu Wejherowskiego, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprze-
targowej.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 12.08.2016 r. do dnia 2.09.2016 r.
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Dzień patrona i nowe boisko
RUMIA | To był wyjątkowo uroczysty dzień dla miasta. Świętowano jednocześnie otwarcie nowego, pełnowymiarowego bo-
iska, Dzień Patrona, Święto Wojska Polskiego oraz święto kościelne.

15 sierpnia to Święto Wojska Polskiego oraz Święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Z tej okazji od-
prawiono mszę św. i złożono wiązanki kwiatów w miej-
scach pamięci. Ale dla Rumi ta data to dodatkowo Dzień 
Patrona Miasta, którym jest św. Jan Bosko (mieszkańcy 
w tym roku po raz pierwszy obchodzili to święto). Do 
tego doszła jeszcze jedna okazja do radości – uroczyste 
otwarcie nowego, pełnowymiarowego boiska ze sztuczną 
nawierzchnią Salos im. św. Jana Bosko. Z tej okazji przy-
gotowano rodzinny festyn. 

- Bardzo cieszę się, że udało się zdobyć dofinansowa-
nie do tego obiektu – mówił Michał Pasieczny, burmistrz 
miasta. - To pierwsze pełnowymiarowe boisko o sztucz-
nej nawierzchni w naszym mieście. Infrastruktura sporto-
wa w Rumi jest w coraz lepszej kondycji. Można nawet 
powiedzieć, że jest w doskonałej formie.

- Dzięki takim inwestycjom nasze dzieci odejdą od kom-
putera i będą aktywnie spędzać swój wolny czas – dodał 
Ariel Sinicki, przewodniczący rady miejskiej.

Po przecięciu wstęgi burmistrz wraz z przewodniczącym 

zaprosili mieszkańców na tort oraz poczęstunek w postaci 
harcerskiej grochówki. Chwilę później swój występ roz-
począł znany chyba wszystkim zespół Arka Noego. Mło-
dzi artyści przyciągnęli tłumy. Dla najmłodszych organi-
zatorzy przygotowali również inne atrakcje: dmuchańce, 
konkursy plastyczne, malowanie twarzy, a także pokaz 
iluzjonisty.

Ostatnim punktem festynu był mecz piłki nożnej po-
między księżmi salezjanami i samorządowcami z Rumi. 
Po zaciętej pierwszej połowie, w drugiej zdecydowanie 
lepsi okazali się salezjanie. Ich zwycięstwo nie podlegało 
dyskusji. Po meczu zawodnicy w sportowym duchu walki 
stanęli do wspólnego zdjęcia.

- To boisko to świetna sprawa, na pewno będziemy za-
chęcać naszego syna do gry w piłkę nożną - podkreślało 
młode małżeństwo na zakończenie imprezy.

Nowe boisko, piękna pogoda i mnóstwo atrakcji przy-
ciągnęło w poniedziałkowe popołudnie bardzo liczną 
rzeszę rumian. Ten dzień na pewno na długo pozostanie 
w pamięci mieszkańców.    /kor/
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Remonty dróg, utrudnienia w ruchu
POWIAT | W związku z remontami dwie ulice zostały 
zamknięte dla ruchu drogowego. Pierwsza to droga po-
wiatowa z Wejherowa w kierunku Robakowa, która prze-
biega przez Dąbrówkę Młyn.
Ulica jest całkowicie nie-
przejezdna w związku z re-
montem mostu na rzece Go-
ścicina.
Droga będzie zamknięta 
przez ponad trzy miesiące, aż 
do 30 listopada. Moderniza-
cja obejmie rozbiórkę i budo-
wę mostu, a także wzmocnie-
nie jego konstrukcji, w tym 
między innymi podbudowę 
oraz nasypy. 
Na czas wykonywanych prac 
Zarząd Drogowy dla Powiatu 
Puckiego i Wejherowskie-
go wyznaczył trasę objazdu 
z Dąbrówki w kierunku Wej-
herowa drogą krajową nr 6 
przez miejscowości: Robako-
wo, Luzino i Kębłowo. 

Ponadto w związku z budo-
wą ronda w ul. Necla i Gryfa 
Pomorskiego, od najbliższe-
go poniedziałku 22 sierpnia 
zamknięty zostanie odcinek 
ul. Gryfa Pomorskiego w tym 
rejonie.
Ulica Gryfa Pomorskiego 
przejezdna będzie do ul. 
Trepczyka (od ul. Konopnic-
kiej) i do ul. Obrońców Kępy 
Oksywskiej (od ul. Orzesz-
kowej).
Władze miasta proszą kie-
rowców o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności w miejscu 
prowadzonych prac budowla-
nych i jednocześnie przepra-
szają za możliwe utrudnienia.  
/raf/
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RumIA, dnia  16.08.2016r.

OGŁOSZEnIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Rumi

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 
z 2016 r., poz. 778 ze zm.) , oraz art. 21 ust.2, pkt 2 i 7, art. 30, 
art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r, 
poz.353 ze zm.)

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu poło-
żonego w Rumi znajdującego się pomiędzy wschodnią gra-
nicą obrębu Nr 4 Rumia, planowanym przebiegiem  Obwod-
nicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, ul. I Dywizji Wojska 
Polskiego i północną granicą miasta, wraz z prognozą od-
działywania na środowisko, 

w dniach od 26.08.2016r. do 16.09.2016r

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, 
w pokoju nr 200, w godzinach pracy urzędu. Informacje 
o w/w dokumencie zostały umieszczone w publicznie do-
stępnym wykazie danych o dokumentach zawierających in-
formacje o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowa-
niu projektu zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna 
nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami w pokoju 
nr 225 tut. Urzędu w dniu 31.08.2016r. o godzinie 15.30.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w for-
mie pisemnej do dnia 30 września 2016r. na adres: Urząd 
Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 
Miasta Rumi.

REKLAMA                                                                                                                       34/2016/PR OGŁOSZENIE                                                                                                                                                /2016/DB
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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                                                                                                                                                203/2016/DB

Pani
Mirosławie Kuberna

sekretarzowi urzędu Gminy Linia

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z  powodu  śmierci

Ojca 
składają

Gabriela Lisius Starosta Wejherowski 
wraz z  Zarządem  Powiatu wejherowskiego

OGŁOSZEnIE
BuRmISTRZA mIASTA RumI

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza nabór na wolne stanowisko 
pracy Inspektora w Referacie Planowania Przestrzennego Wy-
działu Urbanistyki i Architektury w pełnym wymiarze czasu 
pracy. Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi. 
/www.bip.rumia.pl
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OGŁOSZEnIE
BuRmISTRZA mIASTA RumI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 802/348/2016 Burmistrza Mia-
sta Rumi z dnia 12 sierpnia 2016 roku informuję, iż w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wy-
wieszony został wykaz obejmujący lokal użytkowy położony 
w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 10A/1, stanowiący własność Gmi-
ny Miejskiej Rumia, przeznaczony do oddania w najem w trybie 
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.    
Rumia, dnia 12 sierpnia 2016r.
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Zapisy na zajęcia i warsztaty ruszyły
REDA | Chcesz się nauczyć rysunku street art? A może raczej tańczyć zumbę, grać 
w szachy lub zostać aktorem? Zapisz się na warsztaty w Fabryce Kultury w Redzie!

Niedawno ruszyły zapisy na 
warsztaty i zajęcia, które od-
bywać się będą w roku szkol-
nym 2016/2017. Zajęcia są 
różnorodne i zaplanowane są 
według następującego har-
monogramu: Rysunek Stre-
et Art. - poniedziałek godz. 
17:00-18:20; Rysunek Stu-
dyjny - poniedziałek godz. 
18:30-19:50; Art. Bajaderka  
- czwartek godz. 17:30-19:00 
i piątek godz. 16:00-17:30; 
Malarstwo  - poniedziałek 
godz. 17:00-18:30 i godz. 
18:30-20:00; Ceramikownia 

- środy godz. 18:00-20:00, 
piątek godz. 18:00-20:00 
i sobota godz. 12:00-13:30 
oraz godz. 14:00-15:30; 
Zumba  - poniedziałek godz. 
20:00-21:00 i środy godz. 
20:00-21:00; Szachy - sobo-
ta godz. 10:00-12:00 i godz. 
12:00-14:00; Gitara - wtorek 
godz. 17:30 – 18:15, godz. 
18:15 – 19:00 i godz. 19:00 
– 19:45; Deepside - wtorek 
godz. 19:00-20:30, środa 
godz. 16:45-19:45 i czwartek 
godz. 18:00-19:30; Perkusja 
- środa od godz. 13:00; Teatr 

– sobota; Sitodruk - indywi-
dualne zapisy. 
Na każde zajęcia liczba 
miejsc jest ograniczona. Za-
pisać można się bezpośred-
nio w Fabryce Kultury (Miej-
skim Domu Kultury przy 
ul. Łąkowa 59A w Redzie) 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00-17:00, w so-
boty oraz niedziele w godz. 
10:00-18:00, telefonicznie 
pod numerem telefonu: 58 
736 28 28 lub drogą mailo-
wą, pod adresem: mdk@
reda.pl.     /raf/
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

 OBWIESZCZENIE
        Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11d  ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2031 ze zm./ oraz 
art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. 
z 2016r. poz. 23 /  z a w i a d a m i a,  ż e:

- na wniosek Wójta Gminy Wejherowo z dnia 11.06.2016r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

BUDOWIE DROGI GMINNEJ
            ŁĄCZĄCEJ DROGĘ POWIATOWĄ NR 1336G Z DROGĄ GMINNĄ - ULICĄ POŁUDNIOWĄ  

PN. „BUDOWA ULICY KAZIMIERZA GRUBBY W GOWINIE I GOŚCICINIE”           
  NA TERENIE GMINY WEJHEROWO

1. Budowie drogi gminnej - ulicy Kazimierz Grubby klasy „Z” położonej na działkach :
- obr. Gowino : na działkach nr ewidencyjny : 29/1, 81/3 (z podziału dz. 81), 84/7, 84/178, 84/180, 84/184, 
84/182, 85/2, 342/7 (z podziału dz. 342/5), 342/8 (z podziału dz. 342/5)
-  obr. Gościcino : na działkach nr ewidencyjny : 1232, 1233/51, 1233/58
2. Przebudowie drogi gminnej - ulicy Południowej klasy „Z” położonej na działkach :
- obr. Gościcino : na działkach nr ewidencyjny : 869/1, 885/5 (z podziału dz. 885), 886, 1207, 1233/60             
(z podziału dz. 1233/1), 1255
3. Przebudowie drogi gminnej - ulicy Drzewiarza klasy „Z” położonej na działkach :
- obr. Gościcino : 824, 869/2, 885/3 (zpodziału dz. 885), 886
oraz działki na czasowe zajęcie :
- obr. Gościcino : 885/4 (z podziału dz. 885) - przebudowa wodociągu, 1225 - przebudowa skrzyżowania            
z ulicą Jałowcową
- obr. Gowino : 84/1, 85/1, 86/1, 87 - przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1336G (ul. Wejherow-
ska), 84/136 - przebudowa skrzyżowania z ul. Pawła Jasienicy, 84/8 - przebudowa odwodnienia ul. Grubby
W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samo-
rządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości składania 
wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia 
się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej po-
stępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. 
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-
200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz. 7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne 
zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze,        w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, 
w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.
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OGRODU I MIESZKANIA
WOKÓŁ DOMU, 
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ | 
MATERIAŁY | INWESTYCJE | PORADY

DOWIEDZ SIĘ WIĘcEJ O DODATKu: reklama@expressy.pl

czy deweloperzy 
zwolnią tempo?
Hossa na rynku mieszkaniowym trwa, ale niektóre planowane 
zmiany związane z rynkiem mogą wpłynąć na obniżenie aktyw-
ności nabywców.
Czy w opinii firm realny 
wpływ na zmianę sytuacji 
rynkowej może mieć np. 
wzrost do 20 proc. wkła-
du własnego do kredy-
tów, brak dopłat w MdM, 
podniesienie stóp procen-
towych i odpływ klientów 
inwestycyjnych, wprowa-
dzenie programu Miesz-
kanie+, czynnik demogra-
ficzny lub rosnące kosz-
ty kredytów i zmniejszają-
ca się zdolność nabywcza 
klientów, albo pogorsze-
nie się sytuacji gospodar-
czej w kraju? Czy dewelo-

perzy myślą o wyhamowa-
niu produkcji mieszkań? 
- Deweloperzy w ostatnich 
miesiącach wprowadzili 
sporo nowej oferty, w da-
nych GUS widzimy spadek 
wydawanych pozwoleń na 
budowę, co w przyszło-
ści powinno się przełożyć 
na mniejszą podaż – uwa-
ża Mirosław Kujawski, czło-
nek zarządu LC Corp S.A.
- Pewnego wyhamowa-
nia oczekujemy od roku 
2018 w związku z wyga-
szaniem MdM oraz wpro-
wadzaniem nowego rzą-

dowego programu ukie-
runkowanego m.in. na wy-
najem lokali – dodaje Wio-
letta Kleniewska, dyrektor 
marketingu i sprzedaży 
w Polnord S.A. - Na decy-
zje zakupowe klientów już 
obecnie przekładają się ta-
kie czynniki jak wzrost wy-
maganego wkładu własne-
go, czy wprowadzony po-
datek bankowy, które pod-
noszą koszt kredytu. Są to 
jednak zmiany, do których 
rynek płynnie się dostoso-
wuje.
- Jeśli gospodarka będzie 

stabilna, dobra sytuacja 
na rynku nieruchomości 
może mieć charakter dłu-
goterminowy – tłumaczy 
z kolei Małgorzata Ostrow-
ska, członek zarządu oraz 
dyrektor pionu marketin-
gu i sprzedaży J.W. Con-

struction Holding S.A. - Na-
leży przygotować się także 
na gorsze dni. Koniec rzą-
dowego programu MdM 
w 2018 roku może w dłuż-
szym terminie spowodo-
wać zmniejszenie aktyw-
ności klientów na rynku 

deweloperskim. Obecnie 
jednak korzystamy z do-
brej koniunktury. W naj-
bliższym czasie planujemy 
rozpoczęcie realizacji ko-
lejnych projektów miesz-
kaniowych m.in. w Gdyni. 
/raf/
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WOKÓŁ DOMU, OGRODU I MIESZKANIA 

Nasz market oferuje bogaty asortyment produktów dla 
domu, m.in. materiały budowlane oraz dekoracyjne. Dom 
to jednak nie tylko budynek, ale także jego użytkownicy 
– rodzina. Często klienci przyjeżdżają do nas na zakupy ze 
swoimi bliskimi. Dążymy do tego, aby w naszym sklepie 
każdy klient czuł się dobrze – tak, jak w domu. Bez wąt-
pienia przytulne wnętrze sklepu, dekoracje czy delikat-
na kolorystyka zachęcają do przebywania w markecie, co 
doceniają wszyscy klienci.

- Miła dla oka kolorystyka, pastele i odcienie zieleni – uspo-
kajają, przestronna przestrzeń, wielość dekoracji, a także 
miła i życzliwa obsługa okazująca mi szacunek i życzliwość, 
to wszystko sprawia, że czuję się jak w domu – podkreśla 
Pani Marta, jedna z naszych klientek.

- Lubię tutaj kupować - chodzić po działach, oglądać to-
war, a następnie wybierać ten, który mi najbardziej odpo-
wiada. Wpływ na wybór Leroy Merlin ma także sympatycz-
na atmosfera panująca w sklepie. Zawsze jak tutaj jestem 
w tle gra muzyczka. Wnętrze jest przytulne, dużo tutaj de-
koracji. Klient nie czuje się jak na jakiejś hali czy w wielkim 
magazynie. Miło jest tutaj przebywać. Można powiedzieć, 
że człowiek czuje się u Was jak we własnym domu – opo-
wiada Pani Aleksandra, stała klientka, która lubi nas od-

wiedzać.  

Każdy z członków rodziny znajdzie tutaj coś 
dla siebie: tata różnego rodzaju narzędzia, 
a mama artykuły dekoracyjne, w tym m.in. 
kwiaty, zasłonki, świeczki zapachowe. Mamy 
również coś dla maluchów – kącik dziecięcy, 
stworzony specjalnie dla nich. Dla dzieci za-
kupy są dość męczące, więc zamiast towa-
rzyszyć swoim rodzicom, mogą pobawić się 
lub obejrzeć kreskówkę w przeznaczonym 
dla nich pokoju, który mieści się tuż przy li-
nii kas. Jest to świetne rozwiązanie, ponie-
waż dzięki temu rodzice mogą spokojnie 
kontynuować swoje zakupy. Nic dziwnego, 
że większość klientów docenia funkcjonal-
ność kącika dla malucha.

- Remonty są wyczerpujące, pochłaniają 
wiele czasu i energii. Często trzeba przyjeż-
dżać na zakupy kilka razy dziennie, bo cze-
goś zabraknie. Zwykle są to osoby, które 
mają już dzieci i nie zawsze mają je z kim 
zostawić na czas zakupów u nas, więc za-
bierają je ze sobą. Dla dzieci takie dłuż-
sze zakupy są męczące i mało atrakcyjne. 
I to właśnie z myślą o nich i ich rodzicach, 
został stworzony kącik dla dzieci. Jest to 

idealne rozwiązanie. Dzieci mogą się 
bawić w przyjaznym dla nich miej-
scu, a rodzice spokojnie mogą robić 
zakupy. Niedawno dziecięcy kącik 
został nieco odświeżony i odnowio-
ny. Mam nadzieję, że nowa aranża-
cja spodoba się najmłodszym – wy-
jaśnia Maja Maśkiewicz, Kierownik 
Działu Relacji z Klientami.   

Remontujesz albo budujesz swój wy-
marzony dom? Często odwiedzasz 
markety budowlane? Nie masz z kim 
zostawić swoich pociech na czas za-
kupów? To nie problem dla Leroy Mer-
lin! Jesteśmy przyjaźni rodzinom. Każ-
dy znajdzie tutaj coś dla siebie. Zapra-
szamy serdecznie! 
Dodatkowo pragniemy Państwa zaprosić na zbliża-
jące się Targi Montażystów, które odbędą się już nie-
długo w naszym sklepie. Nadchodząca jesień zachę-
ca nie tylko do remontów, ale również do porządków 
w domu i ogrodzie przed nadejściem zimy. Wrześnio-
wy weekend upłynie pod znakiem wielu atrakcji i pro-
mocji.

W dniach 09-11.09 organizowane będą w Naszym skle-
pie Leroy Merlin Rumia Targi Montażystów. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich klientów, którzy chcieliby dowie-
dzieć się czegoś w temacie świadczenia usług z zakresu 
instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, instala-

Poczuj się u nas 
jak w domu!

Leroy merlin Rumia dba o swoich klientów! Staramy się, aby zakupy u nas były 
przyjemnym doświadczeniem, a nie tylko przykrą koniecznością. Każdy odwie-
dzający nas klient może liczyć na miłe przyjęcie z naszej strony. Doradcy han-
dlowi udzielają fachowej porady i pomagają kupić odpowiedni towar, a nasze 
kasjerki zapewniają sprawną obsługę przy kasie. Przyjazna atmosfera, indywi-
dualne podejście do konsumenta, profesjonalna pomoc w dokonywaniu wy-
boru oraz atrakcyjny asortyment to atuty naszego sklepu, za które ceni nas co-
raz więcej klientów.

cji gazowych. Podczas 
trwania Targów możliwe będzie uzyska-

nie fachowego doradztwa oraz umówienie usługi montażu 
bezpośrednio u montażysty. Na sobotę 10.09 przygotowali-
śmy dla Naszych Klientów warsztaty stolarskie z firmą „Wió-
ry Lecą”, podczas których będzie można nauczyć się pracy 
z drewnem oraz wykonać własnoręcznie przedmioty do użyt-
ku domowego, np. skrzynkę na narzędzia. Niedziela 11.09 to 
czas dla pasjonatów ogrodu. Nasi doświadczeni pracownicy 
pokażą jak należy zadbać o ogród przed zimą, a w tym sa-
mym czasie ich pociechy będą mogły spędzić miło czas pod 
opieką profesjonalnego animatora. Przez cały weekend to-
warzyszyć nam będą atrakcyjne promocje i oferty handlowe 
skierowane do Naszych Klientów. Do zobaczenia – zachęca 
Marcin Kilanowski, kierownik działu drzewnego oraz me-
talowego. Autor: Katarzyna Drzeżdżon

Autorka zdjęć: Katarzyna Drzeżdżon



REKLAMA                                              108/2016/RL



WOKÓŁ DOMU, OGRODU I MIESZKANIA 

REKLAMA                                              14/2016/PS

Gorsze czasy dla hipotek
O kredyt hipoteczny jest dziś trudniej niż przed rokiem. Poza tym Polacy coraz mniej chętnie 
zaciągają kredyty mieszkaniowe. Z drugiej strony - deweloperzy wciąż ustanawiają kolejne 
rekordy sprzedaży mieszkań.

Nie będzie to jednak trwać 
wiecznie – ostrzegają ana-
litycy Lion’s Bank.
Jak więc wygląda sytu-
acja na dzień dzisiej-
szy? Trzyosobowa rodzi-
na dysponująca docho-
dem na poziomie 5 tys. zł 
netto może pożyczyć nie-
całe 376 tys. zł (media-
na) w formie 30-letniego 
kredytu – wynika z naj-
nowszych danych. Wynik 
ten jest wyższy niż przed 
miesiącem (o 16 tys. zł), 
ale w ciągu roku zdolność 
kredytowa modelowej ro-
dziny spadła o ponad 70 
tys. zł. 
Do kalkulacji przyjęto, 
że kredytobiorcy zobo-
wiązują się do korzysta-
nia z bankowego rachun-
ku i karty kredytowej, 
a w niektórych bankach 
– o ile jest to niezbędne - 
kupują także dodatkowe 
ubezpieczenie. 

Spadające możliwości za-
dłużania się, to nie jedy-
na zła informacja płyną-
ca z rynku kredytowego. 
Polacy od 3 miesięcy wy-
raźnie mniej chętnie się 
zadłużają. Indeks BIK ba-
dający popyt na kredy-
ty mieszkaniowe pokazu-
je, że znacznie mniej osób 
niż przed rokiem zgłosi-
ło się po dług na własne 
„cztery kąty”. Najnowszy 
odczyt (za lipiec) mówi 
o spadku o 9,5 proc. Aż 
tak wyraźnie zmalała rok 
do roku kwota, o którą 
w sumie wnioskowali po-
tencjalni kredytobiorcy.
O słabych wynikach ak-
cji kredytowej mogą też 
świadczyć dane publi-
kowane przez NBP. Bank 
centralny publikuje in-
formacje o tym ile Pola-
cy są winni z tytułu kredy-
tów mieszkaniowych. Od 
lat statystyki mówią prze-

ważnie o tym, że zadłu-
żenie Polaków z miesiąca 
na miesiąc rośnie. To zna-
czy, że więcej kredytów 
jest udzielanych niż spła-
canych. Co jednak jest in-
formacją niecodzienną, 
to fakt, że Polacy zadłu-
żają się obecnie najmniej 
chętnie od 7 lat, a prze-
cież w tym czasie zdarzały 
się momenty, w których 
kredyty hipoteczne były 
dwa razy droższe niż dziś.
Ankiety przeprowadzo-
ne przez NBP sugerują, że 
w kolejnym kwartale sy-
tuacja wcale nie będzie 
lepsza. W tym kontekście 
zaskakiwać może fakt, że 
deweloperzy wciąż wy-
znaczają kolejne rekor-
dy sprzedaży i liczby no-
worozpoczynanych in-
westycji. Zgodnie z da-
nymi firmy doradczej 
REAS, w II kw. br. dewe-
loperzy sprzedali aż o 18 

proc. więcej mieszkań 
niż w analogicznym 
okresie przed ro-
kiem, a już wtedy 
mieszkań sprze-
dawano dużo. 
Trzeba jed-
nak pamię-
tać, że do-
bra sprze-
daż w du-
żej mierze 
była pom-
powa-
na szybko 
kończący-
mi się pie-
niędzmi 
z programu 
„Mieszkanie 
dla młodych” 
oraz, a może 
przede wszystkim, 
sporą dozą gotówki 
inwestorów poszukują-
cych w miarę bezpieczne-
go sposobu ulokowania 
pieniędzy.

/opr. RaF, 
źródło: Lion’s Bank
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Już po raz siódmy w jesien-
ny weekend odbędą się w So-
pocie Targi Seniora, które co 
roku przyciągają kilka tysięcy 
osób odwiedzających z całego 
województwa. To propozycja 
na ciekawy aktywny weekend 
nie tylko dla seniorów, ale 

i dla całej rodziny. - Każ-
dy z nas ma w swoim 

otoczeniu osoby 
starsze i każdy 

z nas kiedyś bę-
dzie seniorem, 
dlatego warto 
być otwartym 
na potrzeby 
i problemy 
osób star-
szych i wspól-

nie zadbać 
o dobrą jakość 

życia obecnych 
i przyszłych se-

niorów – mówi Anna Jarosz, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopo-
cie , pomysłodawca i współ-
organizator targów. 

Jak co roku, osoby od-
wiedzające targi będą mia-
ły możliwość zapoznania 
się z szerokim i różnorod-
nym wachlarzem produk-
tów i usług dostosowanych 
do potrzeb osób starszych, 
dzięki którym mogą oni dłu-
żej cieszyć się zdrowiem, 
sprawnością fizyczną oraz 
radzić sobie w codziennym 
życiu. Mile widziane są fir-
my przyjazne seniorom, które 
posiadają w swojej ofercie 
ciekawe propozycje dla osób 
starszych, zarówno dla tych 
aktywnych, jak również dla 
osób niesamodzielnych, wy-
magających wsparcia. 

Targom towarzyszyć będzie 
program edukacyjno – kultu-
ralny, m.in. pokazy na scenie, 
warsztaty ruchowe i arty-
styczne, wykłady na temat 
zdrowego stylu życia. Będzie 
również możliwość skorzy-
stania z bezpłatnych badań 
profilaktycznych oraz porad 
ekspertów.

- Do współtworzenia pro-
gramu edukacyjno-kultural-
nego zapraszamy organizacje 
senioralne z całego woje-
wództwa pomorskiego -  klu-
by seniora, uniwersytety III 
wieku i inne podmioty, które 
organizują ciekawe zajęcia 
dla seniorów, np. koła go-
spodyń wiejskich – zachęca 
Anna Jarosz. Podmioty, któ-
re przedstawią najciekawsze 
propozycje zaprosimy do 
udziału w targach. 

Dołącz do grona wystawców 
przyjaznych seniorom
ZDROWIE | Tegoroczna edycja Sopockich Targów Seniora odbędzie się jesienią – 22 i 23 października, ale już teraz rozpoczęły 
się przygotowania do tego wydarzenia. Organizatorzy zapraszają firmy, instytucje oraz organizacje, które posiadają ciekawą 
ofertę dla seniorów, do zaprezentowania jej na targach. 

Firmy oraz organizacje 
zainteresowane udziałem 

w Sopockich Targach Seniora, 
mogą zgłaszać swoją ofertę 

do dnia 31 sierpnia. 
 Szczegółowe informacje 
w Biurze Organizacyjnym 

Sopockich Targów Seniora: 
e-mail: biuro@targiseniora.pl, 

tel. 58 551 17 10 w. 251.

REKLAMA                                              33/2016/PR
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Gorąca atmosfera na koncercie Bednarka
GM. WEJHEROWO | Mnóstwo pozytywnej energii, gorące rytmy reggae i doskonały 
koncert z publicznością – Kamil Bednarek wystąpił w Bolszewie. Wcześniej, jako 
support, zagrał zespół Raggabarabanda.

N a j p o p u l a r n i e j s z y 
w ostatnich latach arty-
sta polskiego reagge, zna-
ny z udziału w programie 
„Mam talent!” i twórca ta-
kich hitów jak „Cisza” oraz 

„Chwile jak te”, wystąpił 
na scenie w Bolszewie. Pu-
bliczność nie zwiodła – było 
gorąco, radośnie, a momen-
tami sentymentalnie.  

 /raf/
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
KĘBŁOWO k/Wejherowa, do-
m139/716m, 4 pokoje, 2 ła-
zienki, umeblowana kuchnia, 
jadalnia, garderoba, cena 350 
tys. zł. Tel: 519-399-162

SPRZEDAm działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

Sprzedam lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w 
Karwińskich Błotach, 1 km do 
pięknej plaży, z prawem budo-
wy, media przy drodze, tel. 661 
582 483

SPRZEDAm nieuzbrojoną 
działkę budowlaną, 821 m2, 
w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

DO WYNAJĘCIA
ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

KUPIĘ
SKuP aut, złomowanie, kasa-
cja, awaryjne otwieranie aut, 
sprzedaż części, pomoc  dro-
gowa. Tel: 789-345-593

PRACA
DAM PRACĘ

ZATRuDnIĘ montera insta-
lacji sanitarnych/pomocnika, 
Wejherowo. Tel: 601-677-964

a. Tel: 789-345-593EDUKACJA

SPRZĘT ELEKT.
SPRZEDAm komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, mo-
nitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34

USŁUGI
uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OPAKOWAnIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

uSŁuGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

PROFESJOnALnA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wese-
la, sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, tel. 697 442 013

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

BIuRO Rachunkowe, Mecho-
wo, ul. ks. Zygmunta Trelli 50, 
odbieramy dokumenty od 
klientów z Wejherowa, Pucka i 
okolic, tel. 692 138 786, e-mail: 
br.kkrzebietke@gmail.com, je-
steśmy na facebooku

TOWARZYSKIE
SAmOTny zadbany 45-latek 

pozna Panią do stałego związ-
ku. Tel: 786-197-025

SEx-SEx-SEx to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponso-
rów, Sopot. Tel: 514-120-213

ZWIERZĘTA
RÓŻNE

SPRZEDAm pralki Frania, Ka-
walerka i wirówka, cena 100zł/
sztuka. Tel: 506-251-697
HyDROFOR na 220v, nieuży-
wany, cena 450zł. Tel: 506-251-
697

SPRZEDAm gazowy grzejnik 
wody przepływowe Ariston 
Junkiers, cena 170 zł. Tel: 510-
501-955
KuPIĘ Bursztyn. Tel: 532-110-
190

SPRZEDAm kanapę rozsuwa-
ną niebiesko – brązowa kratka, 
stan dobry, szerokość 123cm, 
głębokość 75cm, spanie dłu-
gość 175cm, szerokość 110cm, 
Wejherowo, cena 300zł. Tel: 
570-632-747

SPRZEDAm drewno opałowe 
buk, dąb, brzoza. Tel: 500-
640-327

SPRZEDAm meble kuchenne 
używane, kolor świerk, cena 
300zł. Tel: 506-251-697
mATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, 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 ide-
alny, Wejherowo, 505-567-
034

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

KuPIĘ militaria (umunduro-
wanie, odznaczenia, ekwipu-
nek wojskowy, części pojaz-
dów itp..) z okresu II Wojny 
Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

SPRZEDAm kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

SPRZEDAm szafę 
2-drzwiową, na obuwie i kurt-
ki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAm rowerek trenin-
gowy orbitrek, bardzo tanio, 
tel. 517 782 024

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

SPRZEDAm dwa krzesła ku-
chenne metalowe, 100 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034
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regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info

WyKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.
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WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Elma
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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

Gryf Wejherowo – Kotwica Kołobrzeg 0:1 (0:1)
Bramka: 43’ W. Witt

GRYF: D. Leleń – P. Brzuzy, Ł. Nadolski, A. Bednarski, M. Dampc (78’ 

D. Górski) – P. Mońka, P. Łysiak (59’J. Wicon), P. Kołc, R. Chwastek, A. 

Klimczak (46’ P. Szur) – D. Ciechański (60’P. Czerwiński)

Rezerwowi: W. Ferra, P. Czychowski, M. Marczak

Kotwica: 12. Robert Błąkała – 23. Wiktor Witt, 6. Mateusz Jagiełło 

(87, 20. Oskar Paprzycki), 6. Jakub Poznański, 4. Remigiusz Szy-

wacz – 22. Piotr Paprocki (33, 11. Karol Zieliński), 5. Maciej Załęcki 

(74, 26. Arkadiusz Lewiński), 8. Mateusz Świechowski, 19. Seba-

stian Bartlewski (80, 13. Maciej Horna), 15. Karol Żmijewski – 9. 

Piotr Giel

GKS Bełchatów – Raków Częstochowa 1:2
ROW 1964 Rybnik – Błękitni Stargard 1:2
Warta Poznań – Polonia Bytom 0:1
Gryf Wejherowo – Kotwica Kołobrzeg 0:1
Siarka Tarnobrzeg – Rozwój Katowice 2:1
Legionovia Legionowo – Olimpia Zambrów 4:0
Polonia Warszawa – Stal Stalowa Wola 2:0
Olimpia Elbląg – Odra Opole 0:2
Radomiak Radom – Puszcza Niepołomice 0:1
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Brak skuteczności zakończony porażką
II LIGA | Festiwal nieskuteczności – 
tymi słowami można określić spo-
tkanie Gryfa Wejherowo z Kotwi-
cą Kołobrzeg. Gryfici na własnym 
boisku przegrali jedną bramką 
i spadli z pierwszego na czwarte 
miejsce w tabeli. 
Według opinii obserwatorów to Gryf był lepszym ze-
społem na boisku. Lepszym, ale nieskutecznym. Gry-
fici podczas spotkania wypracowali sobie wiele do-
godnych sytuacji, obijali poprzeczkę i słupki bramki 
przeciwników, jednak brakowało postawienia kropki 
nad „i”. Tymczasem przyjezdni wykorzystali swoją 
szansę i po pięknym trafieniu z rzutu wolnego tuż 
przed przerwą objęli prowadzenie w tym spotkaniu, 
które utrzymali już do końcowego gwizdka. 
Po ostatnim meczu gryfici spadli na 4. lokatę w ligo-
wej tabeli. Kolejny mecz – już w sobotę w Często-
chowie.    /opr. raf/

Wyniki 3. kolejki spotkań
II LIGA | Wejherowski Gryf przegrał na 
własnym boisku z kolobrzeską Kotwicą i 
w jego miejsce na pozycję lidera wysunęła 
się ekipa Odry Opole z siedmioma „oczka-
mi” na koncie (podobnie jak Puszcza Nie-
połomice i Raków Częstochowa).
W barwach Legionovii błysnął Arkadiusz 
Ciach, który zdobył hat-tricka. Na dole ta-
beli, wciąż bez zdobyczy punktowej, po-
zostają Olimpia Zambrów i Stal Stalowa 
Wola.

Juniorzy z umowami
WEJHEROWO | Swoje pierwsze umowy w życiu podpisało dwóch wejherowskich 
młodzieżowców, którzy w minionym sezonie występowali w Lidze Juniorów „B” pod 
wodzą trenera Tomasza Albeckiego.

Mowa o 16-letnim bramkarzu, Piotrze Mły-
narczykowskim, który już od ponad roku 
trenuje z seniorską drużyną oraz o 17-letnim 
środkowym pomocniku, Kacprze Małolep-
szym. W związku z tym obaj zawodnicy 

zostali zgłoszeni do drugoligowych rozgry-
wek.
Dwójka młodzieżowców to kolejni, po Ma-
cieju Koszałce, wychowankowie Gryfa w II-
ligowej kadrze.

Wygrana 
w sparingu
PIŁKA NOŻNA | W meczu kontrolnym, 
który odbył się na parę dni przed starciem li-
gowym z Kotwicą Kołobrzeg, wejherowianie 
pokonali III-ligowca z Chwaszczyna 3:1.
Bramki zdobyli Michał Marczak oraz dwie 
Przemysław Mońka. W żółto-czarnych bar-
wach miał okazję pokazać się wychowanek, 
junior z rocznika 1999, Kacper Małolepszy.

KS chwaszczyno – Gryf Wejherowo 1:3
Bramki: D. Kugiel – m. marczak, P. mońka 

(dwie)
Gryf: (I połowa) Wiesław Ferra – Mateusz Goerke, 
Łukasz Nadolski, Adrian Bednarski, Daniel Górski – 
Jacek Wicon, Kacper Małolepszy, Przemysław Czer-
wiński, Maciej Koszałka – Michał Marczak, Paweł 
Czychowski
(II połowa) Dawid Leleń – Daniel Górski, Paweł Brzu-
zy, Przemysław Szur, Maciej Dampc – Przemysław 
Mońka, Piotr Kołc, Przemysław Czerwiński (70 Kac-
per Małolepszy), Adrian Klimczak – Paweł Czychow-
ski (60 Daniel Ciechański), Jacek Wicon (60 Robert 
Chwastek)
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Letnie przygotowania do zawodów
POWIAT | 64 karateków ze Stowarzyszenia Sportów Walki Shotokan uczestniczyło w obozie sportowym w Grabowie nad je-
ziorem Mausz. Młodzież z klubów z Bolszewa, Gowina, Wejherowa oraz Góry odpoczywała i trenowała przed jesiennymi 
zmaganiami sportowymi.

Zawodnicy przygotowy-
wali się w ośrodku szkole-
niowym „Skierka” do za-
wodów sportowych, które 
odbędą się już we wrze-
śniu i październiku. 
Wielu młodych sportow-
ców z powiatu wejherow-
skiego mogło rozwijać 
swoje umiejętności pod 

okiem doświadczonych 
trenerów Rudolfa Simena-
ka, Mari Pieper oraz Lili 
Kruszyńskiej-Piłat. Spe-
cjalnym gościem obozu 
sportowego w „Skierce” 
był Józef Sikora - posia-
dacz 7 Dana i jeden z za-
łożycieli Karate Shotokan 
na Pomorzu. 

Podczas obozu dzieci 
korzystały również z in-
nych atrakcji – chodziły 
do kina, wypoczywały na 
plaży, pływały na kaja-
kach i rowerach wodnych, 
uczyły się nurkowania 
oraz miały okazję wytań-
czyć się na dyskotekach. 
Młodzi sportowcy poje-

chali też na wycieczkę do 
Bytowa, gdzie zwiedzały 
wraz z przewodnikiem za-
mek krzyżacki .
Obóz kondycyjno-sporto-
wy odbył się dzięki wspar-
ciu finansowemu ze strony 
Urzędu Miasta oraz Staro-
stwa Powiatowego w Wej-
herowie.     /raf/ Fo
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Wakacyjna Liga Orlik
LUZINO | Siedem tygodni ciężkich bojów - i mamy roz-
strzygnięcia w Wakacyjnej Lidze Orlik!

W grupie młodszej ( rocznik 
2003 i młodsi) w stawce 13 
zespołów najlepsze okazały 
się „Łyse Pazdany” przed 
„Tutti Frutti” i „Dzikie Kacz-
ki”. W grupie starszej ( rocz-
nik 2000 i młodsi) bezkonku-
rencyjna była ekipa „Albania 
Team”, przed „Burmistrz 
Team” i „Pazdanators”.  
Rozgrywki ligowe już za-
kończone, ale oficjalne pod-
sumowanie odbędzie się pod 
koniec sierpnia, kiedy też 
rozegrany zostanie turniej na 
pożegnanie wakacji. Króla-
mi strzelców zostali Szymon 
Skurat w I kategorii oraz 
Zbyszek Hinz w kategorii 
roczników 2000 i młodsi. 
Rozgrywki zorganizował Pa-
weł Hinz z GOSRiT Luzino.  

Wyniki: 
Rocznik 2003: 

1. Łyse Pazdany – 179 pkt
2. Tutti Frutti – 149 pkt

3. Dzikie Kaczki – 109 pkt
 4. Rudy Pawlik - 60 pkt

5. FC Milik – 43 pkt
6. Gitara Siema - 31 pkt 
7. FC Francja – 17 pkt

8. Ziomki Spod Biedronki - 12 pkt
8. FC Porto - 12 pkt 
10. FC Arka – 10 pkt 

11. Kappa – 9 pkt 
12. Protelki – 7 pkt 

13. FC Portki Kalesonki – 5 pkt 
 

Rocznik 2000: 
1. Albania Team – 169 pkt

 2. Burmistrz Team – 147 pkt
 3. Pazdanators – 145 pkt
4. ŁoCiePierun – 100 pkt 

5. FC Bez Browara – 68 pkt
 6. Skład Węgla i Papy – 61 pkt

 7. RG Team Wear – 15 pkt

Niemal 140 osób rywalizowało o Puchar Bałtyku
ŁĘŻYCE | Po raz drugi odbyły się zawody Nordic Walking o Puchar Bałtyku 2016, połączone z festynem rodzinnym.

Na wszystkich przybyłych gości czekało wiele atrakcji. 
Z myślą o najmłodszychj przygotowano m.in. zjeżdżalnię 
dmuchaną, basen z piłkami, czy choćby euro bungee. Nie 
zabrakło także animacji i konkursów z fantami. Zadba-
no też o przekąski dla najmłodszych w postaci darmowej 
waty cukrowej i popcornu. Poza tym każdy mieszkaniec 
Łężyc - po uprzednim przeszkoleniu przy stoisku Cho-
dzezkijami.pl - mógł bezpłatnie wziąć udział w zawo-
dach.
Podczas imprezy przedstawiciele zarządu Stowarzysze-
nia „Szansa dla Nas” (które było współorganizatorem 
wydarzenia) wręczyli dyplomy dla najlepszych uczniów 
sołectwa Łężyce. W kategorii szkoły podstawowej zwy-
ciężyła Dominika Hallmann ze średnią ocen 5,54. Naj-
lepszym gimnazjalistą okazał się Nikodem Siembida – śr. 
ocen 5,77, a w kategorii szkoły średniej wygrała Klaudia 
Czajkowska z wynikiem 4,83. Dodatkowo każdy ze zwy-
cięzców dostał nagrodę rzeczową o wartości 500 zł.
Tym razem na uczestników zmagań czekały łężyckie 

ścieżki sąsiadujące z Rumią. Chociaż sama trasa nie na-
leży do najtrudniejszych, to nikt się nie spodziewał, że 
będzie ona najcięższa z całego dotychczasowego cyklu 
Pucharu Bałtyku 2016. Warto zaznaczyć, że do współza-
wodnictwa przystąpiło blisko 140 osób, a każdy z zawod-
ników otrzymał medal ukończenia dystansu oraz darmo-
wy posiłek regeneracyjny. 
Wyścig na dystansie 5 km w kategorii kobiet wygra-
ła Ewelina Oleszko. Na drugim miejscu uplasowała się 
Marlena Czajkowska, a tuz za nią Weronika Marczyńska.  
Natomiast w kategorii mężczyzn zwyciężył Jacek Czaj-
kowski, drugi był Arkadiusz Bergmann, a na najniższym 
stopniu podium stanął Oskar Bergmann. Po rozdaniu pu-
charów odbyło się losowanie nagród przekazanych przez 
fundatorów pomiędzy uczestnikami zawodów. Patronat 
honorowy nad imprezą objęli Henryk Skwarło - wójt 
gminy Wejherowo, Michał Pasieczny - burmistrz Rumi, 
Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskie-
go, oraz Polski Komitet Olimpijski.    /opr. raf/


