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Oficjalne otwarcie boiska 
zbiegło się z uroczysto-
ściami z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. 
- To nasze wspólne dzieło 
– powiedział Michał Pa-
sieczny, burmistrz Rumi. 
- Budżet Obywatelski to 
przecież nasze podatki, 
które wpływają do miasta 
i my je potem dzielimy. 
Gratuluję wszystkim tego 
obiektu.
Nowoczesne boisko będzie 
służyło uczniom do roz-
grywek. 
- Dziękuję Grzegorzowi 
Grinholcowi za pomysł i za 
projekt oraz burmistrzowi 
Michałowi Pasiecznemu 
za to, że się udało – podkre-
śliła Teresa Cebula, dyrektor 
Gimnazjum nr 2. - Bez tych 
dwóch osób tego boiska by 
nie było, jak również bez 
pieniędzy z Urzędu Miasta 
i bez głosów mieszkańców.
Jeśli wszystko pójdzie zgod-

nie z planem, zaplecze spor-
towe szkoły będzie się dalej 
rozwijać. 
- Młodzież jest zadowolona, 
bo wreszcie może trenować 
w dobrych warunkach – cie-
szy się Grzegorz Grinholc, 
wnioskodawca przedsię-

wzięcia. - Wcześniej na-
wierzchnia była nierówna 
i popękana, teraz jest bez-
pieczniej i przyjemniej. Na-
stępne marzenie to bieżnia 
ze skocznią w dal. 
Zakres prac objął wymianę 
starej, asfaltowej nawierzch-

ni na nową, tartanową. Koszt 
tej inwestycji, w wysokości 
niemal 127 tys. zł w całości 
pokrył Urząd Miasta. Część 
wydatków  pokryto ze środ-
ków Budżetu Obywatelskie-
go, pozostałą część dołożyło 
miasto. /kor/

Nowe boisko 
na Dzień Nauczyciela
RUMIA | Boisko przy Gimnazjum nr 2 zostało oficjalnie oddane do użytku. Z tej oka-
zji odbył się mecz pomiędzy reprezentacją Urzędu Miasta na czele z burmistrzem 
a drużyną uczniów, zakończony remisem 1:1. 
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Głównym celem montażu no-
woczesnego oświetlenia ma 
być poprawa bezpieczeństwa 
pieszych. Władze miasta pod-
jęły taką decyzję, ponieważ 
na przejściach dla pieszych 
dochodziło do wypadków dro-
gowych. Jednym z powodów 
takich zdarzeń było to, że kie-

rowcy samochodów zwyczaj-
nie nie zauważali osób, które 
przechodziły przez jezdnię. 
Problem jest szczególnie istot-
ny teraz, w okresie jesienno-
zimowym, gdy wcześnie zapa-
da zmrok, a warunki drogowe 
często są złe z powodu mgły 
oraz opadów. 

Na razie oświetlenie zostanie 
zainstalowane na dwóch przej-
ściach. Oświetlenie pojawi się 
w przyszłym miesiącu, będzie 
to kosztować ponad 90 tys. zł. 
Jeżeli ten pilotażowy projekt 
sprawdzi się, będzie wpro-
wadzany w innych miejscach 
miasta. Rafał korbut

Nowatorskie rozwiązanie 
poprawi bezpieczeństwo
WEJHEROWO | Nowoczesne oświetlenie w technologii LED 
i czujki, zwiększające strumień  światła w momencie, gdy pie-
szy zbliża się do przejścia przez jezdnię – taki system wpro-
wadzany jest właśnie w Wejherowie. 

BEAtA RutkIEwIcZ, 
wiceprezydent wejherowa

Od dłuższego czasu zgłaszane są nam pro-
blemy na przejściach dla pieszych. Miesz-
kańcy i turyści przechodzący przez przejścia 
są niewidoczni dla kierowców. Czym to jest 
spowodowane? Miasto Wejherowo jest spe-
cyficzne, ponieważ przy drogach mamy sta-

ry drzewostan, który jest pod ochroną i którego w większości 
wypadków nie możemy i nie chcemy wycinać, bo tworzy kli-
mat naszego miasta. W związku z tym od paru miesięcy prowa-
dzimy rozmowy z kilkoma firmami, które mają nowatorskie po-
dejście do oświetlenia przejść. Zdecydowaliśmy się wprowa-
dzić system, który polega na tym, że oprócz lamp znajdujących 
się bezpośrednio nad przejściami dla pieszych zostaną zainsta-
lowane specjalne czujki. Te czujki mają za zadanie zwiększyć 
strumień światła, który doświetli pieszego w momencie, gdy 
ten zbliża się do przejścia. Taka osoba staje się wówczas bar-
dziej widoczna dla nadjeżdżających samochodów. 

kRZySZtof HILDEBRAnDt, 
prezydent wejherowa:

Na razie jest to pilotażowy projekt, który bę-
dzie wprowadzony na dwóch przejściach 
dla pieszych na ulicy Sobieskiego przy Wej-
herowskim Centrum Kultury (czyli z jednej i 
drugiej strony ulicy, przy Hallera i Dworco-

wej). Wejherowo nie jest jedynym miastem, 
w którym podobne rozwiązania będą funkcjonować. Podob-
ne oświetlenie przejść dla pieszych od kilku lat sprawdza się w 
Lublinie, Kętrzynie czy Koninie. Nie bez przyczyn zostały wy-
brane właśnie te dwa przejścia, ponieważ w niedalekiej prze-
szłości dochodziło tam do wypadków drogowych. Straż miej-
ska niejednokrotnie wskazywała na to, że są to niebezpiecz-
ne miejsca i należy podjąć działania w celu poprawy sytuacji. 
Również policja na posiedzeniach komisji bezpieczeństwa po-
ruszała tę sprawę. 

ZEnon HIncA, 
komendant Straży miejskiej:

Już w 2014 roku dokonaliśmy przeglądu 
oznakowania przejść na wszystkich drogach 
w Wejherowie (z wyjątkiem dróg wewnętrz-
nych). Na 91 przejściach występowały róż-
ne nieprawidłowości, dotyczące wymalo-

wania pasów, oznakowania czy oświetlenia. 
Te ostatnie problemy występowały np. na ul. Sobieskiego i 12 
Marca. Wówczas zrodził się pomysł, aby wprowadzić pilotażo-
wy program. Po wypadku, do jakiego doszło na ul. Sobieskie-
go, obserwowałem zachowanie kierowców. Wielu z nich prze-
jeżdżając obok oświetlonej Filharmonii Kaszubskiej odwracało 
wzrok od przejścia dla pieszych. My natomiast chcemy przycią-
gnąć ich wzrok w kierunku przejścia. Gdy przed przejściem bę-
dzie pojawiał się strumień światła, to będzie przykuwać uwagę 
kierowców. Tego typu systemy powinny być montowane, bo 
przecież życie i zdrowie ludzkie jest bezcenne.

PoLIcJA RADZI:
- Najczęstsze przyczy-
ny wypadków i kolizji to 
przechodzenie przez jezd-
nię w miejscach niedo-
zwolonych, przechodze-
nie przez jezdnię na czer-
wonym świetle, wtargnię-
cie na jezdnię w tym zza 
jakiejś przeszkody – wy-
jaśnia asp.sztab. Anet-
ta Potrykus, oficer praso-
wy wejherowskiej Poli-
cji. - Pora jesienna to czas, 
w którym szybko zapada 
zmierzch, a poruszający 
się po drogach piesi sta-
ją się coraz mniej widocz-
ni dla kierujących pojazda-
mi. Zgodnie z przepisami 
każdy pieszy, który będzie 
się poruszał po zmierzchu 
po drodze poza obsza-
rem zabudowanym, musi 
mieć odblask umieszczo-
ny w sposób widoczny dla 
kierujących. 
Jesień jest porą, w której 
już w godzinach popołu-
dniowych pogarszają się 
warunki widoczności, co 
pociąga za sobą koniecz-
ność dodatkowego za-
dbania o własne bezpie-
czeństwo, a najlepszym 
sposobem jest właśnie no-
szenie elementów odbla-
skowych. Nieduży wyda-
tek zapewni właściwą wi-
doczność i może uchro-
nić nas przez przykrymi 
konsekwencjami. Odblask 
w mieście to rozsądna ko-
nieczność.

REKLAMA                     U/2016/RL REKLAMA              280/2016/DB



- Każdy naród świętuje roczni-
ce, które wpisane są w historię 
i tradycję danego kraju, przy-
pominające o prawdziwych 
wartościach i konsolidujące 
prawdziwą wspólnotę – po-
wiedziała Dorota Nowicka - 
Klimowicz, dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Redzie. - W Polsce jed-
nym z takich świąt jest Dzień 
Nauczyciela, obchodzony na 
pamiątkę powstania Komisji 
Edukacji Narodowej. W tym 
dniu zastanawiamy się nad rolą 
edukacji w życiu państwowym 
oraz nauczycieli w kształtowa-
niu i wychowaniu młodego po-
kolenia. Historia wskazuje, że 
to właśnie nauczycielom, któ-

rzy nawet w trudnych czasach 
upowszechniali znajomość 
języka polskiego i narodowej 
historii oraz krzewili polskie 
obyczaje, zawdzięczamy pod-
trzymanie narodowej tradycji, 
kultury i języka. 
W uroczystości wzięło udział 
wielu zaproszonych gości: 
nauczycieli, samorządowców, 
przedstawicieli policji i straży 
pożarnej oraz wielu innych. 
- Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej, będącego świętem 
wszystkich pracowników 
oświaty, składam najserdecz-
niejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności, satysfakcji z wy-
konywanej pracy wszystkim 
nauczycielom, pedagogom, 

wychowawcom oraz pracow-
nikom administracji i obsługi 
w prowadzonych przez powiat 
wejherowski szkołach oraz 
placówkach oświatowo-wy-
chowawczych - mówiła Ga-
briela Lisius, starosta wejhe-
rowski.
W ramach uroczystości uho-
norowani zostali zasłużeni na-
uczyciele, którzy z rąk starosty 
otrzymali nagrody. Uczniowie 
klas pierwszych wzięli udział 
w uroczystym ślubowaniu na 
sztandar szkoły. Uroczystość 
pod względem artystycznym 
uświetniły występy uzdol-
nionych uczennic i Orkiestry 
Reprezentacyjnej Marynarki 
Wojennej. /Aw/
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o G Ł o S Z E n I E
wójta Gminy Gniewino

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewino

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Gniewino (uchwała Nr XXXIX/300/2013 Rady Gminy Gnie-
wino z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino), wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.10.2016 r. do 17.11.2016 r.  
w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, w dni robocze 
w godzinach od 8:00 do 15:30. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany 
studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.11.2016 r. w Urzędzie Gminy Gniewino 
o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie-
posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi nale-
ży składać na piśmie do Wójta Gminy Gniewino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 8.12.2016 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U 
z 2016 r. poz. 353)  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu 
w/w zmiany studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną doku-
mentacją sprawy tj.: projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tej zmiany studium, 
opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz opinią  
i uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
w/w projektu zmiany studium na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwa-
gi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Gniewino na 
adres Urzędu Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, ustnie do protokołu, za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym na adres mailowy gniewino@gniewino.pl w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 8.12.2016r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrze-
nia.

wÓJt GmIny GnIEwIno
 Zbigniew walczak

Nagrody, podziękowania  i gratulacje
REDA | Wręczenie nagród starosty powiatu wejherowskiego było głównym punktem powiatowych obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej. Uroczystość zorganizowana została w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie. 

REKLAMA                                         279/2016/DB REKLAMA                                         177/2016/RL
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Wyniki Budżetu Obywatel-
skiego poznaliśmy podczas 
uroczystej gali w rumskim 
Multikinie. W tej edycji BO 
frekwencja była trzykrotnie 
wyższa, niż w zeszłym roku 
(7370 mieszkańców przy 2500 
w poprzedniej edycji).
Rumia przeprowadziła Budżet 
Obywatelski w formule metro-
politalnej wspólnie z Gdynią, 
Gdańskiem i Sopotem. Kwota 
przeznaczona na tegoroczne 
projekty to 1,5 miliona złotych 
(1,3 mln złotych na inwesty-
cyjne i 200 tys. złotych na pro-
społeczne). Projektów podda-

nych pod głosowanie było 42, 
z tego 31 inwestycyjnych i 11 
prospołecznych.
Zagłosować mógł każdy ru-
mianin, bez względu na wiek. 
Każdy mieszkaniec miał po 
jednym głosie na projekt in-
westycyjny i jednym na pro-
społeczny.
- Bardzo serdecznie dziękuje-
my za udział w głosowaniu – 
powiedział Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. - Ponad 13 
tysięcy oddanych głosów to 
sukces. Liczne projekty inwe-
stycyjne i prospołeczne będą 
teraz realizowane właśnie 

dzięki mieszkańcom. 
Bezapelacyjnie – uzyskując 
prawie 1300 głosów - zwy-
ciężył projekt prospołeczny, 
polegający na zakupie trzech 
defibrylatorów dla rumskich 
strażników miejskich. 
- Recepta na sukces jest taka, 
że trzeba wymyślić projekt, 
który w rezultacie realizacji 
jest potrzebny wszystkim – 
powiedział Roman Świrski, 
komendant Straży Miejskiej 
w Rumi. - Wtedy wygrywa się 
taką rywalizację.
- Budżet Obywatelski w Rumi 
zdał egzamin i spodobał się 

rumianom – powiedział Ariel 
Sinicki, przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi. - Gratuluję 
wszystkim składającym wnio-
ski. Razem zmieniamy nasze 
miasto na lepsze miejsce do 
życia dla nas samych. Gratu-
luję również panu burmistrzo-
wi i wszystkim pracownikom 
zaangażowanym w realizację 
tego projektu – 16 proc. na-
szych mieszkańców zagło-
sowało w BO. Zostawiliśmy 
w tyle Gdańsk i Sopot i tylko 
minimalnie jesteśmy za Gdy-
nią. Dobra robota.
/kor/

Znamy już rumski 
Budżet Obywatelski 2017!
RUMIA | Rekordowa frekwencja, 13 projektów wybranych do realizacji i 1,5 mln zł do wydania - tak wygląda Budżet Obywa-
telski 2017 w Rumi. Wyniki ogłoszono podczas uroczystej gali.

LIStA ZwycIęSkIcH PRoJEktÓw 
wRAZ Z LIcZBĄ oDDAnycH GŁoSÓw:

I •	 - Automatyczny, mobilny defibrylator zewnętrzny 
AED dla Straży Miejskiej w Rumi- 3 szt, Prospołeczny - 
1259
II •	 - Sterylizacje i Kastracje Zwierząt Właścicielskich,  
Prospołeczny - 1029
III •	 - Nauka pływania dla dzieci, Prospołeczny - 833
IV •	 - Budowa bieżni sportowej i skoczni do skoku  
w dal z rozbiegiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Rumi, Inwestycyjny - 802
V •	 - Fontanna w janowskim parku, Inwestycyjny - 759
VI•	  - Mała Filharmonia w Parku- cykl niedzielnych  
koncertów muzyki klasycznej dla dzieci, Prospołeczny 
- 602
VII•	  - Remont nawierzchni asfaltowej na osiedlu  
„Janowo”- Gdańska 37-39, Inwestycyjny - 527
VIII •	 - Trener na podwórku, Prospołeczny - 493
IX•	  - Budowa Ogólnodostępnego parkingu przy ulicy 
Pułaskiego w Rumi wraz z kanalizacją deszczową,   
Inwestycyjny - 487
X •	 - Sygnalizacja świetlna (na przycisk- na życzenie)   
na przejściu dla pieszych oraz sygnalizacja ostrzegaw-
cza, Inwestycyjny - 465
XI •	 - Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole 
Podstawowej nr 6 w Rumi, Inwestycyjny - 360
XII•	  - „Rumia- historie nieznane” Cyfrowe archiwum  
społeczne, Prospołeczny - 333
XIII•	  - Ogólnodostępna wiata ogniskowa, Inwestycyjny 
- 191
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W trakcie kilkudniowego po-
bytu uczniowie polscy i nie-
mieccy wraz z opiekunami 
zwiedzili skansen w Szymbar-
ku z słynną najdłuższą deską 
na świecie, Gdańsk, w którym 
wrażenie zrobił na uczniach 
pomnik Neptuna, a także sta-
rówkę. Kolejny dzień to wizy-

ta w Toruniu, gdzie uczniowie 
odwiedzili m.in. Żywe Mu-
zeum Piernika i własnoręcz-
nie przygotowywali, a potem 
wypiekali pierniki. 
Na trasie wycieczki znalazła 
się również Gdynia z słynnym 
w trójmieście centrum Jump-
city . Ostatni dzień wizyty to 

wycieczka po grodzie Wejhera 
i zwiedzanie Filharmonii Ka-
szubskiej oraz Pałacu Przeben-
dowskich, w którym młodzież 
brała udział w warsztatach 
plastycznych, poznając kultu-
rę naszego regionu. Wyciecz-
ka zakończyła się wspólnym 
ogniskiem przygotowanym 

przez rodziców i opiekunów 
w Ośrodku Edukacji Przyrod-
niczo-Leśnej Muza. Ucznio-
wie oraz wychowawcy z Din-
slaken nie kryli zadowolenia 
z wizyty w naszym mieście 
i ponownie zaprosili uczniów 
„jedenastki” do wizyty w ich 
grodzie. P.R.

Rewizyta młodzieży z Niemiec 
WEJHEROWO | Po ubiegłorocznej wycieczce uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2 z Wejherowa w Niemczech  przyszedł czas na rewizytę. Od 22 do 29 
września  uczniowie „jedenastki” gościli swoich rówieśników z Otto-Hanh Gym-
nasium w Dinslaken.

Uroczystość rozpoczęła się 
prezentacją uczniów kla-
sy pierwszej, następnie po 
wprowadzeniu sztandaru 
szkoły uczniowie wraz z dy-
rektorem szkoły udali się na 
dziedziniec szkolny. Tutaj 
pod Tablicą Pamięci złoży-
li kwiaty i zapalili znicze, 
oddając w ten sposób hołd 
pomordowanym więźniom 
Obozu Stutthof. Po powro-
cie do szkoły i odśpiewa-
niu hymnu narodowego, 
wszystkich przybyłych go-
ści, nauczycieli, pracow-
ników placówki, rodziców 
, uczniów, a szczególnie 
pierwszoklasistów, serdecz-
nie powitał dyrektor szkoły 
- Tadeusz Spierewka. Kolej-
nym punktem uroczystości 
było złożenie ślubowania 

przez pierwszoklasistów. Po 
jego wykonaniu nastąpiło 
uroczyste pasowanie ich na 
uczniów. Tego aktu dokonał 
dyrektor szkoły, a następnie 
wszyscy pierwszoklasiści 
własnoręcznie odciskiem 
palca potwierdzili, że są już 
uczniami. Z rąk dyrektora 
szkoły otrzymali legitymacje 
szkolne wraz z elementarza-
mi. Po odśpiewaniu hymnu 
szkoły i wyprowadzeniu 
sztandaru, pierwszoklasi-
ści zaprezentowali program 
artystyczny, przygotowany 
pod kierunkiem ich wycho-
wawczyni. W dalszej kolej-
ności z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, program arty-
styczny zaprezentowała kl. 
II b i dwie klasy trzecie.
m. kaliński

Ślubowania  
nadszedł czas
GM. ŁĘCZYCE | Ślubowanie uczniów klasy pierwszej, po-
łączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, odbyło się 
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Stutthofu w Rozłazinie. 

REKLAMA                                                     U/2016/ZM
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Wyremontowano 350 me-
trów bieżących nawierzchni 
chodnika (łącznie chodnik 
i wjazdy to powierzchnia 
ponad 710 m2). Prace rozpo-
częto 19 września br., a za-
kończono 10 października 
br. Łączna kwota wykona-
nych prac to niemal 150 tys. 
zł. Remont chodnika został 
sfinansowany ze środków 
budżetowych powiatu wej-
herowskiego i miasta Wej-
herowa.
W odbiorze uczestniczyli 
m.in. wicestarosta Witold 
Reclaf, Jacek Thiel, członek 
zarządu powiatu, Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa oraz Robert 
Lorbiecki, dyrektor Zarzą-

du Drogowego dla Powiatu 
Puckiego i Wejherowskiego.
- Inwestycja realizowana 
była przy współpracy z po-
wiatem, który był inwesto-
rem, a miasto wsparło za-
danie wkładem finansowym 
– mówi Beata Rutkiewicz. 
- Przebudowa tego chodnika 
była konieczna ze wzglę-
du na nierówne i znisz-
czone płyty chodnikowe, 
które utrudniały zwłaszcza 
osobom starszym i niepeł-
nosprawnym, poruszanie 
się. Cieszy nas współpraca 
z powiatem w tym zakresie, 
ponieważ ustalamy wspól-
nie, jakie inwestycje będą 
prowadzone w mieście. Do 
tej pory miasto Wejherowo 

przeznaczyło na inwestycje 
realizowane wspólnie z po-
wiatem ok. 350 tys. zł.
Jak informuje Witold Reclaf, 
wicestarosta powiatu wejhe-
rowskiego, budowa trwała 3 
tygodnie i była konieczna ze 
względu na zły stan chodni-
ka.
Przypomnijmy, że z inicja-
tywy powiatu wcześniej wy-
remontowany został chod-
nik przy ulicy Sobieskiego, 
na odcinku od wjazdu na 
Osiedle Przyjaźni do końca 
posesji Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego oraz przy 
ulicy Św. Jana, na odcinku 
od ronda do wjazdów do Or-
lexu oraz wzdłuż budynku 
Pucka 11./raf/

Chodnik już bez dziur
WEJHEROWO | Zakończył się remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi powia-
towej Kościuszki – Mickiewicza – Reformatów w Wejherowie.  Wspólna inwestycja po-
wiatu wejherowskiego i miasta Wejherowo nie tylko poprawi estetykę miasta, ale przede 
wszystkim zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

Wśród stypendystów wło-
darza znaleźli się uczniowie 
szkół podstawowych, gimna-
zjaliści, licealiści i studenci. 
Wszyscy zaznaczali, że sty-
pendium to dla nich wyjątko-
we wyróżnienie.
- Stypendyści burmistrza to 
w pewnym sensie taka eli-
ta pod względem zdolności 
sportowych, artystycznych 
i naukowych, więc cieszę się, 

że znalazłam się w tym gro-
nie – zapewnia Adriana, jed-
na ze stypendystek.
Młodzi ludzie w zależności 
od osiągnięć otrzymali od 
200 do 800 zł. Uroczystość 
uhonorowania uczniów i stu-
dentów zorganizowana zosta-
ła w Miejskim Domu Kultu-
ry. Czwartkowe spotkanie 
stanowiło doskonałą okazję 
do podziękowań i gratulacji.

- Staramy się zauważać miesz-
kańców, którzy się wyróżnia-
ją - mówił w trakcie uroczy-
stości Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. - Dziękuję 
tym, którzy się do tego przy-
czynili (...), bo to jest powód 
do satysfakcji i radości nasz 
wszystkich, a także nadzieja 
na to, że Reda nadal będzie 
kwitła.
/Aw/

Burmistrz wręczył stypendia
REDA | Ponad sto osób otrzymało stypendia z rąk burmistrza Redy. Krzysztof Krzemiński w ten sposób uhonorował naj-
zdolniejszych mieszkańców miasta. 
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Kiedy myślimy o tym, jaki powinien być 
balkon, zdecydowana większość myśli 
kieruje się ku jego użyteczności. Dobrze, 
gdyby jego powierzchnia pozwalała na cie-
kawą aranżację z możliwością wystawie-
nia stolika, przy którym można spędzać 
letnie popołudnia i wieczory. A gdy już z 
niego w ten sposób korzystamy, ważne by 
balkon gwarantował nam intymność oraz 
bezpieczne użytkowanie. Z punktu widze-
nia inwestora, jak i przyszłego mieszkań-
ca, z balkonu powinien rozprzestrzeniać 
się ciekawy widok oraz powinny zostać 
zachowane odpowiednie odległości po-
między sąsiadującymi balkonami, a także 
budynkami. Jednocześnie balkon powinien 
zostać zaprojektowany w taki sposób, by 
korzystanie z jego uroków było komforto-
we, a jego wygląd zewnętrzny pasował do 
zamysłu całego budynku.
Ważnym aspektem jest również umiejsco-
wienie balkonów względem kierunków 
świata. Nadmierna ilość promieni słonecz-
nych lub ich całkowity brak negatywnie 

wpływają na korzystanie z przydomowych 
logii. Od północy światło jest równomier-
nie rozproszone, natomiast balkon otwar-
ty na wschód wpuszcza promienie słońca 
tylko w godzinach porannych, co sprawia, 
że nie będzie przegrzany. Z kolei południo-
wy balkon to najintensywniej doświetlone 
miejsce w ciągu całego dnia, stąd powinien 
zostać wyposażony w daszek lub markizę, 
by uniknąć żaru w upalne lato oraz ostrych 
promieni słonecznych zimą. Natomiast bal-
kon skierowany na zachód daje gwarancję 
intensywnego oświetlenia ciepłym słońcem 
w godzinach popołudniowych. 
Z uwagi na korzyści płynące z posiadania 
balkonów istotne jest, by już na etapie pro-
jektowania zapobiec powstawaniu most-
ków termicznych, migracji wody w war-
stwy konstrukcyjne płyty balkonowej lub 
do wnętrza budynku. Są to najczęściej wy-
mieniane problemy, które wiążą się ze złym 
wykonaniem konstrukcji balkonowych. 
Bardzo ważne jest zadbanie o właściwą izo-
lację przeciwwilgociową. (BG)

Sekret balkonu 
idealnego
Dla wielu mieszkańców budynków wielorodzinnych czy apartamentów 
balkon stanowi alternatywę dla tarasu i ogrodu. Ważne jest, by spełniał on 
wszelkie wymagania dotyczące funkcjonalności oraz jakości. Odpowiednio 
zaprojektowany balkon to sposób na wieloletnią wygodę i komfort korzy-
stania. W czym więc tkwi sekret balkonu idealnego?

IZoLAcJA tERmIcZnA JESt kLucZowA
Maciej KowalczyK, 
Kierownik Działu Doradztwa Technicznego z firmy Schöck

-Balkony narażone są na silne działanie czynników zewnętrznych, 
które mogą negatywnie wpłynąć na parametry termoizolacyjne ca-

łego obiektu, dlatego ważne jest wykonanie właściwej izolacji termicz-
nej. Mostki cieplne są często przyczyną zwiększonej utraty ciepła. W miejscu powstałe-
go mostka cieplnego temperatura powierzchni wewnętrznych ścian i stropów spada  
tak nisko, że w zetknięciu z ciepłem otoczenia skrapla się w tych miejscach para wodna 
zawarta w powietrzu pomieszczenia. Nierzadko powstające w ten sposób grzyby, 
pleśń czy wilgoć nie tylko naruszają wizualny aspekt ściany, ale - co najważniejsze - są 
bardzo groźne dla zdrowia domowników.
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Okazuje się, że wykańczanie mieszkań 
„pod klucz” staje się coraz popularniejsze. 
Wprawdzie nie wszyscy deweloperzy ofe-
rują takie usługi, ale – jak udało nam się 
dowiedzieć w firmach, które wykańczanie 
mieszkań mają w ofercie – zainteresowanie 
klientów stale rośnie. Czy jest to ekono-
micznie opłacalne? Czy cena jest jedynym 
wyznacznikiem przy podejmowaniu decy-
zji, w jakim stanie odbierane jest miesz-
kanie. Jeśli chodzi o opłacalność to nie da 
się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, 
gdyż wszystko zależy od tego, jak kupujący 

chce urządzić własne mieszkanie. Z jednej 
strony deweloperzy, którzy oferują usługi 
wykończeniowe lub współpracują z podwy-
konawcami, często mogą zaoferować niższe 
ceny. Z drugiej – wiele osób chce urządzić 
mieszkanie w sposób bardzo indywidualny 
i jest przekonanych, że wynajmując „wła-
sną” ekipę będą mieć większy wpływ na 
ostateczny wygląd. 
Z pewnością cena nie jest więc jedynym 
czynnikiem, branym pod uwagę przy podej-
mowaniu decyzji przez klienta. A co o tym 
mówią przedstawiciele deweloperów?

Jakie mieszkania cieszą się większym powodzeniem – w stanie surowym 
(do całkowitego samodzielnego wykończenia), czy już gotowe do zamiesz-
kania? Czy deweloperzy proponują klientom wykończenie mieszkań? 

Stan deweloperski, 
czy „pod klucz”? 
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Arch. AleksAndrA MoskAl
 z Zakładu Prac Wykończeniowych 
Grupy Inwestycyjnej Hossa SA:

Większym powodzeniem wciąż jeszcze cieszą 
się zakupy mieszkań w stanie deweloperskim, 
a ich nabywcy sądzą, że wykańczając miesz-
kanie samodzielnie zrobią to taniej. Z roku na 
rok przybywa jednak zwolenników korzystania 
z oferty wykończenia pod klucz, szczególne 
wśród klientów, którzy kupują kolejne mieszka-
nie. W niektórych naszych inwestycjach liczba 
lokali wykańczanych pod klucz przekracza 20 
proc. Osoby te wiedzą jak dużo czasu i energii 
trzeba poświęcić dla wybrania wszystkich ma-
teriałów, dopilnowania wykonawców, skoordy-
nowania dostaw. Doświadczyły już problemów 
technicznych, z którymi nie potrafiły sobie 
samodzielnie poradzić. Wybierając wykończenie 
pod klucz dostają wsparcie architekta, który pomaga w dokonaniu 
wyborów i przygotowuje projekty, a także opiekę inżyniera, który 
martwi się o dostępność materiałów i poprawność wykonania prac.
Oferty na wykończenie są różne, dostosowane do różnych potrzeb 
i oczekiwań Klienta. Na rynku działają zarówno niezależne firmy zaj-
mujące się kompleksowym wykończeniem, już po odbiorze miesz-
kania jak i deweloperzy, którzy oferują wykończenie w ramach re-
alizacji umowy, korzystając przy tym z własnych podwykonawców. 
Zdarza się jednak także, że deweloperzy przy wykańczaniu miesz-
kań korzystają z usług firm zewnętrznych oferujących kompleksowe 
wykończenia.
Grupa Inwestycyjna Hossa już od ponad sześciu lat oferuje wykoń-
czenie pod klucz. Wielu naszych wykonawców współpracuje z nami 
niemal od samego początku, więc znają nasze standardy i oczeki-
wania. Stworzone przez nas pakiety: Classic i Prestige, są naszy-
mi autorskimi pomysłami dostosowanymi do aktualnych trendów 
i upodobań naszych klientów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Która opcja jest korzystniejsza dla klienta? To zależy m.in. od jego 
oczekiwań, ale przede wszystkim od czasu, jakim dysponuje. Jeśli 
nie ma go za dużo wykończenie „pod klucz” jest najlepszą opcją. 

JustynA turskA, 
kierownik Działu Wykończenia 

Mieszkań pod Klucz, EuroStyl:

Oczywiście zdecydowana większość mieszkań, 
które sprzedajemy, to mieszkania w standar-
dzie tzw. deweloperskim. Natomiast można 
powiedzieć, że z roku na rok zauważamy wzrost 

zainteresowania klientów możliwością zlecenia 
nam wykończenia lokalu pod klucz. Takie rozwią-

zanie ma wiele zalet i klienci coraz częściej je do-
strzegają. Przede wszystkim istotne jest to, że decydując 

się na wykończenie pod klucz, nie trzeba samemu szukać wykonawców ani ich 
nadzorować. Nie ma ryzyka opóźnień, ponieważ bierzemy całkowitą odpowie-
dzialność za termin wykonania prac. Jest to rozwiązanie korzystne cenowo, 
bowiem jako większy podmiot mamy wynegocjowane z dostawcami bardzo 
dobre ceny materiałów. Ponadto udzielamy rocznej gwarancji na wykonane prace. Moim zdaniem jest to zdecydowanie 
korzystniejsze rozwiązanie niż samodzielne wykańczanie mieszkania, zwłaszcza że mimo iż mamy ustalone pewne warianty 
wykończenia, realizujemy też indywidualne projekty, zarówno bardzo drogie, jak i bardzo ekonomiczne. Staramy się, aby 
każdy z naszych klientów znalazł w naszej ofercie wykończenia pod klucz rozwiązanie najlepsze dla siebie.
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Osiedle Starter w Bolszewie przy ulicy Długiej to kolejna 
już inwestycja pod marką Multidom. Aktualnie realizowa-
ny jest I etap, który zakłada budowę 20 mieszkań w bardzo 
atrakcyjnych cenach – prawie połowa mieszkań będzie do-
stępna w cenie poniżej 100 tys. zł. Docelowo osiedle skła-
dać się będzie z sześciu budynków. 
W pierwszym budowanym obiekcie zostały zaprojektowa-
ne mieszkania jednopokojowe (o powierzchni ok. 20 m2) 
oraz dwupokojowe (o powierzchni ok. 30 m2) o bardzo 
funkcjonalnym układzie pomieszczeń, zapewniającym 
optymalne wykorzystanie całej powierzchni. Deweloper 
pomyślał także o niskich kosztach utrzymania lokalu, które 

gwarantuje zwarta bryła budynku i zastosowanie nowocze-
snych i sprawdzonych technologii.
Nazwa osiedla nie jest przypadkowa – zostało one stwo-
rzone właśnie z myślą o osobach rozpoczynających (star-
tujących) nowy etap w swoim życiu i szukających mieszkań 
1 lub 2 pokojowych. Deweloper ma propozycje także dla 
osób szukających większych mieszkań, po uzgodnieniu ist-
nieje możliwość połączenia dwóch mieszkań.
Atutem nowego osiedla jest lokalizacja, która gwarantuje 
bardzo dobrą komunikację zarówno z Wejherowem jak 
i z Trójmiastem. Osoby pragnące rozwijać swój biznes 
znajdą tu również miejsce na prowadzenie swojej firmy – 

na parterze zaprojektowano bowiem lokale usługowe. 
Dużym atutem osiedla są wyjątkowo niskie ceny, zaczyna-
jące się od 91 tys. 300 zł. Klienci, którzy skorzystają z takiej 
propozycji mogą liczyć na wyjątkowo niską ratę kredytu – 
wyniesie ona tylko 373 zł (szacunkowa wartość miesięcznej 
raty kredytu po uwzględnieniu dopłaty w programie MDM 
dla singli/par bezdzietnych , przy założeniu 30 letniego 
okresu spłaty kredytu oraz oprocentowania na poziomie 
3,5%). Mieszkania objęte są rządowym programem MDM. 
Planowane zakończenie budowy I etapu to II połowa 2017 
roku.
(GB)

Doskonałe mieszkanie na start
Optymalny metraż, niska cena i świetna lokalizacja. Właśnie takie są mieszkania, które deweloper buduje na osiedlu Starter w Bolszewie. Nic dziwnego, że 
propozycja cieszy się ogromną popularnością wśród klientów i trzeba się pośpieszyć, żeby zarezerwować swój lokal w tym atrakcyjnym miejscu.
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kostki brukowe oraz tarasowe 
płyty betonowe to materiały 
trwałe i łatwe do utrzymania 
w czystości. nieustannie pod-
legają one jednak oddziały-
waniu niesprzyjających wa-
runków pogodowych, które 
ze wzmożoną siłą objawiają 
się szczególnie zimą. Produ-
cenci wskazują więc sposoby 
pielęgnacji nawierzchni, które 
w przypadku części produktów 
obejmują także impregnację. 
warto pamiętać o prawidło-
wym jej wykonaniu.

Śnieg, błoto, deszcz, sól, środki chemicz-
ne, skoki temperatur – istnieje cała gama 
czynników, które w czasie zimy mogą 
przyczynić się do powstania trwałych 
zabrudzeń, a nawet uszkodzeń przydo-
mowych nawierzchni. Ich ochrona polega 
w dużym stopniu na regularnym usuwa-
niu zalegających warstw białego puchu, 
a także wszelkich plam i przebarwień. 
Ponieważ podatność materiałów betono-
wych na niepożądane osadyzależy m.in. 
od stopnia nasiąkliwości, doskonałym 
sposobem na zwiększenie ich odporności 
jest… impregnacja.

Specjalna warStwa
ochronna

Impregnacja polega na nasyceniu po-
wierzchni specjalnym środkiem chemicz-
nym. Tworzy on warstwę, która redukuje 
wchłanianie wody i innych płynów, np. 
olejów samochodowych, tłuszczy, wina 
czy kawy. 
Dobrze jest w każdym przypadku za-
poznać się ze wskazaniami producenta, 
dotyczącymi konkretnego produktu. Są 
bowiem wyroby betonowe, dla których 
proces ten jest zalecany opcjonalnie i ta-
kie, które należy bezwzględnie zabezpie-
czyć, np. płyty wytwarzane w technologii 
wet-cast, charakteryzujące się fakturami 
i barwami nawiązującymi do wyglądu 
naturalnych materiałów. Pamiętać też 
trzeba, że substancja ochronna z czasem 
ulega wypłukaniu.

nawierzchnia doBrze
zaimpreGnowana

Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego 
preparatu, którego właściwości uwzględ-
niają specyfikę i przeznaczenie poszcze-
gólnych grup produktowych. 
-Do ochrony betonowych płyt tarasowych 
zawsze np. zalecamyspecjalny środek, 
stworzony na bazie związków fluorowych. 
Jest prosty w użyciu, a po nałożeniu pozo-
staje niewidoczny, nie dając efektu mokrej 
czy śliskiej powłoki - tłumaczy specjalista 
firmy Libet. 
-Preparat nanosić można przy użyciu 
wałka lub pędzla, pojemnika ze spryski-
waczem z ręczną pompką albo poprzez 
niskociśnieniowy natrysk. Najważniejsze 
jest, aby substancja rozprowadzana była 
równomiernie. Nadmiar płynu wystarczy 
zetrzeć gąbką. W przypadku pokrywa-
nia powierzchni kilkoma warstwami, nie 
można dopuścić do jej wyschnięcia przed 
kolejną aplikacją. Podczas impregnacji 
i zaraz po jej zakończeniu (przez co naj-
mniej 5 godzin) wymagana jest ochrona 
przed silnym nasłonecznieniem i opada-
mi. Sama eksploatacja tarasu czy ścieżki 
możliwa jest natomiast po upływie 48 
godzin.
Impregnacja nie jest procesem trudnym 
czy czasochłonnym. Stosując się do zale-
ceń specjalistów, uzyskamy niewidoczną 
warstwę ochronną, która skutecznie za-
bezpieczy wyroby betonowe. Tak przygo-
towanym nawierzchniom żadna aura nie 
będzie straszna.
(RP)

Impregnacja, 
czyli jak zabezpieczyć
kostki przed zimą

- Impre-
gnacja 
zabez-
piecza 

powierzch-
nię przed 

brudem i plamami, jeśli są 
one natychmiast usuwane 
przy pomocy wody i neutral-
nego środka czyszczącego. 
Jednak jej zalet jest znacznie 
więcej. Ogranicza również 
powstawanie białych wykwi-
tów, utrudnia wzrost mchów 
i chwastów,wydłuża trwałość 
kostki, zwiększa jej mrozood-
porność i chroni przed blak-
nięciem kolorów - wyjaśnia 
Kamil Drewczyński, ekspert 
firmy Libet.
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Panele podłogowe to bardzo popularny materiał 
wykończeniowy – spotkać je można w większości 
polskich domów. Ogromną zaletą tego rozwiąza-
nia, poza dużą wytrzymałością i eleganckim desi-
gnem, jest jego prosta pielęgnacja. Panele podło-
gowe nie wymagają skomplikowanych zabiegów 
konserwujących, stosowania drogich preparatów 
czyszczących, ani regularnego cyklinowania czy 
pastowania. Aby przez wiele lat prezentowały 
się one nienagannie, w kwestii sprzątania trzeba 
przede wszystkim postawić na systematyczność.
Warto wiedzieć, że do mycia paneli podłogo-
wych zwykle wystarcza sama woda, a preparaty 
czyszczące najlepiej jest stosować raz na tydzień 
lub dwa tygodnie. Wówczas dobrze jest jednak 
sięgnąć po środki przeznaczone konkretnie do 
danego typu podłogi, ponieważ zawierają one 
specjalne składniki, które dodatkowo odświeżają 
wygląd nawierzchni i utrudniają osadzanie się 
kurzu.

na przekór 
plamom i zarySowaniom

Kolejną zasadą, którą trzeba się kierować pod-
czas pielęgnacji paneli podłogowych jest niedo-
puszczanie do powstawania trwałych zabrudzeń, 
np. plam z kawy, wina, tłuszczu czy farb.
-W przypadku rozlania się podobnych substan-
cji trzeba reagować szybko i od razu przetrzeć 
zanieczyszczoną powierzchnię wodą lub specja-
listycznym preparatem, a następnie wytrzeć do 
sucha. Dzięki temu uniknie się ryzyka powsta-
wania nieestetycznych odbarwień - wyjaśnia 
specjalista firmy Wineo. Bardzo istotne jest, aby 
do usuwania plam z paneli podłogowych nie 
używać agresywnych detergentów, takich jak np. 
popularne mleczka myjące, ponieważ mogą one 
trwale uszkodzić nawierzchnię.
- Regularne odkurzanie i mycie paneli łagodnymi 

środkami to zdecydowanie najprostszy sposób 
na utrzymanie podłogi w idealnym stanie. War-
to jednak pamiętać, że o przyszłym wyglądzie 
powierzchni należy pomyśleć już chwilę po jej 
ułożeniu. Zabezpieczenie nóg mebli specjalnym 
podkładkami, wymiana twardych kółek w krze-
słach na miękkie odpowiedniki oraz stosowanie 
mat podłogowych pozwoli na uniknięcie zaryso-
wań i tym samym korzystnie wpłynie na trwa-
łość oraz wygląd podłogi. Podobnie jest z noszo-
nym przez domowników obuwiem: szpilki, buty 
z twardą, gumową podeszwą czy sportowe korki 
lepiej jest zakładać tuż przed wyjściem z miesz-
kania i unikać chodzenia w nich po panelach - 
dodaje ekspert firmy Wineo.
(BR)

Jak prawidłowo 
pielęgnować panele 
podłogowe?
Elegancka podłoga stanowi wizytówkę wnętrza. Aby jednak rzeczywiście prezentowała 
się ona nienagannie, musi być nie tylko wykonana z najlepszych materiałów, ale rów-
nież odpowiednio traktowana. Jak prawidłowo pielęgnować panele podłogowe, by 
przez lata zachowały swój piękny wygląd? Wskazówek udziela ekspert firmy Wineo.

- Regularne czyszczenie paneli z kurzu oraz bieżące usuwanie 
wszelkich zabrudzeń to najlepszy przepis na piękną i zadba-
ną podłogę. W przypadku nawierzchni ułożonych z paneli 
istotne jest, aby podczas sprzątania używać miękkiej szczotki 

odkurzacza lub miotły z delikatnym włosiem. W ten sposób 
pozbędziemy się kurzu, piasku i pyłów, ale nie uszkodzimy war-

stwy wierzchniej laminatu. Do mycia podłogi powinno się nato-
miast wykorzystywać lekko wilgotny mop lub ściereczkę, np. wykonaną z bawełny 
lub mikrofibry - tłumaczy Grzegorz Mazur, ekspert firmy Wineo.
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Konkurs na logo Redy skie-
rowany jest zarówno do osób 
fizycznych, jak i prawnych, 
w tym między innymi grafi-
ków, projektantów, artystów 
plastyków oraz studentów, 
absolwentów, a także pra-
cowników naukowych wyż-
szych uczelni artystycznych. 
Dlaczego warto wziąć udział 
w zmaganiach? Chociażby 
z powodu nagrody, która wy-
nosi 5 tys. zł. 

Logo może składać się z na-
zwy miasta, elementu graficz-
nego i może nawiązywać do 
50 rocznicy nadania Redzie 
praw miejskich. Szczegóło-
we zasady uczestnictwa, jak 
i dokładny opis przedmiotu 
zmagań oraz wymagania sta-
wiane pracy konkursowej, 
określa Regulamin Konkursu, 
który dostępny jest na stronie 
internetowej Urzędu Miasta 
w Redzie. /Aw/

Stwórz logo! 
Wygraj nagrodę!
REDA | Musi budzić pozytywne skojarzenia, a także pod-
kreślać charakter i specyfikę miasta. Trwa konkurs na logo 
Redy. Osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w zma-
ganiach, autorskie prace mogą zgłaszać do 18 listopada. 

GM. WEJHEROWO | Nie-
dawno odbyły się wybory nowe-
go sołtysa. Zostały przeprowa-
dzone w środę, 19 października, 
w ramach zebrania sołeckiego. 
Po podliczeniu głosów poznali-
śmy nazwisko nowo wybranego 
sołtysa Bieszkowic - został nim 
Marek Nadolski. 
Wszelkie pytania do nowego 
sołtysa kierować można pod nr 
tel.: 608 446 236.  /raf/

Nowy Sołtys Bieszkowic
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PRAcA!
Szukamy kolportera
Do rozdawania gazet
na terenie wejherowa

tel. 796 600 155

wycIĄG Z oGŁoSZEnIA  
      o   PIERwSZym  PRZEtARGu  uStnym  nIEoGRAnIcZonym  nA  SPRZEDAŻ  

      nIERucHomoŚcI  PoŁoŻonEJ  w  RumI  w  REJonIE  uL. kAZImIERSkIEJ

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 43 o pow. 9970 m2, zapisana w KW 
GD1W/00010201/9, obręb 5, położona w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej.
Działka zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem 009.U,P,KS co oznacza, że są to 
tereny przemysłu, tereny składowe, usługi i obsługa komunikacji samochodowej (stacje pa-
liw, stacje obsługi samochodów, myjnie itp.). Dopuszcza się stosowanie funkcji powyższych za-
miennie. Funkcja istniejąca, dopuszczalna do zachowania: funkcja rolnicza      z zakazem budo-
wy budynków siedliskowych. Działka jest zmeliorowana.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 r. o godz. 1200 w siedzibie urzę-
du miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 106. 
cena wywoławcza wynosi 540.000,00 zł netto (pięćset czterdzieści tysięcy złotych). 
wadium wynosi 54.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 12 grudnia 2016 r.   w pienią-
dzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAt. 
 
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych 
Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i www.um.rumia.pl  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we wskazanych go-
dzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Festiwal odbywa się corocz-
nie w październiku w Rumi 
w Sanktuarium NMP Wspo-
możenia Wiernych salezja-
nów św. Jana Bosko.
Inspiracją do zorganizowania 
wydarzenia była postać pra-
cującego przez 26 lat w Rumi, 
wybitnego muzyka i kompo-
zytora, wielkiego patrioty, hu-
manisty i wychowawcy mło-

dzieży, salezjanina ks. prof. 
Stanisława Ormińskiego.
W ramach festiwalu przepro-
wadzane są trzy konkursy: 
muzyki organowej – dla mło-
dych organistów do 27 roku 
życia, zespołów chóralnych – 
w trzech kategoriach oraz na 
najlepsze wykonanie pieśni 
religijnej w języku kaszub-
skim.

W piątek 21 października 
o godz. 19.00 wystąpi Grze-
gorz Turnau z zespołem, zaś 
w sobotę odbędzie się kon-
cert finałowy – o godz. 16.00. 
W programie finału znajdą 
się utwory:  Bogurodzica, 
Victoria, Angelus i Exodus. 
Muzycy wystąpią pod batutą 
dyrygenta Tadeusza Wojcie-
chowskiego. /kor/

Festiwal muzyki religijnej
RUMIA | Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego 
trwa w Rumi. Koncerty zakończą się w sobotę. 
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Pobyt młodych ludzi z Ukra-
iny, Białorusi i Mołdawii na 
Pomorzu to efekt działalności 
Centrum Współpracy Mło-
dzieży w Gdyni. Wizyta stu-
dyjna w Wejherowie stanowi 
ważny element projektu re-
alizowanego przy współpracy 
z Urzędem Miejskim w Gdy-
ni. 

- W jej ramach organizowane 
są przeróżne spotkania, roz-
mowy i pogadanki – wyjaśnia 
Bohdan Beisiuk, tłumacz gru-
py. - Ich uczestnicy poznają 
tajniki samorządności i zasa-
dy funkcjonowania mediów, 
a także instytucji pozarządo-
wych. Wszystko po to, aby 
zdobytą wiedzę wykorzystać 

później w praktyce.
Goście, którymi opiekował się 
radny Bogdan Kandzora, zwie-
dzili między innymi ratusz, 
wzięli udział we fragmencie 
obrad Rady Miasta Wejhero-
wa i zobaczyli Wejherowskie 
Centrum Kultury – Filharmo-
nię Kaszubską. Udało im się 
również odwiedzić redakcję 

Expressu Powiatu Wejherow-
skiego. Dla nich było to wyjąt-
kowo cenne doświadczenie.
- Młodzież zadowolona jest 
z programu i przebiegu wizyty 
w Polsce – zapewnia Bohdan 
Beisiuk. - Miała okazję dowie-
dzieć się wielu ciekawych rze-
czy. Pobyt w redakcji był dla 
nich wyjątkowo owocny. wA

Szukasz prawdziwego przyjaciela? Jeśli tak, to ko-
niecznie zgłoś się do Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Dąbrówce. W placówce obecnie przeby-
wa około trzystu czworonogów. Poniżej prezentuje-
my kilkoro z nich. Może akurat Ty odmienisz ich los? 

mAkSym 
To około 10-letni psi senior, który w schronisku prze-
bywa od kilku miesięcy. Do Dąbrówki trafił po wypad-
ku, w wyniku którego zwichnął staw kolanowy – zda-
rza mu się jeszcze kuleć na tylną łapkę. Przywieziony 
został z Wejherowa, gdzie leżał przy ulicy Rzeźnickiej. 

Maksym był bardzo zadbany. W związku z tym pracow-
nicy schroniska wierzyli, że niebawem zgłosi się po nie-
go właściciel. Niestety, ale do dzisiaj nikt nie zaintereso-
wał się jego losem. To pies, przy którym czas się zatrzy-
mał. Można przypuszczać, że świetna kondycja i rado-
sne usposobienie są wynikiem niegasnącej nadziei na 
lepsze jutro. 

kRZyŚ
Mały i nadzwyczaj wesoły pies. Do schroniska w Dą-
brówce, gdzie przebywa od lutego, trafił z Wejherowa. 
Krzyś jest bardzo towarzyski i przyjaźnie nastawiony do 

innych zwierząt. To typowy kanapowiec, któremu obec-
nie brakuje kanapy. Ma około sześciu lat. Szuka ciepłe-
go domu i troskliwych właścicieli.

REkSIo
Wyjątkowy pies, który w schronisku przebywa od poło-
wy lipca. Został przywieziony z Wicka, po śmierci wła-
ściciela. Jest psem domowym, który bardzo tęskni za 
swoim dawnym życiem. Początkowo był smutny i apa-
tyczny, ale już jakiś czas temu odzyskał dawny wigor. W 
schronisku z racji rzadkich spacerów jest trochę nadpo-
budliwy. Gdy jednak się wybiega, szybko uspokaja się i 
staje się nadzwyczaj potulny. Warto jednak wiedzieć, że 
nie akceptuje innych psich samców.

PRZyGARnIJ PSA, ZySkAJ PRZyJAcIELA!
Przed wami kolejna już 
odsłona naszego cyklu 
pn. „Przygarnij psa”. Jak 
co tydzień przedstawiamy 
czworonogi, które z roż-
nych powodów trafiły do 
Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Dąbrów-
ce. czytelników zachęca-
my do podjęcia działań, 
które mogą przyczynić się 
do poprawy ich losu. 

kontakt 
w sprawie

 adopcji:
otoZ Animals - 

Dąbrówka k. wejherowa
Dąbrówka młyn 30

84- 242 Luzino

tel. 607 540 557

Wizyta młodzieży ze Wschodu
WEJHEROWO | W krajach, z których pochodzą, są liderami lokalnych społeczności, 
dziennikarzami i przedsiębiorcami. W Polsce uczą się samorządności i sprawdza-
ją, jak funkcjonują media. Doświadczenie czerpią między innymi z instytucji, któ-
re funkcjonują na terenie Wejherowa. 
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- Podczas ostatniej sesji, 
wejherowscy radni obniżyli 
niektóre stawki podatku od 
nieruchomości i od środków 
transportowych – mówi Arka-
diusz Kraszkiewicz, skarbnik 
Wejherowa. – O 16 groszy 
zmniejszono podatek od bu-
dynków związanych z pro-
wadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej, który 
wynosić będzie 22,66 zł od 
1 m kw. powierzchni użytko-
wej. O 2 grosze zmniejszono 
stawkę podatku od budynków 
związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych, któ-
ry wynosić będzie od 1 stycz-
nia 2017 roku – 4,61 zł od 1 m 
kw. powierzchni.

Radni obniżyli także roczne 
stawki podatku od środków 
transportowych w dwóch 

przypadkach. O 6 złotych ob-
niżono podatek od ciągnika 
siodłowego i balastowego, 
przystosowanego do używania 
łącznie z naczepą lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów od 
12 do 36 ton włącznie, który 
wynosi 2374 zł (z pozostałym 
zawieszeniem), natomiast o 8 
złotych mniej zapłacą właści-
ciele ciągnika siodłowego po-
wyżej 36 ton (z pozostałym 
zawieszeniem) - 3072 zł.

Niższe podatki to efekt de-
flacji w Polsce – wyjaśnia 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa. - Warto 
zaznaczyć, że my już od kilku 
lat nie podnosimy podatków, 
a teraz następuje taki moment, 
że dodatkowo obniżamy część 
stawek. Myślę, że dla każde-
go, kto płacić podatki, to bar-
dzo dobra wiadomość.
/Aw/

Bez podwyżek 
podatków
WEJHEROWO | Mieszkańcy Wejherowa nie będą mu-
sieli głębiej sięgać do kieszeń. Radni miasta podjęli decy-
zję, że 2017 rok obejdzie się bez podwyżek podatków. Mało 
tego, cześć stawek ulegnie obniżeniu. 
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Swoją ofertę przedstawią 
zarówno firmy, reprezentu-
jące różne branże: medycz-
ną, rehabilitacyjną, usług 
opiekuńczych, turystyczną, 
wypoczynkową, edukacyjną, 
kosmetyczną, finansową, jak 
i organizacje społeczne, dzia-
łające na rzecz poprawy jako-
ści życia osób starszych.
- Życie seniorów, tak jak każ-
dego z nas, ma różne barwy 
i odcienie. Są wśród nich oso-
by aktywne, pełne witalności 
i chęci rozwoju, jak również 
osoby niesamodzielne, wy-
magające wsparcia i opieki - 
mówi Anna Jarosz, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sopocie, pomy-
słodawca i współorganizator 
Sopockich Targów Seniora. 
- Dzięki różnorodnej ofercie, 
na targach każdy znajdzie coś 
dla siebie: dla ciała, dla ducha 
i dla umysłu.
Osoby, odwiedzające targi, 
będą mogły skorzystać z bez-
płatnych badań, m.in. gęstości 
kości (w osteobusie), badania 

EKG (w sobotę w kardiobu-
sie), badania wzroku, słuchu, 
stóp, skóry, poziomu cukru, 
cholesterolu, tkanki tłusz-
czowej, pomiaru wagi ciała 
i BMI. Eksperci zachęcać 
będą do zdrowego, racjonal-

nego odżywiania i aktywno-
ści fizycznej, a lekarz rehabi-
litacji będzie udzielał porad 
w zakresie profilaktyki bólów 
krzyża.
Podczas targów nie zabraknie 
również atrakcji kulturalnych 

i rozrywkowych. Zobaczymy 
pokazy tańców w różnych 
stylach (salsa, country, lati-
no, taniec orientalny, nowo-
czesny), pokazy gimnastyki, 
tai-chi, samoobrony, a także 
specjalny pokaz gimnastyki 

artystycznej w wykonaniu 
dziewczynek ze Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego oraz 
występ kabaretu Senior-i-Ta. 
W niedzielę o godz. 15.00  
odbędzie się wielki finał. Na 
zakończenie targów wystą-

pi zespół Retro Voice, który 
zaprasza na zabawę taneczną 
w rytm przebojów z lat 60 
tych i 70 tych, m.in. zespołu 
Abba.
- Sopockie Targi to nie tyl-
ko możliwość przyjemnego 
spędzenia czasu, ale i udział 
w warsztatach, konkursach, 
pokazach czy możliwość 
dowiedzenia się wielu cie-
kawych rzeczy, które mogą 
przysłużyć się zdrowiu każ-
dego z nas – mówi Jacek Kar-
nowski, prezydent Miasta So-
potu. - Wierzę, że wzorem lat 
poprzednich Targi okażą się 
dla seniorów i ich opiekunów 
możliwością uzyskania od-
powiedzi na wyzwania, jakie 
przed każdym indywidualnie 
stawia proces starzenia się.
7 Sopockie Targi Seniora od-
będą się w Hali 100-lecia So-
potu przy ul. Goyki 7. Wstęp 
wolny. Organizatorzy targów: 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sopocie, Spół-
dzielnia Socjalna „Kooopera-
cja”. Aw
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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. 58 677 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                                                                                                                                                267/2016/DB

OGŁOSZENIE                                                            209/2015/DB

InfoRmAcJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

Starosta wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejhero-
wie, ul. 3 Maja 4, w dniu 19.10.2016 r. wywieszono na okres 21 
dni wykaz nr VIII/2016, dotyczący nieruchomości stanowią-
cych własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej, oznaczonych jako działki: nr 1135 
obr. Luzino, gmina Luzino i 205/3 obr. 15 Wejherowo.

BuRmIStRZ mIAStA RumI 
ogłasza nabór 

na wolne stanowisko pracy Podinspektora 
w wydziale urbanistyki i Architektury 

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/.

POMORZE | Złota dzie-
siątka finalistów konkur-
su Nauczyciel Pomorza, 
którego celem jest uhono-
rowanie wybitnych przed-
stawicieli tej grupy zawo-
dowej, została wybrana. 9 
listopada poznamy najlep-
szego nauczyciela 2016 r. 

W tegorocznej, pierw-
szej edycji konkursu wzię-
ło udział 110 kandydatów, 
reprezentujących wszyst-
kie pomorskie powiaty. 
Członkowie komisji kon-
kursowej zarekomendowali 
marszałkowi województwa 
pomorskiego dziesięciu 
kandydatów do tytułu naj-
wybitniejszego nauczyciela 
na Pomorzu roku 2016.

W ocenie komisji więk-
szość zgłoszonych nauczy-
cieli wykazała imponujące 
osiągnięcia w pracy zawo-
dowej, dlatego wybór naj-
lepszej dziesiątki był trud-
ny. O wysokim poziomie 
zmagań świadczy fakt, że 
finalistów cechuje umie-
jętność łączenia indywidu-
alnych pasji i aktywności 
społecznej z inspirującą, 
rzetelną pracą pedagogiczną 
oraz niezwykłą aktywnością 
wychowawczą.

Laureatów poznamy pod-
czas uroczystej gali, która 
odbędzie się 9 listopada 
2016 r. w Europejskim Cen-
trum Solidarności, ramach 
V Forum Pomorskiej Edu-
kacji. /raf/

Nauczyciel Pomorza – 
kto zdobędzie tytuł?
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Sopockie Targi Seniora coraz bliżej
W dniach 22 i 23 października już po raz siódmy odbędą się Sopockie Targi Seniora. To miejsce i czas, gdzie można 
zapoznać się z różnorodną ofertą produktów i usług, odpowiadających na potrzeby i oczekiwania osób starszych. 
Ważnym dopełnieniem targów są bezpłatne badania, porady ekspertów, warsztaty i pokazy.
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

SPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAm lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej pla-
ży, z prawem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAm dom w Kębłowie 
139/716m, 4 pokoje, 2 łazienki, ja-
dalnia, umeblowana kuchnia, gar-
deroba, małe osiedle, cena 330 tys. 
zł. Tel: 519-399-162

DO WYNAJĘCIA

JEStEm zainteresowana wynaję-

ciem garażu w okolicach ul. Rejtana 
/ osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

StARSZy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jed-
norodzinnym, od 15 listopada, tel. 
0049 669 869 837

KUPIĘ

kuPIę mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

SkoDA 105L, 1981 rok ,0.988cm, 
lGas(BRC), kolor cytrynowy, cena: 
750 zł, Tczew. Tel: 735-001-684

KUPIĘ

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

EDUKACJA

LEkcJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

SPRZEDAm telefon Sony Ericsson 
X8, cena 80 zł, Wejherowo. Tel: 510-
688-509

PRACA
DAM PRACĘ

USŁUGI

mALowAnIE cekolowanie, pod-
łogi, remonty kompleksowe, do-
świadczenie, wolne terminy, solid-
nie. Tel: 504-973-552

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAkowAnIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

uSŁuGI elektryczne, instalator-

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

PRofESJonALnA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

kotŁownIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

wDowA pozna Pana w wieku 63-
65 lat, bez nałogów, zmotoryzowa-
nego, na SMSy nie odpowiadam, 
tel. 881 237 164

RÓŻNE

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 dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, 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, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@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, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, 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 karmie-
nia dziecka, zielone, 150 zł, Wejhe-
rowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAm dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

SPRZEDAm grzejnik z nawiewem 
2000 Watt, 3 zakresowy, cena 50zł. 
Tel: 507-486-424

SPRZEDAm pompę głębinową, 
mało używana że sterownikiem 
do 6 barów ciśnienia, wyrzut wody 
100m, zawór zwrotny, cena 250 zł. 
Tel: 507-486-424

SPRZEDAm kuchenkę gazową 

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.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: eXP.NDw.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: eXP.NPw.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: eXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: eXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: eXP.MiN.

EDUKACJA: eXP.eDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: eXP.SKo.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: eXP.STe.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: eXP.SiN.

RÓŻNE: eXP.Roz.

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

SZukASZ 
PRAcownIkA?
wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

510 894 627
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dwu palnikową nową, butle gazo-
we pełne 3kg i 2kg, cena 220 zł. Tel: 
507-486-424

SPRZEDAm pralkę wirnikową z na-
stawieniem czasu prania i grzania 
wody, cena 100 zł. Tel: 507-486-424

PRALkA Frania i wirówka za 100 
zł. Meble kuchenne używane, kolor 
świerkowy, cena 300 zł..Tel: 506-
251-691

SPRZEDAm kanapę, stan bardzo 
dobry, cena 300 zł, Wejherowo. Tel: 
517-159-871

SPRZEDAm drewno do co i gałę-
ziówkę, możliwy transport gratis. 
Tel: 782-846-927

PRALkA wirnikowa niemiecka 
z nastawieniem czasu prania i grza-
nia wody, cena 150zł. Tel: 506-251-
697

GAŁęZIE tui srebrnej na wiązanki, 
do obcięcia za złotówkę. Tel: 506-
251-697

SPRZEDAM 
DZIAŁKĘ 

BUDOWLANĄ, 
OK. 1950 m2

tel. 508 250 660
REKLAMA                                                                          281/2016/DB
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To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl
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II LIGA | W najbliższą 
niedzielę do Wejherowa 
przyjedzie Siarka Tarno-
brzeg. To zespół, który nie 
tylko dobrze radzi sobie w 
obecnych rozgrywkach, ale 
też bardzo odważnie stawia 
na młodzież, co zwiastuje 
klubowi duże profity.

Po kilku spotkaniach z niżej 
notowanymi rywalami, Gryf 
czeka teraz przeprawa z dru-
żyną z czołówki – Siarka zaj-
muje czwarte miejsce, a ich 
ostatnia porażka 1-2 z GKS-
em Bełchatów zakończyła 
serię aż ośmiu meczów bez 
przegranej. Siarka sporo też 
strzela – 23 zdobyte bramki 
to drugi najlepszy wynik w II 
lidze.
Siarka jest najmłodszym ze-
społem w lidze i liderem kla-
syfikacji Pro Junior Sys-
tem, w którym punkty 
dostaje się m.in. za wy-
stawianie w składzie 
zawodników urodzo-
nych po 1 stycznia 
1996 roku. Zespół 
z Podkarpacia zde-
cydowanie przewodzi 
tej tabeli – ma 4969 
punktów i wyprzedza 
Stal Stalową wolę (3952 
pkt). Dla porównania – Gryf 

Wejherowo jest na 8. miejscu 
z wynikiem 2596 pkt. Nagro-
dą za wygraną w PJS w II li-
dze to 750 tysięcy złotych.
W Tarnobrzegu wyróżnia-
ją się młodzi piłkarze, jak 
pozyskany z Lechii Gdańsk 
Michał Żebrakowski, czy 
nieco starszy Hubert Tomal-
ski. Najefektywniejszym pił-
karzem Siarki jest natomiast 
34-letni Daniel Koczon, który 
w obecnym sezonie strzelił 5 
goli i zaliczył tyle samo asyst. 
Zespół od kwietnia ubiegłe-
go roku trenuje niezwykle 
doświadczony Włodzimierz 
Gąsior, który wcześniej pra-
cował m.in. w Stali Mielec, 
czy Koronie Kielce.
Początek spotkania na Wzgó-
rzu Wolności w niedzielę, 23 

października o go-
dzinie 13:00. 

/kG/

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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express
powiatu wejherowskiego

Podopiecznym udało się stwo-
rzyć kilka sytuacji, ale trzeba 
oddać gospodarzom, że zwy-
ciężyli zasłużenie.
W pierwszych minutach za-
rysowała się przewaga go-
spodarzy, a Gryf uciekał się 
często do fauli. Po jednym 
z nich do rzutu wolnego pod-
szedł w 22. minucie Sebastian 
Siwek i dał prowadzenie go-
spodarzom płaskim strzałem. 
W 32. minucie dobra sytuację 
miał Gryf – Ciechański dostał 
piłkę przed polem karnym, za-

grał do Czerwińskiego, ale ten 
uderzył wysoko nad bramką 
Kajzera. Goście w końcowych 
fragmentach pierwszej połowy 
starali się naciskać, ale ROW 
Rybnik do przerwy utrzymał 
prowadzenie 1-0.
Drugą połowę lepiej zaczęli 
gospodarze – to oni byli w po-
siadaniu piłki w początkowych 
minutach po powrocie na bo-
isko. W 49. minucie z kontry 
zaatakowali zawodnicy Gryfa, 
ale nikt nie wykończył dośrod-
kowania Roberta Chwastka. 

Kolejne minuty to nieco rwana 
gra obu zespołów i sporo fauli. 
W 65. minucie groźnie strzelał 
Gabriel Nowak, ale Dawid Le-
leń, popisał się wspaniałą para-
dą. Gryf w swoich atakach był 
niedokładny i miał problemy 
ze stworzeniem sobie sytuacji 
strzeleckich. W ostatniej akcji 
meczu zwycięstwo strzałem po 
ziemi Siwka przypieczętowali 
rybniczanie.
Po tym meczu Gryf spadł na 7. 
miejsce w tabeli II ligi.
/kG/

Bez punktów w Rybniku
II LIGA | Trwa zła seria Gryfa w meczach z drużynami z dołu tabeli. Znajdujący się 
przed tym meczem na przedostatniej pozycji ROW Rybnik wygrał z żółto-czarny-
mi u siebie 2-0. 

roW rybnik 
– Gryf Wejherowo 2-0
Siwek 22’, 90’+4’

roW: Kajzer – Jaroszewski, 
Jary, Balul, Gojny – Nowak, 
Koch (90.Koleczko) – Siwek, 
Muszalik (74.Cichy), Bober 
– Spratek (79.Drozdowski) 
(90.+4.Dzierbicki)

Gryf: Leleń – Mońka, Brzuzy, 
Bednarski, Klimczak – Czer-
wiński (64.Tomczak), Kołc, 
Nadolski Łysiak (56.Marczak), 
Chwastek – Ciechański (81.
Wicon)
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PIŁKA NOŻNA | Sie-
dem drużyn juniorskich 
Gryfa rozegrało w week-
end swoje mecze.  Dwie z 
nich odniosły zwycięstwa, 
jedna uznała wyższość ry-
wali i aż cztery podzieliły 
się punktami z rywalami.

Najstarsi juniorzy (rocznik 
2000/2001) zremisowali z Or-

lętami Reda na zakończenie 
rundy jesiennej i utrzymali 
pozycję lidera. Zwycięstwo 
odniósł drugi zespół z roczni-
ka 2003, który też zakończył 
rundę – zajął 4 miejsce. Po-
zostałe drużyny wciąż walczą 
o jak najlepsze miejsce w run-
dzie jesiennej.
Więcej na gwe24.pl
/kG/

niezły Weekend JunioróW

Zdolna Siarka 
powalczy z Gryfem
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