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FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

ZIELonE mIEJscE 
PARkInGowE

„Prostokątne miejsce porośnięte 
trawą? To musi być parking! Zo-
stawię tu swoje auto...” - „gratu-
lujemy” kierowcy, który musiał 
w ten sposób pomyśleć, skoro 
zaparkował na trawniku. 
I jednocześnie wyjaśniamy: nie, 
to nie jest miejsce parkingowe. 
To trawnik, tu się nie parkuje!
Jednocześnie apelujemy do kie-
rowców, aby przestrzegali prze-
pisów i kierowali się zdrowym 
rozsądkiem. A naszemu Czytel-
nikowi dziękujemy za podesła-
ne zdjęcie.

PRZEGLĄDAJ, 
cZytAJ, 
komEntuJ

gwe24.pl

    oGŁosZEnIE
     Burmistrza miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia 
     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, w związ-
ku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską Rumi: 

uchwały nr XXVIII/294/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi w rejonie ul. Husarskiej, wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny od-
działywania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu. 

Załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały, określający granice przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu, znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Rumi oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego 
oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej do Burmistrza Mia-
sta Rumi na adres: 

urząd miasta Rumi 
 ul. sobieskiego 7 84-230 Rumia 

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-
nieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: 
bia@um.rumia.pl
w terminie do dnia 19.12.2016 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE                                        307/2016/DB
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O tytuł e-przedsiębiorstwa 
rozwijającego się najdyna-
miczniej może zabiegać 
każda firma zajmująca 
się handlem w internecie, 
która w latach 2014-2015 
odnotowała wzrost przy-
chodów ze sprzedaży i 
zysk w 2015 roku. Do 
aktualnej, trzeciej z kolei 
edycji konkursu e-Gazele 
Biznesu zgłosiło się ponad 
500 firm.

Tradycyjnie już przed 
rozdaniem nagród zorgani-
zowano panel dyskusyjny 
z ekspertami branży e-c-
ommerce. Podczas dysku-
sji rozmawiano między in-
nymi o przyszłych trendach 
i wyzwaniach tej branży.

- Sprzedaż poprzez stronę 
www rośnie każdego roku 
w Polsce od 16 do 18 pro-
cent, w zależności od źró-
deł. Natomiast sprzedaż 
poprzez aplikacje mobilne 
rośnie ponad 100 procent, 
dlatego warto prezentować 

W Sopocie nagrodzono e-sklepy
W Sopocie nagrodzono najbardziej dynamicznie rozwijające się firmy e-commerce z województw: kujaw-
sko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. We wtorek 8 listopada zorganizowano tam 
galę podsumowującą ranking e-Gazele Biznesu 2016. Partnerem tego konkursu jest Poczta Polska. 

swoje towary także przez 
aplikację mobilną. Istotne 
jest także wprowadzenie 
różnorodnych, przyjaznych, 
bezpiecznych i wygodnych 
metod płatności dla klien-
ta. Najlepsze rozwiązanie to 
metody płatności za pomocą 
jednego kliknięcia – podpo-
wiadała Kamila Kaliszyk, 
dyrektor ds. rozwoju rynku 
i akceptacji kart płatniczych 
w polskim oddziale Master-
Card Europe. 

- Coraz więcej spraw bę-
dziemy załatwiali nie wycho-
dząc z domu, coraz więcej 
płatności będziemy wykony-
wali bezgotówkowo. Przewi-
dujemy, że takiemu rozwojo-
wi będą towarzyszyły usługi 
logistyczne, gwarantujące 
dostawę w dowolne miejsce 
i w dowolnym, wybranym 
przez odbiorcę czasie – mó-
wił Paweł Skoworotko, czło-
nek Zarządu Poczty Polskiej 
SA.

Ranking e-Gazele Biznesu 

1700 miejsc, gdzie będzie 
można odbierać i nadawać 
paczki. Ciągle rozwijamy się 
w tym zakresie, negocjujemy 
właśnie współpracę z partne-
rami, którzy udostępnią nam 
kolejnych kilka tysięcy punk-
tów. Rozwój wspomnianych 
punktów to jeden z efektów 
naszych badań rynku i wsłu-
chiwania się w oczekiwania 
klientów. Wiemy, że klienci 
sklepów internetowych chcą 
odbierać paczki w punktach, 
w sposób przyjazny i wygod-
ny. Mają natomiast negatyw-
ne doświadczenia związane z 
usługami kurierskimi, gdzie 
często kurier nie jest w sta-
nie dostarczyć paczki po 
zakończeniu godzin pracy 
odbiorcy.

Podczas sopockiej gali do-
ceniono kilkadziesiąt firm 
e-commerce z województw: 
kujawsko-pomorskiego, war-
mińsko-mazurskiego i po-
morskiego. Nagroda trafiła 
m.in do pomorskiej firmy 
MamaPlus.pl Jakub Peter, 
która odnotowała imponu-
jący przyrost obrotów w la-
tach 2014/2015 w wysokości 
319 procent. Statuetka trafiła 
także do firmy sprzedają-
cej sprzęt piłkarski R_GOL 
Marcin Radziwon. Ten sklep 
z Ostródy odnotował wzrost 
przychodów w wysokości 
128 procent. (GB)

organizowany jest od trzech 
lat, Partnerem wydarzenia 
jest Poczta Polska SA. 

- Znajdujemy się także w 
ścisłym gronie partnerów 
logistycznych polskiej bran-
ży e-commerce – podkreśla 

Paweł Skoworotko, członek 
Zarządu Poczty Polskiej 
SA. - Naszą absolutną prze-
wagą jest sieć placówek, 
gdzie można odebrać pacz-
kę, takich punktów jest już 
aż 7 tysięcy. Nie są to tylko 

placówki pocztowe, ale tak-
że stacje benzynowe Orlen, 
które czynne są 24 godziny 
na dobę. W listopadzie na-
wiązaliśmy także współpra-
cę z punktami sprzedaży Ru-
chu, który udostępnił nam 
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List podpisali Michał Pa-
sieczny, burmistrz Rumi, 
Wojciech Szczurek, pre-
zydent Gdyni oraz Jerzy 
Włudzik, wójt Kosakowa. 
Budowa „Drogi Trzech Po-
wiatów” jest niezbędna do 
skomunikowania terenów 
inwestycyjnych w obszarze 
Doliny Logistycznej, stano-
wiących naturalne zaplecze 
dla Portu Gdynia. 

Trasa ma pobiec w śladzie 
istniejącej dziś drogi tech-
nicznej elektrociepłowni 
(popularnie zwaną „drogą 
przez łąki), z której dziś ko-
rzystają przede wszystkim 
działkowcy i rowerzyści. 

Sygnatariusze Listu wyra-
żają wolę pokrycia kosztów 
wykonania dokumentacji 
technicznej, prowadzenia 
wspólnych działań na rzecz 
pozyskania finansowania 
budowy drogi oraz faktycz-
nej realizacji inwestycji. 
Strony zobowiązały się też 
do wspólnych działań na 
rzecz promocji idei budowy 
„Drogi Trzech Powiatów”. 

- W pobliżu planowanej 
trasy znajduje się duża ilość 
terenów przemysłowo-usłu-
gowych, dziś niezagospo-
darowanych – podkreśla 
Michał Pasieczny, burmistrz 

Rumi. - A jeśli nie ma drogi, 
to nic się tam nie wybuduje. 
Zagospodarowanie terenu da 
korzyści w postaci podatków 
dla miasta i miejsc pracy dla 
mieszkańców. 

Niewątpliwą korzyścią jest 

też sama droga, która ułatwi 
komunikację. Tereny, o któ-
rych mowa, są ogromne – po-
wierzchnia to ponad 530 hek-
tarów. Koszt przedsięwzięcia 
nie jest jeszcze oszacowa-
ny, ponieważ są to trudne, 

podmokłe tereny. Wstępnie 
mówi się o przedziale od 25 
do 50 mln złotych. 

Samorządy liczą na to, że 
trasa powstanie w ciągu 6 
lat.

/raf/

Droga, która połączy trzy powiaty
POMORZE | „Droga Trzech Powiatów” to trasa, która połączy ulicę I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi z rejonem 
skrzyżowania ulic Rajskiej i Długiej oraz Dębogórską w gminie Kosakowo a także z ulicą Pucką w Gdyni. Samorządowcy 
podpisali list intencyjny w sprawie budowy tej drogi. 

Tego, jak ważne jest prze-
strzeganie codziennych zasad 
higieny dowiedzą się wszyst-
kie dzieci, które w najbliższą 
niedzielę zasiądą przed sceną 
teatralną w Porcie Rumia Cen-
trum Handlowym Auchan.

Mycie zębów i codzienne 
kąpiele nie należą do czyn-
ności, które dzieci lubią naj-
bardziej. Nie przepada za 
nimi także Świnka Chrumcia. 
Dlatego w dzień swoich uro-
dzin oprócz tortu i prezen-
tów, zapragnęła zrobić sobie 
„Dzień Brudasa”. Pomysł nie 
przypadł jednak do gustu jej 
przyjaciółce i dwóm szalo-
nym higienistkom, które nie 
znoszą brudu. 

Ich zmagania z przekona-
niem małej świnki do zmiany 
złych przyzwyczajeń przed-

stawi spektakl pt. “Świnka 
Chrumcia”, który będzie 
można obejrzeć w ramach cy-
klu “Rodzinne spotkania z te-
atrzykiem” w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Au-
chan. Urodzinowe perypetie 
małej Chrumci w niezwykle 
dowcipny sposób przekonają 
najmłodszych gości galerii 
handlowej do przestrzegania 
codziennych zasad higieny, 
w tym szczotkowania zębów.

Spektakl odbędzie się w nie-
dzielę 20 listopada w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan przy ulicy Grun-
waldzkiej 108. Przedstawienie 
odegrane zostanie trzykrot-
nie - o godzinie 13.00, 15.00 
i 17.00. Udział w spotkaniu 
jest bezpłatny!

/raf/

Urodzinowa kąpiel 
Świnki Chrumci
RUMIA | Czy świnka Chrumcia w dniu swoich urodzin 
urządzi sobie „Dzień Brudasa”? Czy może ktoś przekona 
ją do wzięcia kąpieli? 

wEsoŁA śwInkA uśwIADomI DZIEcIom, 
JAk wAżnE JEst DBAnIE o HIGIEnę



W spotkaniu oprócz prezy-
denta i mieszkańców wzięli 
też udział Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski, radni 
miasta oraz przedstawicieli 
policji, straży pożarnej oraz 
miejscy urzędnicy. Mieszkań-
cy pytali niemal o wszystko, 
co dotyczy miasta i codzien-
nego życia. 

- Mieszkam w Wejherowie 
55 lat i jestem zadowolony, 
ale jest parę rzeczy niedokoń-
czonych i takich, które warto 
poprawić – jako pierwszy 
głos zabrał Jarosław Szczy-
gieł, mieszkaniec Wejherowa. 
- Choćby kwestia związana ze 
zbliżającą się zimą: ul. Ofiar 
Piaśnicy, przy której miesz-
kam, jest wprawdzie odśnie-
żana, ale jest jedno miejsce, 
gdzie zawsze zostawiane są 
zwały śniegu. Druga sprawa 
przy tej samej ulicy – przy 
wjeździe do Lidla na środku 
stoją słupy, które przeszka-
dzają w odśnieżaniu i tam 
również zostają zwały śniegu. 
Podobnie jest na ul. I Brygady 
Wojska polskiego na odcinku 
od tunelu do ul. Puckiej. Ape-
luję, żeby coś z tym zrobić, 
bo pierwszy śnieg w tym roku 
już za nami. 

- Drogi, które pan wymienił, 
nie są ani w gestii starostwa, 
ani w gestii miasta – tłuma-
czył prezydent. - Jedyne, jak 

możemy zainterweniować, to 
wystąpić do poszczególnych 
zarządców, aby zwrócili uwa-
gę na te problemy. 

Kolejne pytania dotyczyły 
inicjatywy uchwałodawczej, 
smogu w mieście, miejsc 
w przedszkolach i niewyre-
montowanego od lat dworca 
PKP.

- Projekty uchwał może 
składać prezydent i komisje 
rady miasta, ale brakuje moż-
liwości, aby takie inicjatywy 
wychodziły od mieszkań-
ców – zauważyła Karolina 
Haska. - Kolejna kwestia to 
zanieczyszczenie powietrza. 
Niestety ludzie wciąż spalają 
śmieci w piecach, czy da się 
ten problem jakoś rozwiązać. 
Trzecia sprawa to przedszkola 
– czy od przyszłego roku nie 
będzie problemu z miejscami 
dla trzylatków w placówkach? 
I w końcu ostatnia sprawa to 
dworzec PKP – inne miasta 
mają już piękne, wyremonto-
wane dworce, a wejherowski 
od lat jest w opłakanym stanie. 
Czy planowany jest remont 
tego obiektu i czy planowane 
są rozwiązania ułatwiające 
korzystanie z dworca i tunelu 
osobom niepełnosprawnym 
i matkom z dziećmi w wóz-
kach?

- Na dzień dzisiejszy prawo 
najprawdopodobniej nie do-

puszcza możliwości składania 
projektów uchwał przez miesz-
kańców – odpowiedział pre-
zydent Hildebrandt. - Spraw-
dzę to i można się zastanowić, 
czy są takie możliwości. Nie 
wykluczam, że takie inicja-
tywy w przyszłości mogłyby 
zafunkcjonować. Jeśli chodzi 
o poprawę jakości powietrza 
to jest to problem w naszym 
mieście. Zostały wykonane 
badania które to potwierdzi-
ły. Należy więc szukać pro-
gramów, które umożliwiają 

ogrzewanie na ekologiczne. 
My – jako miasto – włączamy 
się w takie programy. W tym 
roku pierwszy raz została 
wprowadzona możliwość wy-
miany źródeł ogrzewania na 
ekologiczne dla mieszkańców 
przy dofinansowaniu miasta 
i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. To po-
winno zachęcić niektórych 
mieszkańców do takiej wy-
miany. Jeśli chodzi o przed-
szkola to mamy dużo placó-
wek, więc uważam, że nie 

będzie problemu z miejscami 
dla trzylatków. No i czwarta 
sprawa, czyli dworzec PKP. 
W przyszłym roku rozpoczy-
namy inwestycję polegającą 
na budowie węzła integracyj-
nego w centrum Wejherowa 
(nazwanym „Kwiatowa”). 
Powstanie więc bezkolizyj-
ne skrzyżowanie drogowe, 
parkingi, ścieżki rowerowe, 
przystanki komunikacji miej-
skiej, stojaki na rowery... 
I w ramach tej inwestycji bę-
dzie zmodernizowany także 

budynek dworca PKP. 
Jedno z pytań skierowane 

było do komendanta powia-
towego policji w Wejherowie 
i dotyczyło ewentualnego uru-
chomienia komisariatu policji 
w dzielnicy Śmiechowo. 

- Jest to zależne od ilości 
wakatów, a to z kolei zależy 
od ministerstwa – odpowie-
działa komendant. - Na ra-
zie nie mamy wystarczającej 
liczby funkcjonariuszy, która 
pozwoliłaby na otwarcie ko-
misariatu.  Rafał korbut
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Mieszkańcy o odśnieżaniu, 
smogu, dworcu i edukacji
WEJHEROWO | „Wejherowo rozmawia” - pod takim hasłem odbyło się spotkanie mieszkańców z prezydentem miasta. Pod-
czas spotkania mieszkańcy pytali Krzysztofa Hildebrandta o wiele kwestii, związanych z inwestycjami, ekologią, bezpieczeń-
stwem, edukacją czy kwestiami formalno-prawnymi. 

PANU
Bartłomiejowi 
Czyżewskiemu 
Radnemu Miasta Wejherowa

wyrazy głębokiego 
współczucia 

z powodu śmierci 

OJCA
składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący Rady 

Miasta Wejherowa
wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta 
Wejherowa wraz 

ze współpracownikami

oGŁosZEnIE
Burmistrza miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 
1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 894/440/2016 Burmi-
strza Miasta Rumi z dnia 07.11.2016r. informuję, iż w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wy-
wieszony został wykaz obejmujący nieruchomości położone w 
Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, przezna-
czone do dzierżawy w formie bezprzetargowej:
- część działki nr 3/4 przy ul. Pomorskiej, na cele działki przydo-
mowej – uprawa warzyw oraz na cele szopki, 
- część działki nr 36/35 przy ul. Kościuszki, część działki nr 154 
przy ul. Gdyńskiej oraz część działki nr 155 przy ul. Wł. Łokietka, 
część działki nr 128/2 oraz część działki nr 129/2 przy ul. Gdań-
skiej, część działki nr 90/17 przy ul. Katowickiej, część działki nr 
113/7 przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego, na cele działki przy-
domowej – zieleń ozdobna,
- część działki nr 3/1 w rejonie ul. Starowiejskiej na cele han-
dlowe,
- część działki nr 295 w rejonie ul. 3 Maja, na cele działki przy-
domowej – zieleń ozdobna, na cele transportowe oraz na cele 
szopki,

OGŁOSZENIE                 298/2016/DB OGŁOSZENIE                 289/2016/DB



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Sukcesem zakończył się 
dwuletni okres opracowy-
wania koncepcji założeń 
rozwoju kształcenia zawodo-
wego w powiecie wejherow-
skim. Unikalne na skalę kraju 
przedsięwzięcie strategiczne 
zainicjowane przez władze 
Województwa Pomorskie-
go pn. „Kształtowanie sieci 
ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych uwzględniają-
cej potrzeby subregionalnych  
i regionalnego rynku pracy”, 
już niebawem zaowocuje nie 
tylko podniesieniem jakości 
szkolnictwa zawodowego 
w naszym regionie, ale także 
poszerzeniem oferty kształce-
nia ustawicznego i dostępem 
do nowoczesnych technologii 
i usług cyfrowych.

Podczas V Forum Po-
morskiej Edukacji, które 
odbyło się 9 listopada br.  
w Europejskim Centrum So-
lidarności w Gdańsku, Sa-
morząd Województwa Po-
morskiego podpisał umowy 
ze starostami pomorskich 
powiatów na wsparcie kształ-
cenia zawodowego. Wśród 
beneficjentów znalazł się Po-
wiat Wejherowski. Umowy 
swoimi podpisami sygnowali: 
Marszałek Województwa Po-
morskiego Mieczysław Struk, 
Wicemarszałek Województwa 
Pomorskiego Krzysztof Tra-
wicki, Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius oraz Etatowy 
Członek Zarządu Wojciech 
Rybakowski. 

– W Regionalnym Pro-

gramie Operacyjnym Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 zostały zaplano-
wane duże środki na rozwój 
szkolnictwa zawodowego. 
Ponad 25 mln euro z Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
oraz 51,5 mln euro z  Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. To najwięk-
sza w kraju kwota, która ma 
służyć przede wszystkim 
wzmocnieniu branż kluczo-
wych dla rozwoju Pomo-
rza – powiedział Marszałek 
Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk podczas 
otwarcia Forum Pomorskiej 
Edukacji.

Warto zaznaczyć, że z tej re-
kordowej kwoty Powiat Wej-
herowski otrzyma 24,2 mln 

zł na rozwój i podniesienie 
jakości edukacji zawodowej 
w powiecie. Ponadto warto 
wspomnieć, że wejherowskie 
projekty znalazły się na trze-
cim miejscu pod względem 
wysokości dofinansowania, 
zaraz po dwóch największych 
metropoliach w naszym regio-
nie, czyli Gdańsku i Gdyni.

– Takich pieniędzy w histo-
rii powiatu na rozwój oświaty 
jeszcze nie było – powie-
działa Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. – Robiliśmy 
już duże projekty np. boiska  
z Funduszy Norweskich, ale 
nie na taką skalę. Dla naszego 
samorządu oświata jest bar-
dzo ważna, ponieważ wspie-
rając kształcenie młodzieży 
inwestujemy w przyszłość. 

Dlatego jest to niewątpliwy 
sukces tej kadencji – dodała 
starosta.

W przedłożonych na kon-
kurs projektach koncepcji roz-
woju szkolnictwa zawodowe-
go i kształcenia ustawicznego, 
Powiat Wejherowski postawił 
na wzrost jakości edukacji 
zawodowej i rozbudowę in-
frastruktury ponadgimnazjal-
nych szkół zawodowych.

Pierwszy z projektów sta-
żowo-szkoleniowy pn. „Zin-
tegrowany rozwój publiczne-
go szkolnictwa zawodowego 
w Powiecie Wejherowskim 
poprzez wzrost jakości edu-
kacji zawodowej” w ramach 
przedsięwzięcia strategicz-
nego o wartości 8,9 mln zł 
otrzymał unijne wsparcie 

w wysokości 8 mln zł. 
– Projekty dotyczą nie 

tylko rozbudowy szkół, ale 
także doposażenia pracowni  
i inwestycji w człowieka, bo 
ponad 8 mln zł zostanie prze-
znaczonych na staże i prakty-
ki dla uczniów oraz doskona-
lenie zawodowe nauczycieli 
– powiedział Etatowy Czło-
nek Zarządu Wojciech Ryba-
kowski.

Dzięki wsparciu unijne-
mu z programu skorzysta-
ją uczniowie, nauczyciele  
i instruktorzy, którzy będą 
mogli podnieść umiejętności 
oraz kompetencje praktycznej 
nauki zawodu poprzez kursy, 
szkolenia oraz praktyki i sta-
że w przedsiębiorstwach.

Drugi projekt infrastruktu-
ralny pn. „Zintegrowany roz-
wój szkolnictwa zawodowego  
w Powiecie Wejherowskim po-
przez rozbudowę i doposaże-
nie infrastruktury publicznych 
ponadgimnazjalnych szkół za-
wodowych” w ramach przed-
sięwzięcia strategicznego  
o wartości całkowitej prawie 
19 mln zł otrzymał dofinan-
sowanie w wysokości 16,1 
mln zł. 

Środki w połowie przezna-
czone zostaną na rozbudowę 
szkół, wyposażenie pracowni 
zawodowych oraz doposaże-
nie istniejących. W ramach 
rozwoju infrastruktury pięć 
szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu powiatu wejherow-
skiego przejdzie gruntowne 
zmiany: Zespół Szkół Ponad-

gimnazjalnych nr 2, nr 3 i nr 
4 w Wejherowie, Powiatowy 
Zespół Szkół Policealnych 
w Wejherowie oraz Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Rumi. Powstaną rów-
nież nowe pracownie zawo-
dowe m.in.: zintegrowanych 
procesów logistycznych  
i spedycyjnych, pomiarów 
elektrycznych i elektro-
nicznych, energetyki źródeł 
odnawialnych, kosmetyki 
czy rysunku technicznego 
i pomiarów. W sumie pla-
nuje się powstanie dwudzie-
stu trzech nowych pracowni 
oraz doposażenie trzynastu 
istniejących. Zaplanowano 
także rozbudowy w szkołach 
włączonych do projektu 
o kompleksy pracowni zawo-
dowych, w tym w ZSP nr 3 
w Wejherowie budowę jedne-
go piętra wraz z klatką scho-
dową oraz budowę pawilonu 
korekcyjno-rehabilitacyjnego 
z zapleczem sanitarno-so-
cjalnym i klatką schodową  
w PZSP w Wejherowie. 
Ponadto środki unijne po-
służą wsparciu kształce-
nia w 27 zawodach na 
poziomie zasadniczym, 
technicznym i policealnym 
w takich branżach jak: ICT  
i elektronika, transport, logi-
styka, motoryzacja, zdrowie 
i srebrna gospodarka, tury-
styka, sport i rekreacja oraz 
energetyka i ekoenergetyka.

Projekty realizowane będą 
w ciągu najbliższych trzech 
lat.

Powiat inwestuje w młodzież
Doposażenie i unowocześnienie warsztatów szkolnych, wyposażenie pracowni zawodowych, rozbudowa szkół ponadgimnazjalnych, wsparcie priorytetowych 

kierunków kształcenia czy dofinansowanie nauczycieli i instruktorów, którzy będą mogli podnieść swoje umiejętności oraz kompetencje praktycznej nauki za-
wodu. Wszystko to będzie możliwe dzięki podpisanym przez Powiat Wejherowski umowom na rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów 
w powiecie, których realizacja rozpocznie się już w przyszłym roku. Łączna wartość projektów to 28 mln zł.

Chcą poznać polskie, samo-
rządowe rozwiązania, by móc 
przenieść je na grunt swoich 
lokalnych społeczności. De-
legacja liderów organizacji 
pozarządowych z Ukrainy, 
Białorusi i Mołdawii spotkała 
się z władzami Samorządu Po-
wiatu Wejherowskiego.

Zmiany dokonane w Pol-
sce po 1989 r. dla wielu kra-
jów Europy Wschodniej wciąż 
stanowią cenne źródło wiedzy 
i okazję do zdobycia doświad-
czenia w zakresie działania sa-
morządu lokalnego, instytucji 
publicznych, mediów i organi-
zacji pozarządowych. Tematy te 
stanowiły przedmiot spotkania 
z przedstawicielami Samorzą-
du Powiatu Wejherowskiego, 

które odbyło się 15 listopada br. 
w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Wejherowie. 

W spotkaniu uczestniczyli: 
Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius, Etatowy Członek Za-
rządu Powiatu Wejherowskiego 
Jacek Thiel, Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskie-
go Ryszard Czarnecki, Prze-
wodnicząca Komisji Kultu-
ry, Sportu i Turystyki Jolanta 
Król, Przewodniczący Rady 
Działalności Pożytku Publicz-
nego w Wejherowie Radosław 
Kamiński oraz Radny Miasta 
Wejherowa Ryszard Kandzo-
ra. Spotkanie odbyło się w ra-
mach  projektu ,,Wizyt Studyj-
nych w Gdyni’’ na lata 2015 
-2018, organizowanego przez 
Centrum Współpracy Mło-

dzieży. Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius przedstawiła 
strukturę i zasady funkcjono-
wania samorządu terytorialnego  
w Polsce, a zwłaszcza samo-
rządu powiatowego. Kilkuna-
stoosobowa grupa aktywnych 
działaczy społecznych i insty-
tucji kultury pytała o zagadnie-
nia współpracy władz samo-
rządu powiatu wejherowskiego 
z organizacjami pozarządowy-
mi i międzynarodowymi insty-
tucjami. 

– Nasze doświadczenia 
w zakresie współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz 
rozwoju ich działalności są 
bardzo duże. Na naszym tere-
nie działa ponad 400 organi-
zacji pozarządowych, a także 
Powiatowa Rada Działalności 

Przyjechali uczyć się demokracji

lili się także swoimi doświadcze-
niami zawodowymi oraz społecz-
nymi. Jak zgodnie podkreślali 
podoba im się organizacja życia 
społecznego w Polsce, program 
wizyty, a także miłe przyjęcie.

– Forum wzajemnej wymiany 
doświadczeń i wiedzy z przed-

stawicielami zagranicznych 
delegacji jest korzystne dla 
obu stron, dlatego bardzo 
chętnie bierzemy udział 
w tego typu spotkaniach – 
mówi Jacek Thiel Etatowy 
Członek Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego. 

Gościom zaprezento-
wano atrakcje turystyczne 
Powiatu Wejherowskiego, 
a także regionalną kulturę, 
zwyczaje i tradycje.

Nasi zagraniczni są-
siedzi zwiedzili miasto 
Wejherowo, a także jedną 
z powiatowych instytucji 
kultury, Muzeum Piśmien-

nictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej. Opiekun grupy 
oprowadził naszych gości po sie-
dzibach lokalnych mediów, bę-
dących nieodłączny elementem 
współczesnej demokracji: TTM, 
radia Norda FM i portalu interne-
towego nadmorski.pl.

Pożytku Publicznego. Chcieli-
śmy przekazać wiedzę i doświad-
czenia, mając nadzieję, że będą 
dla nich pożyteczne i wdrożą je  
w życie w swoich krajach – mówi 
Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius.

Uczestnicy spotkania podzie-
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Realizacja przedsięwzięcia 
powinna przyczynić się nie 
tylko do oszczędności. W su-
mie wymienione mają zostać 
1052 lampy. Warunkiem 
przystąpienia do realizacji 
przedsięwzięcia jest otrzyma-
nie przez miasto dofinanso-
wania. Urzędnicy zabiegają 
o wsparcie w wysokości 85 
procent, czyli około półtora 
miliona złotych.

- Jeżeli uda nam się uzyskać 
unijne dofinansowanie, to 
w przyszłym roku przystąpi-

my do prac związanych z wy-
mianą oświetlenia - informuje 
Halina Grzeszczuk, wicebur-
mistrz Redy. - Mamy nadzie-
ję, że otrzymamy wsparcie, 
o które zabiegamy.

Żarówki typu LED pochła-
niają mniej energii niż zwykłe 
lampy, dzięki czemu miasto 
może sporo zyskać. Z wyli-
czeń urzędników wynika, że 
przez dziesięć lat oszczędno-
ści mogą sięgnąć blisko mi-
liona trzystu tysięcy złotych. 
W powyższym przedsięwzię-

ciu liczy się nie tylko gospo-
darność, ale i poprawa estety-
ki oraz jakości.

- Obecnie większość miast 
bazuje na lampach sodowych, 
które mają żółty kolor – wy-
jaśnia Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. - Oświetlenie 
ledowe jest białe, bardziej 
zbliżone do światła dzien-
nego. To zapewnia lepszą 
widoczność. Poprawi się 
też estetyka miasta, bo stare 
oświetlenie wymienione zo-
stanie na nowe. wA

Miasto oświetlą LED-y
REDA | Tradycyjne oświetlenie na ulicach Redy ma zostać zastąpione lampami typu 
LED. Zabiegają o to miejscowi urzędnicy, którzy inwestycję chcą przeprowadzić 
przy wsparciu z Unii Europejskiej. W obecności 

wójta Henry-
ka Skwarło, 
zastępcy wój-
ta Macieja 
Milewskiego, 
p rzewodni -
czącego Rady 
Powiatu Wej-
h e r o w s k i e -
go Ryszarda 
Czarneckiego, 
radnego gminy Wejherowo 
Alojzego Formelli, pracow-
ników Zarządu Drogowego 
dla Powiatu Puckiego i Wej-
herowskiego (w tym dyrek-
tora Roberta Lorbieckiego), 

przedstawicieli wykonawcy, 
pracownika Referatu Inwe-
stycji i Gospodarki Komu-
nalnej, podpisano protokół, 
równocześnie oddając do 
użytku mieszkańców blisko 
300 m chodnika. /ugw/

Zbychowo 
z nowym chodnikiem
GM. WEJHEROWO | W Zbychowie dokonano komi-
syjnego odbioru nowego chodnika wzdłuż ul. Kaszubskiej. 

oGŁosZEnIE BuRmIstRZA mIAstA RumI
o przyjęciu dokumentów

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położo-•	
nego w Rumi pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Gdańską, Dokerów, stocz-
niowców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położo-•	
nego w Rumi, zwanego „centrum” wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla tere-•	
nów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i często-
chowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położone-•	
go w Rumi znajdującego się pomiędzy wschodnią granicą obrębu nr 4 Rumia, 
planowanym przebiegiem obwodnicy Północnej Aglomeracji trójmiejskiej, 
ul. I Dywizji wojska Polskiego i północną granicą miasta wraz z prognozą od-
działywania na środowisko

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o  
przyjęciu
- Zarządzeniem Nr 902/448/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16.11.2016 roku miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi 
pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Gdańską, Dokerów, Stoczniowców wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, wymagającego udziału społeczeństwa i możliwości za-
poznania się z jego treścią;
-  Zarządzeniem Nr 903/449/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16.11.2016 roku miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi 
zwanego „Centrum” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wymagającego 
udziału społeczeństwa i możliwości zapoznania się z jego treścią;
- Zarządzeniem Nr 904/450/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16.11.2016 roku miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenów położo-
nych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Częstochowską wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko,
wymagającego udziału społeczeństwa i możliwości zapoznania się z jego treścią;
- Zarządzeniem Nr 905/451/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16.11.2016 roku miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Rumi 
znajdującego się pomiędzy wschodnią granicą obrębu Nr 4 Rumia, planowanym prze-
biegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, ul. I Dywizji Wojska Polskiego 
i północną granicą miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,wymagające-
go udziału społeczeństwa i możliwości zapoznania się z jego treścią;

Z treścią dokumentów oraz ich uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa od-
powiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi, Rumia, ul. Sobieskiego 7, w godzinach pracy Urzędu oraz na stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE                                         306/2016/DB OGŁOSZENIE                                         304/2016/DB
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Już po raz drugi wejhe-
rowianie uczcili Narodowe 
Święto Niepodległości wy-
konaniem wspólnego zdjęcia 
przed ratuszem oraz Paradą 
Niepodległościową. W Parku 
Miejskim śpiewano pieśni 
legionowe. Spotkanie niepod-
ległościowe mieszkańców 
Wejherowa poprzedziła uro-
czysta Msza św. w kolegiacie 
z udziałem kompanii honoro-
wej jednostki Marynarki Wo-
jennej, pocztów sztandaro-
wych kombatantów, harcerzy 
i organizacji społecznych. 

Po mszy św. do wspól-
nej fotografii przed ratuszem 
z okazji Święta Niepodle-
głości ustawiło się ok. 1,5 
tys. mieszkańców i gości. Po 
wykonaniu zdjęcia wszyscy 
przemaszerowali ulicami 
miasta. 

Po dotarciu parady niepod-
ległościowej do Parku Miej-
skiego prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt powi-
tał wszystkich zebranych. 

- Radujemy się, wszyscy 
z uśmiechami na twarzach, 
bo mamy naszą niepodległą 
Polskę. Nasz wspólny marsz 
biało-czerwony podkreśla, 
że wszyscy jesteśmy razem - 
mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa.

- Cieszmy się wspólnym 
śpiewem i wspólnym przeby-
waniem w tym miejscu. Śpie-
wajmy z radością pełną pier-
sią i bądźmy dumni z tego, 
że mamy dziś niepodległą 

Polskę i że jesteśmy Polaka-
mi. Zapraszam do wspólnego 
świętowania – dodała Gabrie-
la Lisius, starosta wejherow-
ski.

W ramach akcji Biało-
Czerwona Rumia, zorgani-
zowanej przez urząd miasta, 
mieszkańcy mogli odbierać 
flagi, kotyliony oraz płyty 
z pieśniami patriotycznymi. 
W dniu 11 listopada odbyła 
się uroczysta parada z okazji 
Dnia Niepodległości. Prze-
marsz poprzedzony był uro-
czystą mszą św. w intencji 
Ojczyzny, która została od-
prawiona w Sanktuarium Naj-
świętszej Marii Panny Wspo-
możenia Wiernych w Rumi. 

- To nasze najważniejsze 
święto narodowe – mówił 
podczas uroczystości Ariel 
Sinicki, przewodniczący 
Rady Miejskiej Rumi. - Ale 
pamiętajmy, że wolności nie 
daje się raz na zawsze – trze-
ba o nią dbać, pielęgnować 
i celebrować ją. 

- Parada wypadła wyśmie-
nicie, było dużo uczestników, 
włączyła się w nią młodzież – 
podsumował Michał Pasiecz-
ny, burmistrz Rumi.

Z kolei w gminie Wejhero-
wo w 98. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
już po raz IV mieszkańcy 
gminy i goście w patriotycz-
nym pochodzie przemierzyli 
ulice wsi, by uczestniczyć 
w dostojnym dziękczynie-
niu za dar wolności. Zgodnie 

Wielkie Święto Niepodległości
POWIAT | W całym powiecie mieszkańcy 
uczcili Narodowe Święto Niepodległo-
ści. Odbyły się parady, marsze, koncerty 
i wiele innych wydarzeń.

z przyjętą wcześniej formułą 
barwny korowód zaczął się 
formować przy Samorządowej 
Szkole Podstawowej w Gości-
cinie, skąd wyruszył do ko-
ścioła w Bolszewie. Mimo nie 

najlepszej pogody na marsz 
przybyli wszyscy, dla których 
pojęcie wolności i niepod-
ległości jest ważne. Wśród 
licznie przybyłych znaleźli się 
radni Gminy, sołtysi, poczty 

sztandarowe, harcerze i przed-
stawiciele stowarzyszeń (m.in. 
Emerytów i Rencistów Gminy 
Wejherowo czy Koła Gospo-
dyń Wiejskich Bolszewo). 
Wspaniale przystrojone w bia-

ło – czerwone akcenty rowe-
ry zamykały pochód, który 
wyruszył tuż po przywitaniu 
uczestników przez wójta gmi-
ny Henryka Skwarło. 

/raf/

RUMIA | Uroczysty 
koncert pt. „Tobie Ojczy-
zno” odbył się w hali MOSiR 
w Rumi. Patriotyczne pieśni 
zaprezentował Chór Św. Ce-
cylii z Rumi z towarzysze-
niem orkiestry pod dyrekcją 
Krzysztofa Brzozowskiego. 

- Łezka w oku kręciła mi 

się dzisiaj przez cały występ 
artystów. Cieszę się, że w na-
szym mieście organizowane 
są takie koncerty. Po wesołej 
i radosnej paradzie był to mo-
ment na chwile wzruszającej 
refleksji – powiedziała pani 
Wanda, mieszkanka Rumi. 

/r/

Koncert dla Ojczyzny
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RUMIA | Rozstrzy-
gnięty został konkurs na 
najlepsze zdjęcie patrio-
tyczne, zorganizowany 
przez Referat Promocji 
i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Rumi. 

Ze względu na ilość 
nadesłanych fotografii zo-
stały one podzielone na 
3 kategorie – mieszkań-
cy, przedszkola, szkoły. 
W kategorii „mieszkańcy” 
I miejsce zajęli ex aequo: 
Natalia Drusewicz wraz 
z Ewa i Grzegorz Adry-
chami. Wśród zdjęć nade-
słanych przez przedszkola 
główną nagrodę zdobyła 
fotografia wysłana przez 
Przedszkole nr 2 „Bajka”. 
Ze zdjęć dostarczonych 
przez szkoły najlepsze foto 
zostało wysłane przez kla-
sę 2B z Gimnazjum nr 2.

/raf/

Patriotyczne zdjęcie
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FotoGALERIA

MAGDALENA WAWRZyńSKA

MAGDALENA WAWRZyńSKA

MAGDALENA WAWRZyńSKA

ULA NIELUB

KATARZyNA JUSZCZAK

SyLWIA MEJER

AGA KLEBBA

PRZEMEK BLOKUS

KONKURS | Rozstrzy-
gnęliśmy ogłoszony na naszym 
portalu gwe24.pl i na facebo-
okowym  fanpage’u konkurs 
fotograficzny. Nasi Czytelnicy 

uwiecznili pierwsze oznaki 
zimy na fotografiach, cztery 
najlepsze nagrodziliśmy bile-
tami do kina Helios. Pierwsze 
opady śniegu skłoniły naszych 

czytelników do chwycenia 
za aparaty. Aby wziąć udział 
w naszej zabawie należało 
przesłać fotografię w komenta-
rzu pod postem konkursowym 

na naszej tablicy na Facebooku, 
a także polubić i udostępnić 
post konkursowy.  Zwycięzca-
mi w naszej zabawie zostali: 
Joanna Treder, Kor Nela, Kinga 

Szkrzypkowska i Ula Nielub. 
Zachęcamy: wejdź na portal 

gwe24.pl lub na nasz fanpage 
i weź udział w kolejnych na-
szych konkursach! /raf/

Pierwsze oznaki zimy
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oGŁosZEnIE
Burmistrza miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 
900/446/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku informuję, iż w 
siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 
21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący lokal mieszkalny 
wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie, 
położony w Rumi, stanowiący własność Gminy Miejskiej Ru-
mia, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz jego najemców. 

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 tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/

wójt Gminy wejherowo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. 
Przyjaźni nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej Gminy Wejherowo, został wywieszo-
ny wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę, oznaczonych w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako działka numer 322/118 o pow. 0,0399 ha, 
nr 240/3 o pow. 0,0600 ha, nr 323/19 o pow. 0,3747 ha, 
nr 323/21 o pow. 18,2408 ha, 323/16 o pow. 0,7563 ha, 
część działki o nr 1313 o pow. 0,0077 ha, część działki 
o nr 602/19 o pow. 0,0320 ha, obręb Bolszewo; działka 
nr 870/3 o pow. 0,1284 ha, obręb Gościcino; część dział-
ki nr 122 o pow. 0,0010 ha, obręb Góra; część działki o nr 
172/1 o pow. 0,0010 ha, działka nr 147 o pow. 0,1641 ha 
obręb Gowino. Szczegółowe informacje o nieruchomo-
ściach objętych wykazem można uzyskać w Referacie 
Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, tel. 58 677 
97 07.

OGŁOSZENIE              302/2016/DB

OGŁOSZENIE              305/2016/DB

OGŁOSZENIE              301/2016/DB
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W ostatnim czasie salon kąpielowy pojawia się w do-
mach coraz częściej. Wiele osób, które wyjeżdżają na 
wakacje do ekskluzywnych ośrodków i korzystają ze 
SPA, pragnie stworzyć tę namiastkę luksusu u siebie po 
to, by z dodatkowych wygód korzystać na co dzień. Takie 
możliwości daje właśnie salon kąpielowy, ale warunek 
jest jeden – musi być odpowiednio urządzony.Powinno 
to być pomieszczenie naprawdę duże, co najmniej kilku-
nastometrowe. Jednak nie wielkość jest tu najważniejsza. 
Kluczowa jest kwestia funkcjonalności wykraczającej 
poza podstawowe czynności higieniczne, a także styli-
styka wprowadzająca do łazienki elementy typowe dla 
pokoju dziennego– tłumaczy ekspert firmy Invena.

Kąpiel w roli głównej

Jak sama nazwa wskazuje, salon kąpielowy nie może 
się obejść bez komfortowego miejsca do wypoczynku 
w wodzie. Każdy z nas po ciężkim dniu marzy o chwili 
dla siebie. A wiadomo nic tak nie relaksuje jak gorąca ką-
piel w blasku świec i przy lampce czegoś mocniejszego. 
Trudno się więc dziwić, że w tym miejscu zwykle króluje 

Jak urządzić komfortowy 
salon kąpielowy?

Prawdziwy salon kąpielowy 
to coś więcej niż tylko duża 
łazienka. Można go z powo-
dzeniem zorganizować we 
własnym domu. Planując to 
wnętrze należy wziąć pod 
uwagę nie tylko jego estety-
kę, ale także funkcjonalność. 
Jak zaplanować i w co wypo-
sażyć salon kąpielowy, aby 
stał się luksusowym miej-
scem relaksu, radzi Monika 
Wojdak, Product Manager 
firmy Invena. wanna. Powinna być nie tylko wygodna, ale 

też efektowna. Warto ją odpowiednio wyeks-
ponować, np. wybierając piękny model wol-
nostojący, umieszczając ją na postumencie 
lub spektakularnie podświetlając. Inwestorzy 
często decydują się na wannę z hydromasa-
żem, który zdecydowanie wzmocni uczucie 
błogiego odprężenia. Takie efekty zapewnić 
może również nowoczesnyzestaw natrysko-
wywyposażony w dodatkowe funkcje pozwa-
lające zamienić zwykły strumień w masujący 
bicz wodny lub delikatną mgiełkę, jak np. ze-
staw natryskowy Alize Exe firmy Invena.
Równie przyjemnych i ciekawych doznań 
dostarczyć może prysznic, jeśli w kabinie 
umieścimy wysokiej klasy armaturę.No-
woczesne deszczownie i panele natryskowe 
posiadają wiele różnorodnych funkcji i po-
zwalają dostosować strumień do upodobań 
użytkowników – wyjaśnia Monika Wojdak, 
ekspert z firmy Invena. Równomiernie spa-
dające z góry krople to świetny sposób na od-
prężenie, który oferuje nam np. deszczownia 
Kameleon z dużą deszczownicą. Intensyw-
niejszych odczuć dostarczą bicze wodne lub 
strumień kaskadowy, w które wyposażony 
jest np. panel Mauritius Exe.
Ale stworzenie strefy kąpielowej to dopiero 
początek. Niezbędna jest część typowo sa-
nitarna (umywalki, miska ustępowa, bidet), 
którą dobrze jest oddzielić wizualnie np. 
niewielką ścianką. Warto zorganizować też 
przestrzeń do wypoczynku z toaletką, wy-
godnym fotelem lub leżanką. Dużą popular-
nością cieszy się sauna, a także sąsiedztwo 
minisiłowni.

luKsus zamKnięty w detalach

Salon kąpielowy z prawdziwego zdarzenia 
musi być starannie zaaranżowanym wnę-
trzem. Nie ma tu miejsca na przypadkowe 
sprzęty lub niskiej jakości materiały. Każ-
dy detal powinien być dopasowany do całej 

koncepcji aranżacyjnej. Podkreślić należy, że 
czynności kojarzone z łazienką wykonujemy 
tu w otoczeniu salonowej stylistyki. Efekt taki 
można osiągnąć, wprowadzając przedmioty 
charakterystyczne dla pokoju dziennego – 
duży żyrandol, zasłony czy meble. Co więcej, 
charakter typowo użytkowych elementów, 
takich jak ceramika sanitarna, kabina prysz-
nicowa czy baterie, ukrywa się za designerską 
formą. Wybierając armaturę do salonu kąpie-
lowego, warto zdecydować się na modele wy-
różniające się ciekawą formą – designerskimi 
kształtami, nietypowym kolorem – radzi Mo-
nika Wojdak, Product Managerfirmy Invena. 
Oprócz pełnienia podstawowej funkcji, mogą 
one stać się dekoracją wnętrza. Na uwagę za-
sługują baterie podtynkowe, w których cała 
część „techniczna” ukryta jest w ścianie, a na 
zewnątrz pozostają jedynie elementy sterujące 
i wylewka. Często mają one minimalistyczny 
wygląd, jak w przypadku baterii Verso, dzięki 
czemu zatracają swój łazienkowy charakter.
Salon łazienkowy kojarzony jest z luksusem 
i ekskluzywnym wyposażeniem. Nie ozna-
cza to jednak, że musi mieć pałacową styli-
stykę. Równie dobrze może być wnętrzem 
bardzo nowoczesnym albo może łączyć retro 
z motywami typowo współczesnymi. Do-
brym przykładem nowoczesnego podejścia 
do historycznych wzorców jest kolekcja Pu-
rani Exe – podpowiada ekspert z firmy In-
vena. Stylowa armatura przypadnie do gustu 
tym, którzy szukają złotego środka pomiędzy 
futurystycznymi a klasycznymi rozwiązania-
mi wnętrzarskimi. Wysokiej jakości materiał 
i wyszukany kształt czynią z niej doskonałe 
uzupełnienie eleganckich aranżacji.
Ekskluzywność wykończenia salonu kąpie-
lowego nie oznacza nadmiernego przepychu. 
O niepowtarzalnym wrażeniu, jakie sprawia 
to wnętrze, powinny decydować szlachetne 
materiały (takie jak np. drewno, naturalny 
kamień czy stal) oraz niebanalne wzornictwo. 
(am)
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Pomieszczenia takie jak łazienka, kuchnia, pralnia, sauna czy 
WC to specyficzne wnętrza, w których panują trudne warunki 
spowodowane dużą wilgotnością i wysokimi temperaturami. Nie 
brakuje w nich miejsc, które należy zabezpieczyć przed wilgocią 
i przeciekaniem wody. Szczeliny wokół umywalek, brodzików 
czy zlewu, złącza na styku urządzeń sanitarnych i ściany, naroża 
w kabinach prysznicowych to tylko niektóre z potencjalnych ob-
szarów, w których rozwijać się mogą pleśnie i grzyby. Zabezpie-
czenie przed wodą newralgicznych miejsc w kuchni czy łazience 
to jedna z ważniejszych czynności, które należy wykonać wy-
kańczając te wnętrza, jeśli zależy nam zachowaniu odpowiedniej 
higieny, jak również trwałości umieszczonych tam przedmiotów. 
Ciemne naloty na fugach czy powierzchni ścian i sufitu to bo-
wiem nie tylko defekt wizualny, ale również szkodliwy wpływ 
na zdrowie i samopoczucie domowników – tłumaczy Tomasz 
Mazurkiewicz, Specjalista Produktu firmy Den Braven.

siliKonowa ochrona

Prostym i szybkim sposobem na zabezpieczenie wnętrz przed 
szkodliwym działaniem wilgoci jest wykonanie przy pomocy 
silikonuuszczelnień szczelin i łączeń, przez które przedostawać 
mogłaby się woda. Ten popularny i ceniony za swoje właściwości 

środek uszczelniający aplikuje się dość prosto, a do jego 
użycia wymagany jest jedynie specjalny pistolet, 
który umożliwia precyzyjne nakładanie silikonu. 
Dobrze jest również zaopatrzyć się zaokrąglo-
ną szpachelkę do wygładzania wypełnienia, 
miskę z wodą oraz taśmę ochronną, którą 
zabezpieczymy miejsca wokół przed niepo-
trzebnym zabrudzeniem – wyjaśnia ekspert 
firmy Den Braven.
Pierwszym krokiem podczas prac uszczel-
niających jest właściwe przygotowanie pod-
łoża. Uszczelniane miejsce musi być dokład-
nie oczyszczone, suche i odtłuszczone.Jest to 
niezbędny warunek, aby wypełnienie było trwałe, 
a silikon nie kruszył się lub nie odchodził. Niekiedy 
konieczne jest również usunięcie starego uszczelnia-
cza. Większą część niepotrzebnego wypełnienia wycinamy przy 
pomocy ostrego noża, starając się, by na powierzchni płytek czy 
ceramiki zostawić jak najcieńszą warstwę. Pozostałość najlepiej 
usunąć przy pomocy przeznaczonych do tego specjalistycznych 
środków chemicznych np. SILI KILL firmy Den Braven. Me-
chaniczne usuwanie może bowiem spowodować uszkodzenie 
powierzchni okładziny lub elementów wyposażenia. Zaletą ta-

Perfekcyjne uszczelnienie, 
czyli jak pracować z silikonem
Uszczelnianie przy pomocy silikonowych preparatów stanowi stosunkowo proste zadanie, dlatego bardzo 
często decydujemy się na wykonywanie tych czynności samodzielnie, bez konieczności wzywania fachow-
ców. Tomasz Mazurkiewicz, Specjalista Produktu firmy Den Braven, podpowiada, w jaki sposób pracować 
z silikonem, aby uszczelnienie było trwałe, estetyczne i wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

kich preparatów jest łatwość użycia. Płyn wystarczy nałożyć na 
resztki silikonu, odczekać 20-30 minut, wytrzeć , a następnie 
przemyć całość wodą – tłumaczy Tomasz Mazurkiewicz z fir-
my Den Braven.
Przestrzeń wokół szczeliny, przy której pracujemy należy za-
bezpieczyć taśmą, zwracając uwagę, by jej krawędzie nie wcho-
dziły do wnętrza obszaru roboczego. Usuwając taśmę, mogli-
byśmy w ten sposób naruszyć świeże uszczelnienie. Po etapie 
przygotowań można przystąpić do prac właściwych, czyli na-
kładania silikonu. Końcówkę kartusza odcinamy pod kątem 
45° i wkładamy go do pistoletu. Aplikując silikon pamiętać 
należy, aby nakładać go równomiernym, ciągłym ruchem, co 
pozwoli uzyskać szczelne wypełnienie i nie pozostawi żadnych 

wolnych przestrzeni – radzi ekspert firmy Den Braven. 
Zaraz po dokładnym wypełnieniu fugę na całej 

długości należy wygładzić, eliminując w ten 
sposób wszelkie ewentualne niedociągnię-

cia czy pęcherze powietrza. Wygładzanie 
można wykonać za pomocą specjalnej 
szpachelki, zaokrąglonego przedmio-
tu lub nawet palca zwilżonego lekko 
wodą. Warunek jest taki, by zrobić to 
tuż po aplikacji, gdyż uszczelniacze 
schną dość szybko. Poprawnie wy-
konana silikonowa fuga nie może być 

zbyt wypukła, ani zbyt wklęsła. Powinna 
natomiast ułatwiać spływanie wody tak, 

aby nie gromadziła się ona w załamaniach. 
Mogłoby to z czasem zniszczyć strukturę 

uszczelnienia i wypłukać z preparatu środki ple-
śnio- i grzybobójcze– podsumowuje Tomasz Mazurkiewicz 

z firmy Den Braven.
Podejmując się samodzielnej pracy z silikonem należy pamię-
tać, że zachowanie szczególnej staranności na każdym etapie, 
od przygotowania podłoża, poprzez aplikację, aż po wykoń-
czenie stanowi warunek, aby silikonowa fuga dobrze spełniała 
swoje zadania. (pr)
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Przez nieprawidłowo zamon-
towane okna ucieka 10-20 
proc. ciepła, a niewłaściwie 
zaizolowane ściany czy dach, 
to kolejne 20-30 proc. stra-
ty ciepła. To oznacza odpo-
wiednio wyższe rachunki za 
ogrzewanie. Łatwo policzyć 
oszczędności, trudniej wy-
cenić poczucie komfortu 
jaki daje ciepły dom. Dlate-
go na etapie zakupu domu, 
mieszkania lub przygotowań 
do remontu warto wykonać 
badanie termowizyjne. Stano-
wi ono szybką i niezawodną 
metodę oceny izolacyjności 

cieplnej budynku, polegają-
cą na wizualizacji, rejestra-
cji i interpretacji rozkładu 
temperatury na powierzchni 
badanych obiektów. Wyniki 
badań przedstawia się w po-
staci barwnych termogramów 
wraz ze skalą temperatur.
Najlepszym okresem na wy-
konanie badania termowizyj-
nego w naszej strefie klima-
tycznej jest okres od miesiąca 
listopada do miesiąca marca. 
Wówczas zapewnione są wy-
magane różnice pomiędzy 
temperaturą zewnętrzna, 
a temperaturą pomieszczeń 

ogrzewanych oraz stabilny 
przepływ ciepła przez prze-
grody zewnętrzne budynku.
Co umożliwia badanie ter-
mowizyjne? Dzięki niemu 
ustalimy przyczyny wysokich 
kosztów ogrzewania, czy też 
niedogrzania domu (miesz-
kania), na które wpływ mają:

nadmierne straty cie-•	
pła przez przegrody 
zewnętrzne (ściany ze-
wnętrzne, dachy, stro-
podachy, podłogi, okna, 
drzwi);
nadmierne straty cie-•	
pła do pomieszczeń 

nieogrzewanych;
nieprawidłowo działająca •	
wentylacja (wtłaczanie 
zimnego powietrza do 
pomieszczeń);
nieprawidłowo działa-•	
jący system centralnego 
ogrzewania itp.

Badanie termowizyjne umoż-
liwia także weryfikację jako-
ści wykonanych prac remon-
towych w obrębie osłony ter-
micznej budynku, w tym:
- ocenę jakości wykonania 
ocieplenia ścian zewnętrz-
nych, dachów, stropodachów;
- prawidłowości montażu sto-

Sprawdź gdzie uciekają 
Twoje pieniądze
W naszej szerokości geograficznej dużym obciążeniem budżetów domowych są koszty ogrzewania domu 
czy też mieszkania w okresie jesienno-zimowym. Na wysokość ponoszonych kosztów ogrzewania ma 
wpływ nie tylko temperatura zewnętrzna, ale przede wszystkim jakość osłony termicznej budynku. 

larki okiennej i drzwiowej.
Dokumentacja z badania 
w tym przypadku służyć 
może do zgłoszenia reklama-
cji nieprawidłowo wykona-
nych prac.
Częstą przyczyną nadmierne-
go wychłodzenia pomieszczeń 
są nieszczelności i wypaczenia 
w stolarce okiennej i drzwio-
wej. W tym przypadku bada-
nie termowizyjne dostarczy 
informacji o jakości okien 
i drzwi zewnętrznych, precy-
zyjnie wskaże miejsca wystę-
powania nieszczelności i wy-
paczeń oraz stanowić będzie 
materiał informacyjny do 
zgłoszenia reklamacji, czy też 
wykonania niezbędnych re-
gulacji w obrębie stolarki.
Chcąc mądrze kupić nieru-
chomość, czy też dokonać jej 
odbioru od dewelopera także 
powinno się wykonać bada-
nie. Dzięki temu dokonamy 
szybkiej oceny jego jakości 
i nie kupimy przysłowiowe-
go „kota w worku”, a usterek 
może być wiele. Jeśli wska-
żemy błędy wykonawcze, 
możemy obniżyć wartość 
nieruchomości, albo zażądać 
usunięcia nieprawidłowo-
ści. W skrajnym przypadku 
w ogóle jej nie kupimy, gdyż 
usunięcie błędów wykonaw-
czych wiązałby się ze zbyt wy-
sokimi kosztami w stosunku 
do wartości nieruchomości.
A co jak już mieszkasz? Mo-
żesz wykonać badanie ter-
mowizyjne w celu określenia 
przyczyn nadmiernego wy-
chłodzenia wskazanych po-
mieszczeń mieszkalnych, czy 
też określenia przyczyn kon-
densacji pary wodnej i roz-
woju grzybów pleśniowych 

na wewnętrznych powierzch-
niach przegród budowlanych. 
Przekazując raport z badania 
termowizyjnego do zarządcy 
nieruchomości (spółdzielni  
mieszkaniowej) nie zosta-
niesz potraktowany jako ko-
lejny natrętny petent, a Twoje 
roszczenia co do wad wyko-
nawczych w obrębie mieszka-
nia zostaną usunięte. 
A co jeśli planujesz remont? 
Badanie termowizyjne do-
starczy informacji o rzeczy-
wistym stanie technicznym 
izolacji cieplnej budynku oraz 
umożliwi właściwe zaplano-
wanie prac termomoderni-
zacyjnych. Z kolei po zakoń-
czeniu remontu, umożliwi 
wiarygodną ocenę solidności 
wykonania prac.
Koszt wykonania badania 
termowizyjnego jest niewiel-
ki w stosunku do korzyści 
i oszczędności jakie może 
przynieść w przyszłości. Szyb-
ko się zwróci, jeśli wykryte 
wady zostaną przynajmniej 
częściowo usunięte. Dzięki 
badaniu nie dasz się też oszu-
kać nieuczciwemu dewelope-
rowi, sprzedawcy używanego 
domu lub mieszkania, czy fir-
mie wykonującej remont.
Przedstawione powyżej przy-
kłady zastosowania badania 
termowizyjnego, to tylko 
niektóre z możliwych. Szcze-
gółowe informacje uzyskasz 
pod numerem telefonu: 698-
284-115. Już dziś zarezerwuj 
termin, bo niedługo skończą 
się sprzyjające warunki do 
wykonania badania termowi-
zyjnego. Służę fachowym do-
radztwem w zakresie likwida-
cji zaobserwowanych usterek. 
/mariusz Filiński/

Najlepszym okresem 
na wykonanie bada-
nia termowizyjnego 
w naszej strefie klima-
tycznej jest okres od 
miesiąca listopada do 
miesiąca marca. Wów-
czas zapewnione są 
wymagane różnice 
pomiędzy temperatu-
rą zewnętrzna, a tem-
peraturą pomieszczeń 
ogrzewanych oraz 
stabilny przepływ cie-
pła przez przegrody 
zewnętrzne budynku.

Gwiazdka to czas radości, prze-
baczania i wspólnej zabawy z ro-
dziną. Upragniony nastrój świąt 
możemy przedłużyć za pomocą 
świateł, świec, zdjęć lub nietu-
zinkowych figurek. 
- Dodatki mogą wprowadzić do 
naszego mieszkania niezwykły 
nastrój, dzięki zaskakującym 
rozwiązaniom – tłumaczy Joan-
na Makul, ekspert Bonami.pl. - 
Warto przygotować mieszkanie 
tak, by panowała w nim miła, 

Wnętrze pełne magii świąt
Zapach choinki, aroma-
tyczne przyprawy czy 
uśmiech na twarzy bli-
skiej osoby, która właśnie 
z kolorowego pudełka 
wyciąga wymarzony 
prezent, budują magię, 
do której z utęsknieniem 
chcemy wracać cały rok. 

ciepła i rodzinna atmosfera. 
Uroczyście nakryty stół, przy 
którym usiądziemy we wspól-
nym gronie sprawi, że razem 
będziemy mogli napawać się 
magicznymi chwilami. Na 
kawowy stolik lub ławę ide-
alnie pasuje bieżnik z zimo-
wym wzorem. W tym sezonie 
bardzo modne są ekstrawa-
ganckie dodatki - jak figurki 
choinek pokryte ciepłym fu-
terkiem. A świątecznie pier-
niczki możemy schować przed 
nieposkromionymi łasuchami 
w szklanych opakowaniach 
z nakryciem w kształcie reni-
fera czy łosia.

Jednym z najważniejszych ele-
mentów budujących nastrój 
jest światło. Podczas wigilijnej 
kolacji warto wyłączyć głów-
ne lampy i zostawić jedynie 
świeczki lub światełka. Z pew-
nością każdy z naszych gości 
poczuje się swobodniej.
A po świątecznych porządkach 
lub dużej kolacji możemy swo-
bodnie wyciągnąć się na kana-
pie  przystrojonej poduszkami 
z motywem zimowym. 
Dzięki aranżacji magię 
w mieszkaniu możemy zacho-
wać tak długo, jak tylko bę-
dziemy mieli na to ochotę. 
/opr. raf/Fo
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Zysk z działalności ope-
racyjnej Grupy Energa 
w III kwartale 2016 r. 
wzrósł w stosunku do III 
kwartału ub. r. o 41 mln 
zł - do 313 mln zł, a wynik 
netto zwiększył się do 190 
mln zł, ze 168 mln zł rok 
wcześniej. Na zwiększe-
nie wyniku operacyjnego 
i netto wpłynęło rozwiąza-
nie odpisu aktualizującego 
wartość środków trwałych 
w budowie w wysokości 
110 mln zł w spółce zależ-
nej Elektrownia Ostrołęka 
SA. Miało to związek z od-
mrożeniem projektu budo-
wy nowego bloku energe-
tycznego w Ostrołęce.

Przychody Grupy Ener-
ga ze sprzedaży wyniosły 
2 436 mln zł i były niższe 
w stosunku do III kwarta-
łu 2015 roku o 96 mln zł 
(spadek rok do roku o 4 
proc.).

Spadek przychodów wy-
stąpił w Segmencie Wy-

twarzania (o 17 proc.) 
i Dystrybucji (o 4 proc.). 
W pierwszym z nich 
to przede wszystkim 
skutek najniższych 
w historii cen praw ma-
jątkowych oraz utrata 
wsparcia w postaci zie-
lonych certyfikatów dla 
energii wyprodukowanej 
w elektrowni wodnej we 
Włocławku. Natomiast 
na Segment Dystrybucji 
wpłynął głównie  mniej-
szy wolumen dystrybu-
owanej energii elektrycz-
nej (o blisko 2 proc.) 
oraz spadek przychodów 
z przyłączy o prawie 11 
mln zł, wobec analogicz-
nego kwartału 2015 roku 
(tj. o 46 proc.).

Wzrost przychodów 
(o 2 proc.) odnotował 
Segment Sprzedaży, co 
było głównie efektem 
wyższego o 3proc. łącz-
nego wolumenu sprzeda-
ży energii elektrycznej.

EBITDA Grupy w III 
kwartale wyniosła 439 mln 
zł i spadła o 12 proc. w po-
równaniu do analogicznego 
okresu poprzedniego roku.

-Sektor energetyczny 
przechodzi transformację, 
a wraz z nim i nasza Grupa. 
Odpowiedzią na te zmia-
ny i wymagające warunki 
rynkowe będzie nasza stra-
tegia rozwoju na najbliższe 
lata, która wprowadzi nas 
na nową ścieżkę rozwoju, 
a tym samym wzrostu war-
tości Grupy, w tym dla ak-
cjonariuszy – mówi Dariusz 
Kaśków, prezes Zarządu 
Energa SA. – Równolegle 
rozpoczęliśmy optymaliza-
cję naszej struktury orga-
nizacyjnej, aby skutecznej 
zarządzać liniami bizneso-
wymi, uprościć procedury 
i zapewnić większą ela-
styczność w działaniu, co 
ułatwi realizację strategii.
(BG)

Stabilne wyniki finansowe Grupy Energa
W trzecim kwartale 2016 roku Grupa Energa zanotowała wyższy zysk netto, stabilne wyniki w kluczowym Segmencie Dystry-
bucji oraz wzrost sprzedaży energii elektrycznej. Na niższe przychody i poziom EBITDA wpływ miały głównie historycznie 
niskie ceny zielonych certyfikatów oraz utrata wsparcia dla elektrowni wodnej we Włocławku. Energa skupia się na optyma-
lizacji działania: rozpoczęła wdrażanie nowego modelu biznesowego Grupy, a pojutrze przedstawi nową strategię rozwoju.  

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                                                                                                                                                293/2016/DB

Na obywateli i obywatelki 
w Fabryce Kultury czekało 
w pełni wyposażone miesz-
kanie z epoki, w tym duży 
pokój, kuchnia i pokój dzie-
cięcy. Eksponaty pochodzi-
ły z prywatnych zbiorów, 
Muzeum Ziemi Puckiej oraz 
firmy, która już od dłuższego 
czasu współpracuje z Miej-
skim Domem Kultury w Re-
dzie. 

- To nie był oczywiście ża-
den kult dla tego okresu, tyl-
ko raczej przypomnienie tego 
wszystkiego, z czym mieli-
śmy do czynienia w czasach 

PRL-u – wyjaśnia Tomasz 
Wiśniewski, dyrektor MDK 
w Redzie. - Prezentowali-
śmy przedmioty, które nie-
gdyś znajdowały się niemal 
w każdym mieszkaniu, a dziś 
określane są mianem „kulto-
wych”.

Wyjątkową ekspozy-
cję można było podziwiać 
w godzinach otwarcia Fabry-
ki Kultury w Redzie. Finisaż 
wystawy połączony został 
z poczęstunkiem wprost 
z PRL-owskiej prywatki. 
Wstęp był wolny, ale spraw-
dzane były kartki. wA

Sentymentalna wystawa
REDA | Pralka „Frania”, rzutnik „Ania”, czy rower 

typu składak. W Fabryce Kultury można było podziwiać 
przedmioty z czasów PRL-u. Nietypowa wystawa spotkała 
się z dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających. 

Pani

MAŁGORZACIE 
WOŹNIAK
Dyrektorowi Powiatowego 

Zespołu Kształcenia Specjalnego
 w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci

MATKI

składają

Gabriela Lisius 
Starosta Wejherowski

wraz ze współpracownikami

OGŁOSZENIE              302/2016/DB
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niebieskopióry oszust 
i amerykański najeźdźca
Puchacz, cały przemoczony 
spogląda na każdego, kto 
wchodzi do budynku. Pod 
jego czujnym okiem człowiek 
strząsa z kurtki wodę. 

Dziś w Charzykowach, tak samo, jak na ca-
łych Kaszubach, bezlitośnie pada. Nie jest to 
idealny czas na wędrowanie po Zaborskim 
Parku Krajobrazowym. Trudno, słowo się 
rzekło, nie ma się co teraz wycofywać. 

Wchodzę po schodach poszukując Graży-
ny Jaszewskiej, która ma być dziś moją prze-
wodniczką po Parku. Żywię się nadzieją, że 
zaprowadzi mnie do miejsca, w którym uj-
rzę największą sowę w Polsce, i jak niektórzy 
twierdzą – na świecie. 

Puchacz jest symbolem Zaborskiego Parku 
Krajobrazowego. Zdaje się pilnować wejścia 
do budynku w Charzykowach. Jego wizeru-
nek na zawieszonej tabliczce tylko wyostrza 
apetyt – chciałoby się go – żywego, w na-
turze, ujrzeć na własne oczy. Bo przecież... 
Rozpiętość skrzydeł – nawet do 180 cm. To 
musi robić wrażenie. Na terenie Parku znaj-
duje się kilka osobników tej niezwykle rzad-
kiej sowy.

Tymczasem Grażyna zaprasza do firmowej 
terenówki. Będę dziś jej towarzyszył w co-
dziennej pracy w terenie. Wycieraczki pra-
cują na szybkich obrotach, Grażyna pewnie 
prowadzi duże auto. Wjeżdżamy do lasu.

BRDA, okoLIcE REZERwAtu 
„mAŁE ŁownE”.  ZImoRoDEk

Grażyna Jaszewska jest ornitologiem 
pracującym w Zaborskim Parku Krajobra-
zowym. Jej największą pasją są zimorodki. 
Badania nad populacją lęgową tego nie-
wielkiego i bajecznie kolorowego ptaka 
prowadzi od końca kwietnia do początku 
września. 

Zimorodek jest jednym z najbarwniej-
szych ptaków w Polsce. Jednak mimo swe-
go jaskrawego ubarwienia niełatwo go 
zauważyć, gdy w bezruchu czatuje na zdo-
bycz. Urzekający niebieski i turkusowy kolor 
na grzbiecie to – jak mówi Grażyna: „jedno 
wielkie oszustwo, za które nie wiadomo 
kogo winić”. Odbierana przez nas barwa to 
tylko zjawisko załamania światła, tak zwa-
ny efekt Tyndala. W rzeczywistości pióra na 
grzbiecie zawierają barwnik czarny.

Tymczasem deszcz zdaje się okazywać 
nam odrobinę życzliwości. Gdy zatrzymuje-
my się nad Brdą na chwilę ustaje.  Grażyna 
prowadzi do wysokiej skarpy na brzegu rze-
ki. Pokazuje otwory w ziemi, norki.

- Do gniazdowania zimorodek potrzebuje 
piaszczystych i urwistych brzegów, w któ-
rych wygrzebuje norę.

Norki wygrzebywane są poziomo w skar-
pie. Podziemny korytarz kopie zarówno 
samiec jak i samica, posługując się głównie 
dziobem. Wejście do gniazda ma średnicę 

od 8 do 12 cm, natomiast korytarz liczy je-
den metr długości i zakończony jest komorą 
lęgową. Z czasem w gnieździe gromadzą się 
ości i łuski ryb. Norka może być wykorzysty-
wana kilkakrotnie. 

Od strony lądu, „od góry” widzimy wygrze-
bane dziury w ziemi. To leśne drapieżniki 
– lisy, wydry lub wizony (czyli norki ame-
rykańskie) próbowały dobrać się do lęgów. 
Czy im się to udało? Nie wiadomo. Pozostał 
po ich działalności „zbrodniczy” ślad.

Jednak nie tylko drapieżniki stanowią nie-
bezpieczeństwo dla tego ptasiego elegan-
ta. Jak to zwykle bywa, największym zagro-
żeniem jest człowiek.

Nietrudno się domyślić, że zabójcze dla zi-
morodka mogą być regulacje brzegów. Ale 
nie tylko. Również usuwanie z koryta rzeki 
przewróconych drzew. Z punktu widzenia 
kajakarza, powalone wykroty to niepo-
trzebna przeszkoda, którą – nie wiedzieć 
dlaczego, musi pokonać. 

- Po co zimorodkowi ten cały bałagan, 
gałęzie pośrodku rzeki? - zapyta ktoś, kto 
wścieka się, że nie może sobie spokojnie po-
pływać kajakiem, wciąż musi kombinować, 
omijać przeszkody.

Zimorodek jest łowcą, żywi się rybami. 
W zasadzie należałoby rzec – maleńkimi 
rybkami. Gałęzie, pnie lub konary wystające 
nad powierzchnię wody służą mu jako sta-
nowiska łowieckie tzw. ,,czatownie”. Z brze-
gu nie dałby rady dopaść ofiary. Poza tym 
dają cień, który likwiduje refleksy na wodzie 
ułatwiając obserwację zdobyczy pływającej 
pod jej powierzchnią. 

Co więcej, ta maleńka rybka w dziobie 
niebieskiego dżentelmena może oznaczać 
więcej niż by się na pozór wydawało. Tak jak 
u ludzi zwykłe świecidełko bywa zaręczy-
nowym pierścionkiem lub małżeńską ob-
rączką, tak rybka cementuje związek dwóch 
niebieskich mieszkańców nadrzecznych 
brzegów. Gdy jej zabraknie, tak zwany suk-
ces lęgowy może się nie wydarzyć.

To nie wszystko. Człowiek na różne sposo-
by wchodzi w drogę zimorodkowi.

- Podczas prac terenowych obserwuję, że 

piaszczyste skarpy są miejscem, gdzie kaja-
karze najchętniej wysiadają w celu urządze-
nia sobie pikniku. Długotrwałe przebywa-
nie w miejscach lęgowych zimorodka, może 
być przyczyną zaburzenia cyklu karmienia, 
który prowadzi do głodzenia piskląt – tłu-
maczy Grażyna Jaszewska. 

W Polsce liczebność par lęgowych zimo-
rodka szacowana jest na 2,5 – 6 tysięcy par. 
W Borach Tucholskich zimorodka spotkać 
można nad niemal wszystkimi większymi 
rzekami i jeziorami o urwistych brzegach. To 
jednak nie znaczy, że jest pospolity – wręcz 
przeciwnie. To my, na Pomorzu, mamy wy-
jątkowe szczęście. Na większości obszarów 
naszego kraju ptak ten jest bardzo rzadki.

JEZIoRA, RZEkI. RAkI. 
BAŁAGAn w woDZIE

Zawsze myślałem, że uszczypnięcie przez 
raka jest bolesne tylko w książkach dla ma-
łych dzieci. Bo co może człowiekowi zrobić 

takie niewielkie żyjątko?
- Może boleśnie uszczypnąć, możesz mi 

wierzyć – śmieje się Grażyna pokonując te-
renówką kolejne błota i kałuże. 

Opowiada, jak niegdyś wybrała się z zespo-
łem naukowców, by sprawdzić, czy w jed-
nym z jezior „przyjęły się” wpuszczone tam 
raki szlachetne. Był późny wieczór, zapadł 
już zmrok. Podzielili się, Grażyna podeszła 
do jednego ze specjalnych koszy służących 
do chwytania raków i wsadziła tam rękę. 
W tej chwili leśną głuszę rozdarł przeraźliwy 
wrzask. Wrzask człowieka, uszczypniętego 
przez zagrożonego wymarciem raka szla-
chetnego.

Na Pomorzu współcześnie występują przy-
najmniej cztery gatunki raków: rak szlachet-
ny, rak błotny, rak sygnałowy i rak pręgowa-
ty. Pierwsze dwa są rodzime, pozostałe to 
gatunki obce. W drugiej połowie XIX wieku 
rak szlachetny był masowo odławiany na 
Kaszubach. Dla przykładu: w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego z samego 
tylko powiatu chojnickiego eksportowano 
ponad 5 ton raków rocznie. Dziś trudno to 
sobie wyobrazić. Dlaczego? 

Nastąpiła epidemia dżumy i inwazja ame-
rykańskich „pręgusów”. 

Jak tłumaczy Mariusz Grzempa, kierownik 
Zaborskiego Parku Krajobrazowego, roz-
wój transportu morskiego i handlu między 
Ameryką Północną a Europą, doprowadził 
do zawleczenia w wodach balastowych 
statków śmiertelnej dla europejskich raków 
dżumy raczej. Choroby, która w całej Eu-
ropie, w zaledwie sto lat, doprowadziła do 
zagłady populację rodzimych raków. Wywo-
łuje ją niewielki grzybopodobny organizm, 
zaliczany do grupy lęgniowców. W przypad-
ku zarażenia raków rodzimych powoduje 
ich śmierć. 

Śmiercionośne lęgniowce z portów nad-
morskich przedostały się szybko do wód 
słodkich niemal w całej Europie, siejąc spu-
stoszenie wśród rodzimych populacji raków. 
Wobec spadających dochodów z odłowów 
tych skorupiaków, pod koniec XIX wieku 

ZImoRoDEk
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podjęto decyzję o sprowadzeniu ich ame-
rykańskich kuzynów – raków pręgowatych, 
które są odporne na szalejącą w raczym 
świecie epidemię dżumy.

To był gwóźdź do trumny dla naszych, 
rodzimych raków. „Pręgusy” szybciej przy-
stępują do rozrodu, wydają więcej potom-
stwa i przenoszą dżumę raczą, same na nią 
nie chorując. Skutecznie konkurują z rakiem 
szlachetnym, wypierając go z dotychczaso-
wych siedlisk. Są odporne na zanieczyszcze-
nia, przystępując do rozrodu nawet w wo-
dach dość silnie zabrudzonych. 

Mariusz Grzempa przywołuje dane staty-
styczne ukazujące tempo niekorzystnych 

zmian: na Pomorzu rak szlachetny występo-
wał w 1900 r. na 474 stanowiskach, w 1960 
na 135, a w 2010 już tylko w 36 jeziorach i 1 
rzece. Jeśli zaś chodzi o raka pręgowatego 
-  w 1901 r. na początku inwazji znane były 
zaledwie 4 stanowiska, w 1939 r. - 23, w la-
tach 1950-1975 już 101, a w 2010 r. 856. 

Mariusz Grzempa wskazuje, że „końca in-
wazji raków amerykańskich nie widać, a ra-
ków rodzimych ubywa”. Problem jest dość 
złożony i nie należy go sprowadzać tylko do 
inwazji gatunku obcego.

- Problemem jest też niszczenie siedlisk. 
To co melioranci nazywają konserwacją 
i udrażnianiem rzek, często jest po prostu 
niszczeniem miejsc bytowania raków. Ich 
drobne kryjówki znaleźć można gdzieś pod 
kamieniem, kłodą próchniejącego w korycie 

rzeki drewna lub korzeniami drzew rosną-
cych na brzegu. A rolnik nie lubi jak wody 
w rzece jest za dużo, dlatego robi wszystko, 
aby jej nadmiar szybko spłynął w dół. Rzeki 
się pogłębia, prostuje, usuwa nadwodne za-
drzewiania. Nad jeziorami dzieje się podob-
nie. Najlepiej aby wszędzie był „porządek”, 
czysty piasek i wygodne plaże, bez trzcin, 
gałęzi i korzeni drzew.

W 2010 i 2011 r. na terenie Zaborskiego 
Parku Krajobrazowego realizowano projekt 
hodowli raków szlachetnych. W czerwcu 
każdego roku ze środowiska naturalnego 
odławiano samice z podwieszonymi pod od-
włokiem jajami i umieszczano je w specjal-
nym sadzu hodowlanym. Po wyhodowaniu 
„młodego pokolenia” raków wypuszczano je 
do wytypowanych wcześniej wód. 

Wybierano takie, w których nie brakuje 
przyrodniczego „bałaganu”. 

ścIEżkA PRZyRoDnIcZo-
oRnItoLoGIcZnA kokosZkA. 
oPowIEścI o BAŁAGAnIE 
cIĄG DALsZy

Grażyna zatrzymuje auto na skraju pola 
przy granicy lasu. Po chwili stoimy na cza-
towni – specjalnej wieży, z której rozciąga 
się widok na podmokłą łąkę. Budka jest za-
daszona, co nie pozostaje bez znaczenia wo-
bec faktu, że wciąż leje jak z cebra.

Grażyna opowiada o błotniaku stawowym, 
któremu zagrażały chemikalia używane 
przez rolników – wpływały na to, że skorup-
ka jaj błotniaka była tak słaba, że drapieżniki 
te nie mogły „utrzymać lęgu” do momentu 
wyklucia się młodych. Teraz jest już znacznie 
lepiej... Ornitolog opowiada również o tań-

cach godowych perkozów dwuczubych. Sa-
miec z wyłowionym zielskiem w dziobie 
stara się przypodobać samicy... Rozmawia-
my również o wildze, którą trudno dostrzec, 
o monumentalnych bielikach, których widok 
zapiera dech w piersiach, a kiedy rozmowa 
schodzi na gągoła – kaczkę, która składa jaja 
w dziupli (kaczka dziwaczka, co nie chce za-
kładać gniazda w szuwarach), staje się jasne, 
że wracamy do tematu „bałaganu”. 

Bo dziuple mają to do siebie, że dla wie-
lu stanowią w lesie właśnie niepotrzebny 
„bałagan”. Stare drzewa są dziuplaste „same 
z siebie”. Ale stare drzewa to z punktu wi-
dzenia gospodarki leśnej, marnotrawstwo 
materiału na deski. Siedlisko chorób, które 
zagrażają drzewom , które mają być zdrowe, 
proste i nadające się na deski. Stare, chore, 

dziuplaste, powykręcane na wszystkie stro-
ny drzewa to nic innego, jak bałagan w le-
śnych uprawach.

Jednak dziuple nie zawsze powstają same 
z siebie. Czasem pojawiają się w pniach na 
skutek ciężkiej pracy...

- Dzięcioł czarny to taki leśny czyścioszek, 
praktycznie co roku wykuwa sobie nową 
dziuplę, a starą pozostawia dla innych miesz-
kańców lasu – opowiada Grażyna. - Stanowi 
ona wówczas schronienie dla wielu gatun-
ków ptaków, między innymi dla gągołów, 
nurogęsi, dla sów. Gdyby nie to, że dzięcioł 
wykuwa te dziuple, gatunki te nie miałyby 
miejsc lęgowych.

No tak, ale dzięcioł – leśny deweloper bu-
dujący mieszkania, nie robi tego z dobroci 
serca. Ma w tym interes. Żywi 
się kornikami, których po-
szukuje pracowicie rąbiąc 
dziobem w drewno. A korniki 
– jak wiadomo, to utrapienie 
leśników. Stare drzewa, za-
atakowane przez te owady, 
to – z jednej strony stół bie-
siadny dla dzięciołów, z dru-
giej zaś – to zagrożenie dla 
pozostałych, młodych i zdro-
wych drzew, których los ma 
dopełnić się w tartaku. 

- W Borach Tucholskich, na bardzo ubogich 
glebach rosną sosny zwykle w wieku do 80 
lat. Charakteryzują się tym, że nie uświad-
czymy tam dziupli, zwykle są to zdrowe 
drzewa więc też dzięcioł nie ma tam czego 
szukać – tłumaczy Grażyna, i podsumowuje: 

- Walka z kornikami może się skończyć tym, 
że zabraknie dzięciołów, nie będzie dziupli, 
nie usłyszymy w lesie pohukiwania sowy, 
nie zobaczymy wielu gatunków.

Czas kończyć wycieczkę. Umawiamy się 
na jutro, Grażyna obiecuje, że – w związku 
z wykładem o nietoperzach, pokaże mi bała-
gan w środku lasu, w którym każdy kamień 
pełni swoją rolę.

Żeby tylko nie padało.
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GRAżynA JAsZEwskA PRZy 
skARPIE, w któREJ ZnAJDuJĄ 
sIę noRy ZImoRoDków
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Bezdomny ślepiec 
i domek z kart

nic z tego. nadzieje na po-
godę okazują się całkowicie 
płonne. od rana złośliwa 
aura zdaje się głośno śmiać z 
ambitnych planów poznawa-
nia Zaborskiego Parku kra-
jobrazowego. czyli: leje nie 
mniej niż wczoraj. 

Niezrażeni tym faktem wsiadamy z Gra-
żyną do auta i ruszamy. 

Dziuple, jak mówi Grażyna – nawiązując 
do naszej wczorajszej rozmowy, służą nie 
tylko ptakom, ale i ssakom.

- Są też letnim domem dla nietoperzy, 
w których następuje rozród tych zwierząt. 
Ale – jeśli chodzi o nietoperze, to najwięk-
szy problem leży gdzie indziej...

osADA kuLkI, HIBERnAkuLum.

Tym razem zatrzymujemy się w środku 
lasu, w miejscu niczym się nie wyróżniają-
cym. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. 

Po chwili dostrzegam coś w rodzaju nie-
wielkiego pagórka, z którego wystaje... 
komin? 

W międzyczasie Grażyna kontynuuje 
przerwany wczoraj wykład o nietoperzach:

- Powodem znikania nietoperzy z krajo-
brazu jest to, że budynki są szczelnie za-
mykane, a nietoperze nie mają dostępu 
do wnętrza. Kiedyś budownictwo na Ka-
szubach było inne, nietoperze znajdowały 
różne dziury i zakamarki, mogły przezi-
mować w piwnicy czy na strychu. Obec-
nie szczelnie zamykamy strychy, żeby nie 
wszedł nam żaden drapieżnik, broń Boże 
żeby nie pojawiły się nietoperze, bo jesz-
cze nabrudzą... Nietoperze produkują duże 
ilości odchodów – guana, które, nota bene, 
jest świetnym nawozem dla roślin donicz-
kowych czy w ogrodzie. Ale dziś traktuje-

my je jako zanieczyszczenie, i nie chcemy 
mieć pod swoim dachem tych zwierząt.

Znajdujemy się w starej osadzie leśnej.
- Stał niegdyś tutaj dom, prawdopodob-

nie robotnika leśnego. Został zburzony. 
Piwnica była wymurowana z kamienia. 
W 2008 roku podjęto decyzję, żeby założyć 
tu hibernakulum...

Zbudowano kopułę, która jest widoczna 
i przypomina pagórek, w środku w tej piw-
nicy zamontowano ścianki z cegły dziu-
rawki. W te dziury wchodzą zimą nietope-
rze. Wlatują do środka przez wąską szparę 
w tym, co przypomina komin. Trudno w to 
uwierzyć, ale faktem jest, że – jako stwo-
rzenia „słabowidzące”, namierzają tę nie-
wielką szparę za pomocą echolokacji.

W pierwszym roku po zbudowaniu hiber-
nakulum, nietoperzy było osiem. Z roku na 

rok jest ich coraz więcej – w lutym przy-
rodnicy wchodzą do środka, żeby je po-
liczyć. W zeszłym roku naliczyli osiemna-
ście zwierząt.

- To ma być taka rekompensata za brak 
dostępnych piwnic, w których mogłyby 
zimować – podsumowuje Grażyna.

Pozostaje temat letnich rezydencji 
skrzydlatych ssaków. Czy również w tym 
przypadku mogą liczyć na rekompensaty 
z tytułu niedoboru dziuplastych pni?

Grażyna prowadzi do drzew, które rosną 
obok przykrytej kopułą piwnicy. Wiszą na 
nich cenentowo-styropianowe, walcowa-
te budki.

- Są tak wykonane, żeby został zachowa-
ny mikroklimat, chłodne miejsce, jakby 
w piwnicy czy jaskini. Kiedy pierwszy raz 
wieszaliśmy te budki, po miesiącu były już 
zasiedlone w około osiemdziesięciu pro-
centach. Ich producent mówił, że w po-
równaniu do drewnianych schronów są 
bardzo wytrzymałe – to ważne, bo dzię-
cioł często rozkuwa drewniane budki dla 

nietoperzy, i to powoduje, że zamieszkują 
je ptaki. Zastrzegał, że są niedostępne dla 
dzięcioła, a tu jak widzimy, dzięcioł daje 
radę... - śmieje się pani ornitolog.

Rzeczywiście, wyraźnie widać pozosta-
łości po pracy dzięcioła. Nie chce się wie-
rzyć, że ten ptak jest w stanie wykuć dziurę 
w cementowej ściance.

Rozglądam się bacznie wiedząc, że to 
niepozorne dla spacerowicza lub grzybia-
rza miejsce, skrywa jeszcze więcej tajem-
nic. Mijamy mały zbiorniczek wodny.

- To miejsce rozrodu płazów.
Wokół sporo korzeni.
- To są karpy, wykopane z ziemi i ułożone 

w tym miejscu korzenie ściętych drzew. To 
schronienie dla płazów i gadów. A tamta 
hałda kamieni też nie jest przypadkowa, 
zimują w niej płazy...

Teraz zupełnie inaczej wygląda śródleśna 
polana. Wszechobecny jest na niej „bała-

gan”. To „bałagan” przemyślany, mający 
służyć mieszkańcom lasu, uczyniony ręką 
człowieka. Fachowo mówi się na to: ochro-
na czynna. 

Dlaczego właśnie tutaj, obok nietoperzy, 
urządzono schronienia dla płazów i ga-
dów?

- Podczas prac przy hibernakulum natra-
fiono na traszkę grzebieniastą, grzebiusz-
kę ziemną... To taka mała żabka, która się 
zagrzebuje w ziemi... I tak powstał pomysł, 
żeby dla nich to wszystko tutaj urządzić, 
cały ten, jak mówisz, „bałagan” – tłumaczy 
Grażyna uruchamiając silnik samochodu. 

Przed nami kolejny przystanek w przy-
rodniczej podróży po Zaborskim Parku 
Krajobrazowym.

REZERwAt nAwIonEk I okoLIcE. 
LoBELIA wRAstA 
w PIAsEk nItEcZkAmI

Tym razem zatrzymujemy terenówkę 
w pobliżu jeziora.

- Na terenie Zaborskiego Parku Krajobra-
zowego jest siedem jezior lobeliowych. 
W Polsce jest zaledwie 180 takich jezior. 
Jeziora lobeliowe stanowią zaledwie 2 pro-
cent wszystkich jezior w Polsce. Znajdują 
się głównie na Pomorzu, w okolicach ta-
kich miejscowości, jak Kościerzyna, Brusy, 
Chojnice, i w województwie zachodniopo-
morskim w okolicach Złocieńca i Bobolic.

Wychodzimy z lasu na brzeg jeziora Czar-
nego. Roztacza się widok, który pewnie 
byłby ładny, gdyby nie fakt, że na głowy 
spadają nam hektolitry wody. Leje nie-
ustannie.

Jeziora lobeliowe. Czym różnią się od in-
nych?

 - Ich nazwa pochodzi od roślinki porasta-
jącej brzegi. To lobelia jeziorna. Jest bar-
dzo wrażliwa na zanieczyszczenia.  Nawet 
niewielki ich dopływ, który mógłby użyź-
nić dno jeziora spowodowałby, że lobelia 
z danego siedliska by znikła. 

Grażyna wskazuje dłonią na porastają-
ce dno małe zielone roślinki. Są dosko-
nale widoczne w przejrzystej wodzie. Tu 
bałaganu nie uświadczysz - biały piasek 
na dnie sprawia wrażenie, jakby ktoś tu 
wysprzątał i powsadzał sadzonki... Czysta 
woda, biały piasek... Gdyby było lato, pew-
nie trudno byłoby się oprzeć chęci zażycia 
kąpieli w tym miejscu.

Teraz, pod koniec chłodnego paździer-
nika, oglądamy tę rzadką roślinę w jej zi-
mowej postaci, wiosną tworzy ona kwiato-
stany, które wystają ponad powierzchnię 
wody. Lobelia ma białe kwiaty, które mogą 
też „wpadać” w kolor niebieski. Jest bardzo 
wrażliwa na zawirowania wody, dlatego 
kąpiel w tych jeziorach jest zabroniona. 

- Lobelia ma takie korzenie, jak korzon-
ki przybyszowe cebuli, to są takie białe 
niteczki. Jeśli więc falowanie wody może 
wyrywać z dna te rośliny, to co dopiero ką-
piele, stopa ludzka.

Jak tłumaczy Grażyna, występowanie lo-
belii jeziornej oznacza, że takie jezioro jest 
bardzo czyste, o wysokiej przezroczystości 

osADA kuLkI. 
BAŁAGAn w LEsIE - 
mIEJscE ZycIA 
GADów I PŁAZów.
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i jest bardzo ubogie w substancje odżyw-
cze. To tak zwane jezioro oligotroficzne. 

- Spójrz na brzeg tego jeziora, widzisz że, 
że pas szuwarów jest bardzo wąski albo nie 
ma go wcale.

Jeziorom lobeliowym zagraża dopływ 
substancji biogennych: azotanów, fosfora-
nów. I wcale nie musi się to odbywać po-
przez wprowadzanie do wody zanieczysz-
czeń. Wystarczy wyciąć las na brzegu.

- A jaki związek ma las na brzegu z zawar-
tością substancji biogennych w wodzie? - 
zapyta ktoś, komu zamarzą się pieniądze 
ze sprzedaży desek pochodzących z drzew 
rosnących przy brzegu lobeliowego jezio-
ra.

Grażyna tłumaczy: 
- Jeśli brzegi jeziora są strome, wówczas 

wycięcie drzew spowodowałoby spływ 
ściółki do wody. Próchno użyźniłoby je-
zioro – doszłoby do eutrofizacji. Lobelia 
jeziorna by znikła. Woda nie byłaby już tak 
przejrzysta.

JEZIoRo ZmARŁE. 
PoDwoDnE ŁĄkI. DomEk Z kARt

Brniemy w deszczu przez las, po kilkuset 
metrach docieramy do kolejnego śródle-
śnego jeziorka. 

- Oprócz jezior lobeliowych w Zaborskim 
Parku Krajobrazowym występują również 
jeziora ramienicowe – informuje Grażyna.

Jezioro, jak jezioro. Może i byłoby ładne, 
gdyby nie... Wiadomo, co. Naciągam na 
głowę kaptur. Grażyna dalej tłumaczy:

- Jeziora ramienicowe charakteryzują się 
tym, że na ich dnie tworzą się podwodne 
łąki, w skład których wchodzą glony. Ale ra-
mienice to nie są zwykłe glony, to szlachta 
wśród glonów – śmieje.

W łąkach podwodnych znajduje schro-
nienie wiele gatunków ryb i skorupiaków.

Przyglądamy się dnu jeziora. 
- Charakteryzuje się takim ładnym, białym 

dnem, gdyż osady tych jezior bogate są 
w węglan wapnia, pochodzący z rozkładu 
ramienic.

Jeziora ramienicowe zwykle są głębokie. 
Na przykład Zmarłe – to, nad którym sto-
imy, ma głębokość 17 metrów. Dzięki tym 
łąkom jezioro jest bardzo dobrze natlenio-
ne – łąki produkują duże ilości tlenu i żyją 
tu tlenolubne ryby, takie jak sieja i sielawa.

- A jeśli chodzi o historyczne dane, wystę-
powały tu bardzo obficie raki szlachetne – 
kończy wykład Grażyna.

Raków szlachetnych już nie ma, ramieni-
ce – póki co, mają się dobrze. Ale gdyby 
– na przykład poprzez wprowadzenie do 
wody zanieczyszczeń, zmienić jej właści-
wości fizykochemiczne?

- Gdyby zanieczyszczono wodę, znikły-
by podwodne łąki, skorupiaki nie miałyby 
miejsca do bytowania, woda nie byłaby 
natleniona, mogłyby zniknąć sieja i siela-
wa.

To tak jak z domkiem z kart. Nie da się 
wyciągnąć jednej jego ściany tak, żeby 
reszta się nie zawaliła. 

Brzegi jeziora porastają drzewa, które 
mają 120 lat – i w tym akurat miejscu nie 
brakuje dziupli. Regularnie pojawiają się 
tu bieliki, polują na gniazdujące w dziu-
plach gągoły i ryby.

I tak dalej...

JEZIoRA RynnowE w okoLIcAcH LAskI 
(nA PIERwsZym PLAnIE J. ZmARŁE)
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uśmIEcH I mILcZEnIE

Po kilkugodzinnej kąpieli w deszczu wra-
camy z wycieczki. Przyjemnie jest w cie-
płym samochodzie, czas na coś w rodzaju 
podsumowania. Trudno jednak ogarnąć 
jednym zdaniem całą różnorodność ga-
tunków, siedlisk, różnorodność przyrody. 
Tak zwaną bioróżnorodność.

Rozmawiamy, a Grażyna od czasu do cza-
su uśmiecha się tajemniczo 
i unika odpowiedzi na nie-
które pytania.

- Mówiłaś, że w jednym 
z jezior wprowadzono raki 
szlachetne, nasze rodzime. 
W którym konkretnie?

Tajemniczy uśmiech i upo-
rczywe milczenie.

- Mówiłaś, że zlokalizowa-
no aktywną norę wilków. 
Gdzie konkretnie, w którym 
miejscu?

Uśmiech.
- Wiadomo, że w Zaborskim Parku Kra-

jobrazowym gniazdują puchacze. Gdzie 
można je spotkać?

W końcu Grażyna postanawia się ode-
zwać.

- Nie wszystko nadaje się do prasy – od-
powiada ze śmiechem na pożegnanie.

LoBELIA JEZIoRnA
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

kęBLowo  dom 139/716m 4 pok. 
2 lazien. jadal.umebl.kuch. garder. 
male osied. 330 tys., tel. 519 399 
162

sPRZEDAm mieszkanie 39,20 m2, 
os.Kaszubskie, 3p, po remoncie, ła-
zienki i kuchni, tel. 507 486 424

sPRZEDAm działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem mu-
rowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898 

sPRZEDAm lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej plaży, 
z prawem budowy, media przy dro-
dze, tel. 661 582 483
 
sPRZEDAm nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 
3 km, tel. 793 903 536

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

DO WYNAJĘCIA

wynAJmę mieszkanie, pokój, kuch-
nia, łazienka, w Wejherowie, 26 mtr, 
ogrzewanie piec, tel. 696 795 878

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

KUPIĘ

skuP aut wraków, kasacja pomoc 

drogowa auto części, Wejherowo, 
tel. 789 345 593

INNE

oRyGInALnE koła z oponami zi-
mowymi do fiata Grande i innych  
15” + śruby + stojak na koła, 420 zł, 
tel. 695 230 080

EDUKACJA

LEkcJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, 
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 

PRACA
DAM PRACĘ

ZAtRuDnImy palacza-konserwa-
tora. Odpowiedzialny mężczyzna 
40+, 1/2 etatu, praca całoroczna, 
zima również weekend (dosypanie 
węgla do kotła). Tel. 503 472 755 lub 
infolastar.pl

USŁUGI

PożycZkI prywatne pod zastaw 
nieruchomości, ekspresowo, gotów-
ka od ręki, tel. 570 901 401

usŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAkowAnIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

usŁuGI elektryczne, instalatorstwo, 

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 Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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

sEX-sex-sex to lubię gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 
120 213 Sopot

symPAtycZny Pan, bez nałogów, 
szuka drugiej połówki, z tempera-
mentem po 50-tce, tel. 737 376 861

ZWIERZĘTA

sPRZEDAm kury, kaczki, gęsi żywe 
lub zabite, tel. 509 874 681

OGŁOSZENIE                                                            209/2015/DB
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510 894 627
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RÓŻNE

sPRZEDAm dwie kanapy, stan 
b.dobry, cena za szt. 300 zł, tel. 517 
159 871

DREwno do co i gałęziówkę sprze-
dam możliwy transport gratis, tel. 
782 846 927

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 
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Mecz zaczął się od dominacji gospodarzy i prze-
waga została dosyć szybko udokumentowana 
– strzelał doświadczony Tomasz Wróbel, piłkę 
odbił Dawid Leleń, a w zamieszaniu najlepiej 
zachował się Tomasz Szatan i skierował piłkę do 
bramki, dając prowadzenie gospodarzom. Nie 
licząc gola, w pierwszej połowie zabrakło lep-
szych sytuacji bramkowych i piłkarze zeszli do 
szatni przy stanie 1-0 dla Rozwoju.

W 53. minucie Wrzesień podał do Tomasza 
Wróbla, a pomocnik Rozwoju strzelił gola na 
2-0. Potem mieliśmy wyrównaną grę – ata-
ki sunęły na przemian w obie strony boiska. 
W 60. minucie w polu karnym sfaulowany zo-
stał Daniel Ciechański. Do piłki ustawionej na 
11. metrze podszedł Piotr Kołc i zdobył bramkę 
kontaktową. Gryf nie cieszył się jednak zbyt dłu-
go z gola, bo po chwili to Dawid Leleń musiał 
wyjmować piłkę z siatki – zagranie ze skrzydła 
trafiło do Mateusza Września, a ten strzelił trze-
ciego gola dla gospodarzy. Gryf nie odmienił już 
losów meczu. /kG/

Zła seria trwa. 
Gryf znów bez punktów
II LIGA | Gryf przegrał w Katowicach z Rozwojem. To drużyna gospodarzy, mimo że niżej notowana, była 
w tym meczu lepsza, a żółto-czarni kolejny raz po straconej wcześnie bramce przegrywają spotkanie. 

Rozwój Katowice 
– GRyf wejheRowo 3-1

Szatan 7’, Wróbel 53’, Wrze-
sień 63 – Kołc 62’ k

Rozwój: Golik –  Mielnik, 
Kopczyk, Gałecki, Kowalski 
– Wróbel, Domański, Szata-
n(66.Barwiński), Ostaszew-
ski(76.Marszalik), Sobot-
ka (79.Tabiś) – Wrzesień(85.
Marchewka)

Gryf: Leleń – Mońka, Bednar-
ski, Brzuzy(88.Górski), Tom-
czak – Czerwiński(58.Czy-
chowski), Łysiak, Kołc, Wico-
n(46.Szur), Chwastek – Cie-
chański(90.Ciechański)
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KP Starogard Gdański dali 
bolesną lekcję – wygrali z 
młodzikami z rocznika 2002 
u siebie 5-1. Zawodnicy z 
rocznika 2003 równie wyso-
ko, aż 4-0 pokonali na wy-
jeźdie Pogoń Prabuty. Rok 
młodszy zespół wygrał za 
to swój mecz w niecodzien-
nych rozmiarach – aż 11-0. 

Unia Sopot została u siebie 
rozgromiona przez młodych 
gryfitów. Wysoką przegraną 
zanotował też pierwszy ze-
spół z rocznika 2005 – AP 
KP Gdynia wygrał z nim 4-0. 
Mecze drugiego składu rocz-
nika 2004 oraz 2005 zostały 
odwołane przez zły stan na-
wierzchni.

I Liga Wojewódzka C1 Tramp-
karz (rocznik 2002):
12. kolejka – KP Starogard Gdań-
ski – Gryf Wejherowo 5:1

Bramka: S.Potrykus

Skład Gryfa: Wika, Darga, Do-
machowski, Głowienka, S.Kę-
dzior, Kołodziejski, Kwiatkowski, 
Mielewczyk, Miotk, Potrykus, 
Szyjkowski oraz Banach, Czujko, 
M.Kędzior, Krystyniak, Patelczyk, 
Ruszewski, Sobecki

Pogoda głównym rywalem 
W miniony weekend w rozgrywkach juniorskich panował duży rozstrzał, jeśli chodzi o re-

zultaty drużyn Gryfa. Żaden z zespołów nie podzielił się bowiem punktami z rywalem, a za-
równo wygrane, jak i przegrane były bardzo wysokie. Nieoczekiwaną rolę odegrała zimowa 
pogoda – meczów w Wejherowie nie udało się rozegrać ze względu na zły stan boiska.

I Liga Wojewódzka C2 Tramp-
karz (rocznik 2003):
12. kolejka – Pogoń Prabuty – Gryf 
Wejherowo 0:4

Bramki: S.Nurczyński (dwie), 
N.Sroka (dwie)

Skład Gryfa: Flis Sebastian, Wi-
śniewski Michał, Kątny Oliwer, 
Szymikowski Adam, Ustrowski Bar-
tosz, Baranowski Szymon, Kwidziń-
ski DAWID, Baranowski Patryk, 
Formella Mikołaj, Sroka Nikodem, 
Kreft Jakub, Godlewski Jakub, Nur-
czyński Szymon, Kozłowski Hubert

Gdańsk: D1 Młodzik Grupa 1 
(rocznik 2004):
12. kolejka – Unia Sopot – Gryf I 
Wejherowo 0:11

Bramki: M.Puczydłowski (pięć), 
M.Lewandowski (cztery), P.Czaja, 
J.Szcześniak

Skład Gryfa: S.Wejer – K.Karbow-
nik, K.Lawer, J.Szcześniak – M.Pu-
czydłowski, P.Czaja, O.Partyka – 
S.Godziński, M.Lewandowski oraz 
O.Partyka, E.Kunz

Gdańsk: D1 Młodzik Grupa 2 
(rocznik 2004):
12. kolejka – Gryf II Wejherowo – 
GAP Sparta mecz został odwołany 
ze względu na zły stan boiska

Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 1 
(rocznik 2005): 
12. kolejka – AP KP I Gdynia – Gryf 
I Wejherowo 4:0 (2:0)

Skład Gryfa: S.Pacanowski,N. 
Szreder, O. Pienczyn, M. Zaworski, 
J. Paczkowski, C. Stankiewicz, S. 
Szymański, K. Bołtrukanis, B. La-
budda, J. Patelczyk, N. Szczypior, P. 
Elandt, A. Jędrzejewski

WYWIAD | Z Grzego-
rzem Nicińskim, trenerem 
Arki Gdynia, który popro-
wadził Gryfa Wejherowo 
do ćwierćfinału Pucharu 
Polski, co do dziś jest naj-
większym sukcesem klubu, 
rozmawia Krzysztof Graj-
kowski. 

Często widuje się Pana na 
meczach Gryfa...

- Pracowałem tam sporo cza-
su, niedługo minie 5 lat od 
meczu z Legią Warszawa. 
Teraz są tam inni trenerzy 
i zawodnicy, ale chodzę na 
Gryfa, jak tylko mam czas, 
bardzo im kibicuję i życzę 
jak najlepiej. Mam duży sen-
tyment do wejherowskiego 
klubu, tutaj udowodniłem 
sobie, że mogę być trenerem. 
Myślę, że Gryf wywinduje 
się niebawem w górne rejo-
ny tabeli.

Rafał Siemaszko i Marcus 
da Silva grali w Gryfie, by 
potem znaleźć się w Arce. 
Czy gdyński klub obserwu-
je piłkarzy w Wejherowie?

- Jak najbardziej, są tam też 
przecież zawodnicy z Arki. 
Nie będę mówił o konkret-
nych nazwiskach, ale ogląda-
my Gryfa i oglądamy druży-
ny, które grają z Gryfem – II 
liga to jest już szczebel cen-
tralny i jest możliwość zoba-
czenia na Wzgórzu Wolności 
ciekawych zawodników.

Więcej na gwe24.pl

NICIńSKI: 
Bardzo kibicuję 

Gryfowi
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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

ZBIGnIEw R. cHucHAŁA

KaleNdarium futboloWe

konIEc ALFABEtu

Skoro była litera „A”, to mu-
siała przyjść pora na „Ż”. 
Za tydzień podsumowa-

nie wielotygodniowych pił-
karskich poszukiwań. Zanim 
o dzisiejszych bohaterach, 
chciałbym życzyć zespołowi 
trenera Nawałki zwycięstwa 
w meczu z Rumunią. Gdy-
by nam się to udało, to me-
cze na gorącej, rosyjskiej zie-
mi, będą na wyciągnięcie ręki. 
Litery „Z” i „Ż” mają pecha. Nie 
ma wśród nich bramkarza, za-
tem pożyczę zawodnika na tę 
pozycję od litery „W”. Przecież 
to bardzo blisko w alfabecie, 
prawda? Zatem moja jede-
nastka wygląda następująco: 
Ryszard Wyrobek – Tadeusz 
Zastawniak, Michał Żewła-
kow, Władysław Żmuda, Jacek 
Zieliński – Symplicjusz Zwie-
rzewski, Edmund Zientara, 
Marcin Zając – Maciej Żuraw-
ski, Janusz Żmijewski, Jacek 
Ziober. Tym razem mamy tyl-
ko dwóch piłkarzy grających 
przed II wojną światową. Są to 
Tadeusz Zastawniak z Craco-
vii i Symplicjusz Zwierzewski 

z Warszawianki. Zastawniak 
zagrał w reprezentacji dzie-
więć razy w latach 1925-1928. 
Debiutował w meczu z Tur-
cją (1:2), a ostatni raz zagrał 
z USA (3:3). Zwierzewski do 
1932 roku znany jako Zwierz, 
wystąpił w kadrze cztery razy. 
Pierwszy mecz miał miejsce w 
Warszawie 4. lipca 1926 roku 
w meczu z Estonią (2:0). Za-
kończył karierę reprezenta-
cyjną w 1932 roku. Następni 
zawodnicy swoją karierę roz-
wijali już latach PRL-u oraz III 
RP. Michał Żewłakow, jako za-
wodnik Excelsior Mouscron, 
RSC Anderlecht, Olympiakos 
Pireus i MKE Ankaragucu, za-
grał w reprezentacji sto dwa 
razy i zdobył trzy bramki. Za-
debiutował w meczu z Nową 
Zelandią w 1999 roku. Do nie-
dawna jeszcze był podporą 
obrony w naszej reprezenta-
cji. Władysław Żmuda grał w 
latach 1973-1986. W biało-
czerwonych brawach wystą-
pił dziewięćdziesiąt trzy razy. 
Zagrał aż na czterech Mistrzo-
stwach Świata, w RFN, w Ar-

gentynie, w Hiszpanii i w Mek-
syku. Jacek Zieliński był gra-
czem Legii Warszawa w latach 
1992-2004, dla której zagrał 
trzysta dwadzieścia dziewięć 
razy i strzelił siedem goli. W 
kadrze zagrał sześćdziesiąt 
meczów i zdobył jedną bram-
kę w latach 1995-2003. Ed-
mund Zientara grał dla Polski 
w latach 1950-1961, jako za-
wodnik warszawskich klubów 
Polonii, Gwardii i Legii. Wy-
stąpił czterdzieści trzy razy i 
strzelił trzy gole. Grał w meczu 
otwarcia stadionu Camp Nou 
w Barcelonie, w którym repre-
zentacja Warszawy uległa FC 
Barcelonie 2:4. Marcin Zając 
z Widzewa Łódź zagrał w ka-
drze jedenaście razy w latach 
1997-2005. Atak, podobnie 
jak obrona, jest najmocniejszą 
formacją mojej reprezentacji 
na litery „Z” i „Ż” z bramkarzem 
na „W”. Maciej Żurawski to nie-
gdysiejsza gwiazda naszych 
boisk. Janusz Żmijewski z Le-
gii Warszawa grał dla naszych 
barw w latach 1965-1969. Wy-
stąpił piętnaście  razy i strze-
lił siedem bramek. Miał pe-
cha, że urodził się za wcześnie. 
Gdyby jego kariera obejmo-
wała lata siedemdziesiąte XX 
wieku, zapewne byłby podpo-
rą kadry Kazimierza Górskie-
go. Znakomity drybler. Ostat-
ni to Jacek Ziober. Błagam, nie 
mylcie z nazwiskiem Ziobro. 
Zagrał dla Polski czterdzieści 
sześć razy i zdobył osiem bra-
mek. Był w tym czasie zawod-
nikiem ŁKS Łódź, SC Montpel-
lier i Osasuna Pampeluna. Za 
tydzień podsumowanie wie-
lotygodniowych piłkarskich 
poszukiwań. A, potem? Zoba-
czymy.

W turnieju walczyli zawod-
nicy w kategoriach: mło-
dzik rocznik 2002 - 2003, 
dzieci rocznik 2004 - 2005, 
rocznik 2006 - 2007, repre-
zentujący 25 sekcji judo, 
z Pomorskiego i Warmiń-

sko – Mazurskiego. W za-
wodach wzięłu udział m.in. 
kluby UKS Simba Reda, 
GKS Żukowo i AJ Dragon 
Wejherowo. 
Otwarcia turnieju dokonał 
kmdr por. Arkadiusz Sobie-

raj - prezes zarządu WKS 
Flota Gdynia. 
Medaliści mistrzostw otrzy-
mali okolicznościowe me-
dale, dyplomy i statuetki, 
upominki rzeczowe. 

/raf/

Rywalizowali młodzi judocy
POMORZE | XXIV Otwarte Mistrzostwa Pomorza dzieci im. Wiesława Sawickiego 

i kmdr Stanisława Filipiaka odbyły się w Gdyni Oksywiu.
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