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Trwa II Metropolitalne Forum 
Kultury, poświęcone pomor-
skim bibliotekom. 

Jednym z ważniejszych wyda-
rzeń było podpisanie listu inten-
cyjnego, w którym samorządy 
deklarują ścisła współpracę 
w zakresie szerzenia kultury oraz 
deklarują chęć wprowadzenia 
jednej, wspólnej Karty Biblio-
tecznej w bibliotekach na całym 
Pomorzu. 
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DYŻUR 
REPORTERA

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych Czytelni-
ków do przesyłania zdjęć oraz 
interesujących tematów. Naj-
ciekawsze opublikujemy na 
łamach naszej gazety oraz na 
naszym portalu gwe24.pl

ZGŁOŚ TEMAT

k.pasieka@expressy.pl

tel. 606 112 745
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PRZEGLĄD 
TYGODNOWY

Sprzęt AGD 
dla harcerzy

Wejherowo zajęło 11. 
miejsce w finale plebiscy-
tu „Świeć się z Energą”. 
Nagrodę w postaci sprzę-
tu AGD o wartości 10 tys. 
zł przekaże harcerzom. 
W etapie ogólnopolskim 
konkursu Wejherowo ry-
walizowało o głosy z pięt-
nastoma miastami, które 
brały udział w finałowej 
rozgrywce. 

Chorujemy, 
ale się nie 
szczepimy

Mieszkańcy powiatu wej-
herowskiego masowo cho-
rują na grypę. Przed zacho-
rowaniem może uchronić 
szczepionka, ale niewiele 
osób się na nią decyduje.
Z informacji PSS-E w Wej-
herowie wynika, że przez 
pierwsze siedem dni lute-
go na grypę i chory grypo-
podobne zachorowało po-
nad 5 tys. osób. W powie-
cie wejherowskim liczba 
zachorowań rośnie w lawi-
nowym tempie. 

360 rocznica
śmierci 
Wejhera

W najbliższą niedzielę wy-
padają jubileuszowe ob-
chody 360 rocznicy śmierci 
Jakuba Wejhera, założycie-
la miasta Wejherowa. Uro-
czystości z udziałem władz 
miasta i powiatu, przedsta-
wicieli Zrzeszenia Kaszub-
sko–Pomorskiego i pocz-
tów sztandarowych roz-
poczną się modlitwą i zło-
żeniem kwiatów w krypcie 
rodziny Wejherów. 

REDA |  Tradycyjne lam-
py zostaną zastąpione przez 
bardziej ekonomiczne.
Na wymianę oświetlenia 
Reda otrzymała dotację 
w wysokości blisko 2 mln 
zł.

Pieniądze te, stanowiące 
blisko 85 proc. wartości 
przedsięwzięcia, pochodzą 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. In-
westycja zostanie zrealizo-
wana w ramach zadania pn. 
„Modernizacja oświetlenia 
zewnętrznego na energoosz-
czędne w ciągach komunika-
cyjnych i ogólnodostępnych 
przestrzeniach publicznych 
w Gminie Miasta Reda”.
- Powyższy projekt przewi-
duje modernizację oświe-
tlenia na głównych ciągach 
komunikacyjnych - infor-
muje Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. - W sumie, 
wymienionych zostanie oko-
ło 1100 lamp. Realizacja 
przedsięwzięcia nie tylko 

przyczyni się do lepszego 
oświetlenia dróg i chod-
ników, ale wiąże się też z 
oszczędnościami oraz ochro-
ną środowiska.
Złożenie wniosku o dofinan-
sowanie zostało poprzedzo-
ne kilkumiesięcznymi nego-
cjacjami z przedstawicielami 
spółki Energa Oświetlenie. 
W ich efekcie Gmina pod-
pisała umowę najmu słupów 
oświetleniowych, znajdują-
cych się na terenie miasta.
- Dzięki przeprowadzonym 
przez nas działaniom, już 
niebawem w Redzie będzie 
funkcjonowało nowocze-
sne oświetlenie – zapewnia 
Krzysztof Krzemiński. - Ża-
rówki sodowe zastąpimy le-
dowymi, których światło jest 
białe i bardziej zbliżone do 
światła dziennego.
Umowa o dofinansowanie 
ma być podpisana 1 marca w 
Urzędzie Marszałkowskim. 
Prace, związane z wymianą 
oświetlenia, powinny roz-
począć się w sierpniu i naj-
prawdopodobniej zostaną 
zakończone jeszcze w tym 
roku.

ANNA wAlK
a.walk@expressy.pl

Blisko 2 mln zł 
na wymianę lamp

Dziś, tj. 17 lutego, obchodzimy Mię-
dzynarodowy Dzień Kota. Z tej oka-
zji zachęcamy do adopcji mruczących 
czworonogów. 

obecnie w Schronisku otoZ Animals 
koło Wejherowa przebywa jedenaście 
kocich mieszkańców. Wcześniej było 
ich dużo więcej, bo nawet kilkadziesiąt. 
Koty, które trafiają do schronisk, są czę-
sto zaniedbane, chore i potrzebują po-
mocy. 
- to zwierzęta, które cenią sobie nieza-
leżność – zapewnia Anna Szczepaniak 
z otoZ Animals w Dąbrówce koło Wej-
herowa. - Dlatego nawet w najlepszym 
schronisku koty będą czuły się mało 
komfortowo. Dlatego gorąco apelujemy 
do mieszkańców, aby podarowali sobie 
odrobinę mruczącego luksusu i przygar-
nęli koty ze schroniska.

W ramach cyklicznej akcji tym razem za-
chęcamy do bliższego poznania Pyzika, 
Peruny i Swroga. Może akurat ty spra-
wisz, że los się do nich uśmiechnie?

PYZIK
Zdiagnozowana 
została u niego 
choroba układu 
odpornościowe-
go FiV. W związ-
ku z tym Pyzik 
nie może prze-
bywać w schro-

nisku. Wirus ten atakuje zwierzęta z ro-
dziny kotowatych. Nie jest niebezpiecz-
ny dla innych zwierząt i ludzi. 

PERUNA
to młoda kotka, 
która przywiezio-
na została z miej-
scowości Potę-
gowo gm. Linia. 
Na początku była 
nieco wystraszo-

na, ale szybko nabrała zaufania do ludzi. 
Jest wykastrowana, zaszczepiona i goto-
wa do adopcji.

swROG
Podobnie jak po-
zostałe koty jest 
spragniony ciepła 
ludzkich rąk i miej-
sca na kolanach. to 
brat Peruny. Czeka 
na sympatycznego 
człowieka i swoje miejsce na Ziemi.

KOTY, KTóRE sZUKAją DOMU
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REDA | Odcinkowy pomiar 
prędkości na Rekowskiej 
Górce zbiera żniwo. Przez 
pierwszy miesiąc działania 
Inspektorat Transportu 
Drogowego odnotował bli-
sko 1700 naruszeń.

Odcinkowy pomiar prędko-
ści pod koniec ubiegłego 
roku zamontowany został 
na drodze wojewódzkiej nr 
216. Wylicza średnią pręd-
kość kierowców na odcinku 
między Redą a Rekowem 
Górnym. Przez pierwszy 
miesiąc funkcjonowania, 
czyli od 2 do 31 grudnia, 
zarejestrował blisko 1700 
naruszeń. 
- Zawsze na początku 
funkcjonowania tego typu 
urządzenia rejestrują wię-
cej naruszeń – wyjaśnia 
Krzysztof Lazarowicz 
z Centrum Automatyczne-
go Nadzoru nad Ruchem 
Drogowym. - Z czasem 
kierowcy przyzwyczają się 
do monitorowania prędko-
ści. Wówczas liczba naru-
szeń maleje.
Odcinkowy pomiar pręd-
kości oblicza czas, który 
upłynął od chwili minięcia 
pierwszej bramki do mo-
mentu przejechania przez 
drugą. Na tej podstawie 

wylicza średnią prędkość 
przejazdu. Jeśli będzie ona 
większa niż zezwalają na 
to limity, kierowca otrzyma 
mandat. O ile większa? 
- Tego typu urządzenia reje-
strują przekroczenia dozwo-
lonej prędkości powyżej 10 
km/h – informuje Krzysztof 

Lazarowicz. - W związku 
z tym na odcinku Reda – 
Rekowo Górne, gdzie obo-
wiązuje ograniczenie do 60 
km/h, osoby, które poruszają 
się ze średnią prędkością do 
70 km/h, w ogóle nie są wy-
łapywane przez system.
wA

Masowo sypią się mandaty

RumiA | Zyskają ucznio-
wie i nauczyciele. W Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Rumi oddano do 
użytku profesjonalnie wy-
posażoną oraz gruntownie 
zmodernizowaną pracownię 
gastronomiczną.

Inwestycję, która obejmowała 
remont pomieszczeń i wypo-
sażenie stanowisk, w całości 
sfinansował samorząd powia-
tu wejherowskiego. Na po-
wyższe zadanie przeznaczył 
w sumie 130 tys. zł. 
- Od wielu lat realizujemy 
spójną politykę rozwoju szkol-
nictwa zawodowego, dzięki 
czemu pracownie kształce-
nia zawodowego w obecnym 
kształcie spełniają standardy 
wyposażenia dydaktyczne-
go – mówi Gabriela Lisius, 
starosta powiatu wejherow-
skiego. - W najbliższych pla-

nach mamy budowę nowych 
pracowni kształcenia zawo-
dowego przy wykorzystaniu 
środków unijnych.
Całkowicie zmodernizowana 
pracownia gastronomiczna 
składa się w sumie z dwóch 
pomieszczeń i ośmiu sta-
nowisk, które wyposażone 
zostały w sprzęt spełniający 
wszystkie niezbędne normy.
- Kształcimy uczniów w za-
wodzie kucharz i dodatkowo 
jesteśmy ośrodkiem egza-
minacyjnym - wyjaśnia Ha-
lina Filińska, dyr. Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Rumi. - W związku 
z tym jesteśmy bardzo zado-
woleni, że kolejna z naszych 
pracowni została gruntownie 
zmodernizowana. Dla nas to 
kolejny krok, który zmierza 
do poprawy realizowanego 
procesu dydaktycznego.
Anna walk

Odnowiona pracownia 
oficjalnie otwarta

mETROPOLiA | Trwa II 
Metropolitalne Forum Kul-
tury, poświęcone pomorskim 
bibliotekom. 

Jednym z ważniejszych wyda-
rzeń było podpisanie listu in-
tencyjnego, w którym samorzą-
dy deklarują ścisła współpracę 
w zakresie szerzenia kultury 
oraz deklarują chęć wprowa-
dzenia jednej, wspólnej Karty 
Bibliotecznej w bibliotekach 
na całym Pomorzu. 

Pierwszego dnia forum uczest-
nicy spotkali się w Filharmonii 
Kaszubskiej w Wejherowie. 
W debacie uczestniczyli prezy-
dent Gdańska Paweł Adamo-
wicz, prezydent Sopotu Jacek 
Karnowski, wiceprezydent 
Sopotu Joanna Cichocka Gula 
i wójt gminy Przywidz Marek 
Zimakowski. Zabrakło niestety 
prezydenta Wejherowa. Pre-
zentacje wygłosili zaproszeni 
praktycy i teoretycy kultury, 
a także bibliotekarze i zarzą-
dzający bibliotekami.
II Metropolitarne Forum Kul-
tury podjęło temat bibliotek 
i ich związków z architekturą 
miasta, z życiem społeczności, 
trendami kształtującymi ich 
wizerunek: kulturą masową, 
zwrotem ekologicznym, este-
tyzacją życia, nowymi aktyw-
nościami mieszkańców. 
- Bibliotekarze to fantastycz-

ne środowisko – podkreśliła 
Joanna Cichocka Gula, wice-
prezydent Sopotu. - Biblioteki 
w naszym kraju były i wciąż 
pozostają najbardziej trwałymi 
instytucjami kultury. 
- Kultura jest najważniejsza! 
- dodał Paweł Adamowicz, 
prezydent Gdańska. - Kultura 
jest tą przestrzenią, w której 
się wychowujemy, w której 
wzrastamy. I my – samorzą-
dowcy – musimy bardziej do-
wartościować tę kulturę, prze-
znaczać na nią więcej czasu 
i środków finansowych. Trzeba 
też pamiętać, że kultura wpły-
wa na biznes: jeśli mieszkańcy 
są ludźmi bardziej otwartymi, 
więcej czytającymi, to są to 
obywatele bardziej świadomi, 
mniej roszczeniowi i bardziej 
przedsiębiorczy. Chcę podkre-
ślić też znaczenie współpra-
cy pomiędzy samorządami: 

chcemy, aby wspólna karta 
biblioteczna połączyła wszyst-
kie biblioteki Pomorza. Aby 
każdy mógł pójść do biblioteki 
w każdej miejscowości i po-
życzyć książkę. To budowanie 
wspólnoty. 
O tym, że wspólne działania są 
niezwykle istotne, przekonują 
też przedstawiciele włądz Wej-
herowa. 
- Dzisiejsze forum to kolejne 
z działań Stowarzyszenia Ob-
szar Metropolitalny Gdańsk 
Gdynia Sopot – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. - Łączą nas 
nie tylko wspólne inwesty-
cje i pozyskiwanie funduszy 
unijnych, ale także wychodzi-
my poza ten obszar twardych 
działań i rozmawiamy m.in. 
o kulturze. To dopiero począ-
tek rozmów, a o kulturze trze-
ba rozmawiać. Usłyszeliśmy 

m.in. o tym, że biblioteki były, 
są i będą. To jest to miejsce, 
gdzie są książki, skąd czerpie-
my wiedzę i doświadczenie. 
Od wielu lat władze samorzą-
dowe Wejherowa kładą duży 
nacisk na rozwój kultury. 
- Każdego roku dbamy o to, aby 
zapewnić w budżecie środki na 
kulturę – dodaje Beata Rutkie-
wicz. - To dla nas jeden z waż-
niejszych elementów budżetu. 
Samo powstanie Wejherow-
skiego Centrum Kultury było 
wielkim przedsięwzięciem. 
Ale udało się je zrealizować 
i dziś dzieją się tu wspaniałe 
rzeczy, przyjeżdżają artyści 
z całej Europy, mamy mnóstwo 
festiwali, przedstawień teatral-
nych, mamy też kino. I będzie-
my starali się coraz bardziej to 
miejsce rozwijać. Myślę też, że 
Wejherowo może sporo zyskać 
na współpracy z innymi gmi-
nami i powiatami. To dla nas 
przede wszystkim promocja 
tego miejsca i naszego miasta. 
Najważniejsze jednak, abyśmy 
wszyscy zaczęli rozmawiać 
o kulturze, bywać, spotykać 
się. Bo to, co my – dorośli – 
robimy, przełoży się na nasze 
rodziny.
Piątek to drugi dzień forum 
– uczestnicy spotykają się 
w Gdańśku, by rozmawiać 
m.in. o Solidarności i wziąć 
udział w warsztatach.
Rafał Korbut

Kultura wspólna i dla wszystkich
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WEJHEROWO | Już za 
kilka dni jedno z najsłod-
szych świąt w roku – Tłu-
sty Czwartek. Jak co roku 
tego dnia w cukierni E.M. 
Wenta będzie można nie 
tylko kupić pączki, ale też 
pomóc dzieciom cierpią-
cym na autyzm. 

„Super Pączki pomogą 
dzieciom” to akcja, w ra-
mach której 5 proc. z każ-
dego sprzedawanego pączka 
przeznaczane jest na pomoc 
potrzebującym dzieciom. 
Co roku akcja cieszy się co-
raz większym zainteresowa-
niem i co roku coraz więcej 
pieniędzy trafia do potrze-
bujących. 
- To już piąta edycja – mówi 
Elżbieta Wenta, właściciel-
ka wejherowskiej cukier-
ni. - W tym roku pieniądze 
będą zbierane już w trzech 
punktach: w Wejherowie 
i w dwóch w Gdańśku. To 
oczywiście oznacza, że pula 
pieniędzy, którą przekażemy 

Plebiscyt liczącej ponad 100 
tysięcy członków organizacji 
co roku nagradza najlepszych 
instruktorów, doceniając ich 
całoroczną pracę. Katarzyna 
Chudy jest przyboczną w 1. 
Drużynie Harcerskiej Nie-
przetartego Szlaku „Zdobyw-
cy”, należy do Hufca Rumia, 
a jej drużyna ma specjalność 
wodną – nie brakuje więc że-
glowania oraz spływów kaja-
kowych. W tym roku udało 
się jej zorganizować  spływ 
rzeką Piaśnicą i rejs po Za-
toce Gdańskiej. Harcerze, 

z którymi współpracuje no-
minowana druhna borykają 
się z różnego stopnia niepeł-
nosprawnością intelektualną. 
Poza cotygodniowymi zbiór-
kami, Katarzyna Chudy orga-
nizuje raz w roku wakacyjny 
obóz dla swoich podopiecz-
nych.
Oddać głos na rumską har-
cerkę, a także na innych no-
minowanych możne każdy 
– wystarczy wejść na stronę 
zhp.pl/niezwyczajni. Głoso-
wać można do 25. lutego. 
KG

Harcerka z szansą na nagrodę
RumiA | Związek Harcerstwa Polskiego wyróżnił Ka-
tarzynę Chudy, druhnę z hufca w Rumi, nominując ją do 
nagrody w plebiscycie Niezwyczajni.

Kup Super Pączka i pomóż dzieciom

po zakończeniu akcji, z pew-
nością będzie jeszcze więk-
sza, niż w roku ubiegłym. 
Uzbierane pieniądze trafią do 
wejherowskiego stowarzysze-
nia wspierającego dzieci z au-
tyzmem oraz ich rodziców.
- Już w ubiegłym roku wspar-
łam właśnie to stowarzy-
szenie – dodaje  Elżbieta 
Wenta. - Cieszę się, że temat 
autyzmu wyszedł na świa-
tło dzienne i coraz więcej 
o tym się mówi. To ważne, 
aby kształtować w społeczeń-
stwie świadomość o osobach, 
które zmagają się z tym pro-
blemem. Dzięki pieniążkom, 

które przekażemy, poprawi-
my jakość życia tych dzieci, 
Będą mogły skorzystać z do-
datkowych zajęć terapeutycz-
nych, a to z kolei ułatwi im 
start w dorosłe życie.
W pierwszym roku podczas 
akcji „Super Pączki pomogą 
dzieciom” uzbierano kwotę 
1100 zł, w kolejnym 1500 
zł, w trzeciej edycji było to 
już 2000 zł, a w roku ubie-
głym – rekordowe 2700 zł. 
Jak będzie podczas tegorocz-
nej edycji? Wszystko zależy 
od tego, ile pączków uda się 
sprzedać. A warto wybrać 
się właśnie do cukierni E.M. 

Wenta, bo wybór słodkości 
będzie ogromny. Będą za-
równo pączki z nadzieniem 
różanym i skórką pomarań-
czową (te zawsze są najchęt-
niej kupowane przez klien-
tów), pączki z adwokatem, 
budyniem, owocami i wiele, 
wiele innych. Nie zabraknie 
też faworków, które również 
chętnie są kupowane na Tłu-
sty Czwartek. 
- Zachęcam wszystkich do 
odwiedzenia naszej cukier-
ni, znajdującej się na wejhe-
rowskim rynku, w najbliższy 
czwartek 23 lutego – zaprasza 
Elżbieta Wenta. /raf/

OGŁOsZENIE
burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 
w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2016 r. poz.353 ze zm.) zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miejską Rumi: 

uchwały Nr XXX/341/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 2016 roku •	
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi 
Nr XXIX/362/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. dla strefy A8.MN,U1, 
uchwały Nr XXX/340/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 2016 roku •	
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „wzgórzem Mar-
kowca” dla stref 1.MN/Mw, 2.MN/Mw, 3.Mw/U i części strefy 34.KDD,

wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do-
tyczących w/w projektów zmian miejscowych planów,

Załączniki graficzne do w/w uchwał, określające granice przystąpienia do zmian miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego, znajdują się na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmian miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, w formie pi-
semnej do Burmistrza Miasta 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: 
planowanieprzetrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 10.03.2017 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                                        33/2017/DB

REKLAMA                                       32/2017/DB
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RumiA | W Rumi odbędzie 
się kolejna rewitalizacja. Po 
remoncie pawilonu przy ul. 
Pomorskiej, teraz przebu-
dowany zostanie także ten 
przy ul. Stoczniowców.

Obiekt, który od lat „straszy” 
w Janowie, w końcu docze-
ka się gruntownego remon-
tu. Prace obejmą: ocieplenie 
budynku, wymianę elewa-
cji i stolarki okiennej oraz 
drzwiowej pawilonu, wyre-
montowane zostaną ponadto 

wejścia do lokali, a także po-
wierzchnie wewnątrz oraz na 
zewnątrz pawilonu. Rewitali-
zacja obejmie również tereny 
zielone na dziedzińcu.
Na razie została podjęta 
uchwała o remoncie obiektu 
i jeszcze nie wiadomo, kiedy 
zaczną się prace. Koszt przed-
sięwzięcia szacowany jest na 
około 900 000 zł. Prace zo-
staną sfinansowane w całości 
z działalności gospodarczej 
spółdzielni. 
KG

Pawilon zostanie odnowiony

Łącznie wsparcie otrzyma-
ło 31 podmiotów, pieniądze 
przeznaczone będą m.in. na 
remonty budynków, termo-
modernizację, odnowienie 
elewacji, itp. Ale nie tylko 
– dotację otrzymał też jeden 
projekt społeczny. 
- W Wejherowie próbujemy 
wykorzystać różne programy 
rewitalizacyjne – wyjaśnia 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa. - Pierw-
sza edycja była zrealizowa-
na w pierwszym rozdaniu 
środków z Unii Europejskiej 
i w ramach zgłoszonych 
wtedy pomysłów staraliśmy 
się zmienić wygląd i przy-
jazność ulicy Wałowej, cały 
wizerunek parku oraz miej-
sca w śródmieściu te, które 
są dla nas szczególnie istot-
ne i związane z naszą histo-
rią. W nową edycję, którą 
dziś rozpoczynamy, chcemy 
włączyć mieszkańców. Spół-
dzielnie i wspólnoty miesz-
kaniowe złożyły różnego ro-
dzaju propozycje, które będą 
dofinansowane ze środków 
unijnych i w ramach rewita-
lizacji będą mogły zmienić 
otoczenie. 
W ramach programu podmio-
ty, które otrzymały dofinan-
sowanie, będą odnawiać ele-
wacje budynków, naprawiać 
dachy, zagospodarować po-
dwórka, zbudować parkingi. 
- Chodzi o to, aby otoczenie 
stało się bardziej przyjazne 
– dodaje prezydent Hilde-
brandt. - Jest to możliwe 
dzięki temu, że naszymi part-

nerami stali się mieszkańcy, 
którzy skorzystają z tych 
środków unijnych, które nam 
udało się pozyskać. 
Dzięki programowi podję-
tych zostanie wiele działań, 
które nie byłyby możliwe do 
zrealizowania, gdyby nie do-
tacja. 
- O możliwości skorzystania 
z programu rewitalizacyjne-
go przeczytałam w gazecie 
i jako wspólnota zgłosiliśmy 
się – mówi Marzena Le-
wandowska, mieszkanka ul. 
Dworcowej. - Za te pieniądze 
chcemy wyremontować je-
den z budynków, należących 
do naszej wspólnoty, przy ul. 
Sobieskiego. Budynek ma 

ok. 100 lat i wymaga nakładu 
prac i pieniędzy. Bez dotacji 
nie bylibyśmy w stanie tego 
zrobić, bo przewidywane 
koszty są ogromne. Tym bar-
dziej, że mamy zaciągnięty 
kredyt na remont innego bu-
dynku, który będziemy spła-
cać jeszcze przez trzy lata. 
- W Wejherowie funkcjonuje-
my od lipca, dopiero rozwi-
jamy więc naszą działalność 
– dodaje Joanna Itrich, prezes 
Wejherowskiej Spółdzielni 
Socjalnej „Dobrodziejki” (to 
jedyny partner społeczny, 
który wziął udział w progra-
mie rewitalizacji – przyp. 
red.). - Nasz główny zakres 
działania to opieka nad oso-

bami starszymi i niepełno-
sprawnymi oraz aktywizacja 
tych osób. Usługi świadczy-
my prywatnie, w domach 
– jest więc to zupełnie inny 
rodzaj opieki, niż np. w szpi-
talu. W ramach programu, 
w którym uczestniczymy, bę-
dzie można u nas np. odbyć 
praktykę. Rewitalizacja to 
przecież nie tylko odnawia-
nie budynków czy terenu, ale 
jest też niezmiernie ważny 
czynnik ludzki. I tu jest wła-
śnie nasza rola. 
Program będzie realizowany 
do 2020 roku, jego wartość 
to ok. 31 mln zł, zaś dofinan-
sowanie unijne wyniesie ok. 
80 proc.

To oni zrewitalizują śródmieście
WEJHEROWO | Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty funkcjonujące w śródmieściu Wejherowa 
otrzymały dotacje od miasta w ramach realizowanej przez samorząd rewitalizacji. 

RAFAŁ KORbUT
r.korbut@expressy.pl

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 2016r. 
poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1019/61/2017 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 08.02.2017r. informuję, iż 
w siedzibie urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, 
na okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmujący 
nieruchomości położone w Rumi, stanowiące własność 
i bedące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia, przezna-
czone do dzierżawy lub najmu w formie bezprzetargo-
wej:

część działki nr 3/3 w rejonie ul. Wiązowej, na cele •	
upraw rolniczych - jednorocznych,
część działki nr 36/13 przy ul. Kościuszki oraz część •	
działki nr 363/9 w rejonie ul. hutniczej na cele działki 
przydomowej – zieleń ozdobna,
część działki nr 3/1 oraz część działki nr 486 w rejonie •	
ul. Starowiejskiej na cele handlowe,
część działki nr 12/10 przy ul. Sobieskiego, na cele •	
umieszczenia baneru informacyjno-reklamowego.

burmistrz Miasta Rumi 
ogłasza nabór na wolne 

stanowiska pracy Urzędzie Miasta Rumi:

Radca prawny w Zespole Radców Prawnych   1. 
w niepełnym wymiarze czasu pracy 2/5 etatu,
Inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury   2. 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na tablicy 
ogłoszeń urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie informacji Pu-
blicznej urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/.

OGŁOSZENIE               28/2017/DB
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KRONIKA POlICYjNA
ZAMIEsZKAŁ 
w NAMIOCIE

ZDERZENIE 
OsObówKI 
Z CIęŻARówKą

CZYTA j wIęCE j:

Wypadek w Luzinie

oGŁoSZENiE                                                            209/2015/DB

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

Jedna osoba została prze-
transportowana do szpita-
la w wyniku wypadku, do 
którego doszło w Luzinie. 

Na wysokości Hotelu Czar-
dasz zderzyły się dwa samo-
chody osobowe. Szczegóło-
we okoliczności zdarzenia 
na razie nie są znane. Wia-

domo, że poszkodowana zo-
stała pasażerka jednego z po-
jazdów.
Do wypadku doszło w czwar-
tek około godz. 9. W działa-
niach na miejscu uczestniczą 
strażacy z Luzina oraz Wej-
herowa. Przyczynę zdarze-
nia ustalają policjanci.
 WA

Mogło zakończyć się tra-
gicznie, ale obyło się 
bez większych obrażeń. 
w Gościcinie samochód 
osobowy zderzył się z cię-
żarówką. 

Do zdarzenia doszło we 
wtorek około godz. 14. Sa-
mochód osobowy zderzył 
się bocznie z ciężarówką na 
skrzyżowaniu drogi krajo-
wej nr 6 z ulicą Kochanow-
ską w Gościcinie. Szczegó-
łowe okoliczności stłuczki 
wyjaśniają policjanci. 
uczestnicy nie ponieśli po-
ważnych obrażeń ciała, 
więc zderzenie najprawdo-
podobniej zakwalifikowa-
ne zostanie jako kolizja. 
wA

Na dworze siarczysty mróz, 
a on postanowił zamiesz-
kać w namiocie. Chodzi 
o mieszkańca wejherowa, 
który znalazł niecodzienny 
sposób na odizolowanie się 
od rodziny.

W niedzielę zaniepokoje-
ni mieszkańcy powiadomi-
li Straż Miejską w Wejhero-
wie o rozbitym nad rzeką na-
miocie. Zgłaszający byli prze-
konani, że zamieszkały w nim 
osoby bezdomne. okazało 
się, że w namiocie przebywa 
mieszkaniec Wejherowa, któ-
ry wcześniej pokłócił się z ro-
dziną. 
Jak wynika z informacji wej-
herowskich strażników miej-
skich, to jego sposób na od-
reagowanie i odizolowa-
nie się od członków rodziny, 
z którymi obecnie nie żyje 
w najlepszych stosunkach. 
wA

Jak urządzić 
mieszkanie 
idealne

Trzy osoby zostały zatrzy-
mane w związku z rozbojem 
na terenie plebani. Napast-
nicy pobili i okradli księ-
dza.

- Na terenie Lęborka zatrzy-
mani zostali dwaj mężczyź-
ni i kobieta – informuje Li-
dia Jeske, prokurator rejono-
wy w Wejherowie. - Obec-
nie ustalamy udział kobiety w 
tym zdarzeniu, czy w ogóle w 
nim uczestniczyła. Jeżeli cho-
dzi o mężczyzn, to zachodzi 
duże prawdopodobieństwo, 
że mieli oni udział w tym zda-
rzeniu.

Podejrzanych kryminalni za-
trzymali w środę około połu-
dnia. Mężczyźni są mieszkań-
cami powiatu wejherowskie-
go w wieku 19 i 21 lat. Obec-
nie trwają czynności proceso-
we z ich udziałem. 
Przypomnijmy, że do napadu 
na księdza doszło w ubiegłym 
tygodniu. Sprawcy pobili du-
chownego, po czym ukradli 
20 tys. zł i samochód o warto-
ści kilkudziesięciu osób. Sa-
mochód następnego dnia, w 
niewyjaśnionych okoliczno-
ściach, wrócił do garażu na 
plebani. 
WA

Podejrzani o pobicie 
księdza zatrzymani



DEWELOPERZY  |  DOMY  |  OGRODY  |  WYPOSAŻENIE  WNĘTRZ  |  KREDYTY

& wnętrza

Jak urządzić 
mieszkanie 
idealne 8

Nieruchomości 
           



REKLAMA                                              u/2016/PR

8

Wraz z Anną Poprawską, re-
daktor wydania albumu Ho-
mebook Design 2016 spraw-
dzamy, jakie trendy królo-
wały w naszych wnętrzach 
w ubiegłym roku. 
Album Homebook Design, 
w którym zostały zaprezento-
wane efekty pracy najlepszych 
projektantów i biur architek-
tonicznych w kraju, ukazał 
się na rynku już po raz trzeci. 
Zdjęcia kilkudziesięciu róż-
norodnych aranżacji stano-

wią inspirację 
dla osób, po-
szukujących 
w sk a z ówek 
podczas pro-
jektowania 
swojego wy-
marzonego 
wnętrza. 

Inspiracje z dalekiej 
północy

Jednym z trendów, które 
podbiły nasze wnętrza w mi-
nionym roku był styl skan-

dynawski. To przede wszyst-
kim minimalistyczne, proste 
rozwiązania – także, jeśli 
chodzi o kolorystykę. Pamię-
tajmy, że wąska gama barw 
nie musi być monotonna. 
Pomimo chłodnej kolory-
styki, wnętrza w stylu skan-
dynawskim wydają się ciepłe 
i przytulne, a to dzięki wyko-
rzystaniu dużej ilości drewna 
i naturalnych materiałów. 
Ciekawe dodatki w postaci 
stolików nocnych z suro-
wych bali lub blatu z wypło-
wiałych - niczym za sprawą 
wody morskiej - desek to 
oryginalne rozwiązania cha-
rakterystyczne dla tego stylu. 
Możemy zestawić je z nowo-
czesnymi dodatkami. Połą-
czenie prostego, ciosanego 
stołu z nowoczesnymi pla-
stikowymi krzesłami stworzy 
nieoczywistą kompozycję 
korespondującą z minimali-
stycznymi meblami w reszcie 
pomieszczenia. 
- Styl skandynawski już od 
kilku sezonów nie traci na 
popularności – opowiada ar-
chitekt wnętrz z portalu Ho-

mebook.pl, Anna Poprawska. 
- Jest prosty, uniwersalny, 
a co najważniejsze, spraw-
dza się nawet w niewielkich 
mieszkaniach. Pamiętajmy 
jednak, że nie musimy się go 
restrykcyjnie trzymać. Może 
stać się punktem wyjścia, 
bazą dla naszego projektu. 

Nowe - stare wnętrze

Popularność eklektyzmu 
w wystroju wnętrz spowodo-
wana jest dużą dowolnością, 
jaką nam on daje. Łączenie 
różnych stylów i epok po-
zwala na pełną swobodę 
w projektowaniu, dzięki 
czemu możemy stworzyć 
niebanalne i jedyne w swo-
im rodzaju aranżacje. No-
woczesność z klasyką, stare 
z nowym, minimalizm z pro-
wansalskim detalem - każdy 
chwyt jest dozwolony, a my 
możemy popuścić wodze 
fantazji i eksperymentować 
z najróżniejszymi zestawie-
niami. Pozornie niepasują-
ce do siebie meble i dodat-
ki mogą stworzyć idealnie 

współgrającą całość. W albu-
mie Homebook Design 2016 
znajdują się przykłady zesta-
wienia nowoczesnych mebli 
z kolekcją obrazów w bogato 
zdobionych ramach oraz od-
ważne, nieoczywiste aranża-
cje łączące elementy klasycz-
ne, vintage oraz industrialne. 
W takim przypadku warto 
postawić na jednorodną, 
spokojną kolorystykę, któ-
rą ożywimy pojedynczymi 
intensywnymi akcentami. 
Dzięki temu unikniemy cha-
osu, a przestrzeń będzie spój-
na i harmonijna.
 
Futurystyczny ascetyzm

Minimalistyczne, proste for-
my i przestronne wnętrza 
były zdecydowanym fawo-
rytem jeśli chodzi o aranża-
cję. Styl nowoczesny skradł 
serca miłośników designu 
i zawładnął tegoroczną edy-
cją albumu Homebook De-
sign. W projektach przewa-
żały odcienie szarości, brązu 
i beżu, a także delikatne pa-
stele. Ascetyczne formy i za-

chowawcze kolory dają nam 
możliwość zabawy kontra-
stującymi wzorami i faktu-
rami, bez ryzyka uzyskania 
chaotycznego efektu. Mini-
malistyczne wnętrze zostało 
ożywione poprzez zestawie-
nie ze sobą płytek o różnych 
wykończeniach i deseniach. 
Pomimo tego, że całość 
utrzymana jest w odcieniach 
czarni i szarości, dzięki temu 
zabiegowi wnętrze zyskało 
własny, niepowtarzalny cha-
rakter. Jednak prawdziwym 
hitem minionego roku są 
trójwymiarowe płytki i pane-
le ścienne. Mogą być zastoso-
wane na całej ścianie lub jej 
fragmencie. W połączeniu 
z delikatnym oświetleniem 
tworzą delikatny światłocień, 
który wprowadzi we wnętrzu 
przytulny klimat. Dodatkowo 
wykorzystanie takich paneli 
w kilku pomieszczeniach po-
może spoić całą koncepcję.
Miniony rok był – jak widać 
- różnorodny pod względem 
trendów w aranżacji wnętrz 
i ciężko wyłonić jeden domi-
nujący styl. /opr. raf/

Jak urządzić mieszkanie idealne
Po kupnie mieszkania 
stajemy przed dylema-
tem: jak je urządzić? 
W szukaniu inspiracji 
mogą pomóc nie tylko 
projektanci wnętrz, 
ale też różnego rodza-
ju publikacje: czasopi-
sma, katalogi, albumy 
i wiele innych. 

Ponad 170 m kw. – aż takiej powierzchni 
lokal może kupić 3-osobowa rodzina, któ-
ra całkowicie wykorzysta swoją zdolność 
kredytową. Haczyk tkwi w tym, że żeby 
móc się na tyle zadłużyć trzeba mieć około 
150 tys. zł gotówki na wkład własny i kosz-
ty transakcyjne.

Zdolność kredytowa trzyosobowej rodziny, 
w której dwie pracują i każda z nich otrzy-
muje „średnią krajową” wynosi obecnie 
455,4 tys. zł – wynika z szacunków Open Fi-
nance. Wartość ta jest medianą, a więc po-
łowa banków chciałaby modelowej rodzinie 
pożyczyć więcej, a połowa zaoferowałaby 
mniejszą kwotę. Do obliczeń przyjęto opty-
mistyczne założenia. Dług ma zostać zacią-
gnięty na 30 lat, kredytobiorcy mają dobrą 
historię kredytową i obecnie nie są zadłuże-
ni, a do tego rodzina skłonna jest skorzystać 
z dwóch dodatkowych produktów - rachun-
ku bankowego, na który będzie przelewane 
wynagrodzenie oraz karty płatniczej lub 
kredytowej. Kredytobiorcy wolą unikać 
ubezpieczeń czy programów regularnego 
oszczędzania.
Najwyższą zdolność kredytową dla modelo-
wej rodziny zadeklarowały Euro Bank, ING 
Bank Śląski i BGŻ BNP Paribas. Te banki 
byłyby na 30 lat skłonne pożyczyć ponad 
480 tys. zł. Na drugim biegunie uplasowały 
się BZ WBK i Bank Pocztowy, które bardziej 
zachowawczo podchodziły do możliwości 
finansowych klientów oferując im możli-
wość zadłużenia się na wyraźnie mniej niż 

400 tys. zł.
Przeciętne zarobki dwóch osób pracują-
cych powinny być więc wystarczające, aby 
w większości miast kupić lokal dla trzyoso-
bowej rodziny. Nawet w Warszawie, gdzie 
mieszkania są relatywnie drogie, rodzi-
na przy posiadanej zdolności kredytowej, 
mogłaby myśleć o zakupie 78-metrowego 
lokum. 
Ponad dwa razy większe mieszkanie moż-
na by kupić w takich miastach jak Katowi-
ce, Kielce, Łódź czy Zielona Góra. Diabeł 
jak zwykle tkwi jednak w szczegółach. Co 
do zasady kredyty są bowiem dziś udziela-
ne z 20-proc. wkładem własnym (połowę 
z tej kwoty można w części banków zastąpić 
ubezpieczeniem). Jeśli więc ktoś myślałby 
o zaciągnięciu kredytu na 455 tys. zł, musi 
mieć prawie 114 tysięcy w gotówce, aby 
mieć 20-proc. wkład własny kupując miesz-
kanie warte prawie 570 tys. zł. Co więcej 
gotówką trzeba będzie też pokryć koszty 
transakcyjne (podatek, opłaty notarialne, 
sądowe i prowizję pośrednika). To oznacza 
konieczność posiadania dodatkowych około 
35 tysięcy w gotówce. Łącznie rodzina mu-
siałaby więc dysponować kwotą prawie 150 
tys. zł, a wciąż są to pieniądze nieuwzględ-
niające kosztu odświeżenia lokalu czy jego 
wyposażenia.
Możliwości nabywcze trzyosobowej rodzi-
ny: w Gdańsku – 102,5 m2 (5 552 zł - prze-
ciętna cena transakcyjna używanego miesz-
kania za 1 m2); w Gdyni – 113 m2 (5 037 
zł). /raf/

Banki chcą pożyczyć więcej, niż potrzebujemy
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Dwuosobowa rodzina na mieszkanie wyda-
je rekordową kwotę około 550 zł miesięcz-
nie. Na ten cel wydajemy więc co czwartą 
złotówkę. 

Po „błogim okresie” deflacji koszty dachu 
nad głową rosną już od 7 miesięcy. Zasada 
jest taka, że utrzymanie, wyposażenie i pro-
wadzenie domu drożeją szybciej niż ogólny 
poziom cen (inflacja). Trudno się więc dzi-
wić, że koszty związane z dachem nad głową 
znowu zaczęły rosnąć, skoro rok 2017 przy-
niósł stanowczy powrót inflacji. Gdyby tego 
było mało, nawet w tak niedawnym okresie 
deflacji, czyli spadku ogólnego poziomu cen, 
dobra i usługi związane z domami i mieszka-
niami i tak przeważnie drożały. Okres „miesz-
kaniowej deflacji” trwał krócej niż rok. Jest to 
o tyle ważne, że wydatki na utrzymanie, wy-
posażenie i prowadzenie domu pochłaniają 
ponad 25% wydatków statystycznego obywa-
tela. Pod tym względem znajdujemy się w eu-
ropejskiej czołówce zajmując piąte miejsce 
w gronie krajów, w których na mieszkanie 
obywatele wydają największą część swoich 
pieniędzy.
- Co warto podkreślić, dane GUS nie 
uwzględniają kosztów kredytowych, mimo 
że dla wielu rodzin miesięczna rata to wyda-

tek pochłaniający sporą część domowego bu-
dżetu – mówi Bartosz Turek, analityk Open 
Finance. - W statystykach urzędu w bardzo 
ograniczonym stopniu uwzględniane są też 
zmiany ceny najmu mieszkań, ponieważ 
wielkość tego rynku jest w Polsce wciąż nie-
wielka, a GUS pokazuje jak zmieniają się 
ceny dóbr i usług, z których korzysta staty-
styczny obywatel. 
Uwzględnione są natomiast koszty ogrzewa-
nia i nośników energii (odpowiadają za 40% 
kosztów związanych z mieszkaniem), a po-
nadto m.in. wydatki na dostarczenie mediów, 
odprowadzenie nieczystości, zakup mebli, 
AGD, środków czystości czy remontów. 
Efekt? Od 7 miesięcy przeciętny koszt zwią-
zany z „dachem nad głową” znowu zaczął ro-
snąć. W tym czasie wydatki per capita wzro-
sły z poziomu 271,6 zł do 275 zł ustanawiając 
tym samym historyczny rekord. W ostatnim 
miesiącu wyraźnie podrożały nośniki ener-
gii (ustanowiono nowe taryfy dla energii 
elektrycznej i usług jej dystrybucji). Do tego 
więcej płacono za opał, gaz, energię cieplną, 
kanalizację, najem, wywóz śmieci, wodę czy 
towary i usługi związane z wyposażeniem 
i prowadzeniem gospodarstwa domowego – 
wynika z najnowszej publikacji GUS.
/raf/

Utrzymanie mieszkania znowu drożeje

Jednym z najważniejszych 
materiałów budowlanych 
jest beton. Aby ułatwić 
inwestorom złożenie za-
mówienia i ograniczyć do 
minimum konieczność szu-
kania dostawców, powstała 
platforma internetowa. 

Dzięki ZamowBeton.com 
zakup betonu staje się nie-
zwykle prosty, bez uciążliwej 
rejestracji. Wystarczy podać 
podstawowe informacje, ta-
kie jak: ilość, klasa potrzeb-
nego materiału, termin dosta-
wy oraz miejsce budowy. Na 
podstawie zgromadzonych 
danych, klient otrzymuje li-
stę ofert najbliżej położonych 
betoniarni i może wybrać tę, 

która najbardziej mu od-
powiada. Serwis umożliwia 
także wypożyczenie pompy 
do betonu z odpowiednim 
doborem długości wysięgni-
ka. Ostatnim krokiem jest 
dokonanie płatności, która 
jest jednocześnie potwier-
dzeniem złożenia zamó-
wienia. Taki sposób zapłaty 
jest bezpieczny zarówno dla 
klienta, jak i betoniarni. Daje 
pewność, że ustalona przy 
zamówieniu cena nie ulegnie 
zmianie. Zlecenie realizowa-
ne jest przez wybraną beto-
niarnię, a nabywca oszczędza 
cenny czas, który musiałby 
poświęcić na wyszukiwanie 
ofert oraz kontaktowanie się 
z betoniarniami.

ZamowBeton.com to pierw-
szy serwis umożliwiający 
betoniarniom pozyskiwa-
nie klientów w sieci. Uła-
twia dotarcie do nabywców 
betonu, którzy szukają in-
formacji głównie za po-
średnictwem internetu. Za-
mieszczenie swojej oferty 
w serwisie - po uprzednim 
kontakcie z firmą - jest cał-
kowicie bezpłatne. Beto-
niarnie same ustalają ceny 
materiałów. Podobnie jest 
z kosztem transportu, który 
zostaje automatycznie wy-
liczony na podstawie odle-
głości pomiędzy lokalizacją 
inwestycji klienta a lokali-
zacją wybranej betoniarni. 
/opr. raf/

Beton z.... internetu

Metraż mieszkania, jego lokalizacja i po-
bliska infrastruktura to nie jedyne czyn-
niki, które wpływają na komfort życia. 
Odgłosy dochodzący zza ściany potrafią 
skutecznie zakłócić odpoczynek i rodzin-
ny spokój. 

Hałas to przecież często nieuświadomiony 
powód zmęczenia i złego samopoczucia. 
Przyszli mieszkańcy powinni zatem zwró-
cić uwagę na to, czy budynek, w którym 
chcą kupić mieszkanie, wyposażony jest 
w odpowiednią izolację akustyczną klatek 
schodowych.  
Klatka schodowa jest miejscem, które nale-
ży szczególnie dobrze wytłumić na odgłosy 
kroków, ponieważ korzystają z nich wszy-
scy mieszkańcy. 
Właściwej akustyki klatek schodowych nie 
widać na pierwszy rzut oka, lecz to wła-
śnie dzięki niej możliwe staje się skuteczne 
tłumienie hałasów. Inwestując sporą sumę 
w nasze wymarzone mieszkanie, warto za-
pytać deweloperów, czy klatka schodowa 
została wyposażona w odpowiedni system 
izolacji akustycznej, który pozwoli zapobie-
gać przenikaniu niepożądanych dźwięków 
do mieszkań. Nie mamy również wpływu 
na zachowanie współdzielących z nami bu-
dynek mieszkańców. 

Nowa generacja łączników Schöck Tron-
sole to system składający się z sześciu 
produktów, zapewniających kompletne 
rozwiązanie akustyczne do klatek schodo-
wych w budownictwie wielorodzinnym. 
Mocuje się je bezpośrednio do schodów, 

eliminując tym samym ewentualne błę-
dy montażowe oraz mostki akustyczne. 
Elementy skutecznie izolują akustycz-
nie schody znajdujące się na klatkach 
schodowych. 
Elementy systemu izolacji akustycznej 
Schöck Tronsole posiadają aprobatę tech-
niczną wydaną przez Instytut Techniki 
Budowlanej. Typ T pozwala na oddzie-
lenie akustyczne biegu schodów od spo-
cznika, Typ F – oddziela bieg schodów 
prefabrykowanych od spocznika, typ Q – 
bieg schodów zabiegowych od ścian klatki 
schodowej, natomiast typ B – bieg scho-
dów od płyty fundamentowej lub stropu. 
Typ Z służy natomiast do akustycznego 
oddzielenia spocznika od ściany klatki 
schodowej, a typ L zabezpiecza szczeliny 
pomiędzy biegiem schodów i spocznikiem 
lub ścianą. Wszystkie typy wzbogacone 
zostały o podporę elastomerową, która za-
pewnia odpowiednią izolację akustyczną. 
/opr. raf/

Gwarancja 
ciszy i spokoju
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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

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

sZUKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

RÓŻNE

REGAl metalowy po wypieku z pie-
ca, tel. 694 642 709 

blAChY, stal do wypieku, 40x60, tel. 
694 642 709

sPRZEDAM segment 3 częściowy w 
tym witryna dąb 3x85 cm, cena 550 
zł, tel. 510 501 955

sPRZEDAM gazowy Junkiers, cena 
80.zł, tel. 510 501 955

sIANO, słoma w balotach 120x150, 
siano kostka z magazynu. Możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

DREwNO opalowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane,ułożone możliwy 
transport, tel. 506 250 477

PRAsA kostka masy FERGuSoN 1.40 
podbieracz.4.500 zł, tel. 506 250 477

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

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

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

sPRZEDAM ubranka dla dziewczyn-
ki, rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 505-567-
034

KUPIę militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu ii Woj-
ny Światowej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

sPRZEDAM rowerek treningowy or-
bitrek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sPRZEDAM działkę 1320 m2 z do-
mem w Łebczu, tel. 576 974 824

sPRZEDAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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

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

sPRZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddzielnych 
mieszkań, ul. Pontonowa 10, Gdynia, 
tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

jEsTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

sTARsZY, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

ZAMIENIę dom z działką 1320 m2 
w Łebczu na mieszkanie tel. 576 974 
824

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KUPIę mieszkanie za gotówkę, w 
trójmieście, do remontu, zadłużone, 
tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

sKUP aut kasacja pomoc drogowa 
auto części Wejherowo trójmiasto, 
tel. 789 345 593

INNE

EDUKACJA

lEKCjE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel 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

USŁUGI

UsŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504
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sZUKAsZ 
PRACOwNIKA?
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

wYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAt)
toWARZySKiE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZuKAM PRACy: EXP.PSP.

uSŁuGi: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAt)
NiERuChoMoŚCi SPRZEDAM: EXP.NSP.

NiERuChoMoŚCi KuPiĘ: EXP.NKU.

NiERuChoMoŚCi ZAMiENiĘ: EXP.NZA.

NiERuChoMoŚCi Do WyNAJĘCiA: EXP.NDW.

NiERuChoMoŚCi PoSZuKuJĘ WyNAJąĆ: EXP.NPW.

MotoRyZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MotoRyZACJA KuPiĘ: EXP.MKU.

MotoRyZACJA iNNE: EXP.MIN.

EDuKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘt ELEKtRoNiCZNy KoMPutERy: EXP.SKO.

SPRZĘt ELEKtRoNiCZNy tELEFoNy: EXP.STE.

SPRZĘt ELEKtRoNiCZNy iNNE: EXP.SIN.

RóŻNE: EXP.ROZ.

510 894 627
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bIURO 
RAChUNKOwE

w Wejherowie 
ZATRUDNI 

księgową ze znajomością 
kadr i płac. 
oferujemy

stabilne zatrudnienie, 
tel. 509 666 860

TWÓRZ 
gwe24.pl
razem z  nami!

NEKROLOGI 
I KONDOLENCJE
Przyjmujemy do czwartku godz. 14.

redakcja@expressy.pl    |    tel. 58 736 16 92

sPRZEDAM 
mydła włoskie 

Nesti Dante, 250 gram, 
różne zapachy, duży wybór, 

tel. 660 731 138

PROVIDENT - NOwOŚĆ!!!
bez obsługi domowej i terenowej
na przelew - niższe koszty
wiosenna pożyczka 
dla Przedsiębiorcy
do 30 000 bez zaświadczeń 
o zaleganiu ZUS i US
DOjEŻDŻAMY DO KlIENTA!!!
508-351-800  | 789-302-888

SKUP MONET,
ANTYKÓW
darmowa 
wycena
Gdynia, 
ul. 10 lutego 35a
tel. 794 415 490
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SiATKÓWKA | Szkoła 
Podstawowa nr 9 siatków-
ką stoi! Rumska szkoła 
udowodniła to po raz ko-
lejny, wygrywając turniej 
czteroosobowej siatkówki, 
który zorganizowała wraz 
z Powiatowym Zespołem  
Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejhero-
wie w swojej hali.

Mistrzostwa powiatu wejhe-
rowskiego, które odbyły się 

14. lutego, były eliminacją 
do półfinałów Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
W rywalizacji wzięło udział 
6 zespołów z całego powia-
tu. Różnicą w stosunku do 
tradycyjnej siatkówki jest 
to, że w odmianie „mini” gra 
się na krótszym i węższym 
boisku, oraz w mniej li-
czebnych, czteroosobowych 
składach.

Wygrał zespół gospodarzy. 

SP nr 9 pokonała najpierw, 
w meczach grupowych, Sa-
morządową Szkołę Podsta-
wową w Nowym Dworze 
Wejherowskim, potem SP 
Luzino, a w finale „dzie-
wiątka”, prowadzona przez 
Annę Brodacką okazała się 
lepsza od SP nr 3 w Redzie. 
Wysoki poziom prezento-
wany przez rumskie zawod-
niczki daje nadzieję na do-
bry wynik w wojewódzkich 
półfinałach. KG

w sKRóCIE

Zaczną się w piątek i po-
trwają do niedzieli – finały 
Mistrzostw Pomorza w Piłce 
Siatkowej Kadetek odbędą 
się w rumskiej hali MoSiR.

o mistrzostwo zagrają czte-
ry zespoły, które zmierzą 
się w jednej grupie i zagra-
ją systemem „każdy z każ-
dym”. Kadetki APS zmierzą 
się w piątek z Atomem trefl 
Malbork, w sobotę podej-
mą GKS Wieżyca, a w nie-
dzielę Energę Gedanię 
Gdańsk. 

Po sobotnich spotkaniach 
mistrzostw odbędzie się 
mecz ii ligi kobiet: APS Ru-
mia zagra w meczu ostat-
niej kolejki sezonu zasadni-
czego ze Spartą Warszawa. 
to o tyle ważny mecz, że od 
jego rezultatu może zależeć 
to, czy rumianki utrzymają 
7. miejsce w tabeli, które da 
prawo organizacji mini-tur-
nieju o utrzymanie.

siatkarskie finały
w Rumi

PIŁKA RĘCZNA | 
Szczypiorniści wracają do 
walki o punkty II ligi. Wej-
herowscy piłkarze ręczni 
jadą do Torunia walczyć 
o pierwsze zwycięstwo 
w 2017 roku. Przeciwni-
kiem będzie niżej notowa-
ny AZS UMK, który będzie 
chciał się zrewanżować 
za przegraną z Tytanami 
w ubiegłej rundzie.

Równo dwa miesiące prze-
rwy mieli wejherowscy 
szczypiorniści, ale teraz, jak 
zapewnia prezes klubu, Re-
migiusz Sałata, są gotowi do 
kolejnych meczów i chcą, 
aby nadchodząca runda była 
w wykonaniu Tytanów lep-
sza od jesiennej. W zespole 
wciąż są kontuzjowani gra-
cze, za to szeregi wejhero-

wian zasilił prawoskrzydło-
wy, Szymon Miler z Olimpii 
Bolszewo. Na 12 drużyn 
w lidze Tytani zajmują obec-
nie 8. miejsce. Rywal – AZS 
UMK Toruń zajmuje 11. 
miejsce w tabeli. W pierw-
szym meczu tych drużyn 
było 34:28 dla Tytanów.

-Jesteśmy w stanie wygrać 
z każdym, a także przegrać 
z każdym – mówi o nieobli-
czalności swojej drużyny 
Remigiusz Sałata.

Tytani zainaugurują rundę 
w sobotę o godzinie 15:00. 
KG

Tytani wznawiają sezon

PoLuB NAS
/GwE24.Pl

Turniej w mini piłce 
siatkowej dziewcząt

twórz razem z nami

Młode piłkarki 
powołane do kadry 
pomorza
Zawodniczki z Luzina oraz 
Bojana zostały docenione 
przez Pomorski Związek Pił-
ki Nożnej i otrzymały powo-
łania na mecz sparingowy 
pomorskiej kadry.

Powołania otrzymały: We-
ronika Lange i Nikola Kan-
kowska z GoSRit Luzino, 
a  także Monika Mierzejew-
ska i Anastazja Krampa z 
uKS Dragon Bojano. Mecz 
sparingowy Kadry Pomorza 
odbędzie się 26. lutego o 
14:15 w Gdyni.

Tenisiści stołowi 
wygrywają 
w Gdańsku
Występujący w iV lidze po-
morskiej tenisiści GoSRi-
t-u Luzino pokonali w 10. 
kolejce rezerwy AZS AWF V 
Gdańsk.
Luzińskim zawodnikom 
udało się odnieść ważne 
wyjazdowe zwycięstwo po 
niezwykle emocjonującym 
meczu. o ostatecznej wy-
granej w meczu zadecy-
dowały dwie wygrane gry, 
w których henryk Płotka 
i Dariusz Michalak w stosun-
ku 3:1 pokonali zawodni-
ków z Gdańska. Po 10. kolej-
ce spotkań drużyna z Luzina 
zajmuje 4. miejsce w tabeli 
iV ligi tenisa stołowego.

Zima powoli zmierza do 
końca i, ku radości kibi-
ców piłkarskich, już tylko 
kilka tygodni zostało do 
wznowienia rozgrywek 
w niższych ligach. Orkan 
Rumia i GOSRiT Luzino 
przygotowują się do rundy 
wiosennej i w sobotę zmie-
rzą się ze sobą.

Orkan Rumia, który wiosną 
będzie walczył o utrzyma-
nie w IV lidze dotychcza-
sowymi sparingami nie daje 
zbytnich powodów do opty-
mizmu. Zaczął bowiem od 
0-9 z Gryfem Wejherowo, 
następnie rumscy piłkarze 
zremisowali z nieco wyżej 

notowanym rywalem z IV 
ligi – Arką II Gdynia 1-1, 
a w zeszłą sobotę przegrali 
w MKS-em Władysławowo 
0-5. Wikęd/GOSRiT Luzino 
zimę spędził na fotelu lidera 
V ligi i niewykluczone, że 
w kolejnym sezonie zagra 
w jednej lidze z Orkanem. 
Pierwszy sparing podopiecz-
ni Grzegorza Lisewskiego 
przegrali 1-2 ze Stolemem 
Gniewino, a w drugim po-
konali 3-2 Anioły Garczego-
rze z IV ligi. Dla obu drużyn 
sobotnie spotkanie będzie 
zatem dosyć miarodajnym 
sprawdzianem, mimo że do 
meczów o punkty zostało 
jeszcze trochę czasu. KG

Orkan i GOSRiT sprawdzą 
swoją formę

W ubiegłą sobotę dwa ze-
społy GOSRiT Luzino 
2005/2006 rywalizowały 
na zawodach w Rumi i na 
Helu. 

Turniej piłkarski Równe Szan-
se, który odbył się w Helu 
miał charakter charytatywny 
– zebrane przez wolontariuszy 
pieniądze zostały przekazane 
Pomorskiemu Hospicjum dla 
Dzieci, a wszystkie zespoły 
(w tym GOSRiT) zajęły sym-

boliczne 1. miejsce.
W drugich zawodach – 
w Rumi – podopieczni Piotra 
Jasielskiego zajęli 8. lokatę. 
Najpierw GOSRiT minimal-
nie przegrał z reprezentacją 
Szkoły Podstawowej nr 9, 
i Bałtykiem Gdynia, potem 
wygrał z Błękitnymi Wejhe-
rowo, a następnie zremisował 
z Orkanem II Rumia. W ostat-
nim meczu luziński zespół 
poniósł pechową porażkę 
z Orłami Osowa.

Młody GOSRiT zagrał na dwóch turniejach
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RumiA | Za nami VIII 
Rumska Gala Sportu. Pod-
sumowano miniony rok, 
a najlepsi sportowcy, druży-
ny oraz trenerzy otrzymali 
nagrody.

W hali rumskiego MOSiR
-u zebrali się ci, którzy mieli 
swój wkład w rozwój sportu 
w mieście. burmistrz Rumi, 
Michał Pasieczny wręczał 
nagrody laureatom.
- Serdeczne gratulacje dla 
sportowców za wyniki i za 
ten pot wyciskany codziennie 
na treningach oraz podzięko-
wania dla sponsorów, którzy 
umożliwiają rozwój sportu – 
powiedział burmistrz rozpo-
czynając galę.
Przedstawione zostały wyda-
rzenia ubiegłego roku: m.in. 
konkursy tańca, aquathlon, 
Marcin Gortat Cup,, zawody 
MMA i K1, Złoty Tur Cup, 
a także wydarzenia charyta-
tywne oraz kulturalne.
/KG, raf/

sPONsOR ROKU 
(w nawiasie osoba 

odbierająca):

Okręgowe Przedsiębior-• 
stwo Energetyki Cieplnej 
Spółka z o.o. – sponsor 
klubu APS Rumia (Jolanta 
Ludwińska)
„OTLOGISTIC” S.A. • 
sponsor ATS Małe Trój-
miasto (prezes Jacek Klim-
czak)
Firma „EUROCAPITAL • 
24” Sp. z o.o. sponsor ATS 
Małe Trójmiasto (prezes 
Zarząd Dariusz Hrynckie-
wicz)
Firma F.H. „BORTEX „ • 
Sylwester Borkowski - 
sponsor klubu TRI - TEAM 
(współwłaściciel firmy Ma-
riusz Musiński)
DECATHLON Rumia - • 
sponsor ATS Małe Trój-
miasto i MOSiR (prezes 
ATS Jarosław Przyborow-
ski)
KAMIX Sp. j. PPH Zien-• 
kiewicz L.J. sponsor ATS 

Małe Trójmiasto (współ-
właściciel firmy Lidia 
Zienkiewicz)
BALTIC UNITED sp. z o.o. • 
Andrzej Trylski sponsor 
klubu TRI - TEAM (An-
drzej Trylski)
Gazeta Rumska (Emilia • 
Samulska)
BOB - Rollo - sponsor im-• 
prez sportowych MOSiR 
Rumia (współwłaściciel 
firmy Marian Bobrucki)
FAKO S.A. Rumia - spon-• 
sor imprez sportowych 
MOSiR Rumia i MKS 
ORKAN Rumia (dyrektor 
handlowy Krzysztof Ingie-
lewicz)
Bank Rumia Spółdzielczy - • 
Sponsor wydarzeń sporto-
wo - rekreacyjnych i kultu-
ralnych (dyrektor Wioletta 
Kośniewska)
Corleonis Sp. z o.o.S.K.A. • 
(właściciel firmy Arka-
diusz Ertel)

CAŁOKsZTAŁT 
DZIAŁAlNOŚCI 

NA RZECZ 
ŚRODOwIsKA 

sPORTOwEGO:

Rumski Klub Sportowy • 
Rumia. W tym roku klub 
obchodzi 20 - lecie dzia-
łalności. Pierwszym Pre-

zesem był: Leszek Przed-
pełski, trenerami klubu są: 
Tadeusz Pepliński, Maciej 
Szymański. Wychowanka-
mi klubu byli między inni: 
Magdalena Zdrojewska, 
Jakub Ciskowski, Marta 
Jeschke, Adam Falkow-
ski, Katerina Thomaidu, 
Aleksandra Dżugan, Joan-
na Walas, Joanna Dżugan, 
Alicja Doczekalska, Nina 
Piesik. Trenerem był rów-
nież Piotr Taube. 
UKS „SIÓDEMKA” Ru-• 
mia. W tym roku klub ob-
chodzi 20 - lecie działalno-
ści. Trenerzy i instruktorzy 
oraz działacze UKS „Sió-
demka” Rumia zajmują się 
szkoleniem dzieci i mło-
dzieży w biegu na orien-
tację. W roku 2016 roku 
trenowało 84 zawodniczek 
i zawodników. Efektem 
wieloletniej działalności 
klubu było przyznanie or-
ganizacji Mistrzostw Świa-
ta Juniorów w Biegu na 
Orientację. 

sPORTOwO 
- ARTYsTYCZNA 

PROMOCjA MIAsTA 
NA ARENIE 

MIęDZYNARODOwEj:

UKS MASTA DANCE. • 

Grupa CZAROWNICE 
reprezentująca Uczniow-
ski Klub Sportowy 
„Masta Dance” zdoby-
ły Mistrzostwo Europy, 
Wicemistrzostwo i 2 II 
Wicemistrzostwa w kate-
gorii contemporary show-
cases juveniles, jazz dance 
showcases juveniles.

sPORTOwA 
PROMOCjA 

MIAsTA RUMIA:

Gimnazjum nr 1. Za zaję-• 
cie II miejsca we Współ-
zawodnictwie Szkół Gim-
nazjalnych Województwa 
Pomorskiego

sPORTOwE 
wYDARZENIE ROKU:

Fundacja FOR DREAM. • 
Za organizację: II Pucha-
ru Świata Zawodowców 
w Armwrestlingu oraz II 
Pucharu Świata w Siłowa-
niu na Ręce Osób Niepeł-
nosprawnych.
Rugby Klub Arka Rumia. • 
Za pokazowy mecz Rugby 
na wózkach „z nami nie 
ma ograniczeń”.
MKS Orkan Rumia. Za or-• 
ganizację Festynu Sporto-
wo – rekreacyjnego z oka-

zji obchodów 40 - lecia 
działalności klubu. 
Akademia Tenisa stoło-• 
wego Małe Trójmiasto. Za 
organizację II Memoria-
łu Jerzego Zienkiewicza 
w tenisie stołowym.
Taneczny Klub Sportowy • 
CREATIVE DANCE. Za 
organizację Grand Prix 
Polski i IV Ogólnopolski 
Turniej o Puchar Burmi-
strza Miasta Rumi.

NAjlEPIEj 
ZAPOwIADAjąCY sIę 

sPORTOwIEC 
MŁODEGO 

POKOlENIA:

Zuzanna Sadowska. Za-• 
wodniczka Rugby Klub 
Arka Rumia, powołana 
do Kadry Narodowej Ko-
biet U16. Zdobyła II i III 
Miejsce Młodzieżowym 
Turnieju Beach Rugby 
Gdynia.
Weronika Konefka. Siat-• 
karka, czołowa zawod-
niczka młodziczek APS 
Rumia.
Natalia Młodak. Zawod-• 
niczka RKS Rumia, lek-
koatletka uprawiająca bieg 
200 metrów przez płotki.
Dawid Zawidowski. Za-• 
wodnik kickboxingu Klu-
bu Champion Gdańsk, 
srebrny medalista Pucharu 
Europy w kickboxingu.
Dominik Bielawa. Zawod-• 
nik TRI TEAM – uprawia 
pływanie na dystansach 
100 i 200 metrów sty-
lem klasycznym. Członek 
Kadry narodowej Pol-
ski juniorów młodszych. 
Zdobył srebrny i brązowy 
medal Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów Młodszych 
stylem klasycznym.
Grzegorz Żurek. Zawod-• 
nik UKS SIÓDEMKA, 
Mistrz Polski w biegu 
sztafetowym juniorów 
młodszych i w biegu dy-
stansowym M16. Członek 
Kadry Polski Juniorów.

DRUŻYNA ROKU:

Zespół młodziczek Aka-• 
demii Piłki Siatkowej 
Rumia. Zdobywczynie 
Mistrzostwa Polski Mło-
dziczek w Piłce Siatko-
wej.

sPORTOwA 
OsObOwOŚĆ ROKU:

Jolanta Król. Za cało-• 
kształt działalności na 
rzecz sportu i rekreacji, 
menager sportu z 30 - let-
nim stażem pracy w MO-
SiR, działacz SL SALOS 
Rumia od 21 lat.
Jan Nowicki. Pełniący • 

funkcję Dyrektora MOSiR 
Rumia od 29lat, Prezes 
TKKF „ORZEŁ” aktyw-
nie działający na rzecz 
rozwoju tenisa ziemnego 
w Rumi

NIEPEŁNOsPRAwNY 
sPORTOwIEC ROKU:

Konrad Krawczuk. Za-• 
wodnik Gdyńskiego Klu-
bu „Złoty Tur”, który 
zajął piąte miejsce w si-
łowaniu na lewą i prawą 
rękę w Pucharze Świata 
w siłowaniu na ręce Osób 
Niepełnosprawnych.

wYRóŻNIENIE 
sPECjAlNE:

Miejski Klub Sportowy • 
ORKAN RUMIA. Za 
awans drużyny piłki noż-
nej do IV ligi w sezonie 
2015/2016 

NAjlEPsZE 
sZKOŁY wE 

wsPóŁZAwODNIC-
TwIE sPORTOwYM 

sZKóŁ 
wOjEwóDZTwA 
POMORsKIEGO:

Szkoła Podstawowa nr 9. • 
Zajęła w punktacji Woje-
wódzkiej Szkół Podstawo-
wych 73 miejsce zdoby-
wając 79 punktów na 395 
sklasyfikowane szkół
Gimnazjum nr 1. Zajęło • 
w punktacji Wojewódz-
kiej Gimnazjów 2 miejsce 
zdobywając 245 punktów 
na 276 sklasyfikowanych 
szkół. Jest to największe 
osiągnięcie szkoły Rum-
skiej w tej punktacji.
Zespół Szkół Ponadgim-• 
nazjalnych Nr 1. Zajął 
w punktacji Szkół Ponad-
gimnazjalnych 25 miejsce 
zdobywając 66 punktów 
na 96 sklasyfikowanych 
szkół

NAjlEPsZY TRENER:

Tadeusz Gaweł - trener • 
ATS Małe Trójmiasto(te-
nis stołowy). Jego zawod-
nicy grają w II i III Lidze 
Tenisa Stołowego. Obec-
nie zajmują 1 miejsce II 
Lidze. Jego zawodniczka 
Magdalena Malek awan-
sowała do GP Polski.

NAjlEPsZY 
sPORTOwIEC:

Mateusz Rak - zawodnik • 
UKS „TRI – TEAM”(tria-
tlon). Klasa sportowa mi-
strzowska międzynarodo-
wa w triathlonie. Mistrz 
Polski w kategorii elita 
mężczyzn w sprincie.

Rumska Gala Sportu za nami

- Serdeczne gratu-
lacje dla sportow-
ców za wyniki i za 
ten pot wyciskany 
codziennie na 
treningach oraz 
podziękowania dla 
sponsorów, którzy 
umożliwiają rozwój 
sportu – powiedział 
burmistrz rozpoczy-
nając galę.
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wIęCEj O GRYFIE:

Faworytem była oczywiście 
występująca w Ekstraklasie 
Arka. Inna sprawa, że za-
ledwie kilkanaście godzin 
wcześniej żółto-niebiescy 
walczyli z Legią Warszawa 
o pierwsze punkty rundy 
wiosennej. Dlatego też trener 
gdynian, Grzegorz Niciński 
skorzystał ze swojej szero-
kiej kadry i wystawił tych, 
którzy w meczu z Mistrzem 
Polski nie wystąpili, lub we-
szli z ławki. W barwach Gry-
fa wystąpili: wypożyczony 
z Arki Dawid Tomczak, oraz 
Adrian Klimczak, który od 
lipca będzie piłkarzem gdyń-
skiego klubu.

W początkowej fazie meczu 
akcjom zdecydowanie bra-
kowało składu. Krzysztof 
Wicki z Gryfa przeprowadził 
w 27. minucie groźną indy-
widualną akcję i został po-
wstrzymany dopiero faulem. 
Rzut wolny wykonał Piotr 

Kołc, który uderzył pod po-
przeczkę i zmusił do sporego 
wysiłku Steinborsa. 
Po przerwie więcej było od-
ważnych akcji zaczepnych, 
ale i tak brakowało klarow-
nych sytuacji podbramko-

wych. W 51. minucie po ude-
rzeniu Michała Nalepy piłka 
minęła lewy słupek bramki. 
W 57. szybka kontra Gryfa 
zakończyła się wyłożeniem 
piłki do Łysiaka, który tech-
nicznym strzałem pokonał 

golkipera Arki. Nieco podob-
ną sytuację, tyle, że pod dru-
gą bramką, miała Arka – piłka 
trafiła do Sołdeckiego, jednak 
ten nie trafił z kilkunastu me-
trów w bramkę. Do końca 
meczu wynik nie uległ już 
zmianie i Gryf odniósł kolej-
ne zwycięstwo, znów zacho-
wując czyste konto.

Kibice powinni zarezerwować sobie sobotnie popołudnia 
– wtedy bowiem odbędą się wszystkie mecze na Wzgórzu 
Wolności w rundzie wiosennej.

Mecze domowe Gryf zainauguruje spotkaniem z obecnym li-
derem, Rakowem Częstochowa 11. marca o 15:00. Dwa tygo-
dnie później do Wejherowa przyjedzie inny zespół z czołówki 
– Odra Opole, a mecz rozpocznie się o 16:00. Wszystkie na-
stępne domowe mecze Gryfa będą zaczynać się o 17:00.

MECZE DOMOwE w sObOTYGryf wygrywa z Arką
PIŁKA NOŻNA | Na Narodowym Stadionie Rugby doszło do tradycyjnego już meczu Gryfa Wejherowo z Arką Gdy-
nia. Lepsi okazali się drugoligowcy, którzy dopiero przygotowują się do wznowienia rozgrywek. Na środku obrony znów 
z powodzeniem zagrał Piotr Kołc, którego trener Jarosław Kotas widzi na tej pozycji w kolejnych spotkaniach.

Przemysław Szur i Daniel Gór-
ski nie są już zawodnikami 
wejherowskiego klubu. Młodzi 
zawodnicy zostali zawodnikami 
drużyn z III ligi.

Obaj obrońcy w Gryfie grali od 
lata ubiegłego roku. 20-letni Szur 
w rundzie wiosennej reprezento-
wać będzie barwy GKS-u Przod-
kowo, zaś jego równolatek, Górski 
zagra w Pogoni Lębork. 
To odpowiednio trzeci i czwarty 

zawodnik, który opuścił Wzgórze 
Wolności. Cała czwórka to piłka-
rze, którzy przyszli poprzednim 
latem – oprócz Szura i Górskie-
go szeregi Gryfa opuścili wcze-
śniej Adrian Bednarski i Daniel 
Ciechański. Do klubu przyszedł 
Przemysław Kamiński (wcześniej 
Concordia Elbląg), oraz wrócił 
Krzysztof Wicki, który poprzed-
nią rundę spędził na wypożycze-
niu w KS Chwaszczyno. 
KG

ARKA GDYNIA 
– GRYF wEjhEROwO 
0-1, ŁYsIAK 57’

ARKA: Steinbors - Zbo-
zień, Stolc, Sołdecki, War-
cholak - Błąd (46’ Zaran-
dia), Waceba, Kakoko (61’ 
Chmielnicki), Nalepa, For-
mella (46’ Wojowski), tryt-
ko (46’ Siemaszko)

GRYF: Leleń (46’ Ferra) - 
Mońka, Kamiński, Kołc, 
Goerke (46’ Nadolski) - 
tomczak (46’ Wicki), Czer-
wiński, Łysiak, Klimczak - 
Wicon, Czychowski

KRZYsZTOF GRAjKOwsKI
k.grajkowski@expressy.pl

Dwóch obrońców poza Gryfem

Podopieczni Jarosława Kotasa kontynuują sparingi 
w Gdyni – po meczu z Arką czas na spotkanie z wy-
stępującym w III lidze Bałtykiem. Będzie to siódmy 
i przedostatni tej zimy mecz kontrolny żółto-czarnych.

Gdyński Bałtyk zajmuje 5. miejsce w tabeli, ale kto spojrzy 
na czub klasyfikacji III ligi, ten wie, że biało-niebiescy do 
lidera tracą bardzo niewiele (zaledwie 2 punkty do Soko-
ła Kleczew). Zespół Marcina Martyniuka przez większość 
rundy jesiennej przebywał w czołówce i najprawdopodob-
niej powalczy wiosną o awans do II ligi. Bałtyk miał nawet 
szansę zostać liderem po ostatniej jesiennej kolejce – zre-
misował jednak w Koszalinie z Gwardią. Niebiesko-biali 
mają zdecydowanie najlepszą obronę w III lidze – stracili 
zaledwie 11 goli w 17 meczach, zatem mecz w Gdyni to do-
bra okazja, by przetestować, jak atak wejherowian poradzi 
sobie przeciwko dobrze zorganizowanej defensywie.

Dla kilku piłkarzy Bałtyku mecz z Gry-
fem będzie okazją do spotkania 
z byłym klubem – w barwach 
wejherowskiego zespołu grali 
w przeszłości: Mateusz Kuzim-
ski, Filip Sosnowski, Krzysz-
tof Rzepa oraz Tomasz Bejuk.

Będzie to już siódmy sparing 
Gryfa. W sześciu dotychczaso-
wych meczach żółto-czarni spisują 
się naprawdę dobrze – odnieśli jedną 
porażkę, raz zremisowali i aż cztery razy 
wygrali. Jeszcze lepiej wygląda bilans bramkowy – 17 goli 
strzelonych i zaledwie 2 stracone.. Po meczu z Bałtykiem 
wejherowianie zagrają jeszcze 25. lutego z pierwszoligo-
wym Druteksem-Bytovią Bytów. Będzie to ostatni sparing 
Gryfa przed rundą wiosenną. KG

w sObOTę Z bAŁTYKIEM




