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MDK w lecie pracuje zu-
pełnie inaczej pracuje, niż 
przez pozostałą część roku 
- to czas wzmożonej pracy 
i największej ilości wyda-
rzeń, warsztatów, koncer-
tów, dodatkowych zajęć dla 
dzieci i młodzieży, itp. Wa-
kacje się niedawno skończy-
ły – jak pan ocenia miniony 
sezon letni?

- To był czas uczciwej, do-
brze wykonanej pracy. Od 
początku nastawiliśmy się na 
to, aby w godzinach przed-
południowych zaproponować 
dzieciom i młodzieży nieco 
inne zajęcia, niż poza sezo-
nem letnim. Dlatego warszta-
ty fotograficzne czy filmowe, 
zajęcia artystyczne i inne  re-
alizowane były w zmienio-
nej formie. Chcieliśmy, aby 
młodzi mieszkańcy naszego 
miasta mieli jak najbardziej 
zróżnicowane zajęcia, aby 
mieli jak najwięcej radości 
i rozrywki. 

Zajęcia dla dzieci i młodzie-
ży to nie wszystko. Odbyło 
się też wiele wydarzeń kul-
turalnych i rozrywkowych.

- Tak, przykładem takiego 
wydarzenia był II Międzyna-
rodowy Konkurs Kaszubskiej 
Sztuki Wizualnej Cassubia 
Visuales. Zakończył się wrę-
czeniem nagród i wystawą na-
grodzonych prac w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie. Włączyliśmy się też 
w przygotowania Światowych 

Dni Młodzieży (przyjmowali-
śmy gości z Włoch), zorgani-
zowaliśmy koncerty kameral-
ne w Parku Miejskim i kino 
pod gwiazdami. 

Przez ostatnie kilka lat Reda 
rozbudowała się, przyby-
ło mieszkańców. Na pewno 
była konieczność zarówno 
organizacji większej ilości 

wydarzeń kultu-
ralno-rozrywko-
wych, jak i rozbu-
dowy samej bazy 
Miejskiego Domu 
Kultury?

- Oczywiście. Mię-
dzy innymi dlatego 
dwa lata temu otwo-
rzyliśmy Fabrykę 
Kultury. Staramy 
się, aby przynaj-
mniej raz w mie-
siącu organizować 
koncerty znanych 
wokalistów i zespo-
łów. Jeszcze w tym 
miesiącu przed 
redzką publiczno-
ścią wystąpi Kasia 
Wilk, w paździer-
niku Marek Piekar-

czyk, w listopadzie 
Kasia Kowalska. Już teraz 
planujemy także koncerty, 
które odbędą się w przyszłym 
roku z okazji 50-lecia miasta. 

Oprócz tego organizujecie 
inne wydarzenia. Jakie?

- Jest tego sporo, choćby 
spotkania z planszówkami 

„Zgrana Reda”, na które za-
wsze przychodzi sporo osób, 
aby wspólnie pograć. Poza 
tym od września organizu-
jemy Teatrzyk Przedszkola-
ka (spotkania teatralne dla 
najmłodszych w niedzielne 
poranki – to też pełna sala, 
duże zainteresowanie). 

Jednak jedną z najistot-
niejszych kwestii w dzia-
łalności MDK jest praca 
z dziećmi i młodzieżą...

- To praca najmniej spekta-
kularna, najmniej zauważal-
na. Jest u nas wiele sekcji– 
począwszy od Artystycznej 
Bajaderki (czyli zajęć pla-
stycznych), poprzez zajęć 
z ceramiki, naukę tańca, aż 
po lekcje gry na gitarze czy 
perkusji, Działa też orkie-
stra dęta, sitodruk, rysunek 
studyjny, fotografia.... Tego 
jest cała masa. Szczególnie 
cieszy nas, że przekrój wie-
kowy jest bardzo duży. Cie-
szą nas też sukcesy osiągane 
przez uczestników naszych 
zajęć, jak choćby pierwsze 
miejsce w konkursie cera-
micznym. 

To wszystko świadczy 
o tym, że wasza działalność 
jest potrzebna. Czy miesz-
kańcy chcą przychodzić, 
uczestniczyć w zajęciach 
i wydarzeniach?

- Kiedy tylko rozpoczęły się 
zapisy na zajęcia jesienne, to 
telefony rozgrzewały się do 
czerwoności. Zajęć jest i bę-
dzie realizowanych bardzo 
dużo. 

Czy zatem nie brakuje wam 
miejsca, czy jest koniecz-
ność rozbudowy bazy loka-
lowej?

- W tym miejscu muszę pod-
kreślić dobrą współpracę 
z Zespołem Szkół nr 1, gdzie 
w razie potrzeby odbywają 
się zajęcia czy wydarzenia. 
Na co dzień w sali kame-
ralnej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji prowadzi-
my też zajęcia. W przyszłości 
planujemy rozbudowę MDK, 
na razie jesteśmy na etapie 
projektu. Chcielibyśmy na 
ten cel pozyskać środki z Mi-
nisterstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.  

Kulturalnie i rozrywkowo w Fabryce
WYWIAD | Z Tomaszem Wiśniewskim, dyrektorem Fabryki Kultury (Miejskiego Domu Kultury) w Redzie, rozmawia Rafał Korbut. 

Projekt, którego integralną czę-
ścią były zagraniczne wyjazdy 
i szkolenia, realizowany był 
w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 
i współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Wyjazdy nauczy-
cieli odbywały się w trzech tu-
rach: we wrześniu 2015 r., na 
przełomie lutego i marca 2016 
r. i ostatnia w sierpniu tego 
roku.
Były to intensywne szkolenia: 
dwutygodniowe dla nauczy-
cieli języka angielskiego oraz 
szkolenie jednotygodniowe dla 
wicedyrektor Celiny Tańskiej 
z zakresu nowoczesnego zarzą-
dzania. 
Szkolenia dla kadry anglistów 
obejmowały zagadnienia z za-
kresu efektywnego nauczania 

języka (gramatyki, słownic-
twa), planowania lekcji, sto-
sowania technologii informa-
cyjnej, wymowy i czterech 
sprawności językowych. Na-
uczyciele otrzymali wskazów-
ki do szerszego stosowania 
metody CLIL (uczenie innych 
przedmiotów za pomocą ję-
zyka angielskiego), uczyli się 
słownictwa w zaawansowa-
nym kontekście kulturowym 
(np. lekcje o pubach i Camden 
Town). Mieli również okazję 
podnosić kompetencje w zakre-
sie zarządzania zasobami ludz-
kimi i doskonalić stosowanie 
technik motywacyjnych. 
Ponadto obserwowali brytyj-
skich nauczycieli w pracy i bli-
żej zapoznali się z systemem 
edukacyjnym w Wielkiej Bry-
tanii. /opr. raf/
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Szkolili się i zwiedzali Londyn
WEJHEROWO | Niedawno zakończył się ostatni wyjazd 
szkoleniowy nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 4. Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje i pozna-
wali zachodni system edukacji.



3|Piątek, 16 września 2016gwe24.pl/aktualności

REKLAMA                                                             3/2016/DB

W Rumi ruszyło głosowanie 
w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. Potrwa do 25 wrze-
śnia tego roku. Dodać należy, 
że jest to budżet i głosowanie 
„metropolitalne”. Podobnie, 
jak poprzednio, wszystko 
odbywa się we współpracy 
z Gdańskiem, Gdynią i Sopo-
tem – wspólny jest harmono-
gram oraz elementy promo-
cji. 
Dotychczas w ramach dwóch 
edycji BO wyłoniono 26 pro-
jektów. Na ich realizację prze-
znaczono ponad 3,5 mln zł. 
- Gorąco zachęcam do gło-
sowania w Budżecie Oby-
watelskim – mówi Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. - 
Wspólnie zdecydujemy, jakie 
inicjatywy będziemy realizo-
wać w 2017 roku.
- Formuła proponowana tym 
razem jest o tyle ciekawa, 
że oddać głos może każdy, 
bez względu na wiek – pod-
kreśla Marcin Kurkowski, 
zastępca burmistrza Rumi. 
- Każdy mieszkaniec odda-
je de facto podwójną liczbę 
głosów. Proszę sobie wyobra-
zić 3-osobową rodzinę, gdzie 
jest małe dziecko. Mają do 
dyspozycji 6 głosów. Jest to 
wymierna liczba, która może 
mieć wpływ na to, że ten, 
a nie inny projekt zostanie 
wytypowany do realizacji.
Projekty mają charakter in-
westycyjny lub prospołeczny. 
W pierwszym przypadku do-
tyczą powstania nowej inwe-
stycji w mieście lub remontu 
już istniejącej - takiej, jak 
jezdnie, chodniki, parkingi, 
parki, skwery, place zabaw, si-

łownie zewnętrzne i inne. Na-
tomiast projekty prospołeczne 
dotyczą wydarzeń takich, jak 
koncerty, festyny, pikniki, za-
jęcia dla dzieci i młodzieży, 
dorosłych, seniorów. 
Kwota przeznaczona na reali-
zację wszystkich projektów 
wynosi 1,5 mln zł (1,3 mln 
zł na projekty inwestycyjne 
i 200 tys. zł na projekty pro-
społeczne). 
Żeby zagłosować, wystarczy 
wejść na stronę internetową: 

budzetobywatelski.rumia.eu, 
podać pesel, imię ojca oraz 
matki potwierdzić, że jest się 
mieszkańcem Rumi. Następ-
nie należy wybrać po jednym 
projekcie z listy inwestycyjnej 
i prospołecznej (czyli w sumie 
dwa) i kliknąć „Głosuj”.  
Głosowanie odbywa się przez 
internet. Brak komputera, czy 
dostępu do internetu nie jest 
przeszkodą. Głos można bo-
wiem oddać w Stacji Kultura, 
filiach Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, Urzędzie Miasta 
Rumi, czy mobilnych punk-
tach do głosowania. Punkty 
te pojawiają się w różnych 
częściach miasta, np. pod-
czas wydarzeń gromadzących 
mieszkańców. Urzędników 
z przenośnymi komputerami 
można się spodziewać m. in. 
w MDK, na dworcu, targowi-
sku, czy w Porcie Rumia. 
- Dzięki Budżetowi Obywa-
telskiemu miasto realizuje te 
projekty, które mieszkańcy 

uważają za najbardziej po-
trzebne – uważa Ariel Sinicki, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Rumi. -  Zbudowano 
z jego środków wiele boisk 
sportowych, placów zabaw, 
chodników, miejsc parkingo-
wych itp. Zachęcam do udzia-
łu w glosowaniu.
Pierwsze dni pokazują, że lu-
dzie głosują chętnie.
- Możemy jako mieszkańcy 
mieć wpływ na to, jakie zmia-
ny zachodzą w naszym mie-

ście – mówi pan Maciej, któ-
ry oddał głos w MDK. - Tym 
samym władze miasta mają 
dane i dokładnie wiedzą, co 
w pierwszej kolejności zro-
bić.
Wyniki ogłoszone zostaną 
podczas II Gali Budżetu Oby-
watelskiego, która odbędzie 
się 13 października w rum-
skim Multikinie. Wówczas 
poznamy zwycięzców i do-
wiemy się, które projekty  tra-
fią do realizacji. Rafał korbut

Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim
RUMIA | Ruszyło głosowanie na projekty do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Jest w czym wybierać, bowiem pro-
jektów inwestycyjnych jest aż 31, zaś prospołecznych – 11. Głosowanie jest bardzo proste.
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Dlaczego warto przyjść 
25 września do Filharmo-
nii Kaszubskiej? Ponieważ 
Siódme chichoty to jeden 
bilet na program składający 
się z dwóch występów! 

Pierwszym z nich jest Ka-
baret Młodych Panów wy-
wodzący się z Rybnika, lecz 
doprowadzający do łez – ze 
śmiechu oczywiście – pu-
bliczność zarówno w kraju, 
jak i poza jego granicami. 
Ich społeczno-obyczajowy 
humor z dużą dawką ironii 
i dystansu do tego co aktu-
alnie się dzieje sprawia, że 
zyskują nie tylko coraz szer-
sze grono wiernych fanów, 
ale także uznanie krytyków. 
Zdobyli najwyższe laury we 
wszystkich liczących się 
konkursach i festiwalach 
kabaretowych z RYJKIEM 
i PAKĄ na czele.

Drugi to kielecki Kabaret 
z Konopi. Grupa występuje 
od 2004 roku i znana jest 
z takich skeczów, jak ZUS, 
Internet, Spowiedź czy 
KOKSu. Przez lata zdoby-
wał doświadczenie wystę-
pując niemal na wszystkich 
festiwalach i przeglądach 
kabaretowych w kraju. 

Siódme chichoty
WEJHEROWO | Jesień w Wejherowie nigdy nie była tak radosna! Filharmonia Kaszub-
ska gościć będzie dwa kabarety, które wycisną z publiczności „Siódme chichoty”. 

Przez wiele lat fundamentem 
grupy był Krzysztof Kubalski 
i Norbert Orłowicz. W 2012 

roku do stałego składu dołą-
czył Radosław Kielch.

/red/

Zdrowy tryb życia i zdrowe od-
żywianie cieszy się coraz więk-
szą popularnością. Dowodem na 
to może być ogromna ilość osób, 
która odwiedziła Gabinet Die-
tetyczny „Sylwetka” w Redzie, 
który świętował swoje urodziny. 
Atrakcji dla odwiedzających 
przygotowano tego dnia mnó-
stwo. Każdy mógł dowiedzieć 
się, jak powinien się odżywiać 
i jak zrzucić zbędne kilogramy 
podczas konsultacji z doświad-
czonym dietetykiem mgr inż. 
Aleksandrą Bigott. Pani Alek-
sandra nie tylko udzielała rad, ale 
również dokonywała pomiarów 
składu masy ciała na profesjonal-
nym sprzęcie medycznym (ana-
liza zawartości tkanki tłuszczo-
wej, płynów ustrojowych, masy 
mięśniowej, masy kostnej, wieku 
metabolicznego). 
Ponieważ optymalna waga to 
nie wszystko, by zagwarantować 
zdrowie i dobre samopoczucie, 
odwiedzający mogli skorzystać 
także z porad innych specjali-
stów. Przeglądy stomatologiczne 
i porady dentystyczne wyko-
nywała lekarz stomatolog Gra-
cjana Zarembo ze Stomatologii 

Rodzinnej w Rumi, konsultacje, 
masaże stóp i zabiegi oxybrazji 
- podolog i kosmetyczka z Cen-
trum Zdrowych Stóp Isabel, zaś 
o dłonie wszystkich gości zadba-
ła Karolina Turek-Rudnik z firmy 
Colway International, doświad-
czony menager z zakresu profi-
laktyki zdrowia. 
Panie i Panowie nie kryli zachwy-
tu. Goście podkreślali, że podczas 
wizyty mieli okazję dowiedzieć 
się wielu rzeczy dotyczących 
zdrowia, urody i racjonalnego 
odżywiania się w bardzo miłej 
atmosferze. Odwiedzający zwró-
cili też uwagę na profesjonalizm 
specjalistów i nowoczesny sprzęt 
diagnostyczny i zabiegowy. Wie-
le osób zadeklarowało, że będzie 
stałymi gośćmi dietetyczki pani 
Aleksandry Bigott. Bo przecież 
każdy moment jest dobry, żeby 
zadbać o swoje zdrowie, dobre 
samopoczucie i ładną sylwetkę. 

/raf/

Gabinet dietetyczny „Sylwetka” świętował urodziny
REDA | Bezpłatne porady z zakresu dietetyki, kosmetyki i dentystyki, konsultacje ze specjalistami, możliwość zapoznania 
się z zasadami zdrowego trybu życia, a przede wszystkim ogromne zainteresowanie mieszkańców – tak wyglądał jubileusz 
Gabinetu Dietetycznego „Sylwetka” w Redzie. 

GabiNet dietetyczNy 
„SylWetka” 
ul. Jana Brzechwy 12 , Reda
mgr inż. Aleksandra Bigott
Tel: 728-432-003
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oGŁoSZEnIE
BuRmIStRZA mIAStA RumI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz 
Zarządzenia Nr 834/380/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 08.09.2016r. 
informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomości poło-
żone w Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczo-
ne do dzierżawy w formie bezprzetargowej:

część działki nr 117 przy ul. Ślusarskiej, na cele działki przydomowej •	
– zieleń ozdobna oraz na cele szopki. 
część działki nr 36/35 przy ul. Kościuszki, część działki nr 215/2 przy •	
ul. Różanej, część działki nr 586/12 w rejonie ul. Kilińskiego, część 
działki nr 145 przy ul. Stolarskiej, część działki nr 217/4 przy ul. Ró-
żanej, część działki nr 182/4 przy ul. Młyńskiej, działka nr 212/1 oraz 
część działki nr 211/1 przy ul. Różanej, działka nr 35/7 przy ul. Grun-
waldzkiej, na cele działki przydomowej zieleń ozdobna,
część działki nr 239/3 przy ul. Tysiąclecia, na cele transportowe,•	
część działki nr 109/2 przy ul. Lipowej, na cele handlowe,•	
część działki nr 31 przy ul. Kazimierskiej, na cele działki przydomowej •	
– uprawa warzyw oraz na cele szopki,
część działki nr 79/6 oraz działka nr 81/4 przy ul. Dąbrowskiego, na •	
cele działki przydomowej zieleń ozdobna oraz na cele transporto-
we,

OGŁOSZENIE                                        248/2016/DB
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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. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl.

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

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

w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie pomorskim.

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                203/2016/DB

oGŁoSZEnIE
BuRmIStRZA mIAStA RumI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. 
zm.) oraz Zarządzenia Nr 831/377/2016 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 7 września 2016 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Mia-
sta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony zo-
stał wykaz obejmujący lokal użytkowy położony w Rumi przy ul. 
Dąbrowskiego 10B/1, stanowiący własność Gminy Miejskiej Ru-
mia, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz dotychczasowego najemcy.

BuRmIStRZ mIAStA RumI 
oGŁASZA nABóR nA woLnE 

StAnowISkA PRAcy:
1) od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Urbanistyki i Ar-
chitektury w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) Inspektora w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej 
Wydziału Rozwoju Miasta w pełnym wymiarze czasu pracy.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

Do zdarzenia doszło na po-
czątku tego miesiąca. Panie, 
idąc do pracy, zauważyły 
dziewczynkę zwisającą z bal-
konu na drugim pietrze bloku. 
Jedna z pań udała się do blo-
ku, by spróbować dostać się 
do mieszkania. Druga aseku-
rowała dziecko przed budyn-
kiem i zdążyła je złapać, gdy 
spadało. 

Obie panie - Iwona Gawryś 
i Paulina Niewiadomska – za 
bohaterską postawę zostały 
nagrodzone przez Michała 
Pasiecznego, burmistrza Rumi 
i Ariela Sinickiego, przewod-
niczącego Rady Miejskiej 

Rumi. Podczas nadzwyczajnej 
sesji   rady miasta otrzymały 
nagrodę za szczególne dzia-
łanie na rzecz bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego 
w mieście.  
- Jest to bez wątpienia postawa 

godna naśladowania – mówi 
mł. insp. Ireneusz Szmurło, 
komendant Komisariatu Po-
licji w Rumi. - Nieczęsto się 
zdarza, by ktoś brał udział 
w takim zdarzeniu i tak przy-
tomnie zareagował. Miło jest 

widzieć, że są ludzie, którzy 
nie boją się zaryzykować 
wszystkiego, by udzielić ko-
muś pomocy. Z taką postawą 
spotykam się po raz pierwszy. 
Gratuluję!

/kor/

Uratowały dziecko i dostały nagrodę
RUMIA | Prawdziwej tragedii udało się uniknąć dzięki bohaterskiej postawie dwóch 
rumskich przedszkolanek. Kobiety uratowały 5-latkę, która spadła z balkonu. 

Obie panie - Iwona Gaw-
ryś i Paulina Niewia-
domska – za bohaterską 
postawę zostały nagro-
dzone przez Michała 
Pasiecznego, burmistrza 
Rumi i Ariela Sinickiego, 
przewodniczącego Rady 
Miejskiej Rumi.

GM. WEJHEROWO | 
Już po raz trzeci w Gminie 
Wejherowo odbędzie się 
Ogólnopolski Plener Ma-
larsko-Rzeźbiarski, pod 
patronatem starostwa po-
wiatowego.

Plener ma na celu  ukazanie 
urody i piękna krajobrazu po-
wiatu wejherowskiego, popula-
ryzację sztuki malarskiej i rzeź-
biarskiej, integrację środowiska 
twórców artystycznych, wy-
mianę doświadczeń i nawiąza-
nie przyjaźni oraz  rozwijanie 
i pogłębianie doświadczeń 
i zainteresowań artystycznych. 
Wydarzenie to ma również na 
celu zbliżenie przeciętnego 
widza do świata artystyczne-
go, pokazanie mieszkańcom 
na żywo pracy artystów, dlate-
go też przez cały czas trwania 
pleneru drzwi Dworku Drze-
wiarza w Gościcinie, przy ulicy 
Drzewiarza 2, gdzie odbywa się 
plener, będą otwarte dla wszyst-
kich zainteresowanych. 
Plener odbędzie się w dniach 
od 25 do 30 września. 
W plenerze wezmą udział ar-
tyści: Barbara Wojtanowska 
- uprawia malarstwo olejne, 
akwarele, akryl i pastel; Broni-
sław Melzer - pierwsze kroki 
stawiał w technice akwarelo-
wej, natomiast z biegiem lat 

jego obrazy były coraz częściej 
i odważniej malowane olejem; 
Piotr Golla – rzeźbi, inspiracją 
jest morze i tematyka religijna; 
Joanna Kowalska - zajmuje się 
malarstwem olejnym i akrylo-
wym; Maciej Tamkun –  ko-

misarz artystyczny 
pleneru, artysta 
malarz, emeryto-
wany nauczyciel, 
historyk, teolog 
i pedagog. Artysta 
z 41-letnim stażem, 
ilustrator książek 
i poeta; Maciej 
Grzelak - po  60 
latach postano-
wił spełnić swoje 
marzenia okresu 
przedszkolnego 
i od 6 lat uczestni-

czy w zajęciach artystycznych; 
Małgorzata Krause - ceramik 
i zdobnik. Maluje  na cerami-
ce, szkle, płótnie, wykonuje 
wydmuszki; Marek Zagórski 
- wykonuje prace rzeźbiarskie, 
repliki mebli gdańskich, zega-
rów. Specjalizuje się w sztuce 
sakralnej; Mieczysław Woź-
niak – wykonywanie rzeźb 
sakralnych, historycznych, 
postaci związanych z ginący-
mi zawodami; Robert Wyskiel 
- zajmuje się rzeźbą w drew-
nie; Urszula Zimorska - ma-
luje głównie techniką olejną, 
zajmuje się również sztuką 
użytkową - techniką decoupage 
a także malowaniem na szkle; 
Wadysław Weremko – rzeźbi, 
początkowo małe figurki, od 
niedawna również duże formy; 
Zdzisław Karbowiak – malu-
je w technice olejnej a także 
pastelami; Zenon Pląskow-
ski – jego obrazy brały udział 
w wystawach zbiorowych i in-
dywidualnych; Alina Żywicka 
- malarstwo, oleje.

/raf/

Piękno powiatu 
w malarstwie i rzeźbie
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Cztery 
ściany 
to za 
mało!
Samo mieSzkanie to nie 
wszystko - dziś klientom nie 
wystarczają cztery ściany 
i sufit. oczekują zagospo-
darowanego, estetycznego 
otoczenia, małej infrastruk-
tury, dobrych dróg dojazdo-
wych i wielu innych rzeczy. 
deweloperzy muszą się więc 
starać, by zaspokoić coraz 
większe wymagania. 
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BHP i p.poż. 
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Jak dodać 
stylu 

łazience?
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Przedsiębiorstwo jest 
dziełem asp. poż. Marii 
Rzepińskiej. Początko-

wo MAWI był to nieduży ser-
wis sprzętu gaśniczego. Póź-
niej firma rozpoczęła sprzedaż 
sprzętu i wyposażenia gaśni-
czego, następnie wprowadziła 
do oferty artykuły BHP. 
- Kolejnym ważnym krokiem 
było stworzenie własnego 
warsztatu, który mogliśmy 
unowocześnić i wyposażyć, co 
wiązało się z podwyższeniem 
jakości oferowanych przez nas 
usług i poprawę warunków 
pracy – wyjaśnia  Maria Rzepińska, 
właścicielka firmy. - Posiadając wła-
sny lokal mamy możliwość prowa-
dzenia specjalistycznych szkoleń. 
Przez kolejne lata działalności firma 
rozwinęła się. Rynek przez lata ule-
gał wielu zmianom, w myśl których 
firma dostosowywała się, spełniając 

rosnące z czasem potrzeby i oczeki-
wania  klientów. W trakcie zmienia-
jących się wielokrotnie przepisów 
p.poż. właścicielka i pracownicy 
musieli wyjść naprzeciw temu pro-
blemowi i służyć szeroko pojętym 
doradztwem i dostosowaniem usług 
do nowych wymagań.
Obecnie MAWI jest jedną z najwięk-

szych firm w branży p.poż i BHP na 
rynku, zapracowała sobie na zaufanie 
klientów. 
- Do sukcesu nie ma żadnej windy, 
trzeba iść po schodach – podsumo-
wuje Maria Rzepińska. - Wymienia-
jąc w kilku słowach, co składa się 
na poszczególne ich stopnie, byłyby 
to na pewno: rzetelność, solidność, 

uczciwość, stabilność 
cen, zaufani pracownicy, 
profesjonalne doradztwo 
i wszystko to, co gwarantuje 
zadowolenie klientów. A je-
śli klient jest zadowolony 
z naszych usług to później 
będzie do nas wracał. Ni-
ska cena nie jest jedynym 
wyznacznikiem sukcesu – 
często ważniejsza jest jakość 
świadczonych usług, wiedza 
pracowników, fachowość. 
To wszystko też ma swoja 
wartość. Dlatego wielu 
klientów woli zapłacić nieco 

więcej, ale nie mieć później problemu 
np. z serwisem. My przez te lata wy-
pracowaliśmy sobie znakomite kon-
takty z producentami sprzętu, dlatego 
teraz możemy zaoferować zarówno 
konkurencyjne ceny, najwyższą ja-
kość i pełen zakres serwisowania 
przez całą dobę oraz doradztwa.

Kompleksowa obsługa 
w zakresie BHP i p.poż. 
kompleksowa ob-
sługa, doradztwo 
w zakresie zabez-
pieczenia i profi-
laktyki p.poż. i bhp 
oraz szeroki wybór 
profesjonalnego 
sprzętu oferuje 
działająca już od 25 
lat firma p.p.h.u. 
mawi mieszcząca 
się w redzie. 

P.P.H.U. MAWI
Reda, ul. Cechowa la
Warsztat: Reda, ul. Rzeczna 2a
tel. 58 678-50-36
tel./fax 58 678-50-44
tel. kom. O 501-077-234

REKLAMA                                                                                                22/2016/PS
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Cztery ściany to za mało!
samo mieszkanie to nie wszystko - dziś klientom nie wystarczają cztery ściany i sufit. oczekują 
zagospodarowanego, estetycznego otoczenia, małej infrastruktury, dobrych dróg dojazdowych 
i wielu innych rzeczy. deweloperzy muszą się więc starać, by zaspokoić coraz większe wymagania. 

Skończyły się czasy, gdy 
każde mieszkanie było 
niemal natychmiast 

sprzedawane. Klienci, mając 
duży wybór, stali się bar-
dziej wymagający. Oczekują 
zapewnienia dodatkowego 
bezpieczeństwa, wspólnych 
terenów i miejsc rozryw-
kowych i sportowych (np. 
siłownia, ogród, plac zabaw, 
itp.), kupując mieszkanie 
sprawdzają, co znajduje się 
w pobliżu, czy blisko są skle-
py, dogodny dojazd, dobre 
drogi, przedszkola, szkoły, 
itd. 
Jak zatem deweloperzy za-
spokajają te potrzeby klien-
tów? Czy projektując i budu-
jąc kolejne osiedla biorą pod 
uwagę te dodatkowe elemen-
ty, które dla kupujących stały 
się bardzo istotne?

JUStyNa GlazaR
Kierownik Centrum Promocji
Grupa Inwestycyjna Hossa SA:

- Poszukiwanie mieszkania często zaczyna się od wyboru odpo-
wiedniej lokalizacji, z której droga dotarcia do centrum miasta 
nie jest dłuższa niż 15 minut. Istotnym czynnikiem jest rozwinięta 
infrastruktura drogowa i zapewniona komunikacja miejska. W naj-
bliższym otoczeniu powinny funkcjonować podstawowe sklepy 
i usługi, placówki edukacyjne i gabinety lekarskie.
Nowoczesne osiedla przyszłości to przemyślana przestrzeń miej-
ska z wydzielonymi strefami na mieszkalną i publiczną, z miejskimi 
skwerami z handlem i usługami oraz terenami do rekreacji. Do-
brym przykładem przestrzeni o miejskim charakterze jest realizo-
wane przez Hossę osiedle Wiczlino - Ogród z kameralną zabudo-
wą, nowoczesną architekturą i praktyczną pierzeją usług, zadbaną 
zielenią oraz zewnętrznymi miejscami parkingowymi. Wszystkie 
budynki dysponują podziemną halą garażową połączoną z pozo-
stałymi kondygnacjami cichobieżną windą.

JUlia ŁaSzkieWicz, 
członek zarządu 
EKOLAN S.A.:

- Już wiele lat temu, rozpoczynając budo-
wę gdyńskich Apartamentów na Polanie, 

wiedzieliśmy, że o wyjątkowości tej inwe-
stycji zdecyduje – obok lokalizacji, klasy archi-

tektury i jakości realizacji – pomysł na aranżację jej plenerowej 
części. Powstał wewnętrzny ogród ze ścieżkami spacerowymi 
i miejscami wypoczynku, bez ruchu samochodowego, który 
został skierowany do podziemnych hal garażowych. Na uboczu 
osiedla jest boisko sportowe do dyspozycji mieszkańców. 
Podobne myślenie towarzyszyło nam przy realizacji gdańskiego 
osiedla Talosi, inspirowanego stylem skandynawskim. Z myślą 
o dzieciach przygotowaliśmy coś wyjątkowego: edukacyjną 
strefę zabaw Kids Club, znajdującą się w budynku i dostępną dla 
mieszkańców. Na osiedlu będzie również zaaranżowana strefa 
piknikowa, w której mieszkańcy będą mogli urządzić piknik dla 
rodziny i przyjaciół.
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Portal GLE24.PL razem 
z firmą Leroy Merlin w 
Rumi niebawem ogłosi 
konkurs w którym do 
wygrania będą ciekawe 
nagrody. Śledźcie nasz 
profil gle24.pl i portal 

gle24.pl by nie przegapić 
okazji do wzięcia udziału 
w zmaganiach. 
Oprócz satysfakcji z wy-
granej czekać będą na Was 
atrakcyjne nagrody!
(KP)

Już wkrótce 
– atrakcyjny 
konkurs

REKLAMA                                                                                                  8/2016/PS

W zamkniętej czterema ścia-
nami przestrzeni tkwi ogrom-
ny potencjał aranżacyjny. 
Wbrew pozorom wystarczy 
niewiele wysiłku aby stworzyć 
centymetry pełne niezwykłych 
doznań.
Podczas urządzania pokoju 
kąpielowego często zapo-
minamy, że oprócz wygody 
potrzebujemy czegoś więcej. 
Tylko w pięknie prezentują-
cym się wnętrzu prawdziwie 
odpoczywamy. Mówiąc odrobinie 
kolokwialnie w zgranej stylizacji nic 
nam nie przeszkadza, nic nie wydaje się 
niedopasowane, wszystko ze sobą „gra”. 
W projektowaniu łazienki nie ma nic 
skomplikowanego. Razem z Elita, pro-
ducentem mebli i armatury łazienkowej, 
odkryliśmy sekret stylowych łazienek.
Jak podnieść walory estetyczne w ła-
zience? Kluczem do aranżacyjnego 
sukcesu jest spójność. Nie wybierajmy 

do łazienki różnej armatury czy mebli. 
Mało spójne komponenty zburzą har-
monię i nie pozwolą nam na pełen re-
laks. Wybierajmy też stonowane kolory, 
które przełamiemy ciekawymi płytkami 
czy wodoodporną i nieścieralną far-
bą. Jeden mocny akcent w zupełności 
wystarczy.
W nowoczesnych łazienkach sprawdzą 
się meble z wysokim połyskiem, w tra-
dycyjnych drewniane. Niezależnie jed-
nak od stylu wybierajmy meble najwyż-

szej jakości – odporne na trudne 
warunki panujące w łazience. 
Meble dedykowane do łazien-
ki są zdecydowanie trwalsze. 
Wszystkie elementy od zawia-
sów po fronty są przygotowane 
na wilgoć i ciepłą parę. Dlaczego 
ma to wpływ na estetykę? Na 
meblach nie powstaną nieładne 
odbarwienia, a w zawiasach nie 
zamieszka rdza. Dzięki temu 
meble będą prezentować się nie-
nagannie przez długie lata.

Stylowa łazienka to taka, w której 
wszystko ma swoje miejsce. Kosmetyki, 
suszarka czy szczotka do włosów są dys-
kretnie schowane, tak aby nie zburzyć 
harmonii panującej we wnętrzu. Dlatego 
w dobrze zaprojektowanej łazience nie 
może zabraknąć wygodnych, pojemnych 
szafek z przegrodami. Porządek ma 
istotne znaczenie w podnoszeniu walo-
rów estetycznych.
(opr. raf, źródło: homebook)

Jak dodać stylu łazience?
szybki poranny prysznic na rozbudzenie, pospieszny makijaż a także gorąca kąpiel wieczorem 
– z tym najczęściej kojarzy nam się łazienka. tymczasem pokój kąpielowy może być czymś 
więcej, niż tylko miejscem codziennej pielęgnacji. 

Fo
t. 

el
ita

m
eb

le
.p

l





PR
O

W
A

D
ZI

SZ
 B

IZ
N

ES
?

Za
re

kl
am

uj
 si

ę 
po

d 
ka

te
go

ri
ą 

U
SŁ

U
G

I

E
X

P.
U

SL
. t

re
ść

 T
w

oj
eg

o 
og

ło
sz

en
ia

na
 n

um
er

: 7
95

67

W
yś

lij
 o

gł
os

ze
ni

e 
SM

S-
em

:

12 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 16 września 2016

Duża sala bankie-
towa z kominkiem, 
wystrój w staropol-
skim stylu, duże 
drewniane stoły 
i ławy tworzące nie-
powtarzalny klimat 
i doskonałe jedzenie. 
Czego więcej po-
trzeba, aby zorgani-
zować udaną i nieza-
pomnianą imprezę? 
Jedynie doborowego 
towarzystwa. Wy-
starczy więc zapro-
sić gości i doskonale 
się bawić!

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

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

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

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

Karczma Przy-
smak jest więc znakomi-

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

Staropolski wystrój 
i świetna kuchnia

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

      / kARcZmA PRZySmAk
tEL. 533 126 064
RumIA

oGŁoSZEnIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

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

Zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego: 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Rumi pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Gdańską, Doke-
rów, Stoczniowców, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 
dla terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, 
Gdyńską i Częstochowską

w dniach od 23.09.2016 r. do 14.10.2016 r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 
200, w godzinach pracy urzędu. Informacje o w/w dokumentach zosta-
ły umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumen-
tach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów 
zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jektach planów rozwiązaniami w pokoju nr 225 tut. Urzędu w dniu 
13.10.2016 r. o godzinie 15.30.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w formie pisemnej 
do dnia 28 października 2016 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 
Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

O uhonorowaniu osób, 
które przyczyniają się do 
rozwoju kultury w powiecie 
wejherowskim, radni powia-
tu zdecydowali w trakcie 
wtorkowej sesji. 

- To odznaczenie jest wiel-
ką nobilitacją - zapewnia 
Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - Każdego 
roku przyznajemy od ośmiu 
do dziesięciu tych wyróż-
nień, a więc na skalę tego, co 
się dzieje w naszym powie-
cie, jest to niewiele. Medale 
trafiają do osób, które przede 
wszystkim działają społecz-
nie z myślą o lokalnej spo-
łeczności w zakresie szeroko 
pojętej kultury.

Kto w tym roku zostanie 
uhonorowany? Medalem „Za 

zasługi dla powiatu wejhe-
rowskiego” odznaczeni zo-
staną: Alicja Klinkosz, zespół 
muzyczny Art’n’Voices, Irena 
Piastowska, Józef Lanc, Lon-
gina Wysocka, Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia z Wejhe-

rowa, Wejherowskie Stowa-
rzyszenie „Rodzina Piaśnic-
ka”, Zgromadzenie Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskie-
go w Wejherowie oraz Zofia 
Meyer. 

Anna walk

To oni otrzymają medale 
POWIAT | Medale „Za zasługi dla powiatu wejherowskiego” zostaną oficjalnie wręczone pod-
czas uroczystej Gali. Medal otrzyma m.in. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia z Wejherowa. 
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o przyjęciu dokumentu
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego w Rumi, 
znajdującego się między ulicami Gdańską, 
obrońców westerplatte, kolejową i terenami 
kolejowymi wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze 
zm.), zawiadamiam o  przyjęciu Zarządzeniem 
Nr 827/373/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
02.96.2016 roku miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu  położonego 
w Rumi, znajdującego się między ulicami Gdań-
ską, Obrońców Westerplatte, Kolejową i terena-
mi kolejowymi wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, wymagającego udziału społe-
czeństwa i możliwości zapoznania się z jego tre-
ścią;
Z treścią dokumentów oraz ich uzasadnieniem 
i podsumowaniem, o których mowa odpowied-
nio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko, można zapoznać 
się w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, Rumia, ul. 
Sobieskiego 7, w godzinach pracy Urzędu oraz 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Rumi.

oGŁoSZEnIE 
BuRmIStRZA mIAStA RumI

PANU
ANDRZEJOWI FEDORUKOWI

Szefowi Inspektoratu Obrony Cywilnej 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MAMY
składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa 
wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 

wraz 
ze współpracownikami

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

BOGUSŁAWA 
MUCHY

 byłego Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie 
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 

wraz 
ze współpracownikami

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa 
wraz z radnymi
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm dom w Kębłowie 
139/716m, 4 pokoje, 2 łazienki, ja-
dalnia, umeblowana kuchnia, garde-
roba, małe osiedle, cena 340 tys. Tel: 
519-399-162

SPRZEDAm lub wynajmę działkę 
budowlaną z garażem 616m2, Reda 
ulica 12Marca. Tel: 602-306-210

SPRZEDAm domek murowany na 
działce ogrodniczej, Wejherowo ul. 
Sucharskiego. Tel: 602-214-097 

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

DO WYNAJĘCIA

wynAJmę mieszkanie 4 pokojowe 
oddzielne w domku 1.100 zł mie-
sięcznie +media +kaucja zwrotna 
1000 zł, Rumia, wolne od X. Tel: 600-
377-408

wynAJmę nową kawalerkę w dom-
ku z działką, Gdynia mały kack. Bez 
czynszu, oplata 1000 zł miesięcznie 
+media i kaucja 1000zł. Idealna loka-
lizacja. Tel: 504-890-877

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SkuP aut, złomowanie, kasacja, 

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

EDUKACJA

LEkcJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, 
nauczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 
58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

oDDAm telewizor sprawny. Tel: 
505-492-143

monItoR „IIYAMA” 21” sprzedam, 
cena 120 zł. Tel: 504-574-249

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

PRACA

DAM PRACĘ
oPIEkunkę do rocznego dziecka 
od października, 500 zł, 29 godz/
tydz, tel. 505-567-034

USŁUGI

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 Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

PAn 65 lat pozna Panią po 60-tce, 
okolice Wejherowa. Tel: 504-574-
249

SEx-sex-sex to lubię. Gorąca blon-
di pozna Panów sponsorów, Sopot. 
Tel: 514-120-213

RÓŻNE

SPRZEDAm fotel rozkładany, cena 
350zł do negocjacji. Tel: 517-159-
871 

SPRZEDAm organy keyboard 
Yamaha PSR-S550, używane hob-

510 894 627
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bystycznie. Tel: 602-214-097 

SPRZEDAm kanapę rozsuwaną, 
Wejherowo. Tel: 570-632-747

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

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

kuPIę militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

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 
orbitrek, 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



Dwa remisy i porażka – to 
trzy ostatnie rezultaty za-
równo Gryfa, jak i Warty. 
Jednak w tabeli dzieli ich 
sporo, bo wejherowianie 
dobrze zaczęli rozgrywki 
i są na 8. miejscu, zaś be-
niaminek z Poznania od po-
czątku znajduje się w dole 
tabeli i po ósmej kolejce 
zajmuje dopiero 17. miej-
sce, czyli drugie od koń-
ca. Właściwie każda 
statystyka przemawia 
za Gryfem, bo War-
ta, lekko mówiąc, nie 
zachwyca. Tylko raz 
strzelili więcej niż jed-
nego gola, mają najgor-
szą defensywę w lidze 
(aż 19 straconych bramek 
w 8 meczach. Bilans gier 

na wyjeździe: 0 punktów, 
bramki 3-13. Pod wzglę-
dem meczów wyjazdowych 
Warta jest na szarym końcu 
ligi. Wiadomo zatem, kto 
będzie faworytem tego po-
jedynku. Pierwszy gwizdek 
na Wzgórzu Wolności w so-
botę, 17. września o 16:00.

/kg/

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Elma

K.D.NORTHPOL
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KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota

VIVA

AMK - Puckie Centrum 
Napraw Powypadkowych 

USŁUGI
KOmINIARSKIE

JAK-DOM

FHU ORLIKPUB PREMIUM

express
powiatu wejherowskiego

Początek spotkania to 
dłuższe utrzymywanie się 
przy piłce żółto-czarnych. 
Dobrą okazję z rzutu wol-
nego miał Gryf, jednak 
Kołc uderzył obok słupka. 
W pierwszej fazie spotka-
nia brakowało dogodnych 
sytuacji podbramkowych. 
W 38. minucie akcję lewą 
stroną boiska przeprowa-
dził Szuprytowski – za-
kończył ją uderzeniem ze 

skraju pola karnego, jednak 
piłka poszybowała wysoko 
nad bramką Gryfa. Wsku-
tek braku dobrych okazji 
bramkowych, do przerwy 
nie padły gole. W 50. mi-
nucie z kontrą wyszli elblą-
żanie – adresatem długiego 
podania był Kołosow, który 
o mało nie przepchnął Szu-
ra i nie wyszedł na czystą 
pozycję. Gdy minęła 60. 
minuta, Gryf wszedł w pole 

karne Olimpii, piłka trafiła 
do Czerwińskiego, jednak 
ten strzelił ponad bramką. 
W 72. minucie znów gorą-
co zrobiło się pod bramką 
Olimpii – akcję strzałem 
ze skraju pola karnego za-
kończył Klimczak, jed-
nak strzelił obok słupka. 
Do końca nie padła żadna 
bramka i Gryf przywiózł 
z Elbląga jeden punkt.

krzysztof Grajkowski

Remis z Olimpią
II LIGA | Gryf Wejherowo zremisował 0-0 z Olimpią w Elblągu. To drugi z rzędu bez-
bramkowy rezultat żółto-czarnych. 

Olimpia elbląG 
– GRyf WeJheROWO 0-0
Olimpia: Tułowiecki – Lisiec-
ki (46.Maciążek), Kubowicz, We-
nger, Bukacki – Szuprytowski 
(60.Piceluk), Sokołowski, Stę-
pień, Danowski (46.Bojas), Pie-
troń (76.Wolak) - Kołosow

Gryf: Leleń – Mońka, Szur, (87.
Górski) Bednarski, Dampc – 
Czerwiński, Nadolski, Kołc, Klim-
czak (75.Wicon) – Chwastek (84. 
Brzuzy) – Ciechański (62.Łysiak)

maRzy Nam Się NOWy StadiON
O niezłym starcie, o letnich transferach i planach wej-

herowskiego klubu rozmawiamy z dyrektorem sporto-
wym, Wiesławem Renuszem.

Czy wobec cieka-
wego projektu 
trenera Mariu-
sza Pawlaka 
klub byłby 
gotowy na 
awans? Czy 
Gryf odnala-
złby się pod 
względem orga-
nizacji oraz infra-
struktury na zapleczu Eks-
traklasy?
Marzy nam się wszystkim 
nowy stadion Gryfa. Jeździ-
my po Polsce i wzdychamy 
z zazdrości widząc nowe 
obiekty... Może kiedyś, na 
100-lecie klubu byłaby na 
to szansa, nie wiem... Nie 
ma co ukrywać – chcąc 

grać na szczeblu 
wyższym trze-

ba zacząć od 
obiektu. Trze-
ba wierzyć, że 
przyjdzie taki 
moment, że na 
Wzgórzu Wol-

ności powsta-
nie nowy obiekt 

i oddani kibice będą 
mogli w lepszych warun-
kach dopingować swoją 
ukochaną drużynę. To by-
łoby spełnienie marzeń dla 
wszystkich kibiców i ludzi 
związanych z Gryfem Wej-
herowo.

Cały wywiad 
czytaj na gwe24.pl
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Czas na zwycięstwo 
– Gryf zagra z Wartą Poznań
II LIGA | Wejherowski Gryf w 9. kolejce II ligi podejmie 

na Wzgórzu Wolności poznańską Wartę. Dla żółto-czarnych 
nadarza się doskonała okazja, by wrócić na drogę zwycięstw.




