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Europejska noc 
również u nas 
W nocy z 15 na 16 maja odbędzie się Noc Muzeów. Już po raz dru-
gi będzie można przeżyć niezwykłą muzealną przygodę z liczny-
mi atrakcjami, również w Wejherowie. Głównym celem tej impre-
zy, odbywającej się pod patronatem Europejskiej Rady Europy, jest 
udostępnienie muzeów i prezentowanej przez nie sztuki.

Zapominamy 
o podpisie 
Czy wszyscy mieszkańcy zdążyli złożyć zeznanie w terminie? - Ta-
kich danych jeszcze nie mamy i ciężko odpowiedzieć dzisiaj na 
to pytanie, ale najwięcej osób było w pierwszej połowie marca. 
Na koniec kwietnia nie było aż tak wielu podatników. Dosyć spo-
ro osób skorzystało z internetowej formy rozliczenia, chociaż nie 
tak dużo, jak się spodziewaliśmy. E-deklaracje ruszyły w ubiegłym 
roku pod koniec kwietnia i wtedy zainteresowanie faktycznie było 
duże - mówi Anna Jankowska, kierownik referatu podatku docho-
dowego Urzędu Skarbowego w Wejherowie.

Studiuj w Wejherowie
Rozpoczęła się rekrutacja w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyż-
szej w Wejherowie. Pierwszego dnia najwytrwalsi czekali już od 
5 rano. Dokumenty można składać na cztery kierunki: socjologię, 
ochronę środowiska, pielęgniarstwo oraz ekonomię (ostatni kie-
runek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej).  

Dlaczego wójt Łęczyc nie otrzymała 
absolutorium? W głosowaniu część 
radnych wstrzymała się od zajęcia 
decyzji, a żaden nie poparł Bożeny 
Chmielewskiej. Aby wyjaśnić spra-
wę sięgnęliśmy do protokołów ko-
misji rewizyjnej. Okazuje się, że 
gmina jest na skraju wprowadzenia 
zarządu komisarycznego. Z publicz-
nych pieniędzy zapłacono rachunek 
za telefon komórkowy, opiewający 
na niebagatelną kwotę 11 tysięcy 
zł. Inne wyrywkowo skontrolowane 
rachunki opiewały na ponad 2 oraz 
8 tysięcy zł. Nie wiadomo również 
dlaczego gmina płaci za korzystanie 
z prywatnych samochodów skoro 
na stanie są dwa służbowe. 

Grzechy 
pani wójt 
Łęczyc
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Rozpoczęła się rekrutacja 
w Kaszubsko-Pomorskiej 
Szkole Wyższej w Wejhe-
rowie. Pierwszego dnia 
najwytrwalsi czekali już 
od 5 rano. 

Dokumenty w wejherowskiej 
uczelni można składać na czte-
ry kierunki: socjologię, ochro-
nę środowiska, pielęgniarstwo 
oraz ekonomię (ostatni kieru-
nek zostanie uruchomiony po 
uzyskaniu akceptacji Państwo-
wej Komisji Akredytacyjnej). 
We wtorek, gdy dziekanat roz-
począł przyjmowanie doku-
mentów, najwytrwalsi cze-

Studiuj blisko domu 

Przed nami wybory na najwyż-
szy urząd w państwie. Hołduję 
zasadzie, że decyzje wyborcze 
każdego obywatela to jego pry-
watna sprawa. Po to jest zasło-
na, za którą każdy może wejść 
i dokonać aktu, który stano-
wić będzie o naszej najbliższej 
przyszłości.

 Ale życzenia wobec władzy na-
leży mieć. Tak samo jak trzeba 
władzę rozliczać z tego, co robi 
za nasze, podatników pieniądze. 
Ja, z uwagi na swój wiek, a wła-
ściwie wieki, dużo widziałem i 
jeszcze więcej słyszałem. Pamię-
tam doskonale 23 września 1922 
roku. To był wielki dzień dla na-
szego kraju, a dla Pomorza szcze-
gólnie. Sejm II RP uchwalił wtedy 
ustawę o budowie portu w Gdyni. 
To oczywiście wszyscy wiedzą, 
ale niewielu pamięta, że ta ustawa 
miała zaledwie 6 artykułów!!!! A 
jaki był i jest nadal tego efekt, każ-
dy widział bądź widzi. Powstało 
nasze najlepsze i najpiękniejsze 
okno na świat.

„Art. 1. Upoważnia się Rząd do 
poczynienia wszelkich niezbęd-
nych zarządzeń celem wykona-
nia budowy portu morskiego przy 
Gdyni na Pomorzu, jako portu 
użyteczności publicznej.
Art. 2. Budowa portu wykonywa-
na będzie stopniowo według ta-
kiego planu, aby przez częściowe 
jej urzeczywistnienie stworzyć 
port mniejszych rozmiarów i aby 
dalszy rozwój portu był możliwy 
i planowy.
Art. 3. Wywłaszczenia gruntów 
niezbędnych pod budowę portu 
przeprowadzone będzie według 
ustaw i przepisów, obowiązują-
cych na terytorium województwa 
pomorskiego.
Art. 4. Kredyty niezbędne dla bu-
dowy portu będą corocznie wsta-
wiane do budżetu.
Art. 5. Wykonanie niniejszej usta-
wy porucza się Ministrowi Prze-
mysłu i Handlu w porozumieniu z 
Ministrami: Spraw Wojskowych, 
Skarbu i Robót Publicznych.
Art. 6. Ustawa niniejsza wchodzi 
w życie z dniem jej ogłoszenia.”

Czy ktoś widział ostat-
nio taką piękną, a zara-
zem krótką ustawę? Bo ja 
nie widziałem. Panie i pano-
wie posłowie obecnej kaden-
cji. Panie i panowie senatorowie 
obecnej kadencji. Może by 
tak wziąć przykład z tej 
ustawy, której treść w ca-
łości zacytowałem? Po 
prostu zabrać się do ro-
boty. Już słyszę jak każ-
dy z posłów i senatorów zaczyna 
tłumaczyć, że czasy nie te, że oto-
czenie nie to, że Unia Europejska, 
że zamówienia publiczne, itp., 
itd.. Trochę racji macie, ale tylko 
trochę. 
Panie nowy prezydencie III RP, 
ktokolwiek by to nie był. Nie pi-
szę pani, bo jedno wiemy, że nie 
będzie prezydentem kobieta, nad 
czym osobiście ubolewam. Może 
nie byłoby lepiej, ale zapewne by-
łoby piękniej. Cóż chcę powie-
dzieć panu nowemu preziowi na-
szej Najjaśniejszej Rzeczypospo-
litej?  Otóż też weź się pan od 
razu do roboty i przeczytaj sobie 

tę ustawę, o której jest powy-
żej. Krótko do pionu postaw pan 
rząd, posłów i senatorów. Co sły-
szę, że nie masz pan prerogatyw 
do tego typu działania? A to dzia-
łaj pan tak, aby autorytet prezy-
denta RP zadziałał w ten sposób, 
że wszyscy uznają twoje słowa za 
święte. 
Nie przypadkiem już dziś piszę 
o wyborach, które będą za ponad 
miesiąc. Czas na refleksję i podję-
cie właściwej decyzji, najlepiej od 
razu w pierwszej turze.  Musimy 
mieć spokojne wakacje. I najważ-
niejsza sprawa. Wszyscy do urn. 
Nikt nie zostaje w domu. 

Jakub W.

Do roboty!

Na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Re-
dzie radni zmieni-
li kilka fragmentów 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego.

Zmienił się plan w rejonie ulic 
Puckiej, Długiej i Harcerskiej. 
Zlikwidowano część terenów 
kolejowych oraz zmniejszo-
no ilość dróg wewnętrznych. 
Radni zmienili także ważny 
fragment planu północnej czę-
ści ulicy 12 Marca. Wniosek o 
zmianę tego planu złożył za-
rząd powiatu wejherowskie-
go - zarządca drogi z powodu 
zbyt wysokich kosztów wyku-
pu nieruchomości, położonych 
przy drodze. 
- Jest to ważny element dla 
funkcjonowania miasta, gdyż 
intensywnie rozwijające się 
osiedle domów jednorodzin-
nych będzie miało pierwszą 
ulicę z prawdziwego zdarzenia 
– mówi burmistrz Krzysztof 
Krzemiński. - Obecnie są tam 
drogi gruntowe i trochę utwar-
dzone, które w przyszłości będą 
prowadziły do lasu w kierunku 

Wejherowa, jako połączenie z 
sąsiednim miastem.
Radni podjęli decyzję o zwę-
żeniu pasa drogowego po wni-
kliwej analizie. Szerokość uli-
cy zmniejszyli do 14 metrów,  
a jezdni do 7 metrów. Do tego 
dojdą chodniki po dwóch stro-
nach oraz ścieżka rowerowa. 
Jak podkreśla burmistrz Krze-
miński, zbudowanie dwóch 
jezdni w tym rejonie spowodo-
wałoby przecięcie części mia-
sta drogą tranzytową. 
Na ostatniej sesji radni zmie-
nili również uchwałę w spra-
wie gruntu przy ul. Sosnowej 
(działka z uwagi na kształt nie 
może być samodzielnie zago-
spodarowana, lecz tylko dla 
poprawy warunków działki 
przyległej). Sprzedano w dro-
dze bezprzetargowej nierucho-
mość niezabudowaną o pow. 
1703 m kw przy ul. Puckiej aby 
poprawić warunki kompleksu 
usług hotelowo-rekreacyjnych 
oraz nieruchomości o pow. 144 
m kw przy ul. Konwaliowej i 
o pow. 312 m kw przy ul. So-
snowej. Rajcy zawarli też 11 
umów dzierżawy z dotychcza-
sowymi najemcami.

                     (dd)

kali pod budynkiem od 5 rano. 
Pierwszego dnia rekrutacji doku-
menty złożyły 163 osoby. Znacz-
ną część stanowiły kandydatki na 
studia pielęgniarskie, które mogą 
być dofinansowywane ze środ-
ków unijnych. 
W tym roku zainteresowanie 
chętnych przerosło oczekiwania 
uczelni. - Z satysfakcją odnoto-
wujemy, że nasza oferta eduka-
cyjna spotyka się z dużym zain-
teresowaniem – mówi Rafał Gier-
szewski, asystent rektora. 
Obecnie w Kaszubsko-Pomor-
skiej Szkole Wyższej dzięki fun-
duszom unijnym część studentów 
kształci się za darmo. - Wypełnia-
my  w ten sposób społeczną mi-
sję naszej uczelni – dodaje asy-
stent rektora. 
Rekrutacja będzie trwać do poło-
wy lipca. Wymagane dokumenty 
to formularz (jest dostępny w sie-
dzibie uczelni), świadectwo doj-
rzałości, 4 zdjęcia oraz ksero do-
wodu osobistego i oryginał wpła-
ty wpisowego w wysokości 200 
zł. Zajęcia w KPSW odbywają się 
w budynku przy ulicy Dworcowej 
7 oraz w salach wynajmowanych 
w ZSP nr 2, jak również w ZSP nr 
4. Uczelnia uzyskała bardzo wy-
sokie oceny Państwowej Komi-
sji Akredytacyjnej. Szkoła zajmu-
je 18 miejsce w kraju w rankin-
gu „Rzeczpospolitej” i „Perspek-
tyw”. - Jesteśmy w tym rankin-
gu po raz pierwszy i od razu na 
18 miejscu w całym kraju – mówi 
Rafał Gierszewski.                (tm) 

Węższa droga
w Redzie

@ Znam otoczenie Wolę Wejherowo, w którym dominuje Pan 
Prezydent i Pan Bogusław, nie wolno mieć odmiennego zdania tyl-
ko przytakiwać i chwalić ich.                                                    XXY

@ Radę Miasta trzeba gruntownie przewietrzyć, ale żeby to miało 
sens to musi jeszcze nastąpić zmiana prezydenta (...) Hildebrandt 
to wszystko stłamsił, i zniszczył ale to z wolna zaczyna wracać i 
dlatego ja nie daje mu żadnych szans na zwycięstwo. Wejherowo 
zaczyna sie budzić, bo dusiło się bez wolności a wolność jest po-
trzebna do życia jak tlen. Uważam, że zasługujemy na mądrzejsze-
go prezydenta niz niskoklasowy Hildebrandt.                 emerytka

@ Pewnie, że trzeba iść na wybory i pogonić Hildebrandta, bo jak 
każdy machnie ręką to znowu będzie powtórka z rozrywki. U nas 
w urzędzie panika. Hildebrandt wszędzike wietrzy zdradę i kopa-
nie pod nim dołków przez co cały jest nerwowy. Zapomniał, że tak 
załatwił lubianego i dobrze wspominanego przez starszych urzęd-
ników Budnika.                                                                    urzędnik
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Nowa świątynia

Łęczyce i Rumia 
bez absolutorium

Maturzyści: było 
łatwo

Spłonął.. silnik

Zwycięstwo, które 
się należało 

Mijanie się z prawdą

Nowa droga do 
szpitala

Zmieniony budżet 
Rumi

Święto

Prezydentowi 
dziękujemy... za 
podwyżki 

Spotkanie dla dzieci z Ewą Marią Letki autorką 
książek dla dzieci, godz. 12.15, Dom Kultury Ja-
nowo, ul. Pomorska, Rumia
Warsztaty z gliną dla dzieci, godz. 16, Gminna 
Biblioteka Publiczna, Bolszewo
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki o książ-
ce M. Szczygła „Gottland”, godz. 16.30, Bibliote-
ka Publiczna, Wejherowo 

Wycieczka rowerowa na trasie Rumia, Wybu-
dowania Dębogórskie, Kosakowo, Pierwoszy-
no, Mechelinki, Rewa, Rumia, godz. 10, Miejski 
Dom Kultury, ul. Mickiewicza, Rumia
III wojewódzki turniej taneczny, godz. 10, Zespół 
Szkół nr 1, ul. Łąkowa, Reda
Program artystyczny „Baw się z nami”, iluzja 
kontaktowa, nauka sztuczek, konkursy, godz. 11, 
Biblioteka Publiczna, Bolszewo

Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego, godz. 10, 
Kalwaria Wejherowska

Bezpłatne zajęcia decoupage dla dzieci i młodzie-
ży, godz. 14.30, Zespół Szkół nr 2, ul. Brzozo-
wa, Reda

Koncert gdyńskiej Orkiestry Kameralnej z okazji 
90 rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II, godz. 
19, kościół NMPWW, ul. Dąbrowskiego, Rumia

(dd)

PIĄTEK, 14 MAJA

SOBOTA, 15 MAJA

NIEDZIELA, 16 MAJA

PONIEDZIAŁEK, 17 MAJA

ŚRODA, 19 MAJA

Grzechy pani 
wójt Łęczyc
Dlaczego wójt Łęczyc 
nie otrzymała abso-
lutorium? W głoso-
waniu część radnych 
wstrzymała się od za-
jęcia decyzji, a ża-
den nie poparł Bo-
żeny Chmielewskiej. 
Aby wyjaśnić sprawę 
sięgnęliśmy do pro-
tokołów komisji re-
wizyjnej. Okazuje 
się, że gmina jest na 
skraju wprowadzenia 
zarządu komisarycz-
nego. 

Dochody i wydatki zostały w 
gminie zrealizowane na pozio-
mie ponad 96 procent. Gdzie 
zniknęło pozostałe kilka pro-
cent? - Po pierwsze, jest niska 
ściągalność dochodów za przy-

łącza kanalizacyjne – informo-
wał na sesji absolutoryjnej Sta-
nisław Barszcz, przewodniczą-
cy komisji rewizyjnej. 
Gminni urzędnicy ściągnę-
li tylko 50 procent opłat za te 
przyłącza. Poza tym wójt od-
dała ponad 400 tysięcy zł gwa-
rancji prywatnej firmie i pod-
pisała ugodę z tym przedsię-
biorstwem. Nie byłoby w tym 
w nic dziwnego, gdyby nie to, 
że – jak informuje komisja re-
wizyjna – Łęczyce straciły na 
tym 2 mln zł oraz wydały na-
stępne 100 tysięcy zł na koszty 
procesowe. 
Kolejne potknięcia dotyczą na-
prawy dróg oraz zbyt wyso-
kich stawek za roboczo-godzi-
ny. Dodatkowo jedna z podpi-
sanych umów dotyczy dwóch 
wykonawców. Jak zwraca uwa-
gę komisja rewizyjna, wójt nie 
odpowiedziała na pytanie, któ-
ra z nich jest prawdziwa.
Mieszkańcy musieli też ponieść 
duże koszty obsługi prawnej. 
W ciągu roku przeznaczono na 

to prawie 100 tysięcy zł. Z pu-
blicznych pieniędzy zapłacono 
także rachunek za telefon ko-
mórkowy, opiewający na nie-
bagatelną kwotę 11 tysięcy zł. 
Inne wyrywkowo skontrolo-
wane rachunki opiewały na 2 
500 zł oraz 8 tysięcy zł. 
Nie wiadomo również dlacze-
go gmina płaci za korzysta-
nie z prywatnych samocho-
dów skoro na stanie Urzędu są 
dwa samochody służbowe (ża-
den z nich nie ma dziennej kar-
ty drogowej, co „uniemożliwi-
ło stwierdzenie celowości wy-
jazdów”). 
Wyjazdy opisują kolejne punk-
ty raportu: delegacja – okre-
ślona jako bezcelowa - opie-
wająca na kwotę ponad 2 500 
zł na wyjazd „Kraków – Zako-
pane”, ponad 8 500 zł na wy-
jazd do Zakopanego na szkole-
nie (podobne szkolenia odby-
wają się w Gdańsku), wydanie 
ponad 4000 zł w hotelu „Wod-
nik” na spotkanie wójt z dyrek-
torami szkół. 

Kolejna dziwna decyzja 
dotyczy przewozu osób na 
trasie Brzeźno Lęborskie – 
Zakopane – Budapeszt. 10 
września przewodniczący 
Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych negatywnie za-
opiniował fakturę na 8 ty-
sięcy zł i stwierdził, że bra-

kuje podstawy do opłacenia ta-
kiej kwoty, a mimo to sześć dni 
później faktura została zapła-
cona. 
Także Regionalna Izba Obra-
chunkowa stwierdziła „istotne 
naruszenie prawa w planowa-
niu deficytu budżetowego”. Na 
koniec 2009 roku dług publicz-
ny sięgnął 17 mln zł. To 59,18 
procent budżetu. Dokładna 
wartość jest tutaj bardzo istot-
na, ponieważ przekroczenie 60 
procent jest jednoznaczne z dy-
misją wójt i wprowadzeniem 
zarządu komisarycznego. 
- W wyniku zmian budżet 
zwiększył się po stronie do-
chodów, a zmniejszył po stro-
nie wydatków, ale wzrost do-
chodów był związany z zacią-
gnięciem kredytów, a zmniej-
szenie wydatków ze złym wy-
liczeniem wolnych środków 
– powiedziała radna Lucyna 
Sucharska. 
Wniosek komisji rewizyjnej o 
nieudzielenie absolutorium zo-
stał poparty przez Radę Gmi-
ny. Bożena Chmielewska, wójt 
Łęczyc, do zarzutów nie usto-
sunkowała się, ale stwierdziła, 
że zamierza to zrobić pisem-
nie. - Protokoły są bardzo ob-
szerne, a wpłynęły bardzo póź-
no – powiedziała, choć sama 
przyznała, że wcześniej była 
na urlopie. 

Tomasz Modzelewski 

„Z publicznych pieniędzy zapła-
cono rachunek za telefon ko-
mórkowy, opiewający na nie-
bagatelną kwotę 11 tysięcy zł.”
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Rozmowa z Anną Jankow-
ską, kierownikiem refera-
tu podatku dochodowego 
Urzędu Skarbowego w Wej-
herowie 

Czy wszyscy mieszkań-
cy zdążyli złożyć ze-
znanie w terminie?

Takich danych jeszcze nie mamy 
i ciężko odpowiedzieć dzisiaj na 
to pytanie, ale najwięcej osób 
było w pierwszej połowie mar-
ca. Na koniec kwietnia nie było 
aż tak wielu podatników. 

Osoby, które rozliczy-
ły się jako pierwsze, 
najszybciej otrzymają 
zwrot podatku?

Oczywiście, liczy się data zło-
żenia zeznania. 

Czy wiele osób skorzy-
stało w tym roku z in-
ternetowej formy rozli-
czenia?

Dosyć sporo, chociaż nie tak 
dużo, jak się spodziewaliśmy. 
E-deklaracje ruszyły w ubie-

głym roku pod koniec kwietnia 
i wtedy zainteresowanie fak-
tycznie było duże. Większość 
podatników woli jednak skła-
dać zeznania w formie papie-
rowej. Złożenie e-deklaracji, z 
której skorzystała część tego-
rocznych podatników, wiąże się 
z koniecznością dostępu do In-
ternetu. 

Jaka była największa 
nadpłata w powiecie 
wejherowskim?

Około 100 tysięcy zł. Nie nale-
ży jednak zapominać, że zale-
ży to od tego, czy chodzi o dzia-
łalność gospodarczą, a także od 
płaconych zaliczek, czy też ko-
rzystania z ulg. Jeśli ktoś ma ni-
skie dochody, ale jednocześnie 
korzysta z wielu ulg to również 
może uzyskać spory zwrot po-
datku. Niezależnie od tego, w 
każdej sytuacji wysokość nad-
płaty jest uzależniona od wyso-
kości wpłaconych zaliczek. 

Dziękuję za rozmowę

Tomasz Modzelewski 

Zapominamy się podpisać

Wiadomo już, że w przyspieszo-
nych wyborach prezydenckich 
wystartuje 10 kandydatów. Chęt-
nych było więcej, ale tylko tylu 
udało się zebrać wymaganą licz-
bę 100 tys. podpisów. Oczywiście 
każdy z zarejestrowanej przez 
PKW dziesiątki zapewnia, że wy-
graną ma w kieszeni, ale tak na-
prawdę liczy się tylko dwóch z 
nich – kandydat Platformy Oby-
watelskiej Bronisław Komorow-
ski i kandydat Prawa i Sprawie-
dliwości Jarosław Kaczyński.
Mimo iż z ostatnich sondaży wy-
nika, że w II turze wyborów Ko-
morowski wyraźnie pokona Ka-
czyńskiego, politycy PiS wciąż 
wierzą w zwycięstwo swojego li-
dera. Liczą na to, że  powtórzy się 
sytuacja sprzed pięciu lat, kiedy to 

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

Kampania ruszyła
Lech Kaczyński,  przysłowiowym 
rzutem na taśmę pokonał Donal-
da Tuska, chociaż  po I turze kolej-
ność była odwrotna. Ja jednak był-
bym bardzo ostrożny w doszukiwa-
niu się tu analogii. To prawda, dy-
stans między Komorowskim a Ka-
czyńskim maleje, ale jest to, moim 
zdaniem, przede wszystkim efekt 
umiejętnego zagospodarowania 
(niektórzy mówią wręcz o zawłasz-
czeniu) przez PiS żałoby narodowej 
i pasywności Komorowskiego, co 
rozwinę niżej. Polska AD 2010 jest 
nieporównywalna z tą sprzed pię-
ciu lat m.in. dlatego, że w między-
czasie Polacy mieli okazję porów-
nać, czym różnią się rządy PO i PiS 
i przekonać się, jakie konsekwencje 
dla skuteczności rządzenia i tem-
pa wprowadzania koniecznych re-
form ma źle układająca się współ-
praca między rządem będącym w 
rękach jednej opcji, a prezydentem 
wywodzącym się z innej. Nie wie-
rzą, żeby współpraca rządu Tuska z 
prezydentem J. Kaczyńskim ukła-
dała się lepiej niż z prezydentem L. 
Kaczyńskim. Moim zdaniem, by-
łoby jeszcze gorzej. Uświadomie-

nie sobie tego może pomóc Ko-
morowskiemu, bo mam wrażenie, 
że zdecydowana większość Pola-
ków nie chce wyniszczającej wojny 
na weta, a od prezydenta oczekuje, 
by wspierał rząd w polityce krajo-
wej i zagranicznej, a nie podcinał 
mu skrzydła. Wygrana J. Kaczyń-
skiego te oczekiwania zniweczy. 
Natomiast Kaczyńskiemu sprzyja – 
przynajmniej na razie – to, że kam-
pania odbywa się w cieniu kata-
strofy pod Smoleńskiem. Nie mam 
żadnych wątpliwości, że jego sztab 
uczyni z tej tragedii główną oś kam-
panii, tym bardziej, że publicystom 
sympatyzującym z PiS udało się za-
szczepić w naszym społeczeństwie 
przekonanie, że kto pierwszy za-
atakuje obolałego i cierpiącego po 
stracie bliskich Kaczyńskiego prze-
gra wybory. Pewnie dlatego  Ko-
morowski przyjął postawę defen-
sywną, wyczekującą, co zadowo-
lony z takiego obrotu sprawy sztab 
Kaczyńskiego sprytnie wykorzystał 
modyfikując i to zasadniczo strate-
gię swojego kandydata. Nie licząc 
ustawionej dla „Super Expressu” 
sesji zdjęciowej z Martą Kaczyń-

ską i jej córeczkami, co ma ocieplić 
wizerunek Kaczyńskiego i nagrane-
go przesłania do Rosjan, trzyma się 
go z dala od mediów,  bo okazało 
się, że milczenie wychodzi mu tyl-
ko na dobre. Także podtrzymywa-
nie nastroju żałoby, w czym celu-
ją media publiczne służy Kaczyń-
skiemu. Posłowie PiS, z którymi 
rozmawiałem na ten temat w Sej-
mie w ubiegłym tygodniu  przyzna-
li, że głównie dzięki temu nastrojo-
wi, udało się im zebrać rekordową 
liczbę 1,7 mln. podpisów (wobec 
770 tys. Komorowskiego). Co na to 
Komorowski? Cierpliwie czeka  na 
ruch swojego głównego rywala. W 
końcu Kaczyński będzie musiał za-
brać głos, bo zbyt długie milczenie 
może obrócić się przeciw niemu. 
Jak słusznie zauważył prof. A. Ry-
chard, socjolog z PAN – „pozytyw-
ne rezultaty milczenia (Kaczyńskie-
go) są bliskie wyczerpania”.

Jerzy Budnik 
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl
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W nocy z 15 na 16 maja odbędzie 
się Noc Muzeów. Już po raz dru-
gi będzie można przeżyć niezwy-
kłą muzealną przygodę z licznymi 
atrakcjami, również w Wejherowie. 

Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w 
roku 1997, a w 2001 przekształciła się w impre-
zę o zasięgu ogólnoeuropejskim, w której udział 
bierze obecnie ponad 120 miast Europy. Głów-
nym celem tej imprezy, odbywającej się pod pa-
tronatem Europejskiej Rady Europy, jest udo-
stępnienie muzeów i prezentowanej przez nie 
sztuki dla publiczności. 
Wejherowska Noc Muzeów to doskonała oka-
zja do zobaczenia ekspozycji muzealnych w nie-
typowych godzinach i przejechania się zabytko-
wym samochodem Daimler DB18 na trasie ra-

tusz-muzeum. Na tę niezwykłą noc przygoto-
wano mnóstwo atrakcji m.in. wystawę przedwo-
jennych pamiątek i fotografii z Wejherowa oraz  
promocję kryminału retro „Pruska zagadka”, au-
torstwa Piotra Schmandta, zwiedzanie Pałacu 
Przebendowskich, krypt grobowych w podzie-
miach klasztornych franciszkanów oraz Kalwarii 
Wejherowskiej z przewodnikiem. Na pewno każ-
dy znajdzie coś dla siebie. 
Noc będzie wyjątkowa, ponieważ nad tegorocz-
ną akcją unosić się będzie duch Fryderyka Cho-
pina. Obchodzony obecnie rok naszego wielkie-
go kompozytora zostanie zaakcentowany kon-
certem pieśni w Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej przy ulicy Zamkowej.
Ubiegłoroczne wydarzenie cieszyło się ze strony 
fanów Nocy Muzeów bardzo dużym zaintere-
sowaniem i przeszło najśmielsze oczekiwania or-
ganizatorów.

(dd) 

Niezwykła Noc Muzeów
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Informacje ze StaroStwa 
PowIatowego w wejherowIe

Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

WYDZIAŁY I KONTAKT:

Biuro Obsługi 
Interesantów:

tel. 58 572-95-50

Sekretariat:
tel. 58 572-94-00
fax. 58 572-94-02

Biuro Rady Powiatu:
tel. 58 572-94-23

Wydział Organizacyjny:
tel. 58 572-94-16

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego:
tel. 58 572-94-43
fax. 58 572-94-41

Wydział Finansowy:
tel. 58 572-94-30

Wydział Rozwoju 
i Programów 
Europejskich:
tel. 58 572-94-51

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych:
tel. 58 572-94-85

Wydział Edukacji:
tel. 58 572-94-29

Wydział Komunikacji
Rejestracja pojazdów:
tel. 58 572-95-30 (do 36)

Prawa jazdy:
tel. 58 572-95-24,25,28

Wydział Architektury
i Budownictwa:
tel. 0-58 572-94-47
fax. 0-58 572-95-02

Wydział Geodezji:
tel. 58 572-94-61
fax. 58 572-94-62

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami:
tel. 58 572-94-75

Wydział Środowiska:
tel. 58 572-95-43

www.powiat.wejherowo.pl

15 maja godz. 11.00 (sobota) – 
Piknik u bibliotekarek – spotka-
nie przy muzyce i grillu z okazji 
obchodów Dnia Bibliotekarza

19 maja godz. 9.30 (środa) – 
spotkanie muzyczne z Izabelą 
Klebańską z okazji Roku Chopi-
nowskiego

22 maja godz. 12.00 (sobota) – 
spotkanie z polskim dziennika-
rzem, publicystą „Gazety Wy-
borczej” Arturem Domosław-
skim, który otrzymał Nagrodę 
im. Beaty Pawlak za książkę pt. 
Ameryka zbuntowana, stano-

wiącą zbiór wywiadów z ame-
rykańskimi intelektualistami le-
wicowymi. Książka Kapuściń-
ski non-fiction wzbudziła go-
rącą debatę w mediach nt. bio-
grafii Ryszarda Kapuścińskiego, 
jego związków z reżimem PRL 
oraz rzetelności jego reporter-
skich książek.

maj  – ogłoszenie IV Powiato-
wego Konkursu Czytelniczego 
w ramach projektu "3M czyli 
Reda, Rumia i Wejherowo"
maj – wystawa malarska Kata-
rzyny Marciniak, którą można 
oglądać do 31 maja w sali wy-

stawienniczej przy ul. Kaszub-
skiej 14

maj - wystawki książkowe zwią-
zane z rocznicami literackimi
25. rocznica śmierci Adama 
Bahdaja (1918-1985), polskie-
go prozaika, autora książek dla 
dzieci i młodzieży - Wypoży-
czalnia dla Dzieci i Młodzieży
100. rocznica śmierci Elizy 
Orzeszkowej (1841-1910), pol-
skiej powieściopisarki i pu-
blicystki - Wypożyczalnia dla 
Dzieci i Młodzieży

więcej informacji na:
www.powiat.wejherowo.pl

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs na kandyda-
tów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych tj.: dy-
rektora ZSP nr 1 w Rumi, ZSP nr 3 w Wejherowie, ZSP w Re-
dzie oraz Strzepczu. Szczegóły konkursów znajdują się na stro-
nie internetowej powiatu  pod adresem: www.powiat.wejherowo.pl 
                                                                                        Jacek Gafka

Konkursy 
na dyrektorówZaproszenie do udziału 

w imprezach kulturalnych
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Majkowskiego w Wejhero-
wie serdecznie zaprasza do udziału w imprezach kulturalnych w maju.

Pozostałe ogłoszenia, informacje o zamówieniach publicznych, programach i funduszach po-
wiatowych, wyniki postępowań przetargowych, protokoły pokontrolne, sprawozdania oraz inne 

informacje urzędowe znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod adresem: 

www.bip.powiat.wejherowo.pl 

W związku z podjęciem przez 
Radę Powiatu Wejherowskiego 
w dniu 23 kwietnia br. uchwał w 
sprawie dotacji na dofinansowa-
nie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub robót budow-
lanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków, w czwar-
tek 13 maja odbyło się podpisa-
nie umów z beneficjentami tego 
projektu. W tym roku dofinanso-
wanie otrzymali:

- Klasztor Zakonu Braci Mniej-
szych – Franciszkanów w Wej-
herowie, z przeznaczeniem na 

renowację elewacji kaplicy św. 
Józefa w kościele p.w. św. Anny  
(w wysokości 100.000 zł.); 

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
św. Mateusza Apostoła w Górze, 
gm. Wejherowo,  z przeznacze-
niem na wykonanie prac prze-
łożenia części dachu oraz na re-
mont elewacji kościoła (w wy-
sokości 60.000 zł.);

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
św. Apostołów Piotra i Pawła w 
Brzeźnie Lęborskim, gm. Łę-
czyce, z przeznaczeniem na wy-

konanie prac przy dzwonach 
znajdujących się w wieży ko-
ścioła oraz na montaż instalacji 
przeciwwłamaniowej i przeciw-
pożarowej (w wysokości 50.000 
zł.);

oraz

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
św. Józefa Oblubieńca NMP w 
Zwartowie, gm. Choczewo, z 
przeznaczeniem na wykonanie 
posadzki w kościele parafialnym 
(w wysokości 50.000 zł.). 

  Jacek Gafka

Dofinansowania 
na zabytki

Wydział Kultury i Spraw Spo-
łecznych Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie, ul 3 Maja 4 
- zaprasza przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych (osoby 
uprawnione) do podpisywania 
umów na realizację zadań pu-
blicznych na 2010 rok. 

Osoba upoważniona do kontak-
tu z przedstawicielami podmio-
tów - partnerów w umowach 
- inspektor Monika Koss - tel. 
58 572-94-86, Wydział Kultury 
i Spraw Społecznych (pierwsze 
piętro w Starostwie).

(sp)

Uwaga! Umowy 
grantowe do podpisu

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej (wraz z 
Klasztorem Ojców Franciszkanów i Urzędem Miasta)  jest współ-
organizatorem „Wejherowskiej nocy muzeów 2010”. Wydarzenie to 
będzie miało miejsce w najbliższą sobotę, 15 maja w godzinach od  
19:00 do 1:00 w nocy. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem 
58-677-70-58.                                                                                (jg)

Zgodnie ze swoim ustawowym 
obowiązkiem Starostwo Powia-
towe w Wejherowie informuje, 
że z dniem 1 kwietnia 2010 roku 
rozpoczęła działalność apteka 
"TWOJE ZDROWIE" w Wejhe-
rowie, przy ul. Puckiej 9/3-2.
Telefon kontaktowy: 

58 672-56-92
Godziny otwarcia:   
poniedziałek - piątek     
800 -1900

sobota                       
900 -1400

niedziela                     
nieczynna

Nowa apteka 
"TWOJE ZDROWIE"

Noc w muzeum
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To tempo godne pomorskich przed-
siębiorców. Już po raz siódmy w 
Centrum Edkacji i Promocji Regio-
nu w Szymbarku na Kaszubach od-
była się Majówka Pomorskich Przed-
siębiorców. 

Spotkanie przedsiębiorców oraz polityków i sa-
morządowców upamiętnia kolejne rocznice 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Głów-
nym punktem oficjalnej części programu jest 
uhonorowanie tytułami Ambasadora Kaszub lu-
dzi najbardziej zasłużonych dla naszego regio-
nu. Jednak w tym roku gospodarz Daniel Cza-

piewski, przygotował wielką niespodziankę, któ-
ra okazała się hitem tegorocznej imprezy.

Głównym organizatorem majówki jest 
Gdański Związek Pracodawców, Cen-

trum Edukacji i Promocji Regionu 
w Szymbarku oraz Lokalna Organi-
zacja Turystyczna „Szczyt Wieży-
ca”. Gośćmi byli m. in. wicemini-
ster gospodarki - Adam Szejnfeld, 
wojewoda pomorski - Roman Zabo-

rowski, obecny marszałek wojewódz-
twa – Mieczysław Struk i były (obecnie 

eurodeputowany) - Jan Kozłowski, sena-
tor Edmund Wittbrodt, poseł Jarosław Wałę-
sa. Wśród pomorskich przedsiębiorców spo-
tkać można było Barbarę Hass – Darnowską 
- prezes zarządu Hotelu Haffner, Marzenę 
Dobosz – właścicielkę szkoły językowej z 
Tczewa i założycielkę Master Biznes Club, 

Tomasza Balcerowskiego – prezesa firmy EKO In-
bud z Gdańska. Organizatora ze strony GZP repre-
zentowali: przewodniczący - Jan Zarębski i dyrektor 
Jan Klapkowski. 
Po przywitaniu przez wójta Stężycy Tomasza Brzo-
skowskiego i Daniel Czapiewskiego przybyłych go-
ści wystąpiły kaszubskie zespoły folklorystyczne. Na-
stępnie rozpoczęła się część oficjalna, podczas której 
wojewodzie Janowi Zaborowskiemu i marszałkowi 
Mieczysławowi Strukowi wręczono buławy – sym-
bole władzy na Kaszubach. Kilkunastu przedstawi-
cieli polityki, władz samorządowych i biznesu uho-
norowano maczugami i tytułami 
Ambasadora Kaszub, za szczególne 
zasługi dla rozwoju regionu i przed-
siębiorczości. Jedna z maczug trafiła 
do rąk wiceministra Szejnfelda.
Wśród promujących na majówce w 
Szymbarku swoje produkty i usłu-
gi wystawców były m. in. dealerzy 
KIA MOTORS – Poleszak z Sopo-
tu i NISSAN - K.M.J. Kaszubow-
scy oraz  IVECO – Europol z Gdańska TRAVEL 
& SHOW Przedsiębiorstwo Artystyczne z Gdyni, 
SWISSMED Centrum Zdrowia z Gdańska. Wiel-
ką popularnością cieszył się... Mały Pikuś – hit re-
klamowy firmy ubezpieczeniowej ARIVA Comer-
cial Union, którego nie tylko można było spotkać 
spacerującego wśród uczestników, ale także wygrać 
w konkursie firmy. Wśród firm zapewniających cate-
ring były Malinowy Ogród z Gdańska oraz gdyńskie 
Wilbo. Wielkie zainteresowanie wzbudzały konie 
arabskie, które w Szymbarku postanowiła wystawić 
firma Oświata – Lingwista. Od niedawna Oświata – 

Lingwista spełnia marzenia i daje możliwość posia-
dania czystej krwi araba, bez konieczności nadwyrę-
żania portfela. Konia można po prostu wydzierżawić 
i podczas, gdy pozostaje on pod opieką fachowców 
ze stadniny dzierżawca w czasie zawodów, w któ-
rych startuje dzierżawiony koń, figuruje oficjalnie 
jako jego właściciel i odbiera nagrody. 
Niekwestionowaną gwiazdą programu artystycznego 
majówki był podróżnik Romuald Koperski rekordzi-
sta księgi Guinnessa w koncertowaniu na fortepianie, 
w którego wykonaniu usłyszeć można było kaszub-
skie utwory ludowe. W końcu przyszedł czas na nie-

spodziankę, nad którą prace trwały do ostatniej nie-
mal chwili. To uroczyste otwarcie wybudowanej w 
rekordowym tempie - Hali Promocji Regionu. Zapre-
zentować się będzie w niej mogło blisko 150 firm. 
Swoich reprezentantów będą w niej miały wszystkie 
powiaty województwa pomorskiego. Zorganizowa-
no też stałą wystawę dokumentującą historię regionu.  
- Jest to doskonała perspektywa, by w tym miejscu na 
co dzień odbywała się wymiana doświadczeń  - na-
wiązywały się nowe kontakty, a wówczas wyniki go-
spodarowania będą coraz lepsze powiedział podczas 
otwarcia hali Daniel Czapiewski.      Andrzej Gojke 

7 majówek w... 6 lat!

„Niekwestionowaną artystycz-
ną gwiazdą majówki był po-
dróżnik Romuald Koperski”
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ZDROWIE

Planujesz wyjazd w tym roku? 
Nie zapomnij spakować... żura-
winy. 

Przedłużone weekendy czy wakacje to 
czas, w którym szczególnie często decydu-
jemy się na wyjazdy. Trzeba jednak pamię-
tać, że dobre przygotowanie do wyjazdu 
jest pierwszym krokiem w stronę napraw-
dę udanych wakacji. Codzienne jedzenie 
suszonej żurawiny amerykańskiej może 
uchronić organizm przed atakiem bakte-
rii i zapaleniem układu pokarmowego, a 
więc przemienieniem wymarzonego urlo-

pu w koszmar. W żurawinie znajdują się 
unikalne substancje zwane proantocyjani-
dynami, w skrócie PAC, które uniemożli-
wiają bakteriom osadzanie się na błonach 
śluzowych i w taki sposób zapobiegają in-
fekcjom. Bakterie E. coli wyposażone są w 
specjalne haczyki, które niczym rzep przy-
wierają do błon śluzowych. Proantocyja-
nidyny powlekają śluzówkę niewidzial-
ną warstwą, która niczym kartka papieru 
pomiędzy rzepami uniemożliwia bakte-
riom przywarcie do błon śluzowych, dzię-
ki czemu bakterie są łatwiej wypłukiwane 
z organizmu. Efekt antyprzywierania, któ-
ry powodują żurawinowe PAC, ma rów-

nież pozytywny wpływ na żołądek, chro-
niąc nas przed bakteriami powodującymi 
wrzody. 
PAC występują również w winogronach i 
czekoladzie, jednak ich działanie jest sła-
bo wyczuwalne. Tylko żurawinowe PAC 
mają unikalne podwójne wiązania, dlatego 
ich działanie jest tak silne. Występowanie 
podwójnych wiązań PAC, które powodują 
efekt antyprzywierania, zostało klinicznie 
stwierdzone jedynie w przypadku żurawi-
ny amerykańskiej. Niestety, nie stwierdzo-
no takiego efektu w przypadku żurawiny 
błotnej występującej w Europie. 

(tm) 

W Japonii ryby są obo-
wiązkowym punktem w 
jadłospisie. Dostarcza-
ją nam witamin A, D i 
zawierają w sobie tzw. 
kwasy omega-3, wpły-
wające m.in. na serce 
i układ krwionośny. Ale 
razem z rybami jemy 
metale ciężkie. 

Ryby to dla nas źródło białka. 
Od mięsa różnią się tym, że w 
przeciwieństwie do niego nie 
mają w sobie tylu kwasów na-
syconych. Tzw. kwasy ome-
ga-3 dobrze wpływają na tęt-
nice i ciśnienie krwi. Ale ryby, 
poza tym że zdrowe, są nara-
żone na zagrożenia związane z 
zanieczyszczoną wodą. Ścieki, 
które trafiają do wody, nie po-
zostają bez wpływu na nie. Od 
niedawna mówi się głośno, że 
ryby mogą być szkodliwe, po-
nieważ zawierają m.in. dioksy-
ny, ołów, arsen czy rtęć - metal 
ciężki, który jest odpadem prze-
mysłowym. Problem polega na 
tym, że wszystko to odkłada się 
w organizmie. 
Rtęć bardzo źle wpływa na układ 
nerwowy. Najwięcej można jej 
znaleźć w rybach drapieżnych, 
ponieważ te znajdują się na sa-
mej górze łańcucha pokarmo-
wego. Po drugie, im ryba star-
sza, tym więcej zanieczyszczeń 
może mieć w sobie. Po trzecie, 
znaczenie ma obszar geogra-
ficzny, skąd pochodzi.  

Ale... 

po czwarte nie możemy popa-
dać w skrajność. Większość rze-
czy, które jemy, jest poddana 
wcześniej obróbce i skażeniom 
pochodzącym czy to z gleby, 
czy to z wody. Zdrowy rozsądek 
i urozmaicona dieta to podsta-
wa. A badaniem ryb zajmuje się 
inspekcja weterynaryjna Głów-
nego Inspektoratu Sanitarne-
go. Monitoring prowadzi rów-
nież Morski Instytut Rybacki w 
Gdyni. I jak dotychczas żadne z 
nich nie zaalarmowało, że po-
ziom rtęci w rybach jest niebez-
piecznie wysoki. Co więc najle-
piej kupować? Z pewnością nie 
jemy takiej ryby, która wyglą-
da czy też pachnie jak zepsuta. 
Gdy już kupimy gotujemy ją, a 
wcześniej trzymamy w lodów-
ce. Tego co wypłynie w czasie 
smażenia z ryby, nie wykorzy-
stujemy do innych dań. 

Najlepsze 

i najzdrowsze są ryby przygoto-
wane na parze. Jeśli jednak wo-
limy ryby wędzone, to takie naj-
lepiej jeść bez skóry. Substancje 
wytwarzane z rybich kwasów 
tłuszczowych podnoszą naszą 
odporność przez to, że wpływa-
ją na błony komórkowe. Innym 
źródłem zdrowia są skorupia-
ki, choć nie każdy będzie skłon-
ny wziąć do ust krewetki albo 
ośmiorniczki w oliwie i z czosn-
kiem...              (tm) 

Lubisz jeść rtęć?Idealny 
towarzysz 

podróży

Najnowsze doniesienia medyczne wskazują, 
że młodzi mężczyźni z podejrzeniem raka 
jądra, zgłaszają się do lekarza zbyt późno. W 
Gdyni trwa kampania, która zwraca uwagę 
na ten problem.
 Rak jądra stanowi około 1 procent wszyst-
kich nowotworów złośliwych. W Polsce - 
biorąc pod uwagę liczbę nowych zachoro-

wań oraz umieralność - odsetek zgonów pla-
suje się na poziomie aż 15 procent. Lekarze 
alarmują, że w wielu przypadkach u zgłasza-
jącego się pacjenta występują przerzuty, a to 
wiąże się z gorszymi rokowaniami. Im więc 
szybciej zareagujemy na niepokojące zmia-
ny, tym większa będzie szansa na wyzdro-
wienie - ta wiedza stanowi właśnie punkt 

wyjścia kampanii „Odważni wygrywają”. 
W kwietniu w kolejkach SKM i gdyńskich 
autobusach pojawiły się plakaty informujące 
o zagrożeniu, a w najbliższym czasie w róż-
nych punktach gastronomicznych na terenie 
Gdyni pojawią się wlepki. Organizatorem 
kampani jest fundacja „Gdyński Most Na-
dziei”.                                                      (tm) 

Odważni wygrywają
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URODA

Aby wyglądać pięknie nie ko-
nieczne musimy wydawać fortu-
nę na botoks lub zabiegi lasero-
we, czy też chirurgiczne. Popra-
wić urodę możemy zupełnie na-
turalnie i to bez obaw, że coś się 
nie uda.

Zapracowana, w ciągłej pogoni za sukcesem ko-
bieta potrzebuje chwili wytchnienia i czasu o to, 
by zadbać o siebie. Najlepszym sposobem na re-
generacje skóry jest dobrze przespana noc. Pod-
czas snu skóra głębiej oddycha i wchłania skład-
niki odżywcze zawarte w kremie. W dzień to nie 
możliwe, ponieważ chroni się przed zanieczysz-
czeniami oraz szkodliwym promieniowaniem.
Od zawsze wiadomo, że sport to zdrowie. Popra-
wia kondycję i rzeźbę sylwetki. Kiedy jesteśmy 
w ruchu następuje oczyszczanie organizmu z tok-
syn, co w efekcie powoduje przywracanie cerze 
blasku. Warto zatem wybrać się na od czasu do 
czasu na basen, siłownię czy też rower. 
Kobieta wydaje się atrakcyjniejsza, kiedy na jej 
twarzy widnieje uśmiech. Nie przejmujmy się 

zmarszczkami wokół ust, ponieważ w rzeczy-
wistości śmiech odmładza. Krążenie krwi w or-
ganizmie zostaje przyspieszone przez co komór-
ki zaopatrywane są w tlen i składniki odżywcze. 
Oprócz tego wytwarzane są tzw. hormony szczę-
ścia. Odżywiona śmiechem skóra promienieje i 
nabiera jaśniejszego, zdrowszego kolorytu.
Krem jest ważny w pielęgnacji cery, a balsam cia-
ła. Sposób nakładania tych kosmetyków nie jest 
jednak aż tak bez znaczenia, jak niektórym może 
się wydawać. Przy stosowaniu kremu stosujmy 
masaż, który przede wszystkim poprawia krąże-
nie i podobnie jak sport oczyszcza z toksyn.
Jednym z ważniejszych elementów dbania o uro-
dę jest zdrowa dieta. Dobrana indywidualnie u 
specjalisty poprawia stan skóry włosów i paznok-
ci. Mając suche i matowe włosy w naszym menu 
powinny pojawić się ryby i orzechy. 
Na łamliwe paznokcie i cerę bez 
blasku dobrym sposobem jest 
musli na śniadanie. Nato-
miast dla osób mających 
problem z trądzikiem po-
lecane są w menu orze-
chy, ziarna dyni i słonecz-
nika. Jagoda Lezner

Najprostsze sposoby 
na piękny

wygląd

EP135REKLAMAEP137REKLAMA REKLAMA EP147 
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MODA

Pierwsze wrażenie 
jest kluczowe w kon-
takcie z nowo napo-
tkaną osobą. Ocenia-
my bowiem powierz-
chownie, po wyglą-
dzie, nie zawsze zda-
jąc sobie sprawę ile 
ubiór mówi nam o 
osobowości i charak-
terze. Sposób w jaki 
się ubieramy jest 
elementem naszego 
wnętrza, reprezentu-
je nas.

Takiej analizy osobowości nie-
świadomie dokonuje każdy z 
nas, biorąc pod uwagę różne 
czynniki - kolor włosów, maki-
jaż, ubiór, fakturę i krój ubioru, 
mowę kolorów, dodatki. Musi-
my jednak zwrócić uwagę na 
to, czy dana osoba sama sobie 
dobiera strój. Osoby związane 
z modą: styliści czy projektanci 
potrafią tak dobrać różne części 

garderoby, aby zatuszować nie-
doskonałości, poprawić figu-
rę, powiększyć co trzeba i po-
mniejszyć to co trzeba. 
Jednym z pierwszych i najważ-
niejszych czynników do okre-
ślenia charakteru danej oso-
by jest kolor. Każdy ma swo-
ją symbolikę. Biały, kojarzony 
z suknią panny młodej, mówi 
nam o niewinności i czystości; 
czarny przypisywany jest żało-
bie, a pośredni między nimi - 
szary określa potrzebę równo-
wagi i harmonii. Barwy różowe 
i niebieskie są przypisywane 
dzieciom, określając ich płeć. 
Przykładowo jeszcze: czerwo-
ny mówi o aktywności emo-
cjonalnej i fizycznej, granato-
wy o odpowiedzialności i chęci 
kontroli nad światem zewnętrz-
nym. 
Moda przedstawia głównie 
koncepcje powiązane z kulturą 
i zainteresowaniami, ale odnosi 
się także do zdarzeń z przeszło-
ści, przede wszystkim z dzie-
ciństwa. Wynika z tego, że wy-
darzenia mające kiedyś miej-
sce podświadomie wpływają na 
nasz teraźniejszy wygląd. Dla-

tego też przedstawiam inter-
pretację sfery podświadomo-
ści, czyli obuwia. Buty ciężkie, 
masywne określają osobę, która 
równoważy brak pewności sie-
bie. Sportowe buty noszą osoby, 
które pragną wolności i swobo-
dy, ponieważ była ona tłumio-
na w przeszłości. Lekkie buty, 
takie jak tenisówki, zazwyczaj 
nie najlepiej dobrane do stro-
ju, świadczą o próbie uciecz-
ki od obowiązków. Ciekawym 
zagadnieniem jest ukrywanie 
sznurowadeł w butach, które 
można rozumieć jako utrzymy-
wanie tajemnicy lub nierozwią-
zany problem. Z kolei przesad-
nie przyozdobione obuwie jest 
próbą dowartościowania się.
Na podstawie wyglądu może-
my dokonać analizy charakteru 
– to w jakim nastroju jest dana 
osoba, a nawet zorientować się 
jakie są jej pragnienia. Często 
zdarza się, że potrafimy zaufać 
osobie bez przywiązywania 
większego znaczenia do uży-
wanych przez nią argumentów, 
ale na podstawie swoich odczuć 
związanych z jej wizerunkiem. 
                         Jagoda Lezner

Ile mówi o nas 

nasz ubiór?
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W dzisiejszych cza-
sach kobiety popadły 
w pewne wariactwo, 
które można określić 
„butomanią”. Zda-
rzają się przypad-
ki, że wielka kolek-
cja butów jest warta 
naprawdę ogromne 
pieniądze. W rzeczy-
wistości, dla kobie-
ty taki pokaźny zbiór 
obuwia w szafie jest 
bezcenny.

Najwięksi projektanci mody 
uważają, że buty są najważ-
niejszym elementem damskiej 
garderoby, ponieważ nadają 
kobiecie temperamentu, wy-
dłużają nogi,  wyszczuplają tu i 
ówdzie, wysmuklają sylwetkę. 

Jednak nie chodzi tu o sporto-
we obuwie, ale o te wysokie, 
co najmniej dziewięciocenty-
metrowe szpilki, które są w na-
szych czasach synonimem wy-
tworności. To właśnie te wyra-
finowane, eleganckie obcasy 
są od kilku lat obiektem pożą-
dania niejednej z pań. 
Wysokość najpopularniejszych 
obcasów waha się od 5 cm do 
10,5 cm. Aczkolwiek wiado-
mo, że im wyżej tym lepiej. 5 
cm to właściwie prawie płaski 
obcas, nic ciekawego. Obcas 
dzienny to jakieś 7 cm, rów-

nież nic specjalnego. Szpilka 
dla prawdziwych estetek mie-
rzy od 9 cm wzwyż. Odwiecz-
ne pytanie mężczyzn brzmi: 
jak w czymś takim utrzymać 
równowagę? Otóż, z nauką 
chodzenia na wysokich obca-
sach jest prawie dokładnie tak 
samo jak z nauką jazdy na ro-
werze. Uczysz się raz i kiedy 
już to opanujesz, pamiętasz na 
całe życie. Niemniej jednak, 
nie każdy jest mistrzem jazdy 
na rowerze, a więc nie każda 
pani porusza się na obcasach 
z pełną gracją. Dlatego też nie 
warto przeceniać swoich moż-
liwości. Wybór wysokości 
szpilki powinien być adekwat-
ny do umiejętności poruszania 
się na niej.
Czemu służą obcasy? Pierwot-
nie miały wyszczuplać syl-
wetkę, sprawiać, żeby kobie-
ta wyprostowała plecy i wy-
pięła biust. Niebotycznie wy-
sokie szpilki sprawiają, że ko-

bieta czuje się 
niezwykle szy-
kowna i piękna. 
Z drugiej strony, 
są swoistym wa-
bikiem na męż-
czyzn. Kobieta 
na wysokich ob-
casach całkiem 
inaczej stawia 
kroki, a sposób w 
jaki się porusza i 
kołysze biodrami 
działa na zmysły 
panów.
Niestety, chodze-
nie na wysokich 
obcasach jest 

nadzwyczaj niezdrowe. 
Przyczynia się do powstawa-
nia żylaków i różnego rodzaju 
zwyrodnień kręgosłupa. Jed-
nak dla fanatyczki wysokiego 
obuwia ważniejsza jest estety-
ka wyglądu niż samo zdrowie. 
Mimo to, panie uzależnione od 
obcasów nie powinny popadać 
w przesadę, wszystko ma swo-
je granice. 
Dajmy więc odetchnąć stopom 
i od czasu do czasu załóżmy 
jakieś wygodne sportowe obu-
wie. 

Jagoda Lezner

Poznaj kobietę... 
po butach

„Czemu służą ob-
casy? Pierwotnie 
miały wyszczuplać 
sylwetkę, sprawiać, 
żeby kobieta wy-
prostowała plecy i 
wypięła biust. ”
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OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski
-   działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11d  ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  i   realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr. 80 z 2003r. poz. 721 z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy  z   dnia   14  czerwca  1960r. Ko-
deksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

1.   w dniu 05.05.2010r., na wniosek  Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego działającego w imieniu Zarządu Powia-
tu Wejherowskiego, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  polega-
jącej na:

PRZEBUDOWIE SYSTEMU DROGOWEGO W RUMI I REDZIE 
WRAZ  Z  BUDOWĄ  BEZKOLIZYJNYCH  PRZEJAZDÓW  POD  LINIAMI NR 202 i 213  w CELU   MODERNIZACJI  RE-

GIONALNEJ  INFRASTRUKTURY  DROGOWEJ – ETAP I
oraz

LIKWIDACJI  PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W CIĄGU LINII 213
POPRZEZ WYKONANIE PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO DLA PIESZYCH WRAZ Z BUDOWĄ WIADUKTU KOLEJOWE-

GO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ  
w MIEJSCOWOŚCI  REDA – ETAP II

w Redzie 
w obrębie 1 
Na działkach o numerach ewidencyjnych: 
137/4, 250/1, 250/2, 255/6, 255/11, 256/1, 263/2, 312/20, 312/22, 337/5, 336/5, 337/6, 338/2, 341/3, 341/15, 341/17, 341/19, 341/21, 341/22, 
341/24,  399/2, 417/13, 417/15, 436/11, 437/2, 721, 722, 741/1, 743/1, 744/2, 745/1,  745/9, 745/13, 746/1, 747/3, 1040/30
Oraz na  działkach powstałych po podziale działek o numerach  ewidencyjnych: 
135/6 (z działki  135/2), 135/8 (z działki 135/1), 136/6 (z działki 136/3), 136/9 (z działki  136/2), 136/10 (z działki 136/4),137/7 (z działki 
nr137/3), 138/1 (z działki 138), 139/1 (z działki 139),  170/7 (z działki 170/5), 242/3 (z działki nr 242/2), 242/7 (z działki 242/2), 242/10 (z 
działki 242/1), 249/5 i 249/6 (z działki 249/1), 249/8 ( z działki 249/3), 249/10 (z działki 249/4), 251/1 (z działki 251), 252/1 (z działki 252), 
253/1 (z działki 253), 254/1 (z działki 254), 255/19 (z działki 255/14), 255/21 (z działki 255/16), 255/22 (z działki 255/16), 255/23 (z działki 
255/16), 255/32 (z działki 255/9), 255/38 (z działki 255/37), 255/39 (z działki 255/37), 255/42 (z działki 255/35), 256/3 i 256/4 i 256/5 (z dział-
ki 256/2), 338/5 (z działki 338/4),  341/26 (z działki 341/9), 341/28 (z działki 341/12),  341/30 (z działki 341/13), 341/32 i 341/33 i 341/34 (z 
działki 341/14), 341/36 (z działki 341/20),  341/38 (z działki 341/25), 341/40 (z działki 341/18),  417/23 (z działki 417/16), 417/25 (z działki 
417/17),  435/12 i  435/13 (z  działki  435/11),  436/16 (z działki  436/3),  436/20 (z  działki  436/14), 436/18 (z  działki 436/15),  437/7 (z dział-
ki 437/3), 437/9 (z  działki 437/4),  437/11 i  437/12 (z działki  437/5),  437/14 i 437/15 (z  działki  437/6), 719/20 i  719/21 (z działki 719/19),  
720/1 (z działki  720), 723/1 (z działki 723), 724/1 (z  działki  724), 725/1 (z  działki  725),  726/1 (z działki  726),  727/1 (z  działki  727),  
728/1 (z  działki 728),  729/1 (z  działki 729),  741/9 (z działki 741/2), 741/11 (z działki 741/4), 741/13 (z  działki 741/5),  741/15 (z  działki 
741/6), 741/17 (z działki 741/7), 741/19 (z  działki  741/8),  742/1 (z  działki  742),  745/15 (z działki 745/2),  745/17 (z  działki  745/5),  745/19 
(z działki 745/11),  745/21 (z działki nr 745/14),  746/19 (z  działki  746/10), 746/21 (z działki 746/12),  746/23 (z działki 746/13), 746/25 (z  
działki 746/14), 747/8 (z  działki 747/4),  747/10 (z  działki nr 747/7), 
w Rumi 
w obrębie 23 
–  na działce nr 189/2 (z podziału działki nr 189),  
w obrębie 1 
- na działkach  o numerach ewidencyjnych 
264, 265, 285/1, 287/1, 322, 
Oraz na  działkach powstałych po podziale działek o numerach  ewidencyjnych: 
 263/1 i 263/2  i  263/3 (z działki 263),  266/1 (z działki 266),  267/1 (z działki  267), 268/1 (z działki 268),  269/1 (z działki  269), 270/1 (z 
działki nr 270),  271/3 (z działki  271/1),  271/5 (z działki  271/2), 272/1 (z działki  272),  273/4 (z działki 273/3), 274/1 (z działki 274), 286/1 
(z działki 286), 287/4 (z działki  287/2),  291/1 (z działki  291),  292/4 (z działki  292/2),  292/6 (z działki  292/3),  293/2 (z działki  293/1),  
294/3 (z działki  294/1),  294/5 (z działki  294/2),  295/1 (z działki  295),  296/1 (z działki  296),  297/1 (z działki  297),   298/1 (z działki  298),  
299/1 (z działki  299),  300/1 (z działki  300),  301/1 (z działki  301),  302/1 (z działki  302),  304/1 (z działki  304),  306/5 (z działki  306/4),  
307/1 (z działki  307),  308/1 (z działki  308),  309/1 (z działki  309),  310/1 (z działki  310),  311/1 (z działki  311),  312/4 (z działki  312/1),  
312/6 (z działki  312/2),  313/1 (z działki  313),  314/1 (z działki  314),  315/1 (z działki  315), 
w obrębie 10 
- na działkach  o numerach ewidencyjnych 
290/1, 335/18, 377/1, 377/2, 397/9, 463/6 
Oraz na  działkach powstałych po podziale działek o numerach  ewidencyjnych: 
237/7 i 237/8 i 237/9 (z działki  237/5), 237/11 i 237/12 i 237/13 (z działki  237/6),  238/8 (z działki 238/3), 239/3 (z działki  239/2),  240/1 (z 
działki  240),  241/1 (z działki  241),  242/1 (z działki  242),  243/1 (z działki  243),  278/8 (z działki  278/1),  278/10 (z działki  278/7),  279/11 
(z działki  279/10),  286/1 (z działki  286),  289/1 (z działki  289),  334/93 (z działki  334/91),  334/95 (z działki  334/92),  335/21 (z działki  
335/20), 578/1 (z działki  578), 579/1 i 579/4 i   579/5 (z działki  579),  580/1 (z działki   580),  581/1 (z działki 581),  582/1 (z działki 582),  
w obrębie 19
- na działkach  o numerach ewidencyjnych 
 9/12, 9/13, 71/1, 72/4, 73/1, 74/1, 75/1 
Oraz na  działkach powstałych po podziale działek o numerach  ewidencyjnych: 
9/24 (z działki   9/11),  nr 9/26  (z działki  9/14),  10/4 (z działki  10/2),  11/4 (z działki  11/2),  12/9 (z działki  12/8),  31/3 (z działki  31/2),  
35/17 (z działki  35/4),  40/1 (z działki  40),  41/1 (z działki  41),  66/3 (z działki  66/1), 66/5 (z działki 66/2), 76/3 (z działki  76/1),  76/5 (z 
działki  76/2), 402/1 (z działki  402), 

oraz zajęcie czasowe terenu działek na roboty związane z inwestycją o numerach ewidencyjnych: 
 w Redzie w obr. 1 
170/8 (z działki 170/5), 213/1, 205/4, 212/1, 256/2, 256/6, 343, 349/1, 399/1, 403/1, 417/1, 435/14 (z działki 435/11), 884, 133/2, 134/2, 134/3, 
137/2, 139,  206/3, 206/4, 211/3, 211/4, 211/6, 212/5, 212/6, 401, 436/1, 436/9,  437/6,  1036, 1037, 1038, 
w Rumi 
w obr. 1 na działkach nr ewidencyjny: 238/9,  274, 
w obr. 10  na działkach nr ewidencyjny: 237/14 (powstałej z działki nr 237/6)  
w obr. 19  na  działkach  nr  ewidencyjny  9/25 (z działki  9/11), 10/1, 12/1, 12/3, 31/4 (z działki nr 31/2), 41/2 (z działki 41), 237/10 (z dział-
ki (237/5),  402/2 (z działki 402) 

Strony  mają  prawo   składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do Starostwa Wejherowskie-
go, Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, lub osobiście w pokoju 220 lub 212 w poniedziałki, środy i piąt-
ki w godzinach 8-15 (tel. 058-572-94-48).

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2004 r., 
Nr 261, poz.2603, ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje:

na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 
Maja 4, wywieszono na okres 21 dni wykazy nieruchomości stano-
wiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy 
w trybie bezprzetargowym: 

w dniu 10.05.2010 r. nr V/2010, dotyczący nieruchomości, poło-
żonej w gminie Choczewo, obręb Jackowo,  działka nr 4/2 o po-
wierzchni 32,7400 ha, w częściach o łącznej powierzchni 48 m2; 
w dniu 11.05.2010 r. nr VI/2010 dotyczący nieruchomości, położo-
nej w gminie Łęczyce, obręb Bożepole Wielkie,  działka nr 100 o 
powierzchni 0,4600 ha, w części 10 m2.

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r., 
Nr 261, poz. 2603, ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje:

na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejhe-
rowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 30.04.2010 r. wywieszono 
na okres 21 dni wykaz nr IV/2010, dotyczący nieru-
chomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, po-
łożonej w Wejherowie, obręb 15, działka nr 473/2 o 
powierzchni 0,0312 ha, przeznaczonej do dzierżawy w 
trybie bezprzetargowym.

Pani Jolancie Rożyńskiej 
Dyrektorowi Wejherowskiego 

Centrum Kultury
 

Wyrazy głębokiego współczucia i szczere 
kondolencje z powodu śmierci  

Męża Grzegorza 

 składają 
 Dyrektor i pracownicy 

 Muzeum Piśmiennictwa 
 i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

 w Wejherowie
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- SPRZEDAM minikrosa. Do 
naprawy iskrownik, cena 300 zł 
tel. 503-867-144

- SPRZEDAM VW POLO 
KOMBI, 1998 r., 179 tys., 1,6 
benzyna, cena 7500 zł, tel. 694 
120 252

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

Kupiłeś samochód
w kraju lub za granicą?

  

NIE MASZ CZASU LUB NIE LUBISZ 
ZAŁATWIAĆ FORMALNOŚCI 

W URZĘDACH?
Kompleksowa rejestracja pojazdów,

tłumaczenia przysięgłe (wszystkie języki)
Wstąp do nas, a my załatwimy za Ciebie:

*Urząd Celny - akcyza
*Urząd Skarbowy - VAT 24

*Wydział Komunikacji - tablice rej.
   

Wszystko w jednym miejscu - u nas odbierzesz 
tablice rejestracyjne!!! Bez nerwów 
i straty czasu stania w kolejkach!

   

DOJAZD DO KLIENTA
TŁUMACZENIE J.NIEMIECKI

KOMPLET 55 ZŁ

AGENCJA CELNA INTRASAD
Gdynia, ul. Handlowa 29 

(Budynek Urzędu Celnego, 1 piętro, pok. 102)
tel. 513 603 009, 503 901 001

www.rejestrowaniepojazdow.pl

CHWILÓWKA ! 
POŻYCZKA ! 

- WYPŁATA NATYCHMIAST, 
OD 300 ZŁ., ŻADNYCH UKRYTYCH

OPŁAT - SPRAWDŹ NAJLEPSZĄ 
OFERTĘ NA RYNKU, 1000 ZŁ. 
MINIMALNE KOSZTY 

I OPŁATY. TEL. 692-795-795

MIESZKANIA
- PUSTKI CISOWSKIE, Gdy-
nia, II piętro, 33m2, 2 pokoje 
z aneksem kuchennym, duży 
balkon, cena: 217 tys. zł., tel: 
668 413 761

DZIAŁKI
- SPRZEDAM ziemię, 8 ha., w 
miejscowości Wysokie, gmina 
Łęczyce, cena: 9 zł/m2, tel: 
503 137 390. 

- DZIAŁKA ogrodnicza na 
Sucharskiego, domek murowa-
ny, całoroczny, c.o., okna PCV, 2 
pokoje, WC, kuchnia z jadalnią, 
altana na działce, 95 tys. zł., tel: 
506 895 095

- SPRZEDAM działkę uzbro-
joną w centrum Bolszewa,atrak-
cyjnie położoną o pow.1234 m2 
z budynkiem w stanie surowym 
pod działalność gospodarczą. 
Dzwonić po 16.Tel.692-873-
891, (058) 736-17-06  (058) 
778-27-18

MOTORYZACJA
- SPRZEDAM Escort 1,6 benz., 
97 r., bordowy, cena: 3,5 tys. zł., 
tel: 698 920 085 

- VOLKSWAGEN Transporter 
T4 długi, 2,4 diesel (57kW) 
1995r. Przebieg 258 tyś km, ko-
lor biały, 6 osobowy, oszklony, 
przyciemnione szyby, WK, RM, 

Cena 10 900 zł do negocjacji, 
tel. 791-23-97-99 Wejherowo 

- ANTYRADAR Beltronics 
Vector 965, jeden z najlepszych 
na świecie.Wykrywa 
wszystkie pasma i nie oszukuje 
np automatycznymi bramami. 
Stan bdb.500 zł tel. 791-23-97-
99 Wejherowo

- SPRZEDAM kask na motor 
dla dziecka, kolor czarny, cena 
100 zł tel. 503-867-144

FINANSE

USŁUGI

PRACA

TOWARZYSKIE

Dyżuruje radny miasta Wejherowa

Arkadiusz Szczygieł
Ostatnia środa miesiąca 15.30 - 16.30
Wejherowo, ul. 3 Maja 4, pokój 134

tel. 058 572 94 51
arekszczygieł@poczta.fm

EP003REKLAMA

J. Rewińska, B. Rewińska-Monkos, T. Rewiński
B I U R O  R A C H U N K O W E

ZEFIR
 Pełen zakres usług księgowych:
 - ryczałty
 - KPiR
 - księgi handlowe
 - kadry
 - ZUS-y
 - rozliczenia VAT

84-200 Wejherowo
ul. Borowiacka 1
tel./fax. 572 64 66

NIP: 587-00-12-811
REGON: 190340910

EP008

EP142REKLAMA

REKLAMA EP099

GARAŻE - KIOSKI
BLASZAKI - WIATY

KONSTRUKCJE STALOWE
F.T. „WRÓBEL”

Przechlewo, ul. Szkolna 6a
tel. 698 230 205, 798 710 329

EP151REKLAMA

TŁUMACZ 
PRZYSIĘGŁY 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ul. Obwodowa 37b/A7

84-240 Reda

tel. kom. 693 390 

Usługi
kafelkarskie
tel. 501 274 723

EP022REKLAMA

Sporządzanie Świadectw 
Charakterystyki 
Energetycznej

tel. 501 479 912
Sprzedaż kolektorów

słonecznych

- PANNA, 37 lat, 170 cm. 
Wzrostu, pozna pana w stosow-
nym wieku, bez nałogów, stały 
związek, tel: 798 724 863

- WDOWIEC, lat 66, 178 cm 
wzrostu, 87 kg wagi, uczciwy, 
niezależny finansowo i mieszka-
niowo, zmotoryzowany, na eme-
ryturze, pozna uczciwą wdowę 
lub pannę w stosownym wieku. 
Tel. kont. 885 - 953 - 997

- KAWALER, 38 lat, 178 
cm., przystojny, zaradny, bez 
nałogów, do tańca i do różań-
ca pozna zgrabną, zaradną, 
bez nałogów i sympatyczną 
panią w wieku 21 – 31 lat. Tel: 
605 574 971

- SAMOTNY pozna pania do lat 
45 wrazliwa na piekno przyrody 
ktora lubi czynny wypoczynek 
na lonie natury tel.609792273 

- POZNAM panią w wieku do 
46 lat do stałego związku. Mam 
50 lat Tylko poważne oferty tel. 
517-330-193 

- WDOWA atrakcyjna, zadba-
na,lubiąca czynny wypoczynek 
pozna uczciwego,zadbanego-
,wolnego pana w wieku 60-65 
lat.tel.506400026 

- POZNAM panią w wieku 
od 28 do 38 lat w celu stałe-
go związku. Mam 36 lat tel. 
506 479 768 

REKLAMA

MECHANIKA 
I WULKANIZACJA

ciężarowe, osobowe, 
dostawcze, Kębłowo,

ul. Siewna 8, 
tel. 602 367 693

- ZAOPIEKUJĘ się starszą 
osobą lub sprzątanie na terenie 
Wejherowa, tel: 605 312 179

- SZUKAM pracy na gospodar-

stwie lub innej z zamieszkaniem, 
mam 56 lat, bez nałogów, pilne! 
Tel: 788 605 061

- PAN 56/176 wolny, dom, stały 
dochód, pozna panią w wieku 
53-57 lat Samotną  nie dłużej niż 
3 lata. Zadbaną, szczerą, zmo-
toryzowaną, bez psów i kotów. 
Zaproszę na wspólna drogę  tel. 
500-643-428 

- SZUKAM  pracy chałupniczej 
tel. 503-867-144

RÓŻNE
- ZESTAW NACZYŃ sym-
fonica, firma Tutto – Włochy, 
komplet, nie używane, cena: 
2900 zł., do negocjacji, tel: 
662 072 898

- SPRZEDAM rower WIGRY 
– 3, składak, zabytkowy, w 
dobrym stanie. Cena: 145 zł., 
tel: 515 686 492

REKLAMA

Szukamy pracowników 
na zastępstwo 1 – 2tyg. 

do Biura Obsługi 
Klienta Wejherowo 

Stawka 10 zł brutto/h. 

Prosimy o wysyłanie CV 
na rekrutacja@hands2work.pl

z nr ref. w temacie BOKW/
g0510  nr wpisu  6074
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WKS GRYF ORLEX WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com

SPONSOR TYTULARNY

NORTHPOL-BUD

WP 
USŁUGI

BUDOWLANE

F.H. ADAM LOEWENAU

ALMARES
SKŁADY BUDOWLANE

P.P.H.U. BORMAX
P.H.U. ELSTAT

Pierwszym zwycię-
stwem w rundzie wio-
sennej mogą pochwa-
lić się podopieczni tre-
nera Wojciecha Waśka. 

W środę 4 maja trzecioligowy 
Gryf Orlex Wejherowo w zale-
głym meczu 20 kolejki na wła-
snym stadionie podejmował 
ostatnią drużynę w tabeli Darz-
bór Szczecinek. Po dość emocjo-
nującym i ciekawym spotkaniu 
gospodarze cieszyli się ze zwy-
cięstwa nad niżej notowanym ry-
walem 1:0. Jedyną bramkę w tym 
pojedynku na wagę trzech punk-
tów zdobył w 38 minucie napast-
nik Jakub Gronowski z idealne-
go dośrodkowania Macieja Szy-
mańskiego. 
Na ten środkowy mecz na Wzgó-
rze Wolności nie przyszło wie-
lu kibiców, jednak ci co byli nie 
mają czego żałować. Świetne 
spotkanie przede wszystkim ro-

zegrali zawodnicy z Wejherowa. 
To oni byli głównymi aktorami 
tego pojedynku. Już od pierw-
szych minut od gwizdka sędzie-
go ostro wzięli się do ataków, nie 
było minuty, w której gryfi ci nie 
byli by pod bramką swojego ry-
wala. Natomiast Darzbór sku-
pił się nad obroną swojej bram-
ki i przez całe spotkanie liczyli 
na grę z kontrataków. Ta taktyka 
nie opłaciła im się w 38 minucie, 
kiedy to z prawej strony boiska 
idealnie dośrodkowywał Ma-
ciej Szymański na głowę Jakuba 
Gronowskiego, ten napastnik z 
11 metrów umieścił piłkę prosto 
w długi róg bramki Krzysztofa 
Kaszubowskiego i było 1:0. Do 
końca pierwszych 45 minut spo-
tkania wynik nie uległ zmianie, 
mimo wielu ataków gospodarzy. 
Na drugą część meczu goście ze 
Szczecinka wyszli bardziej zmo-
bilizowani i dzięki mocnemu za-
angażowaniu stworzyli sobie 
dwie dogodne sytuację do strze-
lenia bramki, jednak w jednej 

uratował żółto – czarnych słu-
pek, a w drugiej zimną krew za-
chował Maciej Szlaga broniąc w 
sytuacji sam na sam.  Wejherow-
ski Gryf nie dawał za wygraną 
przez drugą połowę ciągle ataku-
jąc i stwarzając sobie kilkanaście 
podbramkowych sytuacji, jednak 
żadnej z nich nie udało się wy-
kończyć wejherowskim napast-
nikom i wynik nie uległ zmianie. 

Łukasz Nowaczyk

Gryf Orlex Wejherowo :
M. Szlaga – P. Małecki, P. Sob-
czyński, P. Politowski, W. Klem-
czyk, A. Wolszlegier (Ł. Basiński 
80’), M. Pliński, D. Ciarczyński 
(M. Meler 52’), M. Szymański, 
Ł. Król (K. 
Wicki 83’), 
J. Gronow-
ski (Ł. Ko-
złowski 75’)

Zwycięstwo, które się należało

W sobotnim meczu kibice obej-
rzeli dużo walki i ciekawych sy-
tuacji podbramkowych

W Wejherowie Gryf Wejherowo rocznik 1999 rozegrał kolejny 
mecz ligowy. Przeciwnikiem był zespół Bałtyku Gdynia, z którym 
jesienią młodzi gryfi ci przegrali 5-2. Tym razem po dobrej grze uda-
ło nam się zrewanżować kolegom z Gdyni i wygrać 2-1.

Tadeusz Ciapa www.gryfwejherowo99.futbolowo.pl

Mecz 26 kolejki spotkań III ligi bałtyckiej, który od-
będzie się 22 maja na Wzgórzu Wolności o godzinie 
17.00 pomiędzy drużynami Gryf Orlex Wejherowo, a 
Gryfem 95 Słupsk został oznaczony mianem meczu 
podwyższonego ryzyka. Oznacza to nieco utrudnień 
dla kibiców. Bilety będą sprzedawane tylko i wyłącz-
nie w przedsprzedaży. Na ten pojedynek należy zabrać 
ze sobą dowód tożsamości, w innym wypadku sympa-
tycy wejherowskiego klubu nie zostaną wpuszczeni na 
teren stadionu.                                                           (łn)

U
W

A
G

A
! Bilety tylko

w przedsprzedaży

Bilety wstępu na ten mecz można nabyć na 
stadionie Gryfa od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10.00 – 18.00. Prosimy o po-
ważne potraktowanie tej wiadomości. 

Zespół rezerw Gryfa Orlex Wejherowo rozegrał kolejne ligowe 
ważne spotkanie na Wzgórzu Wolności. Tym razem przeciwnikiem 
podopiecznych Wojciecha Borka była drużyna KS Chwaszczyno. 
Swoją znaczną przewagę gospodarze udowodnili zwyciężając 3:1. 
Dwie bramki zdobył Sebastian Kurdziel, jedną, z podania Krzyszto-
fa Węckiego, Oskar Bąkowski.                                                     (łn)

Gryf Wejherowo rocznik 2000 rozegrał trzeci mecz ligowy. Prze-
ciwnikiem był Klif Chłapowo. Mecz zakończył się zwycięstwem 
gospodarzy 5-0 po dwóch golach Maćka Czeszewskiego i Fabiana 
Kątnego oraz jednym golu Michała Ustrowskiego

Tadeusz Ciapa www.gryfwejherowo99.futbolowo.pl

W sobotę 8 maja  „Gryf” rocznik 97 gał swój ligowy mecz w Pucku 
z miejscową Zatoką. Pokonaliśmy piłkarzy znad Zatoki Puckiej 3:1. 
Bramki dla „żółto-czarnych” zdobyli: Patryk Miller, Szymon Zie-
man i Damian Milewczyk.
Drużyna ta podobnie jak pozostałe drużyny juniorskie „Gryfa” jest 
współ-fi nansowana przez Gminę Miasta Wejherowa.                (wb)

Fo
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Łu
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KS Chwaszczyno 
pokonane

Trzy punkty z Bałtykiem

Juniorzy 97 wygrali 
w Pucku 

2000 wygrywa
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REKLAMA

EP031REKLAMA

REKLAMA

EP009REKLAMA

REKLAMA EP144

SPORT

W Redzie odbył się test Coopera. Polegał on na nieprzerwalnym 12-
minutowym biegu. Po upływie czasu mierzona była odległość, jaką 
pokonali poszczególni zawodnicy. Test pozwolił na określenie na-
szych możliwości kondycyjnych. Jak podkreślają organizatorzy, to 
nie wyniki były najważniejsze, a zabawa oraz oczywiście wymiar 
zdrowotny. 
W imprezie zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji wzięło udział 120 osób, którzy stawili się na starcie mimo 
wyjątkowo niesprzyjającej pogody - padał deszcz.                     (jw)

Za nami pierwszy tur-
niej pomorskiej ligi 
„Orlików”. W zawo-
dach, które odbyły się 
na obiekcie w Redzie, 
wzięło udział osiem 
zespołów, które zo-
stały podzielone na 
dwie grupy.

W grupie A najlepiej wypadła 
drużyna z Mostów, która łącz-
nie w trzech meczach zdobyła 
13 bramek, tracąc zaledwie jed-

ną. Drugie miejsce zajęła eki-
pa z Rumi, która ograła Jastar-
nię i Redę, ale przegrała z Mo-
stami 1:2.
W grupie B górą była ekipa z 
Kolbudów, która zdobyła sie-
dem punktów, pokonując Puck 
i Żelistrzewo oraz remisując z 
drugą drużyna Redy, która za-
jęła drugie miejsce w tabeli. Na 
pozostałych miejscach uplaso-
wały się kolejno zespoły z Że-
listrzewa i Pucka.
W meczu o siódme miejsce 
Puck pokonał po serii rzutów 
karnych Jastarnię. Piąte miejsce 
zajęła pierwsza drużyna Redy, 

która w decydującym meczu 
pokonała 3:2 Żelistrzewo. W 
meczu o trzecie miejsce dru-
ga drużyna Rumi przegrała po 
karnych Rumią. W wielkim fi-
nale Mosty po raz kolejny po-
twierdziły klasę, pokonując 3:0 
Kolbudy. Najlepszym bram-
karzem turnieju został wybra-

ny Tomasz Moskwa z Kolbu-
dów, najlepszym obrońcą Kac-
per Kiełb z Rumi, najlepszym 
napastnikiem Sebastian Gieske 
z Mostów, a najlepszym zawod-
nikiem Jakub Nalepa z Redy. 
Kolejny turniej odbędzie się w 
Mostach 22 maja.

Jacek Wiśniewski

Po przerwie rozgrywki wznowiła luzińska liga sołecka. W drugiej 
kolejce do największej niespodzianki doszło w Kochanowie, gdzie 
miejscowi pokonali aktualnego mistrza ligi i zdobywcę pucharu 
wójta - ekipę z Luzina. Kochanowo wygrało 2:1. Z porażki Luzi-
na skorzystało sołectwo Robakowo. Drużyna ta po zaciętym boju 
wygrała w Sychowie 3:2. W Zelewie miejscowa drużyna doznała 
porażki 1:2 z Milwinem. W „małych derbach” Tępcz minimalnie 
przegrał z Wyszecinem 0:2. W spotkaniu Kębłowa z Barłominem do 
przerwy był remis 1:1. Ostatecznie Barłomino przegrało 1:7.  (jw) 

Najlepszy Orlik

Test Coopera w Redzie

Grały sołectwa
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„W wielkim finale Mosty po 
raz kolejny potwierdziły kla-
sę, pokonując 3:0 Kolbudy.”
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Arka jest bardzo bliska utrzy-
mania! Żołto-niebiescy zagra-
li fenomenalnie we wtorkowy 
wieczór i w „dziesiątkę” po-
konali 2:1 bezpośredniego ry-
wala w walce o utrzymanie - 
Piasta Gliwice.

Ten mecz piłkarze Arki po prostu musieli 
wygrać. Porażka z Piastem Gliwice ozna-
czała spadek do pierwszej ligi.
Arka przystąpiła do tego spotkania w de-
fensywnym ustawieniu 4-5-1. Trener Da-
riusz Pasieka na szpicy wystawił Przemy-
sława Trytko. Przez pierwsze minuty obie 
drużyny ostrożnie poruszały się po boisku. 
W 14 minucie z boiska zszedł kontuzjowa-
ny Tadas Labukas. Jego miejsce na mura-
wie zajął Wojciech Wilczyński. Paradok-
salnie, Arka w tym momencie zaczęła grać 
lepiej. Głównie za sprawą Wilczyńskiego. 
Już w 18 minucie mógł on otworzyć wynik 
spotkania. Niewiele brakowało, by opano-
wał zagraną w pole karne piłkę przez Miro-
slava Bożoka, a wówczas znalazłby się w 
sytuacji „sam na sam” z bramkarzem Pia-
sta. Dwie minuty Wilczyński odbierał już 
gratulacje za zdobycie bramki na 1:0. Na-
pastnik Arki wykorzystał precyzyjne poda-
nie w pole karne Filipa Burkhardta i przy-
mierzył idealnie w długi róg. Od 33 minu-
ty gospodarze zaczęli grać w „dziesiątkę”. 
Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną 
kartkę, otrzymał Marcin Budziński.
Kolejna strata ponownie nie osłabiła Arki. 
To żółto-niebiescy wciąż stwarzali wię-
cej okazji strzeleckich. Pierwszych 10 mi-

nut drugiej połowy ewidentnie należało 
do nich. Z kolei w 58 minucie przyjezdni 
mieli dobrą okazję do wyrównania. Ude-
rzał Mariusz Muszalik, ale jego strzał sku-
tecznie zablokował Norbert Witkowski. W 
69 minucie to gospodarze mieli doskonałą 
okazję do podwyższenia prowadzenia. Ad-
rian Mrowiec wrzucił piłkę w pole karne, 
a tam najwyżej wyskoczył Łukasz Kowal-
ski. Strzał głową efektowną paradą wy-
bił na rzut rożny Maciej Nalepa. W mia-
rę upływu czasu Piast grał coraz bardzie 
ofensywnie. W 81 minucie za obrońcę 
Macieja Michniewicza wszedł ofensywnie 
grający Roman Maciejak.
Pięć minut później na 
Narodowym Sta-
dionie Rug-
by wybuchł 
szał radości. 
Po dośrodko-
waniu Bożoka 
głową piłkę do 
bramki skierował Trytko. W drugiej minu-
cie doliczonego czasu gry Kamil Glik zdo-
był honorowe trafienie dla przyjezdnych.
Dzięki zwycięstwu Śląska Wrocław 4:2 
z Odrą Wodzisław Śląski Arka opuściła 
miejsce w strefie spadkowej na jedną ko-
lejkę przed zakończeniem rozgrywek. Ma 
28 punktów i o jedno „oczko” wyprzedza 
gliwickiego Piasta, a o dwa Odrę Wodzi-
sław.
Ostatnia kolejka ekstraklasy odbędzie się w 
najbliższą sobotę o godz. 17. Arka zagra na 
wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Gliwicki 
Piast podejmie pewną utrzymania Craco-
vię Kraków, a Odra zmierzy się na wyjeź-
dzie z drugim krakowskim klubem - Wisłą. 
                                      Jacek Wiśniewski

Do utrzymania 
jeden krok...
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Był to idealny rewanż za poraż-
kę z ubiegłego roku, kiedy to 
właśnie piotrkowianki w meczu 
o brąz pokonały Łączpol 3:0.
Czwarte i, jak się później oka-
zało, ostatnie spotkanie lepiej 
rozpoczęły gospodynie, któ-
re pierwszą bramkę straciły do-
piero w szóstej minucie. Spora 
w tym zasługa bramkarki Łącz-
polu Patrycji Mikszto. Jej dobra 
gra pozwalała m.in. na zatrzy-
manie Kingi Polenz, skrzydło-
wej reprezentacji Polski.
Z czasem gra się jednak wyrów-
nała. W 17 minucie było już tyl-
ko 8:6 dla gospodyń tego spo-
tkania. W miarę upływające-
go czasu przewaga ta topnia-
ła coraz bardziej i w 21 minu-
cie był już remis. Utrzymywał 
się do stanu 10:10. Po dwóch 
kolejnych bramkarz Karoliny 
Szwed i Ałły Kotowej zrobiło 
się 12:10. Jeszcze przed prze-

rwą Vistal podwyższył prowa-
dzenie na 14:11.
W drugiej połowie przewaga 
Łaczpolu systematycznie rosła. 
W 42 minucie wynosiła już sie-
dem bramek - 20:13. Na kwa-
drans przed końcem spotka-
nia nastąpił ostatni zryw przy-
jezdnych. Zdołały one zmniej-
szyć stratę do pięciu bramek w 
49 minucie. Trzy minuty póź-
niej gdynianki przeważały już 
czterema trafieniami. I to było 
wszystko, na co tego dnia było 
stać zespół z Piotrkowa.
Vistal Łączpol wygrał 30:25 i 
gdyńskie szczypiornistki mo-
gły cieszyć się z historyczne-
go w dziejach miasta brązowe-
go medalu.
Pewne jest już, że w przyszłym 
sezonie zespół wzmocni się. Ka-
drę zasilą Małgorzata Sadowska 
i Sabina Kobzar.
                    Jacek Wiśniewski

Historyczny brąz 
piłkarek Łączpolu
Gdynia ma pierwszy w historii miasta medal w pił-
ce ręcznej! Szczypiornistki Vistal Łączpolu wygra-
ły z Piotrcovią Piotrków Trybunalski czwarty mecz 
30:25 i całą konfrontację o brązowy medal roz-
strzygnęły na swoją korzyść 3:1. 
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