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Nie przewidujemy 
już wpadek

POWIAT | Ułatwienie dojazdu turystom, 
odciążenie ruchu drogowego oraz trans-
port towarowy – to najważniejsze korzyści, 
jakie przyniesie rewitalizacja linii kolejo-
wej od Wejherowa do Rybna. W tym tygo-
dniu podpisano porozumienie w sprawie 
opracowania prestudium wykonalności 
tej inwestycji. Zarówno samorządowcy, jak 
i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskie-
go oraz spółek kolejowych, są przekonani, 
że rewitalizacja tej linii kolejowej jest nie 
tylko możliwa, ale też bardzo potrzebna.

Koleją do Rybna
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WYBORY | Druga tura wybo-
rów Prezydenta RP odbędzie 
się już w najbliższą niedzielę 
24 maja. Lokale wyborcze 
będą otwarte tego dnia 
w godz. 7.00 – 21.00. 

Dziś – piątek 22 maja – jest 
ostatnim dniem, w którym wy-
borca, który zamierza zmienić 
miejsce pobytu przed dniem 
wyborów, może otrzymać za-
świadczenie o prawie do gło-
sowania. Z zaświadczeniem 
takim można głosować w do-
wolnym obwodzie głosowania 
w kraju, za granicą lub na pol-
skim statku morskim. Wniosek 
może zostać złożony pisemnie, 
telefaksem lub w formie elek-
tronicznej.
Jak informuje Bogusław Su-
wara, Pełnomocnik Prezyden-
ta Wejherowa ds. wyborów, 
w tych wyborach prezydenc-

kich po raz pierwszy wszyscy 
wyborcy mogą zagłosować za 
pośrednictwem poczty. 
Przypomnijmy, że prawo 
udziału w ponownym głoso-
waniu w wyborach Prezyden-
ta ma obywatel Polski, który: 
najpóźniej w dniu ponowne-
go głosowania kończy 18 lat, 
nie został pozbawiony praw 
publicznych prawomocnym 
orzeczeniem sądu, nie został 
ubezwłasnowolniony prawo-
mocnym orzeczeniem sądu, 
nie został pozbawiony praw 
wyborczych prawomocnym 
orzeczeniem Trybunału Stanu.
Już w niedzielę wieczorem 
z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa będzie można po-
wiedzieć, kto przez najbliższą 
kadencję będzie prezydentem 
naszego kraju. 
(raf)

W niedzielę głosujemy!

wykształcą 
specjalistów

&&Zdrowie  Urodadodatek

Koleją do Rybna

&Zdrowie  Uroda
czytaj str. 8-9

dowiedz się więcej:
d.bieszke@expressy.pl
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W tegorocznej edycji zareje-
strowano 260 wniosków nade-
słanych przez 195 jednostek sa-
morządu terytorialnego w trzech 
kategoriach: ‘Wspieranie ro-
dzin sprawujących opiekę nad 
osobami niepełnosprawnymi’, 
‘Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych’ oraz ‘Samorząd przy-
jazny seniorom’. W tej ostatniej 
właśnie kategorii w tegorocznej 
edycji bierze udział samorząd 
miasta Rumi.
W skład kapituły konkursowej 
wchodzą przedstawiciele funda-
cji wspierających rodziny, dzien-
nikarze zajmujący się tematyką 
dziecięcą, naukowcy, członko-

wie stowarzyszeń działających 
na rzecz rodzin, samorządow-
cy, ekonomiści czy też byli mi-
nistrowie lub wiceministrowie 
kierujący resortami odpowie-
dzialnymi za szeroko rozumianą 
politykę społeczną.
Konkurs jest niewątpliwie cenną 
inicjatywą, która wspiera pol-
skie rodziny i promuje idee jak 
najszerszej opieki nad rodzinami 
ze strony samorządu oraz różno-
rakich instytucji. Jego celem jest 
wyróżnienie jednostek samorzą-
du terytorialnego, które realizują 
tzw. politykę rodzinną poprzez 
podejmowanie szczególnie war-
tościowych działań na rzecz 

rodzin, jak również identyfi ka-
cja i promocja dobrych praktyk 
dotyczących wspierania rodzin 
przez samorząd terytorialny. 
Dlatego też na liście uczestników 
konkursu znaleźć można było 
Rumię. Jak zapowiadają władze 
miasta- samorząd miasta Rumi, 
któremu tematyka społeczna jest 
bliska, będzie cyklicznie uczest-
niczyć w Konkursie „Dobry Kli-
mat dla Rodziny”. 
W przyszłym roku właśnie 
w Kancelarii Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej obcho-
dzony będzie także Światowy 
Dzień Rodzin. 
(raf)

Dobry klimat dla rodziny
RUMIA | Konkurs pod nazwą „Dobry Klimat dla Rodziny” o nagrodę Pary Prezy-
denckiej skierowany jest do samorządów. 



3www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

Podpisanie porozumienia jest 
de facto sformalizowaniem 
rozmów, które prowadzone są 
od dłuższego czasu. Umożliwi 
opracowanie wstępnego stu-
dium wykonalności dla rewi-
talizacji linii kolejowej nr 230 
na odcinku od Wejherowa do 
Rybna. W porozumieniu staro-
stwo powiatowe, gmina Gnie-
wino, miasto Wejherowo oraz 
gmina Wejherowo deklarują 

wkład finansowy (pokrycie 
kosztów tego opracowania), 
ponadto stroną jest tez Mar-
szałek Województwa i spółki 
kolejowe: SKM i PLK PKP. 
Rybno leży na trasie linii kole-
jowej Wejherowo-Choczewo-
Lębork. Było to powiązane 
z budowaną w pobliżu elek-
trownią atomową. W ostatnich 
latach trakcja elektryczna zo-
stała całkowicie zdemontowa-
na a sama linia zawieszona. 
Teraz jest szansa na wznowie-
nie ruchu kolejowego na tym 
odcinku.

Henryk Skwarło,
wójt gminy Wejherowo

- Jesteśmy od początku inicjatorem rewitaliza-
cji tej linii kolejowej, ponieważ jest ona bardzo 
potrzebna. Wiemy, jakie są problemy komunika-
cyjne, zatłoczone drogi, w szczególności droga 
powiatowa, która przebiega przez Bolszewo 
i prowadzi do gmin Gniewino i Choczewo. Do 

tego nakładają się rzesze turystów w sezonie letnim, co powoduje, 
że droga jest zapchana. Umożliwienie przemieszczania się mieszkań-
com i turystom nie tylko samochodami spowoduje poprawę bezpie-
czeństwa i zmniejszy natężenie ruchu. 

MiroSław Marcinkiewicz
kierownik referatu Rozwoju Gminy, 
Infrastruktury i Środowiska gm. Gniewino

- Gmina Gniewino, gdy zaprzestano użytkowa-
nia tej linii, szukała rozwiązań, aby ją od nowa 
uruchomić. Mieszka tu ponad 7 tys. osób, przy 
byłym węźle kolejowym w Rybnie wciąż stoją 
samochody mieszkańców, którzy przesiadają 
się na komunikację zbiorową (autobusy). Jest 

to dla nas sygnałem, że tych samochodów będzie 
przybywać. Oczywiście jeśli już tę linię będzie się budować, musi-
my myśleć też o transporcie towarowym. Jesteśmy przecież na etapie 
podjęcia decyzji o lokalizacji elektrowni jądrowej, na terenie gminy 
są złoża gazu i ropy naftowej. Taki transport jest więc niezbędny.

Kolej znów pojedzie?
POWIAT | To pierwszy ważny krok w kierunku rewitalizacji linii kolejowej z Wejherowa do Ryb-
na (gm. Gniewino) – podpisano porozumienie, na mocy którego zostanie opracowane wstępne 
studium wykonalności tej inwestycji. 
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RUMIA | Radni i burmistrz 
Rumi spotkali się z miesz-
kańcami „Starej Rumi” oraz 
okolicznych dzielnic. 

W spotkaniu uczestniczyli 
- oprócz Michała Pasieczne-
go, burmistrza miasta - rad-
na powiatowa Jolanta Król 
oraz rumscy radni miejscy: 
Beata Ławrukajtis, prze-
wodnicząca Komisji Polity-
ki Gospodarczej i Rozwoju 
Przestrzennego, Krzysztof 
Woźniak, przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa, 
Maria Bochniak, prze-
wodnicząca Komisji do 

Spraw Rodziny, Polityki 
i Zdrowia, Lucyna Szypu-
ła, członek Komisji Oświa-
ty i Wychowania, Leszek 
Grzeszczyk, przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej, 
Marcin Kaczmarek, członek 
Komisji Sportu, Promocji 
i Rekreacji i Michał Kryża, 
członek Komisji Kultury. 
Organizatorami  spotkania 
były Jolanta Dobrzyniecka, 
członek Komisji Oświaty 
i Wychowania oraz Teresa 
Jałocha, przewodnicząca 
Komisji Kultury.
W trakcie dyskusji porusza-
no m.in.: temat realizacji 
inwestycji drogowych na 
terenie Starej Rumi, harmo-
nogram budowy ulic na rok 

bieżący, kwestie związane 
z planem zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta, 
budową Obwodnicy Północ-
nej Aglomeracji Trójmiej-
skiej (OPAT), oznakowania 
skrzyżowania ulicy Grun-
waldzkiej z ulicą Ceynowy, 
bezpieczeństwa na terenie 
ul. Chełmińskiej, Wiązowej 
i Kościelnej, ścieżkami ro-
werowymi czy wywozem 
nieczystości z posesji przez 
Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych. Dyskutowano 
również na temat przed-
szkoli publicznych i ich do-
stępności dla mieszkańców 

Rumi. Dyrektor 
Szkoły Podstawo-
wej nr 1 zwróciła 
się także z proś-
bą do burmistrza 
o realizację kolej-
nego etapu rozbu-
dowy szkoły. 
Burmistrz Pa-
sieczny podsu-

mowywał i deklarował, iż 
wszystkie poruszane spra-
wy są aktualnie lub będą 
w najbliższej przyszłości 
realizowane. Nowa Rada 
Miasta i władze działają de 
facto od ostatniego półro-
cza. Burmistrz zwrócił się 
także do mieszkańców aby 
o wszelkich nurtujących ich 
sprawach informować go 
pocztą mailową. Zaprosił 
także wszystkich mieszkań-
ców miasta  do włączenia 
się w akcję sprzątania Rumi, 
która będzie miała miejsce 
już w przyszłym miesiącu - 
13 czerwca. 
Władze miasta zapowiadają 
kolejne spotkania z miesz-
kańcami Rumi. (raf)

O inwestycjach 
z mieszkańcami
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Porozumienie w zakresie 
wzajemnego wsparcia, wy-
miany informacji i doświad-
czeń oraz współrealizacji 
i partnerstwa w realizacji 
projektów kwalifikowanych 
do dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej za-
warto pomiędzy władzami 
powiatu wejherowskiego 
i Powiatowego Cechu Rze-
miosł Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. Dotyczy 
ono w szczególności: racjo-
nalizacji oferty kształcenia 
zawodowego, organizacji 
szkoleń i kursów zawodo-
wych, rozwoju dualnego 
kształcenia zawodowego, 
promocji inteligentnych 
branż i specjalizacji, rozbu-
dowy infrastruktury kształ-
cenia zawodowego, współ-
pracy oraz partnerstwa szkół 
z pracodawcami, rozwoju 
rynku pracy i zatrudnienia. 
W imieniu zainteresowanych 
stron podpisali je Brunon 
Gajewski, starszy Cechu, 
Krzysztof Seroczyński, dy-
rektor biura Cechu, Gabriela 
Lisius, starosta powiatu wej-
herowskiego i Wojciech Ry-
bakowski, etatowy członek 
zarządu starostwa powiato-
wego. 

Gabriela Lisius wyraziła 
przekonanie, że porozumie-
nie będzie pewnego rodzaju 

przepustką do pozyskiwania 
środków zewnętrznych na te 
dziedziny. Otworzy tez nowe 
możliwości dla uczniów, któ-
rzy będą kształcić się w szko-
łach zawodowych na terenie 
powiatu wejherowskiego. 

Jednym z założeń porozu-
mienia jest też rozbudowa 

bazy kształcenia zawodo-
wego – w niedługim czasie 
zostaną np. uruchomione 
nowe warsztaty przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 (dawny Elektryk) oraz 
pracownie przy byłej samo-
chodówce oraz przy Niepu-
blicznej Szkole Rzemiosła. 

Zarówno przedstawiciele 
władz powiatu, jak i Cechu 
Rzemiosł podkreślają, że 
priorytetową sprawa jest to, 
aby absolwenci tych szkół 
nie mieli problemu ze znale-
zieniem pracy, zaś pracodaw-
cy ze znalezieniem wykwali-
fikowanych pracowników.

Brunon GajewSki, 
starszy Cechu Rzemiosł MiŚP:

- To dla nas bardzo ważne poro-
zumienie. Po dłuższych rozmowach 
doszliśmy do wniosku, że skoro 
jesteśmy jednym powiatem, skoro 
działamy na rzecz jego mieszkań-
ców, to powinniśmy robić to razem, 
a nie osobno. Chcemy wspierać wła-

dze w zakresie gospodarki i szkol-
nictwa. Dlatego będziemy przygotowywać wspólne 
projekty unijne. Jeśli zaś chodzi o edukację – my, jako 
cech, prowadzimy przecież szkołę rzemiosła. To nie 
jest przecież prywatna inicjatywa, tylko prowadzona 
przez społeczną organizację. My wiemy najlepiej, jak 
tych uczniów przygotować, jak podchodzić do szkolenia 
zawodowego. I to porozumienie ma umożliwić lepsze 
działania właśnie w tych dziedzinach. 

GaBriela liSiuS, 
starosta powiatu wejherowskiego:

- Porozumienie ułatwi nam pozy-
skiwanie środków z funduszy ze-
wnętrznych na budowę i rozbudo-
wę infrastruktury dla szkolnictwa 
zawodowego oraz uruchomienie 
dodatkowych branż i specjalizacji. 
Szkolnictwo zawodowe na terenie 
naszego powiatu jest realizowane 

nie tylko w szkołach masowych, ale też w Szkole Rze-
miosła. Musimy wspólnie działać, aby infrastruktu-
ra zawodowa była kształtowana jednolicie. Czyli aby 
np. nie powtarzały się klasy o tej samem specjalizacji 
w dwóch sąsiadujących ze sobą szkołach, gdyż wtedy 
rynek będzie nasycony i absolwenci będą mieć problem 
ze znalezieniem pracy. Chcemy wspólnie to wypraco-
wać i wspólnie pozyskiwać pieniądze. 

Wykształcą specjalistów
POWIAT | Pozyskiwanie pieniędzy unijnych, racjonalizacja oferty kształcenia i rozbudowa infrastruktury potrzebnej do praktycznej nauki zawodu 
– to główne założenia podpisanego właśnie porozumienia pomiędzy samorządowcami i przedsiębiorcami. 
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POWIAT WEJHEROWSKI
www.powiat.wejherowo.pl /powiatwejherowski

W dniu 15 maja w sali ki-
nowej w Gniewinie odbyły 
się uroczystości z okazji jubi-
leuszu 70-lecia Gminy Gnie-
wino. W ramach obchodów 
o godzinie 12.00 rozpoczęła się 
uroczysta sesja Rady Gminy 
Gniewino. 

W miniony piątek, władze 
gminy razem z sąsiednimi wło-
darzami i mieszkańcami święto-
wali jubileusz. W uroczystości 
uczestniczyli przedstawiciele 
władz samorządowych, dele-
gacje oraz zaproszeni goście, 
w tym m.in. Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego Mie-
czysław Struk, Starosta Powia-
tu Wejherowskiego Gabriela 
Lisius oraz wójtowie okolicz-
nych gmin i radni.

Uroczystości były okazją do 
przedstawienia rysu historycz-
nego gminy, wspomnień oraz 

planów na przyszłość. - Trzeba 
umieć wyciągać wnioski, z tej 
dalszej i bliższej historii – mó-

wił Zbigniew Walczak Wójt 
Gminy Gniewino.
Jak przystało na jubileusz nie 
obyło się bez życzeń i gratu-
lacji. - Pragnę  pogratulować 
skutecznego pozyskiwania 
i umiejętnego wykorzystywa-
nia środków unijnych. Dzięki 
temu mogliście zrealizować 
tak wiele społecznie ważnych 
przedsięwzięć, w tym udział 
Gminy Gniewino we współor-
ganizacji Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej EURO 2012 
– mówiła między innymi Ga-
briela Lisius Starosta Powiatu 
Wejherowskiego.

Gmina Gniewino jest jedną 
z najszybciej i najlepiej roz-
wijających się gmin wiejskich 
w Polsce.

Uroczystości 70-lecia Gminy Gniewino
„Pozycja ustrojowa samo-

rządu terytorialnego 25 lat po 
reformie. Badania de lege lata 
i de lege ferenda”. Tak brzmiał 
tytuł ogólnopolskiej konferen-
cji naukowej zorganizowanej 
na Wydziale Prawa i Admini-
stracji UG, podczas której Sta-
rosta Wejherowski Gabriela Li-
sius wygłosiła wykład na temat 
współpracy w samorządzie.

W dniach 14-15 maja Koło 
Naukowe Prawa Administra-
cyjnego Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Gdań-
skiego oraz Koło Naukowe 
Prawa Konstytucyjnego Uni-
wersytetu Wrocławskiego zor-
ganizowało konferencję mającą 
na celu dokonanie oceny refor-
my samorządowej. Spotkanie, 
zorganizowane w 25 rocznicę 
uchwalenia ustawy o samorzą-

dzie terytorialnym, cieszyło 
się dużym zainteresowaniem. 
Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem objęła między innymi 
Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius, Wojewoda Pomorski 
Ryszard Stachurski, Prezydent 
Miasta Gdańska Paweł Ada-
mowicz oraz Prezydent Miasta 
Sopotu Jacek Karnowski. 

W czasie konferencji Gabrie-
la Lisius wygłosiła wykład pt. 
„Współpraca powiatu z gmi-
nami wchodzącymi w jego 
skład”.

Podczas dwudniowego spo-
tkania uczestnicy wysłuchali 
kilkudziesięciu wykładów po-
święconych głównie ocenie re-
formy samorządowej na prze-
strzeni 25 lat oraz wyzwaniom 
stojącym jeszcze przed  instytu-
cją samorządu terytorialnego.

O reformie samorządowej 
na Uniwersytecie Gdańskim

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: 
„Perspektywa 2014-2020 – formy wsparcia 
z Funduszy Europejskich dla fi rm”
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie za-
prasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym 
z możliwościami wsparcia fi nansowego na rozwój fi rm z uwzględnieniem in-
strumentów zwrotnych. 
W programie spotkania m.in. 
• źródła dofi nansowania w ramach perspektywy fi nansowej 
   na lata 2014-2020, 
• Fundusze poręczeniowe, pożyczki dla małych fi rm – Inicjatywa JEREMIE, 
• omówienie form wsparcia dla pracodawców z PUP,
• o czym należy pamiętać aplikując  o środki unijne – dobre praktyki 
   i praktyczne wskazówki,
• działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
Miejsce i termin spotkania: 
Spotkanie odbędzie się we  wtorek, 2 czerwca 2015 r. w godz. 14.00 - 16.40 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie , ul. 3 Maja 4, 
84-200 Wejherowo, sala 9 (parter). 
Zgłoszenia: 
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsza (do dnia 01.06.2015 
r.) rezerwacja miejsca pod telefonem tel. 58 572 94 52  lub e-mail: a.wisniew-
ska@powiatwejherowski.pl .
Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 01.06.2015 r.  w formie 
elektronicznej na ww. adres mailowy,  wypełnienie formularza możliwe bę-
dzie również na spotkaniu.
Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są 
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie: 
www.powiatwejherowski.pl

VI koncert z cyklu
 „Akademia w Pałacu”

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

w Wejherowie 
oraz 

Akademia Muzyczna 
im. Stanisława Moniuszki 

w Gdańsku
serdecznie zapraszają na VI koncert 

z cyklu „Akademia w Pałacu” 
pt. „Mistrz i uczniowie”

w wykonaniu 
prof. Bożeny Harasimowicz 

(SOPRAN)
i Jej klasy śpiewu

26 maja (wtorek) 2015 r. 
o godz. 18:00

w siedzibie Muzeum, przy 
ul. Zamkowej 2a w Wejherowie

I Międzynarodowy Konkurs Kaszubskiej Sztuki 
Wizualnej „Cassubia Visuales”
to konkurs na plakat artystyczny - grafi czne przetworzenie wzorów kaszub-
skich na współczesną, nieoczywistą i nowatorską formę, mający na celu promo-
wanie współczesnych, a także tradycyjnych technik grafi cznych oraz promowa-
nie Kaszubskiego folkloru.
Folklor polskich regionów inspiruje projektantów do tworzenia ciekawych pro-
jektów. 
W konkursie mogą wziąć udział osoby zajmujące się grafi ką, projektowaniem 
amatorsko i zawodowo w wieku od lat 16.
Plakaty należy przesyłać w kopercie lub tubie do dnia 12 czerwca 2015 r. 
Przewidziane nagrody to: laptop, tablet grafi czny oraz tablet.
Szczegóły konkursu, regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie:  
www.mdk.reda.pl/content/cassubia-visuales

PARTNERZY:
Urząd Miasta Redy
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

I Przegląd stand up 
comedy „Szpòrt na żokach”
Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota 
wraz z Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie oraz Restauracją Campanula
zapraszają kaszubskich satyryków 
do udziału w 
I Przeglądzie stand up comedy 

„Szpòrt na żokach”
który odbędzie się 19 czerwca 2015 
roku w Restauracji Campanula 
w Wejherowie.
Celem Przeglądu jest pomoc w roz-
wijaniu talentów oraz rozwoju karie-
ry artystów scenicznych i satyryków 
kaszubskich. Ma również zachęcić, 
przede wszystkim młodych ludzi, do 
występów scenicznych oraz dać im 
możliwość promocji na Kaszubach. 

Zgłoszenia na Przegląd należy prze-
słać do 12 czerwca 2015 r. na adres 
mailowy: sekretariat@muzeum.wej-
herowo.pl albo listownie na adres: 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie 
ul. Zamkowa 2a
84-200 Wejherowo 
W tytule maila lub na kopercie prosi-
my napisać: „Szpòrt na żokach”. 
W zgłoszeniu należy podać imię i na-
zwisko, wiek, miejsce zamieszkania, 
numer telefonu lub adres mailowy.

Regulamin konkursu dostępny  jest 
na stronie Muzeum: 
www.muzeum.wejherowo.pl

Przegląd współfi nansowany 
ze środków Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie.

Zarządzeniem Nr 50/2015 Starosty Wejherowskiego z dnia 12 maja 2015 r.,
od 1 czerwca br. ustala się następujące godziny 

przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Wejherowie:

2. Pozostałe Wydziały:
- poniedziałek-piątek 7.30-15.30

1. Wydział Komunikacji: 
- poniedziałek-czwartek 6.45-18.00

- piątek 6.45-16.30
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O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Wejherowo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu wsi Warszkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 199) oraz uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XXXIX/461/2014 
z dnia 12 marca 2014 r. r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w Gminie Wejherowo, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.05.2015 r. do 22.06.2015 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00. Dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.06.2015 
r. w Urzędzie Gminy Wejherowo w Sali nr 309 o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowe-
go, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Wejherowo z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2015 r. 

• w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, pok. nr 308,
• drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo,
• w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi kowanym przy po-

mocy ważnego kwalifi kowanego certyfi katu na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy 
Wejherowo na platformie ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)  w związku z prowa-
dzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie 
wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą 
oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarne-
go w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu 
planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: 
w formie pisemnej do Wójta Gminy Wejherowo na adres Urząd Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 
Wejherowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opa-
trywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@ug.wejherowo.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2015 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Porozumienie w sprawie 
przebudowy drogi Celbo-
wo-Brudzewo-Wejherowo 
oraz planowanej przebudo-
wy skrzyżowania tej dro-
gi z drogą wojewódzką nr 
216 w Celbowie podpisali 
marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław 
Struk, starosta wejherow-
ski Gabriela Lisius, starosta 
pucki Jarosław Białk, a tak-
że wicestarostowie Witold 
Reclaf i Tomasz Hermann.

Krótka uroczystość, po-
łączona z prezentacją 
multimedialną dotyczącą 
planowanej inwestycji, od-
była się dziś rano w budyn-
ku Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie. Jak czytamy 
w podpisanym porozumie-
niu, przebudowana droga 
powiatowa, o nawierzchni 
utwardzonej, stanowić bę-
dzie alternatywę dla dróg 
wojewódzkich nr 216 i 218.

W celu przygotowania 
inwestycji urzędnicy po-

wiatów puckiego i wejhe-
rowskiego przystąpią teraz 
do opracowania dokumenta-
cji projektowej przebudowy 
drogi, będą się również starać 
o dofi nansowanie projektu ze 
środków Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokal-
nych na rok 2018.

Dokumentacja projektowa 
przebudowy skrzyżowania 
zostanie opracowana w 2016 
albo 2017 roku, co zadekla-
rował marszałek Mieczysław 
Struk. Na realizację inwesty-
cji będzie trzeba poczekać 
jeszcze kilka lat.

W treści porozumienia czy-
tamy m.in, że: „strony uznają 
przebudowę skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 216 
z drogą powiatową [...] Celbo-
wo – Brudzewo – Wejherowo 
za ważną inwestycję drogo-
wą”, co potwierdził również 
marszałek Mieczysław Struk 
w swoim krótkim wystąpie-
niu.

(PS)

WEJHEROWO | Organiza-
cja imprezy integracyjnej 
i zamontowanie stołu do 
ping-ponga - to pokłosie 
zeszłorocznej akcji „Zostań 
bohaterem w swoim sąsiedz-
twie!”.

Akcja była organizowana 
przez Leroy Merlin oraz naszą 
redakcję. W nawiązaniu do  
tego plebiscytu przedstawi-
ciele Leroy Merlin zorganizo-
wali niedawno „parapetówkę” 
na Osiedlu Fenikowskiego 
w Wejherowie i na specjal-
ną prośbę ufundowali stół do 
ping-ponga. 

Stół jest potrzebny, aby Ali-
cja Eigner, brązowa medalist-
ka paraolimpiady w Londy-
nie, mogła uczyć gry w ping 
ponga. (raf)

Bohaterowie 
w sąsiedztwieStruk pomoże w inwestycjach

POWIAT | Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz starostowie i wicestarostowie wejherowscy 
i puccy podpisali porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia działań na rzecz przebudowy drogi powiatowej Celbowo-
Brudzewo-Wejherowo oraz przebudowy skrzyżowania w Celbowie.
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Złote Cięcie – najlepszy 
fryzjer i kosmetyczka

&&Zdrowie  Uroda dowiedz się więcej:
tel. 660 731 138
d.bieszke@expressy.pl

Złote Cięcie – najlepszy 

Zdrowie  Uroda
URODA | FITNESS | STYL ŻYCIA | MEDYCYNA ESTETYCZNA | DIETA

dodatek

W Wejherowie, przy ulicy 
3 Maja 23b, modnie obe-
tniesz włosy, elegancko się 
uczeszesz, zadbasz o swoją 
skórę i paznokcie. Wszyst-
ko starannie, nie najdrożej 
i w jednym miejscu. Salon 
fryzjersko-kosmetyczny 
„Złote Cięcie” istnieje od 
2011 roku. Właścicielką 
Salonu jest Emilia Schro-
eder, która posiada 15-letnie 
doświadczenie w zawodzie 
fryzjera i kosmetyczki.

Salon jest otwarty od po-
niedziałku do piątku w go-
dzinach od 8 do 19, nato-
miast w soboty w godzinach 
od 8 do 15. Wizyty można 
umawiać telefonicznie, 
dzwoniąc pod numer 797-
986-277.

W salonie pracują wykwa-
lifi kowani i doświadczeni 
specjaliści. Aby wciąż zdo-
bywać nowe umiejętności 
i doskonalić się, personel 
regularnie bierze udział 
w rozmaitych szkoleniach 
i kursach. 

WEJHEROWO | Salon „Złote Cięcie” oferuje szeroki wachlarz najwyższej jakości usług fryzjersko-kosmetycznych. oFerTa Salonu 
jeST niezwykle 
Szeroka. 
SAM/SAMA WYBIERZ TO, 
CZEGO NAJBARDZIEJ 
TERAZ POTRZEBUJESZ:

• strzyżenie damsko-męskie
• farbowanie, balejage,
   ombre, sombre
• keratynowe prostowanie
   włosów
• fryzury ślubne, wieczorowe
• przedłużanie włosów
• depilacja
• masaż bańką chińską
• masaż klasyczny
• pedicure, manicure
• przedłużenie paznokci
• makijaż dzienny, 
   wieczorowy
• przedłużenie rzęs
• zabiegi pielęgnacyjne 
   na twarz
• mikrodermabracja
• peeling kawitacyjny
• mezoterapia frakcyjna
• tatuaże

Salon Fryzjersko-
kosmetyczny 
‘’złote cięcie’’
Emilia Schroeder
ul.3-go Maja 23b
Wejherowo
Tel. 797-986-277
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9&Zdrowie  Uroda

Oczywiście dla wielu z nas, 
okulary przeciwsłoneczne 
stanowią modny dodatek do 
garderoby. Wybór fasonów, 
wzorów oraz kolorów jest 
przeogromny. Każda ceniąca 
się marka modowa posiada 
własne kolekcje okularów 
przeciwsłonecznych, spełnia-
jąc oczekiwania swoich klien-
tów. Warto jednak pamiętać, 
że okulary przeciwsłoneczne 
w głównej mierze powin-
ny stanowić  ważny element 
ochrony narządu wzroku.

Dla większości z nas fakt, 
iż powinniśmy chronić się 
przed nadmierną ekspozy-
cją na słońce jest oczywisty. 
Niestety, jeżeli popatrzymy 
na statystyki, świadomość 
ta jest głównie w zakresie 
ochrony skóry przed szkodli-
wym promieniowaniem UV. 
80% populacji zdaje sobie 
sprawę, że wybierając się na 
plażę bezwzględnie należy 
zastosować balsamy ochronne 
z fi ltrami zabezpieczającymi 
skórę przed promieniowaniem 
UV-A oraz UV-B. Jednakże 
tylko co dziesiąta osoba łączy 
promieniowanie UV również 
z chorobami oczu. Nadmierna 
ekspozycja na promieniowa-
nie UV sprzyja powstawaniu 
chorób oczu takich jak: za-
ćma, skrzydlik, nowotwory 
powiek oraz struktur oka, 
zwyrodnienie plamki żół-
tej (AMD). Trzeba również 
pamiętać o przyspieszonym 
procesie starzenia się skóry 

(powstawanie zmarszczek). 
Większość tych chorób poja-
wia sią w późniejszym okresie 
naszego życia, jednakże dba-
jąc o oczy już dziś możemy te 

procesy zacznie opóźnić.
Mitem, który należy obalić 

jest fakt, iż powinniśmy ko-
rzystać z okularów przeciw-
słonecznych tylko w ciepłe, 

słoneczne i letnie dni. Ilość 
promieniowania, które docie-
ra do oka zależy od otoczenia, 
w którym się znajdujemy. 
Śnieg, woda, piasek, mokry 

asfalt sprzyjają większej ilo-
ści odbitego światła, przez co 
więcej szkodliwego promie-
niowania dociera do naszych 
oczu. Okulary przeciwsło-
neczne powiniśmy nosić przez 
cały rok, a przede wszystkim 
zimą. 

Z okularów przeciwsłonecz-
nych bezwzględnie powin-
ny korzystać osoby dorosłe 
i młodzież, a szczególnie te, 
które z racji charakteru pracy 
(np.rolnicy, rybacy, drogo-
wcy)  oraz hobby (biegacze, 
kolarze, narciarze, żeglarze) 
dużo czasu spędzają na świe-
żym powietrzu. O ochronie 
wzroku przd UV nie powin-
ny zapominać osoby starsze, 
a przede wszystkim osoby po 
przebytych operacjach zaćmy. 

Oczy dzieci są szczególnie 
narażone na promieniowanie 
z racji dużej przepuszczalno-
ści UV przez struktury oka 
(rogówka, soczewka) oraz 
z racji tego, iż spędzają trzy 
razy więcej czasu na zewnątrz 
niż dorośli. Układ wzroko-
wy maluchów we wczesnym 
okresie życia rozwija się bar-

dzo intensywnie, dlatego też 
nie powinniśmy ograniczać 
dostępu światła do oka, szcze-
gólnie podczas zabaw w za-
mkniętych pomieszczeniach. 
Jeżeli chcemy chronić dzieci 
przed UV,  unikajmy nadmier-
nej ekspozycji słonecznej oraz 
zabezpieczajmy je stosując 
czapki z daszkiem i okulary 
przeciwsłoneczne z fi ltrem 
UV. 

Okulary przeciwsłoneczne 
powinny spełniać odpowied-
nie normy zabezpieczające 
przed szkodliwym promie-
niowaniem. Kupując okulary 
w salonie optycznym mamy 
gwarancję spełnienia tychże 
norm, jakości oraz serwisu. 
Pamiętajmy, że osoby, któ-
re noszą okulary korekcyjne 
również mają możliwość ko-
rzystania z okularów przeciw-
słonecznych z uwzględnie-
niem swojej wady wzroku. 

Spędzanie wolnego czasu 
na świeżym powietrzu jes dla 
wielu z nas dużą przyjemno-
ścią. Zadbajmy o to, aby była 
to bezpieczna przyjemność.
Krzysztof Bogusławski

Chroń swój wzrok cały rok
WEJHEROWO | Słoneczne dni bez okularów przeciwsłonecznych byłyby trudne do zniesienia, nie dziwi więc fakt, iż stały się one nieodłącznym 
atrybutem, zarówno estetycznym jak i ochronnym oczu. Zadajmy sobie jednak pytanie, kto, kiedy i dlaczego powinien z nich korzystać?
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Wsparcie na start lub sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych 

Obecnie  w ramach oferty JE-
REMIE pomorscy przedsiębior-
cy i osoby, które zamierzają roz-
począć działalność gospodarczą, 
mogą skorzystać z pożyczek do 40 
tys. zł  na start lub sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych w fir-
mie. 

To bardzo dobra oferta, szczegól-
nie, że oprocentowanie pożycz-
ki jest stałe i wynosi tylko 1% 
w skali roku.  Maksymalny okres 
kredytowania to 36 m-cy. Z tytułu 
udzielenia pożyczki nie jest pobie-

rana prowizja ani inne opłaty ma-
nipulacyjne. 

Osoby zainteresowane finanso-
waniem działalności gospodarczej 
w ramach inicjatywy JEREMIE 
zapraszamy do najbliższego biura 
Pomorskiego Funduszu Pożyczko-
wego:

84-200 Wejherowo,
ul. 3 Maja 3/2
kontakt: 607 377 767, 
biurowejherowo@pfp.gda.pl

www.jeremie.com.pl

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. jest marką rozpoznawalną w re-
gionie. Jako instytucja non-profit (działająca nie dla zysku) realizuje nieprze-
rwanie od lat projekty unijne, które nakierowane są na wspieranie przed-
siębiorców. Fundusz jest jednym z największych pośredników finansowych 
zaangażowanych w dystrybucję środków z Inicjatywy JEREMIE na Pomorzu.



11www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

FELIETON | Przypomnia-
no sobie o nim dopiero 
teraz. Szkoda, że tak póź-
no. Ale wciąż może mieć 
duży wpływ na wynik 
Bronisława Komorowskie-
go w drugiej, decydującej 
turze wyborów. Tym atu-
tem jest jego rodzina.

Zanim rozwinę tę myśl, 
kilka zdań komentarza do 
wyników I tury. Są zaska-
kujące, żeby nie powiedzieć 
wprost szokujące. Nie cho-
dzi tu o wynik jaki uzyskał 
jej zwycięzca Andrzej Duda, 
bo jest on zbliżony do tego, 
jaki dawały mu ostatnie 
przed głosowaniem sondaże. 
Trudno natomiast zrozumieć 
jaki mechanizm zadziałał, że 

o 5-7 proc. mniejsze popar-
cie, niż w tych samych son-
dażach, dostał Komorowski. 
Dziś wiemy, że część jego 
elektoratu, w ostatniej chwi-
li przepłynęła do „czarnego 
konia” tych wyborów Pawła 
Kukiza. I to jest dla mnie 
ogromnym zaskoczeniem. 
Ktoś nazwał to „buntem 
generacyjnym”. To jeszcze 
mogę zrozumieć, bo w koń-
cu chodzę twardo po ziemi, 
spotkań z młodymi ludźmi 
nie unikam, mam w ich wie-
ku trójkę dzieci, więc dobrze 
wiem, jakie są ich oczekiwa-
nia z jednej strony, a obawy 
i niepokoje z drugiej. Ale 
Kukiz, oprócz przejaskra-
wionej diagnozy, że jest źle, 
a za chwilę będzie jeszcze 
gorzej, tak naprawdę nic nie 
miał im do zaoferowania. No 
może poza wprowadzeniem 
Jednomandatowych Okrę-
gów Wyborczych (JOW-ów) 
oraz odejścia od finansowa-
nia partii z budżetu państwa, 
na co zresztą, z wyjątkiem 
PO, nie zgadza się żadna 

z partii zasiadających w Par-
lamencie, nie wyłączając PiS 
i koalicyjnego PSL. Uwa-
żam, że do elektoratu Kukiza 
trzeba wyciągnąć rękę. Tym 
bardziej, że są tam także ci, 
którzy kiedyś głosowali na 
PO, a potem się do niej zra-
zili. Ale nie przeszli do PiS. 
Inaczej Duda wygrałby już 
w I turze, a Kukiz dostałby 
tylko tyle procent, ile JKM. 
A teraz wracam do wielo-
dzietnej, jak się okazało bar-
dzo sympatycznej rodziny 
Komorowskiego. Trzymała 
się dotąd z daleka od wiel-
kiej polityki. Wyjątkiem 
była pani prezydentowa, 
ale to zrozumiałe, bo pol-
ska tradycja wymaga od niej 
zaangażowania się w ży-
cie publiczne. Komorowski 
nie wykorzystywał rodzi-
ny w swoich kampaniach, 
nie pokazywał się z nią na 
konwencjach i bilbordach. 
Poznaliśmy ją dzięki wzru-
szającemu swoją prostotą 
i autentycznością spotowi, 
który wyemitowany został 

dopiero po I turze. Tam nic 
nie było udawane. Poznali-
śmy Komorowskiego przez 
pryzmat wypowiedzi jego 
dzieci. I jaki wyłonił się 
z tego obraz? Że jest dokład-
nie taki, jak każdy z nas. 
Czyli nie jest idealny, zda-
rzają mu się błędy i pomył-
ki, a do tego, nie we wszyst-
kim jego dzieci się z nim 
zgadzają. A mimo to, w tej 
wielopokoleniowej rodzinie 
jest elementarna zgoda, har-
monia i wzajemny szacunek. 
A teraz odnieśmy to do wiel-
kiej rodziny, jaką jest naród. 
Czy nie takiego powinien 
mieć prezydenta na niepew-
ne czasy - doświadczonego, 
odpowiedzialnego, troskli-
wego, umiejącego mądrze 
godzić tradycję z nowocze-
snością? 

Niepodważalny atut 
Komorowskiego

jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

Archiwalne felietony 
posła można 
przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

RUMIA | „Bogu – Chwała!” 
- pod takim hasłem w Uro-
czystość Bożego Ciała (4 
czerwca) na Stadionie Miej-
skim w Rumi odbędzie się 
Koncert Uwielbienia. 

Podstawowym celem kon-
certu jest modlitwa i uwiel-
bienie Boga. Koncert jest 
też odpowiedzią na wezwa-
nie Ojca Świętego Francisz-
ka, który wielokrotnie wzy-
wał do wyjścia z dziełem 
ewangelizacji „na ulice”, by 
w nowych formach duszpa-
sterskich głosić Dobrą No-
winę. 

- Poprzez wspólny śpiew, 
modlitwę i świadectwo 
chcemy dać wyraz naszej 
wiary w Boga i wdzięczno-
ści Jemu za wszelkie dobro, 
jakiego nam w Swej miłości 
udziela – wyjaśniają orga-
nizatorzy. - Tego dnia wiele 
ludzi bierze udział w Pro-
cesji i Mszy świętej, a my 
chcemy to świętowanie 
przedłużyć i nadać mu for-
mę radosnego, rodzinnego 
spotkania, pełnego muzyki, 
Dobrej Nowiny i świadec-
twa. Na koncert zapraszamy 
wszystkich, którzy uważają 
się za osoby wierzące, ale 
także i tych, którzy Boga 
poszukują, gdyż chcemy, 

aby była to również okazja 
do indywidualnej rozmowy 
z kapłanem lub świeckim 
ewangelizatorem, skorzy-
stania z Sakramentu Po-
jednania czy modlitwy, ale 
także do zadawania pytań 
o wiarę i wspólne szukanie 
odpowiedzi na nie. 

Koncert nie jest więc 
imprezą zamkniętą, za-
rezerwowaną jedynie dla 
katolików, ale otwartą na 
każdego.

Podczas koncertu świa-
dectwo swej wiary da mię-
dzy innymi ks. Jan Kacz-
kowski, Dyrektor Puckiego 
Hospicjum. Będzie to też 
okazja do złożenia ofiary na 
Hospicjum.

Odpowiedzialnym za 
aranżacje i dostosowanie 
piosenek na potrzeby na-
szego chóru jest Mirosław 
Hałenda, na co dzień orga-
nista w Parafii św. Antonie-
go w Redzie a także klawi-
szowiec zespołu Pullover. 
Chórem dyrygować będzie 
znana z promocji Kaszub 
piosenkarka, kompozytor-
ka i dyrygentka Weronika 
Korthals.

Koncert rozpocznie się 
o godz. 19.00 i potrwa ok. 
2,5 godziny. Wstęp wolny. 

(raf)

Koncert uwielbienia

To już po raz siódmy 
w przeddzień miejskich ob-
chodów
Dnia Jakuba Wejhera, 29 
maja 2015 r., przejdzie
przez miasto barwny koro-
wód uczniów i nauczycieli
Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych nr 4 im. Jakuba 
Wejhera w Wejherowie.
Parada rozpocznie się o godz. 
13.30 i przejdzie spod siedzi-
by szkoły, ulicą Sobieskie-
go na Plac Jakuba Wejhera, 
gdzie nastąpi powitanie przez 
władze miasta.

Parada Jakuba Wejhera 
- zapraszamy

Tak było 
w zeszłym roku
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Gimnazjum w Luzinie wy-
walczyło tytuł najbardziej 
koszykarskiej szkoły w Pol-
sce, pokonując 225 konku-
rentów i wygrywając plebi-
scyt towarzyszący finałom 
Energa Basket Cup. O zwy-
cięstwie Luzina zdecydowały 
aż 35 582 głosy oddane przez 
uczniów. To właśnie dla nich 
na szkolnym boisku pojawił 
się Energa Basket Cup Truck, 
a specjalny koncert zagrał 
O.S.T.R. 

Basket Cup Truck to cię-
żarówka, stworzona z myślą 
o wszystkich młodych koszy-
karskich zapaleńcach. Wypo-
sażona w kosz i tablicę, po-
zwala zagrać w koszykówkę 
wszędzie, gdzie się pojawi. 
A jeżeli mecz  - to koniecz-
nie w towarzystwie dobrej 
muzyki! Dlatego EBC Truck 
został wyposażony w DJ-kę, 
z której płyną energetyczne, 
miksowane na żywo dźwięki. 

Punktem kulminacyjnym 
był koncert O.S.T.R-a na 
żywo. Towarzyszył mu Kac-
per Kacpa Lachowicz, który 
rozgrzał publiczność i mło-
dych koszykarzy do czerwo-
ności. Nie zabrakło też pa-
miątkowej tablicy, na której 
każdy fan koszykówki mógł 
zostawić na niej odcisk swo-
jej dłoni.

Celem plebiscytu było wy-
łonienie miejsca, w którym 
dla uczniów koszykówka 
jest prawdziwą pasją. Swoje 

szkoły zgłaszała młodzież 
i to oni zachęcali też znajo-
mych do głosowania. Łącznie 
w plebiscycie przez ponad 3 
tygodnie oddano 172 129 
głosów.

W ramach wizyty EBC 
Truck odbył się motywacyj-
ny show Kacpra Kacpy La-
chowicza – znanego trenera 
koszykarskiego i promotora 
koszykówki wśród młodzie-
ży.

Energa Basket Cup to pro-
gram dla młodych koszy-
karek i koszykarzy. Ale nie 
trzeba koniecznie grać, żeby 
pasjonować się basketem 
– powiedział Kacper Kac-

pa Lachowicz, prowadzący 
wydarzenie. Myślę, że naszą 
wizytą z EBC Truck sprawi-
liśmy uczniom miłą niespo-
dziankę; przyszli na zwykłe 
lekcje a dostali potężny za-
strzyk motywacji. Naszym 
celem i powodem obecności 
tutaj było obudzenie w nich 
pasji – do koszykówki, ale 
nie tylko. Jeżeli ją w sobie 
odnajdą, otworzą drogę do 
naprawdę wielkich osiągnięć 
w dowolnej dziedzinie.

Finał i kolejne atrakcje 
Energa Basket Cup, czyli naj-
większego w Polsce turnieju 
koszykówki dla młodzieży 
już 7 czerwca w Gdańsku.

Grali w kosza przy muzyce O.S.T.R-a
LUZINO | Dużo energetycznej muzyki, żywiołowe show i koncert O.S.T.R-a – ciężarówka Energa Basket Cup Truck odwiedziła gimnazjum w Luzinie!
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SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejhe-
rowie, działka 1202 m2, cztery 
garaże, murowane, pilnie sprze-
dam lub zamienię na 2 pokoje z 
kuchnią za dopłatą, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM działkę ogrodniczą 
w Gościcinie. Tel: 517-159-871

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

SPRZEDAM działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 380 tys. zł, 
tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 km 
do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, 
tel. 502 686 196

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ 500m2 posesji nad 
morzem w Karwińskich Błotach 

I, na stawianie przyczep kempin-
gowych, tel. 661 582 483

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

SZUKAM mieszkania do 
wynajęcia, Żukowo albo okolice, 
z dwoma pokojami, pilne. Tel: 
883-406-558, 509-418-346

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Fiata Sienę 99r. 
Ważny przegląd i oc, hak, zadba-
ny, cena 2500zł. Tel: 512-519-708

KUPIĘ
SKUP, kasacja pojazdów, sprze-
daż części, dojazd do klienta. Tel: 
789-345-593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, 

tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

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

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, 
całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 
677 964

WYPOŻYCZALNA rowerów, 
kijków nordic walking i riksz 
dla dzieci, w Gnieżdżewie, przy 
PKP Swarzewo, 4 czerwca - 31 
sierpnia, od 9.30 - 19.00, tel. 504 
713 131

TOWARZYSKIE

FAJNA dupcia, blond laseczka 
zaprasza sponsorów, również 
sex telefonik, Sopot. Tel: 516-
494-912

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

ZŁOTA rączka. Pomoc w 
drobnych naprawach, prace w 
ogrodzie itp. Tel: 728-878-404

SPRZEDAM zamrażarkę 
pingwin100 – tanio. Tel: 517-
159-871

SPRZEDAM łuparkę do drzewa 
świdrową silnik o mocy 5.5 kw 
oraz silnik 7.5kw, 960 obrotów. 
Tel: 601-638-877

PIEC kafl owy oddam. Tel: 515-
411-954

SPRZEDAM beczki plastikowe 
200 litrów, idealne na działkę 50 
zł. Tel: 503-631-333

DREWNO do CO i gałęziówkę 
sprzedam możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927 

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

LODÓWKA używana, kolor 
biały, tanio oddam, Wejherowo, 
tel. 789-431-218

SPRZEDAM łyżwy fi gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
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PRAWNIK 
stacjonarny i mobilny

• Profesjonalna obsługa
• Przyjeżdżam na życze-
nie klienta i przyjmuję w 
sprawach samorządowych, 
bankowych, alimentacyjnych, 
dotacji dla rolników i osób 
prowadzących działalność 
gospodarczą oraz innych 
organów państwowych. 

Reda, ulica Wejherowska 58, 
tel. 663 751 840, w godz.12-18

Dodaj swoją fi rmę do informatora medycznego

tel. 660 731 138
czapki, szaliki, buty, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138
KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od 
ręki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.
com

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381



14 www.gwe24.pl/SPORT

Jak co roku, tak i w obecnym, 
w Polsce toczyła się zastęp-
cza dyskusja jakie święta ma-
jowe święcić, a jakie nie? Co 
do 3 maja nikt nie ma wątpli-
wości, że należy. 1 maja wszy-
scy obchodzą na wszelki wy-
padek dużym łukiem. Pro-
blem istnieje, gdy pytamy kie-
dy zakończyła się wojna, 8. 
czy 9. maja? A co na to PZPN? 
Sprawdziłem, czy nasza re-
prezentacja rozgrywała kie-
dykolwiek mecze w tym cza-
sie. Okazało się, że owszem. 
1. maja graliśmy sześć razy, 
3., 8., i 9. maja po jednym ra-

zie. 8. maja 1949 roku w Bu-
kareszcie nasi reprezentanci 
przegrali z Rumunią 1:2. Mecz 
miał charakter towarzyski. 
Bramkę dla naszych zdobył Jó-
zef Mamoń z Gwardii Kraków, 
czyli wcześniejszej i później-
szej Wisły. W tamtym czasie 
klubom pozmieniano nazwy 
na resortowe. Kluby milicyj-
ne – Gwardia, hutnicze – Stal, 
górnicze – Górnik, budowla-
ne – Budowlani, wojskowe – 
WKS… . 1. maja 1950 roku re-
prezentacja rozegrała towa-
rzyski mecz w Tiranie z Alba-
nią. Padł remis 0:0. 3. maja 

1966 na stadionie w Chorzo-
wie nasi chłopcy zremisowa-
li towarzysko z Węgrami 1:1. 
Gola dla naszych strzelił Wło-
dzimierz Lubański z Górni-
ka Zabrze. 1. maja 1968 roku 
w Warszawie znów padł świą-
teczny remis 0:0 w meczu 
z Holandią. 1. maja 1977 roku 
reprezentacja rozegrała mecz 
w ramach zwycięskich elimi-
nacji MŚ 1978. Na stadionie 
w Kopenhadze padł wynik 2:1 
dla Polski po bramkach Wło-
dzimierza Lubańskiego. Ten 
mecz oglądałem w telewizji 
i mogę zaświadczyć, że nasi 

grali „na pełnym gazie”. Selek-
cjonerem był wówczas Jacek 
Gmoch. Na lewej obronie od 
24. minuty grał, zresztą bardzo 
dobrze, Czesław Boguszewicz 
z Arki Gdynia. 1. maja 1985 
roku znów odbył się mecz eli-
minacyjny, tym razem do MŚ 
1986. Eliminacje były zwycię-
skie, ale ten mecz Polska prze-
grała w Brukseli z Belgią 0:2. 
9. maja 1990 roku reprezen-
tacja, w ramach tournee po 
Ameryce Północnej, przegrała 
w Hershey z USA 1:3. Bramkę 
dla Polski zdobył Jacek Ziober 
z ŁKS Łódź.  1. maja 1991 roku 

archiwalne 
kalendarium 
czytaj na
www.gwe24.pl

KALENDARIUM 
FUTBOLOWE

w Dublinie reprezentacja na 
stadionie w Dublinie zremiso-
wała 0:0 z Irlandią w ramach 
przegranych eliminacji do ME 
1992. W drużynie wystąpił 
dzisiejszy wiceprezes PZPN 
i poseł na Sejm – Roman Ko-
secki  z Galatasaray Stambuł. 
W tym czasie syn Romana Ja-
kub, dziś zawodnik Legii War-
szawa, miał niespełna rok. 
Ostatni z meczów majowo-
świątecznych miał miejsce 
1. maja 1996 roku w Mielcu. 
Polska pod wodzą selekcjo-
nera Władysława Stachur-
skiego zremisowała towarzy-
sko z Białorusią 1:1. W druży-
nie grali między innymi: Ma-
ciej Szczęsny w bramce – Le-
gia Warszawa, Tomasz 
Iwan na obronie - 
Feyenoord Rot-
terdam, Rado-
sław Michal-

ski  (dziś prezes Pomorskie-
go Okręgowego Związku Pił-
ki Nożnej) w pomocy – Legia 
Warszawa, Andrzej Juskowiak 
w ataku – Olimpiakos Pireus. 
Tego ostatniego w 69. minu-
cie meczu zmienił Marek Sa-
ganowski z ŁKS Łódź. Od tego 
meczu minęło 19 lat, a Marek 
Saganowski nadal śmiga po 
boisku w barwach Legii War-
szawa. Bramkę dla naszych 
w 8. minucie zdobył Wojciech 
Kowalczyk (dziś komentator 
telewizyjny) z Realu Beti s.  
Z piłkarskim, majowo-świą-
tecznym pozdrowieniem
zbigniew chuchała

Zapraszamy wszystkie dzieci , małe i duże na sportowe wydarzeniem jakim 
jest Dzień Dziecka w Decathlon Rumia. Moc atrakcji oraz konkursów będzie 
czekać na wszystkich chętnych 31.05.2015r. w godzinach od 12 do 18.

Przewidujemy wiele gier i zabaw oraz zmagania sportowe z nagrodami m.in.
• malowanie twarzy • animacje dla dzieci •  konkurs pla-

styczny • bieg po zdrowie oraz wiele innych atrakcji

Dzień Dziecka 
z The Cathlons ... 
i Ty zostań sportowym bohaterem!

Zapewniamy , że wszystkie dzieci wyjdą od nas z wielkim uśmiechem na twarzy!
Decathlon Rumia zaprasza!

Na nadmorskiej plaży odbyły 
się darmowe lekcje żeglarstwa 
dla początkujących, warsz-
taty żeglarskie na brzegu dla 
najmłodszych, nauka węzłów, 
zajęcia z crossfi tu dla dzieci 
i rodziców, gry i zabawy a dla 

wszystkich głodnych nie zabra-
kło potraw z grilla.

Elite Sails Academy to klub, 
który działa od 2013 roku. 
Głównym celem propagowanie 
żeglarstwa wśród dzieci i mło-
dzieży.

- Przyjmujemy dzieci w wie-
ku od 5 do 14 lat – wyjaśnia 
Bartosz Bartnicki. - Zajęcia pro-
wadzone są przez zawodników 
Pucharu Świata, na nowocze-
snym i zapewniającym najwyż-
sze bezpieczeństwo sprzęcie. 

Naszych podopiecznych uczy-
my nie tylko podstaw żeglar-
stwa, ale też (a może przede 
wszystkim) współpracy, odpo-
wiedzialności oraz samodziel-
ności. Dzieci nie tylko pływają, 
ale same dbają o sprzęt i same 

dokonują drob-
nych napraw. 
Prowadzimy zajęcia 
zarówno na wodzie, jak 
też na basenie oraz na sali 
sportowej (są to rozmaite gry 
zespołowe). W trakcie wakacji 

Rozpoczęli żeglarską przygodę
MECHELINKI | Poznawanie podstaw żeglowania i możliwość popływania na żaglówkach oraz moto-
rówką – tak wyglądał dzień otwarty  klubu żeglarskiego Elite Sails Academy w Mechelinkach.

organizujemy obozy oraz półko-
lonie żeglarskie.  (raf)
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Lp. Nazwa drużyny M PKT

1 Gryf Wejherowo 26 56

2 Lechia II Gdańsk 26 52

3 Kaszubia 
Kościerzyna

26 49

4 Gwardia Koszalin 26 46

5 Chemik Police 26 41

6 Drawa Drawsko 
Pomorskie

26 40

7 Bałtyk Gdynia 26 39

8 Arka II Gdynia 26 38

9 Pogoń II Szczecin 26 35

10 GKS Przodkowo 26 35

11 Cartusia Kartuzy 26 34

12 KS Chwaszczyno 26 31

13 Bałtyk Koszalin 26 25

14 GKS Leśnik 
Manowo

25 20

15 Rasel Dygowo 25 17

16 Astra Ustronie
Morskie

26 17

W  sobotę  czeka  was  po-
jedynek  z Arka  II Gdynia. 
Odczuwalna  jest  dodatko-
wa  motywacja  w  związku 
z  chęcią  odegrania  się  za 
niepowodzenie w regional-
nym Pucharze Polski?

- Myślę, że będzie to ry-
walizacja jak każda inna. Do 
każdego meczu podchodzimy 
z myślą o zdobyciu kompletu 
punktów i w tym przypadku 
będzie tak samo.

Cztery  „oczka”  przewagi 
to  bezpieczny  dystans  bio-
rąc  pod  uwagę  zbliżający 
się kalendarz spotkań?

- Do końca rozgrywek po-
zostały cztery kolejki, więc 
do zdobycia jest dwanaście 
punktów. Czy to jest bez-
pieczna przewaga? Uważam, 
że na chwilę obecną jeszcze 
nie. Wydaje mi się, że dobrze 
ułożył się nam terminarz, po-
nieważ wkrótce czekają nas 
spotkania z zespołami z dol-
nej części tabeli. Z drugiej 
strony mogą być to trudniej-
sze pojedynki niż z wyżej 
notowanymi przeciwnikami. 
W tej rundzie radzimy sobie 
dość dobrze - tylko jeden 
mecz przegraliśmy i jeden 
zremisowaliśmy. Nieważne, 
czy w domu, czy na wyjeź-
dzie, zawsze chcemy wygry-
wać.

Z perspektywy czasu wi-
dać,  że  ligowa  porażka 
z Lechią  II was  nie  podła-
mała,  a  może  wręcz  skon-
solidowała.

- Wypadki przy pracy cza-
sami się zdarzają i mecz 
z rezerwami Lechii za taki 
uznaję. Później jednak pod-
nieśliśmy się i kontynuuje-
my dobrą grę.

Który z czterech pozosta-
łych rywali będzie najgroź-
niejszy? Czy paradoksalnie, 
tak jak pan wspomniał, ze-
społy znajdujące się strefi e 
spadkowej  mogą  zawiesić 
wam  wysoko  poprzeczkę? 

Tak było już niejednokrot-
nie w tym sezonie.

- Każda konfrontacja bę-
dzie na pewno inna. Po 
Arce II czeka nas wyjazd do 
Szczecina. Tam się można 
wszystkiego spodziewać - 
niewykluczone, że wyjdzie 
na boisko sama młodzież, 
choć zawodnicy z pierwsze-
go zespołu też mogą się poja-
wić. Później przyjdzie kolej 
na Rasel i Astrę. Nie przewi-
dujemy wpadek, ponieważ 
ten limit już wyczerpaliśmy 
na wiosnę, notując porażkę 
z Lechią II. Jeśli podejdzie-
my do wszystkich pozosta-
łych rywalizacji z takim za-

angażowaniem jak ostatnio 
przeciwko Bałtykowi Ko-
szalin, to komplet punktów 
w tych czterech meczach jest 
w naszym zasięgu.

Od  czterech  meczów 
może  pan  pochwalić  się 
czystym kontem. Czy taki 
aspekt dodatkowo uskrzy-
dla przed kolejnymi star-
ciami? 

- Tak, jest to fajna i miła 
rzecz, ale należy pamiętać, 
że to nie tylko moja zasługa, 
ale całego zespołu. Ten ele-
ment wpływa na mnie mo-
bilizująco przed kolejnymi 
pojedynkami.

Nie przewidujemy 
już wpadek
WYWIAD | Z golkiperem gryfi tów, Wiesławem Ferrą, rozmawia Krzysztof Handke.

Gryf Wejherowo zagra z Arką II

W  najbliższą  sobotę, 
w meczu 27. kolejki 3. ligi 
bałtyckiej,  Gryf Wejhero-
wo zmierzy się na własnym 
stadionie z Arką II Gdynia. 
Początek  spotkania  o  go-
dzinie 17:00.

Gryf Wejherowo zagra 
u siebie z Arką II Gdynia. 
Początek spotkania w sobo-
tę o godzinie 17:00.

W poprzednim meczu 
to Gryf okazał się lepszy 
i zwyciężył 2:0. Do końca 
sezonu pozostały już tylko 
cztery kolejki spotkań.

Gryf Wejherowo, z 56. 
punktami na koncie, pro-
wadzi w tabeli 3. ligi i ma 
spore szanse na awans. Arka 
II Gdynia lokuje się w poło-
wie tabeli, na 8. miejscu (38 
pkt.).

Ostatnie cztery mecze 

okazały się zwycięskie dla 
Gryfa, który pokonał Bał-
tyka Gdynię (2:0), Cartusię 
Kartuzy (2:0), Chemika Po-
lice (1:0) i Drawę Drawsko 
Pomorskie (1:0).

Terminarz spotkań 27. ko-
lejki 3. ligi:

Gryf Wejherowo - Arka 
II Gdynia; Bałtyk Koszalin 
- Pogoń II Szczecin; Cartu-
sia Kartuzy - Rasel Dygo-
wo; Chemik Police - Astra 
Ustronie Morskie; Drawa 
Drawsko Pomorskie - GKS 
Leśnik Manowo; Lechia II 
Gdańsk - GKS Przodkowo; 
Bałtyk Gdynia - KS Chwasz-
czyno; Gwardia Koszalin - 
Kaszubia Kościerzyna.

Gryf Wejherowo – Arka 
II Gdynia, 23 maja, godz. 
17:00, Stadion w Wejhero-
wie

Zawodnicy pod wodzą 
Tomasza Kotwicy zainka-
sowali kolejne trzy punkty 
w ramach zmagań w III 
lidze grupy pomorsko-za-
chodniopomorskiej. Autora-
mi goli dla Gryfa byli Paw-
łowie: Czoska i Brzuzy.

Żółto-czarni wykazują re-
gularność i wyrachowanie 
w bardzo istotnej części 
sezonu. Był to ich czwarty 
z rzędu ligowy triumf, w do-
datku zakończony bez straty 
bramki w każdym z nich. 
Wejherowianie mają obec-
nie cztery „oczka” przewagi 
nad Lechią II Gdańsk i sześć 
- nad Kaszubią Kościerzyna. 
W sobotę gryfi ci podejmą 
Arkę II Gdynia i będzie to 
dla nich okazja do rewanżu 
za porażkę w regionalnym 
Pucharze Polski.

Gryf coraz 
bliżej celu
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Czwartą kolejkę rozpoczę-
liśmy meczem Sucharskiego 
- Pro-Sport Wejherowo. Dru-
żyna Sucharskiego, która po 
dość kiepskim starcie w na-
szej lidze, teraz z meczu na 
mecz gra coraz lepiej i pnie 
się w górę ligowej tabeli, 
Strzelanie bramek zaczął 
Krystian Sikora, który dwu-
krotnie pokonał bramkarza 
Pro-Sportu. Do przerwy mie-
liśmy dwubramkową prze-
wagę drużyny Sucharskiego. 
W drugiej części meczu pa-
dło więcej bramek, jedna dla 
Pro-Sportu i trzy dla Suchar-
skiego.
SUCHARSKIEGO 5-1 
PRO-SPORT 
WEJHEROWO
Gole: 2x Sikora, 2x Gra-

bowski, Bartoszewski - Jan 
Styn

O 17.50 na boisko wybie-
gły zespoły WKS Kaszuby 
i Vendetty. Po wyrównanym 
początku spotkania inicjaty-
wę przejęła Vendetta, która 
pierwszą połowę wygrała 

3-1, natomiast w drugiej 
części podwyższyli wynik 
na 4-1. Zespół Kaszub mimo 
wielu dobrych sytuacji nie 
potrafił znaleźć drogi do 
bramki drużyny Vendetty.
VENDETTA 4-1 
WKS KASZUBY
Gole: 2x Dampc, Falkow-

ski, Stenka - Bigus

Trzy punkty wywalczył 
również zespoł FC Po Na-
lewce w spotkaniu z Okręż-
ną Wejherowo. Po pierwszej 
połowie mieliśmy wynik 1-0 
dla FC Po Nalewce, więc 
wynik końcowy był jesz-
cze sprawą otwartą. W dru-
giej połowie zobaczyliśmy 
jeszcze pięć bramek, trzy 
z nich trafili zawodnicy Fc 
Po Nalewce, dwie padły dla 
Okrężnej. Mecz zakończył 
się wynikiem 4-2.
FC PO NALEWCE 4-2  
OKRĘŻNA WEJHEROWO
Gole: Modrzejewski, Le-

biecki x2, Kumer - Pienczyn 
x2
Kartki: Sałata (ż)

Najwięcej bramek obejrzeć 
mogliśmy w meczu Sprzęgło 
- Kniewo, padło tu 12 goli 
z czego 10 razy piłka wpa-
dała do bramki Sprzęgła. 
Zawodnicy z KS Kniewo 
zagrali bardzo dobre spotka-
nie, spokojnie konstruowali 
akcje i stwarzali sytuacje 
bramkowe, natomiast w grze 

Sprzęgła było dużo nerwo-
wości i agresji w grze, dwie 
bramki strzelił Karol Ma-
choll. Zasłużone zwycięstwo 
Kniewa.
KS KNIEWO  10-2  
SPRZĘGŁO 
WEJHEROWO
Gole: 5x P. Spławiński, K. 

Spławiński, Brzeski, B. Zie-

Chiquita bliżej awansu
GOŚCICINO | Za nami czwarta kolejka WLPN II. Swoje mecze wygrały drużyny: Chiquita, Suchar-
skiego, FC Po Nalewce, KS Kniewo i Vendetta. Piłka do siatki wpadała aż 37 razy!

gert, K. Rompca, samobój - 
2x K,Macholl

Kartki:- P.Rompca, Kowal-
czyk (obaj żółte)

Czwartą kolejkę zakończył 
mecz Chiquitta - Pegaz Foot-
ball Team. Tutaj lepszy oka-
zał się zespół Chiquity, który 
w pierwszej połowie zdobył 
cztery bramki, a w drugiej 
dorzucił kolejne cztery. Pe-
gaz natomiast nie dał rady 
odpowiedzieć ani jednym tra-
fieniem. W samej końcówce 
meczu drużyna Pegazu miała 
okazję strzelić honorowego 
gola ale pewną interwencją 
wykazał się Damian Elwart. 
Wspaniała postawa każdej 
z formacji złożyła się na wy-
soki wynik końcowy aż 8-0. 
Dwójka defensorów Karol 
Pasieka oraz Grzegorz Pogo-
rzelski nie pozwolili ofensy-
wie przeciwnika stworzyć za-
grożenia pod swoją bramkę. 
Chiquita gromiąc Pegaz takim 
wynikiem wyszła na drugie 
miejsce w tabeli z bilansem 
+19 bramek. Fantastyczna 
forma Chiquity pozwala mieć 
nadzieję na bardzo ciekawą 
rywalizację z czołówką tabe-
li.
CHIQUITA 8-0 PEGAZ 
FOOTBALL TEAM
Gole: 3x Szreder, 2x P. Kar-

czewski, Piernicki, Gołda, 
Pogorzelski
Kartki: - Krauze (ż)

WEJHEROWO | Po piąt-
kowych meczach Wejhe-
rowskiej Ligi Piłki Nożnej 
I liderem został zespół 
z Kąpina, który pewnie 
pokonał niedawnego mi-
strza Amatora Gościcino 
5-2. 

W pozostałych dwóch 
meczach padły sprawie-
dliwe remisy. Zarówno 
mecz Błękitnych z Cho-
pina Wejherowo jak i San 
Marino z Luzinem były 
bardzo wyrównane. Wal-
ka trwała do ostatniej ak-
cji, jednak żadna z drużyn 
nie potrafiła przechylić 
szali zwycięstwa na swoją 
korzyść. (K.P.)

WYNIKI
Kąpino - Amator 
Gościcino  5-2 (2-0)

Błękitni Wejherowo 
- Chopina Wejherowo 
2-2 (1-1)

San Marino - GOSRIT 
Luzino  1-1 (1-0)

LZS Donimierz - 
Jama Zła 1-0 (0-0)

ProFan Gościcino 
- Mark Metal Bolszewo
2-2 (0-1)

Nowy lider


