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GM. ŁĘCZYCE | Oświata, infrastruktu-
ra drogowa, kultura i rozrywka, sport, 
a może bezpieczeństwo - co w gminie 
Łęczyce wymaga najpilniejszych na-
kładów fi nansowych i poprawy? Jakie 
pomysły chcą realizować władze gminy 
i jakie kierunki rozwoju są – ich zdaniem 
– najważniejsze? Zapytaliśmy o to Piotra 
Wittbrodta, wójta gminy Łęczyce.

Kontynuujemy nasz cykl wy-
wiadów z włodarzami gmin 
powiatu wejherowskiego. 
Cykl naszym zdaniem ważny 
– w powiecie wejherowskim 
mieszka przecież około 200 
tys. osób. Wiele z nich żyje 
nie w miastach, ale w gmi-
nach wiejskich. Rozwój tych 
obszarów jest niezmiernie 
ważny, a to, jakie inwestycje 
są realizowane w gminach 
i jak można poprawić jakość 

życia mieszkańców, zależy 
w dużej mierze od władz sa-
morządowych.
 
Wójtowie gmin, we współpra-
cy z radnymi, podejmują wie-
le inicjatyw, mających wpływ 
na rozwój gminy, którymi za-
rządzają. Chcemy sprawdzić, 
jakie pomysły chcą realizo-
wać i jakie kierunki rozwoju 
są – ich zdaniem – najważ-
niejszy.
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Jak zapewne wiecie, latam sobie od 
czasu do czasu nad naszym pięk-

nym krajem. Wszak nie na darmo 
Batmanem mnie zwą. Jednak 

zawsze wracam do Wejherowa 
i stwierdzam kategorycznie, 
że to najpiękniejsze miej-
sce na Ziemi. Utwierdził 
mnie w tym ostatnio tak-

że periodyk „Renowacje i zabyt-
ki”, a konkretnie numer 1(53) z 2015 
roku. Prawie cały poświęcony Mojemu 
Ukochanemu Miastu. Wrócę jednak 

na moment do mojego ostatniego 
lotu nad Polską. Postanowiłem 
zobaczyć co tam ciekawego 
dzieje się w mieście Łodzi? 
Doniesiono mi bowiem, że jest 

to pierwsze miasto w naszym kraju, 
gdzie powstają woonerfy. Wg Wikipe-
dii: „Woonerf (ulica do mieszkania) − 
rodzaj ulicy w strefi e zurbanizowanej, 
na której położono nacisk na wysoki 
poziom bezpieczeństwa, uspokojenie 
ruchu i wysokie walory estetyczne 
przy zachowaniu miejsc parkingowych 
i funkcji komunikacyjnej z priorytetem 
dla pieszych i rowerzystów. Woonerf 
jest w założeniu przestrzenią publicz-
ną, która łączy funkcje ulicy, deptaku, 
parkingu i miejsca spotkań mieszkań-
ców. Podstawą projektowania ulicy 
tego typu jest rezygnacja z tradycyjne-
go podziału przestrzeni między jezdnię 
i chodniki oraz zastosowanie elemen-
tów małej architektury, co zniechęca 

Jakub W. 
kierowców do ruchu tranzy-
towego, nie wyklucza jednak 
możliwości wprowadzenia 
komunikacji miejskiej. Wo-
onerf pojawił się w latach 70. 
XX wieku w Holandii w reak-
cji na gwałtowny wzrost licz-
by samochodów w strefach 
wymagających szczególnej 
ochrony, m.in w rejonie szkół 
i stref zamieszkania. Woonerfy 
znajdują się m.in. w Amsterda-
mie, Kopenhadze czy Berlinie. 
Jedna z pierwszych tego typu 
inwestycji w Polsce powstała 
w 2014 roku w Łodzi, na ul. 
6 Sierpnia, w ramach budżetu 
obywatelskiego. Realizacja 
została pozytywnie odebrana 
przez mieszkańców, na ulicy 
znacząco wzrósł ruch pieszy. 
W związku z pozytywnym od-

biorem woonerfów, do kolejnej 
edycji budżetu obywatelskiego 
zgłoszone zostało sześć wnio-
sków o przekształcenie ulicy 
w woonerf. Według danych 
z września 2011 roku, ponad 
milion Holendrów mieszka 
przy woonerfach.” Może tak 
w kolejnej edycji Wejherow-
skiego Budżetu Obywatelskie-
go na rok 2016 pomyśli ktoś 
z mieszkańców o pierwszym 
wejherowskim woonerfi e? 
Pytanie tylko gdzie, która to 
mogłaby być ulica? Zapew-
niam, oglądając woonerfy 
w Amsterdamie i ten w Łodzi, 
że gdy stworzymy takie prze-
strzenie w Wejherowie, będzie 
to najpiękniejsze miasto nie 
tylko na Ziemi ale nawet w ca-
łej Galaktyce.

ARCHIWALNE FELIETONY Jakuba W. 
można znaleźć na stronie: www.gwe24.pl

Woonerf
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Modernizacje i naprawy ulic 
i chodników, budowa placów 
zabaw, boisk, siłowni oraz pla-
ców zabaw dla dzieci, organi-
zacja zawodów sportowych, 
imprez rekreacyjnych oraz za-
jęć edukacyjnych czy wspiera-
nie osób niepełnosprawnych – 
to tylko niektóre z projektów, 
zgłoszonych do pierwszego 

w historii miasta budżetu oby-
watelskiego. W sumie zakwa-
lifikowało się 47 pomysłów. 
Które z nich doczekają się 
realizacji? O tym zdecydują 
mieszkańcy - właśnie rozpo-
częło się głosowanie.
A jest o co walczyć, gdyż do 
podziału zaplanowano nie-
bagatelną kwotę 800 tysięcy 
złotych. Zagłosować może 
każdy, kto do 31 grudnia 2014 
r. ukończył 16 lat i jest zamel-
dowany w Wejherowie. 
- Głosować można zarówno 
poprzez internet, jak i trady-
cyjnie poprzez oddanie głosu 
na karcie papierowej i wrzuce-
niu tej karty do urny – wyja-
śnia Bogusław Suwara, sekre-

tarz Wejherowa.
- Chciałbym, aby wygrał pro-
jekt modernizacji boiska na 
osiedlu Sucharskiego – mówi 
Zbigniew Bradtke, jeden 
z pierwszych mieszkańców 
Wejherowa, który wziął udział 
w głosowaniu i jednocześnie 
radny osiedla. - Przez wiele 
lat to boisko było zaniedbane. 

Staramy się coś z nim zrobić 
właśnie przez budżet obywa-
telski. To ważna sprawa, bo 
dzieci nie mają gdzie się ba-
wić, nie ma też gdzie zorgani-
zować imprez, jak np. festynu 
z okazji Dnia Dziecka.
Przypomnijmy, że do budżetu 
obywatelskiego 2015 r. zgło-
szono 64 projekty, których 
szacunkowy koszt wyniósł 5,7 
mln zł. 47 projektów spełniło 
wszystkie wymogi formalne 
i znalazło się w budżecie oby-
watelskim 2015 r. Szacunko-
wy koszt ich realizacji wynosi 
4,15 mln zł. 
Głosowanie potrwa do 28 
kwietnia, zaś ogłoszenie wy-
ników nastąpi 7 maja.

Głosowanie: start!
WEJHEROWO | Od tego tygodnia przez najbliższe trzy tygodnie można zagłosować na jeden 
wybrany przez siebie projekt w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego.
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Gdzie i jak Głosować:
Elektroniczny system do głosowania dostępny jest przez całą dobę, sie-
dem dni w tygodniu pod adresem www.budzet.wejherowo.pl. Osoby 
nie posiadające dostępu do internetu lub zwyczajnie wolące tradycyj-
ne głosowanie mogą wrzucić do urn karty z zaznaczonym projektem, 
na który chcą oddać głos. Urny ustawione są w sześciu miejscach: 

• Kancelaria Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195
• Ratusz przy pl. J. Wejhera 8
• Wejherowskie Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255
• Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kaszubska 14
• Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół Nr 3, ul. Nanicka 22
• Zespól Szkół Nr 2, ul. Gdańska 30.

Projekty poddane pod głosowanie są dostępne na stronie interneto-
wej oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 
195 w pokoju 218. Karty do głosowania można pobrać w internecie lub 
bezpośrednio w miejscach głosowania.
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Okres wiosenno-letni to czas 
inwestycji. Czego mieszkańcy 
mogą oczekiwać w tym roku?

- Założyliśmy realizację działań 
na łączną kwotę 7,4 mln zł. Są 
to działania zapisane w budże-
cie zarówno jako jednorocz-
ne (będą zakończone jeszcze 
w tym roku), jak i w wielolet-
niej prognozie finansowej (te 
będą kontynuowane w kolej-
nych latach). Ponad 4 mln zł 
z tej kwoty ma pochodzić ze 
środków, jakie zamierzamy po-
zyskać. Kilka umów jest podpi-
sanych, niebawem rozpocznie 
się ich realizacja. 

Które z nich są najważniej-
sze?

- Sztandarową i najdroższą 
inwestycją jest sala sportowa 
przy szkole w Rozłazinie. Roz-
poczęliśmy jej budowę w ubie-
głym roku i w lipcu bieżącego 
roku powinna być ukończona. 
Koszty inwestycji to 2,8 mln zł. 
Taką ciekawostką na skalę wo-
jewództwa jest to, że 1,5 mln zł 
ma ten cel wyłożyła Fundacja 
Edukacyjna. Liczymy też na to, 
że uda nam się dostać dofinan-
sowanie z ministerstwa sportu. 

Od tego roku jest nowa pula 
środków unijnych. Z pewno-
ścią z tych pieniędzy także bę-
dziecie chcieli skorzystać. 

- Oczywiście. Gmina została 
wpisana do Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego Miasta 
Lęborka, gdyż większość środ-
ków jest kierowana do więk-
szych ośrodków miejskich lub 

miasteczek, które trzeba lekko 
„dźwignąć”. Administracyjnie 
co prawda przynależymy do 
Wejherowa, ale Lębork z ko-
lei leży bardzo blisko naszej 
gminy. 

Na jakie cele te środki unijne 
mają być przeznaczone?

- Chcemy przeprowadzić ter-
momodernizację obiektów 
publicznych, głównie szkół 
(w Bożympolu Wielkim, Łę-
czycach, Zespoły Kształcenia 
i Wychowania Rozłazino oraz 
Strzebielino) a także Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Łęczy-
cach. To zadanie będzie na pew-
no rozłożone na kilka lat. 

Na jakim etapie realizacji są 
te zadania?

- Obecnie opracowywane są do-
kumentacje techniczne i audyty 
na termomodernizację tych 
obiektów. Zakres planowanych 
prac to nie tylko docieplenie, 
ale też instalacja pomp ciepła. 
Chcemy przejść na ekologiczne 
i oszczędne źródła ogrzewania. 
Pozbywamy się kotłowni, po-
piołów i innych uciążliwości 
związanych z przestarzałą in-
stalacją grzewczą. 

Jakie jeszcze inwestycje zwią-
zane z oświatą i wychowaniem 
są zaplanowane na ten rok?

- Przy Szkole Podstawowej 
w Brzeźnie za 700 tys. zł wyre-
montowaliśmy budynek, gdzie 
chcemy teraz zorganizować 
bibliotekę szkolno-publiczną 

wraz z salą, która będzie pełnić 
rolę świetlicy. Z ministerstwa 
Kultury otrzymaliśmy 380 tys. 
zł dofinansowania i chcemy 
jak najszybciej rozpocząć tę in-
westycję. Po zakończeniu tego 
(planowane jest to na przyszły 
rok) praktycznie wszystkie 
większe inwestycje związane 
z oświatą w gminie Łęczyce 
będą zakończone. 

Jednymi z ważniejszych 
spraw są drogi. Które z nich 
doczekają się remontów i mo-
dernizacji?

- Będziemy prowadzić pracę na 
drogach gminnych, jak i na po-
wiatowych (to już – jeśli chodzi 
o koszty - wspólnie z powia-
tem). Udało się pozytywnie za-
kończyć aplikację do programu 
tzw. „schetynówek”, dzięki cze-
mu droga o długości 1,7 km po-
między Rozłazinem a Dzięciel-
cem będzie zrealizowana. My 
dopłacimy do tego 200 tys. zł. 
Poza tym 400 metrowy odcinek 
Kaczkowo – Wysokie będzie 
zrobiony także w tym roku, zaś 

starostwo wykona nam remont 
ul. Chmielenieckiej w Bożym-
polu Wielkim. 

A drogi gminne?

- Mamy dwa projekty w Bo-
żympolu Wielkim: pasaż pie-
szo-rowerowy od ul. Chmie-
lenieckiej do ul. Osiedlowej 
i wykonanie chodnika, skweru 
i parkingu przy ul. Osiedlowej. 
Oba zadania łącznie pochłoną 
co najmniej pół miliona zł, będą 
zrealizowane do końca czerw-
ca. W Strzebielinie natomiast 
mamy ulice: przedłużenie ul. 
Sienkiewicza (powstanie dro-
ga, oświetlenie, odgałęźniki od 
kanalizacji i wodociągów, itp.), 
Skłodowskiej i Kraszewskiego 
(w ubiegłym roku zbudowali-
śmy chodnik, teraz ma być po-
łożona nowa nawierzchnia na 
jezdni). 

Popularnym, szybkim i nie-
drogim sposobem poprawy 
infrastruktury drogowej jest 
utwardzanie dróg płytami be-
tonowymi. 

- To najtańsza technologia, 
za pomocą której poprawimy 
stan ulic Kwiatowej i Słonecz-
nej w Rozłazinie, Słonecznej 
w Strzebielinie, Kwiatowej 
w Łęczycach, odcinek drogi 
między kościołem a osiedlem 
w Brzeźnie, Staffa i Zagrodo-
wej w Strzebielinie. 

Jakie jeszcze zadania są pla-
nowane?

- Z tych większych to chcemy 
zakupić ciężki wóz bojowy dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łęczycach. 

Czy jest jakiś najważniejszy 
kierunek rozwoju gminy, czy 
raczej stawia pan na roz-
wój wszystkich dziedzin, jak 
oświata, sport, turystyka, in-
frastruktura drogowa, itd.?

- Z radnymi gminy ustaliliśmy, 
że w tej kadencji priorytetem 
będą drogi. Jesteśmy najwięk-
szą terytorialnie gminą w po-
wiecie wejherowskim, więc 
sieć dróg jest też najdłuższa. 
Ponad 80 km dróg powiato-
wych i niemal 90 km dróg 
gminnych (z tego ok. 12 km 
jest utwardzonych, a pozosta-
łe to wciąż drogi gruntowe). 
Dlatego będziemy zarówno 
utwardzać płytami, jak i część 
wykonywać w wyższym stan-
dardzie. Drugim priorytetem 
jest włączanie poszczególnych 
posesji do sieci kanalizacyjnej. 
Jesteśmy skanalizowani najle-
piej w powiecie, ale teraz trzeba 
zachęcić samych mieszkańców, 
aby podłączyli własne domo-
stwa do tej sieci. 

Czas na inwestycje
WYWIAD | Z Piotrem Wittbrodtem, wójtem gminy Łęczyce, rozmawia Rafał Korbut. 

Sama sieć kanalizacyjna i wo-
dociągowa też będzie jeszcze 
wydłużana?

- Kontynuujemy budowę wo-
dociągu Kisewo – Strzelęcino, 
oczekiwanego od wielu lat. 
Chcemy też wybudować wo-
dociąg Nawcz – Borówko, dla 
miejscowości Brzeźno Lębor-
skie powstanie natomiast projekt 
nowego wodociągu. 

W tym roku planowane są też 
zmiany odnośnie siedzib insty-
tucji gminnych. 

- Tak, Gminny Ośrodek pomocy 
Społecznej zostanie przeniesiony 
na ul. Długą do nowego obiektu. 
Na dole będzie bank, a na piętrze 
nowa siedziba GOPS-u i Urzędu 
Stanu Cywilnego. To pomoże 
nieco poprawić obsługę miesz-
kańców, bo obecny budynek 
Urzędu Gminy jest zwyczajnie 
niewystarczający i jakość obsłu-
gi mieszkańców od lat pozosta-
wia wiele do życzenia. Dlatego 
też planujemy rozpocząć prace 
projektowe i podjąć ostateczną 
decyzję co do nowej siedziby 
samorządu. 

Oznacza to budowę nowego 
obiektu, gdzie mieścić się bę-
dzie Urząd Gminy?

- Są dwie opcje. Albo zbuduje-
my nowy, albo odkupimy bu-
dynek, gdzie kiedyś znajdowała 
się szkoła (w Łęczycach, przy 
wyjeździe na Kaczkowo). Ten 
obiekt był kiedyś przez gmi-
nę sprzedany osobie fizycznej, 
miała tam powstać kręgielnia, 
ale zakończyło się to niepowo-
dzeniem. Właściciel złożył nam 
ofertę kupna, decyzję podej-
miemy jeszcze w kwietniu po 
otrzymaniu wyceny przez rze-
czoznawcę.



BUDOWLANYUDOWLANY
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ,  MATERIAŁY, INWESTYCJE, PORADY, TRENDY, ANALIZY

dodatek dowiedz się więcej: tel. 660 731 138 | d.bieszke@expressy.pl

Od połowy 2013 r. można 
było zaobserwować stabiliza-
cję cen nieruchomości. Głów-
nymi czynnikami, które mogą 
być przyczyną podwyżek, jest 
bardzo dobra sprzedaż dewe-
loperów napędzana zakupami 
inwestycyjnymi i tanim kre-
dytem oraz programy pomo-
cowe ze strony państwa.
Po pierwsze - państwo skupi 
mieszkania od deweloperów. 
Fundusz BGK Nieruchomo-
ści powołany na potrzeby 
programu Fundusz Mieszkań 
na Wynajem, chce wydać 
w najbliższych 3 latach 5 mld 
zł na zakup mieszkań, które 
będą przeznaczone na wyna-
jem. Fundusz planuje zakup 
całych budynków lub kla-
tek, tak aby łatwo było nimi 
zarządzać. Większość z za-
planowanej kwoty  ma zo-
stać wydana w najbliższych 
dwóch latach, co oznacza 
skupienie od deweloperów 
około 20 tys. mieszkań i tym 
samym uszczuplenie oferty 
rynkowej. 
Kolejna sprawa to popyt 
napędzany przez program 
Mieszkanie dla Młodych. 
W połowie roku powinny 
wejść w życie zmiany w pro-
gramie MdM, które między 
innymi umożliwią rodzinom 

wielodzietnym jednorazowe 
dofi nansowanie do zakupu 
mieszkania w wysokości na-
wet ponad 100 tys. zł. Duże 
znaczenie ma też fakt, że 
obecnie obowiązują najniższe 
w historii stopy procentowe. 
Oznacza to niższe oprocento-
wanie, a co za tym idzie niż-
szą ratę kredytu.
Niskie stopy procentowe spo-
wodowały również obniżkę 
oprocentowania lokat banko-
wych. To skłania wiele osób 
do przenoszenia środków 
z rynku fi nansowego na rynek 
nieruchomości i inwestycję 
w mieszkanie na wynajem. 
Nie sposób tez nie zwró-
cić uwagi na środki z Unii, 
które napędzają gospodar-
kę. W okresie 2014–2020 
do naszego kraju ma trafi ć 
może łącznie nawet 500 mld 
euro unijnych środków, któ-
re zostaną przeznaczone na 
rozwój kraju. Rosnące PKB 
i zarobki powalają oczekiwać 
podniesienia poziomu życia 
i sytuacji gospodarczej Pola-
ków, a to będzie stymulować 
rozwój rynku nieruchomości 
w najbliższych latach. 
No i ostatnia sprawa – sami 
deweloperzy planują pod-
wyżki cen.
Rafał Korbut

Czy mieszkania będą drożeć? Analitycy rynku 
uważają, że jest to prawdopodobne. 

Ceny mieszkań mogą wzrosnąć
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- Coraz częściej obserwu-
jemy zmianę w podejściu 
Polaków do tego, jak ma 
wyglądać ich mieszka-
nie – mówi Marcin Krasoń 
z Home Broker. - Pierw-
szą zmianą jest dążenie do 
otwarcia przestrzeni we 
wnętrzach. Drugim ważnym 
trendem jest większa odwa-
ga klientów i projektantów 
w stosowaniu nietypowych 
materiałów i rozwiązań. 
Chodzi m.in. o beton archi-
tektoniczny, biokominki, 
czy „zielone ściany”, czyli 
tzw. wertykalne ogrody.

Otwarta 
kuchnia

Coraz popularniejsze otwar-
te kuchnie wymagają po-
rządku i dobrej wentylacji, 
ale przynosi korzyść w po-
staci optycznie większego 
mieszkania i szerszych moż-

Każdy marzy o tym, aby mieszkać w ładnym, praktycznym i oryginalnym otoczeniu. Czasy, gdy w pokojach ustawiało 
się meblościanki, a ilość upchniętych do małego pokoju mebli wyznaczał status społeczny, minęły bezpowrotnie. Teraz 
liczy się przestrzeń, funkcjonalność i nowoczesność. 

Tegoroczne trendy
liwości aranżacji przestrzeni. 
Na popularności zyskują coraz 
bardziej niestandardowe roz-
wiązania, np. bary czy wyspy. 
W otwartej kuchni większą 
uwagę przywiązujemy do de-
tali i jakości materiałów, bo 
przecież taka kuchnia jest 
widoczna z reprezentacyjne-
go salonu, a czasami nawet 
z wejścia. Rośnie popularność 
materiałów naturalnych często 
pojawiają się blaty laminowa-
ne o strukturze drewna lub ka-
mienia.

Praktyczna 
łazienka

Zmiany zachodzą także w ła-
zience. Dziś stawia się przede 
wszystkim na wygodę i funk-
cjonalność. Pozwala na to np. 
wanna z parawanem, z której 
można korzystać jak z prysz-
nica. To kompromis dla osób, 
które nie mają tyle miejsca, 

BUDOWLANY
dodatek

dowiedz się więcej:

by móc sobie pozwolić na 
posiadanie wanny i pryszni-
ca jednocześnie. Jeśli chodzi 
o prysznice, to rośnie popu-
larność kabin bez brodzika 
z odpływem liniowym w pod-
łodze. To pozwala na budowę 
prysznica w niestandardowym 
kształcie i unikalną aranżację 
łazienki. Spory nacisk stawia 
się obecnie na funkcjonalność, 
pożądane jest dużo szafek 
i półek do przetrzymywania 
rzeczy.

Jasne kolory 
w salonie

W pokojach dostrzegalne jest 
inne podejście do kolorów. 
– Coraz rzadziej wybierane są 
intensywne kolory ścian lub 
innych dużych powierzchni. 
Zaczynają dominować biel 
i szarość – zwraca uwagę Ja-
kub Szeląg z Urzadzamypod-
klucz.pl. - Takie rozwiązanie 
pozwala na zdecydowanie 
więcej fantazji przy dobo-
rze dodatków, zarówno pod 
względem formy jak i koloru. 
Do szaro-białych ścian pasuje 
prawie wszystko.
Wśród niestandardowych ele-
mentów coraz częściej poja-
wia się goła betonowa ściana. 
Do betonu idealnie pasuje na-
turalne drewno, które ociepla 
i scala przestrzeń w spójną ca-
łość.  Rafał Korbut

tel. 660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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by czerpać z niego jak najwię-
cej? 
– Na szczęście nie jest to nad-
miernie skomplikowane, właści-
wie w każdym pomieszczeniu 
można zastosować takie pomy-
sły, które uczynią je bardziej 
przestronnymi – mówi Anna 
Sadowska z serwisu urzadza-
mypodklucz.pl.
Według ekspertów kluczem do 
sukcesu przy aranżacji mieszka-
nia na ograniczonej przestrzeni 
jest wielozadaniowość. Przy-
kładów jest wiele. Na przykład 
zamiast stawiania ścianki, która 
ma dzielić duży pokój na części, 
można wydzielenie przepro-
wadzić za pomocą regałów na 
książki – nie dość, że podzieli-
my przestrzeń, to będzie gdzie 
ustawić książki.

Funkcjonalne meble

W niewielkich mieszkaniach 
sprawdzają się też wszelkiego 
rodzaju składane meble. Krzesła 
lub stół można szybko wystawić 
w razie potrzeby, z kolei zamiast 
łóżka sprawdzić może się roz-

kładana sofa. – Rozsuwany stół 
będzie świetnym rozwiązaniem 
w niewielkiej jadalni – rozłożo-
ny na specjalne okazje, nie bę-
dzie stanowił przeszkody na co 
dzień, a jednocześnie będziemy 
w stanie ugościć większą liczbę 
gości – uważa Anna Sadowska. 
- Sprawdzić może się też okrą-
gły stół, który może pomieścić 
więcej osób niż podobnych roz-
miarów stół w kształcie zbliżo-
nym do prostokąta.
Wielofunkcyjne rozwiązania są 
doskonałym urozmaiceniem po-
koju dziecięcego, bo dzieci lubią 
różnego rodzaju schowki i zaka-
marki. Oprócz standardowych 
łóżek piętrowych zastosować 
można np. połączenie miejsca 
do spania z kącikiem do nauki – 
łóżko znajduje się po prostu nad 

biurkiem. Nie zajmuje to dużo 
miejsca, a spełnia jednocześnie 
dwie funkcje.

Przesada nie jest pożądana

– Przestronność nie lubi nad-
miaru, zatem szczególnie wska-
zana będzie redukcja liczby 
przedmiotów, które na dłuższą 
metę będą nader dekoracyjne 
lub zwyczajnie niepotrzebne – 
zwraca uwagę Anna Sadowska. 
- Doskonale sprawdzi się wów-
czas jakiś schowek, gdzie takie 
zbędne przedmioty będzie moż-
na ukryć. Najlepsze byłoby od-
dzielnie pomieszczenie, ale nie 
zawsze jest to możliwe, spraw-
dzi się też zabudowana szafa czy 
ukryta szufl ada.
Przy urządzaniu mieszkania 
warto odejść od stereotypów. 
Chodzi na przykład o odciążenie 
podłogi na rzecz wykorzystania 
ścian. Zamiast stawiania kolej-
nej szafki, można zastanowić 
się nad umiejętnym rozmiesz-
czeniem kompleksu półek, które 
pozostawią przestrzeń pod nimi 
pustą.

Optyczne powiększenie
mieszkania

Na wykorzystanie przestrzeni 
wpływ ma bardzo wiele czyn-
ników, uwagę należy zwrócić 
także np. na osłony w oknach. 
Tradycyjne zasłony zajmują 
optycznie (i fi zycznie też) spo-
ro miejsca. Lepiej sprawdzą się 
rolety lub żaluzje, one nie po-
mniejszają wnętrza. Dodatkowo, 
przy inteligentnym planowaniu 
przestrzeni mieszkania, warto 
zastosować trochę sztuczek, 
które sprawią, że optycznie po-
mieszczenia będą wydawać się 
większe. Takim przykładem jest 
np. wykorzystanie długich luster 
na ścianach lub pomalowanie 
ich w jasne i zwiększające prze-
strzeń kolory. Rafał Korbut

Kupujący mieszkanie nie-
zmiennie borykają się z pro-
blemem – jak za relatywnie 
niewielkie pieniądze kupić 
jak największą nieruchomość. 
To bowiem powierzchnia 
mieszkania jest zwykle naj-
większym problemem przy 
jego urządzaniu. 

Uniwersalnie i z pomysłem

Dla wielu kupujących to 
prawdziwe wyzwanie: jak za-
aranżować skromny metraż, 

Umiejętne wykorzystanie przestrzeni sprawia, że nawet mieszkanie o niewielkiej powierzchni 
może być funkcjonalnym i wygodnym lokum.

Małe jest piękne
BUDOWLANY

dodatek
dowiedz się więcej: tel. 660 731 138

d.bieszke@expressy.pl
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Z głębokim żalem żegnamy

ŚP
prof. dr hab.

JERZEGO TREDERA
wybitnego profesora, historyka języka polskiego 

i kaszubskiego oraz aktywnego członka Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego

Poprzez ciężką i ustawiczną pracę Profesora przez wiele lat 
doświadczaliśmy wielkości Jego intelektu i wymiernych 

rezultatów w ubogacaniu językowej spuścizny. 
Niezwykłość osoby Profesora pozostanie na zawsze 

w naszej wdzięcznej pamięci.

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia 
składają

Z głębokim żalem oraz wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. 
JERZEGO  TREDERA

Pracownika Naukowego Wydziału Filologicznego,
Zakładu Historii Języka Polskiego, Dialektyki 

i Onomastyki Uniwersytetu Gdańskiego

wejherowianina, wybitnego fi lologa, lingwisty i regionalisty, który całe swoje zawo-
dowe życie poświęcił badaniom i popularyzacji języka kaszubskiego, specjalisty z 
zakresu onomastyki, etymologii, frazeologii, historii języka kaszubskiego oraz ka-
szubszczyzny literackiej, nieocenionego konsultanta kaszubskich tekstów projektu 
naukowo - artystyczno - religijnego „Verba Sacra. Za promowanie kaszubszczyzny 
i Wejherowa, uhonorowany nagrodami Prezydenta Miasta Wejherowa i Medalem 
Miasta Wejherowa. Odchodząc, zostawił cząstkę siebie w Kaszubach, które kochał 
i którym był oddany. Odszedł człowiek wielkiego formatu i wielkiej wiedzy. Kultura 
kaszubska, Kaszuby i Wejherowo poniosły niepowetowaną stratę.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim 
zmarłego wyrazy najgłębszego współczucia składają 

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa

Od 2002 roku w Wejhero-
wie funkcjonuje Fundacja 
„Uśmiech Dziecka”. Od 
początku głównym celem 
organizacji była rehabilita-
cja dzieci i młodzieży cier-
piących z powodu różnego 
stopnia niepełnosprawno-
ści. 

Fundacja, zaczynająca od 
wsparcia dla 30 dzieci, dziś 
pomaga już blisko 800 pod-
opiecznym. W strukturach 
fundacji funkcjonuje obecnie 
Niepubliczne Przedszkole 
Specjalne „Uśmiech Dziecka” 
oraz NZOZ Ośrodek Wcze-
snej Interwencji dla Dzieci i 
Młodzieży.

W programie realizowanym 
przez Przedszkole Specjalne, 
obok pracy indywidualnej 
i grupowej prowadzone są 
również zajęcia z hipoterapii, 
dogoterapii i hydroterapii. W 
tejże placówce po niespeł-
na 2 latach funkcjonowania 
uruchomiono też zajęcia sty-
mulacji pracy mózgu EEG-
Bioffeedback. Nowością, pro-
wadzoną od niecałego roku, 
są zajęcia z Arteterapii. Jest 
to jedna z form usprawniania 
osób niepełnosprawnych, za-

Budujemy Dzienne Centrum Rehabilitacji

kładająca terapię przez sztukę.
Dzięki wsparciu miasta Wej-

herowa, Starostwa Powiatowe-
go, Urzędu Marszałkowskiego 

oraz współpracy z PFRON, 
Fundacja jest samowystarczal-
na w zakresie codziennego dzia-
łania. Od początku roku 2013 

rozpoczęliśmy kolejny ambitny 
projekt - budowę Dziennego 
Centrum Rehabilitacji dla mło-
dzieży i dorosłych z obszaru 

powiatu wejherowskiego. Ce-
lem tego projektu jest objęcie 
opieką niepełnosprawnych 
dzieci w wieku szkolnym oraz 

wieloprofi lowa rehabilitacja 
osób (także dorosłych) z uszko-
dzeniami centralnego układu 
nerwowego. Potrzebny jest 
jednak remont pomieszczeń do 
prowadzenia terapii i rehabilita-
cji, co wiąże się z koniecznością 
pozyskania środków fi nanso-
wych. Niepełnosprawność jest 
nieuleczalna, nasi podopieczni 
nadal potrzebują wsparcia po 
osiągnięciu wieku szkolnego, a 
my możemy poprawić komfort 
ich życia. 

Dzienne Centrum Rehabi-
litacji powstanie w pomiesz-
czeniach stanowiących garaże
po byłym pogotowiu, przy ulicy 
Chopina 15. Termin remontu i 
otwarcia obiektu jest jednak za-
leżny od wsparcia mieszkańców 
i lokalnego biznesu. Serdecznie 
prosimy Państwa o wsparcie na-
szej inicjatywy poprzez przeka-
zanie 1% podatku dochodowe-
go na rzecz niepełnosprawnych 
dzieci i dorosłych z Wejherowa 
i okolic. Przy wypełnianiu te-
gorocznego PIT-u wpiszcie nu-
mer KRS Fundacji „Uśmiech 
Dziecka”: 0000098397, więcej 
informacji o naszej działalności 
zamieszczamy na stronie inter-
netowej www.usmiechdziecka.
org.pl. 

Przewodnicący Rady
Gminy Wejhrowo
Hubert Toma

Wójt 
Gminy Wejherowo

Henryk Skwarło
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 Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza do korzysta-
nia z nowej formy wypożyczania książek – ebooków, czyli elektronicznych 
książek, które możemy odczytać online przez Internet za pomocą urządzenia 
komputerowego (np.: komputer osobisty, telefon komórkowy, tablet). 

 Wypożyczanie ebooków jest bezpłatne. Można je odczytać z sieci bi-
bliotecznej lub każdej innej.  Do zdalnego logowania się np. w domu potrzeb-
ny jest indywidualny kod PIN, który otrzymać można w naszej bibliotece, w Wy-
pożyczalni dla Dorosłych lub w Punkcie Informacyjnym. Do dyspozycji czytel-
ników jest około 650 tytułów z różnych dziedzin (m.in.: nauki ekonomiczne, 
literatura piękna, literatura faktu, nauki humanistyczne, nauki matematyczno–
przyrodnicze, literatura dla dzieci i młodzieży, nauki społeczne itd.). Dodatkowo 
już od kwietnia, co miesiąc dostępna będzie jedna ciekawa książka do poczyta-
nia z nowości wydawniczych PWN.

 Chcesz wypożyczyć książkę bez wychodzenia z domu? Zachęcamy 
do wypożyczania ebooków.

Łącznie władze powiatu 
w tym tygodniu przekazały 
160 tys. zł. 

- Te pieniądze są potrzeb-
ne na konkretne wydarzenia 
w danej dziedzinie – wyja-
śnia Gabriela Lisius, starosta 
powiatu wejherowskiego. 
- Rajdy, spływy kajakowe, 
turnieje, wydarzenia kul-
turalne, spotkania dla osób 
niepełnosprawnych, itd. To 
nie są pieniądze na bieżące 
funkcjonowanie czy działal-
ność statutową, ale właśnie 
na konkretny projekt. 

Przedstawiciele władz po-
wiatu zapowiadają, że w przy-
szłym roku pieniędzy ma być 
więcej. 

- Będziemy się starali wy-
gospodarować większą kwotę 
w budżecie – mówi starosta 
Gabriela Lisius. - Doskonale 
zdajemy sobie sprawę z tego, 
że potrzeb jest bardzo wiele, 
a środki mamy ograniczone. 
Dlatego staramy się ten bu-
dżet sprawiedliwie podzielić 
tak, aby na każdą działalność 
starczyło. Nie można jednej 
dziedziny życia finansować 
kosztem innej. Powiat ma 
zadania własne, które musi 
zrealizować, dlatego to trzeba 
rozsądnie wyważyć. Ale na 
pewno środki zwiększymy. 

Przedstawiciele organizacji, 
podpisując umowę, podkre-
ślali, jak ważne dla nich są te 
pieniądze. 

- Otrzymaliśmy dotację na 
organizację Leśnego mara-
tonu Rowerowego – mówi 
Arkadiusz Szczygieł, prezes 
Wejherowskiego Towarzy-
stwa Cyklistów. - To pierwsze 
dofinansowanie na tę imprezę 
z budżetu powiatu. Dotacje są 
niezbędne na działalność or-
ganizacji, bo trzeba pamiętać, 
że każda impreza czy wyda-
rzenie to są koszty. Trzeba to 
przygotować pod względem 
organizacyjnym i technicz-

nym, zakupić nagrody, czasem 
niezbędne dodatkowe wypo-
sażenie czy sprzęt. I zazwy-
czaj wpłaty od uczestników 
nie pokrywają tych potrzeb. 
Dlatego sponsorzy, zarówno 
prywatni, jak i samorządy, są 
niezbędni. 

Na realizację poszczegól-
nych zadań w tym roku po-
wiat przeznaczył 160 tys. zł, 
te pieniądze przekazano 92 
organizacjom i stowarzysze-
niom. Jak zaś duże są po-
trzeby może świadczyć to, że 
wniosków o dotacje wpłynęło 
aż 145 na łączną kwotę niemal 
1 mln zł. Rafał Korbut

160 tys. zł 
dla organizacji
POWIAT WEJHEROWSKI | Organizacje pozarządowe, zajmujące 
się sportem, kulturą i działających w zakresie ochrony zdrowia i opieki 
nad osobami niepełnosprawnymi otrzymały dofinansowanie z budżetu 
powiatu wejherowskiego. 

Łącznie podpisano 92 umowy 
na dofinansowanie konkretnych zadań
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RUMIA | aż 68 tys. samo-
chodów dziennie przejeżdża 
przez skrzyżowanie krajowej 
„szóstki” z drogą dojazdową 
do Centrum Handlowego 
Port Rumia.

Podobne natężenie ruchu 
zaobserwowano też na skrzy-
żowaniu DK6 z ulicą Dąbrow-
skiego. To wyniki raportu do-

tyczącego skrzyżowań dróg 
na Pomorzu, wyposażonych 
w sygnalizację świetlną zli-
czającą automatycznie prze-
jeżdżające pojazdy.

Po przeanalizowaniu danych 
za rok 2014 to właśnie Rumia 
okazała się niekwestionowa-
nym „zwycięzcą”. Znajdują 
się tu dwa skrzyżowania, przez 

Rekordowy ruch aut które przejeżdża najwięcej sa-
mochodów.

Maksymalne natężenie ruchu 
odnotowywane jest w dwóch 
miesiącach: w maju i sierpniu. 
Powodem takiego stanu rzeczy 
są turyści, jadący na wypoczy-
nek w kierunku nadmorskich 
miejscowości, m.in. na Półwy-
sep Helski.

Sposobem na zmniejszenie 
ruchu na krajowej „szóstce” 
ma być w przyszłości Trasa 
Kaszubska. (raf)
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W przesłuchaniach konkurso-
wych udział wzięło 28 zespo-
łów z Polski, Niemiec i Litwy. 
Wejherowo reprezentował chór 
Camerata Musicale pod dyrek-
cją Aleksandry Janus. Zespół 
zyskał uznanie międzynarodo-
wego jury, zdobywając Złote 
Pasmo z punktacją 97,8, Złotą 
Koronę oraz nagrodę specjal-
ną za najlepsze wykonanie 
utworu kompozytora polskie-
go. Chór wziął również udział 
w licznych koncertach towa-
rzyszących, m.in. w niemiec-
kim mieście Penkun, został 
również wyróżniony udziałem 
w Koncercie w Filharmonii 
Szczecińskiej, do którego wy-
brano tylko siedem zespołów. 
Tydzień wcześniej ten sam 
chór otrzymał Brązowy Dy-
plom w VII Ogólnopolskim 
Konkursie Muzyki Pasyjnej 
w Bydgoszczy.

- Był to intensywny czas prób 
dla całego zespołu – mówi 
Aleksandra Janus. – Cieszy-
my się, że to zaowocowało tak 
wysoką oceną jury w Szcze-

cinie. Teraz planujemy trochę 
odpocząć przed kolejnymi wy-
zwaniami. Po takich sukcesach 
motywacja do dalszej pracy 
jest jeszcze większa!

- Złote pasmo i prawie naj-
wyższa punktacja w kategorii 
chórów mieszanych to wiel-
ki sukces – dodaje Karolina 
Szczepańska, prezes chóru 

Camerata Musicale. - Wyższą 
miał tylko chór, który zdobył 
Grand Prix. Jesteśmy więc bar-
dzo dumni z tego osiągnięcia. 
Konkurencja była olbrzymia, 
występowały znakomite zespo-
ły. Nie do końca pewnie czuli-
śmy się w tym gronie. Liczyli-
śmy na jakąś nagrodę, ale nie 
spodziewaliśmy się najwyższej 

punktacji w swojej kategorii 
o Złotego Pasma. 

Jak podkreśla prezes, każdy 
występ na festiwalu to ogrom-
ne przeżycie. 

- Czekając na swoją kolej sły-
szeliśmy występy dwóch chó-
rów, które zaprezentowały się 
przed nami – opowiada  Karoli-
na Szczepańska. - Muszę przy-

znać, że byliśmy nieco przera-
żeni. Dlaczego? Bo jesteśmy 
zaledwie 3,5-letnim chórem, 
który nie ma w składzie zbyt 
wielu profesjonalistów. Raczej 
skromnie podchodzimy zwykle 
do takich festiwali i konkursów. 
Takie wydarzenia to nie tylko 
rywalizacja i chęć odniesienia 
sukcesu, ale możliwość roz-

woju – słuchając innych chó-
rów i widzimy, ile nam jeszcze 
brakuje, aby być chórem na 
światowym poziomie. Widzi-
my pewne niedoskonałości 
i będziemy pracować nad tym, 
aby je wyeliminować. Poza 
tym nawiązujemy też kontakty 
z innymi zespołami. 

Wejherowski Chór Mieszany 
Camerata Musicale powstał 
w grudniu 2011 roku, niejed-
nokrotnie już zdobywał na-
grody na festiwalach i konkur-
sach w kraju i zagranicą. Chór 
współpracował również z taki-
mi świetnymi muzykami jak 
Cezary Paciorek, Maciej Si-
kała, Weronika Korthals, Chór 
Sceny Muzycznej Gdańsk, 
Orkiestra Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej czy Orkiestra 
Garnizonowa z Torunia. Brał 
udział w licznych koncertach 
na terenie Wejherowa i oko-
lic. W skład zespołu wchodzą 
ludzie z różnych środowisk, 
których łączy pasja wspólnego 
muzykowania. 

Rafał Korbut

Międzynarodowy sukces
WEJHEROWO | Złote Pasmo oraz Złotą Koronę i nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego, zdobył wejherow-
ski chór Camerata Musicale podczas II Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej. 

FILM | 16 kwietnia o go-
dzinie 19:45 serdecznie 
zapraszamy na pokaz spe-
cjalny w ramach projektu 
kino konesera, na którym 
będzie można obejrzeć 
film „Cząstka Podlasia”.

„Cząstka Podlasia” to film 
dokumentalny, a w zasadzie 
impresja filmowa operująca 
wyłącznie muzyką i obra-
zem. Jest to swego rodzaju 
podróż, chwilami onirycz-
na, czasami bardzo realna, 
ukazująca unikalne walory 
przyrodnicze, różnorodność 
kulturową oraz magię Pod-
lasia i wschodnich kresów 
Polski. W jednej z recenzji 
można przeczytać: „Świat 
widział już podobne pro-
dukcje, ale jeszcze nikt 
nigdy nie pochylił się tak 
malarsko nad Podlaskiem” 
Film często określany jest 
mianem „podlaskiej Baraki” 
w nawiązaniu do kultowe-
go dzieła Rona Fricke. Film 
został zrealizowany przez 
trzech lokalnych twórców, 
którzy pracowali nad nim 
trzy lata. 

Fotograf Zdzisław Folga 
z Łomży, filmowiec z Bia-

łegostoku Paweł Jankowski 
i kompozytor Marek Kubik 
postanowili stworzyć doku-
ment ukazujący wyjątkową 
różnorodność i niepowtarzal-
ność podlaskiej przyrody oraz 
magię kresów wschodnich. 
Mozaika kultur i kalejdo-
skop świata przyrody tworzą 
niepowtarzalny obraz, często 

niedostrzegalny w codzien-
nym biegu. Twórcy chcą 
pokazać ten barwny świat, 
opowiedzieć go bez słów.

Jest to jedyna okazja obej-
rzenia niesamowitego filmu 
na dużym ekranie. 

Serdecznie zapraszamy!
Bilety w cenie 10 zł!

Niezwykły dokument 
w kinie konesera
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Redakcja gazet Express
poszukuje osoby
na stanowisko 
GRafiK
• wymagania: praktyczna znajomość 
  zagadnień DTP
• biegła znajomość obsługi programów 
   z pakietu Adobe: InDesign, Photoshop, 
   Illustrator
• od poniedziałku do piątku w Wejherowie

  CV i PORtfOliO prosimy przesyłać na adres: 
  rekrutacja@expressy.pl

Organizatorem oraz Prze-
wodniczącym spotkania był 
Zbigniew Canowiecki, pre-
zes zarządu Pracodawców 
Pomorza, który przedstawił 
możliwości zbudowania 
platformy porozumienia biz-
nesowego na Terenia Miasta 
Rumi. 

Na spotkaniu inauguracyj-
nym pojawili się przedsta-
wiciele ponad 60 lokalnych 
firm  i przedsiębiorstw, w tym 
czołowi przedstawiciele biz-
nesu, kultury, nauki i władz 
miasta.

Przedsiębiorcy zgodnie 
potwierdzili potrzebę utwo-
rzenia oddziału Pracodawców 
Pomorza w Rumi i podjęli 
głosowanie wybierając zarząd 
rumskiego oddziału.

Wybrano:
• Przewodniczącego - został 
nim prof. dr hab. Wojciech 
Lamentowicz, reprezentują-
cy spółkę AGIS Kancelaria 
Prawna oraz Księgowa,

• Wiceprzewodniczącego 
- mecenasa Mieczysława 
Hebla, wspólnika Kancelarii 
Adwokackiej HEBEL & 
MASIAK,

• Wiceprzewodniczącą - 
Agnieszkę Kamińską, prezes 
spółki AGIS Kancelaria Sp. 
zo.o. oraz właścicielkę firmy  
AGIS Nieruchomości,

• Członka zarządu - dr 
Marka Mroczkowskiego, 
reprezentującego firmę Bel-
la-Dent Prywatna Praktyka 
Dentystyczna,

• Członka zarządu - Malwinę 
Puzdrowską, prezesa spółki 
MP Servis Sp. zo.o.,

• Członka zarządu - Godwina 
Egwuatu, właściciela firmy 
DEBATE.

Oddział Pracodawców Po-
morza w Rumi będzie znako-
mitą płaszczyzną porozumie-
nia biznesowego, dzięki której 
przedstawiciele różnych śro-
dowisk będą mogli wymieniać 
się kontaktami, opiniami czy 
wspierać wiedzą i doświad-
czeniem. Opierając się na do-
tychczasowym doświadcze-
niu, wspierane będą działania 
mające na celu rozwój gospo-
darczy miasta Rumia poprzez 
budowę sieci relacji, komu-
nikacji między onwestorami, 
przedsiębiorcami, a władzom 
miasta. Dodatkowym atutem 
przystąpienia do organizacji 
Pracodawców Pomorza o. Ru-

mia jest wewnętrzny system 
rabatowy między przedsię-
biorstwami członkowskimi, 
gwarantujący stałych klientów 
spośród 700 firm wojewódz-
twa pomorskiego od mikro-
przedsiębiorstw, po największe 
koncerny w Polsce. 

Najbliższe posiedzenie 
zarządu oddziału Praco-
dawców Pomorza w Rumi 
odbędzie się 17 Kwietnia 
2015 w siedzibie firmy AGIS 
Nieruchomości, na którym 
przygotowany zostanie plan 
działania oddziału i harmo-
nogram spotkań branżo-
wych.

Pracodawcy w Rumi
RUMIA | Lokalny oddział Pracodawców Pomorza otwarto w Rumi. Mieści się w siedzibie 
firmy AGIS Nieruchomości przy ulicy starowiejskiej 49. 

o oRGanizaCji
Pracodawcy Pomorza to naj-
większa i najstarsza organiza-
cja pracodawców na Pomorzu, 
działa od 1991 roku. Z racji 
przynależności do Pracodaw-
ców Rzeczypospolitej Polskiej 
posiada status organizacji re-

bieżącej problematyki poszcze-
gólnych branż w ramach auto-
nomicznych spotkań sekcji.
Misją Pracodawców Pomorza 
jest długofalowy, dynamiczny 
rozwój gospodarczy naszego 
regionu oraz podmiotów zrze-
szonych w naszej organizacji.
Celem wspólnego działania 
jest obrona interesów praco-

dawców, reprezentowanie ich 
wobec władzy ustawodawczej 
i wykonawczej oraz instytucji 
nadzorujących i kontrolują-
cych przedsiębiorstwa, dbanie 
o utrzymanie poprawnych sto-
sunków w relacji pracodawca-
pracobiorca. Działalność finan-
sowana jest z indywidualnych 
składek członkowskich.

prezentatywnej – przez co ma 
bezpośredni wpływ na ustawo-
dawstwo w ramach konsultacji 
społecznych oraz dostęp do 
funduszy unijnych dedykowa-
nych organizacjom reprezenta-
tywnym.
W ramach  działalności statuto-
wej powołali sekcje branżowe, 
których celem jest omawianie 
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Na najaktywniejszych Czytelników czekają nagrody!

JERZY 
BUDNIK

Poseł 
na Sejm RP

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

fEliEtON | Mimo iż już 
kilka razy pisałem o Pa-
pieżu Janie Pawle II, nie 
sposób tej rocznicy pomi-
nąć, tym bardziej, że to 
jeden z najwybitniejszych 
synów, jakich wydała polska 
ziemia. Także dlatego, że 
my Polacy, tak dużo Mu 
zawdzięczamy.

Papież Jan Paweł II zmarł 
2 kwietnia 2005 roku w opi-
nii świętego. Stąd już w dniu 
jego pogrzebu, na Placu św. 
Piotra pojawiły się, odwołu-
jące się do tradycji Kościoła 
Rzymsko-Katolickiego trans-
parenty z napisem - SANTO 
SUBITO („święty natych-
miast”). Jego kanonizacja 
rzeczywiście nastąpiła, ale nie 
od razu. Najpierw, co prawda 
bez wymaganego wewnętrz-
nymi przepisami 5 - letniego 
okresu oczekiwania od śmier-
ci, ale za to z rygorystycznym 
przestrzeganiem pozostałych 
kanonicznych procedur, został 
wszczęty proces beatyfi kacyj-

ny, zakończony wyniesieniem 
Go na ołtarze przez Benedykta 
XVI (1 maja 2011 roku), a na-
stępnie kanonizacyjny, zakoń-
czony uznaniem Go za świę-
tego przez Franciszka, zresztą 
jednego dnia z innym Wiel-
kim Papieżem Janem XXIII 
(27 kwietnia 2014 roku). Jak 
widać, kanonizacja nastąpiła 
dopiero 9 lat po Jego śmierci, 
co niektórzy i tak uznali za 
zbędny pośpiech. Jak to zwy-
kle bywa, byli też tacy, którzy 
uważali, że Jan Paweł II na ka-
nonizację nie zasłużył, bo nie 
dość skutecznie włączył się 
w rozwiązanie traumatycznego 
problemu pedofi li w Kościele. 
Ale to nie była wina Jana Paw-
ła II, tylko sztywnych zasad, 
które przy wyjaśnianiu takich 
przypadków od stuleci w Wa-
tykanie obowiązywały. Do-
brze, że teraz trwa to znacznie 
krócej. Dla mnie Jan Paweł II 
jak najbardziej zasłużył na to, 
by zostać uznanym świętym, 
bo całym swoim życiem uczył 
jak krok po kroku, realizując 
własne powołanie, zbliżać się 
do świętości. Nie tylko głoszo-
nym na całym świecie słowem 
(nie sądzę, by jego rekord 104 
pielgrzymek zagranicznych, 
w tym aż 8 do Polski i 145 po-
dróży na terenie Włoch, został 
tak szybko pobity), ale i oso-
bistym świadectwem wiary, 
szczególnie u schyłku swoje-

go długiego, bo 27 - letniego 
pontyfi katu, kiedy dopadła go 
postępująca choroba i towa-
rzyszące jej ból i cierpienie. 
Uznanie i wielki szacunek 
zdobył nawet u niechrześcijan 
i osób niewrzących, bo przy 
każdej okazji, także w pań-
stwach, gdzie sprawowane 
były rządy totalitarne, upomi-
nał się nie tylko o wolność re-
ligijną, ale i o prawa człowieka 
i jego godność. Uważany był 
za jednego z ojców transfor-
macji ustrojowej w państwach 
Europy Wschodniej i Środko-
wej. Kto wie, jakby potoczyły 
się losy tej części Europy, gdy-
by nie dodawał nam, Polakom 
siły i otuchy w czasie swoich 
pielgrzymek do Ojczyzny, 
gdyby nie pomógł nam się wy-
prostować? A gdyby nie polski 
zryw wolnościowy, to czy inne 
państwa, tak szybko wyzwo-
liłby się z ucisku? Testament 
św. Jana Pawła II, to mądre 
wskazówki, dotyczące życia 
państwowego, społecznego-
gospodarczego oraz religij-
no-duchowego. Czy umiemy 
z nich korzystać?

10 lat od śmierci 
Jana Pawła II

SZUKAJ 
W EMPIKU

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ!

biuro@expressy.pl  |  fb.com/ExpressBiznesu
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SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejherowie, 
działka 1202 m2, cztery garaże, 
murowane, pilnie sprzedam, tel. 
501 549 579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDaM gospodarstwo rolne 
8, 20 Ha i zabudowana Jeleńska 
Huta. Tel: 661-895-941

SPRZEDaM mieszkanie 57m2, 
3pokoje, 3piętro, wieżowiec, 
Wejherowo. Tel: 604-915-138

SPRZEDaM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

SPRZEDaM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich 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 ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, 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

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JEStEM zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejta-
na / osiedle Chopina, długotermi-
nowa umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDaM Mercedesa klasy C, 1.8 
benzyna, przebieg 182 tys. cena 
4900 zł. Tel: 606-136-211

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

lEKCJE dodatkowe z fi zyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, 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

GOtÓWKa od ręki. Potrzebujesz 

gotówki? Zadzwoń! Tel: 887-840-
204 lub 533-340-404 Firma Marka 
S.A.

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 Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

POZNaM Panią do lat 45, nie 

zależny. Tel: 500-057-891

MEGa kobietka, seksi blondi po-
zna sponsora, również sex telefon, 
Sopot. Tel: 514 670 725

ZaDBaNY, pracujący, młodo wy-
glądający 46 latek pozna zadbaną 
kobietę do stałego związku z okolic 
Wejherowa. Tel: 730-499-146

ZWIERZĘTA

Sprzedam cielaka sianokiszonkę 1 
pokos. Tel: 605-838-360

RÓŻNE

Drewno do CO i gałęziówkę sprze-
dam, możliwy transport gratis. Tel: 
606-522-604 

Sprzedam biżuterię damską, 
korale, bransoletki, paski, odzież. 
Okazja od 1zł. Tel: 501-534-260

Stół pokojowy, ciemny rozkładany, 
cena 250zl. Tel: 506-251-697 

Kuchenka elektryczno-gazowa 4 
palnikowa, biała, stan dobry, cena 
150 zł. Tel: 506-251-697

Sprzedam łuparkę świdrową 
do drzewa silnik 5.5 kw, bardzo 
praktyczna oraz silnik 1.5kw. Tel: 
601-638-877  

Zbieram gazety, czasopisma, 
złom, rowery, Gdańsk, sms. Tel: 
791-150-096

Okazja. Pielgrzymka Częstochowa 
– Kraków – Wadowice, od 20 do 24 
kwietnia, Wejherowo. Tel:.502-
351-988

Sprzedam lampę wiszącą i stojącą 
typu świecznik. Tel: 604-915-138

Sprzedam futro z norek,długie-
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,skórki kanadyjskie, stan bardzo 
dobry. Tel: 604-915-138 
Sprzedam sypialnię (2 łóżka, 2 
szafki, toaletka) antyk,orzech. Tel: 
604-915-138

Sprzedam kominek bez dymowy 
na paliwo ekologiczne, forma 
mebla, tanio. Tel: 604-915-138

Sprzedam bulaje okrętowe, mapy, 
zegary, kolumny kompasowe, plan. 
Tel: 604-915-138

Mata dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczowy, 
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 dziewczyn-
ki, rozm.122-128, 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: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

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

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

przeglądaj, czytaj, komentuj
metropolia.info
informacje z całego regionu!

PRaWNiK 
stacjonarny i mobilny

• Profesjonalna obsługa
• Przyjeżdżam na życzenie klienta 
i przyjmuję w sprawach samorządo-
wych, bankowych, alimentacyjnych, 
dotacji dla rolników i osób prowa-
dzących działalność gospodarczą 
oraz innych organów państwowych. 

Reda, ulica Wejherowska 58, 
tel. 663 751 840, w godz.12-18
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 Zawody dla tej kategorii 
wiekowej odbyły się w na-
szym powiecie dopiero po 
raz drugi w historii. W rywa-
lizacji udział wzięło ponad 
300 zawodników z całego 
powiatu. Poziom sportowy 
zawodów był bardzo wysoki 
i wyrównany. W ponad dzie-
sięcioletniej historii zawodów 
na terenie powiatu przewinęło 
się wielu późniejszych meda-
listów mistrzostw Polski, Eu-
ropy a nawet Igrzysk Olimpij-
skich. Tym razem najwięcej 
medali zdobyło Wejherowo. 

Wśród dziewcząt w biegu 
na 30 metrów zwyciężyła 
Julia Miler z Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Orlu 
z czasem 5,11 s. W skoku 
wzwyż wygrała Justyna Li-
twin z Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Wejherowie na dłu-
gość 110 cm. W skoku w dal 
z miejsca zwyciężyła Oliwia 
Bradtke z Szkoły Podstawo-

wej w Luzinie na odległość 
1,96 m. W rzucie piłką le-
karską 2 kg wygrała Paulina 
Pielak z Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Wejherowie na długość 
7,56 m. W biegu na 600 me-

trów zwyciężyła Pola Król 
z Szkoły Podstawowej nr 4 
w Redzie z czasem 2,15.32 
min. W                          

sztafecie 4 razy po 100 me-
trów zwyciężyła Szkoła Pod-

stawowa nr 6 w Wejherowie 
z czasem    1,12,72 min. Nato-
miast wśród chłopców w bie-
gu na 30 metrów wygrał Filip 
Angel z Szkoły Podstawowej 
w Luzinie z czasem 4,79 s. 

W skoku wzwyż zwyciężył 
Filip Angel z Szkoły Pod-
stawowej w Luzinie na dłu-
gość 131 cm. W skoku w dal 
z miejsca wygrał Szymon 
Tobias z Szkoły Podstawowej 

w Luzinie na odległość 1,96 
m. W rzucie piłką lekarską 2 
kg zwyciężył Maciej Zwara 
z Szkoły Podstawowej nr 4 
w Redzie na długość 10,36 
m. W biegu na 600 metrów 
wygrał Juliusz Siepietowski 
z Szkoły Podstawowej nr 4 
w Redzie z czasem 2,02.56 
min. W sztafecie 4 razy 100 
metrów zwyciężyła Szko-
ła Podstawowa w Luzinie 
1,07,76 min. Na zakończenie 
zawodów młodzi lekkoatleci 
zostali nagrodzeni medalami, 
dyplomami, które wręczał dy-
rektor PZPOW Andrzej Bycz-
kowski, wicedyrektor ZS nr 1 
Jolanta Arent, trener kadry na-
rodowej Zbigniew Rolbiecki 
oraz dawni medaliści Polski 
w biegach średnich Mariusz 
Walczak i Maciej Szymański. 
W rankingu medalowym pro-
wadzi Wejherowo z 14 meda-
lami (3 złote, 6 srebrnych, 5 
brązowych), druga jest Reda 
z 8 medalami, trzecie Luzino 
z 6, czwarta Rumia z 4, piąte 
Orle z 3 i szóste Gościcino z 1 
medalem.

Lekkoatletyka dla każdego
ZAWODY | W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie odbyły się halowe Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego klas III-IV szkół podstawo-
wych w lekkoatletyce w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego”.
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KOSZYKÓWKA | w  
sali sportowej zs nr 1 we 
władysławowie odbyła się 
XV Powiatowa  Gimnazjada 
Młodzieży szkolnej  w ko-
szykówce chłopców.

W zawodach wystartowało 
sześć zespołów z terenu powia-
tu, które grały systemem „każ-
dy z każdym”. W meczach 
grupy A Kosakowo przegrało 
z Żelistrzewem 14:20, Żeli-
strzewo z Jastarnią 8:17 a Ja-
starnia wygrała z Kosakowem 
21:9. Natomiast w meczach 
grupy B Krokowa pokonała 

ZS nr 1 Władysławowo 19:13, 
Władysławowo z ZS Puck 
11:20 a Puck przegrało z Kro-
kową 11:23. W meczu o trzecie 
miejsce Żelistrzewo wygrało 
z Puckiem 18:8. W finale spo-

tkały się Krokowa i Jastarnia, 
które zakończyły mecz wyni-
kiem 15:8. Mistrzem powiatu 
została reprezentacja Gim-
nazjum w Krokowej, która 
uzyskała jednocześnie awans 
do półfinału wojewódzkiej 
gimnazjady chłopców. Mi-
strzowie zagrali w składzie: 
Okoń Marcin, Janik Karol, 

Kuptz Maciej, Preihs Seba-
stian, Maciszka Michał, Krau-
za Adam, Styn Jakub, Orzeł 
Dawid, Kustach Patryk, Kunc 
Patryk, Kreft Szymon, Samel 
Jakub pod opieką Tomasza 

Błażejewskiego i Romana Wi-
śniewskiego. W klasyfikacji 
końcowej prowadzi Krokowa, 
druga jest Jastarnia, trzecie 
Żelistrzewo, czwarty Puck 
piąte Władysławowo i szóste 
Kosakowo. Na zakończenie 
turnieju zespoły otrzymały pa-
miątkowe dyplomy i medale. 
(DD)

Najlepsze rzuty do kosza
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Sylwester Maszota
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AMK - Puckie Centrum 
Napraw Powypadkowych 
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KOMINIARSKIE

JAK-DOM

FHU ORLIKPUB PREMIUM

lp. Nazwa drużyny M PKt

1 Gryf Wejherowo 20 43

2 Lechia II Gdańsk 20 39

3 Kaszubia 
Kościerzyna

20 36

4 Gwardia Koszalin 20 33

5 Bałtyk Gdynia 20 33

6 Drawa Drawsko 
Pomorskie

20 32

7 Arka II Gdynia 20 30

8 Cartusia Kartuzy 20 29

9 Chemik Police 20 28

10 GKS Przodkowo 20 25

11 Pogoń II Szczecin 20 23

12 KS Chwaszczyno 20 23

13 Bałtyk Koszalin 20 21

14 Astra Ustronie
Morskie

20 17

15 Rasel Dygowo 19 16

16 GKS Leśnik 
Manowo

19 14

W sobotnim ligowym me-
czu rozegranym na Wzgó-
rzu Wolności gryfi ci nie 
dali szans Gwardii Koszalin. 
Żółto-czarni trafi li do siat-
ki gości aż czterokrotnie. 
Dwa razy na listę strzelców 
wpisał się Krzysztof Rzepa, 
a po jednym trafi eniu do-
rzucili Przemysław Kostuch 
i Krzysztof Wicki. Był to 
już piąty wiosenny triumf 
podopiecznych Tomasza 
Kotwicy. Wejherowianie 
pewnie przewodzą swojej 
grupie, mając cztery punk-
ty przewagi nad Lechią II 
Gdańsk. Z kolei we wtorek 
w Mrzezinie doszło do spo-
tkania w ramach 1/8 fi nału 
Pucharu Polski na szczeblu 
regionalnym. Żółto-czarni 
zaaplikowali miejscowe-
mu Startowi siedem trafi eń, 
zachowując czyste konto po 
swojej stronie. W tej rywali-
zacji więcej szans dostali pił-
karze, którzy wcześniej rza-

dziej pojawiali się na boisku. 
Świetną formę strzelecką 
potwierdził Krzysztof Rzepa, 
który w obu spotkaniach aż 
pięciokrotnie znalazł sposób 
na golkiperów rywali. Trud-

na przeprawa, przynajmniej 
na papierze, czeka gryfi tów 
w piątkowy wieczór, kiedy 
to na Narodowym Stadionie 
Rugby w Gdyni stawią czoła 
tamtejszemu Bałtykowi (po-

czątek o godz. 18:00). Gdy-
nianie plasują się aktualnie na 
czwartej pozycji, a dobre wy-
stępy przeplatają ze znacznie 
słabszymi, choć nie ukrywają 
wysokich aspiracji.

Nie zwalniają tempa
PIŁKA NOŻNA | Piłkarze Gryfa zanotowali w krótkim odstępie czasu dwa efektowne zwycięstwa.

Krzysztof Handke
k.handke@expressy.pl

Gryf Wejherowo - 
Gwardia Koszalin 4:0 (3:0)

Bramki: 5’ Kostuch, 27’ Rzepa, 41’ 
Rzepa, 64’ Wicki

Gryf: Ferra - Fierka (67.Kenner), 
Kostuch, Skwiercz,M. Wiśniewski, 
Osłowski, Kołc, Czoska (82.Goduła), 
Gicewicz, Wicki (72.Kowalski). Rzepa

Gwardia: Fabiański - Bień, Wojcie-
chowski, Dondera, Chać, Shimmura 
(70.W.Wójcik), Ł.Wiśniewski (46.So-
chaj), Szymański, Brzeziański, Kozawa 
(61.Sidor), Neumann (77.Słowiński)

Kartki: 24’ M.Wiśniewski, 42’ Czoska, 
57’ Osłowski, 66’ Kołc (Gryf) – 22’ 
Wiśniewski, 42’ Neumann, 49’ Shim-
mura, 51’ Bień (Gwardia)

Następne mecze Gryfa 
przed własną publicznością:

• 22. kolejka: WKS Gryf - Lechia II 
Gdańsk   18.04 (sobota) godz. 16:00
• 24. kolejka: WKS Gryf - Chemik 
Police   01.05 (piątek) godz. 17:00
• 26. kolejka: WKS Gryf - Bałtyk 
Koszalin   16.05 (sobota) godz. 17:00
• 3 maja zaplanowano festyn „Ma-
jówka z Gryfem”

Dotychczasowy dyrektor 
sportowy i członek zarządu, 
Wiesław Renusz, poinfor-
mował o rezygnacji z człon-
kostwa w zarządzie klubu.
„DO ZARZĄDU WKS 
GRYF WEJHEROWO
Składam rezygnację z funk-
cji członka Zarządu WKS 
Gryf z powodów osobi-
stych.

Chciałbym podziękować 
wszystkim członkom obec-
nego i byłego Zarządu 
Klubu z byłym prezesem 
Rafałem Szlasem  na czele 
za czteroipółletnią owocną 
współpracę. Osobne po-
dziękowania składam na 
ręce trenerów, zawodników, 
kibiców i sponsorów Klu-
bu, z którymi miałem przy-

Rezygnacja Renusza jemność współpracować od 
października 2010 r. WKS 
Gryf zawsze będzie w moim 
sercu i nigdy nie zapomnę         
chwil, które wspólnie przeży-
liśmy. Życzę drużynie Gryfa 
Wejherowo awansu do  II li-
gi, bo tam jest jej miejsce ze 
względu na tradycje Klubu 
i zawsze oddanych kibiców.
Ze sportowym pozdrowie-
niem, Wiesław Renusz” - tak 
brzmi ofi cjalny komunikat 
byłego już pracownika wejhe-
rowskiego klubu.
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Walka o zwycięstwo 
w tegorocznej edycji była 
bardzo pasjonująca. Prak-
tycznie do ostatnich zawo-
dów nie było wiadomo, kto 
stanie na najwyższym po-
dium. Co prawda faworyci 
nie zawodzili, lecz jak się 
okazało ostatnie wtorkowe 
rozdania miały decydują-
cy wpływa na klasyfi kację 
końcową zawodów. Pierw-
sze miejsce zajął Alojzy 

Finał Baśki Kaszubskiej
REDA | W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się XVIII turniej redzkiej ligi Baśki Kaszubskiej o puchar przewodni-
czącego rady miasta Kazimierza Okroja.  Zwyciężył Alojzy Formella. 

Formella ze Zbychowa z 73 
punktami. Druga lokata po-
wędrowała do Tadeusza Sy-
chowskiego z Redy z 71punk-
tami a na najniższym stopniu 
podium stanął Jerzy Stenka 
z Redy z 67 pkt. Czwarta lo-
kata przypadła Stanisławowi 
Torchalskiemu z Reda z 66 
pkt. Stanisław Bochentyn 
zgromadził 65 pkt i ukończył 
zawody na piątym miejscu. 
Natomiast szósta lokata po-
wędrowała do Jacka Pohla 
z Wejherowa z 64 pkt. 
Cała szóstka została na-
grodzona pamiątkowy-

mi dyplomami oraz nagroda-
mi rzeczowymi. Dodatkowo 
pierwsza trójka otrzymała 
pamiątkowe medale i pucha-
ry. W tegorocznej edycji kar-
cianych zmagań udział wzięło 
18 zawodników. Organizato-
rzy składają podziękowanie 
restauracji „Dobra Strefa” za 
udostępnienie lokalu w każ-
dy wtorkowy wieczór oraz za 
miłą atmosferę. W klasyfi ka-
cji końcowej na pozostałych 
miejscach uplasowali się:
na siódmym Mariusz Kozakie-
wicz z 58 pkt, ósmym Edward 
Dziółko z 57 pkt, dziewiątym 
Adam Płocki z 56 pkt i dzie-
siątym Zdzisław Motyka z 48 
pkt.
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Cóż za pech. Dziś 10. kwiet-
nia a reprezentacja nasze-
go kraju nigdy w historii nie 
grała tego dnia. Na pięćdzie-
siąt spotkań kwietniowych, 
najbliżej dziesiątego były 
mecze 7.04.1965 roku oraz 
11.04.1962 roku. Nie ma 
wyjścia, musimy im się bliżej 
przyjrzeć. Zacznijmy od tego 
drugiego spotkania. Proszę 
sobie wyobrazić, że Polacy 
„dołożyli” Francuzom na ich 
boisku w Paryżu w stosun-
ku 3:1. Był to mecz towarzy-
ski.  Bramki dla naszych strze-
lili Ernest Pohl i Roman Lent-
ner z Górnika Zabrze oraz Lu-
cjan Brychczy z Legii Warsza-
wa. Na boisku było ponadto 
jeszcze dwóch innych zawod-
ników z Górnika - Stanisław 
Oślizło i Jan Kowalski. Gra-
li także trzej zawodnicy Odry 
Opole - Konrad Kornek, Nor-
bert Gajda i nie kto inny, tyl-
ko wejherowianin Henryk 
„Burza” Szczepański. Ponad-
to do sukcesu w Paryżu przy-
czynili się również Jerzy Woź-
niak z Legii, Ryszard Grzegor-
czyk z Polonii Bytom oraz Eu-
geniusz Faber z Ruchu Cho-
rzów. 7. kwietnia 1965 roku 
już nie było tak pięknie, choć 
nie najgorzej. Nasi pojecha-
li do Brukseli na mecz towa-
rzyski z Belgią. Zremisowa-
li 0:0. Z paryskiego meczu 
na boisku znalazło się czte-
rech zawodników – Stanisław 
Oślizło, Ernest Pohl, Ryszard 

Grzegorczyk i oczywiście nasz 
Henryk Szczepański. Ponadto 
grali jeszcze – Edward Szym-
kowiak, Jan Banaś i Jan Li-
berda z Polonii Bytom, Jacek 
Gmoch z Legii Warszawa, Ro-
man Bazan z Zagłębia Sosno-
wiec, Jerzy Wilim z Szombie-
rek Bytom oraz Janusz Kowa-
lik z Cracovii. Z kronikarskiego 
obowiązku wspomnę jeszcze 
o pierwszym i ostatnim me-
czu kwietniowym. 3.04.1938 
roku Polacy grali mecz elimi-
nacyjny do Mistrzostw Świa-
ta. W Belgradzie przegra-
li z Jugosławią 0:1, ale do fi -
nałów MŚ we Francji i tak 
się zakwalifi kowali. Ostatni 
mecz w czwartym miesiącu 
roku miał miejsce 1. kwiet-
nia 2009 roku. To był dopie-
ro mecz i w żadnym przypad-
ku nie prima aprilis. W Kiel-
cach nasi rozbili San Mari-
no 10:0. Bramkami podzielili 
się: Rafał Boguski dwie, Eu-
zebiusz Smolarek cztery, Ro-
bert Lewandowski, Ireneusz 
Jeleń, Mariusz Lewandowski 
i Marek Saganowski po jed-
nej. Wysokie zwycięstwo nie 
pomogło i Polska nie awan-
sowała do fi nałów MŚ w Re-
publice Południowej Afryki. 
Za tydzień będzie siedem-
nasty dzień kwietnia. Tego 
dnia było aż sześć meczów 
naszej reprezentacji. Ale, czy 
będę o tym pisał, jeszcze nie 
wiem.
Zbigniew Chuchała
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