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„Bóg stworzył człowieka 
wolnym, bo bez wolności 
nie byłoby człowieczeń-
stwa” – to słowa zmarłe-

go 3. maja arcybisku-
pa seniora Tadeusza 

Goc łowsk iego . 
Zaplanowałem 

temat wolno-
ści, lecz nie 
przypuszcza-

łem, że zacznę od tych 
słów. Nasz arcybiskup od-
szedł w dniu chwały pol-

skiego parlamentary-
zmu. Krótkotrwałej 
chwały, która jed-
nak po wsze czasy 
powinna pozostać 

w naszych sercach i umy-
słach. Niestety politycy 
wszelkiej maści chcą od 
zawsze zawłaszczyć dla 
siebie tę mądrość Sejmu 
Czteroletniego. Zapomi-
nają, że wolność zapisana 
w konstytucjach wynika 
z tego, o czym mówił 
arcybiskup Gocłowski, 
że człowiek jest wolny 
i jemu ta wolność dana 
jest raz na zawsze. To nie 
znaczy, że nie należy dbać 
i walczyć o nią każdego 
dnia. W te piękne majowe 
święta 1., 2., i 3. politycy 
znów dali znać o sobie. 
Wpadli na pomysł, aby 

Wolność zmieniać zasady wolnościowe 
zapisane w konstytucji z 1997 
roku. Mam dla was gotowy 
tekst konstytucji panie i pano-
wie, zwani na wyrost polity-
kami. 3. maja tego roku miały 
miejsce dwa ważne wydarzenia, 
przynajmniej dla mnie. Nie mó-
wię tu o odejściu arcybiskupa, 
choć to wydarzenie przyćmiło 
wszystko i napełniło nas ogrom-
nym smutkiem. W Gdańsku od-
był się marsz wkurzonych, czy-
li niezadowolonych z władzy 
sprawowanej przez pewną par-
tię. Kilkakrotnie z głośników 
dobiegała tam piosenka grupy 
„Chłopcy z Placu Broni” pod 
znamiennym tytułem „Kocham 
wolność”. Przez cały dzień 
wówczas w Programie Trzecim 
Polskiego Radia słuchaliśmy IX 
TOP-u wszechczasów polskich 
piosenek. Gdy słyszałem „Ko-
cham wolność” w Gdańsku, bo 
polatałem sobie nad marszem 
jako znany powszechnie Bat-
man, to pomyślałem, że może 
tak na pierwszym miejscu 

w TOP-ie będzie właśnie ta pio-
senka? I wykrakałem ku uciesze 
swojej i słuchaczy tej już coraz 
mniej wolnej Trójki. Zatem pro-
ponuję paniom i panom z ulicy 
Nowogrodzkiej. Słowa „Ko-
cham wolność” niech staną się 
konstytucją i na dodatek będzie 
to mógł być także nowy hymn 
Rzeczypospolitej, bo sądzę, że 
i Mazurek Dąbrowskiego nie 
jest wam w smak. Słowa i tekst 
- Bogdan Łyszkiewicz. Rok po-
wstania – 1990.

Tak niewiele żądam 
Tak niewiele pragnę 
Tak niewiele widziałem
Tak niewiele zobaczę 
 
Tak niewiele myślę 
Tak niewiele znaczę 
Tak niewiele słyszałem 
Tak niewiele potrafię 
 
Wolność kocham i rozumiem 
Wolności oddać nie umiem 
Wolność kocham i rozumiem 
Wolności oddać nie umiem 
 

Tak niewiele miałem 
Tak niewiele mam 
Mogę stracić wszystko
Mogę zostać sam 
 
Wolność kocham i rozumiem 
Wolności oddać nie umiem 
Wolność kocham i rozumiem 
Wolności... 
 
Wolność kocham i rozumiem 
Wolności oddać nie umiem 
Wolność kocham i rozumiem 
Wolności oddać nie umiem 
 
Tak niewiele miałem 
Tak niewiele mam 
Mogę rzucić wszystko 
Mogę zostać sam 
 
Wolność kocham i rozumiem 
Wolności oddać nie umiem 
Wolność kocham i rozumiem 
Wolności oddać nie umiem

Jakub W. 
już nie gorszego sortu, 

bo uznałem, że nie należy 
dzielić nas Polaków
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Poszukujemy osoby 
do rozdawania gazet Express 

w Wejherowie co piątek 
- chętne osoby prosimy 
o kontakt pod numerem 
telefonu 58 736 33 22 

lub adresem e-mail: 
rekrutacja@expressy.pl

PRACA

Sprawdzaliśmy, jak z egza-
minem dojrzałości radzą so-
bie uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Rumi. 
W tym roku maturalny ma-
raton wystartował w środę, 
tj. 4 maja. Zmagania matu-
rzyści rozpoczęli od testu pi-
semnego z języka polskiego. 
Z rozwiązaniem zadań egza-
minacyjnych w większości 
nie mieli żadnych proble-
mów.
- Pytania były dość proste – 
zapewnia Mariusz, tegorocz-
ny maturzysta. - Temat był 
bardzo przystępny, bo zwią-
zany z miłością, więc można 
było odnieść się do wielu 
lektur. Szkoda tylko, że był 
dość skomplikowany i pod-
chwytliwy tekst z „Lalki”.
Dziś na pierwszy plan wysu-
nęła się królowa nauk, czyli 

matematyka. Jutro ucznio-
wie zmierzą się z testem 
pisemnym z języka angiel-
skiego. Tego samego dnia 
egzamin będzie można zda-
wać zarówno na poziomie 
podstawowym, jak i rozsze-
rzonym. 
- Uczniowie zdają egzaminy 
na poziomie podstawowym 
z przedmiotów obowiązko-
wych, tj. języka polskiego, 
matematyki i języka obce-
go nowożytnego – wyjaśnia 
Elżbieta Kałuska, p.o. dyr. 
ZSP nr 2 w Rumi. - Dodat-
kowo uczeń musi podejść do 
dwóch egzaminów na pozio-
mie rozszerzonym. 
Na Pomorzu maturę zdaje po-
nad 22 tys. osób. W Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Rumi do maturalnego 
maratonu przystąpiło około 
trzydziestu osób. (A.D.)

Trwa maraton 
maturalny
EDUKACJA | W środę pisali test z języka polskiego, dzień 
później mierzyli się z matematyką, a dziś będą popisywać 
się wiedzą z języka angielskiego. W całym kraju uczniowie 
ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych piszą matury. 

Linia nr 6 połączy  północną 
część Śmiechowa z wejhe-
rowskim szpitalem i z osie-
dlem Przemysłowa. Jak pod-
kreślają władze miasta oraz 
prezes Miejskiego Zakładu 
Komunikacyji, o uruchomie-
nie tej linii od dawna zabie-
gali sami mieszkańcy. Ma 
ona znacznie ułatwić poru-
szanie się po mieście zarów-
no mieszkańcom, turystom, 
jak też odwiedzającym cho-
rych w szpitalu. 
Pierwszy, testowy przejazd 
autobusu nową trasą odbył 
się w czwartek. Uczestniczyli 
w nim przedstawiciele władz 
miasta, radni, przedstawicie-
le zarządu wejherowskiego 
MZK oraz dziennikarze. 
- Zapotrzebowanie na tę linię 
zgłaszali mieszkańcy osie-
dla Śmiechowo Północ oraz 
osiedla Przemysłowa – wyja-
śnia Czesław Kordel, prezes 
zarządu MZK Wejherowo. 
- Te dwie dzielnice nie mia-
ły do tej pory bezpośrednie-
go dostępu do komunikacji 
zbiorowej. Aby skorzystać 
z miejskiej komunikacji, na-
leżało przejść ok. 1 – 1,5 ki-
lometrowy odcinek. Myślę, 
że ten bezpośredni dostęp 
ułatwi poruszanie się po mie-
ście wielu osobom. 
Trasa, jaką będzie jeździł au-
tobus linii „6” biegnie ulica-
mi: Przemysłowa, Granicz-

ną, Lelewela, Nadrzeczną, 
Chopina (do wejherowskiego 
szpitala), później ze szpitala 
znów Chopina, Pomorską, 
Necla do Ronda Chmielew-
skiego, gdzie będzie przy-
stanek końcowy. Autobus 
w przeciwnym kierunku 
będzie jechał tymi samymi 
ulicami. 
- Jeśli ludzie zgłaszali za-
potrzebowanie, to myślę, że 
będą korzystać z tej linii – 
dodaje prezes Czesław Kor-
del. - Uruchamiamy tę linię 
w poniedziałek, 9 maja, i bę-
dziemy obserwowali, ilu pa-
sażerów będzie jeździć tym 
autobusem. Pod koniec roku 
wykonamy badania napeł-

nień pasażerów i jeśli linia 
nie będzie przynosiła strat, to 
będzie utrzymywana. 
- Ta nowa linia połączy pół-
nocną część Wejherowa od 
zakładu energetycznego, 
poprzez szpital (tu nigdy ta-
kiego połączenia nie było), 
aż do północnej części Śmie-
chowa – dodaje Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa. - Bardzo istotne jest 
również to, że połączone 
zostają te wszystkie osiedla 
z Zespołem Szkół nr 3. Na 
ten rok na działanie linii nr 6 
przeznaczyliśmy w budżecie 
miasta dodatkowe 200 tys. 
zł. Jako miasto dopłacamy do 
wielu linii, ponieważ jest to 

oferta skierowana do miesz-
kańców. Oczywiście spraw-
dzamy, jakie jest obłożenie 
danej linii i w zależności od 
tego wprowadzamy niezbęd-
ne korekty lub podejmujemy 
decyzję o likwidacji. Ale 
w momencie, gdy mieszkań-
cy korzystają z danej trasy 
i dana linia spełnia ich ocze-
kiwania, to nas to  przekonu-
je, że warto ją utrzymywać 
i dofinansowywać. 
Prezydent zapowiada, że 
w mieście będą uruchamia-
ne kolejne połączenia, ale 
najpierw muszą być wybu-
dowane bezkolizyjne węzły 
drogowe. 
Rafał Korbut

Nowa linia autobusowa 
już od poniedziałku
WEJHEROWO | To dobra wiadomość dla tych, którzy poruszają się po Wejherowie, korzy-
stając z komunikacji miejskiej: od poniedziałku rozpoczyna kursować długo wyczekiwa-
na linia autobusowa, oznaczona numerem „6”.
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Dotacja wyniesie 54 tys. zł. 
Obie strony podpisały umowę 
na jej przekazanie. 
- Cieszymy się z każdej dota-
cji i jeśli dany samorząd wi-
dzi taką możliwość w swoim 
budżecie, to jest to dla nas 
bardzo cenne – mówi Andrzej 
Zieleniewski, prezes Szpitala 
Specjalistycznego w Wejhero-
wie. - Za otrzymane pieniądze 
kupimy defibrylator z teletran-
smisją danych dla karetki sta-
cjonującej w Rumi.
Co to oznacza w praktyce?
- Teletransmisja umożliwia 
analizę zapisu EKG i przygo-
towanie na przyjęcie pacjenta, 
zanim zostanie on przetrans-
portowany do szpitala - tłu-

maczy Andrzej Zieleniewski. 
- W momencie przyłożenia 
elektrody do serca, dane są 
przesyłane do nas i od razu 
interpretowane – wiemy, czy 
chory ma zawał, czy nie. 
Na razie jest to pierwsza ka-
retka z takim wyposażeniem, 
jaką będzie miał wejherowski 
szpital. 
- Rumianie korzystają z dobro-
dziejstwa, jakim jest wejhe-
rowski szpital – mówi Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. - 
Staramy się wspierać wszelkie 
inicjatywy dotyczące ochro-
ny zdrowia mieszkańców jak 
i bezpieczeństwa w mieście. 
To będzie na razie jedyna tak 
dobrze wyposażona karetka 

i bardzo cieszymy się, że Ru-
mia jest pierwsza! Podzięko-
wania należą się również Jo-
lancie Dobrzenieckiej, naszej 
radnej - nauczycielowi SP 1, 
która pracowała w służbach 
ratowniczych i w dziedzinie 
profilaktyki zdrowotnej, jak 
i ratownictwa medycznego 
jest bardzo aktywnym działa-
czem społecznym. 
- Nie jest łatwo wygospoda-
rować środki, ale staramy się 
robić, co w naszej mocy – do-
daje Marek Chodnicki, zastęp-
ca przewodniczącego Komisji 
Finansowo-Budżetowej Rady 
Miejskiej Rumi. - Może ta 
dotacja nie jest wielką sumą, 
gdy się patrzy na cały budżet, 

staramy się zawsze przekazy-
wać kwoty na pilne i przyno-
szące duże korzyści potrzeby. 
A zdrowie i życie naszych 
mieszkańców, jest dla nas 
sprawą priorytetową!
- Chcemy, by docelowo 
wszystkie karetki wypadko-
we, którymi jeżdżą ratownicy, 
miały taki sprzęt – dodaje An-
drzej Zieleniewski. – Chodzi 
o to, by odpowiednio wcześniej 
skonsultować się z lekarzem 
i zdecydować, jakie czynności 
podjąć. Taki sprzęt ratuje ży-
cie, bowiem przyspiesza dia-
gnozę i pozwala przygotować 
się na przyjęcie pacjenta jesz-
cze przed jego przyjazdem do 
szpitala. /kor/

Pierwsza taka karetka
RUMIA | Karetka z defibrylatorem transmitującym dane bezpośrednio do szpitala pojawi 
się na rumskich ulicach. A to dzięki dotacji Miasta Rumi dla szpitala w Wejherowie.  
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- Rumianie korzysta-
ją z dobrodziejstwa, 
jakim jest wejherowski 
szpital – mówi Michał 
Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Staramy się 
wspierać wszelkie 
inicjatywy dotyczą-
ce ochrony zdrowia 
mieszkańców jak i bez-
pieczeństwa w mie-
ście. To będzie na razie 
jedyna tak dobrze 
wyposażona karetka 
i bardzo cieszymy się, 
że Rumia jest pierwsza!

Według przewidywań MOPS,  
programem zostanie objętych 
ok. 3000 dzieci. Pieniądze 
na wypłaty świadczeń po-
chodzą programu rządowego 
i są przekazywane gminom 
za pośrednictwem Wojewo-
dy Pomorskiego. Dotychczas 
Reda otrzymała 7 mln zł, co 
wystarczy na pierwsze cztery 
miesiące funkcjonowania pro-
gramu.
Obsługą programu „Rodzi-
na 500 +” w Redzie zajmuje 
się Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Obecnie  pra-
cuje przy nim obecnie  17 
osób – 14 osób dotychczas 
pracujących w Ośrodku na 
innych stanowiskach, 3 osoby 
zatrudnione dodatkowo i jed-
na stażystka. Przygotowano 
kilkanaście stanowisk przyjęć 
i wszyscy pracownicy zosta-
li odpowiednio przeszkoleni 
aby w razie potrzeby służyć 

pomocą w wypełnianiu for-
mularzy. Wnioski są przyjmo-
wane na bieżąco i od początku 
realizacji programu ani przez 
moment nie było kolejek. Du-
żym zainteresowaniem cieszy 
się składanie wniosków przez 
Internet, w pierwszych dniach 
kwietnia, mimo problemów 
z działaniem programu, przy-
jęto aż 392 formularze w for-
mie elektronicznej. Program 
został poprawiony i w tej 
chwili działa bez zakłóceń.  
Ponadto, aby  poprawić jakość 
usług, MOPS przedłużył czas 
pracy i w czwartki jest czynny 
od 7.30 do 17.00.
Burmistrz Krzemiński podzię-
kował wszystkim pracowni-
kom MOPS-u za ich zaanga-
żowanie i pracę, zaś obecnym 
i wszystkim rodzinom życzył 
dobrego spożytkowania otrzy-
manych  pieniędzy.

/opr. r/

Wypłata świadczeń w ramach 
„Rodzina 500+” trwa

REDA | Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy, wręczył 
niedawno pierwszym pięciu rodzinom decyzje o przyzna-
niu środków z rządowego programu „Rodzina 500 +”. 
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Pani 
Bożenie Haase

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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Zabawa spotkała się ze spo-
rym zainteresowaniem inter-
natów. Do autorów najcie-
kawszych fotografii trafiły 
flagi Polski ufundowane przez 
firmę Gaja - Maszty i Flagi 
z siedzibą w Bolszewie. 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

Polski, obchodzony co roku 2 
maja, był doskonałą okazją do 
prezentacji zwycięzców za-
bawy. Osoby, które odebrały 
nagrody, zostały uwieńczone 
na fotografii. Poniżej publiku-
jemy zdjęcia laureatów flago-
wego konkursu. /D.A./

         Rozdaliśmy flagi 
naszym Czytelnikom

KONKURS | Konkurs, w którym do zgar-
nięcia były biało-czerwone flagi, za nami. 
Nagrody mógł wygrać każdy, kto pochwalił 
się swoim patriotycznym zdjęciem na fan-
page’u Gwe24.pl. 

Bierz udział 
w konkursach!

Wejdź na naszą stronę www.gwe24.pl
Polub nasz fanpage na       /gwe24

Rozdajemy 
atrakcyjne 
nagrody!
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Wiele uwagi poświęcili rad-
ni sprawozdaniu Agnieszki 
Wróbel, ustępującej dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
- Musimy budować system 
wsparcia rodziny na bazie 
intensywnej pracy socjalnej 
- mówiła Agnieszka Wróbel. 
– Potrzebna jest aktywiza-
cja wszystkich podmiotów 
przeciwko przemocy (MOP-
S-u, służby zdrowia, policji, 
szkół, prokuratury i sądu re-
jonowego). Niezbędne jest 
także wsparcie dzieci niepeł-
nosprawnych, szczególnie 
z zaburzeniami psychiczny-
mi. Stąd konieczność zatrud-
nienia psychiatry i psycholo-
gów dziecięcych, zwłaszcza 
wobec uzależnień od kompu-
terów, czy internetu.
- Wśród dzieci szerzy się 
próchnica – alarmowała Jo-
lanta Dobrzeniecka, członkini 
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia 
i Opieki Społecznej. – Na-
gminne są choroby: cukrzyca, 
astma, alergie, skolioza. 
Mówiono także o korzy-
ściach, które przyniósł wzrost 
liczby asystentów rodziny i o  
konieczności budowy miesz-
kań komunalnych. Sesja była 
także okazją do pożegnania 
Agnieszki Wróbel, która na 
swoim koncie ma wiele suk-
cesów, w tym reformę rum-
skiego MOPS-u. Wybrano już 
nowego dyrektora placówki - 
została nim Emilia Marzejon. 
Istotne były także sprawy 
związane z finansami.
- Najważniejszą uchwałą 
dotyczącą naszych miesz-

kańców była uchwała zmie-
niająca budżet – mówi Ariel 
Sinicki, przewodniczący 
RMR. – Przeznaczyliśmy 
pieniądze na budowę nowych 
ulic: Płk. Dąbka, Skarpową, 
Borówkową, odcinek Wiązo-
wej, remonty dróg gminnych, 
kanalizacji deszczowej, czy 
też oświetlenia ulicznego. 
Rada zgodziła się także na 
przeznaczenie środków na 
przygotowanie koncepcji bu-
dowy przedszkola,  Urzędu 
Miasta i Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w ramach 
programu Lemur, który może 
nam dać duże zewnętrzne do-
finansowanie na powstanie 
tych bardzo wyczekiwanych 
obiektów. 
Zabezpieczono również fun-
dusze na budowę mieszkań 
komunalnych, czy też dotację 
celową dla Specjalistycznego 
Szpitala im. Floriana Cey-
nowy w Wejherowie z prze-
znaczeniem na modernizację 
części pooperacyjnej Oddzia-
łu Chirurgii Ogólnej i Onko-
logicznej, by mieszkańcy byli 
leczeni w jeszcze lepszych 
warunkach.
- Inną bardzo ważną informa-
cją jest przeznaczenie miliona 
złotych na spłatę zadłużenia 
naszego miasta – dodaje Ariel 
Sinicki. - W 2016 roku spła-
cimy razem ponad 3 miliony 
zadłużenia. Co godne podkre-
ślenia, praktycznie wszyst-
kie uchwały zostały podjęte 
w zgodzie i jednogłośnie, co 
już staje się tradycją Rady 
Miejskiej tej kadencji.
/kor/

Pod znakiem 
zdrowia i rodziny
RUMIA | Sprawy rodziny, zdrowia i opieki społecznej zdomi-

nowały obrady podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Rumi. 
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REDA | Władze Redy gościły dyrektora gdańskiego oddzia-
łu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Roberta 
Marszałka. Tematem rozmów był stan i utrzymanie dróg prze-
biegających przez miasto, a pozostających w zarządzie GDD-
KiA.- Największą uciążliwością dla mieszkańców, zwłaszcza 
w sezonie letnim, są korki na DK 6 – tłumaczy Krzysztof Krze-
miński, burmistrz miasta. - Staramy się rozwiązać ten problem.
Podczas spotkania dyskutowano też o perspektywach budowy 
Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, która znacz-
nie poprawiłaby przepustowość miejskich dróg.
W spotkaniu udział wzięli także zastępca burmistrza Halina 
Grzeszczuk oraz przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz 
Okrój. /raf/

W trosce o stan dróg
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Bogdan Tokłowicz 
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa

Wszystko zaczęło się na począt-
ku stycznia 1991 roku. Wówczas 
z inicjatywą utworzenia Orkiestry 
wystąpił ks. Włodzimierz Kłosow-
ski, proboszcz parafii w Bolszewie 
wraz z członkami miejscowej rady 
parafialnej. Funkcja kapelmistrza 
przypadła Henrykowi Kornackie-
mu, który pełnił ją nieprzerwanie 
przez 22 lata. Były kierownik Or-
kiestry, a także jej miłośnicy i przy-
jaciele spotkali się w budynku filii 
Biblioteki Publicznej Gminy Wej-
herowo, aby świętować ćwierćwie-
cze działalności.
- Inicjatorom, założycielom, 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, że Orkiestra Dęta Gminy 
Wejherowo funkcjonuje i prężnie 
działa bardzo serdecznie dziękuję 
– mówił w trakcie piątkowej uro-
czystości wójt Henryk Skwarło. 
- Jubilatom życzę dalszego rozwo-
ju i tego, żeby przez życie szli nie 
śpiewająco, jak się to mówi, ale 
grająco.
„Jest w orkiestrach dętych jakaś 
siła” - śpiewała Halina Kunicka. 
W Orkiestrze Dętej Gminy Wej-
herowo jest wyjątkowa siła, któ-
ra sprawia, że osiąga ona sukces 
za sukcesem i rozsławia nie tylko 
gminę, ale i cały powiat. Osiągnięć 
nie byłoby, gdyby w instrumentali-
stach nie było pasji, chęci do dzia-
łania i zamiłowania do muzyki.
- To hobby, które sprawia, że zdo-
bywamy nowe doświadczenia – 
zapewnia Monika Hewelt, która 
gra na saksofonie. - Rozwijamy 
się bardzo dynamicznie. Mieliśmy 
okazję uczestniczyć między innymi 
w Open’er Festival(...). Dodatkowo 
ostatnio wystąpiliśmy w programie 
Kuby Wojewódzkiego, gdzie mo-
gliśmy wystąpić z raperem L.U.C. 
- em.
Obecnie Orkiestrę Dętą Gminy 
Wejherowo tworzy ponad trzydzie-
ści osób. Muzykami od 2013 roku 
formalnie kieruje Natasza Sobczak, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury.
Anna Dalecka

Grają już od 25 lat
GM. WEJHEROWO | Student, kierowca, a nawet spawacz - Orkiestrę 
Dętą Gminy Wejherowo tworzą osoby w rożnym wieku, które re-
prezentują liczne profesje. Łączy ich jedno: zamiłowanie do muzy-
ki, które sprawia, że wspólnie grają już od 25 lat.
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Stacja Kultura to jedna z naj-
słynniejszych lokalnych in-
westycji ostatnich lat. Zdewa-
stowany budynek poczekalni 
dworca kolejowego udało się 
zamienić w centrum kulturalne 
oraz bibliotekę. Stacja Kultura 
cieszy się rosnącą popularno-
ścią nie tylko wśród miesz-
kańców, lecz także turystów. 
Od momentu otwarcia obiektu 
czytelnictwo w mieście wzro-
sło o 50 proc. 
Konkurs Library Interior De-
sign Awards organizowany 
jest przez Amerykańskie Sto-
warzyszenie Bibliotek oraz 
Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Projektowania Wnętrz. 
Stacja Kultura wygrała w ka-
tegorii obiektów jednoprze-
strzennych. Rumski obiekt 

był jedyną wyróżnioną pla-
cówką z całej Europy. Oprócz 
niej uhonorowano inicjatywy 
z Chin oraz USA. 
- Pierwsza nagroda to dla nas 
zaskoczenie, duma i radość 
- mówi Anna Chlewicka ze 
Stacji Kultura. - Cieszymy się 
z tego wieloaspektowego suk-
cesu. Z jednej strony jest  to 
osiągnięcie architektoniczne, 
z drugiej to świetna promocja 
Rumi. Stacja Kultura stała się 

kulturalną wizytówką regionu. 
Z dnia na dzień cieszy się co-
raz większą liczbą odwiedza-
jących czytelników i współ-
pracujących sympatyków. 
- Jest kolejne ogromne wyróż-
nienie dla naszej Biblioteki, 
tym razem światowej rangi 
– dodaje Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. - Obrany kie-
runek działalności Stacji Kul-
tura był strzałem w 10 i tym 
bardziej cieszymy z pozyska-
nia kolejnej dotacji w kwocie 
ponad miliona złotych na Bi-
bliotekę Kaszubską (filia na 
Starej Rumi), która wzorem 
Stacji Kultura będzie realizo-
wała o wiele więcej funkcji, 
niż wypożyczalnia czy też 
czytelnia. 
/kor/

Stacja Kultura najpiękniejsza na świecie
RUMIA | Stacja Kultura otrzymała prestiżową nagrodę Library Interior Design Awards. Ozna-

cza to, że uznana została za najpiękniejszą bibliotekę na świecie. 

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci

Ks. Arcybiskupa 
dr. Tadeusza Gocłowskiego

Metropolity Gdańskiego w latach 1992 – 2008,
Honorowego Obywatela Miasta Wejherowa

Wielkiego Człowieka Kościoła, który był znaczącą Postacią Polski na przestrze-
ni ostatnich dziesięcioleci. Dla nas wejherowian śmierć Księdza Arcybiskupa jest 
tym bardziej dotkliwa, że był jednym z nas – wejherowianinem z nadania i wiel-
kim przyjacielem Grodu Wejhera, osobą żywo uczestniczącą w życiu religijnym 
i społeczno – kulturalnym miasta. Za szczególne zasługi dla Wejherowa odzna-
czony został Statuetką Jakuba Wejhera. Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski 
był Wielkim Człowiekiem obdarzającym mieszkańców Wejherowa swoją cha-
ryzmą, dobrem, mądrością i miłością, był niezłomnym orędownikiem Koronacji 
Cudownego Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej, współinicjatorem  wyniesienia 
wejherowskiej Fary do godności Kolegiaty, żywo zaangażowanym w renowa-
cję Kalwarii Wejherowskiej. Odszedł człowiek wielkiego formatu, wielkiej mą-
drości, taktu i wielkiej wiedzy. Wdzięczni Księdzu Arcybiskupowi za ojcowską 
opiekę i pasterską troskę nad Wejherowem – Duchową Stolicą Kaszub, oddaje-
my hołd gorącą modlitwą, by towarzyszyła Mu do Domu Ojca.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie 
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa

wraz z Pracownikami
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REKLAMA                          17/2016/RL

Maj pełen będzie niezwykłych 
atrakcji. Urodzinowe nie-
spodzianki rozpoczną się już 
w drugi weekend miesiąca. 
Z okazji 20. urodzin Centrów 
Handlowych Auchan w Pol-
sce w wybranych sklepach 
będzie też można skorzystać 
z wyjątkowych promocji i ra-
batów. Udział we wszystkich 
atrakcjach jest bezpłatny! 

Urodzinowe atrakcje 
dla dzieci
W weekend 7 i 8 maja na 
najmłodszych gości galerii 
handlowej czekać będą piąte 
w tym roku zajęcia z cyklu 
„Warsztaty kreatywne dla 

całej rodziny”. Podczas bez-
płatnych zajęć każdy dowie 
się, jakie planety krążą wokół 
słońca wraz z Ziemią i czym 
są konstelacje. Będzie to rów-
nież okazja, aby podczas za-
jęć plastycznych przygotować 
własne, oryginalne układy 
słoneczne.

Z kolei 14 maja maluchy 
mogą liczyć na warsztaty 
edukacyjne w ramach cyklu 
„Akademia Małych Odkryw-
ców”. Tym razem uczestnicy 
zajęć poznają sekrety chemii, 
a także dowiedzą się, dlacze-
go w żółtym serze są dziury, 
czy kwiaty mogą zmieniać 
kolor, a także jak działa cie-
kły azot.
Wiele radości i dobrej zabawy 
zagwarantuje również spotka-
nie teatralne z cyklu „Rodzin-
ne spotkania z teatrzykiem”. 
W niedzielę 22 maja mali 
widzowie zobaczą przedsta-
wienie pt. „Supełki-niespo-
dzianka”. Wraz z bohaterami 

– Hortensją i Emilem – ma-
luchy dowiedzą się, jak za 
pomocą prostych przedmio-
tów wyczarować wspaniałą 
zabawę. 
Z kolei w weekend 28 i 29 
maja w pasażu galerii odbę-
dzie się akcja „Czytaj dzie-
ciom, bo warto”. Każdy 
rodzic, który przyłączy się 
do akcji i publicznie prze-
czyta najmłodszym fragment 
książki, zdobędzie atrakcyjne 
książkowe upominki. 

Konsultacje 
ze specjalistami
Maj będzie również okazją, 
aby zasięgnąć porad specjali-

stów. Od 19 do 22 maja w pa-
sażu galerii odbędą się targi 
zdrowia i urody. Uczestnicy 
wydarzenia mogą liczyć na 
fachowe porady kosmetycz-
ne czy konsultacje z dietety-
kiem, a także poznać najnow-
sze trendy dzięki stoiskom ze 
zdrową żywnością i ekolo-
gicznymi kosmetykami. Targi 
dostępne będą w godzinach 
otwarcia galerii handlowej. 
W sobotę 28 maja odbędą się 
również bezpłatne badania 
profilaktyczne. Zaintereso-
wane osoby będą mogły wy-
konać badanie EKG, badanie 
poziomu cholesterolu we 
krwi, pomiar ciśnienia tętni-

czego czy obliczyć wskaźnik 
BMI. Akcja rozpocznie się 
o godzinie 10.00 i potrwa do 
godziny 18.00.

Kultowe marki
Dodatkowo w weekend 21 
i 22 maja wybrane sklepy 
Portu Rumia Centrum Han-
dlowego Auchan zaoferują 
swoim klientom wyjątkowe 
promocje i rabaty. W atrak-
cyjnych cenach będzie można 
nabyć między innymi wiosen-
no-letnie stylizacje w salonach 
Quiosque, Promod czy Orsay, 
buty w CCC lub Deichmann 
oraz dodatki. Rabaty sięgną 
nawet 70 procent! /raf/

Moc urodzinowych atrakcji i rabatów
RUMIA | Kreatywne warsztaty plastyczne dla dzieci, spotkanie w Akademii Małych Odkrywców czy wiosenna odnowa - między innymi 
takie atrakcje czekają w maju na gości Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan. 

W tym roku są wdrażane 
w życie zwycięskie wnio-
ski z drugiej edycji Budżetu 
Obywatelskiego, wyłonione 
w toku głosowania w roku 
2015. Jednym z nich jest 
modernizacja Parku Żelew-
skiego poprzez utworzenie 
żywopłotu. 
- Przeznaczyliśmy na ten cel 
18,8 tys. zł – mówi Kata-
rzyna Bromirska z Wydzia-
łu Polityki Gospodarczej, 
Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska rumskiego ma-
gistratu. – Wydatki obejmu-
ją m. in. zakup i posadzenie 
1720 sztuk krzewów ligu-
strowych w dwóch odręb-
nych szpalerach. 
Nasadzenia właśnie się za-
kończyły. I choć na razie 
krzewy może wyglądają 
niepozornie, to gdy się roz-

rosną, będą cieszyć oczy 
mieszkańców jako pięk-
ne i efektowne „naturalne 
ogrodzenie”. 
- Nasadzenie zielonego 
i niewysokiego żywopłotu 
ma na celu poprawę bezpie-
czeństwa w Parku Żelew-
skiego - mówi Ariel Sinicki, 
autor jednego ze zwycię-
skich, zeszłorocznych  pro-
jektów. - Teraz dzieci nie 
wybiegną wprost na ulicę, 
tylko spotkają na swojej 
drodze naturalną przeszko-
dę. Niebawem uruchomimy 
tam również monitoring. 
Aby zwiększyć atrakcyjność 
parku, w tym roku zgłosi-
łem wniosek do BO na bu-
dowę fontanny. Zachęcam 
wszystkich do głosowania 
już we wrześniu.
/kor/

Janowski park 
pięknieje

W weekend 7 i 8 maja na 
najmłodszych gości gale-
rii handlowej czekać będą 
piąte w tym roku zajęcia 
z cyklu „Warsztaty kre-
atywne dla całej rodziny”.

RUMIA | Ponad 1,7 tys. nowych krzewów przyozdobiło 
Park Żelewskiego w Rumi Janowie. Jest to projekt realizo-
wany w ramach Budżetu Obywatelskiego. 



Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p. Arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego

Z wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Ks. Arcybiskupa 
Tadeusza Gocłowskiego

Honorowego Obywatela Miasta Redy 

Dziękujemy za to, że Byłeś z nami w każdej potrzebie, 
wspierałeś dobrym słowem i radą. Zawsze znalazłeś czas,

żeby wspólnie z nami uczestniczyć w ważnych 
dla naszego miasta chwilach.

Spoczywaj w pokoju.
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Kazimierz Okrój
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Redzie
z radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy

z pracownikami

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

 

abp. 
Tadeusza Gocłowskiego

niestrudzonego obrońcę „Solidarności”,
 duszpasterza młodzieży i ludzi pracy, 
człowieka otwartego i sprawiedliwego,

założyciela Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

 
Dziękujemy i żegnamy Księże Arcybiskupie,

spoczywaj w pokoju.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Ryszard Czarnecki
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami     

Rodzinie i Bliskim składamy 
wyrazy najgłębszego współczucia

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta

Ariel Sinicki
Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p. Pana
Tadeusza Zleśnego

Prezesa Związku Kombatantów RP i BWP Koła Miejskiego 
Rumia, a także Honorowego Obywatela Miasta

Rodzinie i Bliskim oraz Współpracownikom 
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta

Ariel Sinicki
Przewodniczący 
Rady Miejskiej

wraz z mieszkańcami Redy
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Z okazji jubileuszu do pla-
cówki zaproszono wielu gości, 
m.in. przedstawicieli władz 
powiatu, samorządowców 
okolicznych gmin, dyrekto-
rów placówek oświatowych. 

Podziękowaniom i życze-
niom nie było końca, tym bar-
dziej, że niejako „przy okazji” 
10-lecia istnienia szkoły świę-
towano też inny jubileusz – 85 
urodziny Brunona Gajewskie-
go, prezesa Cechu Rzemiosł 
Małych i Średnich Przedsię-
biorstw w Wejherowie. Bo 
to właśnie Brunon Gajewski 
zabiegał o powołanie do życia 
szkoły rzemiosł. 

- Powołując do życia tę 
szkołę chcieliśmy stworzyć 
coś nowego – powiedział  
Brunon Gajewski. - Początki 
były trudne i kosztowne, po-
nieważ budynek, w którym 
dziś mieści się szkoła, wy-

magał gruntownego remontu. 
Dzięki wsparciu rzemieśl-
ników z powiatu wejherow-
skiego oraz przychylności 
władz samorządowych udało 
się to zrealizować. Wielkim 
sukcesem było pozyskanie 15 
mln zł z Unii Europejskiej na 
rozbudowę tej szkoły. I dziś 
możemy świętować ten wspa-
niały jubileusz. 

Przedstawiciele samorzą-
dów składali na ręce prezesa 
Cechu i dyrektora szkoły ży-
czenia i gratulacje. 

- Całej społeczności rze-
mieślniczej i społeczności 
szkolnej życzę, aby ta szkoła 
nadal się rozwijała – powie-
dział Wojciech Rybakowski, 
członek zarządu powiatu wej-
herowskiego. 

- Jako samorządowiec od po-
czątku obserwowałem proces 
tworzenia tej szkoły, jak rów-

nież działania podejmowane 
przez rzemieślników zrzeszo-
nych w Cechu – dodał Piotr 
Bochiński, wiceprezydent 
Wejherowa. - Cały wejherow-
ski samorząd, z prezydentem 
Krzysztofem Hildebrandtem 
na czele, wspiera zarówno 
Cech, jak i tę placówkę oświa-
tową, na ile to tylko jest moż-
liwe. 

- Brakuje jeszcze tylko 
wprowadzenia nauki języka 
kaszubskiego w tej szkole 
i będzie znakomicie – zauwa-
żył na koniec Ryszard Kal-
kowski, wójt gminy Luzino. 

Podczas uroczystości 
uczniowie przedstawili krót-
ki program artystyczny, na-
stępnie uczestnicy obchodów 
mieli okazję do zwiedzenia 
szkoły, a w szczególności pra-
cowni zawodowych. 
Rafał Korbut

Szkoła Rzemiosła 
skończyła 10 lat
WEJHEROWO | Gratulacje, życzenia, kwiaty, podziękowania i złoty 
medal, który ozdobił szkolny sztandar – tak Niepubliczna Szkoła 
Rzemiosła świętowała jubileusz 10-lecia działalności. 
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Szerokie społeczne zaufa-
nie do marki Poczty Pol-
skiej, doświadczenie przy 
wypłatach rent  i emerytur, 
rozwinięta infrastruktura 
i przeszkoleni pracownicy to 
kluczowe zasoby spółki, któ-
re umożliwią jej zapewnienie 
sprawnej obsługi wszystkich 
grup obywateli przy wdro-
żeniu i obsłudze programu 
świadczeń RODZINA 500+. 

- RODZINA 500+ to naj-
bardziej kompleksowy, pro-
demograficzny i prorodzinny 
program w historii Polski. 
Poczta Polska jako narodowy 
operator wyznaczony i je-
dyna w 100 procentach tak 
duża spółka państwowa ob-
sługująca program RODZI-
NA 500+ może być ważnym 
elementem funkcjonowania 
systemu.Naszym celem jest 
odciążenie urzędów pań-
stwowych i  zapewnienie jak 
najlepszej obsługi Rodzinom 
– podkreślił Marek Chibow-
ski, Prezes zarządu Poczty 
Polskiej.

Poczta Polska przygotowała 
dla klientów specjalną stronę 
www.pocztapolskarodzina.pl 
na której znajdują się wszyst-

kie najważniejsze informacje 
o programie i dedykowanych 
dla niego produktach Grupy 
Kapitałowej Poczty Polskiej. 

Klienci mogą się zapoznać 
z zasadami i warunkami Pro-
gramu oraz pobrać wszelkie 
niezbędne dokumenty potrzeb-
ne do złożenia wniosku do wy-
syłki w Placówce Pocztowej. 
Osoby niesłyszące mogą uzy-
skać na stronie www Poczty 
pomoc w wypełnieniu wnio-
sku o przystąpieniu do Progra-
mu dzięki funkcji video czat. 
Poczta Polska uruchomiła 
również Infolinię - 436 500 
500 - dedykowaną programowi 
Rodzina 500+.Po pozytywnej 
weryfikacji wniosku, Poczta 
doręczy decyzje o przyznaniu 
świadczenia. Beneficjenci, któ-
rzy wybrali Pocztę będą mogli 
skorzystać z jednego z trzech 
sposobów wypłaty środków – 
wypłata gotówki w placówce 
pocztowej, przekazem poczto-
wym lub na rachunek w Banku 
Pocztowym.

Poczta Polska umożliwia 
również pomoc osobom z nie-
pełnosprawnością np. poprzez 
odebranie wniosku z miejsca 
zamieszkania i doręczenie 
świadczenia w formie gotów-
kowej.

Osoby niesłyszące mogą uzy-
skać na stronie internetowej  
pomoc w wypełnieniu wnio-
sku o przystąpieniu do Pro-
gramu dzięki funkcji natych-
miastowego połączenia wideo 
z tłumaczem języka migowego 
z poziomu przeglądarki interne-
towej, aplikacji mobilnej oraz 
dowolnego urządzenia wypo-
sażonego w kamerę i z podłą-
czeniem do Internetu.

Program 500 plus 
na poczcie

Poczta Polska została partnerem Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wdrożenia i obsługi 
programu świadczeń RODZINA 500+. 

Poczta Polska przygo-
towała dla klientów 
specjalną stronę www.
pocztapolskarodzina.
pl na której znajdują się 
wszystkie najważniej-
sze informacje o pro-
gramie i dedykowanych 
dla niego produktach 
Grupy Poczty Polskiej. 

Dotychczas kierowcy skar-
żyli się, że nie mogą przeje-
chać ulicą, gdyż jest ona za-
blokowana przez parkujące na 
środku samochody rodziców, 
którzy odwożą i odbierają 
dzieci ze szkoły.- Miasto od-
powiedziało na protesty kie-

rowców, ale przede wszystkim 
ze względu na bezpieczeństwo 
dzieci uczęszczających do 
szkoły i przedszkola znajdują-
cych się przy tej ulicy - mówi 
Bogusław Suwara, sekretarz 
miasta Wejherowa. - Dzieci 
często wysiadały z samocho-

du wprost pod nadjeżdżające 
z naprzeciwka auto. Sytuacja 
była niebezpieczna.

Przypomnijmy, że przy tej 
ulicy wyznaczone są odpłatne 
miejsca do parkowania. Nato-
miast w pobliżu - przy ul. Re-
formatów i Parkowej - znajdu-

Tu się nie zatrzymasz
WEJHEROWO | Od poniedziałku 9 maja zostanie wprowadzony za-
kaz zatrzymywania się na ulicy Klasztornej w Wejherowie. 

ją się ogólnodostępne bezpłatne 
parkingi, a przy ul. Mickiewicza 
i Kościuszki parkingi płatne.

Straż Miejska apeluje do 
kierowców o stosowanie się 
do obowiązującego od 9 maja 
oznakowania na tej ulicy.

- W rejony ul. Klasztornej 
będą kierowane wzmożone 
patrole, będziemy także obser-
wować przy pomocy monito-
ringu czy kierowcy stosują się 
do oznakowania - mówi Zenon 
Hinca, komendant SM w Wej-
herowie. /kor/

OGŁOSZENIE                                                                                                         21/2016/PR



Modlitwa katedr 
i Biblia po kaszubsku 12 gwe24.pl/aktualnościPiatek, 6 maja 2016|

Mieszkańcy Rumi mieli 
okazję wziąć udział w Festy-
nie Rodzinnym. Wcześniej 
odprawiona została msza św. 
w intencji Ojczyzny w Sank-
tuarium NMP Wspomożenia 
Wiernych, z udziałem pocztów 
sztandarowych. Kolejna część 
obchodów to uroczystości pod 
pomnikiem J. Wybickiego i H. 
Derdowskiego, z programem 
przygotowanym przez Szkołę 
Podstawową nr 6.

Następnie na boisku Miej-
skiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji trwały zabawy 
i konkursy dla najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta. 
Mogli oni zmierzyć się w qu-
izie wiedzy o nadchodzących 
Mistrzostwach Europy, a także 
sprawdzić swoje umiejętności 
piłkarskie w praktyce, strze-
lając piłkę do wyznaczonych 
punktów w bramce. 

Trochę magii do tegorocznej 
rodzinnej majówki w Rumi 
wprowadzili iluzjoniści, któ-
rzy najpierw zaprezentowali 
swoje umiejętności na scenie, 
a później zapraszali do wspól-
nej zabawy zebranych gości. 
Nie zabrakło także najróżniej-

szych gier zręcznościowych, 
dmuchanych zamków dla 
dzieci, czy karaoke. Dużą po-
pularnością cieszył się występ 
uczniów Gimnazjum Salezjań-
skiego w Rumi „Calineczka”. 

Prawdziwe piłkarskie emo-
cje czekały na zebraną pu-
bliczność przy płycie głównej 
boiska. Coroczny pojedynek 
Oldbojów i Dziennikarzy Trój-
miasta z Reprezentacją Małe-
go Trójmiasta Kaszubskiego 
miał nietypowy przebieg. Tym 
razem to goście wzięli rewanż 
za ubiegłoroczne porażki i po-
konali reprezentantów Rumi, 
Redy i Wejherowa 8:1. 

Sporo emocji dostarczył rów-
nież wewnętrzny pojedynek 
Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego w konkurencjach jazdy 
na hulajnodze oraz toczeniu 
kuli. Najszybciej na metę na 
hulajnodze dotarli przedsta-
wiciele Wejherowa, natomiast 
najsprawniej kule toczyli rum-
scy włodarze. 

Zwieńczeniem dnia pełnego 
atrakcji i dobrej zabawy były 
koncerty muzyczne. Na głów-
nej scenie zagrał zespół Rezer-
wat, po nim wystąpił zespół 

Brathanki. 
W Wejherowie także święto-

wano dzień 3 maja. W kościele 
pw. NMP Królowej Polski od-
prawiono uroczystą mszę św. 
w intencji Ojczyzny, w której 
wzięli udział przedstawiciele 
władz samorządowych oraz 
zaproszeni goście. 

W Redzie na brak atrakcji nie 
powinni narzekać miłośnicy 
aktywności fizycznej. 1 maja 
na kompleksie boisk „Orlik 
2012” zmierzyli się miłośnicy 
piłki siatkowej i koszykówki. 
W poniedziałek dominowała 
piłka nożna. Dodatkowo zor-
ganizowane były zajęcia fit-
ness i zawody biegowe. Odbył 
się też turniej street soccera, 
a na kortach zmierzyli się mi-
łośnicy tenisa ziemnego.
Ponadto podczas Święta Kon-
stytucji 3 maja w amfiteatrze 
Parku Miejskiego wystąpiła 
Redzka Orkiestra Dęta, da-
jąc popis swoich możliwości. 
Usłyszeć mogliśmy bogaty 
przekrój repertuaru w tym 
piosenki marszowe takie jak 
„Pierwsza Brygada” przygo-
towane specjalnie na obchody 
tego święta. Rafał Korbut

Święto Konstytucji 
– radośnie i na sportowo

3 MAJA | Długi, majowy weekend dobiegł końca. W powiecie 
wejherowskim nie zabrakło w tym czasie rozrywki i dobrej za-
bawy. Koncerty, festyny, ale również chwila zadumy i składa-
nie kwiatów w miejscach pamięci – tak świętowaliśmy roczni-
cę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
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Poza spółką Energa Koge-
neracja stronami podpisanej 
umowy inwestycyjnej są: 
PGE Górnictwo i Energety-
ka Konwencjonalna, PGNiG 
TERMIKA, Węglokoks, 
Towarzystwo Finansowe 
Silesia, Fundusz Inwestycji 
Polskich Przedsiębiorstw 
Fundusz Inwestycyjny Za-
mknięty Aktywów Niepu-
blicznych oraz Polska Grupa 
Górnicza.

W wyniku podpisania umo-
wy nastąpi objęcie udziałów 
przez inwestorów w PGG. 
Energa Kogeneracja obejmie 
15,7 proc., a wraz z kolej-
nymi wpłacanymi transzami 
docelowo ten udział zwięk-
szy się do 17,1 proc.

Umowa inwestycyjna za-
kłada, że PGG będzie funk-
cjonować w oparciu o biz-
nesplan, którego celem jest 
optymalizacja kosztów wy-
dobycia, poprawa efektyw-
ności funkcjonowania spółki 
oraz osiągnięcie określonych 
poziomów rentowności. Biz-

nesplan PGG zakłada, że 
począwszy od 2017 r. spół-
ka generować będzie dodat-
nie przepływy pieniężne dla 
inwestorów. Generowane 
przepływy pozwolą na osią-
gnięcie stopy zwrotu wyższej 
niż koszt zaangażowanego 
kapitału. Umowa wprowa-
dza szereg, rozpisanych na 
10 lat, zasad monitorowania 
realizacji biznesplanu. Do-
tyczą one w szczególności 
rentowności, płynności, po-
ziomu zadłużenia oraz efek-
tywności operacyjnej PGG. 
Zarząd PGG będzie zobli-
gowany do regularnego in-
formowania przedstawicieli 
inwestorów o poziomach po-
szczególnych wskaźników. 
Ponadto inwestorzy nomi-
nują swoich przedstawicieli 
do Rady Nadzorczej PGG, 
co pozwoli na sprawowanie 
nadzoru nad spółką.

-Chcę podkreślić, że Energa 
angażuje się w PGG na wa-
runkach rynkowych i będzie 
konsekwentnie nadzorować 

realizację biznesplanu spół-
ki, co umożliwi osiągnięcie 
oczekiwanych stóp zwrotu 
dla inwestorów – mówi Da-

riusz Kaśków, prezes Ener-
ga SA.– Przy założeniu, że 
sektor energetyczny Polski 
jest w dużej mierze oparty 

o węgiel i w najbliższych 
dekadach tak pozostanie, 
inwestycja ta ma olbrzymie 
szanse - w kilkuletniej per-

spektywie - okazać się dla 
koncernów energetycznych 
korzystna, zwłaszcza kiedy 
ceny węgla na rynkach będą 
wyższe niż obecnie. Inwe-
stycje, również te strategicz-
ne, podejmuje się w momen-
tach, kiedy ciekawe aktywa 
są atrakcyjnie wyceniane 
i można je nabyć po korzyst-
nej cenie.

Umowa inwestycyjna to 
kolejny krok po zawartym 26 
kwietnia 2016 r. w Katowi-
cach porozumieniu w spra-
wie rozpoczęcia działalności 
Polskiej Grupy Górniczej, 
która została utworzona 
z 11 kopalń, 4 zakładów oraz 
części centrali wydzielonych 
z Kompanii Węglowej. Poro-
zumienie poza inwestorami 
podpisały również banki – 
obligatariusze Kompanii Wę-
glowej – Alior Bank, BGK, 
BGŻ BNP Paribas, PKO BP, 
Bank Zachodni WBK oraz 
13 organizacji związkowych 
Kompanii Węglowej.
(RP)

Umowa inwestycyjna z PGG

fo
t. 

En
er

ga

ENERGETYKA | Należąca do Grupy Energa spółka Energa Kogeneracja podpisała umowę określającą warunki inwestycji finansowej 
w Polską Grupę Górniczą. Umowa oparta jest na rynkowych zasadach realizacji przedsięwzięcia i ma na celu zapewnienie oczekiwanej 
stopy zwrotu z inwestycji, m.in. poprzez poprawę efektywności kopalń wchodzących w skład PGG i – w konsekwencji – osiągnięcie przez 
nią określonych poziomów rentowności.
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Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 175 330

Usługi elektryczne, instalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu agd, pomiary, Trójmia-

sto i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

Profesjonalna fotografia okolicznościowa: ślu-
by, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

Kotłownie, instalacje, wod-kan, gazowe, pom-
py ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 
677 964

TOWARZYSKIE
Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blondi pozna 
Panów sponsorów, Sopot. Tel: 514-120-213

RÓŻNE
Sprzedam 2 komody olcha szerokość 130 cm, 
wysokość 93 cm, głębokość 43 cm, cena 330 
zł, szerokość 85 cm, wysokość 75 cm, głębo-

kość 45 cm, cena 220 zł. Tel: 510-501-955

Kupię Bursztyn. Tel: 532-110-190

Sprzedam silnik 7,5 kw 960 obrotów. Tel: 601-
638-877

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

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

Sprzedam ubranka dla dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, stan ide-
alny, Wejherowo, 505-567-034

Kupię militaria (umundurowanie, odznacze-
nia, ekwipunek wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipunekwojsko-

wy@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

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

Sprzedam rowerek treningowy orbitrek, bar-
dzo tanio, tel. 517 782 024

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
Sprzedam działkę ogrodniczą w Gościcinie, 
530m, cena 5000zł. Tel: 601-729-256

Sprzedam działkę budowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

Sprzedam lub wynajmę działkę, 434 m2, nad 
morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięk-
nej plaży, z prawem budowy, media przy dro-
dze, tel. 661 582 483

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

Jestem zainteresowana wynajęciem garażu w 
okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasacja, awaryjne 
otwieranie aut, sprzedaż części, pomoc dro-
gowa. Tel: 789-345-593

INNE

Sprzedam felgi z oponami 4 szt całoroczne 
185/55 R14, cena 250 złotych za komplet, 
stan idealny. Tel: 601-729-256

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym za-
dania 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 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomo-
ści, ekspresowo, gotówka od ręki. Tel: 510-
908-900

Szkody komunikacyjne, majątkowe, likwidacja, 
wyceny, kosztorysy, opinie. Tel: 601-631-835
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WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

W przypadku ewentualnego 
zwycięstwa Gryf zmniejszył-
by stratę do miejsca gwaran-
tującego utrzymanie do zale-
dwie dwóch punktów. Przed 
tym spotkaniem to właśnie 
zawodnicy z Bytomia znajdo-
wali się na tej lokacie. Niko-
mu więc specjalnie nie trzeba 
było wyjaśniać, o co toczy się 
gra. 

W jesiennym meczu w Wej-
herowie zdecydowanie wy-
grała Polonia - bo tak należy 
traktować wynik 4-0. Mecz 
lepiej rozpoczęli gospodarze, 
dłużej utrzymywali się przy 
piłce i to oni byli stroną ataku-
jącą. Pierwszą dogodną oka-
zję do zdobycia bramki mieli 
już w 22 minucie. Obrońcy 
Gryfa wybili piłkę wprost pod 

nogi Zalewskiego, który nie 
zastanawiając się długo ude-
rzył mocno, strzał ten jednak 
został zablokowany. Dzie-
więć minut później Gryf mógł 
prowadzić. Przed polem kar-
nym Kuzimski dobrze przyjął 
piłkę i zagrał do Nadolskiego. 
Mając przed sobą tylko bram-
karza zawodnik Gryfa zbyt 
mocno odchylił się i piłka po-
szybowała ponad poprzecz-
ką. Może gdyby wtedy padła 
bramka, losy tego meczu 
potoczyłyby się inaczej. Gdy 
wydawało się że do przerwy 
nie zobaczymy już bramek, 
sędzia podyktował rzut rożny 
dla gospodarzy. Dośrodko-
wanie na krótki słupek a tam 
mimo asysty obrońców Pe-
ter Janosik strzałem głową 

umieszcza piłkę w siatce. 
Bramka do szatni wyraźnie 
podcięła skrzydła gościom. 
Druga część gry była podob-
na do pierwszej. Polonia nie 
forsowała tempa, starając się 
utrzymać bardzo korzystny 
dla nich wynik. Gryf z kolei 
miał problem aby skonstru-
ować jakąś groźną akcję pod 
bramką Olszewskiego. W 54 
minucie powinno być 2-0 dla 
gospodarzy ale w sytuacji sam 
na sam Zalewski nie potra-
fił pokonać Ferry. Na boisku 
pojawiali się kolejno Brzuzy, 
Jakubowski, Szur. Jeszcze 
w pierwszej połowie boisko 
opuścił Okuniewicz a w jego 
miejsce wszedł Tomczak. 
Mimo tych zmian wynik się 
nie zmieniał. Na sześć minut 

przed końcem meczu kapital-
ne podanie od Lachowskiego 
otrzymał Kowalski, w profe-
sorskim stylu położył na ziemi 
bramkarza Gryfa i podwyż-
szył wynik spotkania na 2-0. 
Po tej bramce mecz praktycz-
nie się skończył. Gospodarze 
zwyciężając znacznie przybli-
żyli się do utrzymania z kolei 
sytuacja Gryfa robi się bez-
nadziejna. Starcie w Bytomiu 
było już czwartym meczem 
bez zwycięstwa. Do końca se-
zonu pozostało sześć spotkań 
i teoretycznie szansa na pozo-
stanie w gronie drugoligow-
ców nadal jest. Praktycznie 
jednak trzeba chyba pogodzić 
się z faktem że za rok Gryf 
będzie grał w trzeciej lidze. 
Bartłomiej Karasz

Bolesna porażka w Bytomiu
PIŁKA NOŻNA | To miał być mecz prawdy. Takie mecze określa się mianem spotkania 
o sześć punktów. Spotkaniem o życie. O być albo nie być... Różnie wiodło się 

młodym piłka-
rzom Gryfa w ten 
weekend. Od zwy-
cięstwa 10:0 z Wi-
chrem Wierzchuci-
no,  po porażkę 0-6 
z czarnymi Pruszcz 
Gdański. 

Poniżej prezentujemy komplet wyników wszystkich katego-
rii wiekowych.

 
Gdańsk: B1 Junior Młodszy Grupa 1 
(rocznik 1999/2000): 
15. kolejka – Wicher Wierzchucino 
– WKS Gryf Wejherowo 0:10
 
I Liga Wojewódzka C1 Trampkarz (rocznik 2001): 
20. kolejka – Czarni Pruszcz Gdański 
– WKS Gryf Wejherowo 6:0 

I Liga Wojewódzka C2 Trampkarz (rocznik 2002): 
20. kolejka – WKS Gryf Wejherowo – Pogoń Lębork 3:1
Bramki: S.Szyjkowski, D.Domachowski (dwie)

I Liga Wojewódzka D1 Młodzik (rocznik 2003): 
20. kolejka – Pogoń Prabuty – WKS Gryf Wejherowo 1:4
Bramki: M.Formella, bramka samobójcza, N.Sroka (dwie)
Skład Gryfa: Flis Sebastian, Zakrzewski Maksymilian, 
Wiśniewski Michał, Kątny Oliwer, Kozłowski Hubert, 
Baranowski Szymon, Kwidziński Jakub, Formella 
Mikołaj, Godlewski Jakub, Sroka Nikodem, Ustrowski 
Bartosz, Kreft Jakub

Gdańsk: D1 Młodzik Grupa 1 (rocznik 2003): 
16. kolejka – WKS Gryf II Wejherowo 
– Sokół Bożepole Wielkie 2:4
Bramki: Ł.Stolz, K.Stolc

Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 2 (rocznik 2004): 
11. kolejka – AP KP Gdynia 
– WKS Gryf II Wejherowo 5:2
Bramki: K.Dymarczyk, K.Karbownik
Skład Gryfa: B.Grzenia – J.Szcześniak, K.Karbownik, 
K.Lawer, J.Jóźwik – A.Ekmann, M.Zielonka, O.Partyka 
– K.Dymarczyk oraz D.Ewald, J.Pisała, M.Zadomski, 
N.Gołąbek, E.Kunz, S.Marszała
/BK/
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ZBIgNIEW ChuChAŁA

Tym razem, szeroka kadra zło-
żona z zawodników na „F” i na 
„G”, liczy aż 86 nazwisk. Trady-
cyjnie nie biorę pod uwagę ak-
tualnych kadrowiczów Adama 
Nawałki, to znaczy Grosickie-
go, Glika i Fabiańskiego. Tak czy 
inaczej mam urodzaj bogactwa. 
Sporo pracy mnie czeka. Chodzi 
o to, aby drużyna, która „wy-
biegnie” na wirtualne boisko, 
była najlepsza z możliwych. 
Przystępuję zatem do dzie-
ła i wybieram szeroką kadrę: 
Eugeniusz Faber (1959-1969) 
z Ruchu Chorzów, Adam Fedo-
ruk (1990-1994) ze Stali Mie-
lec i Legii Warszawa, Stanisław 
Flanek (1947-1950) z Wisły Kra-
ków, Stefan Floreński (1957-
1968) z Górnika Zabrze, Marian 
Fontowicz (1929-1935) z War-
ty Poznań, Tomasz Frankowski 
(1999-2006) z Wisły Kraków, El-
che CF, Wolverhampton Wan-
derers i CD Tenerife, Stefan 
Fryc (1922-1924) z Cracovii, Jan 
Furtok (1984-1993) z GKS Kato-
wice, HSV Hamburg i Eintrach-
tu Frankfurt, Robert Gadocha 
(1967-1975) z Legii Warszawa, 
Gerard Gajdzik (1947-1948) 
z AKS Chorzów, Józef Gałeczka 
(1962-1966) z Zagłębia Sosno-
wiec, Władysław Gędłek (1949-
1953) z Cracovii, Dariusz Gę-
sior (1992-1998) z Ruchu Cho-
rzów i Widzewa Łódź, Ludwik 
Gintel (1921-1925) z Craco-
vii, Arkadiusz Głowacki (2002-
2011) z Wisły i Trabzonspor,  Ja-
cek Gmoch (1962-1968) z Legii 
Warszawa, Emil Goerlitz (1924-
1925) z FC Katowice i Pogoni 
Lwów, Jan Gomola (1966-1971) 
z Górnika Zabrze, Jerzy Gorgoń 

(1970-1978) z Górnika Zabrze, 
Wilhelm Góra (1935-1939) 
z Cracovii, Mieczysław Gracz 
(1947-1950) z Wisły Kraków, 
Ryszard Grzegorczyk (1960-
1966) z Polonii Bytom, Henryk 
Grzybowski (1957-1960) z Le-
gii Warszawa, Roger Guerreiro 
(2008-2011) z Legii i AEK Ate-
ny oraz Zbigniew Gut (1972-
1974) z Odry Opole. Najwięcej 
zawodników do kadry desygno-
wała Cracovia, Legia i Wisła po 
czterech. Trzech jest z Górnika 
Zabrze a dwóch z Ruchu Cho-
rzów. Reszta klubów ma po jed-
nym zawodniku z tym, że nie-
którzy byli kadrowiczami gra-
jąc w kilku klubach. Atmosfera 
robi się nerwowa, bo zbliża się 
godzina podania ostatecznego 
składu. Czuję się jak Adam Na-
wałka, oczywiście w odpowied-
niej proporcji. Szanowni Pań-
stwo, proszę spojrzeć na wirtu-
alne boisko. Na czele jedenast-
ki idzie kapitan, czyli obrońca 
Jacek Gmoch (179 cm wzro-
stu). Za nim bramkarz Marian 
Fontowicz, zwany Fontkiem. 
Następnie obrońcy Jerzy Gor-
goń (192 cm) i Władysław Gę-
dłek (185 cm), pomocnik Adam 
Fedoruk (180 cm), obrońca Lu-
dwik Gintel (178 cm), pomoc-
nicy Wilhelm Góra – 176 cm 
i Ryszard Grzegorczyk, napast-
nicy Jan Furtok i Robert Gado-
cha (170 cm) oraz najniższy na 
boisku, też napastnik Eugeniusz 
Faber (169 cm). Do ścisłej re-
zerwy powołuję w bramce Jana 
Gomolę, w obronie Stanisława 
Flanka i Arkadiusza Głowackie-
go, w pomocy Dariusza Gęsio-
ra i Rogera Guerreiro, a w ataku 

Rezerwowy 
pan Franek

KALENDARIUm 
fUTbOlOWE

Tomasza Frankowskie-
go i Józefa Gałecz-
kę. Moi zawodnicy 
z podstawowej jede-
nastki to twardzie-
le i przysłowiowo na 

boisku gryzą trawę, 
stąd tak krótka ławka 

rezerwowych. Uważnych 
czytelników zapewne dziwi 

umieszczenie w rezerwie To-
masza Frankowskiego. Kłopoty 
bogactwa powodują, że zosta-
wiam go jako moją tajną broń, 
gdyby coś poszło nie tak. Joker 
i tyle.  Ja i tak mam lepsze ser-
ce od selekcjonera Pawła Jana-
sa, który nie zabrał popularne-
go Franka w ogóle na turniej fi-
nałowy MŚ 2006 mimo, że ten 
strzelił w eliminacjach 7 goli. 
Będą też tacy, którzy zarzucą 
mi pewnie brak patriotyzmu 
za to, że powołałem do podsta-
wowego składu naszego wiel-
kiego, przedwojennego gra-
cza Wilhelma Górę. To uczest-
nik Igrzysk Olimpijskich w Ber-
linie w 1936 roku i Mistrzostw 
Świata we Francji w 1938 roku. 
Po wybuchu II wojny światowej 
podpisał volkslistę i grał w nie-
mieckich klubach w Generalnej 
Guberni. Losy żołnierza rzuci-
ły go na front włoski, gdzie do-
stał się do niewoli. Założył mun-
dur polskiej armii i tak zakoń-
czył II wojnę. Ale to nie koniec 
jego zagmatwanych losów. Po-
został w Niemczech Zachod-
nich i tam zmarł w 1975 roku. 
Kiedyś pisząc o Erneście Wili-
mowskim zwracałem uwagę, 
że nic w życiu polskiego spor-
towca XX wieku nie było ani ła-
twe, ani proste, szczególnie gdy 
żył on na pograniczu lub w ży-
łach płynęła mieszanka różnej 
krwi. Wilhelm Góra był świet-
nym piłkarzem, grał tylko w re-
prezentacji Polski i o tym należy 
pamiętać. 
Za tydzień spotkamy się już po 
inauguracji rozgrywek Ekstra-
klasy i I Ligi, jeśli oczywiście ktoś 
nie odwoła pierwszych me-
czów, jak to miało miejsce rok 
temu. Czekają na nas kolejne li-
tery z alfabetu piłkarskiego.
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Pierwszym przeciwnikiem ru-
mianek był Dargfil Tomaszów 
Mazowiecki. Zespół z woje-
wództwa łódzkiego podszedł do 
spotkania bardzo zmotywowany 
i skoncentrowany. Od pierw-
szych piłek meczu siatkarki 
Dargfilu starały się zdomino-
wać akademiczki. Skutecznym 
narzędziem do wypracowania 
przewagi przez tomaszowian-
ki była szczególnie zagrywka 
– zawodniczki Akademii Piłki 
Siatkowej Rumia miały proble-
my z przyjęciem mocnych oraz 
dobrze plasowanych serwisów. 
Brak dokładnego odbioru nie 
pozwalał rumiankom zagrać na 
swoim normalnym poziomie 
w ataku. Przewaga Dargfilu 
przełożyła się na wynik. Pierw-
szą odsłonę wygrał zespół z To-
maszowa Mazowieckiego. Pod-
czas drugiego seta kibice APS, 
którzy jak zwykle głośno i bez-
ustannie dopingowali swoje ulu-
bienice, mogli zobaczyć je grają-
ce na swoim zwykłym poziomie. 
Wyraźnie podrażnione siatkarki 
z Rumi zagrały z ogromną de-
terminacją i kontrolując przebieg 
wydarzeń na parkiecie doprowa-
dziły do tie-breaka. Decydująca 

partia rozpoczęła się od prowa-
dzenia Dargfilu 5:0. Przerwa 
wzięta przez trenera Roberta 
Sawickiego natchnęła rumianki 
do heroicznej pogoni, ale mimo 
doprowadzenia do stanu 13:13 
akademiczki musiały przełknąć 
gorycz porażki.

Akademia Piłki Siatkowej 
Rumia – Dargfil Tomaszów 
Mazowiecki 1:2 (22:25; 25:17; 
13:15)

Zimny prysznic w pierwszym 
meczu turnieju podziałał na 
rumskie siatkarki mobilizująco. 
Kolejne spotkanie rozpoczęły 
bardzo skoncentrowane, a ich 
przeciwniczki z Białej Podlaskiej 

przez całego seta nie mogły zna-
leźć recepty na koncertową grę 
akademiczek. Niestety dziewczę-
tom z Akademii Piłki Siatkowej 
Rumia nie udało się utrzymać 
koncentracji po wygraniu pierw-
szej partii. W drugiej odsłonie 
przeciwniczki doszły do głosu 
i gra się wyrównała. Po emocjo-
nującej końcówce to siatkarki 
z Podlasia tryumfowały i o tym, 
kto wygra mecz, a tym samym 
zachowa szanse na awans do fi-
nału, zadecydować musiał trzeci 
set. W nim rumianki powróciły 
do wyśmienitej dyspozycji z po-
czątku spotkania i nie pozosta-
wiły przeciwniczkom złudzeń, 
pewnie zwyciężając.

Awans do krajowej czołówki!
RUMIA | W roli faworyta udawał się rumski zespół na Półfinał Mistrzostw Polski Młodziczek do Aleksan-
drowa Łódzkiego. Osiągnięcie awansu było trudniejsze niż się wydawało, ale akademiczki stanęły na 
wysokości zadania i znalazły się w najlepszej czwórce w Polsce.

Akademia Piłki Siatkowej 
Rumia – Szóstka Biała Podla-
ska 2:1 (25:9; 25:25; 15:6)

Przed kolejnymi spotkaniami 
wiadomo było, że awans za-
pewnił sobie już Dargfil (w po-
przednie popołudnie zwyciężył 
gospodynie), a o zajęciu drugiej 
lokaty premiowanej awansem 
do Finału Mistrzostw Polski 
Młodziczek zadecydować miał 
pojedynek APS Rumia – Czwór-
ka Aleksandrów Łódzki. Powie-
dzieć, że niedzielne przedpołu-
dnie emocje w aleksandrowskiej 
hali sięgnęły zenitu, to nic nie 
powiedzieć. Kilkunastoosobowa 
grupa kibiców z Rumi stanęła 
w obliczu kilkudziesięciu wi-
dzów wspierających gospodynie. 

Pojedynek na gardła i bębny był 
pasjonujący, a pożywką do zaan-
gażowania widowni były wyda-
rzenia na parkiecie. Siatkarki obu 
zespołów walczyły o każdą pił-
kę, a wynik oscylował wokół re-
misu. Obie partie miały podobny 
przebieg – żaden z zespołów nie 
był w stanie wypracować sobie 
bezpiecznej przewagi i o zwy-
cięstwie Akademii Piłki Siatko-
wej Rumia zadecydowały do-
brze rozegrane końcówki setów. 
Po ostatnim gwizdku sędziego 
rumianki utonęły w ramionach 
kibiców, a na twarzach łzy szczę-
ścia mieszały się z uczuciem ulgi 
po zakończonym sukcesem peł-
nym napięcia weekendzie.

Podczas uroczystej dekoracji 

poza pucharami dla zespołów 
wręczono także wyróżnienia in-
dywidualne. Najlepszą rozgry-
wającą Półfinału MPM wybrana 
została Kamila Bryła z Akademii 
Piłki Siatkowej Rumia, a najlep-
szą siatkarką w rumskiej ekipie 
była Paulina Damaske.

Już niebawem w Tucholi (20-
22 maja) odbędzie się Finał 
Mistrzostw Polski Młodziczek. 
Akademia Piłki Siatkowej Ru-
mia po raz drugi z rzędu wpro-
wadziła zespół do wieńczącego 
sezon halowy w Polsce turnieju. 
Z ubiegłorocznych zawodów ru-
mianki przywiozły złote medale, 
a w tym roku ich aspiracje sięgają 
także miejsc na podium.

- Przed nami mistrzostwa 
w Tucholi – mówi Piotr Bartelke, 
członek Komisji Kultury Rady 
Miejskiej Rumi. – Liczymy, że 
dziewczęta powtórzą sukces 
z ubiegłego roku, kiedy to zostały 
mistrzyniami. Jednak w tym roku 
może to być trudniejsze, gdyż 
zawodniczki będą broniły tytułu. 
Oczywiście, trzymamy kciuki 
i życzymy im powodzenia!
/raf/
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