
Za tydZień wyjątkowa mapa!

Już w przyszły piątek, 21 maja, zaprezentujemy Wam przygo-
towaną przez nas mapę, na której zostaną zaznaczone wyjąt-
kowe miejsca - salony kosmetyczne, fryzjerskie, salony masażu, 
odnowy biologicznej i wiele innych, w których można zadbać 
o swoje ciało, poprawić swoje samopoczucie i wygląd. A dla 
naszych Partnerów przygotowaliśmy wyjątkową ofertę.
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Zbudują kolejne rondo

Budowa ronda na skrzyżowaniu 
ul. Staromłyńskiej z ulicami Wy-
czółkowskiego i Obrońców Wy-
brzeża to coś, na co mieszkańcy 
czekają od wielu lat. Dzięki temu 
znikną wreszcie dziury i wyboje, 
a do domów będzie można dotrzeć 
suchą nogą. 
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Wieża Z Widokiem

Kompleks turystyczny Kaszub-
skie Oko oraz Przystań w Nadolu 
ponownie otwarte dla odwiedza-
jących! Zachęcamy do spojrzenia 
z góry na Morze Bałtyckie, pobli-
ską farmę elektrowni wiatrowych 
oraz zbiornik górny elektrowni 
szczytowo-pompowej. 
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W kolejnym wydaniu

Zapraszamy do wspópracy:
d.bieszke@expressy.pl

tel. 660 731 138
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Wyjątkowa mapa
– tu zadbasz o urodę!
Już w przyszły piątek, 21 maja, zaprezentujemy Wam przygoto-
waną przez nas mapę, na której zostaną zaznaczone wyjątkowe 
miejsca - salony kosmetyczne, fryzjerskie, salony masażu, odno-
wy biologicznej i wiele innych, w których można zadbać o swoje 
ciało, poprawić swoje samopoczucie i wygląd. 
Nie wiesz, gdzie znajdują się najlepsze salony fryzjerskie? To 
już nie będzie problem! A może szukasz dobrej kosmetyczki, 
manikiurzystki, stylistki albo dietetyczki, które zadbają o Twoje 
włosy, cerę, paznokcie czy pomogą pozbyć się zbędnych kilo-
gramów? Wystarczy jeden rzut oka na naszą mapę i już wiesz, 
gdzie się udać i do kogo zadzwonić!
Zapraszamy do współpracy właścicieli salonów kosmetycznych, 
fryzjerskich, odnowy biologicznej, i wszystkich innych związa-
nych z branżą zdrowia i urody. 
Przygotowaliśmy dla Was wyjątkową ofertę - niech Wasza firma 
znajdzie się na mapie, dzięki czemu będziecie mogli dotrzeć do 
nawet kilkudziesięciu tysięcy potencjalnych klientów! 
Możecie zyskać wiele za bardzo korzystną cenę. 
Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty wystarczy skontaktować 
się z naszą redakcją: 
Danuta Bieszke, nr tel. 660 731 138,
e-mail: d.bieszke@expresssy.pl. 
Pospiesz się, ponieważ mapa ukaże się już za tydzień, w kolej-
nym wydaniu naszej gazety, ponadto zostanie opublikowana na 
naszym portalu internetowym GWE24.pl oraz na naszym profilu 
na Facebooku. 
Rozwijaj swój biznes razem z nami i zyskaj nowych klientów!

Ciekawe propozycje dla czytelników zaofe-
rowała Miejska Biblioteka Publiczna w Wej-
herowie.

- Chociaż aktualnie obowiązujące obostrze-
nia nie pozwalają na organizację wydarzeń 
stacjonarnych w zamkniętych pomieszcze-
niach, Miejska Biblioteka Publiczna w Wej-
herowie chce świętować ze swoimi czytelni-
kami on-line oraz na otwartej przestrzeni 
w centrum miasta – mówi dyrektor biblioteki 
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek zapraszając 
internautów do śledzenia informacji biblio-
tecznych w mediach społecznościowych. Jak 
zapewnia codziennie pojawiać się będą zada-
nia konkursowe a ich najaktywniejsi uczestni-
cy mają szansę na zdobycie nagród.

https://www.facebook.com/BibliotekaWejhe-
rowo

Gra miejska „Znajdź mnie”
Mocnym akcentem na zamknięcie Tygodnia 

Bibliotek będzie mobilna gra miejska „Znajdź 
mnie”, która rozegra się w centrum miasta. Choć 
hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek brzmi 
„Znajdziesz mnie w bibliotece”, to książki zna-
leźć będzie można w plenerze. Wystarczy telefon 
komórkowy z dostępem do Internetu i odrobina 
sprytu i szczęścia. Ochotnicy, którzy 15 maja 
o godz. 11.00 pojawią się na Placu Jakuba Wej-
hera będą mogli wyruszyć tropem wskazówek 
w aplikacji Action Track. Ci, którzy jako pierw-
si trafią do ukrytych książek będą mogli zostać 
ich szczęśliwymi posiadaczami. W grze przewi-
dziane są ścieżki dla dorosłych oraz dla rodzin 
z dziećmi. Każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie 
to okazja do wspólnej, rodzinnej rozrywki z dala 
od ekranu komputera. Plakat w załączniku.

„Powiew weny”
Tydzień Bibliotek, to znakomita okazja, aby 

przypomnieć o Wejherowskim Konkursie 
Literackim „Powiew Weny”, który organizo-
wany jest cyklicznie przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Wejherowie od 2007 roku. Biorą 
w nim udział również wejherowscy pisarze 
i poeci. Po każdym z konkursów wydawany 
jest tomik zawierający nagrodzone oraz wy-
różnione opowiadania i wiersze. Owoce prac 
literatów, którzy znaleźli uznanie jurorów 
konkursów, możemy poznać zaglądając na 
stronę www.wejherowo.pl do zakładki „No-
winy”. W tym katalogu na samym dole znaj-
dziemy wszystkie opublikowane dotąd wyda-
nia „Powiewu Weny” zapisane w plikach pdf. 
Mamy nadzieję, że wzbudzą zainteresowanie 
czytelników. Zapraszamy do ich lektury.

http://www.wejherowo.pl/files/nowiny/we-
na_2020.pdf 

ChallenGe kasZubowska - 
lewandowski

W ramach Tygodnia Bibliotek będzie moż-
liwość na żywo on-line zaobserwować doko-
nania literackie laureatów naszego konkursu 
"Powiew Weny". Okazją będzie nietuzinko-
we przedsięwzięcia realizowane w mityngu 
„Challenge Kaszubowska – Lewandowski”, 
podczas którego Daria Kaszubowska i Alek-
sander Lewandowski staną do literackie-
go pojedynku! Co może wyniknąć, kiedy 
w challenge’u zderzy się ze sobą poezja i pro-
za? Dwójka obiecujących pisarzy młodego 
pokolenia ma zamiar to sprawdzić. Inne ga-
tunki literackie, ale również inne spojrzenie 
na świat, doświadczenia, wrażliwość arty-
styczna autorów. Ich bronią będą wyłącznie 
słowa osadzone w poezji i prozie, a do wy-
grania: uwaga i zainteresowanie czytelników. 
Śledźcie ich poczynania na:

Challenge Kaszubowska-Lewandowski #wej-
herowoczyta.

/raf/

Przed nami atrakcyjny 
Tydzień Bibliotek

WEJHEROWO | W całej Polsce od początku tygodnia trwa trady-
cyjny Tydzień Bibliotek. Kończy się w najbliższą sobotę, 15 maja. 
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Historyczne eksponaty Rumi wkrótce 
zostaną uporządkowane i ujrzą światło 
dzienne, jednak w zupełnie nowej odsłonie. 
Zbiór będzie można podziwiać na żywo 
i przez internet pod szyldem Wirtualnego 
Muzeum Rumi.
Przez wiele lat jedynym miejscem w mieście, 
gdzie można było zaznajomić się z lokalną 
historią, był Miejski Dom Kultury w Rumi. 
Tamtejsza salka historyczna powstała 
w latach dziewięćdziesiątych i z początku 
zainteresowanie projektem było stosunko-
wo duże, a mieszkańcy wspomagali jego 
rozwój poprzez dostarczanie rodzinnych 
pamiątek, zabytkowych narzędzi, ceramiki 
czy wyrobów rękodzielniczych.
Wartość historyczna dostarczanych i ekspo-
nowanych przedmiotów była jednak różna. 
Do niedawna wystawa obejmowała kilkaset 
artefaktów, a część z nich pozbawiona była 
lokalnego kontekstu historycznego, który 
jest kluczowy w procesie opowiadania 
o dziejach miasta. Ekspozycja na tyle się 
rozrosła, że przestrzeń Dworku pod Lipami 

przestała być wystarczająca. Dlatego też 
konieczne stało się wyselekcjonowanie 
i uporządkowanie cennych historycznie 
przedmiotów pochodzących zarówno z MDK
-u, jak i innych miejskich jednostek.
Między innymi w tym celu burmistrz Michał 
Pasieczny w marcu 2020 roku powołał 
Dariusza Rybackiego, lokalnego pasjonata, 
na swojego społecznego pełnomocnika do 
spraw historii Rumi. Istotnym zadaniem peł-
nomocnika jest także stworzenie ewidencji 
miejsc szczególnie istotnych dla lokalnej 
historii oraz ewidencji cennych zabytków 
znajdujących się w lokalnych zbiorach, na 
co miastu udało się wygospodarować środki 
finansowe oraz przestrzeń.
– W końcu mamy odpowiednie pomiesz-
czenie, gdzie można się tym w pełni zająć 
– powiedział Dariusz Rybacki. - Mieści się 
ono w Klubie Integracji Społecznej i oferuje 
świetne warunki do przechowywania lokal-
nych skarbów.
Wirtualne Muzeum Rumi ma bazować na 
realizowanych już projektach, a przede 
wszystkim na Cyfrowym Archiwum Społecz-
nym Rumi, które od kilku lat było prowadzo-
ne z pomocą MDK-u.
Zlokalizowane w Klubie Integracji Społecz-
nej biuro nie jest przestrzenią wystawienni-
czą, dlatego z najciekawszymi eksponatami 
póki co będzie można się zapoznać przede 
wszystkim wirtualnie, na stronie interne-
towej: historiarumi.pl. Przedmioty te będą 
także prezentowane na żywo podczas 
okresowych wystaw.
/raf/

Powstaje wirtualne muZeum
rumia | historyczne eksponaty już niedługo będzie można zobaczyć nie tylko w sieci.

Reda włączyła się  
do zbiórki rowerów
REDA | W sobotę, 8 maja, na wejherowskim rynku miała miejsce niecodzienna akcja społeczna pod 
hasłem „Podaruj niepotrzebny rower”. 

Akcja ma na celu nieodpłatne przekazywanie spraw-
nych, lecz niepotrzebnych już właścicielom jedno-
śladów do dalszego wykorzystania. Przedsięwzięciu 
patronuje poseł Henryka Krzywonos – Strycharska. 
W to działanie włączyli się również Burmistrz Mia-
sta Redy Krzysztof Krzemiński oraz Sekretarz Miasta 
Hanna Janiak. Zachęcali oni innych samorządowców 
do jak najszerszej promocji wydarzenia w swoich 
małych ojczyznach.

- O akcji dowiedzieliśmy się z pierwszej ręki – 
mówi burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński - Pani 
poseł Henryka Krzywonos oraz prezes Fundacji „Już 

Pomagam” Stanisław Kalicki osobiście przedstawili 
nam ten pomysł podczas niedawnej wizyty w Urzę-
dzie Miasta w Redzie. Na potrzeby zbiórki pozyska-
liśmy 5 rowerów, które w sobotę przywieźliśmy do 
Wejherowa. Chcielibyśmy zorganizować podobną 
akcję w Redzie, może podczas wakacji, wzbogacając 
ją o zbiórkę damskich torebek. O szczegółach będzie-
my informować mieszkańców w czerwcu, w naszych 
mediach społecznościowych.

Wejherowska akcja cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. Wszystkie rowery znalazły nowych właści-
cieli. Czekamy na następne inicjatywy!

Wejherowo przygotowuje się do reali-
zacji kolejnej inwestycji drogowej. W la-
tach 2021-2022 planowana jest budowa 
ronda na skrzyżowaniu ul. Staromłyń-
skiej z ulicami Wyczółkowskiego i Obr. 
Wybrzeża. Będzie to pierwszy etap prze-
budowy ul. Staromłyńskiej.

Przebudowa ul. Staromłyńskiej będzie 
realizowana etapami. Pierwszy etap - za-
planowany na lata 2021 i 2022 - będzie 
polegał na budowie ronda na skrzyżo-
waniu ul. Staromłyńskiej z ulicami Wy-
czółkowskiego i Obrońców Wybrzeża. 
Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. rozwoju mia-
sta, w obrębie budowanego ronda po-
wstanie oświetlenie drogowe, kanalizacja 
deszczowa. Przebudowana zostanie sieć 
wodociągowa, gazowa, kanalizacja sani-
tarna, ciepłownicza, elektroenergetyczna 
i teletechniczna. Przewidywany koszt in-
westycji to ok. 1 mln zł.

PrZebudowa CiePłoCiąGu już 
wkrótCe

Na przełomie maja i czerwca 2021 r. 
rozpoczną się prace związane z przebu-
dową ciepłociągu na terenie inwestycji, 
które wykona właściciel sieci, czyli Okrę-
gowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej. OPEC wykona przejście wykopem 
otwartym przez ul. Wyczółkowskiego 
i ul. Staromłyńską w obrębie dojazdów 
do projektowanego ronda. Rozważane 
jest krótkotrwałe zamknięcie dla ruchu 

w/w skrzyżowania.

FraGment więksZej CałośCi
Budowa ul. Staromłyńskiej będzie ele-

mentem szeregu inwestycji, które spowo-
dują usprawnienie ruchu w zachodniej 
i północnej części miasta, tzw. Zachod-
nio-Północnego Połączenia Drogowego 

Wejherowa obejmującego ciąg następu-
jących odcinków:

- powstającą właśnie nową ulicę – od 
ul. Strzeleckiej przez las do skrzyżowania 
z ul. Sucharskiego-Sobieskiego, 

- połączenie ul. Sucharskiego z drogą 
krajową nr 6 tzw. Węzeł Działki (wyko-
nane), 

- nowa ulica od skrzyżowania z drogą 
krajową nr 6 na wysokości Powiatowego 
Urzędu Pracy do ul. Przemysłowej (pla-
nowana), 

- ul. Karnowskiego - od ul. Przemysło-
wej do ul. Ofiar Piaśnicy (wykonana), 

- ul. Lelewela i Nadrzeczna - od ul. Ofiar 
Piaśnicy do ul. Chopina (wykonane), 

- ul. Staromłyńska (planowana), 
- ul. Necla (w trakcie realizacji), 
- ul. Gryfa Pomorskiego (w trakcie re-

alizacji) w powiązaniu z częściowo wyko-
nanym i planowanym Węzłem Śmiecho-
wo (Zryw). 

jedna Z wielu w tej kadenCji
Planowana inwestycja będzie również 

jedną z wielu realizowanych w tej kaden-
cji. Dotychczas miasto wybudowało m.in. 
Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) z dużym 
parkingiem przy dworcu PKP i tunelem 
pod torami kolejowymi, halę sportową 
przy Szkole Podstawowej nr 5, parking 
przy wejherowskim szpitalu (obok lądo-
wiska), Park Cedron, ul. Karnowskiego 
wraz z rondem, ulice z płyt drogowych. 
Wykonano termomodernizację kilku bu-
dynków komunalnych.

Trwa realizacja ważnych inwestycji 
m.in. budowy ul. Necla i ul. Gryfa Po-
morskiego, połączenia drogowego łą-
czącego ul. Sucharskiego ze Strzelecką, 
przebudowy ul. Kopernika wraz z kwar-
tałem podwórek, rewitalizacji Parku 
Kaszubskiego, budowy Wodnych Ogro-
dów. Prowadzone są remonty budynków 
i zagospodarowanie podwórek razem ze 
Wspólnotami Mieszkaniowymi i Wejhe-
rowską Spółdzielnią Mieszkaniową. Cały 
czas trwa realizacja projektów w ramach 
Wejherowskiego Budżetu Obywatelskie-
go, m.in. boisk i placów zabaw.

/raf/

Będzie kolejne rondo w mieście
WEJHEROWO | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Staromłyńskiej z ulicami Wyczółkowskiego i Obrońców Wybrzeża.
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Niedługo ruszają zapisy, zajęcia będą organi-
zowane przez całe wakacje. 

- Działalność wznawiamy od 24 maja, traktu-
jemy to jako II semestr – wyjaśnia Bogna Zu-
brzycka, rzecznik stowarzyszenia Wejherowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Osoby zainte-
resowane będą miały możliwość zapisać się na 

II semest r w dniach od 17 do 20 maja w siedzi-
bie WUTW przy ul. Kopernika 13 w godzinach 
pomiędzy 10.00 a 13.00. Zajęcia są odpłatne. 

Co planują seniorzy w najbliższym czasie? 
Zajęć ma być sporo, począwszy od wszystkich 
zajęć fizycznych (nordic walking, gimnastyka, 
aerobic wodny na basenie w hotelu Victoria 

w Wejherowie) poprzez wycieczki turystyczne, 
wycieczki autokarowe (na razie zaplanowane 
są dwie – do Pelplina oraz na Mierzeję Wiśla-
ną) aż po cykl wykładów i zajęć stacjonarnych, 

- Będą to wykłady z literatury, malarstwa, 
psychologii, socjologii, języka angielskiego 
i muzyki – wylicza Bogna Zubrzycka. Jeśli 
chodzi o te przedmioty, to już mamy na nie 
chętnych i mamy potwierdzenie od wykła-
dowców i prowadzących. 

WUTW poi niemal półtorarocznej przerwie 
czeka teraz wiele pracy. 

- Praktycznie od początku musimy pozbierać 
studentów i wykładowców – mówi Bogna Zu-
brzycka, rzecznik WUTW. - Minęło wiele mie-
sięcy od czasu, kiedy się nie widzieliśmy. Bra-
kowało nam nardzo tych spotkań, brakowało 
tych kontaktów społecznych. Człowiek jest 
stworzony do tego, żeby żyć i przebywać wśród 
innych. Zwyczajnie się za sobą stęskniliśmy. 

Obecnie przygotowywany jest plan zajęć, 
ma być gotowy przed zapisami, czyli najpóź-
niej do 17 maja. 

Zajęcia ze względów bezpieczeństwa sani-
tarnego będą organizowane w mniejszych 
grupach, maksymalnie po 25 osób. Będą pro-
wadzone przez całe wakacje (tak, aby nadrobić 
2 semestr) czyli od maja do końca września. 
W październiku WUTW planuje inaugurację 
kolejnego roku akademickiego. 

Rafał Korbut 
OgłOszenie 5/2021/DB

RekLaMa 18/2021/RL RekLaMa 133/2020/DB

Uniwersytet III Wieku 
wznawia działalność

WEJHEROWO | Bogata oferta edukacyjna powiatowych szkół na rok szkolny 2021/2022.
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Personel Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Gdań-
sku będzie czekał na 
potencjalnych dawców 
15 maja w hali tutejszego 
MOSiR-u (ul. Mickiewicza 
49). Chętni muszą dokonać 
telefonicznej rejestracji.
Pandemia koronawirusa 
wymusiła szczególne 
środki ostrożności, dlatego 
obowiązują wyłącznie tele-

foniczne zapisy, na konkretną godzinę, pod numerem: 58 
679 65 71 (telefon czynny w godzinach: pon. 9:00-17:00; 
wt.-pt. 7:30-15:30). Na miejscu każdemu potencjalnemu 
dawcy zostanie zmierzona temperatura. Ponadto uczest-
nicy akcji będą zobowiązani do zasłaniania ust i nosa. 
Każdy, kto odda krew, otrzyma standardowy zestaw 
podarunkowy od RCKiK oraz miejskie gadżety.
– Nasza hala sportowa ponownie zamieni się w swo-
iste centrum krwiodawstwa. Szatnie będą gabinetami 
lekarskimi, korytarze poczekalniami, a na boisku halowym 
staną fotele przystosowane do poboru krwi – zachęca 
Ariel Sinicki, wiceburmistrz miasta i koordynator akcji. – 
Jeśli komuś tym razem nie uda się do nas dotrzeć, to już 
dziś zapraszam do udziału w kolejnej zbiórce krwi, która 
odbędzie się 24 lipca – dodaje.
Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem 
burmistrza Michała Pasiecznego.
Podczas minionej zbiórki krwi w Rumi, która odbyła się 31 
stycznia, na apel mimo pandemii odpowiedziało 139 osób, 
z czego 114 mogło podzielić się życiodajnym płynem. 
Łącznie udało się zebrać 51,3 litra krwi, która zasiliła 
zasoby RCKiK w Gdańsku.
/raf/

Znów Poleje się krew!
rumia | Zbliża się druga spośród czterech zaplanowa-
nych na ten rok miejskich zbiórek krwi w rumi. 

fot. UM Rumia
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Jak co roku, Kaszubskie Oko zachęca do 
zwiedzania wieży widokowej, z widokiem na: 
Morze Bałtyckie, pobliską farmę elektrowni 
wiatrowych oraz oczywiście zbiornik górny 
elektrowni szczytowo-pompowej. Na najmłod-
szych czekają już place zabaw, olbrzymie stole-
my, dinozaury naturalnych rozmiarów, a także 
gra w mini-golfa.

Co jeszcze przygotowuje dla nas na nadcho-
dzący sezon opiekująca się obiektami spółka  

Centrum Sportowo-Konferencyjne Gniewino 
Sp. z o.o.? Zapytaliśmy o to Prezes Zarządu 
Spółki, dr Marię Kasprzycką:

- Kaszubskie Oko to przepiękny obiekt chęt-
nie odwiedzany przez rodziny z dziećmi z całej 
Polski. Chcielibyśmy, żeby stał się też wkrótce 
parkiem edukacyjnym, prezentującym sposoby 
pozyskiwania energii odnawialnej, lepsze i gor-
sze strony energetyki jądrowej czy węglowej, 
a także podkreślającym energię środowiska na-

turalnego, wpływającą na człowieka. Ponadto 
przybliżyć chcemy bogatą i często unikatową 
przyrodę regionu północnych Kaszub i gminy 
Gniewino w szczególności.

Godziny otwarcia w maju: od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10.00-18.00, a w soboty 
i niedziele w godzinach: 10.00-19.00. Więcej 
informacji pod nr tel. +48 58 670 66 44 (do-
stępnym w godzinach otwarcia obiektu).

UG Gniewino 

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Choczewie 
mieści się przy ul. Pierw-
szych Osadników 77 (przy 
GZGK). Jest czynny w so-
boty w godzinach od 10.00 
do 14.00. 

Zamiar dostarczenia odpadów do PSZOK należy zgłosić 
pod nr tel. 58 572 39 13 (wew. 209)
Co ważne, zgłoszenia dotyczące  dostarczenia odpadów 
do PSZOK przyjmowane są do czwartku (każdego ty-
godnia) do godz. 15.00. Osoby przywożące odpady bez 
wcześniejszego zgłoszenia, nie będą obsługiwane!
W PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady ko-
munalne z terenu gminy Choczewo, dostarczane przez 
właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem 
gospodarowania odpadami. 
/raf/

Zmieniają się Zasady 
dostarCZania odPadów
Gm. ChoCZewo | nowe zasady dostarczania odpadów 
do Punktu selektywnej Zbiówrki odpadów komunalnych.

Wyjątkowa wieża 
z niezwykłym widokiem

GM. GNIEWINO | Kaszubskie Oko oraz Przystań w Nadolu otwarte dla odwiedzających!
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosowanie do art. 35 ust. 1 i  ust. 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. - 
Dz.U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz 
zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi nr 
992/117/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r. 
informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. sobieskiego 7, na okres 
21 dni, wywieszony został wykaz nr Xii 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną 
stanowiącą własność gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczony do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz zarządzenia 
nr 999/124/2021 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
10.05.2021r., w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. sobieskiego 7, wywieszony został, na okres 21 
dni, wykaz obejmujący nieruchomości położone 
w Rumi, stanowiące własność i będące we 
władaniu gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone 
do dzierżawy w formie bezprzetargowej. 
Przedmiotowy wykaz zamieszczony został 
również na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Rumi: http://bip.rumia.pl/

Rumia, 10.05.2021r.

INFORMACJA
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020, poz. 1990 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego 
w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach 
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.
pl, www.powiatwejherowski.pl, www.
uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono, 
na okres 21 dni, wykaz nr Viii/2021 
nieruchomości stanowiących własność skarbu 
Państwa, położonych w Wejherowie oraz 
gminie gniewino, przeznaczonych do zbycia.

Wykaz wywieszono w dniu 10 maja 2021 r.

WóJt GMINy
WEJhEROWO

informuje

że od dnia 14 maja 2021 r. na stronie Biuletynu 
informacji Publicznej gminy Wejherowo oraz 
internetowej gminy Wejherowo, a także na 
tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Wejherowo, 
ul. Transportowa 1, został wywieszony 
wykaz, nieruchomości przeznaczonych  
do wniesienia wkładu niepieniężnego do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji 
sp. z o.o. w gdyni tj. działki nr 30/18 o pow. 
0,0372 ha obręb Bolszewo, nr 197/158 
o pow.  0,0260 ha, nr 177/3 o pow.  0,0453 
ha, nr 248/29 o pow.  0,0134 ha, obręb Orle. 
szczegółowe informacje o nieruchomościach 
objętych wykazem można uzyskać w Referacie 
gospodarki Przestrzennej i nieruchomości, 
tel. 58 738- 67-51 i 58 677-97-15.

OgłOszenie 122/2021/DB

OgłOszenie 126/2021/DB

OgłOszenie 125/2021/DBOgłOszenie 124/2021/DB

PrZystań Z nowymi atrakCjami
Przystań jachtowa w Nadolu nad Jeziorem Żarnowieckim działa już od majówki i zapowiada nowe ciekawe atrakcje na lato. Już 
od końca czerwca, oprócz łodzi, rowerów wodnych czy kajaków, na spragnionych plażowania czekać będzie w Nadolu kąpieli-
sko strzeżone ze stacjonarną przebieralnią. Co ważne, w tym roku wzbogaca się ono o nową letnią atrakcję, dostępną w lipcu 
i sierpniu – dmuchany park rozrywki na wodzie z atrakcjami dla całej rodziny.
Godziny otwarcia w maju: codziennie w godzinach: 10.00-18.00. Więcej informacji pod nr tel. +48 728 349 946.
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Przedstawiciele Rumi, Gdyni i gminy Ko-
sakowo spotkali się z wicepremierem Jaro-
sławem Gowinem oraz posłanką Magdaleną 
Sroką na Estakadzie Kwiatkowskiego. Głów-
nym tematem konferencji była budowa Dro-
gi Trzech Powiatów. Jak zapewnili politycy 
Porozumienia, zrobią wszystko, aby znalazły 
się pieniądze na realizację tej inwestycji.

Zgodnie z założeniami Droga Trzech Po-
wiatów ma połączyć ul. Pucką w Gdyni 
z ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 
w Rumi. Miałaby ona przebiegać po, obecnie 
częściowo niedostępnej dla użytkowników, 
tzw. popiołówce – drodze technicznej należą-
cej do spółki PGE Energia Ciepła. Inwestycja 
jest podstawą do skomunikowania kilkuset 
hektarów terenów przemysłowo-usługowych, 
które znajdują się w obszarze Doliny Logi-
stycznej będącej naturalnym zapleczem dla 
Portu Gdynia. Wraz z Drogą Czerwoną, łą-

czącą port oraz tereny Doliny Logistycznej 
z obwodnicą Trójmiasta i autostradą A1, sta-
nowią niezbędny do zapewnienia odpływu 
towarów i usług układ komunikacyjny.

– Spotkaliśmy się tu z inicjatywy samorzą-
dowców. Kluczowe dla szybkiego powrotu 
Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego jest 
to, żebyśmy w odpowiedni sposób ułożyli te 
relacje między administracją państwową a sa-
morządami. Droga Trzech Powiatów to jedna 
z kluczowych inwestycji, które mogą pchnąć 
naprzód nie tylko gospodarkę województwa 
pomorskiego, ale i gospodarkę całej Polski, 
to jest bardzo poważna inwestycja. Premier 
zapowiedział budowę Drogi Czerwonej, na-
tomiast chcę powiedzieć, że zrobimy wszyst-
ko, żeby znalazły się środki na budowę Drogi 
Trzech Powiatów – podkreślił Jarosław Go-
win, wicepremier i minister rozwoju, pracy 
i technologii.

Przypomnijmy, że premier Mateusz Mora-
wiecki podpisał już umowę na budowę Ob-
wodnicy Metropolii Trójmiasta, a realizacja 
Drogi Czerwonej się toczy. Ale konieczne 
jest też podjęcie działań związanych z po-
wstaniem Drogi Trzech Powiatów.

Bez finansowania z budżetu centralnego lo-
kalne samorządy nie będą w stanie rozbudo-
wać infrastruktury drogowej. Koszty plano-
wanych przedsięwzięć szacowane są na setki 
milionów złotych.

Przygotowania do realizacji Drogi Trzech 
Powiatów trwają od 2017 roku, wówczas pięć 
samorządów – Gdynia, Rumia, gmina Kosa-
kowo, Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
oraz Starostwo Powiatowe w Pucku – zobo-
wiązało się do podjęcia wspólnych starań 
o dofinansowanie budowy drogi. Liderem 
projektu jest Rumia.

/raf/

Wicepremier popiera ważną inwestycję
POWIAT | Budowa Drogi Trzech Powiatów ma poparcie wicepremiera Gowina. O budowę trasy walczą wspólnie samorządowcy gmin i powiatów.

RekLaMa U/2021/PR

Marzenie Dominika Gołąbka o nowoczesnym wózku 
inwalidzkim wkrótce może się stać rzeczywistością. 
Dzięki zaangażowaniu rumian miejskie serca na nakrętki 
zapełniają się w błyskawicznym tempie. Od grudnia udało 
się zebrać ponad dwie tony zakrętek, które trafiając do 
skupu, przybliżyły niepełnosprawnego studenta do zakupu 
wymarzonego pojazdu.
W grudniu 2020 roku na terenie Rumi pojawiły się cztery 
miejskie pojemniki na nakrętki. Ich wygląd nawiązuje do 
herbu miasta oraz serca symbolizującego dobroć miesz-
kańców. Zawartość koszy jest regularnie przekazywana 
na szczytny cel. Najczęściej, bo aż 16-krotnie, opróżniany 
był pojemnik zlokalizowany przy hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi. Serce znajdujące się w parku 
Żelewskiego (ul. Filtrowa) zostało zapełnione już 6 razy. 
Kosz przy dworcu kolejowym 4-krotnie wymagał opróżnie-
nia, a serce przy ul. Różanej 3 razy.
Pierwszą osobą, która otrzymuje zebrane w ten sposób 
nakrętki, jest Dominik Gołąbek – student Wyższej Szkoły 
Bankowej w Gdyni. Rumianin urodził się jako wcześniak, 
a powikłania i niedotlenienie spowodowały dziecięce 
porażenie mózgowe. W konsekwencji Dominik musi poru-
szać się na wózku inwalidzkim. Mimo to jest aktywny oraz 
chętnie pomaga innym jako wolontariusz.
Codzienne funkcjonowanie Dominika związane jest z nie-
kończącym się leczeniem – wieloma operacjami oraz bar-
dzo intensywną rehabilitacją. Wszystko to przynosi efekty, 
ale nieustannie generuje ogromne koszty, a możliwości 
finansowe rodziny są ograniczone. Dzięki pieniądzom 
pozyskanym ze sprzedaży nakrętek rumianin chciałby 
spełnić jedno ze swoich marzeń – zakupić wózek wypo-
sażony w specjalistyczne oparcie pozwalające utrzymać 
kręgosłup we właściwej pozycji. Koszt takiego pojazdu to 
ponad 24 tysiące złotych. 
/raf/

uZbierali wielkie 
worki Pełne nakrętek
rumia | mieszkańcy miasta zbierają nakrętki od 
plastikowych butelek, by spełniać cudze marzenia.

fot. UM Rumia
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Jest Praca
Szukamy ambitnych i pozytywnych oSób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie

GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+

Motywem przewodnim był temat „Every clo-
ud has a silver lining” (wszystko dobre, co się 
dobrze kończy). W tym roku wszystko wyglą-
dało inaczej. W auli nie było tłumu uczestników  
i zaproszonych gości, nie było wspólnego śpiewania 
i występów na scenie, nie było uścisków i przytulania. 

- Wszystko odbyło się w reżimie sanitarnym, z za-
chowaniem odstępów i dezynfekcją – mówi Marlena 
Jasińska, organizatorka konkursu - Nie oznacza to 
jednak, że było ponuro i smutno. Wręcz przeciw-
nie! Zarówno uczestnicy, jak i ich opiekunowie byli 
bardzo zadowoleni, a najbardziej z tego, że konkurs 
odbył się stacjonarnie, a nie online. Uczestnicy mieli 
takie same szanse: występ na tej samej scenie, takie 
samo nagłośnienie, komisja konkursowa oceniała 
ich z tej samej perspektywy. W konkursie przepro-
wadzonym online byłoby to niemożliwe. 

Występy finalistów, wyłonionych wcześniej w pół-
finale z 73 zarejestrowanych występów nadesłanych 
z 22 szkół z województwa pomorskiego, podzielone 
były na dwie grupy. W pierwszej wystąpiło dziesię-
ciu uczestników w kategorii „Piosenka”, a następnie 
kolejnych dziesięciu w kategorii „Wiersz”.  Ostatecz-
nie do ścisłego finału zakwalifikowali się uczniowie 

z 19 szkół: z Gdyni, Gdańska, Sopotu, Luzina, Rumi, 
Redy, Nowej Wsi Lęborskiej, Mirachowa, Ustki 
i Wejherowa. 

Uczniowie oceniani byli przez jury, w którym w tym 
roku zasiedli: dyrektor Fabryki Kultury w Redzie To-
masz Wiśniewski  – przewodniczący jury,  kierownik 
Fabryki Kultury Dorota Dobrzyńska  i Karol Szejko – 
językoznawca, wykładowca akademicki, z zamiłowa-
nia fotograf.  Pod uwagę brano wykonanie, popraw-
ność językową oraz ujęcie morału. 

W obu kategoriach przyznano trzy miejsca na 
podium, dwa wyróżnienia oraz dwie nagrody orga-
nizatorów. W kategorii „Piosenka” I miejsce zajęła 
Maria Błaszkiewicz, w kategorii „Wiersz” zwycięży-
ła Olena Płocka. Pełna klasyfikacja znajduje się na 
stronach organizatorów.

Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz statuetki ufun-
dowane przez Urząd Miasta w Redzie. Fundatora-
mi nagród byli ponadto: wydawnictwa językowe 
Oxford University Press, Macmillan Polska i  Pear-
son; biuro turystyczne ATAS oraz Auchan Rumia. 
Nagrody wręczyli dyrektor ZS-P nr 1 w Redzie Do-
minika Kowaliszyn oraz Zastępca Burmistrza Mia-
sta Redy Łukasz Kamiński. 

Wszystko dobre, co 
się dobrze kończy

REDA | Już po raz czternasty w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Re-
dzie odbył się finał XIV Wojewódzkiego Konkurs English Poetry and Drama. 

restauraCje CZynne od jutra!
Powiat | od tego weekendu będą otwarte ogródki restauracyjne. Zdejmiemy też maski, 
ale nie wszędzie. Ponadto zbliża się termin otwarcia instytucji kultury i siłowni. 
Z uwagi na malejącą liczbę zakażeń korona-
wirusem będą znoszone kolejne obostrze-
nia. Od 15 maja ogródki przy restauracjach 
i kawiarniach zostaną otwarte dla klientów. 
Uczniowie klas IV-VIII oraz szkół śred-
nich będą uczyć się hybrydowo. Imprezy 
okolicznościowe np. wesela i komunie będą 
organizowane na powietrzu z limitem do 
25 osób. Będzie też wznowiona działalność 
kin, teatrów, oper i filharmonii na świeżym 
powietrzu przy 50-procentowym obłożeniu. 
Zostanie umożliwione uprawianie sportu 
w obiektach na powietrzu z 25-procentowym 
udziałem publiczności. Zajęcia i wydarzenia 
sportowe poza obiektami sportowymi mogą 
odbywać się przy limicie do 150 osób. W ko-
munikacji publicznej m.in. tramwajach, au-
tobusach będzie mogło być zajęte 100 proc. 
miejsc siedzących lub 50 proc. wszystkich 
miejsc (łącznie siedzących i stojących). 

Od 15 maja nie trzeba będzie nosić masek na 
świeżym powietrzu tzn. w lasach, parkach, 
zieleńcach, ogrodach botanicznych i zabyt-
kowych, rodzinnych ogródkach działkowych 
i plażach. Nadal zakrywanie ust i nosa przy 
pomocy maski obowiązuje na drogach, pla-
cach, promenadach, deptakach czy bulwa-
rach, miejscach postoju pojazdów i cmen-
tarzach. Ponadto, wymóg noszenia masek 
wciąż jest  konieczny w przestrzeniach 
zamkniętych m.in. w sklepach (w tym na stra-
ganach), kościołach, urzędach, podmiotach 
medycznych i komunikacji miejskiej. 
Od 21 maja, czyli tydzień wcześniej niż 
zapowiadano pod koniec kwietnia, przy 50-
procentowym obłożeniu miejsc mają zostać 
otwarte zadaszone kina, teatry opery i filhar-
monie. Zostanie też uruchomiona działalność 
parków rozrywki na powietrzu przy 50 proc. 
obłożeniu.  /raf/
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Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt zaprosił sportowca do ratusza, 
aby pogratulować mu kwalifikacji na 32. 
Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio (23 
lipca – 8 sierpnia 2021 roku) i przekazać 
wsparcie finansowe na przygotowania. 

- Marcin Chabowski przyniósł nam 
już wiele radości, gdy startował w wielu 
zawodach i osiągał tam bardzo dobre 
wyniki. W Wejherowie jest przykładem 
wspaniałego sportowca, który potra-
fi systematycznie pracować i osiągać 
znakomite rezultaty. Jego kwalifikacja 
olimpijska jest wspaniałą promocją dla 
naszego miasta – podkreśla Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 

W trakcie spotkania dziękując za zna-
komitą promocję Wejherowa, prezydent 
przekazał wsparcie finansowe w wysoko-
ści 5 tys. zł na przygotowania do olim-
piady. Marcin Chabowski dziękując za 
gratulacje podkreślił, że takie wsparcie 
w okresie pandemii jest bardzo istotne, 
a każda taka pomoc w okresie przygoto-
wawczym do olimpiady jest nieoceniona. 
Koszty przygotowań obejmujące m.in. 
ceny biletów lotniczych, zakwaterowa-
nia, zakupu suplementów i odżywek oraz 
pomocy fizjoterapeutycznej, są wyso-

kie i nie pokrywa ich w całości Komitet 
Olimpijski. Olimpijczyk z własnych do-
chodów nie jest w stanie ich pokryć.

- Wcześniej, 8 lat temu, także zakwa-
lifikowałem się na olimp[iadę. Niestety, 
wówczas pandemia wyeliminowała mnie 

z rywalizacji. Yteraz historia zakreśla 
koło i kolejny raz będę miał szansę wy-
stąpić na olimpiadzie. Zrobię wszystko, 

aby godnie zaprezentować nasze miasto 
podczas tych zawodów i mam nadzieję, 
że wynik jaki osiągnę podczas igrzysk 
olimpijskich w Tokio przyniesie satys-
fakcję mieszkańcom Wejherowa. Treno-
wałem w różnych klubach, ale zawsze 
podkreślam że jestem z Wejherowa – 
powiedział Marcin Chabowski, który 
niebawem wybiera się najpierw na obóz 
kondycyjny do Kenii, a później do Sankt 
Moritz w Szwajcarii.

Podczas spotkania w ratuszu, w któ-
rym brał udział także zastępca prezy-
denta Arkadiusz Kraszkiewicz, Mar-
cinowi Chabowskiemu towarzyszył 
Bartłomiej Szreder - prezes Wejherow-
skiego Klubu Kulturystycznego i Spor-
tów Siłowych „Apollo”. W klubie tym 
biegacz ćwiczy tężyznę fizyczną, a tak-
że jako instruktor prowadzi też zajęcia 
z zawodnikami z różnych stron kraju, 
również zza granicy. 

- Marcin jest też doskonałym trenerem, 
ma wiedzę zdobytą przez lata własnymi 
siłami – podkreśla Bartłomiej Szreder 
z klubu Apollo. - Dodam, że wynik, który 
uzyskał, to najlepszym wynikiem w kraju 
zawodnika w tym wieku. 

/raf/

Długo trzeba było czekać na pierwsze 
3 punkty. Spoglądając jednak w me-
dia społecznościowe Tytanów można 
było zauważyć wśród kibiców ciągłe 
wpsarcie dla drużyny. Zero frustracji, 
zero nagonki, tylko ciepłe słowa i wiara, 
że w najbliższym czasie w końcu 
przyjdzie upragnione zwycięstwo. 
W każdym spotkaniu Tytani próbo-
wali odwdzięczyć się swoim kibicom, 

zawsze walczyli do końca, często byli 
bliscy punktów, potrafili grać jak równy 
z równym z liderem tabeli, przegry-
wając dopiero w karnych. W końcu 
determinacja musiała przynieść efekt 
w postaci zwycięstwa. 
Przebieg całego spotkania to walka na 
całego obydwu drużyn. Mecze Tytanów 
z Usarem praktycznie zawsze obfitują 
w dramaturgię i zwroty akcji, nie inaczej 

było tym razem. W pierwszej połowie 
lepiej prezentowali się goście, którzy 
cały czas konsekwetnie prowadzili. 
Tytani natomiast starali się doskakiwać 
do przeciwnika i nie pozwalali zbudo-
wać wysokiej przewagi. Zmarnowali 
jednak kilka stuprocentowych okazji 
pod koniec pierwszej odsłony i na 
przerwę w lepszych humorach schodzili 
goście, wygrywając 17:14.
Druga połowa przebiegała podobnie jak 
końcówka pierwszej, Tytani marnowali 
swoje szanse, po których powinni wyjść 
na prowadzenie. Już w decydującej 
fazie meczu zrobiło się bardzo nie-
bezpiecznie, gdyż podopieczni Piotra 
Rembowicza przegrywali z Usarem 4 
bramkami. Niesamowita pogoń jednak 
pozwoliła Tytanom nie tylko odorbić 
stratę, ale także w ostatniej akcji meczu 
wyjść na prowadzenie za sprawą rzutu 
Huberta Kossa. Bramka zdobyta równo 
z ostatnim gongiem oznaczała jedno, 
wyczekiwane zwycięstwo. Ta wygrana 
może dodatkowo smakować podwój-
nie, bowiem nigdy wcześniej w historii 
meczów pomiędzy tymi drużynami nie 
udało się pokonać Kwidzyna. 
Pierwsze ligowe zwycięstwo Tytanów 
pozwoliło wyjść z ostatniego miejsca 
w tabeli. Aby wierzyć w utrzymanie, 
w najbliższej kolejce konieczne jest poko-
nanie drużyny SMS ZRP Kwidzyn, którą 
to właśnie Tytani zdołali wyprzedzić. 
/K.C./

tytani wejherowo wresZCie wyGrali w lidZe!
Piłka ręCZna | można rzec „w końcu się udało!”. Pierwsze ligowe zwycięstwo tytanów, na które piłkarze i kibice tak bardzo 
i od dawna czekali. tytani pokonali usar kwidzyn 32:31(14:17) i nadal zachowują szansę na utrzymanie.
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Marcin Chabowski wystartuje na 
Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

WEJHEROWO | Marcin Chabowski podczas zawodów w holenderskim Enschede w dniu 18 kwietnia br. uzyskał minimum olimpijskie z czasem 2:10.17. 

fot. Tytani Wejherowo

Coraz trudniejsza 
sytuacja Gryfa
PIŁKA NOŻNA  | WKS Gryf Wejherowo w ramach 27. kolejki III ligi, 
przegrał u siebie z Unią Swarzędz 1-2. Sytuacja w tabeli nie napawa 
optymizmem, Gryf przegrał 2 ostatnie bardzo ważne mecze.

Mimo 8 kolejek do końca o utrzymanie żółto-czarnym będzie bardzo 
trudno, do bezpiecznej strefy tracą na ten moment aż 11 punktów.

Spotkanie Gryfa z Unią Swarzędz pierwotnie odbyć się miało w sobotę, 
mecz jednak został przeniesiony na niedzielę. Niestety Gryf przegrał to ar-
cyważne spoktanie z bezpośrednim rywalem o utrzymanie, bowiem druży-
na ze Swarzędza na ten moment również znajduje się w strefie spadkowej. 

W pierwszej połowie spotkania Gryf atakował skrzydłami i szukał 
swoich szans po stałych fragmentach gry. Niestety to nie przynosiło 
rezultatów. Unia z kolei lepiej operowała piłką i próbowała zagrozić 
bramce gospodarzy kombinacyjnymi akcjami. W 30 minucie spotkania 
błąd popełnił obrońca żółto-czarnych, Wiesław Ferra rzucił się jeszcze 
do bramki i zdołał wypchnąć piłkę sprzed linii bramkowej, jednak na 
futbolówkę czekał już pomocnik Unii Mateusz Molewski, który z naj-
bliższej odległości nie mógł się pomylić. Gryf przegrywał 0-1.

Druga odsłona meczu to poprawa gry podopiecznych Grzegorza Niciń-
skiego, żółto-czarni zdecydowanie przeważali i udowodnili to w 59 minu-
cie. Po jednej z akcji prawą stroną i skierowaniu piłki do środka na 1-1 trafił 
Przemysław Trytko. Gryf po tej bramce niestety nie poszedł za ciosem, do 
głosu znowu zaczęła dochodzić Unia i w 69 minucie drugi raz wyszła na 
prowadzenie za sprawą strzału Mikołaja Łopatki. Wynik do końca spotka-
nia nie uległ już zmianie i niestety bardzo ważne 3 punkty zgarnęła Unia.

WKS co prawda zachowuje jeszcze szanse na utrzymanie, jednak po 
ostatnich dwóch porażkach będzie o to szalenie trudno. Do końca sezonu 
pozostało 8 kolejek, Gryf wciąż zajmuje 19 miejsce w tabeli, lecz do bez-
piecznej 15 lokaty traci już 11 punktów. Następne spotkanie Gryfici znów 
zagrają u siebie, na Wzgórze Wolności przyjedzie kolejny bezpośredni 
rywal w walce o utrzymanie, Flota Świnoujście. Prawdopodobnie mecz 
odbędzie się już z udziałem kibiców, będzie to więc doskonała szansa do 
zmazania ostatnich plam i wykazania się większą deteminacją w walce 
o utrzymanie III ligi. Dopóki są szansę, piłkarze Gryfa nie mogą się pod-
dawać. Dla samych siebie, ale przede wszystkim dla kibiców.  /K.C./


