
Kolejne wydanie

już w marcu!

Od jutra wyłącznie w maskach!

Nowe obostrzenia wprowadza rząd od najbliższej soboty. To 
koniec z przyłbicami, chustami, bandanami, szalikami – usta 
i nos trzeba będzie teraz zasłaniać wyłącznie maskami. Takie 
wytyczne przekazał podczas niedawnej konferencji minister 
zdrowia Adam Niedzielski. Na razie nie ma wymogów doty-
czących rodzaju maski.
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Laptopy dLa rodzin

Trzy wielodzietne rodziny z Wej-
herowa otrzymały laptopy w ra-
mach kampanii #dzielmysiedo-
brem. Fundatorem sprzętu jest 
Port Gdynia. Przekazanie kompu-
terów odbyło się w siedzibie Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Wejherowie.
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trudny rok dLa Mtk

Przedstawiciele Stowarzyszenia 
Gmin „Małe Trójmiasto Kaszub-
skie” podczas niedawnego spo-
tkania w Filharmonii Kaszubskiej 
podsumowali miniony (trudny 
z powodu pandemii) rok współ-
pracy stowarzyszenia i przedsta-
wili plany na najbliższe miesiące. 
str. 3

Portal | Gazeta

26 lutego 2021 roku | Nr 8 (686)

Praca
→ Patrz strona 7

Szczegóły: moniqa.poplawska@gmail.com

fot. freepik.com



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 26 lutego 20212

Boiska do piłki siatkowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 11 oraz do piłki nożnej przy 
osiedlu Dzięcielskiego zostaną wybudowane 
w tym roku w Wejherowie dzięki podpisa-
nym przez miasto umowom z wykonawca-

mi. To te boiska otrzymały najwięcej głosów 
mieszkańców w głosowaniu w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. 

Zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz in-
formuje, że boisko do piłki siatkowej o na-

wierzchni poliuretanowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 11 zostanie wybudowane – jeżeli 
warunki pandemii nie spowodują opóźnień 
– do końca lipca br. na podstawie projektu 
autorstwa Izabeli Sikory. Teren, na którym 
znajduje się boisko otrzyma również oświe-
tlenie w postaci 4. wysoko zawieszonych lamp 
umieszczonych na słupach oświetleniowych. 
Koszt realizacji wyniesie około 240 tys. zł.

Mieszkańców os. Dzięcielskiego powinna 
ucieszyć informacja, że w najbliższym czasie 
rozpocznie się realizacja projektu Wejherow-
skiego Budżetu Obywatelskiego autorstwa 
radnego Mariusza Łupiny pod nazwą „Budo-
wa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dzię-
cielskiego”. Będzie to boisko z trawy żywej, 
sianej o wymiarach 20x40 metrów z bramka-
mi, ogrodzeniem i piłkochwytami o wysoko-
ści 6 i 4 metrów. 

Jednak zanim osiedlowi piłkarze wejdą na 
boisko trawa będzie musiała się mocno uko-
rzenić i może to potrwać nawet kilka mie-
sięcy. Dlatego trudno podać konkretną daty 
otwarcia obiektu. Nastąpi to w tym roku, ale 
dopiero jak fachowcy stwierdzą gotowość tra-
wiastej płyty boiska do gry. Koszt realizacji tej 
inwestycji wyniesie około 300 tys. zł.

Jak podkreśla zastępca prezydenta inwestycje 
realizowane z Wejherowskiego Budżetu Oby-
watelskiego mają charakter ogólnodostępny.

- Obiekty wykonane z Budżetu Obywatel-
skiego są dostępne dla wszystkich mieszkań-
ców, nawet wtedy jeżeli powstają na terenie 
szkół – mówi Beata Rutkiewicz.

/raf/

Będą dwa nowe boiska
WEJHEROWO | Dwa nowe boiska powstaną w Wejherowie w ramach Budżetu Obywatelskiego.
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Przekazanie komputerów odbyło się w sie-
dzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w obecności dyrektor ośrodka Anny 
Kosmalskiej i Arkadiusza Kraszkiewicza, za-
stępcy prezydenta Wejherowa. 

Głównym przeszkodą, z którą w nauczaniu 
wciąż boryka się część dzieci i młodzieży, 
to brak sprzętu, za pomocą którego mogli-
by uczestniczyć w lekcjach. Aby zapobiec 
wykluczeniu uczniów, którzy nie mogą brać 
udziału w zajęciach z powodu braku odpo-
wiedniego sprzętu, redakcja „Dziennika Bał-
tyckiego” wraz z Portem Gdynia uruchomiła 
akcję, w ramach której przekazuje uczniom 

komputery. Sprzęt trafia do tych, którzy naj-
bardziej go potrzebują.

- Zapotrzebowanie jest duże, wybraliśmy 
trzy wielodzietne rodziny, dla których ten 
sprzęt jest naprawdę potrzebny - mówi Anna 
Kosmalska, dyrektor MOPS w Wejherowie - 
Mam taką cichą nadzieję, że ta współpraca 
się rozszerzy i będziemy mogli obdarować 
więcej potrzebujących rodzin. 

Z nowego sprzętu komputerowego cieszyły 
się panie: Agnieszka, Monika i Alicja. 

- Mam czwórkę dzieci w wieku 15 lat, 13, 
9 i 3,5 roku - mówi pani Agnieszka z Wejhe-
rowa - Do tej pory mieliśmy jeden kompu-

ter, teraz z tego komputera będzie korzystała 
córka. Bardzo się cieszę.

- Komputer będzie wykorzystywany do na-
uki zdalnej – dodaje pani Alicja. 

- Dla nas to ogromna pomoc, dziękujemy – 
mówi pani Monika. 

- Miasto przekazało dla szkół 105 lapto-
pów – dodaje Arkadiusz Kraszkiewicz - 
Sprzęt trafił do najbardziej potrzebujących 
uczniów z naszego miasta, w tym uczniów 
z rodzin wielodzietnych, w sytuacji koniecz-
ności prowadzenia przez szkoły nauczania 
zdalnego.
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Kolejne laptopy dla rodzin wielodzietnych
WEJHEROWO | Trzy wielodzietne rodziny z Wejherowa otrzymały laptopy w ramach kampanii #dzielmysiedobrem. Fundatorem sprzętu jest Port Gdynia.

W tym roku - ze względu na pandemię, rosnącą liczbę 
zachorowań i niezbędne ograniczenia w funkcjono-
waniu cukierni E.M. Wenta - wręczenie czeku odbyło 
się w bardzo kameralnym gronie. Najważniejsze jest 
jednak to, że po raz kolejny klienci nie zawiedli, dzięki 
czemu spora suma pieniędzy trafiła do wejherowskiego 
Klubu Integracyjnego „TAO”, który na co dzień pomaga 
dzieciom z autyzmem. 
- W tym roku z tytułu „IX Edycji Akcji Super Pączki poma-
gają dzieciom” udało się przekazać kwotę 4500 zł, z cze-
go 700 zł przekazał Pan Tomasz Nowak – mówi Elżbieta 
Wenta, organizatorka akcji. - W akcję co roku najbardziej 
zaangażowani są nasi klienci, którzy tego dnia kupują 
u nas pączki. Wielu z nich czyni to świadomie mając wie-
dzę, że w ten sposób pomagają dzieciom poszkodowa-
nym przez los. Każdorazowo ta akcja wymaga wiele pracy 
i zaangażowania wielu osób. Ten rok był bardzo trudny, 
jeśli chodzi o pieczenie pączków, ze względu na pande-
mię oraz warunki zimowe, utrudniające dotarcie klientów 
do naszych cukierni. Pomimo to sprzedaliśmy ok. 16 tys. 
pączków w sklepach biorących udział w akcji. Dziękujemy 
wszystkim, którzy zakupili pączki w sklepach Cukierni 
E.M. Wenta a także wsparli nas w sposób umożliwiający 
nagłośnienie akcji. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
będziemy wolni od tych wszystkich utrudnień, a przed 
nami okrągła X edycja akcji. 
/raf/

Aż 4,5 tys. zł uzbierAne 
dzięki super pączkom
WeJHeroWo | Już po raz dziewiąty w tłusty czwartek 
zorganizowano akcję charytatywną „super pączki 
pomagają dzieciom”. symboliczny czek trafił do 
wejherowskiego klubu integracyjnego „tAo”.

fot. Mat. organizatorów

Wejdź na naszą stronę » 
www.expressbiznesu.pl
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To koniec z przyłbicami, chustami, 
bandanami, szalikami – usta i nos od 
soboty trzeba zasłaniać wyłącznie ma-
skami. Takie wytyczne przekazał w śro-
dę podczas konferencji minister zdro-
wia Adam Niedzielski. Na razie nie ma 
wymogów dotyczących rodzaju maski – 
minister podkreślił jedynie, że najważ-
niejsze, aby była założona prawidłowo 
(czyli zasłaniała całkowicie usta i nos). 

- Patrząc na sytuację w kraju widać, że 
ta trzecia fala pandemii się rozpędza – 
powiedział Niedzielski. - Trzeba na to 
spojrzeć także w perspektywie regio-
nów. Najbardziej niepokojąca sytuacja 
dotyczy województwa warmińsko-ma-
zurskiego, ale alarmująca sytuacja jest 
też w województwach mazowieckim, 
pomorskim i kujawsko-pomorskim. 
Analizując statystyki trzeba zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden aspekt: tra-
fialność wykonywanych testów, czyli 
to, ile procentowo jest pozytywnych. 
Obecnie trafialność jest rzędu 19 proc., 
a np. w listopadzie ub. Roku (w szczycie 
pandemii) wynosiła nawet ok. 40 proc. 
W województwach, gdzie obecnie jest 
największa liczba zachorowań, ta tra-
fialność jest wyższa od średniej krajowej 
i wynosi ok. 30 proc. 

Minister nie pozostawił złudzeń: 
- Przed nami czas rozwoju pandemii, 

rozwoju III fali - powiedział. - Pracując 

z analitykami przyglądamy się, jakie są 
perspektywy i prognozy. Wskazują one, 
że szczyt pandemii ma być na średnim 
poziomie 10 – 12 tys. Przypomnę, że 
obecnie średnia wynosi ok. 8 tys.

Ostatnie dwie doby to ponad 12 tys. po-
twierdzonych zachorowań na dobę (takie 
są oficjalne dane, podawane przez Mini-
sterstwo Zdrowia). 

W związku ze stałym wzrostem staty-
styk w ostatnim czasie rząd wprowadził 
kolejne obostrzenia (oprócz zmiany do-
tyczącej zasłaniania twarzy). Na razie 
dotyczą one tylko jednego województwa 
– warmińsko-mazurskiego. Został tam 
wydany nakaz zamknięcia szkół, galerii 
handlowych, kin, teatrów, hoteli,  base-
nów, muzeów i innych miejsc użyteczno-
ści publicznej . 

W pozostałych województwach zasady 
nie zmieniają się. 

- Nadal podstawowym elementem, 
który pozwala nam się skutecznie za-
bezpieczyć przed wirusem, jest przede 
wszystkim stosowanie reguły DDM (de-
zynfekcja, dystans, maseczki). Chcemy 
tę regułę rozszerzyć do reguły DDMAW 
– gdzie „A” to aplikacja, a „W” to wie-
trzenie pomieszczeń. Jeśli chodzi o apli-
kację, to mowa o Stop Covid (druga 
nazwa to ProteGO Safe). Zainstalowana 
na smartfonie korzysta z połączeń bez-
przewodowych i informuje użytkowni-

ka o kontakcie z osobą, u której potwier-
dzono zakażenie koronawirusem. 

Rząd zdecydował też o wprowadzeniu 
obowiązku kwarantanny dla osób prze-
kraczających południową granicę Pol-
ski. Warunkiem zwolnienia z kwaran-
tanny jest przedstawienie negatywnego 
testu z ostatnich 48 godzin.

Nowe zasady wchodzą w życie od naj-

bliższej soboty, 27 lutego. 
Obecnie województwo pomorskie jest 

jednym z trzech, gdzie ostatnio odnoto-
wano najwięcej przypadków zachoro-
wań Covid-19. W środę poinformowa-
no o 1112 nowych przypadkach, z tego 
71 w powiecie wejherowskim. 

Wczoraj Andrzej Niedzielski poinfor-
mował też, jaki możliwy scenariusz roz-

waża rząd na czas nadchodzących Świąt 
Wielkiej Nocy. 

- Prognoza mówi, że szczyt zachorowań 
będzie pod koniec marca - powiedział 
minister zdrowia. - Jeśli będzie kontynu-
acja trendu wzrostowego, to prawdopo-
dobnie taki scenariusz będzie rozważany, 
aby Wielkanoc spędzić w domu. 

Rafał Korbut

fo
t. 

fr
ee

pi
k.

co
m

Od jutra wyłącznie w maskach!
POmORzE | Nowe obostrzenia wprowadza rząd od najbliższej soboty w związku ze znów rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Najważniejszą zmianą 
jest nakaz zakrywania ust i nosa wyłącznie maseczkami.

Prezes Zarządu Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego Arkadiusz Kraszkie-
wicz podkreślił, że miniony i obecny 
rok jest szczególny dla wszystkich 
samorządów, ze względu na panującą 
epidemię koronawirusa SARS-Cov-2. 
W ubiegłym roku, odbyły się pod 
patronatem MTK tylko Mistrzostwa 
Polski Federacji Tańca Sportowego 
w 10. Tańcach w Rumi. Pozostałe 
zaplanowane wydarzenia sportowe, 
kulturalne i rekreacyjne, ze względu 
na bezpieczeństwo mieszkańców, zo-
stały odwołane. Jak zgodnie przyzna-
ją samorządowcy, trudno też mówić 

szczegółowo o planach na ten rok.
- Rumia, Reda i Wejherowo współ-
pracują w ramach stowarzyszenia na 
polu wydarzeń kulturalno-sporto-
wych, inwestycji, funduszy unijnych, 
promocji – mówił Arkadiusz Krasz-
kiewicz. – Wspólnie można wiele 
osiągnąć i wiele rzeczy zrealizo-
wać. Chociaż ten czas jest dla nas 
wszystkich szczególny, wszyscy 
borykamy się z wieloma problemami, 
ale straramy się wymieniać doświad-
czeniami i współpracować na wielu 
plaszczyznach.
W posiedzeniu uczestniczyli prezes 

Zarządu Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego Arkadiusz Kraszkiewicz 
– zastępca prezydenta Wejherowa, 
Krzysztof Hildebrandt – prezydent 
Wejherowa oraz Jacek Gafka – prze-
wodniczący Rady Miasta Wejherowo. 
Redę reprezentowali: Krzysztof Krze-
miński – burmistrz, Kazimierz Okrój 
– Przewodniczący Rady Miejskiej 
oraz Andrzej Byczkowski – wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej. Rumię 
reprezentowali: Michał Pasieczny 
– burmistrz oraz zastępca prezesa 
MTK Piotr Bartelke, radny Rumi.
/raf/

pAndemiA pokrzyżoWAłA stoWArzyszeniu plAny
WeJHeroWo | przedstawiciele stowarzyszenia Gmin „małe trójmiasto kaszubskie” podczas spotkania w Filharmonii 
kaszubskiej podsumowali miniony rok współpracy stowarzyszenia i przedstawili plany na najbliższe miesiące. 

fot. UM Wejherowo
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Można korzystać 
z Parku Miejskiego
WEJHEROWO | Park Miejski w Wejherowie został otwarty dla odwiedza-
jących. Wcześniej obowiązywał zakaz wstępu ze względu na ptasią grypę. 

Wydzielone zostały tylko dwie strefy bezpieczeństwa – fragment par-
ku przy wolierach i przy kanale północnym.

W związku z wystąpieniem ptasiej grypy na terenie województwa 
pomorskiego oraz stwierdzenia przypadku padnięcia na ptasią grypę 
trzech czarnych łabędzi, 11 lutego br. dyrektor Wejherowskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych podjął decyzję o ograniczeniu dostępu 
do Parku Miejskiego im. Aleksandra Majkowskiego.

Martwe ptaki znaleziono również m.in. na Zatoce Puckiej w Swarze-
wie i Władysławowie. O tych przypadkach informował np. TVN w Fak-
tach w dniu 17 lutego br.

W związku z tym, że w ostatnim czasie nie odnotowano na terenie 
parku przypadków chorych zwierząt, został on ponownie otwarty dla 
mieszkańców. Wprowadzone częściowe ograniczenia, czyli wydzielenie 
dwóch stref bezpieczeństwa – fragmentu parku przy wolierach i przy 
kanale północnym, które mają na celu zachowanie bezpieczeństwa.

/raf/
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Wiąże się to ze zmianą ogrzewania domów 
w celu redukcji zanieczyszczenia powietrza 
i ma się przyczynić się do poprawy jakości po-
wietrza w naszym regionie. 

Zgodnie z uchwałami przyjętymi przez 
radnych sejmiku województwa pomorskiego 
założono trzy daty graniczne wymiany sta-
rych kotłów w zależności od długości ich lat 
użytkowania.

W przypadku najstarszych kotłów, które nie 
mają określonej klasy, należy je wymienić już 
do 1 września 2024 roku. Do 1 września 2026 
roku należy wymienić piece i kotły o klasie (3 
i 4), a najpóźniej, czyli do 1 lipca 2035 roku 

należy wymienić piece klasy 5. W mieście, 
w pierwszej kolejności będzie obowiązywa-
ła konieczność podłączenia się do sieci cie-
płowniczej lub gazowej, o ile będzie istniała 
taka możliwość.

- W województwie pomorskim mamy ok. 100 
tys. kotłowni i emitorów wysokoemisyjnych 
zanieczyszczających powietrze - mówił mar-
szałek województwa Mieczysław Struk - War-
to wspomnieć o powiązaniu zanieczyszczenia 
środowiska z chorobami cywilizacyjnymi. Pyły 
w powietrzu wpływają choćby na choroby 
układu oddechowo-krążeniowego.

- Dofinansowaniem na wymianę pieców zaj-

muje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 
który posiada środki - jak sam twierdzi - na 
wsparcie mieszkańców miast w tym zakresie 
– podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. - Aby 
przyspieszyć pracę i ułatwić dostęp do tych 
środków Miasto zdecydowało się podpisać po-
rozumienie z WFOŚiGW, na mocy którego od 
stycznia 2020 r. mieszkańcy Wejherowa mogą 
uzyskać pomoc na miejscu, bez konieczności 
wyjazdu do Gdańska.

WAŻNE! Od 1 stycznia 2021 r. nie można 
palić: mułem węglowym, flotokoncentratami, 
węglem brunatnym oraz paliwami zawierające 
biomasę o wilgotności powyżej 20 proc. 

Czym można ogrzewać dom?: paliwem 
gazowym, gazem płynny LPG, lekkim ole-
jem opałowym, biomasą stałą o wilgotności 
poniżej 20 proc., ogrzewaniem elektryczne 
i OZE oraz węglem dobrej jakości (wymaga-
na kopia świadectwa jakości).

Czy można palić w kominku?
Tak, ale tam, gdzie jest dostęp do sieci cie-

płowniczej, dopuszcza się jedynie okazjonalne 
używanie kominków, o ile spełniają wymaga-
nia w zakresie ekoprojektu, a ich eksploatacja 
nie powoduje uciążliwości, w tym zadymie-
nia, na terenach sąsiadujących.

Więcej na: www.pomorskie.eu/polityka-an-
tysmogowa. Masz pytania? Napisz: powietrze@
pomorskie.eu.

/raf/

Kotły trafią na złom
WEJHEROWO | Zgodnie z uchwałami antysmogowymi przyjętymi przez radnych sejmiku 
województwa pomorskiego zbliża się czas wymiany starych kotłów węglowych. 
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Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius

i współpracownicy ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie

PANI
Dorocie 

JoskowskieJ
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy z  powodu śmierci 

oJca 
W imieniu Zarządu 

Powiatu Wejherowskiego
składa
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Do dyspozycji mieszkańców nadal będzie 1,5 mln zł, 
zmianie ulegnie jednak podział tych pieniędzy na 
poszczególne przedsięwzięcia. Nowością będą również 
tzw. projekty zielone.
Budżet Obywatelski 2022 otworzy przed mieszkańcami 
nowe możliwości. Oprócz projektów prospołecznych i in-
westycyjnych, które rumianie mogą składać już od 2014 
roku, pojawi się trzecia kategoria – projekty zielone. Mają 
to być przedsięwzięcia przyczyniające się do ochrony 
środowiska naturalnego oraz bytowania zwierząt, na 
przykład: zakładanie ogrodów kieszonkowych, moder-
nizacja miejskich zieleńców, przeprowadzanie działań 
edukacyjnych w zakresie ekologii czy montaż budek dla 
ptaków. Miasto przeznaczy na ten cel 100 tys. zł, przy 
czym maksymalna wartość pojedynczego projektu nie 
będzie mogła przekroczyć 25 tys. zł. Pozostała kwota (1,4 
mln zł) zostanie zarezerwowana na realizację projektów 
inwestycyjnych (1,2 mln zł) i prospołecznych (200 tys. zł).
– Bardzo się cieszę, że Budżet Obywatelski powraca. To 
niezwykle ważne przedsięwzięcie, w które nasi mieszkań-
cy od lat się angażują, mamy jedną z lepszych frekwencji 
w kraju – mówi Ariel Sinicki, wiceburmistrz do spraw 
inwestycji. – Cały czas staramy się ulepszać Budżet 
Obywatelski w Rumi. Zmiana, jaką jest wprowadzenie pro-
jektów zielonych, to wyjście naprzeciw potrzebom naszej 
społeczności, dla której ekologia jest ważna. Już teraz 
gorąco zachęcam do składania wniosków w kwietniu. Bo 
kto ma wiedzieć, jak nie mieszkańcy, co najbardziej przy-
dałoby się zrealizować w naszym mieście?.
To jednak nie koniec zmian. Zgodnie z nowym regulami-
nem środki finansowe, które nie zostaną wykorzystane 
w ramach puli przeznaczonej na sfinalizowanie przed-
sięwzięć zielonych (100 tys. zł) i prospołecznych (300 
tys. zł), zasilą budżet zarezerwowany na projekty inwe-
stycyjne. Tym samym pojawi się szansa na zrealizowanie 
pomysłów znajdujących się „pod kreską”.
W nowym regulaminie zwrócono także większą uwagę 
na osoby z niepełnosprawnościami. Składane przez ru-
mian projekty od teraz muszą być bardziej uniwersalne, 
a co za tym idzie – w miarę możliwości dostępne także 
dla mieszkańców o specjalnych potrzebach. Ułatwie-
niem jest natomiast zmniejszenie wymaganej liczby 
podpisów na liście poparcia projektu – z 50 do 20.
Wprowadzono także zmianę dotyczącą placówek edu-
kacyjnych. Od tej edycji na terenie szkół może być reali-
zowany tylko jeden zwycięski projekt inwestycyjny lub 
zielony. Jeśli dwa zwycięskie projekty będą dotyczyć tej 
samej placówki, wówczas to dyrektor wskaże przedsię-
wzięcie z pierwszeństwem do realizacji. Bez zmian pozo-
staje zasada, że zwycięska szkoła może zrealizować 
kolejną propozycję dopiero po upływie 2 lat.
Projekty do Budżetu Obywatelskiego 2022 będzie moż-
na składać od 1 do 30 kwietnia, natomiast głosowanie 
potrwa od 13 do 27 września tego roku. Więcej informa-
cji na temat nowego regulaminu będzie można znaleźć 
na stronie: rumia.budzet-obywatelski.org.
/raf/

budżet obyWAtelski 
W noWeJ Formule
rumiA | po rocznej przerwie, spowodowanej wybuchem 
pandemii coVid-19, do rumi powraca budżet obywatelski.

fot. UM Rumia
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Reda ciągle się rozbudowuje, czego re-
zultatem jest pojawienie się na mapie mia-
sta kilku nowych ulic. Jeśli ich mieszkańcy 
mają dzieci w wieku szkolnym, wiadomo 
już, do której szkoły powinny chodzić.

- Ustawa Prawo oświatowe nakłada na 
samorząd obowiązek ustalenia planu sieci 
prowadzonych przez gminę publicznych 
szkół podstawowych, a także określenia gra-
nic ich obwodów – mówi Łukasz Kamiński, 
zastępca burmistrza Redy – W Redzie taka 
uchwała została podjęta w roku 2019, tuż 

przed ostatecznym wygaszeniem gimna-
zjów. Od tego czasu minęły już dwa lata.

Na ostatniej sesji Rada Miejska przyję-
ła zmiany, polegające na uwzględnieniu 
w granicach obwodów szkół nowo wybu-
dowanych ulic.

W Redzie obecnie działa pięć publicz-
nych szkół podstawowych (z czego jedna 
placówka stanowi zespół szkolno-przedsz-
kolny) oraz dwa publiczne przedszkola. 
Po ostatnich zmianach do obwodu Szkoły 
Podstawowej nr 2 dodano nową ulicę Ju-

liusza Słowackiego, a do obwodu Szkoły 
Podstawowej nr 3 ulice Krzysztofa Kome-
dy, Zygmunta Noskowskiego, Orkiszową, 
Sadową, Zbigniewa Wodeckiego oraz Zie-
loną. Zmienił się też obwód Szkoły Pod-
stawowej nr 5.

Najważniejszą zmianą było – w naszej 
ocenie – dodanie do obwodu Szkoły Pod-
stawowej nr 5 ulic: Pionierów, Rajskiej, 
Sielanki, Szczęśliwej i Truskawkowej – 
mówi Łukasz Kamiński - W tym rejonie 
powstanie między innymi nowe osiedle 

w zabudowie wielorodzinnej. Dodajmy, że 
redzka sieć szkół została zorganizowana 
w taki sposób, aby umożliwić wszystkim 
dzieciom spełnianie obowiązku szkol-
nego, przy uwzględnieniu drogi dziecka 
z domu do szkoły.

Zaktualizowano granice szkolnych 
obwodów

REDA | Na ostatniej sesji Rada Miejska w Redzie zmieniła 
obowiązującą uchwałę wyznaczającą granice szkolnych 
obwodów. Dołączono do nich niedawno powstałe ulice.

ReKLAMA U/2021/PR

Z okazji 364. rocznicy śmierci założyciela Wejherowa, 
w samo południe przed pomnikiem Wejhera kwiaty 
złożyli Arkadiusz Kraszkiewicz – zastępca prezyden-
ta Wejherowa, Jacek Gafka – przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa i sekretarz miasta Bogusław Suwara. 
W tym roku uroczystość miała charakter kameralny. 
Przed pomnikiem Jakuba Wejhera kwiaty złożyli także 
przedstawiciele wejherowskiego oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego oraz Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego.
Każdego roku, tego dnia odbywały się w Wejherowie 
uroczystości z udziałem włodarzy Wejherowa, przed-
stawicieli organizacji oraz mieszkańców. Tradycją było 
składanie kwiatów w krypcie klasztoru OO. Franciszka-
nów na trumnie założyciela miasta. W tym roku, z po-
wodu pandemii, zrezygnowano z oficjalnych uroczysto-
ści, a obchody miały kameralny charakter.
Uroczystość zwieńczył wystrzał armatni w wykonaniu 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
/raf/

kWiAty W rocznicę  
Śmierci JAkubA WeJHerA
WeJHeroWo | przedstawiciele samorządów wraz 
z innymi delegacjami uczcili rocznicę śmierci 
założyciela stolicy powiatu, składając kwiaty. 

fot. UM Wejherowo
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Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Wejherowo, dnia 16.02.2021 r.

OŚWIADCZENIE

skierowane do Rodziców i Opiekunów dzieci 
uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola 

„Przyjaciele Kubusia Puchatka” przy ul. Ofiar Piaśnicy 
22 w Wejherowie

szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
zarząd Powiatu Wejherowskiego informuje, że 

niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchatka” 
bezprawnie zajmuje pomieszczenia w budynku przy ul. 
Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie, które stanowią własność 
samorządu Powiatu Wejherowskiego. sąd Rejonowy 
w Wejherowie postanowieniem sygn. akt i C 1658/20 z dnia 
24.08.2020 r., ustanowił zakaz prowadzenia przedszkola 
w budynku położonym w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 
22, w związku z wygaśnięciem umowy najmu z Powiatem 
Wejherowskim w dniu 30.06.2020 r. 
W związku z powyższym zarząd Powiatu Wejherowskiego 
ponownie wezwał Właścicielki niepublicznego Przedszkola 
„Przyjaciele Kubusia Puchatka” do natychmiastowego 
opuszczenia zajmowanych bezprawnie pomieszczeń 
i wydania zajmowanej nieruchomości.

Powiat Wejherowski w przedmiotowym budynku 
zamierza rozpocząć realizację inwestycji pn. „Adaptacja 
i termomodernizacja budynku położonego przy ul. Ofiar 
Piaśnicy 22 w Wejherowie na potrzeby Środowiskowego 
Domu samopomocy i Warsztatów Terapii zajęciowej”. na 
tę inwestycję Powiat Wejherowski uzyskał pozwolenie 
na budowę, a środki w pełnej wysokości zostały 
zabezpieczone w budżecie powiatu na 2021 r., uchwalonym 
przez Radę Powiatu Wejherowskiego w dniu 18 grudnia 
2020 r. Ogłoszenie przetargu na przeprowadzenie ww. 
inwestycji planowane jest już w lutym 2021 r. 

Przypominamy, iż Przedszkole niepubliczne 
„Przyjaciele Kubusia Puchatka” wielokrotnie było 
informowane o planach Powiatu i związaną z nimi 
koniecznością opuszczenia budynku. Jednocześnie 
spotykało się z przychylnością władz Powiatu, które nie raz 
godziły się na przedłużenie najmu, dając Przedszkolu czas 
na możliwość znalezienia nowej lokalizacji. 

szanowni Państwo!
W chwili obecnej przedszkole prowadzone jest 

w tym budynku wbrew postanowieniu sądu! Powiat 
Wejherowski podejmie odpowiednie kroki prawne żeby 
wyegzekwować zakaz prowadzenia przedszkola w tym 
miejscu i spowodować opuszczenie budynku.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

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, przez 
okres 21 dni, wykaz nr iV/2021 nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, 
oznaczonej ewidencyjnie jako część działki nr 537/7, obręb 11, Rumia.

Wykaz wywieszono w dniu 25 lutego 2021 r.

MuZEuM PIŚMIENNICtWA I MuZyKI 
KASZubSKO-POMORSKIEJ W WEJhEROWIE 
SERDECZNIE ZAPRASZA DO ZWIEDZANIA 

WyStAW MAlARStWA:

„Kaszubski Remus ze Śmiechowa, •	
Stanisław Nastały (1933-2017) życie 
i twórczość” (Pałac)

To pierwsza monograficzna wystawa 
prac artysty. stanisław nastały 
urodził się w Wejherowie w dzielnicy 
Śmiechowo, gdzie mieszkał przez 
całe swoje życie. W 1954 r. ukończył 
Państwowe Liceum sztuk Plastycznych 
w gdyni – Orłowie, na kierunku rzeźba. 
Przez ponad 30 lat związany był 
zawodowo z Politechniką gdańską.

„Organiczność” autorstwa Marty •	
Papierowskiej (Pałac)

Marta Papierowska – absolwentka 
Malarstwa i edukacji Artystycznej 
na gdańskim AsP oraz PsP w gdyni 
Orłowie. Prowadzi pracownię 
plastyczną, w której realizuje swoje 
pomysły, głównie poprzez malarstwo 
olejne, grafikę warsztatową i rysunek. 
Współorganizatorka spichlerza sztuki 
Wejherowo i właścicielka galerii sztuki 
w Oknie.

 •	 „Wejherowo! Ciebie dziś 
opiewam” autorstwa Macieja 
tamkuna (Książnica)

Maciej Tamkun – mieszkaniec 
Wejherowa – członek związku Polskich 
Artystów Malarzy i grafików. Historyk, 
teolog i pedagog. W swoim dorobku 
posiada 37 wystaw indywidualnych 
(w tym poza granicami kraju, dwie 
we Francji, w szwecji) oraz ponad 100 
zbiorowych. 

Pałac:

Poniedziałek: 9.00 – 21.00, wtorek – 
piątek: 9.00 - 15.00

Książnica prof. Gerarda labudy:

Poniedziałek – piątek: 9.00 - 15.00

Obowiązuje cennik: 10 zł – bilet 
normalny, 5 zł – ulgowy. 

W trakcie wizyty należy stosować 
się do wymogów określonych 
w Regulaminie zwiedzania w czasie 
stanu epidemicznego.



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 26 lutego 2021 7

zamów 
ogłoszenie 
tematyczne 

www.gwe24.pl | redakcja@expressy.pl | www.expressy.pl

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

DZIENNIKARZE: 
Rafał Korbut

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Łukasz Wick

SEKRETARZ DS. ADmINISTRACYjNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2544-9591
WYDAWNICTWO, NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138

reklama@expressy.pl

DRUK Express media Bydgoszcz
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92,
tel. 58 736 33 22

ReKLAMA 23/2020/RL

Praca

zatrudnię

tel. 602 xxx 165

do sPawania 

konstrukcji 

stalowych 

i aluminiowych 

sPawacza

Gościcino

d.bieszke@expressy.pl
660 731 138

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+

Obszar Metropolitalny Gdańsk-
Gdynia-Sopot, jako pierwsza metropolia 
w Polsce, wprowadza systemowe rozwią-
zania w tym obszarze. Stopniowo poja-
wiają się efekty tych prac.

Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego, w co czwartej pomor-
skiej rodzinie żyje osoba z niepełno-
sprawnością. Oznacza to, że 25 proc. 
mieszkańców województwa doświadcza 
różnej formy wykluczenia społeczne-
go – zarówno same osoby z niepełno-
sprawnością, jak i ich opiekunowie czy 
rodzeństwo. Problem ten dotyczy sfery 
zawodowej, społecznej, towarzyskiej, fi-
nansowej oraz zdrowotnej.

Metropolia od kilku lat wspiera osoby 
wykluczone społecznie poprzez funk-
cjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekono-
mii Społecznej „Dobra Robota”, który 
zrzesza spółdzielnie socjalne stanowiące 
połączenie biznesu z misją społeczną. 
Głównym celem spółdzielni, poza pro-
wadzeniem działalności nastawionej na 
zysk, jest podejmowanie aktywności na 
rzecz społecznej i zawodowej reintegracji 
swoich członków. 

Spółdzielnie socjalne najczęściej zaj-
mują się świadczeniem usług, w tym ko-
munalnych, które zostały zlecone przez 
samorządy. Przykładem jest Powiatowo-
Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszu-
bia” w Bolszewie, zatrudniająca około 20 

pracowników. Jest to pierwszy w woje-
wództwie podmiot, który powstał w wy-
niku partnerstwa dwóch samorządów 
(Urzędu Gminy Wejherowo i Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie). Pracow-
nicy spółdzielni dbają m.in. o czystość 
dróg i chodników, a także utrzymanie 

zieleni oraz obiektów rekreacyjnych 
i sportowych na terenie gminy Wejhe-
rowo. Zamiast zlecać usługi zewnętrz-
nej firmie, samorząd przyczynia się do 
poprawy sytuacji ekonomicznej swoich 
mieszkańców, dbając jednocześnie o ich 
usamodzielnianie.

Pod koniec stycznia tego roku zdecydo-
wano, że konieczne jest wdrażanie kolej-
nych inicjatyw na rzecz osób wykluczo-
nych społecznie, dlatego przygotowany 
został „Standard Minimum na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnościami”. Standard po-
wstał przy współpracy ponad 80 eksper-

tów, m.in. przedstawicieli samorządów, 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, 
reprezentantów służby zdrowia oraz pra-
cowników placówek edukacyjnych i tera-
peutycznych. Jest to zbiór działań, które 
zostaną wdrożone w 59 samorządach 
OMGGS-u. Tym samym włodarze otrzy-
mali wytyczne, jak realizować na swoim 
terenie przedsięwzięcia przyczyniające się 
do poprawy jakości życia osób z niepełno-
sprawnościami oraz ich otoczenia.

Wśród głównych zadań wymieniono: 
zmianę świadomości społecznej, odpo-
wiednią edukację, lepszą opiekę medyczną 
i rehabilitację, umożliwienie niezależnego 
życia, zwiększenie dostępności i mobil-
ności, organizację czasu wolnego, a także 
ułatwienie wejścia na rynek pracy. W każ-
dym przypadku określono działania, które 
są konieczne, by osiągnąć ten cel. 

Są już też pierwsze efekty wdrożenia 
standardu. Wszystkie projekty realizo-
wane w ramach Budżetu Obywatelskiego 
w Rumi i Sopocie będą spełniać wymogi 
dostępności dla osób niepełnospraw-
nych. Samorządowcy zapowiadają, że to 
dopiero początek metropolitalnej współ-
pracy na tym polu. 

Z pełną treścią „Standardu Minimum 
na rzecz Osób z Niepełnosprawnościa-
mi” można się zapoznać na stronie www.
metropoliagdansk.pl.

/raf/

Metropolia działa na rzecz wykluczonych
POmORzE | Szkolenia dla nauczycieli i urzędników, punkty bezpłatnych porad prawnych, doradztwo zawodowe czy baza danych obejmująca gabinety lekar-
skie ze specjalnym wyposażeniem i procedurami – to tylko niektóre spośród rozwiązań mających ułatwić życie niepełnosprawnym mieszkańcom regionu. 
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Sport w czasie pandemii
REDA | 2706,1 kilometrów. Można dobiec do Aten, 
Rzymu lub Barcelony. Tyle w sumie przebiegli wszy-
scy uczestnicy akcji „Rozbiegana Reda 2020”.

W czasie pandemii sportowcom 
amatorom bardzo doskwiera brak 
zorganizowanej aktywności. Z tą 
myślą Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Redzie ogłosił pod koniec 
roku 2020 akcję biegową „Rozbie-
gana Reda”. Zasady były proste. 
Przez miesiąc, od 30 listopada do 
30 grudnia, każdy uczestnik samo-
dzielnie rejestrował dystans i czas za 
pomocą wybranej aplikacji i przesy-
łał wyniki do organizatorów, którzy 
przygotowywali klasyfikacje zbior-
cze. Oceniano w kategoriach: ko-
biety, mężczyźni oraz dzieci do lat 
16. O zwycięstwie decydowała suma 
pokonanych kilometrów.

- Rezultaty przeszły nasze ocze-
kiwania – mówi Zbigniew Elwart, 
organizator imprez sportowych 
w redzkim MOSiR - Dwaj uczestnicy 
złamali barierę 400 km, a to jest im-
ponujący wynik.  Również u pań ry-
walizacja trwała do ostatniego dnia, 
a przebiec ponad 200 km w miesiącu 
to nie lada wyczyn. Należy pochwa-
lić dzieci, które również zanotowały 
świetne wyniki, trudne do osiągnię-
cia dla większości dorosłych. W na-
szej akcji często brały udział całe ro-
dziny i tu, ważniejsze od uzyskanych 
rezultatów, jest wychowanie dzieci 

w sportowym duchu oraz wyrobie-
nie nawyku dbania o zdrowie i formę 
fizyczną.

A oto pierwsze trójki w poszcze-
gólnych kategoriach:

Mężczyźni:
1. Karol Dragan 450 km
2. Michał Pusdrowski 413,13 km
3. Piotr Suchenia 302,43 km
Kobiety:
1. Izabela Ceynowa 248,07 km
2. Aleksandra Bujak 246,69 km
3. Izabela Mielcarek 180,85 km
Dzieci:
1. Patrycja Teska 92,84 km
2. Mateusz Tiszer 83,15 km
3. Tymoteusz Albecki 54,94 km

Oprócz tego, od listopada do poło-
wy lutego animatorzy MOSiR Reda 
prowadzili zajęcia internetowe. 

- Zimowe wtorki i czwartki prze-
znaczyliśmy na wspólne zajęcia 
w Internecie – mówi Zbigniew El-
wart - Przygotowaliśmy propozycje 
o różnym stopniu trudności, zarów-
no dla dzieci jak i dorosłych. Filmiki 
zostały udostępniane w sieci i cały 
czas można je odtwarzać, dlatego 
zachęcamy do poprawy kondycji bez 
wychodzenia z domu. Liczymy, że 
każdy znajdzie dla coś dla siebie.fo
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Od dwóch lat miejska komisja konkursowa 
przyznaje nagrody i wyróżnienia nie tylko 
zawodnikom, ale i trenerom oraz działaczom 
sportowym, którzy przyczyniają się do sukce-
sów młodych rumian. Tym razem doceniono 
37 osób związanych z dyscyplinami takimi 
jak: jeździectwo, lekkoatletyka, karting, ta-
niec, szybownictwo, siatkówka, strzelectwo, 
pływanie, kick-boxing, koszykówka czy pod-
noszenie ciężarów.

Nagrody wręczali wspólnie: wiceburmistrz 
Piotr Wittbrodt, przewodniczący rady miej-
skiej Krzysztof Woźniak oraz przewodniczący 
Komisji Sportu Tomasz Urbaniak-Dzienisz, 
natomiast osobiste gratulacje składała spor-

towcom, rodzicom i trenerom dyrektor MOSi-
R-u Jolanta Król.

– Poprzedni rok był bardzo trudny i stano-
wił ogromne wyzwanie dla wielu osób, w tym 
sportowców. Tym bardziej cieszą osiągane na 
tym polu sukcesy – mówił podczas wręcza-
nia nagród Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz 
Rumi. – Nasi zawodnicy są wszechstronnie 
uzdolnieni, trenują różne dyscypliny, nawet 
te nietuzinkowe, takie jak szybownictwo czy 
karting. Wszystkim gratuluję i życzę kolej-
nych wygranych, a przy okazji ogromnie dzię-
kuję trenerom i rodzicom, ponieważ tylko oni 
dokładnie wiedzą, ile pracy i wysiłku stoi za 
tymi osiągnięciami.
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Sportowcy docenieni przez burmistrza
RUmIA | Sportowcy z Rumi, którzy w minionym roku osiągali sukcesy we współzawodnictwie, otrzymali nagrody burmistrza. Laureaci zostali 
docenieni nie tylko za osiągnięcia sportowe, ale i wzorowe zachowanie. 

lista laureatów:
Antonina Krzyżak (jeździectwo), Klaudia Myć-
ka (rzut dyskiem, pchnięcie kulą), Marek Ma-
ciejewski (taniec sportowy), Agnieszka Ligier 
(taniec współczesny), Antonina Wnuk (bad-
minton), Ziemowit Werra (karting), Jan Woje-
woda (sport szybowcowy), Jordan Zaleszczyk 
(siatkówka), Olga Robaszkiewicz (biegi sprin-
terskie), Antoni Gowiński (biegi), Maciej Szy-
mański (trener lekkoatletyki), Daria Domżal-
ska (biegi), Anna Ławrukajtis (biegi), Tadeusz 
Pepliński (trener lekkoatletyki), Marta Antczak 
(taniec współczesny i jazzowy), Oliwia Ko-
ścielska (taniec), Aurelia Skowrońska (taniec 
współczesny i jazzowy), Kornelia Reglińska 
(taniec współczesny i jazzowy), Małgorzata 
Osiowy (taniec), Martyna Karwowska (rzut 
dyskiem i pchnięcie kulą), Marcelina Głaszcz 
(strzelectwo sportowe), Marta Klimek (podno-
szenie ciężarów), Maksymilian Bettin (kick-bo-
xing), Robert Niewiedziała (trener biegów na 
orientację), Wioletta Konkol-Klimczak (trener 
biegów na orientację), Bartłomiej Ogdowski 
(bieg na orientację), Michał Bielecki (bieg na 
orientację), Karolina Szalast (pływanie, triath-
lon), Zuzanna Tomczak (triathlon), Maciej Net-
ter (triathlon, aquathlon i duathlon), Wincenty 
Markowski (triathlon, aquathlon i duathlon), 
Marta Bielecka (bieg na orientację), Kornelia 
Nowicka-Bielecka (bieg na orientację), Alek-
sandra Bielecka (bieg na orientację), Natalia 
Dawidowska (bieg na orientację), Patrycja 
Tabuła (biegi, skok w dal), Michał Pałubicki 
(koszykówka)

Panie uległy na wyjeździe zespołowi ze Słupska 30:21, na-
tomiast Panowie wznowili rozgrywki i przegrali w Elblągu 
z zespołem KPR 26:22.
Źle rozpoczyna się runda rewanżowa dla wejherowskich 
drużyn. Tytanki jak do tej pory przegrały oba mecze dru-
giej rundy: u siebie z Drwęcą Lubicz 26:31 oraz na wyjeź-
dzie w Słupsku z tamtejszą Słupią 30:21. Sytuacja w tabeli 
zaczyna robić się naprawdę trudna. Najbliższy mecz 
podopieczne trenera Remigiusza Sałaty rozegrają 6 mar-
ca na wyjeździe z drużyną MKS Brodnica, która zajmuje 5 
miejsce w tabeli, Tytanki są na ostatniej - 7 lokacie.
Panowie natomiast rundę rewanżową rozpoczęli od 
przegranej na wyjeździe z zespołem KPR Elbląg 26:22, 
choć mecz był wyrównany. Tytani w najbliższy weekend 
w końcu wybiegną na własnej hali naprzeciw drużynie 
SMS ZPRP Kwidzyn 27 lutego o godzinie 17:00. Będzie 
to bardzo ważne spotkanie z punktu widzenia tabeli, 
gdyż zespół przyjezdnych plasuje się na przedostatnim 
miejscu. Tytani w przypadku wygrania tego spotkania 
opuszczą ostatnie miejsce w lidze.
/K.C./

tytAni Wciąż bez punktóW
WeJHeroWo | kolejne mecze zarówno drużyny męż-
czyzn jak i kobiet zakończyły się dla tytanów porażkami. 

fot. Tytani Wejherowo


