
Będą 
działać 
W obliczu realizacji budowy 
elektrowni jądrowej, 
samorządy łączą siły 
w wsparciu tej inwestycji.

str. 8

Coraz lepszy 
stan mieszkań
Podnosząc jakość życia 
mieszkańców miasto cały 
czas inwestuję w remonty 
i budowy mieszkań.

str. 11

Wygrana 
z elBlągiem
Solidna obrona i skuteczna 
gra zapewniły graczom 
sukces, mimo bardzo 
osłabionego składu.

str. 15

przyszłość 
pomorza
Na spotkaniu omawia-
no znaczenie środków 
unijnych dla województwa 
oraz przyszłe inwestycje.

str. 4

expressy.pl

express_biznesu

Portal | Gazeta

18 lutego 2022 roku | Nr 7 (736)

Obserwuj nasz 
profil expressy.pl 

na issuu.com

Koncert WalentynKoWy W centrum muzycznym Gminy Szemud

na str. 3



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 18 lutego 20222

Celem akcji jest popularyzacja tej naj-
bardziej skutecznej i humanitarnej me-
tody ograniczenia nadpopulacji zwierząt 
domowych (szczególnie psów i kotów), 
co ma bezpośrednie przełożenie na ilość 
zwierząt niechcianych, trafiających do 
schronisk. Akcja prowadzona będzie 
przez Urząd Miasta Rumi do 30 listopa-
da 2022 r. lub do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel 
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 
rok 2022.

Z usługi można skorzystać w jednym 
z 4 gabinetów weterynaryjnych zlokali-
zowanych na terenie Rumi:

Gabinet weterynaryjny pod św. Hu-•	
bertem – lek. wet. Barbara Zelewska-
Pankanin, ul. Krakowska 30, Rumia, tel. 
58 671 23 66,

Przychodnia weterynaryjna „Pod •	
Brzozą” – lek. wet. Jerzy Podgórski i lek. 
wet. Andrzej Szczypior, ul. Bydgoska 8, 
Rumia, tel. 58 671 87 89,

Przychodnia weterynaryjna „Lo-•	
svet” – lek. wet. Aleksandra Ławniczak, 
ul. Kosynierów 37 lok. 9, Rumia, tel. 
698 375 555,

 Przychodnia weterynaryjna AWET, •	
ul. Dąbrowskiego 141, Rumia, tel. 519 
667 953

Koszt zabiegu ponosi Gmina Miejska 
Rumia. Akcja dotyczy zwierząt powyżej 
6. miesiąca życia oraz kwalifikujących 
się do znieczulenia ogólnego.

Gmina finansuje:
wizytę kwalifikującą, w tym badanie •	

kliniczne przed zabiegiem, w siedzibie 
zakładu leczniczego dla zwierząt (w tym 
1-krotne badanie krwi wykonywane 
w przypadku zwierząt powyżej 7. roku 
życia oraz gdy lekarz weterynarii stwier-

dzi konieczność wykonania takiego ba-
dania ze względu na stan zdrowia zwie-
rzęcia celem wykluczenia negatywnych 
skutków narkozy),

wykonanie standardowego zabiegu •	
sterylizacji/kastracji w narkozie infu-
zyjnej,

wszczepienie transpondera („czipa”) •	
zwierzęciu wcześniej nieoznakowanemu,

zapewnienie psu/kotu opieki poope-•	
racyjnej do czasu wybudzenia z narkozy, 
w tym podanie środka przeciwbólowego 
i antybiotyku,

wizytę kontrolną w siedzibie zakładu •	
leczniczego dla zwierząt obejmującą ba-
danie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Gmina nie finansuje zabiegów przygo-
towujących zwierzę do zabiegu steryliza-
cji/kastracji (np. odrobaczenie, szczepie-
nie, odpchlenie), opieki stacjonarnej po 
wykonanym zabiegu, ani dodatkowego 
leczenia w razie nieprzewidzianych po-
wikłań wynikających np. z samookale-
czenia się zwierzęcia z powodu niedopil-
nowania przez właściciela (wygryzanie 
szwów), bądź wystąpienia uczulenia na 

szwy. Gmina nie finansuje zapewnienia 
przez gabinet weterynaryjny kaftanika 
pooperacyjnego lub kołnierza dla zwie-
rzęcia.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z za-
biegu finansowanego przez miasto?

Wypełnić formularz (dostępny na 
stronie rumia.eu) - Wniosek właściciela 
o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastra-
cji* psa/kota* na koszt miasta w 2022 
roku, w ramach Programu „Powstrzy-
majmy bezdomność zwierząt- steryliza-
cje i kastracje psów oraz kotów”.

Udać się z wypełnionym formularzem 
do Wydziału Polityki Gospodarczej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskie-
go 7 w Rumi, pok. 108 lub 109, celem 
wstępnej weryfikacji wniosku. Miejsce 
zamieszkania właściciela zwierzęcia 
ustala się na podstawie przedstawione-
go dowodu  tożsamości oraz dokumen-
tu potwierdzającego zamieszkanie na 
terenie Rumi i weryfikowane jest w ewi-
dencjach prowadzonych przez tutejszy 
urząd. W przypadku, gdy zabieg będzie 
dotyczyć psa, należy okazać dokument 
potwierdzający aktualne szczepienie 
przeciwko wściekliźnie.

Z pozytywnie zweryfikowanym 
w Urzędzie Miasta Rumi formularzem 
należy udać się do jednego z biorących 
udział w Programie gabinetów weteryna-
ryjnych, gdzie po wizycie kwalifikacyjnej 
zostanie ustalony termin zabiegu steryli-
zacji/kastracji zwierzęcia.

Wskazania dotyczące zabiegu:
Podczas zabiegu suki i kotki nie mogą 

być w trakcie cieczki/rui.
Od ostatniego szczepienia muszą upły-

nąć co najmniej 2 tygodnie.
Minimum 12 godzin przed zabiegiem 

nie należy karmić zwierzęcia – podajemy 
tylko wodę do picia.

Należy przestrzegać zaleceń poope-
racyjnych przekazanych przez lekarza 
weterynarii.

Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca 
się, aby koty dostarczane na zabieg i po 
zabiegu przewożone były w transporte-
rach.

Więcej informacji dostępnych jest na 
stronie rumia.eu.

Źródło: rumia.eu

Program sterylizacji zwierząt 
sfinansuje miasto

Rumia | Już można wypełniać formularze zgłoszeniowe do programu sterylizacji i kastracji psów i kotów, należących do mieszkańców Rumi. Program 
finansowany jest z budżetu miasta.
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Planowany koszt inwestycji to blisko 
6,2 mln zł, z czego 3,3 mln zł stanowi 
rządowe dofinansowanie, pochodzące 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
i z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Pozostała część pokryta 
zostanie z budżetu Powiatu Wejherow-
skiego oraz budżetu Gminy Gniewino.
– Głównym celem tej inwestycji jest 
poprawa bezpieczeństwa użytkowni-
ków drogi oraz wymiana nawierzchni 
– podkreśla Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel.
Zakres prac obejmuje m.in. remont jezd-
ni, budowę chodnika wzdłuż drogi po-
wiatowej, budowę zatok autobusowych 
z możliwością zawracania w Rybskiej 
Karczmie, wykonanie oświetlenia na 
całej długości inwestycji wraz z doświe-
tleniem przejść dla pieszych, wykonanie 
rowów przydrożnych oraz oznakowania 
pionowego i poziomego.

Rozbudowa dRogi powiatowej
wejHeRowo | trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej w gminie gniewino 
na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy. Na to zadanie powiat otrzymał 
rządowe dofinansowanie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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Projekt o nazwie „Miasto miodem płynące – 
pszczoła też rumianin!” skupia się na roli, jaką tytu-
łowe zwierzęta odgrywają w środowisku naturalnym, 

dlatego też przewiduje założenie stref miododajnych, 
które będą wspierać warunki bytowania owadów 
zapylających. W powstających do połowy tego roku 
ogrodach bądź pasach zieleni pojawią się rośliny takie 
jak: szałwia, lawenda, krzewuszka, budleja Dawida, 
róża, kocimiętka, lipa czy brzoza. Nie zabraknie rów-
nież elementów edukacyjnych i małej architektury.

To od mieszkańców zależy, gdzie powstaną miodo-
dajne strefy. Wystarczy do 25 lutego wysłać maila na 
adres: zielen@um.rumia.pl, wskazując propozycje 
miejsc, które mogłyby się zmienić w kieszonkowe 
ogródki. W zgłoszeniu musi się znaleźć co najmniej 
jedno zdjęcie oraz dokładny opis potencjalnego ob-
szaru inwestycji. Należy pamiętać, że projekt może 
być realizowany tylko w przestrzeni publicznej, na 
terenie należącym do miasta.

Dofinansowanie pochodzi z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku.

Źródło: rumia.eu

Miododajne ogródki
Rumia | Urząd Miasta Rumi zdobył dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy złotych na stworzenie 
maksymalnie dwóch ogrodów kieszonkowych. Potencjalne lokalizacje tych miododajnych stref mogą 
wskazywać mieszkańcy.



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 18 lutego 2022 3

fo
t. 

U
G

 S
ze

m
ud

Wstęp na koncert był wolny i zgromadził po-
kaźną około 100 osobową widownię. Wyko-
nawcami koncertu był zespół „SMILE TRIO” 
czyli rodzinny zespół, w skład którego wchodzą: 
Ilona, Jagoda i Dariusz Wojciechowscy. Wśród 
utworów znalazły się szlagiery miłosne muzyki 
XX wieku. Podczas tego koncertu zaprezento-
wały się nam trzy uczestniczki naszego Inter-
netowego konkursu piosenki miłosnej, które 
w głosowaniu publiczności zdobyły na stronie 

facebooka najwięcej polubieni. Były to: Party-
cja Szczodrowska (III miejsce), Julia Wołoszyk 
(II miejsce ) i Sandra Pranczk (I miejsce).
Nie zabrakło gratulacji dla odważnych i uta-
lentowanych dziewczyn oraz wszystkich wyko-
nawców za wspaniałe wykonanie miłosnego re-
pertuaru. Po więcej ciekawych wydarzeń warto 
zajrzeć na stronę www.gcksir.szemud.pl oraz 
stronę GCKSiR na facebooku.
Źródło: UG Szemud
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Koncert Walentynkowy w Centrum 
Muzycznym Gminy Szemud

GmiNa SZEmuD | Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie w dniu 14 lutego 2022 roku zorganizowało w Centrum Muzycznym 
w Kielnie Koncert Walentynkowy „Miłość Ci wszystko wybaczy”.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali 
Maciej Kowalczuk - zastępca dyrektora ds. 
sportu w Departamencie Edukacji i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Po-
morskiego, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Redzie Kazimierz Okrój, radny Leszek He-
bel, Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krze-
miński i dyrektor redzkiego MOSiR Jerzy 
Conradi.

- Bardzo zależało nam na tym, aby w czasie fe-
rii dostarczyć dzieciakom trochę radości i oka-
zji do aktywnego wypoczynku, i choć odrobinę 
zrekompensować czas spędzony na nauce zdal-

nej, w domach i przed komputerami – mówi 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy.

Decyzją władz miasta, w czasie ferii lodowisko 
dla dzieci i młodzieży z Redy będzie dostępne 
za darmo. Płatne będzie jedynie wypożyczenie 
łyżew, o ile ktoś nie będzie miał własnych.

- Nasze lodowisko ma wymiary 17 na 36 me-
trów – mówi Jerzy Conradi, dyrektor redzkie-
go MOSiR-u – Niestety, z powodu ograniczeń 
covidowych, na tafli w tym samym czasie nie 
może przebywać więcej niż 50 osób. Robimy 
też przerwy między ślizgami i jedną dłuższą 
przerwę techniczną w ciągu dnia.

Dzięki zadaszeniu korzystanie z lodowiska 
nie będzie uzależnione od pogody, a obiekt 
będzie mógł działać nawet przy utrzymującej 
się kilka dni dodatniej temperaturze. Budowa 
zadaszenia kosztowała 560 tysięcy złotych, 
pochodzących w całości z budżetu miasta. Od 
wiosny do jesieni w miejscu Białego Orlika 
będzie funkcjonować kryta hala tenisowa.

Regulamin lodowiska z informacją o opła-
tach, dokładne godziny otwarcia oraz cennik 
wypożyczalni łyżew znajdują się na stronie 
www.mosir.reda.pl.

Źródło: UM w Redzie
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Otwarto kryte lodowisko
REDa | Pierwszego dnia szkolnych ferii w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji uroczyście otwarto Biały Orlik, czyli w pełni zadaszone 
miejskie lodowisko.

Już w najbliższą 
niedzielę, 20 lutego, 
o godz. 15.00 w hali 
MOSiR Rumia 
rozpoczną się 
emocjonujące zma-
gania najtęższych 
siłaczy w Polsce 
- STRONGMAN 
CUP Rumia 2022. 
Na zawodach 
wystąpią m.in. Ja-
kub Szczechowski, 
Rafał Kobylarz 
czy Dariusz Wejer, 
natomiast sędziami 
będą Krzysztof Ra-
dzikowski i Dominik 
Abus. 
Przed nami nie 
tylko okazja do 
podziwiania popisów nadludzkiej siły, ale także do wspo-
możenia ciężko chorej rumianki Zosi Hinc, z uwagi na 
chorobę Epidermolisys Bullosa nazywaną także Dzieckiem-
Motylkiem. Ciało dziewczynki ciągle pokrywa się pęcherzy-
kami, z których nieustannie robią się rany. Każde otarcie, 
zadrapanie, a nawet jedzenie, nie mówiąc o przewróceniu 
się, powoduje katastrofę na ciele Zosi. Skóra rwie się jak 
papier. Koszty leczenia są bardzo duże.
W programie są także występy taneczne i licytacje chary-
tatywne. Dochód z biletów wstępu i aukcji w całości zosta-
nie przeznaczony na leczenie Zosi. Koszt biletu to 10 zł.
Źródło: MOSiR Rumia, dzieciom.pl

zNowu pomagają
Rumia | wcześniej mogliśmy zobaczyć ich w bojanie, 
kiedy razem grali z wielką orkiestrą Świątecznej po-
mocy, teraz pokażą się w Rumi by wesprzeć poważnie 
chorą dziewczynkę.

fot. dzieciom.pl
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Przy nadspodziewanie dużej frekwencji 
odbyło się w Wejherowie spotkanie człon-
ków i sympatyków Platformy Obywatelskiej 
oraz zaproszonych gości z Marszałkiem 
Województwa Pomorskiego Mieczysławem 
Strukiem, który jest także przewodniczą-
cym regionalnej PO. Uczestnicy spotkania 
reprezentowali różne środowiska zawodowe 
i różne obszary aktywności. Byli wśród nich 
m.in. przedsiębiorcy, kupcy, przedstawiciele 
Cechu Rzemiosł Różnych, lekarze, nauczycie-
le, rolnicy, działacze sportowi, zaangażowani 
w walkę o praworządność i demokrację dzia-
łacze KOD oraz samorządowcy, a wśród nich 
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi i zarazem 
przewodniczący powiatowej PO oraz bur-
mistrz Redy Krzysztof Krzemiński.

Wiodącym tematem spotkania, które prowa-
dził przewodniczący Koła PO w Wejherowie 
Marek Budnik było „Znaczenie środków unij-
nych dla rozwoju Pomorza". Dyskutowano tak-
że o odczuwalnych już skutkach przeciążenia 
szpitali spowodowanego leczeniem pacjentów 
z COViD-19. Poruszano także kwestie budowy 
elektrowni jądrowej Kopalino-Lubiatowo i jaki 
wpływ będzie ona miała dla rozwoju powiatu 

wejherowskiego i powiatów sąsiednich. Poja-
wiały się także pytania, jaki będzie status od-
cinka drogi krajowej nr 6 Gdynia – Strzebielino 
po oddaniu do użytku tzw. Trasy Kaszubskiej? 
Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie wywiąza-
ło się z wyborczej obietnicy budowy Via Maris, 
która ma połączyć Gdynię z Władysławowem 
omijając zakorkowane szczególnie w sezonie 
urlopowym centra Rumi i Redy. Dyskutowano 
także o negatywnych skutkach nowej reformy 
podatkowej, potrzebie zaangażowania się ludzi 
młodych w działalność społeczną, odbieraniu 
samorządom zadań, sytuacji polskiego rolnic-

twa, a także o potrzebie zwiększenia aktyw-
ności wszystkich struktur PO i poprawie we-
wnętrznej komunikacji.

Marszałek Struk otrzymał podziękowania za 
jego osobiste zaangażowanie w budowę nowo-
czesnego bloku operacyjnego przy wejherow-
skim szpitalu oraz dodatkowe dofinansowanie 
wyposażenia Niepublicznej Szkoły Rzemiosła 
przy Cechu. Z uwagi na fakt, że nie zdążono 
podjąć wielu innych tematów, zapowiedziano, 
że podobne spotkania będą cyklicznie konty-
nuowane.

Źródło: Marek Budnik

ReklaMa 174/2021/DB
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Omawiano ważne 
tematy dla Pomorza

WEjhERoWo | Odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem 
Strukiem, na którym poruszano ważne dla Pomorza tematy. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem.

OGłOSzenie 1/2022/DB

Jak informuje Olgierd Bojke - prezes Polskiej Federacji 
Nordic Walking, a jednocześnie aktywny trener i nauczyciel 
nordic walking, Karta Mieszkańca to znakomita inicjatywa 
wpisująca się w życie społeczne mieszkańców Wejherowa. 
- Jedną z atrakcji, z której można skorzystać dzięki Karcie 
Mieszkańca, jest możliwość uczestnictwa w treningach 
i imprezach organizowanych przez Polską Federację Nor-
dic Walking, mającą swoją siedzibę w Wejherowie - mówi 
Olgierd Bojke - W ramach zajęć dla mieszkańców, propagu-
jemy trening funkcjonalny na specjalnych kijach, który jest 
podobny dla klasycznego nordic walking, a jednak posiada 
inne zalety, bo pracują w nim wszystkie mięśnie.
Biorący udział w treningu zastępca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz przypomina, że Polska Federa-
cja Nordic Walking jest partnerem Wejherowskiej Karty 
Mieszkańca. Zapewnia ona bezpłatny udział w specjalnych 
treningach nordic walking i gwarantuje zniżki m.in. w za-
kupie sprzętu oraz w profesjonalnych zajęciach i impre-
zach organizowanych przez PFNW. To obrazowy przykład 
korzyści z posiadania Karty Mieszkańca, którą na pewno 
warto mieć. Kartę Mieszkańca posiada już ponad 1800 
wejherowian, którzy korzystają ze zniżek w usługach 45. 
partnerów na terenie Wejherowa.
Kontakt z Polską Federacją Nordic Walking - 
tel. 795 481 546, www.pfnw.eu. 
Więcej o Karcie Mieszkańca: wejherowskakarta.pl.
Źródło: UM Wejherowo

pRofesjoNalNy tReNiNg 
NoRdic walKiNg
wejHeRowo | trenerzy polskiej federacji Nordic 
walking - olgierd bojke i marek Rejmak przeprowadzili 
w wejherowskim parku miejskim kolejny darmowy 
trening wzmacniający odporność dla posiadaczy wej-
herowskiej Karty mieszkańca.

fot. UM Wejherowo

INFORMACJA
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1899 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 ii/2022 nieruchomości gruntowej, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
przeznaczonej do oddania w użyczenie, 
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 144, 
obręb 16, miasto Wejherowo.

Wykaz wywieszono w dniu 17 lutego 2022 r.

OGłOSzenie 45/2022/DB



OGłOSzenie 44/2022/DB
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„Wszystko tak szybko przemija  i nim się spostrzeżemy, 
dobiliśmy już do kresu życia...”

R. Mayer

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Alojzego 
Formelli

pasjonata, propagatora gry w skata sportowego, 
członka Klubu liBor reda 

zrzeszonego w okręgu Pomorsko-Kaszubskim
Polskiego związku Skata.

Łącząc się w żałobie i smutku
Rodzinie, bliskim i przyjaciołom zmarłego

składamy wyrazy szczerego współczucia

Jacek Gafka
Przewodniczący Rady Miasta

wraz z Radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Z głębokim smutkiem i  żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

ŚP. Alojzego 
Formelli 
wieloletniego radnego Gminy 

Wejherowo,

roDziNie
szczere wyrazy współczucia 

składają

Wójt Gminy Wejherowo
Przemysław Kiedrowski
ze współpracownikami

oraz
Przewodniczący Rady Gminy

Hubert Toma
z radnymi 

OGłOSzenie 42/2022/DB
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„Nie ma takiego życia, które by choć przez chwilę nie było nieśmiertelne.”

Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wieść o odejściu

Alojzego 
Formelli
wieloletniego radnego gminy Wejherowo

i pasjonata oraz propagatora gry
w skata sportowego

Najgłębsze wyrazy współczucia,
 Rodzinie, bliskim i przyjaciołom zmarłego

składają

OGłOSzenie 48/2022/DB

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia 
w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest 
najniższym z czterech stopni alarmowych 
określonych w ustawie o działaniach anty-
terrorystycznych. Jest on przede wszystkim 
sygnałem dla służb dbających o bezpie-
czeństwo i całej administracji publicznej do 
zachowania szczególnej czujności. Oznacza 
to, że administracja publiczna jest zobo-
wiązana do prowadzenia wzmożonego mo-
nitoringu stanu bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych. Instytucje publiczne 
będą m.in. monitorować i weryfikować, czy 
nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa 
komunikacji elektronicznej.
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje 

oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Po-
licji za pośrednictwem numeru telefonu 112.
Stopień alarmowy obowiązuje od 15 lutego 
2022 r. od godz. 23:59 do 28 lutego 2022 r. 
do godz. 23:59. Stopień wprowadził Prezes 
Rady Ministrów na podstawie przepisów 
ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach 
antyterrorystycznych. Zadania organów 
państwa związane z wprowadzeniem 
stopni alarmowych CRP zostały określone 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Mini-
strów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu 
przedsięwzięć wykonywanych w poszcze-
gólnych stopniach alarmowych i stopniach 
alarmowych CRP.
Źródło: gov.pl

obowiązuje pieRwszy stopień 
alaRmowy cRp
KRaj | premier mateusz morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy 
stopień alarmowy cRp (alfa-cRp) na terenie całego kraju.

fot. pixabay.com
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W posiedzeniu uczestniczyli prezes Zarządu 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego Arkadiusz 
Kraszkiewicz - zastępca prezydenta Wejherowa, 
Krzysztof Hildebrandt - prezydent Wejherowa 
oraz Leszek Glaza – członek stowarzyszenia 
MTK. Redę reprezentowali: Krzysztof Krzemiń-
ski - burmistrz, Kazimierz Okrój - Przewodni-
czący Rady Miejskiej. Rumię reprezentowali: 
Michał Pasieczny - burmistrz oraz zastępca pre-
zesa MTK Piotr Bartelke - radny Rumi.

Jak podkreślił Arkadiusz Kraszkiewicz, pre-
zes Zarządu Małego Trójmiasta Kaszubskie-
go, miniony rok był szczególny dla wszyst-
kich samorządów. W związku z zagrożeniami 
wywołanymi pandemią COVID – ze względu 
na bezpieczeństwo mieszkańców nie odby-
ły się zaplanowane wydarzenia sportowe, 
kulturalne i rekreacyjne. Wspólną decyzją 
Wejherowa, Redy i Rumi odwołany został 
m.in. Konkurs Chórów MTK, Regaty Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego „TrójCup” oraz tur-
niej siatkówki i tenisa stołowego.

W ubiegłym roku włodarze Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego – Wejherowa, Redy i Rumi, spo-
tkali się m.in. w sprawie połączeń drogowych 

istotnych dla całego Trójmiasta Kaszubskiego, 
obecnych i koncepcji przyszłych rozwiązań ko-
munikacyjnych.

Rozmawiano także o tegorocznych planach, 

o  organizacji wydarzeń, które będą możliwe 
do zrealizowania w zależności od sytuacji pan-
demicznej i istniejących obostrzeń.

Źródło: UM Wejherowo

OGłOSzenie U/2022/DB

To już X edycja akcji, 
w której 5% ze sprzedaży 
słodkich pączków zostaną 
przekazane na Fundację 
Wspierania „Razem po 
sukces” pomagającej 
dzieciom z autyzmem. 
Akcja rusza już 24 lutego 
w Tłusty Czwartek.
Fundacja prowadzi 
również w Wejherowie, 
na ulicy Sobieskiego 252, 
sklep charytatywny, gdzie 
można kupować i oddawać 
przedmioty, które są już 
nam nieprzydatne. Dochód 
z ich sprzedaży przezna-
czany jest na cele statu-
towe Fundacji Wspierania 
„Razem po sukces”, w tym 
na rehabilitację i tworze-
nie miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych.
Kupienie takiego pączka 
sprawi nam nie tylko słodką 
przyjemność, ale pomoże 
zapobiec wykluczeniu spo-
łecznemu osób z autyzmem.

Kupując 
pączKi 
pomagasz 
dzieciom
wejHeRowo | tłusty 
czwartek już za kilka 
dni, więc jak co roku 
cukiernia wenta organi-
zuję akcję „super pączki 
pomagają dzieciom”.
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Stowarzyszenie MTK 
podsumowało miniony rok

WEjhERoWo | W Filharmonii Kaszubskiej spotkali się członkowie zarządu Stowarzyszenia Gmin 
„Małe Trójmiasto Kaszubskie”. Podczas spotkania podsumowano miniony rok działalności stowa-
rzyszenia i przedstawiono plany na najbliższe miesiące.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 
1899 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 
1316/47/2022 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 7 lutego 2022 roku informuję, iż 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. 
Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony 
został wykaz obejmujący lokal użytkowy 
położony w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 
16, stanowiący własność Gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczony do oddania w najem 
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
dotychczasowego najemcy.

OGłOSzenie 49/2022/DB
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Pod koniec ubiegłego roku Gmina 
Choczewo została wskazana jako prefe-
rowana lokalizacja na budowę pierwszej 
polskiej elektrowni jądrowej na Pomo-
rzu. W związku z powyższym Gmina 
Choczewo, przy wsparciu Powiatu Wej-
herowskiego, zaprosiła do współpracy 
sąsiadujące samorządy, by połączyć siły 
i należycie zadbać o interes mieszkańców 
w obliczu realizacji tej inwestycji.

Efektem tych działań jest podpisanie 
porozumienia, którego sygnatariuszami 
jest: sześć gmin wiejskich – Choczewo, 
Gniewino, Łęczyce, Krokowa, Nowa 
Wieś Lęborska, Wicko, jedna gmina 
miejska – Miasto Łeba oraz trzy powiaty 
– wejherowski, pucki, lęborski. 

– Porozumienie ma nas mobilizować do 
wspólnego działania w wielu sferach zwią-
zanych z budową pierwszej elektrowni ją-
drowej. Chcemy uczestniczyć we wszyst-
kich rozmowach, pomóc w planowaniu 
i dowiedzieć się jak ma wyglądać towarzy-
sząca tej inwestycji infrastruktura. Zależy 
nam, aby ci którzy będą planować tę bu-
dowę wsłuchali się także w nasz głos, bo 
jesteśmy najbliżej mieszkańców i możemy 

dużo rzeczy podpowiedzieć – podkreśla 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

W podpisanym dokumencie, strony 
porozumienia deklarują wolę podej-
mowania wszelkich czynności w celu 
stworzenia optymalnych warunków do 
realizacji inwestycji, przy zachowaniu 
zasobów naturalnych i wsparciu rozwo-
ju infrastruktury gminnej i powiatowej, 
rozwoju rynku pracy oraz infrastruktury 
transportowej, komunikacyjnej, szkol-
nictwa i edukacji.

Warto wspomnieć, że Gmina Chocze-
wo, Gniewino i Krokowa oraz Powiat 
Wejherowski i Pucki uczestniczą w Pro-
gramie Wsparcia Rozwoju Gmin Loka-
lizacyjnych. W ramach programu Samo-
rząd Powiatu Wejherowskiego od kilku 
lat współpracuje z PGE EJ 1 w ramach 
projektu o nazwie „Powiatowy ośrodek 
wspierania rozwoju zawodowego przy-
szłych pracowników pierwszej polskiej 
elektrowni jądrowej”. Dzięki temu zada-
niu udało się pozyskać środki finansowe 
m.in. na wyposażenie pracowni oraz róż-
nego rodzaju zajęcia dodatkowe.

– W ramach współpracy spółka ufun-

dowała sprzęt edukacyjny niezbędny do 
kształcenia praktycznego w zawodzie 
technik elektryk, technik energetyk, tech-
nik automatyk, a przede wszystkim tech-
nik urządzeń i systemów energetyki od-
nawialnej. Obecnie nie ma drugiej takiej 
placówki w Polsce, w której funkcjonowa-

łyby tak dobrze wyposażone pracownie, 
z takim zakresem rozszerzonego naucza-
nia fizyki jądrowej i atomowej – mówi Sta-
rosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Dzięki podpisanemu porozumieniu, 
samorządy tworzą jedną wspólną grupę 
reprezentującą około pół mln mieszkań-

ców z trzech pomorskich powiatów. Daje 
to mocną pozycję negocjacyjną, która 
jest niezbędna, aby móc należycie zadbać 
o interes mieszkańców w obliczu realiza-
cji tej inwestycji.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

Samorządy będą wspólnie działać 
w interesie mieszkańców

PoWiat | Dziesięć samorządów z naszego regionu postanowiło wspólnie działać na rzecz swoich małych ojczyzn i występować jako partner we 
wszystkich sprawach związanych z projektem, budową i eksploatacją pierwszej elektrowni atomowej, jaką Polskie Elektrownie Jądrowe planują zbu-
dować na terenie gminy Choczewo.
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Jednak coraz częściej Walentynki są 
kojarzone szerzej – nie tylko, choć przede 
wszystkim - jako święto par, lecz dzień 
dzielenia się sympatią i przyjaźnią. Udo-
wodnili to redzcy studenci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, spotykając się tego dnia 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
- Jesteśmy bardzo zaszczyceni zaprosze-
niem na walentynkowe spotkanie naszych 
seniorów – mówi Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy – Redzka Grupa Teatralna 
nieustająco udowadnia, że jesień życia 
może być pełna dobrej energii, którą moż-

na i należy się dzielić.
Oprócz gości z Urzędu Miasta, w spotka-
niu wzięli udział Karolina Bochan i Leszek 
Hebel - radni Rady Miejskiej w Redzie, 
pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
oraz Członek Zarządu Powiatu Wejherow-
skiego Ludwik Zegzuła. Członkowie Grupy 
Teatralnej dla każdego mieli przygotowane 
serduszko z zabawna dedykacją, a go-
ście zrewanżowali się okolicznościowymi 
słodyczami. Nie zabrakło domowego ciasta 
i fantastycznej atmosfery.
Źródło: UM w Redzie

seNioRzy zapRosili Na waleNtyNKi
Reda | chociaż polska tradycja obchodów dnia Świętego walentego nie jest zbyt długa, 
nikt już nie wyobraża sobie 14 lutego bez czerwonych serduszek, kartek i niepowtarzal-
nej atmosfery dnia zakochanych.

fot. Michał kaczmarek
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Laureaci iluminacji świątecznych
WEjhERoWo | Dobiegła końca XVIII edycja Konkursu na najbardziej atrakcyjną iluminację świąteczną ogrodu, balkonu lub okna ogłoszonego przez 
Prezydenta Miasta Wejherowa w listopadzie ubiegłego roku.

Celem konkursu jest głównie upięk-
szenie miasta, podniesienie atrakcyj-
ności i walorów estetycznych naszego 
najbliższego otoczenia, a w szczegól-
ności podkreślenie wyjątkowości i nie-
powtarzalnego w swym charakterze 
i uroku czasu Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku.

Komisja pod przewodnictwem Tere-
sy Patsidis dokonała przeglądu i oceny 
10 zgłoszonych obiektów i przyzna-
ła nagrody. Ze względu na pandemię 
Covid-19 nagrody zostały wręczone 
indywidualnie w lutym br. Wszystkim 
laureatom konkursu serdecznie gratu-
lujemy.

Kategoria: dekoracje świąteczne 
ogrodów przy domach jedno- i wielo-
rodzinnych:

I miejsce: Piotr Maszota, ul. Wczasowa;•	
II miejsce: Marcin i Joanna Narloch, •	

ul. Kołłątaja;
III miejsce: Dominika i Łukasz Topa, •	

ul. Mostnika;
III miejsce: Joanna i Kacper Madej, •	

ul. Słowackiego.
Kategoria: dekoracje świąteczne 

okien i balkonów w domach jedno- 
i wielorodzinnych:

I miejsce: Beata i Tadeusz Kaweccy, •	
ul. Kusocińskiego;

II miejsce: Henryk Teclaf, ul. Kuso-•	
cińskiego;

III miejsce: Barbara i Piotr Gołę-•	
biewscy, ul. Ofiar Grudnia;

III miejsce: Teresa Szimichowska, os. •	
Kaszubskie.

Źródło: UM Wejherowofo
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Obecnie maseczki można odebrać w ratuszu od dy-
żurnego Straży Miejskiej. Od 14 lutego br. maseczki 
ochronne dystrybuowane są także w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej, Miejskiej Bibliotece Publicznej 
oraz w Wejherowskim Centrum Kultury.
Jak informuje zastępca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz miasto Wejherowo otrzymało z Rządowej 
Agencji Rezerw Strategicznych maseczki ochronne 
po 5. sztuk na każdego mieszkańca. Każdy kto jest 
zainteresowany, może się w nie zaopatrzyć, co wynika 
z troski o siebie i innych.
- Póki obowiązuje nakaz noszenia maseczek np. skle-
pach wielkopowierzchniowych, w pomieszczeniach 
zamkniętych czy w komunikacji publicznej, trzeba się 
do tego stosować – mówi Zenon Hinca, komendant 
Straży Miejskiej w Wejherowie dodając, że oprócz 
dystrybucji maseczek mieszkańcom do ręki, zostały 
one przekazane wybranym placówkom publicznym 
m.in. Kuchni św. Franciszka z uwagi na to, że tam 
przychodzą osoby bezdomne, o których też trzeba 
pamiętać.
Źródło: UM Wejherowo

możNa pobRać 
daRmowe maseczKi 
ocHRoNNe
wejHeRowo | przez dwa dni – w miniony czwartek 
i piątek, 10 i 11 lutego br. wejherowska straż miejska 
prowadziła przed ratuszem akcję bezpłatnego rozda-
wania maseczek ochronnych mieszkańcom.

fot. UM Wejherowo
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Rady na kocie 
odpady

Puszka po karmie dla kotów – wyrzuć do pojem-
nika na metale i tworzywa sztuczne (nie musisz jej 
myć, puszka powinna być opróżniona).
Saszetka po karmie dla kotów – wyrzuć do pojem-
nika na metale i tworzywa sztuczne (przed wyrzu-
ceniem opróżnij z zawartości). Sprawdź na opako-
waniu czy jest znak recyklingu jeśli go brak, wrzuć 
opakowanie do odpadów zmieszanych.
Resztki karmy dla kotów – wyrzuć do pojemnika 
na odpady zmieszane. Nie wrzucaj produktów po-
chodzenia zwierzęcego do pojemnika na bio ku-
chenne.
Ceramiczna miska dla kota – wyrzuć do pojemni-
ka na odpady zmieszane.
Plastikowa lub metalowa miska dla kotów – wyrzuć 
do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.
Plastikowe zabawki dla kotów (bez elektroniki 
i baterii) – wyrzuć do pojemnika na metale i two-
rzywa sztuczne.
Gumowe i sylikonowe zabawki dla kotów, pluszaki, 
piórka – wyrzuć do pojemnika na odpady zmie-
szane.
Zabawki dla kotów z elektroniką – wrzuć do po-
jemnika na elektrośmieci lub zanieś do punktu 
PSZOK. Wyjmij baterie- wrzuć je do pojemnika na 
baterie lub zanieś do PSZOK.
Tekturowe drapaki dla kotów – wyrzuć do pojem-
nika na papier.
Klasyczne drapaki dla kotów – jeśli jest mały to 

wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane, jeśli 
jest duży zanieść do punktu PSZOK lub wystaw 
w terminie odbioru gabarytów w miejscu do tego 
przeznaczonym.
Legowiska dla kotów – jeśli jest mały to wyrzuć do 
pojemnika na odpady zmieszane, jeśli jest duży to za-
nieść do punktu PSZOK lub wystaw w terminie od-
bioru gabarytów w miejscu do tego przeznaczonym.
Foliowe/plastikowe opakowanie po żwirku dla ko-
tów – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa 
sztuczne.
Papierowe opakowanie po żwirku dla kotów – wy-
rzuć do pojemnika na papier.
Plastikowa łopatka do żwirku – wyrzuć do pojem-
nika na metale i tworzywa sztuczne.
Metalowa łopatka do żwirku – wyrzuć do pojemni-
ka na metale i tworzywa sztuczne.
Plastikowa kuweta dla kotów – wyrzuć do pojem-
nika na metale i tworzywa sztuczne.
Odchody kota – wyrzuć do pojemnika na odpady 
zmieszane. Nie wyrzucamy do toalety ŻADNEGO 
rodzaju żwirku, nawet jeśli na opakowaniu produ-
cent umieścił taką informację. Kocich odchodów 
nie wolno wyrzucać również do kompostownika 
ani ogródka. Może to być niebezpieczne dla zdro-
wia ludzi.
Same odchody (bez żwirku) możesz wyrzucić do 
toalety.
Źródło: ZUK Wejherowo/fb

WEjhERoWo | Dzień kota już za nami, ale o pupila trzeba dbać codziennie 
a za tym idą odpady, które w tym czasie wytwarzamy. ZUK Wejherowo na tą 
okazję przygotował podpowiedzi, jak segregować przedmioty codziennego 
użytku naszych kotów.
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Co gorsze świadomość zagrożenia, jakie powo-
duje uwalnianie do atmosfery toksycznych związ-
ków wydzielanych w trakcie spalania śmieci w do-
mowych piecach i kotłach jest zatrważająco niska. 
To o tyle dziwne, iż wyrzucanie śmieci np. do lasów 
bulwersuje opinię publiczną, natomiast dla spala-
nia śmieci umiemy znaleźć usprawiedliwienie. 

Szacuje się, że każdego roku do naszych pieców 
trafia od 0,5 do 1 mln ton odpadów bytowych. Wi-
dać wyraźnie, że najczęściej jest to sposób na po-
zbycie się śmieci połączony z brakiem świadomości 
skutków zdrowotnych takiego zachowania lub też 
efekt zwykłego przyzwyczajenia. Skutki zdrowotne 
takiego procederu są zatrważające.

Podczas spalania odpadów do powietrza emito-
wane są bardzo toksyczne i rakotwórcze substancje 

takie jak dioksyny i benzo(a)piren. Województwo 
pomorskie od lat przoduje w niechlubnych staty-
stykach liczby zachorowań na nowotwory. Znacz-
na część nowotworów ma podłoże środowiskowe, 
a więc powodowana jest także przez oddychanie 
zanieczyszczonym powietrzem.

Dlatego nie należy w żaden sposób usprawie-
dliwiać spalania odpadów i zgłaszać odpowied-
nim służbom uzasadnione przypadki podejrzenia 
spalania śmieci. Taka postawa nie jest formą do-
noszenia, ale przejawem troski o zdrowie i dobro 
wspólne, jakim jest czyste powietrze. Podejrzenie 
spalania odpadów należy zgłaszać do straży miej-
skiej/gminnej, a w przypadku braku straży do 
urzędu gminy.

Źródło: Wejherowski Alarm Smogowy/fb
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Problem spalania odpadów 
w domowych piecach
PoWiat | Spalanie odpadów w domowych paleniskach to wykroczenie. Niestety wiedza o tym nie 
należy do powszechnych. 



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 18 lutego 2022 11

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o

Podnoszenie jakości życia w Wejhero-
wie wymaga kompleksowego podej-
ścia do mieszkalnictwa. Jak podkreśla 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. rozwoju miasta, ramach 
kompetencji, które posiada gmina, 
głównym celem polityki mieszkanio-
wej, jest nie tylko zaspokajanie potrzeb 
najbardziej potrzebujących mieszkań-
ców poprzez budowę nowych mieszkań 
komunalnych, ale także podniesienie 
jakości zamieszkiwania w istniejących 
budynkach.

RemoNty w RamacH 
Rewitalizacji ŚRódmieŚcia
Efekty projektu Rewitalizacji Śródmie-
ścia Wejherowa dotowanego ze środ-
ków unijnych widoczne są już w wie-
lu miejscach. Miasto przygotowując 
i koordynując program rewitalizacyj-
ny doprowadziło wspólnie z miesz-
kańcami do tego, że w ubiegłym roku 
odnowione zostały kolejne wejherow-
skie budynki należące do wspólnot 
mieszkaniowych. Korzyści z remontu 
czerpią zarówno wspólnoty, jak i mia-
sto. Budynki nadszarpnięte przez czas 
zyskują nowe dachy, izolacje i elewa-
cje, co poprawia ich stan techniczny 
i estetykę. Poprawia się zagospodaro-
wywanie otoczenia, podwórek. Zysku-
je na tym również wizerunek Wejhe-
rowa. Po drugie termomodernizacja 
- ocieplenie i podniesienie zdolności 
izolacyjnych budynku, to oszczęd-
ności w kosztach eksploatacji, a więc 
zysk w portfelu każdego mieszkańca. 
Wspólnoty mieszkaniowe, które są 
partnerami w projekcie rewitalizacyj-
nym „Rewitalizacja Śródmieścia Wej-
herowa”, zostały wyłonione w drodze 
otwartego konkursu. Każda wspólno-
ta przystępując do konkursu musiała 
przedstawić zakres prac, który za-
mierzała zrealizować. Aby skorzystać 
z dofinansowania unijnego, wspól-
noty musiały dysponować wkładem 
własnym.

WM Wałowa 18 i 18A - wykonano •	
m.in. remont elewacji (północnej, po-
łudniowej, zachodniej), remont dachu 
oraz izolację ścian fundamentowych 
wraz z robotami.

WM Dworcowa 1 – wykonano re-•	
mont elewacji budynku (ściana połu-
dniowa i zachodnia) oraz utwardzenie 
terenu wokół budynku mieszkalnego.

WM Pucka 9 - zrealizowany został •	
remont elewacji budynku mieszkalnego 
(ściana wschodnia i południowa). 

WM Strzelecka 17 - zrealizowany •	
został remont elewacji polegający na 
wykonaniu  izolacji poziomej i pio-
nowej fundamentów, remont klatki 
schodowej obejmujący wyremonto-
wanie drzwi wejściowych do budyn-
ku, remont dachu oraz zagospodaro-
wanie terenu.

WM Hallera 19 - w trakcie realizacji. •	

teRmomodeRNizacja 
wieloRodziNNycH budyNKów 
KomuNalNycH
W Wejherowie trwa realizacja projektu 
obejmującego modernizację 14 budynków 
komunalnych, na który władze Wejherowa 
zdobyły dofinansowanie unijne. Dla lo-
katorów tych kamienic oznacza to niższe 
rachunki za ogrzewanie, a dla ogółu miesz-
kańców Wejherowa - mniejszą emisję za-
nieczyszczeń. W ramach termomoderniza-
cji wykonywane były m.in. remont dachu, 
docieplenie ścian zewnętrznych budynku, 
poddasza, stropu piwnic oraz fundamen-
tów. Wymienione zostały wszystkie okna, 
drzwi do lokali mieszkalnych oraz drzwi 
wejściowe. Oczywiście poprawia się este-
tyka budynków.

ul. Kalwaryjska 2A (6 lokali)•	
ul. Reformatów 13 i 13A (11 lokali)•	
ul. Kopernika 22 (4 lokale mieszkalne •	

i 1 lokal użytkowy) – trwa termomoder-
nizacja tej kamienicy.

dofiNaNsowaNie RemoNtów 
zabytKowycH KamieNic
Miasto Wejherowo od piętnastu lat kon-
sekwentnie finansowo wspiera renowa-
cję zabytkowych obiektów. Kamienice, 
obiekty sakralne i użyteczności publicz-
nej dzięki miejskim dotacjom nie tylko 
odzyskują dawny blask, ale również po-
prawia się ich stan techniczny.
Dotacje na sfinansowanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru i do gminnej ewidencji za-
bytków w 2021 r. otrzymały z budżetu 
miasta m.in. budynki mieszkalne WM 
Wałowa 18 i 18A i WM Hallera 19 ( 
w trakcie realizacji). Bez tego dodatko-
wego wsparcia z budżetu miasta rewita-
lizacja tych budynków byłaby niemożli-
wa ze względu na bardzo wysoki koszt 
związany ze stanem nieruchomości 
i wymogami konserwatorskimi.

RemoNty w mieszKaNiacH 
KomuNalNycH
Każdego roku miasto przeprowadza 
i finansuje remonty oraz modernizacje 
w mieszkaniach należących do miasta. 
W 2021 r. zrealizowano m.in. remont 
4 lokali mieszkalnych, remont części 
wspólnych w budynku przy ul. Refor-
matów 13/13a oraz remont dachów. 
Przeprowadzono również remont insta-
lacji wewnętrznej sanitarnej wraz z wy-
mianą studni kanalizacyjnych i separa-
torów w lokalach użytkowych.
Ponadto miasto wnosi wkład do fun-
duszu remontowego we wspólnotach 
mieszkaniowych, których jest członkiem 
w związku posiadaniem tam mieszkań 
komunalnych. W 2021 roku była to 
łącznie kwota ponad 1,1 mln zł dla 117 
wspólnot mieszkaniowych, które za te 
środki przeprowadzają remonty we wła-
snym zakresie.
Źródło: UM Wejherowo

Stan budynków i lokali 
mieszkalnych ulega stałej poprawie

WEjhERoWo | Remonty zabytkowych kamienic, rewitalizacja budynków wspólnot mieszkaniowych termomodernizacja budynków komunalnych, re-
monty w mieszkaniach komunalnych - to zadania zrealizowane w 2021 roku w zakresie polityki mieszkaniowej. W miarę posiadanych środków miasto 
stara się dbać o budynki i lokale mieszkalne nie tylko komunalne, ale także pomagać wspólnotom mieszkaniowym. Pozyskuje na ten cel środki unijne.

WM Wałowa 18 i 18A WM Wałowa 18 i 18A

WM Dworcowa 1 WM Dworcowa 1 

WM Pucka 9 WM Pucka 9

WM Strzelecka 17 WM Strzelecka 17

WM Hallera 19 WM Hallera 19
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Niecodzienne zgłoszenie o leżącej na ławce młodej 
kobiecie otrzymała w dniu 14 lutego około godziny 19:50 
Straż Miejska. Anonimowy rozmówca wskazał miejsce, 
w którym dziewczynka zaniemogła. Wysłany na miejsce 
zdarzenia patrol zgłoszenie potwierdził, iż w parkowej 
altanie, pomimo niskiej temperatury leżała młoda wyraź-
nie nietrzeźwa dziewczyna. Miała problemy z podaniem 
swoich danych osobowych oraz z utrzymaniem równo-
wagi. Wyczuwalna była od niej silna woń alkoholu. Na 
miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało 
nieletnią do szpitala. O całym zdarzeniu powiadomiono 
również ojca dziewczyny. Teraz sprawa nieletniej trafi 
do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.
Źródło: sm.wejherwo.pl

pijaNa spała w paRKu
wejHeRowo | anonimowy rozmówca zgłosił, że w par-
ku na ławce leży przytomna kobieta, a wieczór tego 
dnia był chłodny. strażnicy po przyjeździe na miejscu 
wyczuli od niepełnoletniej alkohol.

fot. sm.wejherowo.pl

Policjanci kryminalni z Wejherowa pracując nad 
zgłoszonymi sprawami włamań do kasetek na myj-
niach samochodowych, do których doszło w ostat-
nim czasie w Wejherowie, ustalili i zatrzymali na 
terenie jednego z mieszkań w Wejherowie 24-latka. 
Mężczyzna był zaskoczony widokiem funkcjonariu-
szy, ponieważ ukrywał się u znajomych i nie spodzie-
wał, że tam zostanie zatrzymany. W ostatnim mo-
mencie przed zatrzymaniem, próbował jeszcze ukryć 
się za drzwiami. Został zatrzymany i doprowadzony 
do wejherowskiej komendy. Policjanci przesłucha-
li mężczyznę do dwóch kradzieży z włamaniem. 
Sprawca usłyszał dwa zarzuty. Został już przewiezio-
ny do aresztu śledczego, w którym odbędzie wcze-
śniej zasądzone kary pozbawienia wolności na okres 
łączny ponad 2 lat i 7 miesięcy.

Kradzież z włamaniem jest przestępstwem, za które 
grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Wejherowo

Schował się za drzwiami
WEjhERoWo | Kryminalni pracując nad sprawami kradzieży z włamaniem ustalili i zatrzymali sprawcę. 
Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie. Ponadto był poszukiwany dwoma listami gończymi.
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O tym jak dotkliwe są grzywny nakładane w drodze mandatów kar-
nych przekonał się w ostatnim czasie 46-latek zatrzymany do kontroli 
drogowej przez policjantów ruchu drogowego w Czymanowie na ul. 
Energetyków. Mężczyzna został skontrolowany, ponieważ jak ujawni-
li policjanci, kierowca audi przekroczył prędkość o ponad 30 km/h 
w miejscu, gdzie obowiązywała pięćdziesiątka. Zgodnie z nowym ta-
ryfikatorem, został ukarany mandatem karnym w wysokości 800 zł. 
Ponadto policyjnemu urządzeniu trucam, nie umknęła sytuacja wy-
przedzania przez tego kierującego na przejściu dla pieszych. Drugi 
mandat, który otrzymał 46-latek został nałożony w wysokości 1500 zł 
za wyprzedzanie na przejściu.

Łącznie kierowca audi otrzymał dwa mandaty w łącznej wysokości 
2300 zł oraz 16 punktów karnych (6 za przekroczenie prędkości i 10 za 
wyprzedzenie na przejściu dla pieszych).

Źródło: KPP Wejherowo

Wieczorem około godziny 19:00 dzielnicowi z Komendy Powiatowej 
Policji w Wejherowie, podczas obchodu rejonu, zatrzymali poszuki-
wanego mieszkańca gminy Wejherowo.  44-latek ma do odbycia karę 
6 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna poszukiwany był na 
podstawie nakazu poszukiwania. Dzisiejszą noc spędził w policyjnym 
areszcie. Dziś został przewieziony do aresztu śledczego, w którym spędzi 
najbliższe pół roku, z uwagi na zasądzoną wobec niego wcześniej karę 
pozbawienia wolności.

Także policjanci w Rumi zatrzymali poszukiwanego 45-latka. W tym 
przypadku mężczyzna spędzi prawie 10 miesięcy w więzieniu. Rów-
nież w Redzie policjanci zatrzymali 35-latka, który też był poszukiwany 
w celu odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Jeden z zatrzymanych poszukiwanych mężczyzn już wczoraj został 
przewieziony do aresztu śledczego, natomiast dziś pozostali dwaj za-
trzymani również zostaną przetransportowany do aresztu, gdzie odbędą 
kary pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Wejherowo

Złapany na 
gorącym uczynku

Trzej poszukiwani 
złapani

WEjhERoWo | Policjanci z drogówki zatrzymali kierowcę, który przekro-
czył prędkość o ponad 30 km/h oraz wyprzedzał na przejściu dla pieszych. 
Za popełnione wykroczenia otrzymał dwa mandaty i punty karne.

WEjhERoWo | Dzielnicowi z Wejherowa zatrzymali poszukiwanego 
mężczyznę. 44-latek już trafił do aresztu śledczego. Ponadto policjanci 
z Redy i Rumi także zatrzymali dwóch poszukiwanych mężczyzn.

Podczas służby policjanci z Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie 
prowadzili kontrole prędkości na terenie trzech miast 
w naszym powiecie. Czterej kierowcy utracili prawa 
jazdy za znaczne przekroczenia prędkości oraz zostali 
ukarani mandatami, zgodnie z nowym taryfikatorem.
W Redzie patrol ruchu drogowego na ul. Gdańskiej 
zatrzymał do kontroli drogowej kierowcę volkswagena 
golfa, ponieważ na obowiązującej tam 50-tce jechał 
z prędkością 115 km/h. 26-latek nie tylko stracił prawo 
jazdy ale także został ukarany mandatem karnym 
w wysokości 2000 zł. Następnie w Rumi na ul. Sobie-
skiego policjanci zatrzymali kierowcę bmw do kontroli 
drogowej, z powodu przekroczenia prędkości o 60 
km/h. 20letni kierowca jechał 110 km/h na obowiązują-
cej pięćdziesiątce. Kierowca został ukarany mandatem 
w wysokości 1500 zł. Kolejna kontrola drogowa także 
miała miejsce w Rumi na ul. Grunwaldzkiej. Policjanci 
zatrzymali kierowcę samochodu kia stonic. 39-letni 
kierowca otrzymał mandat karny w wysokości 1500 zł. 
Ostatnim kierowcą, który stracił prawo jazdy za znacz-
ne przekroczenie prędkości, był 39-latek kierujący 
volkswagenem passatem w Wejherowie na u. I Brygady 
Pancernej Wojska Polskiego. Mężczyzna jechał 119 
km/h na obowiązującej pięćdziesiątce. Ukarany został 
mandatem karnym w wysokości 2000 zł.
Każdy z zatrzymanych kierowców oprócz utraty prawa 
jazdy na 3 miesiące i otrzymania mandatu, otrzymał 
także po 10 punktów karnych.
Źródło: KPP Wejherowo

maNdaty się posypały 
za pRzeKRoczeNia 
pRędKoŚci
powiat | Na terenie naszego powiatu zatrzymano 
czterem kierowcom prawa jazdy z powodu znacznego 
przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h. dwaj z nich 
zostali ukarani mandatami w wysokości po 2000 zł.

fot. kPP Wejherowo
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Tytuł króla strzelców przypadł Mateuszowi 
Białk (27 goli) z Neopunkt, który wygrał 
klasyfikację z przewagą 12 bramek nad kolej-
nym zawodnikiem.
Po zakończeniu rozgrywek odbyło się uro-
czyste wręczenie pamiątkowych pucharów 
oraz nagród, którego dokonali wójt Gminy 
Wejherowo- Przemysław Kiedrowski oraz 
organizator ligi- radny Wojciech Kuziel. Wójt 
podkreślił, iż bardzo cieszy się, iż turniej 
jest organizowany już kolejny rok z rzędu 
i wpisuje się w kalendarz cyklicznych imprez 
sportowych gminy.

– Od kilku lat dynamicznie rozwijają się 
w naszej gminie klub szkolące dzieci 
i młodzież, ale ilość uczestników takich 
turniejów jak ten, pokazuje że jest także 
duże zapotrzebowanie na imprezy sportowe 
dla dorosłych- zauważył Wójt- Szczególnie 
warte podkreślenia jest to, że także lokalni 
przedsiębiorcy włączają się do wspierania 
sportu, co widać choćby po nazwach drużyn 
uczestniczących w Lidze.
Nagrody zostały ufundowane przez Urząd 
Gminy Wejherowo oraz firmę Porta Bolszewo.
Źródło: UG Wejherowo

NeopuNKt zwycięzcą Halowej ligi 
piłKi NożNej gmiNy wejHeRowo
piłKa NożNa | w ubiegłą sobotę odbyła się ostatnia kolejka Halowej ligi piłki Nożnej 
gminy wejherowo. w rozgrywkach bezkonkurencyjna okazała się drużyna Neopunkt, 
która wygrała swoje wszystkie mecze.

fot. UG Wejherowo

Na 31. Halowych Mistrzostwach Pol-
ski Masters w Lekkiej Atletyce pani 
Iwona i pan Grzegorz dumnie repre-
zentowali nasz powiat stając na dru-
gim miejscu lekkoatletycznego po-
dium. Każde z osobna zdobyło srebro 
w chodzie na 3000 metrów we własnej 
kategorii: K45 i M40.

-Razem z żoną wywalczyliśmy dwa sre-
bra. Jestem bardzo zadowolony z wyni-
ku, zważywszy że dopiero sześć tygodni 
temu wróciłem do treningów po długiej 
przymusowej przerwie i rehabilitacji. 
Trzeba zabrać się do ciężkiej pracy, bo 
kolejne zawody już w kwietniu, a w lipcu 
Mistrzostwa Świata Masters w Tampere. 
Będzie ogień! – napisał na swoim profilu 
Grzegorz Grinholc.

Małżeństwo z Rumi utalentowane jest 
i to nie był ich pierwszy sukces ani za-
pewne ostatni.

Źródło: Grzegorz Grinholc/fb

Rumskie małżeństwo 
z medalami Mistrzostw Polski
LEKKoatLEtYKa | W Toruniu odbyły się 31. Halowe Mistrzostwa Polski Masters w Lekkiej Atletyce. 
Zawody zgromadziły ponad 500 zawodników z całego kraju, w tym reprezentantów Rumi: Iwonę i Grze-
gorza Grinholców. 
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Sporo zmian kadrowych 
u III-ligowca z Gniewina

PiŁKa NoŻNa | W trwającym sezonie III ligi w barwach Stolema Gniewino rozegrał 1050 minut i zdobył 2 gole. I na tym jego dorobek w grze dla 
klubu z Areny Mistrzów się zakończył. To jedna z wielu zmian kadrowych jakie zaszły już w gniewińskim zespole w obecnym okienku transferowym.

Cezarego Bacia, który odszedł z Sto-
lema, nadal będziemy mogli oglądać na 
III-ligowych boiskach. Koszulkę Stole-
ma Gniewino zamienił na – jak poin-
formował w swoich mediach społecz-
nościowych gniewiński klub - Grom 
Nowy Staw, który plasuje się w połowie 
stawki ligi.

Z Gniewinem pożegnali się też inni 
pomocnicy. Mikołaj Hofman został 
wypożyczony do 30 czerwca, do lidera 
klasy okręgowej grupy drugiej Pomeza-
ni Malbork. Aleksander Paluch dostał 
wolną rękę w szukaniu klubu. Fabian 
Kątny, jak i obrońca Szymon Maciołek 
z przyczyn służbowych i osobistych 
zrezygnowali z gry w klubie.

Ze Stolema odszedł też napastnik 
Adam Gross. Wrócił do macierzyste-
go klubu Myśliwiec Tuchomie, gdzie 
dodatkowo pełnił będzie rolę trenera 
zespołów młodzieżowych. Gross w III 
lidze w barwach drużyny z Gniewina 
rozegrał 16. meczów (14 razy wchodził 
z ławki rezerwowych) i zdobył 1 gola.

- Dziękujemy zawodnikom za god-
ne reprezentowanie barw Stolema. 
Bez kilku z nich awans do trzeciej ligi 
nie byłby możliwy. Mają w nim wiel-
ki udział. Wszystkim życzymy sa-
mych sukcesów w życiu zawodowym 
i prywatnym. Dziękujemy – napisał 
w swoich mediach społecznościo-
wych Stolem Gniewino.

Podopieczni trenera Jerzego Ja-
strzębowskiego oprócz zmian ka-
drowych mają też za sobą kilka 
rozegranych sparingów. Stolem 
pokonał Jantar Ustka 9:1, Bytovię 
Bytów 2:1, GTS Mokry Dwór 12:2 
i Wikęd Luzino 3:1. Natomiast 
przegrał z Olimpią Elbląg 2:4 i Ra-
dunią Stężyca 0:4.

Przypomnijmy, że runda wio-
senna w III lidze zainaugurowana 
zostanie w weekend 12/13 marca. 
Stolem podejmie w tej kolejce Po-
goń II Szczecin. Po pierwszej części 
sezonu beniaminek z Gniewina zaj-
muje 13. miejsce z dorobkiem 19. 
punktów. fo
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Po raz kolejny organizatorzy konkursu 
wybrali Najlepszego Sportowca i Trenera 
Roku. Konkurs odbywa się od 28 lat, a od 17 
lat wyboru tego dokonuje kapituła powo-
łana przez burmistrza Rumi. Tegoroczna 
kapituła konkursowa przyznała nagrody 
i wyróżnienia w 13 kategoriach. Jako pierw-
sza oficjalnie ogłoszona została „Sportowa 
osobowość roku 2021”, którą został Paweł 
Muchewicz – trener i właściciel szkoły 
tańca oraz Tanecznego Klubu Sportowego 
Creative Dance Rumia.
Jednak gwoździem programu było ogłosze-
nie „Najlepszego trenera roku 2021”, „Najlep-
szego sportowca roku 2021” i „Drużyny Roku 
2021”. Pierwszą z wymienionych nagród 
otrzymał Mykola Maistruk, trener sekcji 
pływania UKS Tri-Team Rumia, natomiast 
najlepszym sportowcem został Kamil Da-
mentka – pięciokrotny medalista mistrzostw 
Polski w triathlonie, również przedstawiciel 
klubu UKS Tri-Team Rumia. Tytuł najlepszej 
drużyny powędrował do KAMIX ATS Małe 
Trójmiasto.
W pozostałych kategoriach wyróżniono:
SPORTOWIEC MŁODEGO POKOLENIA 2021
Amelia Siedliska, UKS Masta Dance - taniec
Marta Bielecka, UKS Siódemka Rumia - bieg 
na orientację
Zosia Babińska, ATS MT Rumia - tenis 
stołowy
Maja Kwidzińska, KJF Spin on Rolls - rolkar-
stwo
Dominika Budzyńska, RKS Rumia - lekka 
atletyka
Laura Muchewicz i Wojciech Mateja, TKS 
Creative Dance Rumia - taniec
Wiktoria Nowak, KSK Sakura Rumia - karate
Kaja Kulik, UKS Tri-Team Rumia - triathlon
Mateusz Wasilewski, UKS Tri-Team Rumia - 
pływanie i triathlon
Julia Kleihsa, Stowarzyszenie Tańca SPIN 
MOSIR Rumia - taniec
Klaudia Bazychowska, Akademia Piłki Siat-

kowej Rumia - siatkówka
CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ 
ŚRODOWISKA SPORTOWEGO ROKU 2021
Piotr Biankowski - winter swimming, pływa-
nie ekstremalne; jako jedenasty Polak w hi-
storii przepłynął wpław Kanał La Manche
SPORTOWO-ARTYSTYCZNA PROMOCJA 
MIASTA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ 
2021
KSK Sakura Rumia - karate
WYDARZENIE SPORTOWE ROKU 2021
Lekkoatletyczny Mityng Gwiazd, RKS Rumia 
- impreza lekkoatletyczna z udziałem meda-
listów olimpijskich z Tokio
Mistrzostwa Polski w Duathlonie, UKS Tri 
Team Rumia – duathlon, czyli dwie dyscypli-
ny sportu: bieg i jazda na rowerach
NAJLEPSZA SZKOŁA RUMI WE WSPÓŁ-
ZAWODNICTWIE SPORTOWYM 
Szkół podstawowych w kategorii igrzysk 
dzieci w roku szkolnym 2020/2021:
Szkoła Podstawowa nr 9
Szkół podstawowych w kategorii igrzysk 
młodzieży szkolnej w roku szkolnym 
2020/2021:
Szkoła Podstawowa nr 9
Szkół ponadpodstawowych województwa 
pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021:
Powiatowy Zespół Szkół nr 1
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE ZA WYBITNE 
OSIAGNIĘCIA SPORTOWE
Małgorzata Kirszling, KSK Sakura Rumia - 
karate
Radosław Kryś, UKS Tri-Team Rumia - pły-
wanie i triathlon
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE ZA DZIAŁAL-
NOŚĆ SPORTOWĄ NA RZECZ RUMI
Jolanta Król, dyrektor MOSiR Rumia
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE ZA PROMO-
CJĘ MOSiR RUMIA
Zespół juniorski SPINKI 1 ze Stowarzyszenia 
Tańca SPIN MOSiR Rumia
Podczas gali wyróżniono także sponsorów 
rumskiego sportu.

pRzedstawiciele pływaNia i teNisa 
stołowego z wyRóżNieNiami
spoRt | trener w uKs tri-team Rumia mykola maistruk najlepszym trenerem, 
a Kamis ats małe trójmiasto Rumia najlepszym klubem minionego roku. podczas 
gali sportu w Rumi nagrodzeni zostali sportowcy, trenerzy i działacze sportowi za 
odniesione sukcesy w 2021 roku.

fot. MOSiR Rumia
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Przed meczem, wszystkie zespoły z pierwszej ligi 
miały dwutygodniową przerwę od rozgrywek. Mogły 
zatem poświęcić ten czas na poprawę swoich błędów, 
utrwaleniu zagrywek, czy dokładnym rozpracowa-
niu przeciwnika. Wejherowianie ten czas wykorzy-
stali w stu procentach i do meczu z Elblągiem przy-
stąpili z zamiarem odniesienia pewnego zwycięstwa. 
Początek spotkania to szybka bramka dla gości, któ-
ra wyraźnie zaskoczyła gospodarzy. W odpowiedzi 
po dwa celne rzuty oddali Warmbier oraz Jurkiewicz 
z rzutu karnego i Tytani wyszli na prowadzenie (2:1). 
KPR zdołał jeszcze wyrównać w dziewiątej minucie 
meczu (6:6), ale od tego momentu Tytani zaczęli 
budować swoją przewagę. W kolejnych dwunastu 
minutach żółto – czerwoni zdobyli siedem bramek, 
tracąc zaledwie jedną i w dwudziestej drugiej minu-
cie meczu prowadzili już (13:7). Do końca pierw-
szej połowy przewaga wejherowian jeszcze bardziej 
wzrosła i do przerwy gospodarze prowadzili różnicą 
dziesięciu oczek (19:9).
Druga część spotkania również zaczęła się od ata-
ków gospodarzy. Swoje trafienia szybko odnotowali 
Szafrański (2) oraz Sałata (1) i Tytani w trzydzie-
stej czwartej minucie prowadzili już (22:10). Tak 
ogromna przewaga pozwoliła trenerowi Wiconowi 
na częstsze rotowanie składem i wpuszczaniem do 
gry zawodników którzy mniej grali w poprzednich 
spotkaniach. Do końca meczu przewaga Wejhero-
wian nie uległa zmianie i to żółto – czerwoni mogli 
cieszyć się ze zdobycia trzech punktów wygrywa-
jąc z rywalem (34:22). Warto odnotować, że zespół 
z Wejherowa wystąpił w dość sporym osłabieniu 
bowiem w meczu nie wystąpili Radosław i Miko-
łaj Sałata, Michał Przymanowski, Szymon Cholcha, 
Jakub Pohnke i Hubert Koss. Zwycięstwo zatem 

cieszy, tym bardziej, że prawie wszyscy zawodnicy 
z pola zdobywali bramki. Tytani dzięki wygranej 
z Elblągiem, powrócili na czwarte miejsce w lidze.
Wejherowianie wystąpili w składzie: Jurkiewicz (10), 
Warmbier (8), Sałata (5), M. Wicki (3), Szafrański (3), 
Bartoś (2), Bach (1), Rompa (1), Pałkowski (1), Wej-
her, R. Wicki, Klaman, Nowosad, Żyłowski
-Dziękuję przeciwnikom za walkę która była spor-
towa i nie było brzydkich fauli. Cieszę się przede 
wszystkim, że nikt nie odniósł kontuzji. Jestem za-
dowolony z mojej drużyny pod względem założeń 
taktycznych. Zagrali dzisiaj mądrze, z głową i z cha-
rakterem bo tego brakowało ostatnio. Wszyscy za-
wodnicy zagrali z czego jestem zadowolony i każdy 
pokazał się z dobrej strony. Były oczywiście momen-
ty w których gra wymykała się spod kontroli, ale to 
nie przeszkodziło wrócić na właściwe tory. Bardzo 
dobrze zafunkcjonowała obrona oraz kontrataki. 
Dobrze wyszedł też atak pozycyjny. Chciałbym bar-
dzo podziękować naszym kibicom za przybycie, bo 
hala była pełna i słychać było głośny doping, a wia-
domo, że wtedy dużo lepiej nam się gra. - Robert 
Wicon, trener Tytanów Wejherowo.
-Gratuluję gospodarzom wygranego spotkania. 
Nasz zespół zagrał słabo. Przy tak dużej przewadze 
wycofaliśmy się i nie graliśmy praktycznie niczego 
co miało miejsce dwa tygodnie temu w Olsztynie. 
Nie zdobywaliśmy bramek, baliśmy się kontaktu 
i generalnie mówiąc był to tragiczny mecz w na-
szym wykonaniu. Tytani zagrali swoje mocno 
w obronie i w ataku- czego się spodziewaliśmy, dla-
tego zasłużenie wygrali. - Damian Malandy, trener 
KPR Elbląg.
Źródło: Rzecznik prasowy KS TYTANI, Dariusz 
Jankowski

Pewna wygrana 
z Elblągiem
PiŁKa RĘCZNa | Twarda, solidna obrona oraz skuteczna gra w ataku pozwo-
liła odnieść żółto -czerwonym zdecydowane zwycięstwo nad rywalem. Tytani 
Wejherowo, awansowali na czwarte miejsce w lidze.
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