
krajowa czy wojewódzka?

Droga Krajowa nr 6, czyli obecnie główna trasa prowadzą-
ca od Trójmiasta przez Rumię, Redę i Wejherowo w stronę 
Lęborka i Słupska może zostać pozbawiona kategorii „krajo-
wa” i stać się drogą wojewódzką. Samorządowcy z Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego w sprawie krajowej „szóstki” apelują, 
aby nie obniżać kategorii. 
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Punkt szczePień już działa

Od poniedziałku 26 kwietnia br. 
rozpoczął działalność punkt szcze-
pień powszechnych przy Szkole 
Podstawowej nr 8 w Wejherowie, 
który został utworzony w hali 
sportowej przy ul. Nanickiej. 
Pierwszego dnia zaszczepiło się 
ponad 300 osób.
str. 4

Miasto ratuje kasztanowce

W kwietniu Urząd Miasta w Re-
dzie rozpoczął akcję ochrony 
drzew przed niszczącym działa-
niem szrotówka kasztanowco-
wiaczka.  Szkodnik zaatakował 
kasztanowce pospolite rosnące na 
terenie miasta. Władze miasta sta-
rają się uratować te drzewa.
str. 7
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Dlaczego tak się spieszymy ze szczepie-
niami?

Szczepienia to obecnie jedyna skuteczna 
droga do zażegnania pandemii. Im szyb-
ciej uda się zaszczepić około 70 procent 
społeczeństwa, tym szybciej zapewni nam 
to tzw. odporność populacyjną. Szybciej 
zaczniemy wracać do normalnego życia 
i więcej istnień ludzkich uda się uratować. 

Co jest normalną reakcją poszczepienną?
Przyjęcie szczepionki zawsze wywołu-

je reakcje organizmu. Warto pamiętać, 
że na skutek zaszczepienia produkowane 
są przeciwciała i komórki odpornościo-
we, co u niektórych osób wywołuje także 
reakcje układu odporności pod postacią 
odczynów poszczepiennych. Odczyn po 
szczepieniu jest zazwyczaj spodziewaną 
reakcją. Wiele zależy od rodzaju podanej 
szczepionki oraz indywidualnych uwarun-
kowań organizmu. Najczęściej występują 
tzw. odczyny łagodne, w miejscu wkłucia. 
Zazwyczaj w postaci obrzęku czy zaczer-
wienienia. Często także występuje miejsco-
wa bolesność. 

A co z tzw. niepożądanymi odczynami 
poszczepiennymi?

Niepożądany odczyn poszczepien-
ny (NOP) oznacza nasilone reakcje, które 

utrzymują się, zwykle przez kilka dni. Np. 
zaczerwienienie obejmujące całe ramię. 
Rzadziej dochodzi do ogólnych NOP, jak 
gorączka, gorsze samopoczucie, osłabienie. 
Co ważne, miejscowe i ogólne NOP nie są 
przeciwwskazaniem do dalszego szczepie-
nia. Zwykle ustępują samoistnie bez dal-
szych konsekwencji dla zdrowia. Poważne 
odczyny poszczepienne jak omdlenie, za-
burzenie przytomności, bardzo wysoka go-
rączka (40ºC) w ciągu dwóch dni po szcze-
pieniu, wysypka, rumień skórny, drgawki 
zdarzają się bardzo rzadko. Jeśli już, to po-
jawiają się zazwyczaj w ciągu kilku - kilku-
nastu minut po szczepieniu, dlatego zaleca 
się obserwację pacjenta przez pewien czas 
po podaniu szczepionki. Jeśli zauważyli-
śmy coś niepokojącego, nietypowego – po-
winniśmy poinformować lekarza. 

Czy każdy powinien się zaszczepić prze-
ciwko COVID-19?

Zasadniczo każdy, bez względu na to czy 
przechorował COVID-19 czy nie, chyba 
że znajdzie się w grupie, której dotyczy 
przeciwskazanie do szczepień. Powszechne 
szczepienia mają umożliwić szybkie naby-
cie odporności tym, którzy są najbardziej 
narażeni na zakażenie i mogli by cięż-
ko przechorować COVID-19, a to może 
zwiększać ryzyko zgonu. 

Czy powinniśmy się szczepić gdy mamy 
choroby współistniejące?

Bezpieczeństwo i skuteczność szcze-
pionek p/COVID-19, w tym również 
w grupach ryzyka osób z chorobami prze-
wlekłymi, są potwierdzone badaniami kli-
nicznymi. Lista chorób przewlekłych, któ-
re nie są przeciwskazaniem do szczepienia 
przeciw może się zmieniać wraz z nowymi 
dowodami naukowymi oraz informacjami 
instytucji oceniających i dopuszczających 
na rynek kolejne szczepionki przeciwko 
COVID-19. Lista chorób współistnieją-
cych obejmuje: przewlekłe choroby nerek, 
deficyty neurologiczne (np. demencja), 
choroby płuc, choroby nowotworowe, 
cukrzycę, POChP, choroby naczyń mó-
zgowych, nadciśnienie tętnicze, niedo-
bory odporności, choroby układu serco-
wo-naczyniowego, przewlekłe choroby 
wątroby, otyłość, choroby związane z uza-
leżnieniem od nikotyny, astma oskrzelo-
wa, talasemia, mukowiscydoza, anemia 
sierpowata. Pacjenci, u których występują 
ww. choroby, mogą zgłosić się do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą 
o wystawienie e-skierowania niezależnie 
od grupy wiekowej.

A przyjmowane leki mogą być przeciw-
skazaniem do zaszczepienia?

Nie, systematyczne przyjmowanie leków 
z powodu chorób przewlekłych nie jest 
przeciwwskazaniem do szczepienia.

Czy szczepienia w ciąży są bezpieczne 
i co z matkami karmiącymi?

Okresy ciąży i laktacji nie są wymienione 
w przeciwwskazaniach podanych w Cha-
rakterystykach Produktów Leczniczych 
zarejestrowanych szczepionek mRNA 
przeciw COVID-19. Aktualnie nie ma jed-
nak informacji na temat bezpieczeństwa 
i skuteczności szczepionek u kobiet w cią-
ży i karmiących piersią. Dlatego eksperci 
m.in. Amerykańskiego Centrum Ochrony 
i Zapobiegania Chorób (CDC) i zespołu 
ds. Szczepień (ACIP) pozostawiają decy-
zję o szczepieniu kobiecie, po konsultacji 
z lekarzem. Chodzi o analizę korzyści i ry-
zyka oraz stopnia narażenia na zakażenie 
SARS-COV-2 (grupy objęte priorytetem 
to pracownice ochrony zdrowia i matki 
wcześniaków przebywających w szpitalu). 
Badania nie wykazy szkodliwego wpływu 
na ciążę, rozwój płodu, poród lub rozwój 
po urodzeniowy. Dodatkowo mechanizm 
działania szczepionek mRNA pokazuje, że 
jest to jeden z najbezpieczniejszych rodza-
jów szczepionek. 

Czy szczepionki zawierają wirusy? Czy 
mogą one zaszkodzić szczepionym?

Żadna ze szczepionek dostępnych na 
rynku nie zwiera żywego wirusa. Infor-
macje o ich składzie znajdują się w opi-
sie produktu. Szczepionki na COVID-19 
możemy podzielić na trzy rodzaje: szcze-
pionki mRNA, w których wykorzystuje 
się sekwencję kwasu RNA, szczepionki 
wektorowe bazujące na fragmentach (po-
zbawionych zakaźności) innych wirusów, 
a także szczepionki podjednostkowe, 
które w swoim składzie zawierają oczysz-

czone białka wirusowe. Polska podpisała 
umowy na zakup pięciu różnych szcze-
pionek, w tym trzech szczepionek mRNA 
(marki Pfizer/BioNTech, Moderna oraz 
CureVac), a także dwóch szczepionek 
wektorowych (marki Astra Zeneca oraz 
Janssen Pharmaceutica NV). 

Czy osoba, która chorowała na COVID, 
powinna się zaszczepić? Jeśli tak, to 
kiedy?

Według amerykańskiego Centrum 
Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) 
i PHE (Public Health England) przeby-
cie choroby nie jest przeciwwskazaniem 
do szczepień. W miarę uzyskiwanej wie-
dzy o wirusie SARS-CoV-2 wielokrotnie 
zmieniano rekomendacje dotyczące czasu 
szczepienia ozdrowieńców. Od 11.03.2021 
r. reguluje to rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 26 lutego 2021 r. Osoby, które 
przebyły chorobę, są szczepione nie wcze-
śniej niż 3 miesiące od dnia pozytywnego 
testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. 
Nie dotyczy to osób w stanach zwiększają-
cych ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-
19 m.in. : dializowanych z powodu prze-
wlekłej niewydolności nerek, z chorobą 
nowotworową, u których od 2020 roku 
prowadzono leczenie chemioterapią lub 
radioterapią, poddawanych przewlekłej 
wentylacji mechanicznej, po przeszcze-
pach komórek, tkanek i narządów, u któ-
rych prowadzono leczenie immunosupre-
syjne, u których diagnozowano chorobę 
nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia, 
lub zakwalifikowano do leczenia chemio-
terapią lub radioterapią ale nie rozpoczęto 
leczeni czy oczekujących na przeszczep.

Czy można zachorować na COViD po 
podaniu szczepionki? 

Szczepionki na COVID-19 nie działają 
od razu po podaniu. Nie zapewniają też 
100 proc. ochrony przed zakażeniem ko-
ronawirusem. W związku z tym istnieje 
ryzyko, że pomimo przyjęcia któregoś 
z preparatów, zachorujemy. Poza scena-
riuszem, że dojdzie do zakażenia przed 
podaniem lub po podaniu pierwszej daw-
ki, po podaniu obu dawek szczepionki 
(w przypadku preparatów dwudawko-
wych), może także dość do zachorowania 
przed wytworzeniem pełniej odporności 
po szczepieniu. Są już wyniki badań, które 
wskazują że przebieg zachowania na CO-
VID-19 u osób zaszczepionych, może być 
znacznie łagodniejszy niż w przypadku 
tych, które nie przyjęły preparatu. 

Dlaczego szczepionki powstały tak szyb-
ko i czy w związku z tym są wystarczająco 
dobrze przebadane i bezpieczne?

W odróżnieniu od tradycyjnych szcze-
pionek szczepionki mRNA mogą mieć 
krótszy okres produkcyjny. To efekt tego, 
że zamiast wstrzykiwać białka wirusowe, 
nasz organizm wykorzystuje instrukcje 
do samodzielnego ich tworzenia. W skró-
cie, nowoczesna technologia szczepionki, 
pozwala także stosować szybszą techno-
logię produkcji. Za dopuszczenie do ob-
rotu szczepionek pandemicznych odpo-
wiada Komisja Europejska, po uzyskaniu 

pozytywnej rekomendacji Komitetu ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych 
u Ludzi (CHMP). Prace nad szczepion-
kami p/COVID-19 były wspierane przez 
szereg mechanizmów międzynarodo-
wych, przyspieszających proces dopusz-
czania do obrotu. 

Czy to prawda, ze AstraZeneca jest gor-
szą szczepionką?

Dopuszczone i wykorzystywane w Pol-
sce do szczepień p/COVID-19 są różne 
preparaty. Trudno mówić o tym, któ-
ra szczepionka jest lepsza lub gorsza. 
Szczepionki firm Pfizer/BioNTech i Mo-
derna to szczepionki oparte na techno-
logii mRNA wymagające szczególnych 
warunków przechowywania. Szczepionka 
firmy AstraZeneca, podobnie jak Johnso-
n&Johnson, to szczepionka wektorowa, 
która jest mniej wymagająca jeżeli chodzi 
o warunki termiczne. To różne produkty 
lecznicze, które łączy jednak to, że są bez-
pieczne i skuteczne. 

Czym jest płyn z którego w większości 
składa się szczepionka?

W skład szczepionek wchodzą antygeny, 
substancje pomocnicze, substancje wystę-
pujące w ilościach śladowych będące po-
zostałościami po procesie produkcyjnym 
oraz… woda. Skład poszczególnych szcze-
pionek p/COVID-19 określają producenci 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego. 

Czy szczepionka może powodować np. 
autyzm, zakrzepicę, trombocytozę lub 
inne ciężkie choroby?

Nie ma rzetelnych badań naukowych, 
potwierdzających czy nawet uprawdopo-
dabniających teorie, że jakakolwiek szcze-
pionka, może powodować takie choroby. 
Są za to wyniki wiarygodnych badań, które 
obalają tego typu twierdzenia. Podstawo-
wym wymogiem każdego produktu leczni-
czego jest jego bezpieczeństwo sprawdzane 
w ramach wieloetapowych badań. 

Czy za kilka lub kilkanaście lat szczepie-
nie może okazać się szkodliwe, mogą po-
jawić się jakieś skutki uboczne? 

Teorie spiskowe, szerzone przez zago-
rzałych przeciwników szczepień istnieją, 
ale trudno dawać im obecnie wiarę. Szcze-
pionki i inne produkty lecznicze są pod-
dawane wnikliwym procesom weryfiku-
jącym ich bezpieczeństwo. Na przestrzeni 
ostatniego stulecia szczepienia uratowały 
miliony istnień ludzkich i spowodowa-
ły, że ludzie na długo zapomnieli o tra-
gicznych w skutkach epidemiach, które 
dziesiątkowały społeczeństwa. Nie ma 
obecnie żadnych podstaw aby twierdzić, 
że w przypadku przyszłych efektów szcze-
pień p/COVID-19 będzie inaczej. Oczy-
wiście, że mamy do czynienia z wirusem 
znanym od niedawna, i że w rekordowym 
czasie wprowadzono na rynek szczepion-
ki. Nie może być to jednak podstawą do 
szczerzenia fake newsów o szkodliwości 
tych produktów, które mają ściśle określo-
ny reżim produkcji. Twierdzenia, że mogą 
przynieść negatywne skutki dla zdrowia 
w długim okresie czasu są bezpodstawne.

Nie bójmy się szczepień!
Wokół szczepień przeciwko SARS-COV-2 narosło wiele mitów, plotek i półprawd. Tymczasem lekarze i naukowcy są zgodni: obecnie jedynie powszechne 
szczepienia pozwolą opanować pandemię. Potwierdzają to dane z krajów, w których zaszczepiono już około ¾ społeczeństwa – zachorowalność w tych 
krajach znacząco spadła, można też było odwołać większość ograniczeń. O tym, czy powinniśmy bać się szczepionek rozmawiamy z Tomaszem Augusty-
niakiem, zastępcą dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
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„NIE” dla obniżenia 
kategorii drogi
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W związku z rządowymi planami dotyczący-
mi pozbawienia drogi krajowej nr 6 kategorii 
drogi krajowej, włodarze Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego – Wejherowa, Redy i Rumi wy-
stąpili z apelem do Andrzeja Adamczyka Mi-
nistra Infrastruktury, o pozostawienie drogi na 
odcinku Gdynia-Lębork, jako drogi krajowej. 
Budowa Trasy Kaszubskiej połączona z obniże-
niem rangi omijanego odcinka drogi krajowej 
nr 6, doprowadzi do wykluczenia transporto-
wego Małego Trójmiasta Kaszubskiego i pół-
nocnego regionu Kaszub z aktywnego udziału 
w życiu gospodarczym kraju. 

W związku z trwającą budową Trasy Ka-
szubskiej, do końca 2021 r. przewidywana jest 
zmiana kategorii drogi krajowej nr 6 - prze-
biegającej przez Małe Trójmiasto Kaszubskie 
- na drogę kategorii niższego rzędu. Jak pod-
kreślają samorządowcy, „szóstka” stanowi klu-
czowy element krajowego układu drogowego. 
Umożliwia ona dostępność dla około 200 ty-
sięcy mieszkańców z powiatu wejherowskiego 
i puckiego m.in. z Międzynarodowym Portem 
Lotniczym w Gdańsku. Droga ta w dotych-
czasowym przebiegu, łącznie z linią kolejową 
rangi krajowej nr 202, tworzy aktualnie, istot-
ny z punktu widzenia potrzeb mieszkańców 
powiatu wejherowskiego, ale również północ-
nej części województwa pomorskiego, element 
drogowo–kolejowego pasa komunikacyjnego, 
zapewniającego kompleksową obsługę i scala-
jącego funkcjonalnie obszar północnej części 
Aglomeracji Trójmiasta. 

Samorządowcy Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego wskazują, że realizacja Trasy Kaszub-
skiej to rozbudowa krajowego transportu dro-
gowego na obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej. 
Dlatego wspólnie z gminami sąsiednimi po-
dejmują szereg inwestycji w zakresie rozwoju 
alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych, 
które uzupełniają funkcję sieci dróg krajowych 
tworząc spójny układ komunikacyjny. Faktem 
podkreślającym istotną rangę drogi krajowej 
nr 6 są inwestycje podjęte i realizowane przez 
miasta: Wejherowo, Redę i Rumię w zakre-

sie węzłów integracyjnych, przesiadkowych 
w Rumi, Redzie i Wejherowie. 

Za pozostawieniem „szóstki” w randze dro-
gi krajowej przemawia wiele ważnych argu-
mentów:

- Planowana budowa i eksploatacja elektrow-
ni jądrowej w powiecie wejherowskim (w przy-
padku wyboru lokalizacji Lubiatowa-Kopalina) 
lub przy granicy z powiatem wejherowskim 
(w przypadku wyboru lokalizacji Żarnowiec).
Do jej istnienia i podniesienia poziomu bez-
pieczeństwa w projektowanym największym 
w Polsce węźle energetycznym niezbędna jest 
droga krajowa nr 6 z obecnym przebiegiem, 
obsługującym czwarty pod względem liczby 
mieszkańców w Polsce powiat ziemski. 

- Pas nadmorski jako ważny ośrodek tury-
styczny w kraju 

Pas nadmorski, z półwyspem Helskim to 
jeden z głównych ośrodków turystycznych 
w Polsce. Istotne jest utrzymanie połączenia 
drogowego wysokiej kategorii (krajowej oraz 
wojewódzkiej) do tak ważnego nadmorskiego 
obszaru turystycznego. Aby dojechać do drogi 
wojewódzkiej nr 216 prowadzącej na Półwysep 
Helski z południa Polski trzeba wykorzystać 
odcinek drogi krajowej nr 6 w obecnym prze-
biegu i nie ulegnie to zmianie po wybudowaniu 
Trasy Kaszubskiej. 

- Budowa integracyjnych węzłów przesiad-
kowych

W Wejherowie zrealizowano w zakresie dro-
gowym węzeł przesiadkowy rangi metropoli-
talnej, bezpośrednio oparty o węzeł drogowy 
na drodze krajowej S6 i bezkolizyjny przejazd 
drogowy pod linią kolejową nr 202, uwzględ-
niający plany rozbudowy linii 202. Węzeł Wej-
herowo w pełni zacznie działać po realizacji 
inwestycji w części kolejowej, pozostającej 
w gestii inwestora, jakim jest PKP PLK S.A. 

- Wzmacnianie rangi i funkcji miast jako 
krajowych, regionalnych i subregionalnych 
biegunów wzrostu (np. poprzez deglomera-
cje funkcji oraz wsparcie rozwoju usług pu-
blicznych), 

- Sprawne i bezpieczne powiązania trans-
portowe obszarów słabszych z ośrodkami 
dynamicznego wzrostu. 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin 
„Małe Trójmiasto Kaszubskie” – prezes sto-
warzyszenia Arkadiusz Kraszkiewicz, zwró-
cił się z prośbą do Starosty Gabrieli Lisius, 
o zorganizowanie spotkania posłów i samo-
rządowców, których samorządy położone są 
przy drodze krajowej nr 6. Podczas spotkania 
włodarze mogliby wypracować wspólne we-
zwanie skierowane do Ministra Infrastruk-
tury o pozostawienie drogi krajowej nr 6 
w obecnym zarządzie Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad.

O komentarz poprosiliśmy wejherowskiego 
radnego Mariusza Łupinę – koordynatora 
akcji społecznej ZRYW NA ŚMIECHOWIE, 
o której pisaliśmy m.in. w zeszłym tygodniu. 
Celem akcji jest finansowe wsparcie ze stro-
ny rządu dla budowy bezkolizyjnego Węzła 
Zryw z tunelem w Śmiechowie na drodze 
krajowej nr 6.

- Jeśli to jest prawda i tak się stanie, może 
oznaczać m.in. brak inwestycji Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która 
przestanie zarządzać krajową „szóstką”. Dla-
tego musimy wzmocnić naszą akcję ZRYW 
NA ŚMIECHOWIE, aby pokazać że - nieza-
leżnie jakiej kategorii będzie „szóstka” i kto 
będzie za nią odpowiadał - społeczeństwo 
oczekuje od rządu pomocy w budowie Węzła 
Zryw z tunelem. – podkreśla radny Mariusz 
Łupina - Nam jest wszystko jedno, czy do 
budowy tunelu dołoży się jeszcze General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
która w obecnie w imieniu polskiego rządu 
zarządza „szóstką”, czy bezpośrednio zrobi 
to rząd np. w ramach Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, o którym bardzo chętnie mówi 
Premier Mateusz Morawiecki. Skoro jest taki 
fundusz i są takie możności musimy walczyć 
o te pieniądze! Zachęcamy do podpisania pe-
tycji, to leży w naszym wspólnym interesie!
/raf/

POWIAT | Apel samorządowców Małego Trójmiasta Kaszubskiego w sprawie krajowej „szóstki”.

Jak co roku gmina miasto Reda zleciła pozimowe sprzątanie  
miejskich terenów zielonych. W ciągu kilku dni zebrano 2,5 
tony różnego rodzaju śmieci, najczęściej odpadów bytowych, 
gruzu, opon, świetlówek, lodówek czy telewizorów. W sumie, 
na przestrzeni marca i kwietnia wysprzątano dwanaście 
miejsc, na których rokrocznie zalegają porzucone odpady. 
- Każdy mieszkaniec płaci za odbiór śmieci i w ramach 
miesięcznej opłaty może oddać dowolną ilość odpadów. 
Nietypowe odpady komunalne można nieodpłatnie zawieść 
do Eko Doliny, a odbiór zużytego sprzętu AGD zgłosić 
telefonicznie. Jednak, mimo że śmieciarka zabiera odpady 
praktycznie spod drzwi, wciąż znajdują się osoby podrzu-
cające śmieci w miejscach rzadko odwiedzanych przez 
ludzi – mówi Grażyna Lemańczyk, kierownik Referatu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Re-
dzie - Na dzikich wysypiskach można znaleźć wszystko, 
od szkła poprzez plastik do odpadów wielkogabarytowych. 
Dziwi nas fakt, że przy obecnie obowiązujących przepisach 
ktoś wyrzuca śmieci na pola, łąki i do przydrożnych rowów, 
choć wszyscy płacimy za ich odbiór.  Widać, że nie każdy 
ma świadomość, że koszt usuwania dzikich wysypisk jest 
spory i płacimy za to wszyscy. To może przełożyć się na 
wzrost wysokości opłaty za śmieci.
W ramach walki ze zjawiskiem nielegalnego pozbywania się 
odpadów, w miejscach szczególnie zagrożonych powstawa-
niem dzikich wysypisk, zostaną zainstalowane fotopułapki. 
- W tym roku wznawiamy tez wiosenne sprzątanie Redy 
z mieszkańcami – mówi zastępca burmistrza Łukasz 
Kamiński - Ze względu na epidemię koronawirusa, ubiegło-
roczna społeczna akcja sprzątania miasta została odwołana. 
W tym roku – przy zachowaniu wszystkich obowiązujących 
obostrzeń – będzie to możliwe, lecz trochę później.
Wiosenne sprzątanie Redy odbędzie się w sobotę, 22 
maja.  Jak zawsze, wsparcie zapewniają Referat Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Redzie 
oraz Fabryka Kultury, rozdając uczestnikom worki 
i rękawice ochronne.

Zlikwidowano dZikie 
wysypiska Śmieci
Reda | pod koniec kwietnia w Redzie zakończyła się 
coroczna likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

Nowe nawierzchnie 
na starych drogach
REDA | Plac przy Szkole Podstawowej nr 2 ma już nową nawierzchnię. 

85 metrowy odcinek drogi wewnętrznej na terenie redzkiej „dwójki”  
doczekał się remontu,  stary i dziurawy asfalt został zastąpiony kostką.

- To był bardzo stary kawałek drogi – mówi Marek Kopicki, kierow-
nik Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta w Redzie 
– Naprawy pochłaniały co roku coraz więcej pieniędzy i kompleksowa 
wymiana nawierzchni stała się niezbędnym i uzasadnionym ekono-
micznie przedsięwzięciem.

Stara nawierzchnia pamiętała jeszcze czasy budowy szkoły.
To nie jedyne prace na redzkich ulicach. Na ulicy Norwida również 

trwa remont, którego efektem będzie nowa nawierzchnia z kostki.
- W tym roku realizujemy odcinek pomiędzy ulicami Szkolną i Cichą 

– tłumaczy Marek Kopicki -  To w sumie 235 metrów ulicy. W miejsce 
starych płyt drogowych kładziemy nową kostkę brukową, oprócz sa-
mej ulicy budujemy też zjazdy do posesji.

Prace na ulicy Norwida powinny zakończyć się jeszcze w maju. Obie 
inwestycje zostały w całości sfinansowane z budżetu miasta.fo
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W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, w związku 
z obowiązującym stanem pandemii, Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej, uruchomiło program wspierający 
ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70. roku życia pn. 
„Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia 
Seniorów”. Program ten na terenie Wejherowa realizować 
będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Realizacja programu ma zapewnić usługę wsparcia dla 
osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym 
stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie 
są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej 
potrzeby. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach 
z programu mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia.
Na ten cel została uruchomiona dedykowana infolinia. 
Osoby starsze dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11, 
czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 – 21.00, 
będą mogły zgłosić potrzebę wsparcia w zakresie dostar-
czenia podstawowych zakupów.
Procedura realizacji Programu w Wejherowie wygląda 
następująco: senior zgłasza potrzebę pomocy na infolinię, 
zgłoszenie zostaje przekazane do MOPS, pracownik socjalny 
dokonuje telefonicznej weryfikacji, w przypadku pozytywnej 
weryfikacji z seniorem kontaktuje się osoba wyznaczona do 
obsługi programu w celu ustalenia dalszego postępowania. 
Koszt zakupów pokrywa senior, MOPS w nie ma możliwości 
ich finansowania. Realizacja usługi wsparcia w postaci do-
starczenia zakupów zgodnie z zapisami programu Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecznej,nie przysługuje osobie, 
która korzysta z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych 
usług opiekuńczych. Uwaga: pracownik MOPS jest w posia-
daniu odpowiednich upoważnień. Wątpliwości dotyczące 
tożsamości pracownika oraz realizacji programu wsparcia 
można wyjaśnić dzwoniąc do MOPS.
Telefony do kontaktu: 58 677 79 60, 58 677 79 69, 
58 677 79 63. 
/raf/

mops pomaga senioRom
wejheRowo | wejherowscy seniorzy mogą liczyć na 
pomoc miejskiego ośrodka pomocy społecznej.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735) zawiadamiam, że w dniu 2021.04.23 na wniosek z dn. 23.02.2021r., uzupełnionego dnia 
07.04.2021r. Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, 84-200 Wejherowo ul. Pucka 11 wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik-Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok. 2,6 km”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Choczewo określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*

- obr. 0007 działki nr ewid.: 64/3, 70/49 (70/40), 70/51 (70/41), 70/53 (70/42), 70/55 (70/43), 70/57 (70/44), 70/48, 70/59 (70/47), 130/1 (130), 149/1 (149), 
476/1 (476), 431, 478/1 (478), 480/1 (480), 432/10 (432/7), 435/8 (435/3), 434/7 (434/4), 432/13 (432/1), 432/11 (432/7), 256/1, 256/3

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:*

- obr. 0007 działki nr ewid.: 318/3

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców 
i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także 
o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, 
która zostanie podjęta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie 
Wejherowskim po uprzednim umówieniu się, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie. 
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OGłOSZenIe 112/2021/DB

Od poniedziałku 26 kwietnia br. rozpoczął 
działalność punkt szczepień powszechnych 
przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie, 
który został utworzony w hali sportowej przy 
ul. Nanickiej. Pierwszego dnia zaszczepiło się 
ponad 300 osób.

W uruchomienie punktu szczepień po-
wszechnych przeciwko Covid-19 zaangażo-
wało się miasto Wejherowo we współpracy ze 
Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o. Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
podkreśla, że działania logistyczno-organiza-
cyjne podjęto w bardzo szybkim tempie. 

- Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt wspólnie ze Szpitalami Pomor-
skimi Sp. z o.o. uczynił wszystko, co możliwe, 
aby punkt szczepień powszechnych w naszym 
mieście dedykowany mieszkańcom Wejherowa 
i ziemi wejherowskiej, a także szerszej społecz-
ności, funkcjonował w jak najlepszych warun-
kach. Tutaj codziennie będzie możliwe wykona-
nie minimum 600 szczepień, a jeśli będzie taka 
potrzeba, to nawet więcej. Na początku będzie 
działało tu 6 zespołów szczepiących, ale jeśli 
pojawi się większe zapotrzebowanie, to można 
wprowadzić 12 zespołów szczepiących – mówi 
zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz 
dodając, że miasto udostępniło na ten cel halę 
sportową oraz zapewniło kadrze medycznej 
i osobom szczepionym odpowiednie warunki 
m.in. poprzez ustawienie estetycznych boxów, 
zmywalnej nawierzchni, a szkoła udostępniła 
m.in. pomieszczenia sanitarne, lodówki, kom-
putery i inny sprzęt. Szpitale Pomorskie za-

pewniły kadrę medyczną, system rejestracji na 
szczepienia, logistykę zaopatrzenia i szczepion-
ki. A do współpracy w funkcjonowanie punktu 
włączyli się żołnierze WOT i Straż Miejska.

Nad przygotowaniami związanymi z uru-
chomieniem Punktu szczepień powszechnych 
czuwała grupa przedstawicieli instytucji i osób, 
w tym m.in. Andrzej Zieleniewski - wicepre-
zes Szpitali Pomorskich Sp. z o.o., Arkadiusz 
Kraszkiewicz – zastępca prezydenta miasta 
Wejherowa, dr Beata Wieczorek-Wójcik – dy-
rektor ds. pielęgniarstwa szpitala, Stanisław 
Cirocki - z-ca dyrektora ds. administracyjno-
technicznych szpitala, Danuta Czernewska - 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 i inni. 

- Dziękujemy panu prezydentowi, że tak 
szybko odpowiedział na nasz apel – mówi Jo-
lanta Sobierańska-Grenda - prezes Szpitali Po-

morskich sp. z o.o. - Jako Szpitale Pomorskie 
mamy duże doświadczenie w szczepieniach, 
ponad 55 tys. pacjentów zaszczepiliśmy od 27 
grudnia. Dziękujemy pani dyrektor Czernew-
skiej za współpracę i mam nadzieję, że rozegra-
my wygrany mecz z wirusem. Dostosowujemy 
się do harmonogramu, który narzucił rząd, 
będziemy elastycznie reagowali na sytuację. Na 
bieżąco będziemy decydowali ile zespołów do 
szczepienia będziemy tutaj kierowali.

Punkt szczepień powszechnych będzie czynny 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 
do 18.00, a w soboty – od godz. 8.00 do 16.00. 
Aby wyjść naprzeciw mieszkańcom punkt będzie 
czynny też w „,majówkę”: 1 maja od godz. 8.00 do 
16.00, a 2 i 3 od godz. 8.00 do 13.00 (w zależności 
od ilości chętnych, być może nieco dłużej).
/raf/

Punkt szczepień już działa
WEJHEROWO | Ruszył punkt szczepień powszechnych przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie.

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 30 kwietnia 2021 5

OGłOSZenIe 109/2021/DB

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

POŁOŻONEJ W RUMI W REJONIE UL. KAZIMIERSKIEJ
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi w rejonie 
ul. Kazimierskiej, składającej się z działki nr 2/6 o powierzchni 4.594m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00035000/1 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Wejherowie i działki nr 40/2 o powierzchni 162m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00033845/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Wejherowie, o łącznej powierzchni 4.756m2, obręb 5.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą nr XXXVI/469/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 
czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, ograniczonego od północy 
i wschodu granicami miasta oraz ul. I Dywizji Wojska Polskiego i planowanym przebiegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, działki nr 2/6 
i nr 40/2 leżą w terenie oznaczonym symbolem 4.P,U - co oznacza, że jest to teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

nieruchomość jest niezabudowana. na działce 2/6 wzdłuż granicy z działką nr 2/8 występują drzewa. na działce nr 40/2 znajduje się fragment rowu 
melioracyjnego i przepustu.

Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00035000/1 jest wolny od wpisów i zobowiązań. W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033845/2 widnieją trzy 
wpisy, które nie dotyczą nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszego przetargu. Dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 2 lipca 2021r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Cena wywoławcza wynosi 551.000,00 zł netto (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). 
Wadium wynosi 55.100,00 zł, które należy wnieść do dnia 28 czerwca 2021r. w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT. 

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz 
na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103,  
rgn@um.rumia.pl tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, 26.04.2021r.

sporz. K. Jażdżewska
spr. J. Jażdżewska-Reszka

Od lutego br. prowadzone są prace przy 
budowie tego ronda, a ich zakończenie za-
planowane jest na koniec maja. 

Nowa droga połączy ul. Strzelecką z ul. 
Sucharskiego, a następnie poprzez wy-
budowany już Węzeł „Działki” z krajową 
„szóstką”. Powstające połączenie drogowe 
przejmie ruch zmierzający do Wejherowa 
z powstającej właśnie Trasy Kaszubskiej. 

 - Budowa ronda przebiega zgodnie z har-

monogramem i najprawdopodobniej pod 
koniec maja ul. Strzelecka zostanie otwarta 
– informuje Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. - Na 
odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Suchar-
skiego prace szybko postępują – został już 
ukształtowany teren pod docelową wyso-
kość drogi. Trzeba podkreślić, że prace pro-
wadzone są w terenie „dzikim” – trudnym 
i pagórkowatym, a ich zakres jest rozległy.

nowa dRoga, Rondo, chodniki 
i Ścieżka

W ramach inwestycji, której zakończe-
nie zaplanowane jest na koniec 2022 r. 
powstanie droga o dł. prawie 900 m, sieć 
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wo-
dociągowej, teletechnicznej, elektroener-
getycznej, oświetleniowej. Wybudowane 
zostaną przejścia dla zwierząt, zbiornik 
retencyjny i ekran akustyczny oraz dwie 
zatoki autobusowe i zjazdy na tereny le-
śne, które połączone zostaną z istniejący-
mi drogami leśnymi. Rozbudowany zosta-
nie odcinek ul. Strzeleckiej wraz z budową 
ronda, chodnika i ścieżki rowerowej. 

- Budowa tej ulicy to ważne przedsię-
wzięcie, ponieważ nowa droga przejmie 
ruch zmierzający do Wejherowa z Trasy 
Kaszubskiej – mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa. - Kierowcy 
jadący ul. Strzelecką w kierunku miasta 
nie będą musieli wjeżdżać do centrum, 
będą mogli je omijać w celu dojechania 
na krajową „szóstkę” i nie zakorkują Wej-
herowa. Realizacja tej inwestycji znacząco 
zmniejszy ruch w centrum miasta. Dzięki 
ominięciu centrum Wejherowa i rozbu-

dowie systemu dróg ruch samochodów 
będzie dużo płynniejszy i mniej uciążliwy, 
poprawi się również bezpieczeństwo.

miasto poZyskało ŚRodki 
ZewnętRZe

Koszt inwestycji to ok. 11,2 mln zł, 
z czego ok. połowę pokryje pozyskane 
przez władze Wejherowa dofinansowanie 
zewnętrzne z rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych. Swój udział w tej inwe-
stycji ma PEWiK, który wybuduje sieć 
wodociągową i kanalizację sanitarną. Wy-
konawcą na zlecenie miasta jest Konsor-
cjum firm: KRUSZYWO sp. z o. o. Linia 
oraz BITUMINIUM sp. z o. o. Linia.

jedna Z wielu w tej kadencji
Realizowana inwestycja jest jedną z wie-

lu w tej kadencji. Dotychczas miasto wy-
budowało m.in. Węzeł Wejherowo (Kwia-

towa) z dużym parkingiem przy dworcu 
PKP i tunelem pod torami kolejowymi, 
halę sportową przy Szkole Podstawowej 
nr 5, parking przy wejherowskim szpitalu 
(obok lądowiska), Park Cedron, ul. Kar-
nowskiego wraz z rondem, ulice z płyt 
drogowych. Wykonano termomoderniza-
cję kilku budynków komunalnych.

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

Trwa budowa ronda 
na ul. Strzeleckiej

WEJHEROWO | Połączenie drogowe między ulicą Strzelecką, a ulicą Sucharskiego  
w Wejherowie coraz bliżej. Jego elementem będzie nowe rondo na ul. Strzeleckiej.
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Ze względu na pandemię koronawi-
rusa miała ona charakter symboliczny 
i kameralny. 

Przybyłych gości i delegacje powitał 
pełniący funkcję wójta gminy Wejherowo 
Mikołaj Ochman. Po krótkim przypo-
mnieniu przez wójta okoliczności zbrodni 
piaśnickiej popełnionej przez Niemców 
na początku II Wojny Światowej na prze-
łomie 1939/1940 roku, w trakcie których 
zamordowano około 12 tys. ofiar, w tym 
wielu polskich patriotów i kwiat elity ka-
szubskiej, uczestnicy uroczystości złożyli 
kwiaty przed pomnikiem piaśnickim. 

W imieniu mieszkańców i władz miasta 
Wejherowa kwiaty złożyli: zastępca pre-
zydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkie-
wicz i wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa Leszek Szczypior. Złożyli je 
również m.in.: p.o. wójta gm. Wejherowo 

Mikołaj Ochman, przedstawiciel woje-
wody pomorskiego Tomasz Gieszcz, sta-
rosta wejherowski Gabriela Lisius, wice-
starosta Jacek Thiel, zastępca prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta Wejhe-
rowa Leszek Szczypior, poseł Kazimierz 
Plocke, prezes MZK Sp. z o.o. Czesław 
Kordel, a także delegacje - Rady Kom-
batantów, Powiatowego Cechu Rzemiosł 
MiŚP ZP i Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego w Wejherowie. Za udział w uroczy-
stości w imieniu wojewody podziękował 
wszystkim Tomasz Gieszcz.

Delegacja władz miasta złożyła rów-
nież kwiaty przy zbiorowej mogile, którą 
opiekuje się Prezydent Miasta Wejherowa, 
Rada Miasta Wejherowa oraz Urząd Miej-
ski w Wejherowie. 
/raf/

Kwiaty przed Pomnikiem Piaśnickim
WEJHEROWO | Przed pomnikiem głównym w Piaśnicy odbyła się doroczna uroczystość patriotyczno-religijna z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej.

ReKLAMA U/2021/PR

ReKLAMA 18/2021/RL
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Od wieków uznaje się, że w cieniu kasztanowca 
można znaleźć szczęście. Drzewo to jest również 
charakterystycznym symbolem polskiej jesieni. 
Redzkie kasztanowce bezlitośnie niszczy szrotó-
wek kasztanowcowiaczek, motyl  który przybył 
do Polski w latach 90-tych z Europy Południowej. 
Zaatakowane przez niego drzewa z roku na rok 
stają się coraz słabsze, gorzej rosną, a nawet mogą 
z czasem obumierać. Liście zaatakowanych kasz-
tanowców brązowieją i opadają, a w konsekwen-
cji uszkodzeniu ulegają całe konary drzew.

- Podejmujemy walkę z tym zabójczym 
szkodnikiem – mówi Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy -  Chcemy ratować jedne z naj-
piękniejszych i najbardziej okazałych drzew 
w naszym mieście. Skuteczne działania muszą 
mieć charakter masowy, aby owady nie prze-
mieszczały się z jednego drzewa na drugie. 

Larwy szrotówka zimują w ziemi, a wiosną 
przedostają się po pniu do korony drzewa. 
Najskuteczniejszą i najprostszą metodą zwal-
czania tego szkodnika jest zabezpieczenie pnia 

opaską lepową, czyli specjalnym, półmetrowej 
szerokości pasem folii, który zatrzyma wędru-
jące larwy. Założone taśmy lepowe zostaną 
zdjęte i zniszczone na jesieni, do tego czasu 
opaski  powinny wyłapać większość owadów.

Na początek Urząd Miasta w Redzie zakupił 
25 sztuk opasek lepowych. Zabezpieczą one 
kilkanaście drzew, rosnących w zabytkowej 
Alei Lipowej, na ulicy Tęczowej, w ciechociń-
skim parku oraz na ulicy Puckiej 49 (pomnik 
przyrody). 

Miasto ratuje kasztanowce
REDA | W kwietniu Urząd Miasta w Redzie rozpoczął akcję ochrony drzew przed niszczącym działaniem 
szrotówka kasztanowcowiaczka. Szkodnik zaatakował kasztanowce pospolite rosnące na terenie miasta.
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OGłOSZenIe 111/2021/DB

W imieniu Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego

składa

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

i współpracownicy ze Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie

PANI

DOrOCIe 
SuChtA 

wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
otuchy z powodu śmierci

OJCA

OGłOSZenIe 5/2021/DB

BURMISTRZ MIASTA RUMI
ogłasza

nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Rumi:
1) od Podinspektora do Inspektora w Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska w pełnym wymiarze czasu pracy.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

OGłOSZenIe 113/2021/DB
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ReKLAMA 26/2021/RL

17 rozegranych ligowych spotkań i 17 pora-
żek. Bilans Tytanów w tym sezonie jest bar-
dzo kiepski. Piłkarze i fani cały czas czekają 
na pierwsze zwycięstwo, o które praktycznie 
w każdym meczu jest bardzo blisko. Cały 
czas jednak w tabeli 1 ligi grupy A po stronie 
zwycięstw widnieje 0.
W sobotę Tytani mierzyli się na wyjeździe z li-
derem tabeli drużyną MKS Grudziądz. To miał 
być piekielnie ciężki mecz, druyna MKSu miała 
zmieść Tytanów z boiska, tymczasem spotka-
nie zakończyło się przewagą zaledwie jednej 
bramki 30:29 dla gospodarzy. Którzy sami 
przyznali po meczu, iż nie są dumni ze swojej 
postawy. Być może drużyna lidera troszczkę 
zlekceważyła Wejherowian i popełniała błędy, 

zwłaszcza w drugiej połowie, co wykorzysty-
wali Tytani doprowadzając do bardzo nerwo-
wej końcówki spotkania. Niestety drużyna 
Piotra Rembowicza poraz kolejny musiała 
uznać wyższość rywali, ale znowu pokazała się 
z dobrej strony. Grając w taki sposób z liderem 
nawet z bardzo dobrej strony.
Trzy dni później Tytani rozegrali zaległy 
mecz z Sokołem Kościerzyna. Po pierwszej 
bardzo dobrej połowie w wykonaniu Wejhe-
rowian na tablicy wyników widniało 19:18 dla 
Tytanów. W drugiej niestety do głosu doszła 
ekipa Sokoła znacznie poprawiając swoją grę 
i ostatecznie wygrali to spotkanie ze sporą 
przewagą 36:31. Wciąż czekamy więc na pierw-
sze zwycięstwo Tytanów...

kolejne dwie poRażki tytanów
piłka nożna | wejherowscy szczypiorniści w weekend udali się do grudziądza by roze-
grać mecz z liderem tabeli 1 ligi i do zwycięstwa brakowało bardzo niewiele. kilka dni póź-
niej tytani rozegrali zaległy mecz z sokołem kościerzyna, który niestety również przegrali.


