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Wejherowskie obchody święta naro-
dowego zorganizowali starosta powiatu 
wejherowskiego Gabriela Lisius i prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
Uroczystość rozpoczęła się Marszem 
Niepodległościowym Nordic Walking, 
a w kościele pw. Trójcy Świętej odprawio-
na została Msza św. w intencji Ojczyzny, 
po której biało-czerwona parada przeszła 
ulicami Wejherowa do Parku Miejskiego. 

- Spotykamy się w wyjątkowym dniu, 
który dla wszystkich Polaków jest sym-
bolem wolności, zwycięstwa i niepodle-
głości – mówił Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydeta Wejherowa. – Cieszę 
się, żemożemy świętować wspólnie w wej-
herowskim Parku. Życzę nam wszystkim, 
abyśmy mądrze korzystali z tej wolności. 

Podczas spotkania w Parku Miejskim 
wspólnie z Weroniką Korthals śpiewa-
no pieśni patriotyczne. W parku moż-
na było zobaczyć wojskowe, zabytkowe 
i pożarnicze pojazdy, poczęstować się 
wojskową grochówką oraz skorzystać 
z wielu atrakcji. 
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Święto Niepodległości
WEJHEROWO | Wejherowianie licznie i radośnie uczcili 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ulicami miasta przemaszerowała Parada Niepod-
ległościowa do Parku Miejskiego, gdzie wspólnie śpiewano piosenki patriotyczne. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest corocznie 11 listopada dla 
upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., po 123 latach zaborów (1795–1918).

Dekoracje świąteczne można zgłaszać 
w dwóch kategoriach: okien i balkonów 
w domach jedno- i wielorodzinnych oraz 
ogrodów przy domach jedno- i wieloro-
dzinnych. 
Zgłoszenia pisemne do dnia 15 grudnia 2021 
r. przyjmuje Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 
12. Marca 195, Wejherowo. Więcej informacji 
można uzyskać pod nr tel. 58 677-71-06. 
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwi-
sko i adres właściciela dekoracji, numer 
telefonu, kategorię dekoracji przedstawio-
nej do konkursu, dokładny adres obiektu na 
którym umieszczono dekorację oraz zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych. Druk 
jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Wej-
herowie oraz w załączniku poniżej. 
Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta, 
będzie oceniała zgłoszone dekoracje wg 
następujących kryteriów: pomysłowość i sa-

modzielność dekoracji, widoczność dekora-
cji z zewnątrz, niepowtarzalność zgłoszonej 
dekoracji na danym obiekcie oraz ogólny 
wyraz estetyczny.
Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do 
konkursu przez osoby trzecie (sąsiadów, 
znajomych oraz organizatorów itp.), po 
uprzednim uzyskaniu zgody właściciela 
dekoracji. Ocena obiektów odbędzie się 
prawdopodobnie tuż przed świętami lub 
w okresie międzyświątecznym.
W terminie do 1 lutego 2022 r. komisja 
wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkur-
sowych, po trzy miejsca w każdej kategorii, 
za zdobycie których zostaną przyznane 
nagrody pieniężne. 
Regulamin konkursu oraz formularz zgło-
szeniowy znajdują się na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Wejherowie: 
www.wejherowo.pl

KonKurs na deKorację świąteczną ogrodu, oKna lub balKonu
wejHerowo | ozdób świątecznie swój ogród, balkon lub okno i zgłoś dekorację do konkursu. Prezydent wejherowa Krzysztof Hildebrandt ogłosił po raz 
osiemnasty konkurs na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie wejherowa. 

fot. UM Wejherowo
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W wejherowskiej kolegiacie 
zabrzmiały dzieła jednych z naj-
wybitniejszych kompozytorów 
w historii muzyki - Jana Sebastia-
na Bacha, Wolfganga Amadeusza 
Mozarta w wykonaniu chórów: 
Wejherowskiego Chóru Miesza-
nego Cantores Veiherovienses, 
Appasstionato Gniewino i Music 
Everywhere Gdańsk w towa-
rzystwie Polskiej Filharmonii 
Kameralnej Sopot oraz solistek – 
flecistki Marty Bagniewskiej i so-
pranistki Marii Malinowskiej. 

"Bach, Mozart in memoriam” 
był koncertem dziękczynnym za 
dar beatyfikacji kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, a odbył się pod 
dyrekcją wejherowianina prof. 
Marka Rocławskiego. 

- Prezydent Wejherowa wyróżnił 
prof. Marka Rocławskiego w do-
wód uznania za 40 lat pracy zawo-
dowej (prof. jubileusz obchodził 
w ubiegłym roku, ale ze wzglę-
du na pandemię, wyróżnienie 
wręczono dopiero w tym roku), 
za działalność kompozytorską, 
w tym skomponowanie hejnału 
Miasta Wejherowa oraz za zało-
żenie i wieloletnie prowadzenie 
Chóru „Cantores Veiherovienses”, 

za pełną zaangażowania i profe-
sjonalizmu działalność muzyczną, 
wzbogacanie tradycji śpiewaczych 
i promowanie Grodu Jakuba Wej-
hera – powiedział wręczając Mi-
niaturę Statuetki w imieniu Pre-
zydenta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa.

W kolegiacie mieliśmy okazję 
wysłuchać utwory Jana Sebastia-
na Bacha, Wolfganga Amadeusza 
Mozarta i Marka Czerniewskiego 
w wykonaniu znakomitych chó-
rów: Cantores Veiherovienses, 
(przygotowanie chóru Tomasz 
Chyła), Appasstionato Gniewi-
no (przygotowanie chóru Joanna 
Kurek) i Music Everywhere (dyry-
gent Beata Śnieg) w towarzystwie 
Polskiej Filharmonii Kameralnej 
Sopot. Wystąpili także Marta Ba-
gniewska (flet) i Maria Malinow-
ska (sopran). 

Organizatorami koncertu była 
Akademia Muzyczna w Gdańsku, 
Chór Mieszany Cantores Veihe-
rovienses oraz ks. Prałat Tadeusz 
Reszka. Koncert odbył się pod 
patronatem honorowym Arcy-
biskupa Metropolity Gdańskiego 
Tadeusza Wojdy. 

Koncert „Bach, Mozart in memoriam”
WEJHEROWO | Wspaniała orkiestra i  chóry oraz  znakomite solistki – tak można określić niedzielny koncert w  wejherowskiej kolegiacie "Bach, Mozart in 
memoriam" pod  dyrekcją prof.  Marka Rocławskiego. Dyrygent został uhonorowany Miniaturą Statuetki Jakuba Wejhera, którą odebrał z  rąk Arkadiusza 
Kraszkiewicza, zastępcy prezydenta Wejherowa.
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Stamtąd udano się do kościoła pw. WNMP 
i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, gdzie przed-
stawiciele władz miasta i powiatu, redzkich 
organizacji oraz mieszkańców, złożyli wieńce 
i wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą 
poległych mieszkańców Redy. Odśpiewano 
też hymn narodowy. Następnie, przy udziale 
pocztów sztandarowych, w honorowej asyście 
druhów OSP Reda, uczniów Powiatowego 
Zespołu Szkół w Redzie i harcerzy, zebrani 
przeszli do kościoła. 
- Msza święta w intencji Ojczyzny jest nie-
odłącznym elementem redzkich obchodów 
święta Niepodległości – mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy – Msza jest 
koncelebrowana przez proboszczów wszyst-
kich redzkich parafii i co roku odbywa się 
w najstarszym, pamiętającym jeszcze czasy 
zaborów kościele w Redzie, co w tym dniu 
ma również wymiar symboliczny.
Dalszy ciąg redzkich obchodów Święta Nie-
podległości miał miejsce w Fabryce Kultury, 
gdzie po okolicznościowych przemowach 
Teatr Muzyczny Hals przedstawił program 
słowno-muzyczny pt. „A piosenka za nami 
szła”. W programie, w sposób historycz-
nie chronologiczny, za pomocą piosenek 
i tekstów poetyckich, opisany został marsz 
żołnierza do niepodległej Polski. Wykonaw-
cy – Beata Andraszewicz, Mirosław Rymarz, 
Jan Mazur i Jan Krenc – przypomnieli takie 
piosenki jak: „O mój rozmarynie”, „Przybyli 
ułani”, „Piechota”, „Jak to na wojence ładnie”, 

„Pierwsza Brygada”, „Po ten kwiat czerwony” 
i wiele innych.
- Ponad 100 lat temu ludzie potrafili się 
zjednoczyć i doprowadzili do tego, że nasza 
ojczyzna odrodziła się i pozostała formalnie 
na mapie Europy, zawsze będąc obecna 
w sercach kolejnych pokoleń Polaków 
walczących o pełną suwerenność – mówił 
w okolicznościowym przemówieniu Bur-
mistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński.
A na koniec przyszła pora na tradycyjne 
rogale.

reda świętowała niePodległość
reda | redzkie uroczystości 103 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się od 
złożenia kwiatów pod obeliskiem poświęconym pamięci założycieli ochotniczej straży 
Pożarnej w redzie lucjana Kellasa i Franciszka talaśki, zamordowanych przez hitlerow-
ców 11 listopada 1939 r. w lasach Piaśnickich.

fot. Michał Kaczmarek
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Do wejherowian trafiło 
ponad 1300 sadzonek
WEJHEROWO | Miasto przekazało sadzonki drzew i krzewów do posadzenia na swoich posesjach 
chętnym mieszkańcom, którzy złożyli wniosek do magistratu. To jedna z wielu inicjatyw prowadzonych 
przez Wejherowo w ramach akcji „KLIMATycznie w Wejherowie”, podczas której zachęcano mieszkańców 
miasta do zmiany nawyków na bardziej ekologiczne.

Mieszkańcy Miasta otrzymali nieodpłatnie - w ra-
mach programu „Kwitnące drzewa i krzewy dla Wej-
herowa” - sadzonki drzew i krzewów. Przekazano 1340 
sztuk sadzonek drzew i krzewów. Wśród 27. gatunków 
znalazły się te najpopularniejsze m.in. wiśnia piłkowa-
na, jabłoń rajska, berberys, dereń biały, ligustr, hor-
tensja pnąca czy budleja. Zainteresowanie było duże, 
w sumie złożono 120 poprawnych wniosków. 

 Do programu wybrano takie rośliny, których 
głównym walorem dekoracyjnym są kwiaty, dzięki 
czemu najbliższe otoczenie mieszkańców będzie 
piękniejsze. 

- Wybierając gatunki roślin do przekazania miesz-
kańcom, zwracaliśmy także uwagę na wspieranie bio-
różnorodności środowiska, stąd decyzja o wielu ga-
tunkach drzew i krzewów – mówi Beata Rutkiewicz 
zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. 

– Cieszymy się, że tylu mieszkańców, zarządców nie-
ruchomości w mieście i spółdzielni mieszkaniowych 
było zainteresowanych pozyskaniem roślin na swoje 
posesje. Świadczy to tym, że mieszkańcy dbają o swo-
je otoczenie i środowisko naturalne. W Wejherowie 
ogromny nacisk kładziemy na inwestycje drogowe, 
dlatego bardzo ważne jest równoważenie tych dzia-
łań poprzez wspieranie w każdym nawet najmniej-
szym zakresie zwiększania terenów zielonych. Mia-
sto w ciągu minionych kilku lat zrealizowało szereg 
inwestycji w zakresie tworzenia nowych terenów 
zielonych oraz rewitalizacji już istniejących m.in. od 
od 24. lat organizujemy konkurs dla mieszkańców 
na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon, okno 
lub ogród na terenie Wejherowa. Staramy się w ten 
sposób zachęcić mieszkańców do jeszcze większej 
dbałości o swoje otoczenie. 
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Z uczestnikami marszu przed ratuszem spo-
tkali się zastępca prezydenta Wejherowa Ar-
kadiusz Kraszkiewicz i wicestarosta powiatu 
wejherowskiego Jacek Thiel. 

- Stało się tradycją, że co roku 11 listopada spo-
tykamy się na wejherowskim rynku i wspólnie 
świętujemy tę uroczystość. Także i w tym roku 
obchody odzyskania przez Polskę niepodległo-

ści rozpoczęliśmy od marszu nordic walking. 
W tym roku dla uczestników przygotowaliśmy 
7-kilometrową trasę - mówiła Krystyna Pisała 
z Wejherowskiego Klubu Nordic Walking. 

Jak powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa, Marsz Niepod-
ległościowy Nordic Walking stał się już w Wej-
herowie tradycją. 

- Od marszu Nordic Walking w Wejherowie 
rozpoczynamy świętowanie tego wyjątkowego 
dla każdego Polaka dnia – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz. - Cieszę się, że aktywni fizycznie 
wejherowianie dedykują ten marsz wszystkim, 
którzy walczyli o naszą wolność. 

Przed wyjściem na trasę uczestnicy marszu 
wzięli udział w intensywnej rozgrzewce. 

Marsz Niepodległościowy
WEJHEROWO | Sportowym akcentem mieszkańcy Wejherowa rozpoczęli obchody 103. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. W czwartkowy poranek miłośnicy nordic walking spotkali 
się na placu Jakuba Wejhera, by wspólnym marszem uczcić 11 listopada.
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Kupowanie biletów przez internet oszczędza nam dużo 
czasu i energii. Nie trzeba biec na początek autobusu 
by zakupić go u kierowcy, wystarczy wejść na stro-
nę www.mzkwejherowo.pl lub do aplikacji MPay lub 
Jakdojade by zrobić to szybko i wygodnie. Uruchomio-
ny też został nowy serwis Karty Elektronicznej. Bez 
problemu można na nim zamówić Kartę przez internet, 
sprawdzić stan konta na nowym pulpicie czy zabloko-
wać Kartę. Wszytko to w jednym miejscu, zaprojekto-
wanym nowocześnie i przejrzyście. 

gdzie szybKo i wygodnie 
KuPić bilet?
wejHerowo | wystarczy rozwiązać tą prostą krzyżów-
kę by dowiedzieć się, że tak samo łatwe jest kupowanie 
biletów. bez stania w kolejkach czy szukania pieniędzy po 
kieszeniach.

fot. MZK Wejherowo

OgłOsZenie 282/2021/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Zarządzenia 
nr 1166/291/2021 Burmistrza Miasta rumi 
z dnia 08.11.2021r., w siedzibie Urzędu Miasta 
rumi przy ul. sobieskiego 7, wywieszony 
został, na okres 21 dni, wykaz obejmujący 
nieruchomości położone w rumi, stanowiące 
własność i będące we władaniu gminy 
Miejskiej rumia, przeznaczone do dzierżawy 
w formie bezprzetargowej. Przedmiotowy 
wykaz zamieszczony został również na stronie 
internetowej Urzędu Miasta rumi: 
http://bip.rumia.pl/

rumia, 08.11.2021r.
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Wzięły w niej udział władze gminy, Poczty 
Sztandarowe, strażacy gminnych oddziałów 
OSP, przedstawiciele stowarzyszeń, kół, har-
cerze, mieszkańcy. Po Mszy przy pomniku 
upamiętniającym pomordowanych w Piaśni-
cy, przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry 
Dętej odśpiewano „Rotę” , złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze w ten sposób od-
dając cześć poległym. Wrażenie robił orszak 
obywateli, który przemaszerował na Skwer 
Niepodległości z najwyższą czcią niosąc kil-
kunastometrową flagę Polski. Tam odśpiewa-
no 4 zwrotki hymnu Polski a podczas śpiewu 
strażacy uroczyście wciągali na maszt flagę. 

Dla tych, którzy kochają spędzać czas ak-
tywnie Gminne Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji zaproponowało Bieg Rodzinny na 
symbolicznym dystansie 1918m. Wzięli w nim 
udział obywatele w różnym wieku – dzieci, ro-
dzice a nawet dziadkowie. Każdy z uczestni-
ków otrzymał pamiątkowy medal.

GCKSiR zaprosiło również wszystkich 
biorących udział w uroczystości w swoje go-
ścinne progi, gdzie częstowało gorącą, pach-
nącą grochówką. A potem nastąpiła część 
artystyczna - krótki koncert Gminnej Orkie-
stry Dętej, wystąpiły też dzieci – laureatki 
Gminnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patrio-

tycznej: Maja i Marysia Hebel z Bojana, Maja 
Budniewska z Koleczkowa oraz gościnnie na 
skrzypcach zagrała utalentowana Zoja Sygu-
da. Wspólnie pieśni patriotyczne w urządzo-
nej „Kawiarence Niepodległości” śpiewali 
mieszkańcy. Na fortepianie pięknie grał Woj-
ciech Wojda, towarzyszył mu na saksofonie 
Wojciech Kubik – kapelmistrz naszej orkie-
stry. Było wzruszająco ale i radośnie. 

W tym czasie na dużej płycie boiska urzą-
dzony został dmuchany plac zabaw dla dzie-

ci. Maluchy śpiewały z dorosłymi i brykały 
na zmianę. To był piękny dzień. Choć trzeba 
zaznaczyć, że do święta przygotowywaliśmy 
się już wcześniej. 8 listopada w Bojanie odbył 
się Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patrio-
tycznej, w którym ogółem wzięło udział po-
nad 100 dzieci. Przeprowadzony został rów-
nież Konkurs Plastyczny, na który wpłynęło 
niemal 80 prac. Takie duże zainteresowanie 
świętowaniem wolności bardzo cieszy i daje 
nadzieję na przyszłość. 

W dniu 5 grudnia 2021 r. (niedziela) w godzinach od 
11:00 do 15:00 Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski 
oraz Prezes Kaszubskiej Fundacji Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca” Piotr 
Górecki serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy 
Szemud na DZIEŃ OTWARTY Ośrodka Rehabilitacji 
w Kielnie, w którym będzie działał Ośrodek Rehabilita-
cyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Kielnie.

dzień otwarty 
w ośrodKu reHabilitacji
gmina szemud | jest to pierwszy taki obiekt w gminie, 
przystosowany do osób z niepełnosprawnościami. Pacjen-
ci potrzebujący rehabilitacji nie będą już musieli szukać 
oddalonych ośrodków.

fot. Ug szemud
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Razem dla Niepodległej
GMINA SZEMUD | W Gminie Szemud rocznicę Odzyskania Niepodległości świętowano na różne sposo-
by. Rozpoczęto, zgodnie z wieloletnim zwyczajem, Mszą św. w intencji Ojczyzny odprawioną w kościele 
p.w. Św. Mikołaja w Szemudzie.
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Obchody symbolicznie rozpoczęły się od 
złożenia kwiatów przez wójta Przemysława 
Kiedrowskiego na grobie majora Edwarda 
Łakomego, pierwszego wójta gminy w latach 
1935-1939. Natępnie odprawiona została uro-
czysta msza święta w kościele w Bolszewie 
w intencji Ojczyzny, po czym barwny korowód, 
przy akompaniamencie orkiestry, wyruszył do 
ArtParku. Na miejscu organizatorzy przygoto-
wali wiele atrakcji dla przybyłych mieszkańców. 

Były wspólne śpiewy pieśni patriotycznych, 
można było skosztować rogali przygotowa-
nych przez koła gospodyń wiejskich, a także 
tradycyjnej wojskowej grochówki. Gratką dla 
najmłodszych była możliwość zwiedzania po-

jazdów wojskowych i strażackich. W ramach 
obchodów odbyły się również wydarzenia 
sportowe: bieg i marsz nordic walking " Bolsze-
wo dla Niepodległej" oraz turniej piłki ręcznej 
dziewcząt i chłopców.

Radosne świętowanie
GMINA WEJHEROWO | Mieszkańcy gminy Wejherowo zebrali się 11 listopada, aby wspólnie 
świętować Dzień dla Niepodległej.
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Posadzone drzewa to wierzby białe, gatunek natural-
nie występujący na brzegach rzek, przy rowach bądź 
innych miejscach o wilgotnym podłożu.
Drzewa zostały odpowiednio przycięte, dzięki czemu 
wiosną i latem będzie można je podziwiać w pełnej 
okazałości. Jak wszystkie rośliny, przyczynią się do 
oczyszczania powietrza w mieście. Ponadto, gdy zrobi 
się cieplej, będą dawać cień, a tym samym ograniczać 
nagrzewanie ciągu pieszo-rowerowego oraz rzeki.
To jednak nie koniec zmian – tą akcją Miasto rozpo-
czyna serię jesiennych nasadzeń. W najbliższym czasie 
drzew przybędzie również na kilku rumskich ulicach.
Drzew przybywa na węźle integracyjnym w Janowie, 
łącznie pojawi się ich kilkadziesiąt. W przyszłym roku 
będzie można je podziwiać w pełnej okazałości. Gdy 
zrobi się cieplej, będą dawać cień, a tym samym ogra-
niczać nagrzewanie parkingu oraz innych utwardzo-
nych nawierzchni. Urząd Miasta mimo wielu inwestycji 
dba w tym wszystkim o ekologię i środowisko natural-
ne, ale i też o wygląd przestrzeni publicznych, by nie 
były tyko placami zabudowań. 
Źródło: FB Miasto Rumia

nowe nasadzenia 
drzew w rumi
rumia | w rumi rozpoczęła się jesienna akcja nasadzeń. 
Pierwszych 20 nowych drzew pojawiło się wzdłuż ciągu 
pieszo-rowerowego, pomiędzy młodzieżowym domem 
Kultury a miejskim ośrodkiem sportu i rekreacji. 

fot. FB Miasto rumia
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Wystarczy zrobić sobie małą wyciecz-
kę po Rumi, żeby zauważyć trwające 
inwestycje, praktycznie w każdej dziel-
nicy. Czy realizacja tych przedsięwzięć 
idzie po myśli przedstawicieli władz 
miasta, w tym Pana?

Ariel Sinicki, wiceburmistrz do spraw 
inwestycji: Wiele spośród realizowanych 
obecnie inwestycji można określić jako 
historyczne – największe, jakie nasze mia-
sto kiedykolwiek realizowało. Przy tak du-
żej skali oraz płaszczyźnie działań zawsze 
pojawiają się jakieś niespodzianki, nie-
stety nie da się wszystkiego przewidzieć. 
Przykładem może być węzeł integracyjny 
z tunelem w Janowie, gdzie znaleźliśmy 
kilkadziesiąt pocisków z drugiej wojny 
światowej czy też pozostałości po starych 
remontach. Niemniej wszystkie te proble-
my rozwiązujemy na bieżąco, a inwestycje 
postępują zgodnie z planem. Te „niespo-
dzianki” nie mają wpływu na czas realiza-
cji, ale nieraz mogą zwiększyć koszty.

Podczas październikowej sesji Rady 
Miejskiej Rumi podejmowany był temat 
węzła Janowo i tamtejszego peronu, któ-
ry w wyniku prac uległ zapadnięciu. Czy 
ta „niespodzianka” generuje dodatkowe 
koszty? Czy zagraża bezpieczeństwu pa-
sażerów albo realizacji tej inwestycji?

A.S.: Nie ma żadnego zagrożenia. Sytu-
acja jest na bieżąco monitorowana i pod 
kontrolą. Zapadnięcie peronu było, że tak 
powiem, wkalkulowane w pipe roofing, 
czyli metodę zaproponowaną przez wy-
konawcę, i to on, zgodnie z podpisaną 
umową, bierze na siebie pełną odpowie-
dzialność za skutki tego wyboru. Tę me-
todę zaakceptowali także przedstawiciele 
spółek kolejowych, którym zależało, aby 
od początku budowy węzła nie rozbierać 
świeżo wyremontowanego peronu oraz 
nie wstrzymywać ruchu na tej linii. Już 
na etapie przetargu wykonawca wliczył 
w koszty ewentualne niepożądane skutki. 
Wiosną, kiedy PKP będzie prowadziło 

swoje prace na tym odcinku, wykonawca 
naprawi peron.

W kontekście tej samej inwestycji radni 
dyskutowali również o problemach zwią-
zanych z siecią kanalizacyjną, a właściwie 
zatorami, do których doszło w obrębie 
budowanego węzła. Co zawiodło?

A.S.: My, jako miasto, w ramach tej 
inwestycji zaplanowaliśmy stworzenie 
dużych zbiorników retencyjno-rozsą-
czających, również po to, by rozwiązać 
problemy mieszkańców odcinka ulicy 
Sobieskiego, których zalewała woda przy 
większym deszczu. Przyczyny tych pro-
blemów zostały już częściowo zlikwido-
wane, a w innych przypadkach pomóc 
może wyłącznie budowa nowej kanaliza-
cji deszczowej na drodze krajowej numer 
sześć. Zalania, które tego lata dotknęły 
kilku firm i mieszkańców domów znaj-
dujących się na odcinku od Zochliny do 
ulicy Robotniczej, spowodowane były 
zatorem, jaki powstał w rurze kanalizacji 
deszczowej należącej do Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do 
tej usterki doszło poza obszarem inwe-
stycji, ale spowodowała ona zalanie kilku 
prywatnych posesji oraz przedsiębiorstw. 
Odwiedziliśmy Generalną Dyrekcję, pro-
wadzimy rozmowy, wprowadzony został 
program naprawczy, ale możliwości są 
bardzo ograniczone. Gdy budowano dro-
gę krajową numer sześć, miała ona po 
jednym pasie w każdym kierunku, a sieć 
kanalizacji deszczowej miała średnicę 400 
milimetrów. Po pewnym czasie dobudo-
wano kolejne dwa pasy, ale sieci kanaliza-
cyjnej już nie rozbudowano. Do rur zaczę-
ły się dostawać podwójne ilości wody. Są 
również inne powody: zmienił się klimat 
– opady są bardziej obfite – coraz gęściej 
zabudowujemy swoje posesje, utwardza-
my podjazdy. Wszystko to powoduje, że 
na miejskich ulicach jest znacznie więcej 
wody, a te stare rury zwyczajnie nie dają 
rady jej przejąć. Koszty wymiany sieci ka-
nalizacyjnej można praktycznie porów-
nać z budową nowej ulicy.

Temat miejskiej kanalizacji deszczo-
wej w ostatnich miesiącach był kilku-
krotnie podejmowany przez mieszkań-
ców – zwłaszcza w internecie, podczas 
nawalnych deszczy. Czy zgadza się Pan 
z teorią, że zalania stanowią wynik „za-
betonowania miasta”?

A.S.: Jest kilka czynników, które do-
prowadzają do zalań. Pierwszym, jak już 
wspomniałem, jest zmieniający się klimat. 
Opady są rzadsze, ale zdecydowanie bar-
dziej obfite. Nasza miejska kanalizacja jest 
coraz starsza, była budowana z zapasem, 
ale nikt nie przewidział aż takiej zmiany. 
Nie tylko u nas tak się stało, to się dzieje 
w wielu polskich miastach, a w zasadzie 
na całym świecie. Problem przeciążonej 
kanalizacji deszczowej to również skutek 
rozwoju miasta oraz rozbudowywanej in-
frastruktury. Prowadzimy politykę współ-

odpowiedzialności deweloperów za roz-
wój infrastruktury drogowej, przekonując 
ich, by budowali kanalizacje deszczowe, 
drogi i chodniki. Jednak to nadal nie roz-
wiązuje całkowicie problemu, ponieważ 
przybywa także domów jednorodzinnych, 
gdzie zabudowywane są wjazdy i poten-
cjalne ogródki, a wtedy deszczówka często 
gromadzi się w miejskiej sieci. Rozwią-
zanie jest jedno: każdy właściciel nieru-
chomości powinien we własnym zakresie 
zagospodarowywać deszczówkę ze swego 
terenu, jak tylko może. Sposobów jest 
wiele: sadzenie drzew i krzewów, montaż 
beczek i zbiorników. To jest przyszłość, 
tylko w ten sposób możemy sprawić, że 
tej wody w miejskiej sieci będzie mniej. 
To najlepsze rozwiązanie dla klimatu oraz 
dla naszych portfeli, ponieważ będziemy 
płacili mniejsze podatki do Wód Polskich. 
W tej kwestii odpowiedzialność spoczywa 
na nas wszystkich.

Czy prawdziwe jest powszechne prze-
konanie, że miasto chętnie sprzedaje 
deweloperom nieruchomości pod zabu-
dowę? Czy rzeczywiście jest tak, że po-
szerzają oni swoją ofertę głównie dzięki 
gruntom zakupionym od samorządu?

A.S.: To nie jest prawda. O ile pamię-
tam, w ciągu ostatnich siedmiu lat za-
warto około siedmiu umów na sprzedaż 
terenów pod zabudowę wielorodzinną. 
Reszta tych inwestycji, niemal wszystkie 
duże osiedla, jest realizowana w wyniku 
wykupu prywatnych działek. Przykładem 
mogą być okolice Centrum Handlowego 
Port Rumia, nowe inwestycje w Janowie 
czy też nieruchomości przy ulicy Dębo-
górskiej. W zdecydowanej większości były 
to działki prywatne, miasto miało tam 
bardzo mało swoich terenów. Poza tym kij 
ma dwa końce. Pamiętajmy, że miasto się 
rozwija albo się zwija, nie ma innej drogi. 
Jeżeli nie ma przyrostu mieszkańców, nie 
ma młodych rodziców z dziećmi, coraz 
więcej osób przechodzi na emeryturę, 
a coraz mniej pracuje zawodowo, to mia-
sto się starzeje, jak każdy żywy organizm. 
Aby miasto funkcjonowało normalnie, 
musi się znaleźć przestrzeń na zabudowę 
wielo- i jednorodzinną. Tylko wtedy od-
notowujemy wysokie wpływy z podatku 
PIT, które możemy przeznaczyć na kolej-
ne działania społeczne oraz inwestycyj-
ne, szkoły nie mają problemu z brakiem 
uczniów i tak dalej. Innym tematem są 
plany zagospodarowania przestrzenne-
go, które zostały przyjęte wiele lat temu, 
a przewidywały Rumię jako miasto ponad 
100-tysięczne. Oczywiście zawsze można 
te plany modyfikować, ale z czego mie-
libyśmy płacić odszkodowania za utratę 
wartości działek? To wszystko jest znacz-
nie bardziej skomplikowane, niż wydaje 
się na pierwszy rzut oka.

Chyba wszyscy rumianie chcą, aby 
w mieście było zielono i ekologicznie. 
Jednocześnie niemal każdy oczekuje 

realizacji kolejnych działań, w tym in-
frastrukturalnych. Na co w tej sytuacji 
stawiają władze miasta: na zieleń czy 
beton?

A.S.: Da się to połączyć. Bardzo nam 
zależy, aby w mieście przybywało zieleni, 
sadzimy coraz więcej roślin, realizujemy 
nowe zielone projekty rekreacyjne – takie 
jak zielone wyspy na ulicy Różanej i To-
polowej, skwer na ulicy Wybickiego, za-
gospodarowanie zieleńca na ulicy Dębo-
górskiej i inne inwestujemy w nasze parki, 
upiększamy ronda. Przygotowujemy też 
program dla całego miasta, w którym 
wskażemy planowane „zielone miejsca” 
w każdej dzielnicy. Dodaliśmy kategorię 
projektów zielonych w Budżecie Obywa-
telskim, dzięki czemu mogą powstawać 
na przykład małe ogrody kieszonkowe. 
Oczywiście infrastruktura drogowa rów-
nież jest potrzebna, tego też oczekują 
mieszkańcy. Synonimem nowoczesnego 
miasta są utwardzone drogi, chodniki, 
ścieżki rowerowe, oświetlenie, rozwinię-
te sieci wodno-kanalizacyjne. Bez tego 
tak naprawdę nie da się normalnie żyć. 
Dlatego staramy się łączyć te elementy, 
walczymy o zieloną i nowoczesną Rumię, 
taką politykę prowadzi burmistrz Michał 
Pasieczny i taki jest również cel całego 
jego zespołu. Przykładem może być węzeł 
integracyjny w Janowie, gdzie pojawiają 
się drzewa, trawy i krzewy. Podobnie jest 
w przypadku rewitalizowanego osiedla na 
Zagórzu. Chcemy, aby każda nasza inwe-
stycja była zielona. 

Ostatnie pytanie. Czy da się połą-
czyć rozwój terenów zielonych z walką 
o mniej zakorkowane ulice? Jest to pro-
blem, który dotyka mieszkańców Rumi 

niemal każdego dnia, zwłaszcza latem.
A.S.: Przede wszystkim trzeba zdać so-

bie sprawę z tego, jak położone jest nasze 
miasto. Przez Rumię prowadzą drogi do 
coraz bardziej rozwijających się powia-
tów: wejherowskiego i puckiego, a także 
do Trójmiasta, gdzie większość rumian 
pracuje. Dlatego obecnie korki są trudne 
do uniknięcia. Oczywiście staramy się po-
prawiać i rozwijać infrastrukturę, w ciągu 
ostatnich pięciu lat zmodernizowaliśmy 
lub utwardziliśmy około piętnastu kilo-
metrów dróg, już docelowo, jednak naj-
większą szansą na rozładowanie ruchu 
jest Droga Trzech Powiatów, czyli trzecia 
nitka do Gdyni, o którą zabiegamy. To 
rozwiązanie sprawi, że ruch samochodo-
wy, auta zmierzające do Pucka czy Wejhe-
rowa, ominą Rumię. Pamiętajmy również, 
że w przyszłym roku oddamy do użytku 
tunel przy węźle integracyjnym, więc 
mieszkańcy Janowa, Starej Rumi, Cen-
trum, a nawet części Lotniska będą mo-
gli dojechać bezpośrednio do krajówki, 
to będzie najkrótsza droga. Tunel zmieni 
wszystko. Równolegle tworzymy strefę 
inwestycyjną na północy miasta, gdzie 
powstają nowe firmy. Mamy nadzieję, że 
jak największa liczba rumian znajdzie tam 
zatrudnienie, co pozwoli im zrezygnować 
z codziennego transportu samochodowe-
go na rzecz bardziej ekologicznych i eko-
nomicznych rozwiązań. To wiąże się także 
z naszymi planami rozwoju komunikacji 
miejskiej oraz rozbudowy infrastruktury 
dostosowanej do alternatywnych środków 
transportu, typu: rower, hulajnoga. Nasze 
miasto nie jest znowu takie duże, nawet na 
pieszo można dość szybko przemieścić się 
z jednego końca Rumi na drugi. 

Źródło: Urząd Miasta Rumi 

Rumia – „dawniej sypialnia Gdyni, dziś 
miejsce, w którym warto mieszkać”

RUMIA | Wywiad z Arielem Sinickim, wiceburmistrzem do spraw inwestycji, w którym samorządowiec przybliża szczegóły dotyczące realizacji miej-
skich przedsięwzięć. Prowadzone są one nie tylko z korzyścią dla mieszkańców, ale i dla środowiska. Przykładem może być choćby węzeł integracyjny 
w Janowie, gdzie sadzonych jest coraz więcej roślin. 
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Według danych Ministerstwa Zdrowia 
z 10 listopada 2021 r. w pełni zaszczepia-
nych jest ponad 20 mln Polaków, a dawkę 
przypominającą przyjęło ponad 1,1 mln 
z nas. W województwie pomorskim do 
tej pory wykonano dokładnie 2 614 137 
szczepień, w tym w pełni zaszczepionych 
jest 1 175 787 osób. Na Pomorzu najwięcej 
w pełni zaszczepionych jest mieszkańców 
Gdańska (64,5 proc.), Krynicy Morskiej 
(63 proc.) i Gdyni (62,2 proc.). Niestety to 
wciąż zbyt mała liczba, aby zahamować 
epidemię. Jak twierdzą eksperci powinno 
być to nawet 90 proc. populacji. Wśród 
niezaszczepionych są osoby, które ze 
względów medycznych, nie mogą przyjąć 
preparatu oraz dzieci poniżej 12. r. ż. I to 

właśnie, aby ochronić ich, powinniśmy 
się zaszczepić. Przypomnijmy, że szcze-
pienia dostępne są od 27 grudnia 2020 r. 
Zaszczepić można się m.in. w: szpitalach, 
przychodniach i niektórych aptekach. 
W punktach szczepień są cztery prepa-
raty do wyboru: dwudawkowe firm: Pfizer, 
Moderna i AstraZeneca oraz jednodaw-
kowy Johnson& Johnson.

zwiększa się baza łóżkowa
Według danych ze strony Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego z 10 listopada 
w szpitalach na Pomorzu przebywało 367 
chorych na COVID-19, w tym 26 pacjen-
tów było podłączonych do respiratorów. 
W sumie dla chorych przygotowano 545 

miejsc, w tym 47 respiratorów. To zdecy-
dowanie więcej niż na początku czwar-
tej fali, która rozpoczęła się w sierpniu. 
Wtedy tylko szpital zakaźny w Gdańsku 
przyjmował pacjentów covidowych, prze-
bywało w nim kilkanaście osób, a jedna 
była podłączona do respiratora.

– Już dwa miesiące temu mówiłem, że 
w związku ze zbyt małą liczbą zaszcze-
pionych osób konieczne będzie ponow-
ne uruchamianie kolejnych oddziałów 
szpitali dla pacjentów covidowych. I tak 
się dzieje. Na Pomorzu oddziały covido-
we poza szpitalem zakaźnym są np. na 
Zaspie, w Słupsku i Kościerzynie – mówi 
lekarz i dyrektor Departamentu Zdrowia 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego Tadeusz Jędrzejczyk. – 
Obawiam się, że wraz ze wzrostem zaka-
żeń do przychodni powrócą, tak nielubia-
ne przez pacjentów, teleporady – dodaje 
lekarz.

ilu zaszczepionych choruje?
W szpitalach w Polsce przebywa prawie 

11,6 tys. pacjentów, w tym 951 jest podłą-
czonych do respiratora (dane z 10 listopa-
da). Dla przykładu w Pomorskim Centrum 
Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku 
9 listopada 2021 r. było hospitalizowanych 
216 pacjentów, w tym 8 przebywało pod 
respiratorami. Najstarszy chory na CO-
VID-19 ma 103 lata, a najmłodszy miesiąc, 
średni wiek pacjentów to 63 lata.

COVID-19 nadal groźny.
Ale mniej dla zaszczepionych

Stop rakowi piersi! Cztery nowe mammobusy 
kupione dzięki środkom unijnym
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Szczepionki są wciąż najlepszą metodą ochrony przed ciężkim przebiegiem COVID-19, hospitalizacją i śmiercią. W pełni zaszcze-
pieni chorują rzadziej i lżej, a w szpitalach przebywają ci, którzy mają choroby współistniejące, np. nowotwory, nadciśnienie czy 
są po przeszczepach. W Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku na początku listopada br. przebywało 216 
pacjentów. Najstarszy chory na COVID-19 miał 103 lata, a najmłodszy miesiąc.

Cztery nowe mammobusy będą 
wykorzystywane do wykonywa-
nia badań u mieszkanek woje-
wództwa pomorskiego w wieku 
50-69 lat. Kosztowały ponad 6 
mln zł.

– Wśród pacjentów 136 osób nie ma 
szczepień, co stanowi 63 proc. wszystkich 
hospitalizowanych. W pełni zaszczepio-
nych było 77 osób, wśród nich najmłodszy 
ma 37 lat, a najstarszy 103 lata, średnia 
wieku to 75 lat. COVID-19 u trzech z ho-
spitalizowanych osób potwierdzono po 
przyjęciu pierwszej dawki – informuje za-
stępca dyrektora Departamentu Zdrowia 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego Tomasz Augustyniak.

W grupie pacjentów w szpitalu w Gdań-
sku przebywa obecnie 19 dzieci, najmłod-
sze ma miesiąc, a najstarsze 15 lat.

szczepienia są skuteczne
Czy to oznacza, że szczepienia są nie-

skuteczne? Zdecydowanie nie.
– Po raz kolejny powtarzam, że jeśli ktoś 

jest w pełni zaszczepiony ryzyko zakaże-
nia istnieje, ale jest dużo mniejsze. Żadna 
szczepionka nie daje 100-proc. odpor-
ności. Ważne jest to, że zastrzyk chroni 
przed ciężkim przebiegiem COVID-19, 
powikłaniami, hospitalizacją i zgonem. 

Dlatego tak wiele zamieszania na temat 
szczepień wywołują wypowiedzi ludzi, 
którzy nie mają żadnych kompetencji ani 
wiedzy w tym zakresie – zaznacza Tade-
usz Jędrzejczyk. I jak dodaje: „spośród 
wszystkich osób, które zmarły wskutek 
COVID-19 w Polsce, tylko 3 proc. zgonów 
dotyczy osób w pełni zaszczepionych. 
Jeszcze nie jest za późno na zaszcze-
pienie się, mimo że czwarta fala nabiera 
tempa i z dnia na dzień rośnie liczba dia-
gnozowanych zakażeń”.

Według Tomasza Augustyniaka, jeśli 
mielibyśmy mniejszy odsetek zaszczepio-
nej populacji, to sytuacja w szpitalach na 
Pomorzu przypominałaby tę z Lubelsz-
czyzny, Podlasia czy Mazowsza.

– W naszym szpitalu (PCCHZiG – przyp. 
red.) przebywają przeważnie ludzie star-
si i obciążeni wieloma chorobami. To pa-
cjenci po przeszczepach, z nowotworami, 
cukrzycą, otyłością czy nadciśnieniem. 
Ponadto, część z hospitalizowanych i za-
szczepionych osób musiała mieć stycz-
ność z wirusem jeszcze przed zakoń-

czeniem pełnego cyklu szczepień. Ci 
z zaszczepionych, którzy obecnie chorują, 
szczepili się przeważnie zimą lub wczesną 
wiosną. Jak pokazują zagraniczne dane, 
poziom odporności spada po ok. sześciu 
miesiącach od pełnego zaszczepienia. Po-
nadto, wśród zaszczepianych średni wiek 
pacjentów wynosi 75 lat, a u osób powyżej 
65 r. ż. układ odpornościowy jest słabszy 
niż u 30-latka. Co więcej, każdy organizm 
inaczej reaguje na przyjęcie szczepionki, 
u niektórych efekt jest słabszy z powodu 
przyjmowania leków. Dlatego tak ważne 
jest, aby jak najwięcej osób przyjęło tzw. 
booster, czyli dawkę przypominającą – 
podkreśla Tomasz Augustyniak.

dalej dbajmy o siebie
Mamy coraz więcej zachorowań na CO-

VID-19, bo po pierwsze w sezonie jesien-
no-zimowym wzrasta liczba infekcji gór-
nych dróg oddechowych. Po drugie wciąż 
zbyt mało osób zaszczepiło się przeciwko 
COVID-19. Poza tym coraz dłużej przeby-
wamy w zamkniętych i mało wietrzonych 

pomieszczeniach, w których wirusy łatwiej 
się rozprzestrzeniają. Dlatego pomimo za-
szczepienia powinniśmy dbać o siebie. Na-
dal w sklepach, kinach, komunikacji miej-
skiej musimy nosić maski osłaniające usta 
i nos. Powinniśmy myć ręce ciepłą wodą 
z mydłem minimum 30 sekund lub dezyn-
fekować dłonie preparatami na bazie al-
koholu. Warto unikać zatłoczonych miejsc 
jak np. centra handlowe i w miarę możli-
wości robić zakupy rano lub wieczorami. 
Spotkania organizujmy w małych grupach 
i z osobami bez objawów infekcji. Jak radzi 
Tadeusz Jędrzejczyk, w przypadku złego 
samopoczucia, gorączki, kataru czy kasz-
lu powinniśmy zostać w domu i się wy-
kurować. Należy również wzmacniać od-
porność. Jak to zrobić? Trzeba stosować 
odpowiednią, bogatą w warzywa i owoce 
dietę, suplementować witaminę D3 oraz pić 
dużo wody (min. 2 litry dziennie). Powinni-
śmy też zadbać o wystarczającą ilość snu, 
aktywność fizyczną na świeżym powietrzu 
i w miarę możliwości unikać stresu.

(DK)

Mammobusy zostały wyposażone 
w zaawansowane mammografy cyfrowe, 
które emitują minimum o 30 proc. mniej-
sze promieniowanie rentgenowskie od 
zwykłych mammografów. Ponadto, po-
siadają specjalne oprogramowanie, które 
redukuje niepotrzebny ucisk piersi.

To bardzo potrzebny sprzęt, zwłasz-
cza że według danych z 2018 r. w woje-
wództwie pomorskim nowotwory sutka 
były drugą przyczyną zgonów kobiet. 
Mammobusy kupiono, aby zwiększyć 
dostępność do bezpłatnych badań 
mammograficznych dla mieszkanek 
województwa pomorskiego w wieku od 
50 do 69 lat. Dzięki badaniom profilak-

tycznym, możliwe będzie wcześniejsze 
wykrycie zmian nowotworowych, a jak 
twierdzą onkolodzy, wcześnie wykryty 
rak piersi daje niemal 100-procentowe 
wyleczenie. Dzięki temu pacjentki będą 
mogły pozostawać aktywne zawodo-

wo i społecznie przez dłuższy czas. 
Zainteresowane badaniami panie mogą 
rejestrować się na badanie pod nume-
rem tel. 58 767 34 44.

Całkowita wartość projektu to pra-
wie 6,1 mln zł, w tym ponad 5,1 mln zł 

to dofinansowanie unijne, a ponad 600 
tys. zł to współfinansowanie z budżetu 
państwa. Środki z UE przyznane zostały 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.
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Według danych Ministerstwa Zdrowia 
z 10 listopada 2021 r. w pełni zaszczepia-
nych jest ponad 20 mln Polaków, a dawkę 
przypominającą przyjęło ponad 1,1 mln 
z nas. W województwie pomorskim do 
tej pory wykonano dokładnie 2 614 137 
szczepień, w tym w pełni zaszczepionych 
jest 1 175 787 osób. Na Pomorzu najwięcej 
w pełni zaszczepionych jest mieszkańców 
Gdańska (64,5 proc.), Krynicy Morskiej 
(63 proc.) i Gdyni (62,2 proc.). Niestety to 
wciąż zbyt mała liczba, aby zahamować 
epidemię. Jak twierdzą eksperci powinno 
być to nawet 90 proc. populacji. Wśród 
niezaszczepionych są osoby, które ze 
względów medycznych, nie mogą przyjąć 
preparatu oraz dzieci poniżej 12. r. ż. I to 

właśnie, aby ochronić ich, powinniśmy 
się zaszczepić. Przypomnijmy, że szcze-
pienia dostępne są od 27 grudnia 2020 r. 
Zaszczepić można się m.in. w: szpitalach, 
przychodniach i niektórych aptekach. 
W punktach szczepień są cztery prepa-
raty do wyboru: dwudawkowe firm: Pfizer, 
Moderna i AstraZeneca oraz jednodaw-
kowy Johnson& Johnson.

zwiększa się baza łóżkowa
Według danych ze strony Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego z 10 listopada 
w szpitalach na Pomorzu przebywało 367 
chorych na COVID-19, w tym 26 pacjen-
tów było podłączonych do respiratorów. 
W sumie dla chorych przygotowano 545 

miejsc, w tym 47 respiratorów. To zdecy-
dowanie więcej niż na początku czwar-
tej fali, która rozpoczęła się w sierpniu. 
Wtedy tylko szpital zakaźny w Gdańsku 
przyjmował pacjentów covidowych, prze-
bywało w nim kilkanaście osób, a jedna 
była podłączona do respiratora.

– Już dwa miesiące temu mówiłem, że 
w związku ze zbyt małą liczbą zaszcze-
pionych osób konieczne będzie ponow-
ne uruchamianie kolejnych oddziałów 
szpitali dla pacjentów covidowych. I tak 
się dzieje. Na Pomorzu oddziały covido-
we poza szpitalem zakaźnym są np. na 
Zaspie, w Słupsku i Kościerzynie – mówi 
lekarz i dyrektor Departamentu Zdrowia 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego Tadeusz Jędrzejczyk. – 
Obawiam się, że wraz ze wzrostem zaka-
żeń do przychodni powrócą, tak nielubia-
ne przez pacjentów, teleporady – dodaje 
lekarz.

ilu zaszczepionych choruje?
W szpitalach w Polsce przebywa prawie 

11,6 tys. pacjentów, w tym 951 jest podłą-
czonych do respiratora (dane z 10 listopa-
da). Dla przykładu w Pomorskim Centrum 
Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku 
9 listopada 2021 r. było hospitalizowanych 
216 pacjentów, w tym 8 przebywało pod 
respiratorami. Najstarszy chory na CO-
VID-19 ma 103 lata, a najmłodszy miesiąc, 
średni wiek pacjentów to 63 lata.

COVID-19 nadal groźny.
Ale mniej dla zaszczepionych

Stop rakowi piersi! Cztery nowe mammobusy 
kupione dzięki środkom unijnym
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Szczepionki są wciąż najlepszą metodą ochrony przed ciężkim przebiegiem COVID-19, hospitalizacją i śmiercią. W pełni zaszcze-
pieni chorują rzadziej i lżej, a w szpitalach przebywają ci, którzy mają choroby współistniejące, np. nowotwory, nadciśnienie czy 
są po przeszczepach. W Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku na początku listopada br. przebywało 216 
pacjentów. Najstarszy chory na COVID-19 miał 103 lata, a najmłodszy miesiąc.

Cztery nowe mammobusy będą 
wykorzystywane do wykonywa-
nia badań u mieszkanek woje-
wództwa pomorskiego w wieku 
50-69 lat. Kosztowały ponad 6 
mln zł.

– Wśród pacjentów 136 osób nie ma 
szczepień, co stanowi 63 proc. wszystkich 
hospitalizowanych. W pełni zaszczepio-
nych było 77 osób, wśród nich najmłodszy 
ma 37 lat, a najstarszy 103 lata, średnia 
wieku to 75 lat. COVID-19 u trzech z ho-
spitalizowanych osób potwierdzono po 
przyjęciu pierwszej dawki – informuje za-
stępca dyrektora Departamentu Zdrowia 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego Tomasz Augustyniak.

W grupie pacjentów w szpitalu w Gdań-
sku przebywa obecnie 19 dzieci, najmłod-
sze ma miesiąc, a najstarsze 15 lat.

szczepienia są skuteczne
Czy to oznacza, że szczepienia są nie-

skuteczne? Zdecydowanie nie.
– Po raz kolejny powtarzam, że jeśli ktoś 

jest w pełni zaszczepiony ryzyko zakaże-
nia istnieje, ale jest dużo mniejsze. Żadna 
szczepionka nie daje 100-proc. odpor-
ności. Ważne jest to, że zastrzyk chroni 
przed ciężkim przebiegiem COVID-19, 
powikłaniami, hospitalizacją i zgonem. 

Dlatego tak wiele zamieszania na temat 
szczepień wywołują wypowiedzi ludzi, 
którzy nie mają żadnych kompetencji ani 
wiedzy w tym zakresie – zaznacza Tade-
usz Jędrzejczyk. I jak dodaje: „spośród 
wszystkich osób, które zmarły wskutek 
COVID-19 w Polsce, tylko 3 proc. zgonów 
dotyczy osób w pełni zaszczepionych. 
Jeszcze nie jest za późno na zaszcze-
pienie się, mimo że czwarta fala nabiera 
tempa i z dnia na dzień rośnie liczba dia-
gnozowanych zakażeń”.

Według Tomasza Augustyniaka, jeśli 
mielibyśmy mniejszy odsetek zaszczepio-
nej populacji, to sytuacja w szpitalach na 
Pomorzu przypominałaby tę z Lubelsz-
czyzny, Podlasia czy Mazowsza.

– W naszym szpitalu (PCCHZiG – przyp. 
red.) przebywają przeważnie ludzie star-
si i obciążeni wieloma chorobami. To pa-
cjenci po przeszczepach, z nowotworami, 
cukrzycą, otyłością czy nadciśnieniem. 
Ponadto, część z hospitalizowanych i za-
szczepionych osób musiała mieć stycz-
ność z wirusem jeszcze przed zakoń-

czeniem pełnego cyklu szczepień. Ci 
z zaszczepionych, którzy obecnie chorują, 
szczepili się przeważnie zimą lub wczesną 
wiosną. Jak pokazują zagraniczne dane, 
poziom odporności spada po ok. sześciu 
miesiącach od pełnego zaszczepienia. Po-
nadto, wśród zaszczepianych średni wiek 
pacjentów wynosi 75 lat, a u osób powyżej 
65 r. ż. układ odpornościowy jest słabszy 
niż u 30-latka. Co więcej, każdy organizm 
inaczej reaguje na przyjęcie szczepionki, 
u niektórych efekt jest słabszy z powodu 
przyjmowania leków. Dlatego tak ważne 
jest, aby jak najwięcej osób przyjęło tzw. 
booster, czyli dawkę przypominającą – 
podkreśla Tomasz Augustyniak.

dalej dbajmy o siebie
Mamy coraz więcej zachorowań na CO-

VID-19, bo po pierwsze w sezonie jesien-
no-zimowym wzrasta liczba infekcji gór-
nych dróg oddechowych. Po drugie wciąż 
zbyt mało osób zaszczepiło się przeciwko 
COVID-19. Poza tym coraz dłużej przeby-
wamy w zamkniętych i mało wietrzonych 

pomieszczeniach, w których wirusy łatwiej 
się rozprzestrzeniają. Dlatego pomimo za-
szczepienia powinniśmy dbać o siebie. Na-
dal w sklepach, kinach, komunikacji miej-
skiej musimy nosić maski osłaniające usta 
i nos. Powinniśmy myć ręce ciepłą wodą 
z mydłem minimum 30 sekund lub dezyn-
fekować dłonie preparatami na bazie al-
koholu. Warto unikać zatłoczonych miejsc 
jak np. centra handlowe i w miarę możli-
wości robić zakupy rano lub wieczorami. 
Spotkania organizujmy w małych grupach 
i z osobami bez objawów infekcji. Jak radzi 
Tadeusz Jędrzejczyk, w przypadku złego 
samopoczucia, gorączki, kataru czy kasz-
lu powinniśmy zostać w domu i się wy-
kurować. Należy również wzmacniać od-
porność. Jak to zrobić? Trzeba stosować 
odpowiednią, bogatą w warzywa i owoce 
dietę, suplementować witaminę D3 oraz pić 
dużo wody (min. 2 litry dziennie). Powinni-
śmy też zadbać o wystarczającą ilość snu, 
aktywność fizyczną na świeżym powietrzu 
i w miarę możliwości unikać stresu.

(DK)

Mammobusy zostały wyposażone 
w zaawansowane mammografy cyfrowe, 
które emitują minimum o 30 proc. mniej-
sze promieniowanie rentgenowskie od 
zwykłych mammografów. Ponadto, po-
siadają specjalne oprogramowanie, które 
redukuje niepotrzebny ucisk piersi.

To bardzo potrzebny sprzęt, zwłasz-
cza że według danych z 2018 r. w woje-
wództwie pomorskim nowotwory sutka 
były drugą przyczyną zgonów kobiet. 
Mammobusy kupiono, aby zwiększyć 
dostępność do bezpłatnych badań 
mammograficznych dla mieszkanek 
województwa pomorskiego w wieku od 
50 do 69 lat. Dzięki badaniom profilak-

tycznym, możliwe będzie wcześniejsze 
wykrycie zmian nowotworowych, a jak 
twierdzą onkolodzy, wcześnie wykryty 
rak piersi daje niemal 100-procentowe 
wyleczenie. Dzięki temu pacjentki będą 
mogły pozostawać aktywne zawodo-

wo i społecznie przez dłuższy czas. 
Zainteresowane badaniami panie mogą 
rejestrować się na badanie pod nume-
rem tel. 58 767 34 44.

Całkowita wartość projektu to pra-
wie 6,1 mln zł, w tym ponad 5,1 mln zł 

to dofinansowanie unijne, a ponad 600 
tys. zł to współfinansowanie z budżetu 
państwa. Środki z UE przyznane zostały 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.
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OgłOsZenie 284/2021/DB

BuRMIStRZ MIaSta RuMI 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) 
zawiadamia, że odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w rumi, stanowiącej 
własność gminy Miejskiej rumia:

Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, oznaczona jako działka nr 259/52 o powierzchni 
445m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej KW 
GD1W/00033850/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta rumi uchwalonym Uchwałą nr V/82/2019 rady Miejskiej 
rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta rumi w rejonie ul. 
łokietka działka nr 259/52 leży w terenie oznaczonym symbolem 
16.Mn - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. na działce znajduje się fragment sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami. Wzdłuż granicy, patrząc od strony działek 
nr 404 i nr 405, przebiega przewód elektroenergetyczny niskiego 
napięcia.

Dział iii i iV księgi wieczystej KW gD1W/00033850/0 jest wolny od 
wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 230.000,00 zł netto + 23% podatek VaT.

Wadium 23.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne 
postąpienie 2.300,00 zł.

Termin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczono na 
dzień 17 grudnia 2021r. na godz. 1000, w siedzibie Urzędu Miasta rumi 
przy ul. sobieskiego 7, pok. 100.

Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu są nowe okoliczności 
faktyczne powodujące konieczność ponownej analizy sposobu 
zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

rumia, dnia 17.11.2021r.

Mieszkańcy Miasta otrzymali nieodpłatnie - w ra-
mach programu „Kwitnące drzewa i krzewy dla 
Wejherowa” – 27. gatunków popularnych sadzonek 
drzew i krzewów. 

- Zdajemy sobie sprawę z roli drzew w naszym oto-
czeniu, dlatego skorzystaliśmy z zaproszenia do pro-
gramu organizowanego przez wejherowski urząd 
– mówi Sławomir Klas, kierownik administracji 
Os. Zachodnia i Chopina Wejherowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Wejherowie. - Wybierając ro-
śliny do posadzenia w tym rejonie osiedla, braliśmy 
pod uwagę głównie warunki klimatyczne i glebo-
we Mam nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni, 
a efekty – w postaci pięknie kwitnących wiśni - będą 
cieszyły nas wszystkich.

Jak podkreśla Ewa Dybowska, prezes zarządu Wej-
herowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie, 
dzięki nowym nasadzeniom na terenach zarządza-
nych przez Wejherowską Spółdzielnię Mieszkaniową 
mieszkańcy dołożą swoją cegiełkę w walce ze zmiana-
mi klimatu, ale także dzięki sadzeniu nowych drzew 
poprawia się wizerunek naszych osiedli. 

- Dzięki projektowi w tej części osiedla będzie wię-
cej drzew, posadziliśmy 7 sztuk wiśni piłkowanej, 
która pięknie kwitnie i 10 sztuk krzewów posadzo-
nych na skwerku – mówi prezes Ewa Dybowska. - 
Mam nadzieję, że obecność tych drzew przysłuży się 
nam i mieszkańcom tego osiedla. 

Zainteresowanie akcją „Kwitnące drzewa i krzewy dla 
Wejherowa” było bardzo duże, co cieszy wejherowskie 
władze. W sumie złożono 120 poprawnych wniosków.

- Cieszymy się, że tylu mieszkańców, zarządców nie-
ruchomości w mieście i spółdzielni mieszkaniowych 
było zainteresowanych pozyskaniem roślin na swoje 
posesje, bo to świadczy o świadomości zmian klima-
tycznych, które już nas dotykają - mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju 
miasta, która uczestniczyła w sadzeniu drzew przy 
ul. Strzeleckiej. – Każde posadzone drzewo będzie 
mieć pozytywny wpływ na miejską przestrzeń, w któ-
rej żyjemy. Im więcej ich posadzimy, tym większy bę-
dzie ten wpływ na jakość powietrza oraz ogranicze-
nie skutków niekorzystnych zmian klimatu. 

Źródło: wejherowo.pl 

Otrzymali sadzonki
WEJHEROWO | Na skwerach w okolicy ul. Strzeleckiej 3 i 5, posadzono sie-
dem wiśni piłkowanej Kanzan i dziesięć sztuk krzewów Ligustr. Wejherow-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która jest zarządcą tego terenu, otrzyma-
ła nieodpłatnie sadzonki w ramach akcji prowadzonej przez wejherowski 
Urząd Miejski „KLIMATycznie w Wejherowie”.
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Celem projektu jest wyeli-
minowanie terytorialnych 
różnic w możliwości do-
stępu do szerokopasmo-
wego Internetu o wyso-
kich przepustowościach.
HotSpoty WiFi znajdu-
ją się w następujących 
lokalizacjach: Pobłocie 
Orlik, Linia Żłobek OSA, 
Niepoczołowice Szkoła 
OSA, Plac przy UG Linia, 
Szkoła Podstawowa Linia, 
Strzepcz ORLIK przy 
szkole, Strzepcz plac przy 
jeziorze, Linia stadion, 
Lewino remiza plac zabaw, 
Linia ORLIK.

urucHomiono usługę darmowego 
dostęPu do internetu
gmina linia | na terenie gminy, w dziesięciu punktach uruchomiono usługę darmowe-
go dostępu do internetu w ramach zadania pn. "Publiczny internet w gminie linia".

fot. pixabay.com
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Szczepibus tu też przyjedzie
GMINA SZEMUD | Gmina poinformowała, że w ramach programu przeciwdziałania COVID-19 
organizuje szczepienie przeciwko tej chorobie w formie mobilnego punktu (tzw. Szczepibus). Szczepienie 
będzie prowadzone w Łebnie oraz w Bojanie w dniu 20.11.2021 r.

Miejsce szczepienia:
Łebno: parking przy kościele pw. Matki Bo-

skiej Królowej Polski, ul. Kartuska 6, 84-217 
Łebno - w godz. 9:00-12:00

Bojano: parking przy Szkole Podstawowej 
w Bojanie, ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano 
- w godz. 14:00-17:00.

Szczepienia będą realizowane szczepionką 
Johnson&Johnson oraz Pfizer. Na miejscu bę-
dzie również lekarz.

Istnieje możliwość szczepienia osób od 12 r.ż. 
oraz cudzoziemców, III dawki dla osób powy-
żej 50 r.ż. oraz pracowników systemu ochrony 
zdrowia, którzy mają kontakt z pacjentem.

Dodatkowo podmiot leczniczy - Uniwersy-
teckie Centrum Kliniczne, deklaruje możliwość 
zaszczepienia przeciwko grypie (osoby upraw-
nione do szczepienia nieodpłatnego będą wery-
fikowane przez pracowników na miejscu).

Źródło: szemud.pl
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Mieszkańcy powiatu mogą już ko-
rzystać ze zmodernizowanego odcinka 
drogi powiatowej na odcinku Kocha-
nowo – Gościcino. Wyremontowany 
odcinek zwiększy komfort i bezpieczeń-
stwo pieszych uczestników ruchu oraz 
kierowców.

– To długo wyczekiwana inwestycja 
przez mieszkańców tej części powiatu. 
Przy projektowaniu drogi przeprowa-
dziliśmy konsultacje społeczne, ponie-
waż zależało nam, aby wyremontować ją 
kompleksowo – wyjaśnia Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius. – Zakres prowa-

dzonych prac był bardzo szeroki. W ra-
mach zadania powstał chodnik, zatoki 
autobusowe, wylano nową nawierzchnię 
oraz poszerzono i wzmocniono jezdnię 
do szerokości 6,5 m.

Ponadto przebudowano zjazdy, zadbano 
o odwodnienia, wykonano rowy przy-

drożne oraz zbudowano zbiornik reten-
cyjno-chłonno-przepływowy. W Gościci-
nie wybudowana została także kanalizacja 
sanitarna i sieć wodociągowa, która w ca-
łości została sfinansowana przez Pewik.

– Podczas prowadzonych prac pojawiła 
się konieczność przeprowadzenia dodat-
kowych robót w celu poprawy bezpie-
czeństwa oraz komfortu użytkowników. 
Wykonane zostały m.in. dwie studnie 
chłonne, rowy oraz ścieki przykrawężni-
kowe w celu zagospodarowania nadmier-

nej ilości wody opadowej, ustawiono ba-
riery w miejscach, gdzie umocnione rowy 
mają największą głębokość oraz wzmoc-
niono pobocza przy przystankach autobu-
sowych, aby zapobiec rozjeżdżaniu pobo-
czy – mówi Wicestarosta Jacek Thiel.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4 
mln zł, z czego 1,5 mln zł stanowiło rzą-
dowe dofinansowanie. Pozostała część 
pokryta została z budżetu Powiatu Wej-
herowskiego oraz budżetu Gminy Wej-
herowo i Gminy Luzino.

Droga powiatowa na odcinku 
Kochanowo – Gościcino oddana

POWIAt | Zakończyły się prace związane z przebudową 2,5 km odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do miejscowości 
Kochanowo. Inwestycja zrealizowana została przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1,5 mln zł.

OgłOsZenie 283/2021/DB

Urząd gminy Wejherowo informuje, że 
zakończyły się konsultacje społeczne 
dotyczące projektu studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowani Przestrzennego 
gminy Wejherowo. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za aktywny udział 
w konsultacjach oraz wszelkie złożone wnioski 
i uwagi. raport z zakończonych konsultacji 
wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia 
uwag jest dostępny na stronie internetowej 
Urzędu gminy Wejherowo w zakładce 
„Konsultacje społeczne” 
(ugwejherowo.pl/konsultacje-spoleczne/). 

informujemy, że kolejnym etapem procedury 
planistycznej jest przekazanie projektu 
studium do zaopiniowania i uzgodnienia przez 
właściwe instytucje. Po dokonaniu zmian 
wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych 
uzgodnień projekt studium zostanie wyłożony 
do publicznego wglądu. O szczegółowych 
terminach będziemy Państwa informować na 
stronie urzędu gminy Wejherowo.

pracownikowi
Urzędu Miasta w Redzie 

składamy wyrazy głębokiego żalu 
i współczucia

oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci 

MAMy

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami

Naszej Koleżance

MAłgORzACie 
KWieCień
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15 listopada mundurowi zatrzymali sprawcę kradzie-
ży roweru, do której doszło w połowie października br. 
na terenie miasta. W toku pracy nad sprawą śledczy 
ustalili, że niezabezpieczony rower stał na klatce scho-
dowej, kiedy doszło do kradzieży. Natychmiast sprawą 
zajęli się kryminalni. Efektem tych działań było usta-
lenie tożsamości i zatrzymanie 26-latka, który wczoraj 
został doprowadzony do miejscowego Komisariatu 
Policji. Mężczyzna został już przesłuchany i usłyszał 
zarzuty. Ponadto policjanci odzyskali także ukradziony 
rower, który przekazano prawowitemu właścicielowi.

Kradzież mienia jest przestępstwem, za które grozi 
kara do 5 lat więzienia.

Policjanci przypominają i apelują:
Nie pozostawiaj roweru na klatce schodowej, 

przed domem czy w innym miejscu, zwłasz-
cza bez żadnych zabezpieczeń. To właśnie w tych 
miejscach najczęściej dochodzi do kradzieży. 
Można w znacznym stopniu utrudnić kradzież rowe-
ru, a nawet zniechęcić do niej, stosując odpowiednie, 
profesjonalne zabezpieczenia — specjalne łańcuchy, 

zamki, blokady typu U-Lock czy kabłąki. Ważne jest 
także odpowiednie założenie łańcucha – nie może to 
być szprycha, gdzie sprawca może zdjąć koło, ani też 
linka hamulcowa, którą łatwo można przeciąć. Jeżeli 
musisz pozostawić rower w miejscu ogólnodostęp-
nym, w miarę możliwości wybieraj te objęte zasię-
giem monitoringu. To może odstraszyć złodzieja lub 
w przypadku utraty jednośladu pomóc Policji ustalić 
sprawcę czynu.

Doświadczenie pokazuje jednak, że można 
w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko kradzieży, 
zachowując się po prostu rozsądnie. Właściciele ro-
werów z naiwnością, zostawiają swoje pojazdy  „na 
chwilkę” przed sklepem, czy w innymi miejscu łatwo 
dostępnym bez żadnego zabezpieczenia.

Pamiętajmy także, aby nie ułatwiać i nie umożliwiać 
wejścia na klatkę schodową osobom postronnym. 
Często pod byle pretekstem dzwoniąc na domofon, 
próbują nas namówić na otwarcie drzwi i wpuszcze-
nie ich do środka.

Źródło: KPP Wejherowo

Odpowie za 
kradzież roweru

RUMIA | Kryminalni z Rumi pracując nad sprawą kradzieży roweru, ustalili 
i zatrzymali sprawcę, którym okazał się 26-latek. Policjanci odzyskali także 
ukradziony rower, który przekazano właścicielowi.
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Został zatrzymany złodziej 
przewodów elektrycznych

Włamywacz złapany, usłyszał 
już zarzuty, sprzęt zwrócono

WEJHEROWO | 16 listopada kryminalni zatrzymali 33-latka, który kradł przewody elektryczne. Funk-
cjonariusze odzyskali część ukradzionego mienia. Sprawca został przesłuchany i usłyszał zarzut dotyczą-
cy kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia.

RUMIA | Kryminalni zatrzymali 25-latka w związku z kradzieżami oraz włamaniami, do których doszło 
w mieście w ostatnich miesiącach. Ponadto mundurowi odzyskali część kradzionych przedmiotów, które 
już zostały przekazane właścicielom.

Wejherowscy kryminalni od kilku 
dni pracowali nad sprawą kradzie-
ży przewodów elektrycznych. Do 
zdarzenia doszło w Wejherowie. 
Sprawca ukradł nie tylko przewo-
dy elektryczne, ale także bednarkę. 
Straty zostały oszacowane na około 
10 tys. zł. Kryminalni ustalili tożsa-
mość sprawcy i zatrzymali 33-latka 
w jego domu. Ponadto w trakcie 
wykonywanych czynności odzyskali 
i zabezpieczyli 28 kg przewodu elek-
trycznego.

Wczoraj został przesłuchany 
i usłyszał zarzut kradzieży mienia. 
Przestępstwo to jest zagrożone karą 
od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Źródło: KPP Wejherowo

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu 
Policji w Rumi pracując nad sprawami dwóch kra-
dzieży i dwóch włamań do których doszło w okre-
sie od sierpnia do listopada 2021 roku ustalili i za-
trzymali sprawcę tych przestępstw. Okazał się nim 
25-latek z Rumi. Jak ustalili mundurowi, sprawca 
wchodził do domów, w jednym z przypadków po-
przez uchylone drzwi balkonowe, a w kolejnym 
przez uchylone okno i z wnętrza ukradł elektrona-
rzędzia. W pozostałych dwóch przypadkach, spraw-
ca wyłamał okna aby wejść do środka a następnie 
także ukradł elektronarzędzia.

Kryminalni podczas przeszukań domu sprawcy, 

znaleźli część kradzionych przedmiotów, które zo-
stały zabezpieczone, a następnie przekazane prawo-
witym właścicielom.

Włamywacz został doprowadzony do Komisariatu 
Policji w Rumi, został już przesłuchany i usłyszał 4 
zarzuty. Jak się okazało, mężczyzna był już wcze-
śniej notowany za przestępstwa ponowne i działał 
w ramach powrotu do przestępstwa. Został on tym-
czasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Kradzież 
mienia jest zagrożona karą do 5 lat pozbawienia 
wolności, natomiast za kradzież z włamaniem grozi 
kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Wejherowo

Pamiętajmy, że w obecnym okresie, aż do 
wiosny używanie elementów odblasko-
wych jest szczególnie istotne. Znacznie 
wcześniej zapadający zmrok i mniejsza 
widoczność powoduje, że pieszy może 
być czasem niewidoczny dla kierującego 
na drodze. Nie zdajemy sobie sprawy, że 
nawet mały odblask poprawia naszą wi-
doczność, a jednocześnie może uratować 
nam życie.
Prawidłowo noszone elementy odblasko-
we powinny w takim miejscu, by znalazły 
się w polu działania świateł samocho-
dowych i były widoczne dla kierujących 
nadjeżdżających z obu kierunków (z tylu 
i z przodu). Jeśli przypniemy element 
odblaskowy do plecaka z tyłu, to nie 
zostanie on zauważony przez kierowców 
nadjeżdżających z przeciwka i odwrot-
nie, gdy odblask będzie tylko z przodu, 
nie dostrzegą go kierowcy będący za 
nami. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem 
będzie posiadanie dwóch elementów 

odblaskowych: jednego z przodu i drugi 
z tyłu lub stosować takie rodzaje od-
blasków, które widać z obydwu stron 
sylwetki np. opaski odblaskowe. Najlepiej 
założyć odblask możliwie nisko sylwetki, 
wówczas wcześniej pada na niego snop 
światła. Dzieje się tak dlatego, że światła 
samochodowe oświetlają drogę niesyme-
trycznie (więcej światła kierowanego jest 
na prawą stronę drogi). Zachęcamy do 
noszenia odblasków także w mieście. Nie 
wszystkie odcinki drogi czy przejścia dla 
pieszych są dobrze doświetlone, a wi-
doczność kierującemu często ograniczają 
elementy architektoniczne, w tym drzewa 
lub padający deszcz.
Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogo-
wym piesi, którzy poruszają się po drodze 
po zmierzchu poza obszarem zabudowa-
nym są obowiązani używać elementów 
odblaskowych w sposób widoczny dla 
innych uczestników ruchu.
Źródło: KPP Wejherowo

noś odblasKi - bądź widoczny 
i bezPieczny na drodze
Powiat | już w październiku rozpoczęła się ogólnopolska akcja Policji „świeć PrzyKła-
dem”. jej celem jest upowszechnianie zwyczaju zakładania elementów odblaskowych nie 
tylko poza obszarem zabudowanym, ale także w miastach i innych mniejszych miejscowo-
ściach. odblaski poprawiają naszą widoczność i zarazem bezpieczeństwo na drodze.

fot. KPP Wejherowo
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W poniedziałek policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej z Rumi zatrzymali 46-latka. 
Podczas przeszukania garażu zatrzymanego mężczyzny, 
policjanci znaleźli narkotyki. Łącznie mundurowi zabez-
pieczyli 200 tabletek (MMC oraz izomeru flouoroetamfe-
taminy), a także amfetaminę i nowe substancje psycho-
aktywne o wadze ponad 50 gramów . Narkotyki zostały 
przez policjantów zabezpieczone do sprawy i badań 
przez biegłego specjalistę. Łącznie zatrzymany sprawca 
posiadał blisko 370 porcji handlowych narkotyków.
Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie, 
został przesłuchany oraz usłyszał zarzuty posiadania 
znacznej ilości narkotyków oraz ich udzielania.
Wczoraj wobec 46-latka został zastosowany środek za-
pobiegawczy w postali policyjnego dozoru. Za popełnione 
przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Źródło: KPP Wejherowo

zatrzymanie i dozór 
za narKotyKi
rumia | Kryminalni zatrzymali 46-letniego mężczyznę, 
który posiadał znaczną ilość narkotyków. w garażu za-
trzymanego policjanci znaleźli substancje zabronione. 
mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości 
narkotyków oraz udzielania narkotyków.

fot. KPP Wejherowo 
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Mundurowi w powiecie wej-
herowskim na bieżąco realizu-
ją działania poświęcone walce 
z rozprzestrzenianiem się cho-
roby COVID-19. W ramach 
codziennych służb sprawdzają 
m.in. czy mieszkańcy oraz goście 
w naszym powiecie, stosują się do 
obowiązku zasłaniania ust i nosa 
w miejscach, w których nakaz ten 
obowiązuje. Wczoraj działania 
były prowadzone także wspól-
nie z Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym. Regularnym spraw-
dzeniom podlegają m.in. sklepy 
wielkopowierzchniowe, autobusy 
i pociągi oraz inne miejsca uży-
teczności publicznej, w których 
obowiązują nakazy dotyczące 
zasłaniania ust i nosa maseczką. 
Z powodu lekceważącego stosun-

ku do obowiązku zasłaniania ust 
i nosa wczoraj policjanci ujawnili 
120 wykroczeń, z których spora 
część zakończyła się ukaraniem 
mandatem karnym, skierowa-
niem wniosku o ukaranie do 
sądu, w pozostałym zakresie 
stosowano także pouczenia oraz 
zwrócenia uwagi.

Wszyscy mamy ogromny 
wpływ na zdrowie swoje oraz 
innych osób. Bądźmy odpowie-
dzialni i stosujmy się do zaleceń. 
W trosce o bezpieczeństwo nas 
wszystkich, w kolejnych dniach 
działania będą nadal kontynu-
owane. Pamiętajmy, że to czy 
wrócimy do czasów sprzed pan-
demii zależy wyłącznie od nas 
samych.

Źródło: KPP Wejherowo

COVID19, kolejne policyjne działania
POWIAt | Funkcjonariusze z powiatu wejherowskiego codziennie prowadzą działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się korona-
wirusa. Regularnie przypominają o obowiązku zakrywania ust i nosa i interweniują wobec tych, którzy nie stosują się do obostrzeń. 16 lustopada 
policjanci ponownie ujawnili 120 wykroczeń.

Nekrologi i Kondolencje
Zamów!

d.bieszke@expressy.pl | 660 731 138
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- W pierwszej turze, tuż przed Świę-
tem Niepodległości, w nasadzeniach 
towarzyszyły nam dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 5, dla których była to cenna 
lekcja ekologii, z elementami urbanisty-
ki i planowania przestrzennego – mówi 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy 
- Wspólnie z uczniami posadziliśmy 6 
drzew, z gatunku grusza drobnoowo-
cowa. To drzewo o niedużych wyma-
ganiach uprawowych, dobrze rośnie 
na większości gleb na stanowiskach 
słonecznych, toleruje suszę. Dzięki wą-
skim koronom doskonale nadaje się do 
sadzenia w miastach wzdłuż dróg i ulic.

Przed przystąpieniem do pracy 
uczniowie wysłuchali pogadanki, jak 
ważna jest zieleń w przestrzeni miej-
skiej, jak technicznie wygląda sadzenie 
drzewa i jakie gatunki drzew najlepiej 
nadają się do miast.

Kolejne sadzenie miało miejsce 16 
listopada, z udziałem radnych Rady 
Miejskiej w Redzie.

- Tym razem sadziliśmy 6 dębów błot-
nych Green Pillar. To odmiana dębu 
o wyprostowanych, mocno rozgałęzio-
nych gałęziach oraz bardzo atrakcyjnie 
powcinanych liściach, które jesienią 
przebarwiają się na pomarańczowo-czer-

wony kolor. Drzewo to dorasta do 4-5 m 
wysokości przy zaledwie 100cm szero-
kości. Liście są ciemnozielone, błyszczą-
ce, mocno powcinane, często zasychają 
i tak pozostają na drzewie przez całą 
zimę. Jest to gatunek bardzo odporny 
na zanieczyszczenia miejskie, co istotne 
w przypadku nasadzeń wzdłuż bardzo 
ruchliwej ulicy, jaką jest ulica Obwodo-
wa – mówi Krzysztof Krzemiński.

Przed zimą Urząd planuje posadze-
nie jeszcze czterech drzew z gatunku 
sosna Pinus Nigra. Dalsze nasadzenia 
będą realizowane sukcesywnie w przy-
szłym roku.

Przy Obwodowej posadzono drzewa
REDA | Jak ważna jest zieleń w miastach, nie trzeba nikogo przekonywać. Urząd Mia-
sta w Redzie rozpoczął nasadzenia wzdłuż jednej z najważniejszych redzkich ulic - uli-
cy Obwodowej – w ostatnich latach gruntownie przebudowanej.
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Konkurs na „Najpiękniejszą Kartkę Świątecz-
ną” i „Stroik bożonarodzeniowy” podzielono 
na kategorie wiekowe, od dzieci w wieku 
przedszkolny po młodzież i dorosłych. Tech-
nika prac jest dowolna w obu konkursach. 
Kartki świąteczne natomiast muszą zawierać 
życzenia, mogą być również w języku kaszub-
skim, w innym wypadku nie będą oceniane. 
Komisja konkursowa przy ocenie prac, z obu 
konkursów, będzie brała pod uwagę pomysło-
wość autora i estetykę pracy. Każda przysłana 
na konkurs musi być opatrzona metryczką 
z logo GDK, dostępną do pobrania na stronie 
gdklinia.pl, zawierającą nazwę konkursu, imię 
i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły oraz 
kategorię konkursu, a także zgodę uczest-
nika na przetwarzanie danych osobowych 
i publikację wizerunku w mediach współpra-
cujących z GDK Linia oraz stronach interneto-
wych. W przypadku dorosłych na metryczce 
powinien znaleźć się adres zamieszkania lub 
telefon kontaktowy. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa prac 
odbędzie się 19 grudnia 2021 r. o godzinie 
14:00 podczas Jarmarku Bożonarodzenio-
wego na placu przy Urzędzie Gminy. Termin 
dostarczenia prac do Gminnego Domu 
Kultury upłynie 10 grudnia 2021 r. Prace bez 
metryczki nie będą oceniane. 
Kolejny konkurs skierowany jest do rodzin, 
a dotyczy „ Najpiękniejszej szopki bożona-
rodzeniowej”. Technika i w tym przypadku 
jest dowolna oraz musi posiadać metryczkę 
zawierającą imię i nazwisko uczestnika, 
adres i telefon a także zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych i publikacje wize-
runku w mediach. Pracę oceniane będą jako 
rodzinne, przy czym każdej rodzinie wolno 
wykonać jedną szopkę. Za zajęcie miejsc 
od I do III przewidziano atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. Rozstrzygnięcie i prezentacja 
nadesłanych dzieł odbędzie się 19 grudnia 
2021 również o godzinie 14:00 na Jarmarku. 
Źródło: gdklinia.pl 

gminne KonKursy Plastyczne
gmina linia | do świąt bożego narodzenia zostało jeszcze trochę czasu, ale jest on ideal-
ny do ogłaszania konkursów plastycznych. trzy z nich przygotował gminny dom Kultury.

fot. pixabay.com 
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Kolejne z cyklu International Judo League 
zawody w Luboniu były kolejnym sprawdzia-
nem umiejętności naszych zawodników przed 
Mistrzostwami Polski Młodzików. Uczestnicy 
turnieju reprezentowali bardzo wysoki poziom, 
a reprezentacja UKS SIMBA REDA, w składzie: 
Nikodem Cechosz, Leon Kusz, Nikodem Białk, 
Mateusz Tesmar, Pola Gazecka, Natalia Rut-
kowska, Weronika Stogowska i Nadia Dziadko, 
osiągnęła imponujące wyniki.
Kategorie wagowe, w których startowali 
poszczególni zawodnicy, umieszczone są 
w nawiasach.
W roczniku 2009-2010 
II miejsce Nadia Dziadko (+56 kg)
III miejsce Nikodem Cechosz (37 kg)
W roczniku 2007-2008
I miejsce Weronika Stogowska (63 kg)
II miejsce Natalia Rutkowska (57 kg)
II miejsce Nikodem Białk (+81 kg)
W roczniku 2005-2006-2007
I miejsce Mateusz Tesmar (90 kg)
W XXX Jubileuszowym Turnieju im. Wiesła-
wa Sawickiego i kom. Stanisława Filipiaka, 
odbywającym się 13 listopada w Gdyni, wzięło 

ponad 400 zawodników, a redzki klub repre-
zentowało 16 samurajów.
W roczniku 2012-2013
I miejsce Adrian Rutkowski (28 kg)
I miejsce Filip Pasieka (43 kg)
I miejsce Kacper Madeksza (31,5 kg)
III miejsce Aleksander Monczak (37 kg)
W klasyfikacji klubów reprezentanci rocznika 
2012-2013 zajęli drużynowo 3 miejsce. 
W roczniku 2010-2011
I miejsce Jan Magrian (63 kg)
I miejsce Nikodem Cechosz (38 k
I miejsce Nadia Dziadko (+58,5 kg)
II miejsce Tymoteusz Buca (33,9 kg)
II miejsce Mateusz Gabrukiewicz (63 kg)
III miejsce Bartłomiej Buca (33,9 kg)
III miejsce Sebastian Sobczak (57,9 kg)
III miejsce Amelia Zajączkowska (28,7 kg)
VII miejsce Maciej Stasiewski (38 kg)
W klasyfikacji klubów reprezentanci rocznika 
2010-2011 zajęli drużynowo 2 miejsce. 
W roczniku 2008-2009
I miejsce Natalia Rutkowska (60 kg)
I miejsce Maciej Tesmar (45 kg)
III miejsce Franciszek Jop (73 kg)

judocy z simby nadal walczą
judo | długi weekend był dla uKs simba reda bardzo pracowity. 11 listopada młodzi 
judocy startowali w zorganizowanym przez akademia judo Kodokan Polkowice memo-
riale jigoro Kano w luboniu, a 13 listopada wzięli udział XXX jubileuszowym turnieju 
im. wiesława sawickiego i kom. stanisława Filipiaka w gdyni.

fot. UKs siMBa reDa

Z okazji tegorocznych obchodów 100-
lecia istnienia WKS Gryfa Wejherowo 
kibicie żółto-czarnych w ostatnim w tym 
roku kalendarzowym meczu na Wzgórzu 
Wolności zgotowali swoim ulubieńcom 
gorący doping.

- Literka W, literka K, literka S, jak WKS 
– można było usłyszeć z wysokości trybu-
ny jedną z popularnych przyśpiewek kibi-
ców żółto-czarnych.

Niestety, piłkarze wejherowskiego Gry-
fa, nie zdołali podziękować swoim fanom 
za doping w postaci bramek i zdobytych 
punktów. Po ostatnim gwizdku arbitra 
głównego to zawodnicy Gryfa, ale ze Słup-
ska mogli cieszyć się z wygranej. Gola na 
wagę trzech punktów w 69. minucie strze-
lił Fabian Słowiński. Dla żółto-czarnych 
była to ósma porażka w sezonie i po 14-
tu spotkaniach WKS zajmuje 15. miejsce 

w tabeli ze zdobyczą 16. punktów. Przed 
przerwą zimową gryfici jeszcze na wyjeź-
dzie zagrają z Jaguarem Gdańsk.

W lepszych nastrojach po minionej serii 
spotkań byli gracze Wikędu Luzino. Pod-
opieczni trenera Macieja Plińskiego w No-
wym Stawie pokonali miejscowy Grom 2:1. 
Ale pierwsze minuty spotkania nie wskazy-
wały na to, że trzy punkty do tabeli dopisze 
sobie zespół z Luzina. Wikęd zaczął mecz 

chaotycznie. Nie potrafił stworzyć zagro-
żenia pod bramką gospodarzy. Jednak, gdy 
w 26. minucie Konrad Formela obejrzał 
drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną 
kartkę, to luzinianie zareagowali dosko-
nale i mimo osłabienia, przejęli kontrolę 
nad przebiegiem meczu. Efektowne akcje 
skrzydłami przynosiły zagrożenie bram-
kowe, a po jednej z nich i rzucie rożnym, 
faulowany w polu karnym był Przemysław 
Kostuch. Jedenastkę obronił bramkarz, ale 
odbił piłkę wprost pod nogi wykonawcy 
i Krystian Opłatkowski tym razem był sku-
teczny. Wikęd nie zwalniał tempa, a Grom 
nie mógł znaleźć sposobu na dobra grę 
obronną gości. W doliczonym czasie gry 
bliski zdobycia drugiej bramki był Franci-
szek Barzowski, ale z najbliższej odległości 
uderzył nad poprzeczką.

Po przerwie obraz gry nieco się zmie-
nił. Gospodarze byli częściej przy piłce, 
ale nie wynikały z tego żadne konkretne 
sytuacje bramkowe. Za to gracze Wikędu 
po licznych odbiorach w środkowej strefie 
boiska i na skrzydłach, sprawnie przecho-
dzili do szybkiego ataku. Swoje sytuacje 
mieli Łukasz Murakowski i Mateusz Dą-
browski, jednak bramki nie padły. 

Jedno skuteczne zagranie długiej piłki 
i nieporozumienie w bloku obronnym 
dało nowostawianom wyrównanie. Jed-
nak to Wikęd zdecydowanie bardziej 
chciał wygrać ten mecz i po akcji prawą 
stroną Patryka Regulskiego padł zwycię-
ski gol po trafieniu samobójczym. 

Dzięki wygranej Wikęd awansował na 
9. miejsce. Ma na swoim koncie 21. punk-
tów. Pierwszą część sezonu klub z Luzina 
zakończy meczem u siebie z Lechią II 
Gdańsk. W 15. kolejce IV ligi pauzował 
Orkan Rumia.

Gryf Wejherowo – Gryf Słupsk 0:1 (0:0)
Bramka: 0:1 – Fabian Słowiński (69)
Gryf wejherowo: wika – leske (74 sroka), 
koszałka, szymański (74 poręba), Małolepszy 
(74 wardziński), kwidziński, Baranowski (79 
Godlewski), kowalski, Matejek, doumbouya 
(74 talaśka), panek

Grom Nowy Staw – Wikęd Luzino 1:2 (0:1)
Bramki: 0:1 – Krystian Opłatkowski (38), 1:1 
– Mateusz Gruszewski (76), 1:2 – Krzysztof 
Danielak (83 – samobój)
wikęd: Barczak – Gawron (64 Mienik), opłat-
kowski, dąbrowski (88 wentk), damps, regul-
ski, Murakowski (67 Borski), kostuch, Formela, 
Barzowski, siemaszko (90+2 skurat)

Komplet punktów i awans w tabeli
PIłkA NOżNA | Nie udało się piłkarzom WKS Gryfa Wejherowo wywalczyć punktów przed własną publicznością w meczu 15. kolejki IV ligi. Zawodnicy trenera 
Grzegorza Lisewskiego przegrali z Gryfem Słupsk 0:1. Z kolei awans w tabeli zanotował Wikęd Luzino, który pokonał na wyjeździe Grom Nowy Staw 2:1.
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Przypomnijmy, że na minionych Mistrzostwach 
Świata seniorów w kickboxingu we Włoszech Paulina 
Stenka wywalczyła brązowy medal. Ale swoim dorob-
kiem medalowym może też pochwalić się Żaneta. Do 
najpoważniejszych z nich należą zapewne kilkukrot-
ne zdobycie Mistrzostwa Polski kadetek młodszych 
oraz starszych i liczne medale MP. Żaneta jest przy 
tym bardzo wszechstronną zawodniczką. Odnajduje 
się w formułach walki jak pointfighting, light contact 
i kick-light. Dodajmy, że rok 2021 to ostatni rok w ka-
detach starszych dla Żanety, a już w 2022 roku zaczną 
się jeszcze bardziej wymagające starty w konkurencji 
wiekowej juniorów. 

- Spoglądamy na zaangażowanie Żanety na trenin-
gach i stwierdzamy - jest gotowa do walki z najlep-
szymi kadetami i będzie gotowa do walki z najlepszy-
mi juniorami! - czytamy na stronie Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego.

Swoje starty w gronie kadetek Żaneta Stenka za-
kończyła znakomicie. Podczas odbywających się 
w Czarnogórze Mistrzostw Europy kadetek i junio-
rów w kickboxingu wywalczyła dwa brązowe medale 

- w pointfighting +65 kg oraz light contact +65 kg.
Dodajmy, że ME Kadetów i Juniorów w kickboxin-

gu ogólnie były bardzo udane dla biało-czerwonych. 
Łącznie reprezentanci Polski wywalczyli 71 medali. 
M.in. po złoto w full contact w juniorach młodszych 
sięgnęła Barbara Skrzypczak.

- Mistrzostwa Europy były dla mnie podsumowa-
niem ciężko przepracowanego okresu przygotowaw-
czego. W tym czasie wspierali mnie trenerzy klubo-
wi Radosław Laskowski i Wojciech Kierstein oraz 
trener kadry Włodzimierz Trzeciak. W pierwszej 
walce zdominowałam zawodniczkę z Rosji. W finale 
zmierzyłam się z reprezentantką Serbii, która 2 razy 
była liczona w drugiej rundzie. W pierwszej run-
dzie starałam się wyczuć przeciwniczkę, a w drugiej 
zdominowałam rywalkę, przyspieszałam i szukałam 
momentu, aby wykorzystać każdy jej błąd. Zdobycie 
pierwszego miejsca na ME w tak młodym wieku jest 
dla mnie dużym osiągnięciem i dobrą zapowiedzią 
na dalszy przebieg mojej sportowej kariery – mówiła 
juniorka młodsza Barbara Skrzypczak.

Żaneta Stenka jest wychowanką trenera Rafała Karcza.

Narodowy debiut Żanety Stenka
kICkBOXING | Niezwykle udany debiut w kadrze narodowej zanotowała zawodniczka KTS-K GOSRiT Luzino 
Żaneta Stenka, która jest młodszą siostrą bardziej utytułowanej Pauliny. Podczas odbywających się w Czarnogó-
rze Mistrzostw Europy kadetek i juniorów w kickboxingu wywalczyła dwa brązowe medale.
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Początek spotkania w hali sportowej 
przy Powiatowym Zespole Szkól nr 4 
w Wejherowie to szybka bramka dla 
gości, która wyraźnie zaskoczyła go-
spodarzy. W odpowiedzi po dwa celne 
rzuty oddali Jurkiewicz oraz Warmbier, 
jedną dołożył Radosław Sałata i w 10. 
minucie zrobiło się 5:1 dla Tytanów. 
W tym momencie nastąpiło przebudze-
nie wśród gości, którzy zaczęli śmielej 

i celniej rzucać na bramkę Damiana 
Nowosada (6:4). Sygnał do odbudowy 
przewagi dał ponownie Radosław Sała-
ta, rzut karny na bramkę zamienił Jur-
kiewicz i Tytani odzyskali czterobram-
kowe prowadzenie (8:4). 

Goście dodatkowo w przeciągu kilku 
sekund otrzymali dwie dwuminutowe 
kary i wydawać by się mogło, że Tyta-
ni odskoczą rywalom na jeszcze więk-

szą ilość bramek. Niestety nic z tego. 
Pomimo przewagi dwóch zawodników, 
nie potrafili zdobyć nawet jednego gola, 
tracąc dodatkowo jedną bramkę. Żółto – 
czerwoni mogli stracić ich w sumie dwie, 
ale sytuację sam na sam uratował świet-
nie tego dnia dysponowany Nowosad. 
Z minuty na minutę goście rozkręcali się 
i przyspieszali grę. To spowodowało, że 
w 20. minucie dogonili wejherowian na 
jedno „oczko” (9:8) i wśród gospodarzy 
zrobiło się nerwowo. Na szczęście pił-
karze z grodu Wejhera uspokoili nerwy, 
zaczęli grać bardziej rozważnie w obro-
nie oraz ataku i zdobyli 5 trafień tracąc 
zaledwie 1. Warto w tym miejscu odno-
tować bramkę Michała Przymanowskie-
go, który z trudnej pozycji zdobył gola 
równo z końcową syreną. Do przerwy 
więc Tytani prowadzili z gośćmi 15:10. 

Po zmianie stron wejherowianie utrzy-
mywali przewagę i ostatecznie wygrali 
33:26.

- Gratuluję sportowej postawy zawod-
nikom z Płocka. Walczyli bardzo dziel-
nie. W kilku aspektach motorycznych 
i technicznych mieliśmy problem z tym, 
aby utrzymać niektórych zawodników 
w grze jeden na jeden. W mojej druży-
nie pierwsza połowa bardzo dobra jeżeli 
chodzi o oczekiwania. Bramkarz bardzo 
dobrze bronił. W ataku nie wszystko 

nam wychodziło, ale to było podykto-
wane dobrą grą rywali. Na szczęście 
doświadczenie moich zawodników nie 
pozwoliło rywalom na dogonienie nas 
– przyznał na pomeczowej konferencji 
prasowej Robert Wicon, trener Tytanów 
Wejherowo.

- Najbardziej cieszy mnie wygrana. 
Trener naliczył mi czterdzieści cztery 
procent obrony i jeśli wierzyć mu to bar-

dzo dobry wynik. Oczywiście nie bronił 
bym tak dobrze, gdyby nie bardzo dobra 
gra obronna naszego zespołu. Dzięki 
temu wygraliśmy mecz i mam nadzieję, 
że będziemy wygrywać kolejne – dodał 
Damian Nowosad, bramkarz Tytanów.

Po siedmiu meczach wejherowski klub 
zajmuje 4. miejsce w tabeli z 15. punkta-
mi. Liderem jest KS Sokół Porcelana Lu-
biana Kościerzyna z 21. punktami.

Dobra passa Tytanów Wejherowo
PIłkA RĘCZNA | Skuteczna gra w obronie, to był jeden z czynników, które pozwoliły wejherowskim Tytanom odnieść trzecie zwycięstwo z rzędu i piąte 
w trwającym sezonie. W 7. kolejce I ligi w grupie A podopieczni trenera Roberta Wicona pokonali u siebie SMS ZPRP II Płock 33:26.
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