
WIelka ORkIeSTRa zNóW zaGRa

To będzie wyjątkowy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Inny, niż w latach ubiegłych, ponieważ przeprowadzo-
ny zostanie w czasie trwającej pandemii koronawirusa. Nie 
odbędą się właściwie żadne wydarzenia (tylko on-line).  Co 
będzie się działo w najbliższą niedzielę w Wejherowie, Rumi 
i Redzie i jak można wesprzeć WOŚP?
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Budżet OBYWAteLSKI 2020

Pięć zrealizowanych projektów in-
westycyjnych i trzy nieinwestycyj-
ne – to kolejne efekty Wejherow-
skiego Budżetu Obywatelskiego. 
Założenie BO jest proste - to sami 
mieszkańcy wskazują, jakie za-
dania powinny być zrealizowane 
przez władze miasta.  
str. 2

dWIe dROGI JAK NOWe

Oficjalnie podsumowano dwie 
największe inwestycje drogowe 
zrealizowane w ostatnim czasie na 
terenie powiatu wejherowskiego 
w 2020 r., które otrzymały wspar-
cie rządowe. To ulice w dwóch 
miastach - W Rumi i Redzie - któ-
re niedawno oodano do użytku. 
str. 3
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Projekty w 2020 roku związane były 
z rekreacją, sportem, bezpieczeństwem 
i kulturą. Kolejne trzy zadania inwesty-
cyjne są w trakcie realizacji, a siedem pro-
jektów nieinwestycyjnych rozpocznie się 
dopiero jak na to pozwoli sytuacja epide-
miczna. Pomimo tych trudności, realiza-
cja budżetu obywatelskiego w 2020 roku 
wyglądała w Wejherowie dobrze i przy-
niosła korzyści mieszkańcom. 

- W tym roku ze względu na zagrożenie 
rozprzestrzeniania się koronawirusa mu-
sieliśmy wstrzymać procedurę szóstego 
Wejherowskiego Budżetu Obywatelskie-
go, ale mam nadzieję, że po zakończe-
niu pandemii będzie on kontynuowany 
– mówi Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa. - W ubiegłym roku – 
szczególnym i trudnym ze względu na 
pandemię, udało się zrealizować kilka 
projektów inwestycyjnych, a kolejne są 
w trakcie realizacji. Pięć edycji budżetu 
partycypacyjnego pokazało, że wejhe-
rowianie aktywnie współuczestniczą 
w tworzeniu i zmienianiu miasta, czują 
się za nie współodpowiedzialni. Dzięku-
ję wnioskodawcom, którzy wypracowali 
ciekawe projekty, ale także wejherowia-
nom, którzy oddali swoje głosy i zdecy-
dowali o kolejnych inwestycjach i wyda-
rzeniach realizowanych w mieście.

Rekreacja, sport i bezpieczeństwo
Przy trzech wejherowskich szkołach – 

SP nr 8, 9 i 11 powstały wiaty rowerowe, 
w tym przy „ósemce” i „jednenastce” 
– dodatkowo miasteczka ruchu drogo-
wego. Na Osiedlu Sucharskiego wybu-
dowano ogólnodostępne boisko do piłki 
nożnej na Os. Sucharskiego (I i II etap). 
Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wejherowie zakupili sprzęt 
ratowniczy niezbędny podczas akcji ra-

towniczych, gaśniczych, zabezpieczają-
cych imprezy kulturalne i sportowe oraz 
materiały promujące bezpieczeństwo 
wśród dzieci i młodzieży - to inwestycja 
w bezpieczeństwo wejherowian.

Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa ds. roz-
woju miasta, budowa zadaszonych wiat 
rowerowych przy trzech wejherowskich 
szkołach – SP 8, 9 i 11, to kolejny krok 
będący zachętą do większej aktywności 
dzieci i młodzieży. Warto podkreślić, że 
przy wszystkich szkołach podstawowych 
w Wejherowie (prowadzonych przez mia-
sto) znajdują się wiaty rowerowe. 

- Zapotrzebowanie na tego typu infra-
strukturę jest ogromne, co nas bardzo 
cieszy – mówi Beata Rutkiewicz – Przy 
wszystkich przebudowach, remontach, 
czy budowach nowych dróg inwestuje-
my w ścieżki rowerowe. Wciąż uzupeł-
niamy sieć rowerową w mieście. Wiaty 
rowerowe są kolejnym krokiem, aby na-
szych młodych użytkowników dróg za-
chęcać do korzystania z rowerów. Pod-
kreślić należy także budowę miasteczek 
rowerowych, które pełnią ważną rolę 
edukacyjną, służąc do nauki przepisów 
ruchu drogowego.

Na Os. Sucharskiego, przy ul. Mostni-
ka w 2020 r. oddano do użytku ogólno-
dostępne boisko do piłki nożnej. To już 
czwarta inwestycja zrealizowana w ra-
mach Wejherowskiego Budżetu Obywa-
telskiego – obok boiska wielofunkcyjne-
go, placu zabaw i świetlicy osiedlowej, 
która tworzy Plac Zabaw i Rekreacji im. 
Ryszarda Jakubka w Wejherowie.

- Boisko do piłki nożnej jest uzupeł-
nieniem sportowo-rekreacyjnej bazy 
osiedla Sucharskiego – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-

herowa ds. ekonomicznych i społecz-
nych – Powstała w tym miejscu kolejna 
przestrzeń sportowa, na której każdy 
znajdzie coś dla siebie. Mam nadzieję, 
że mieszkańcy osiedla będą zadowoleni 
z kolejnego boiska i chętnie będą korzy-
stać z tego obiektu. 
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Pomysłodawcami akcji byli radni Komi-
sji Kultury, Sportu Rekreacji i Promocji 
Rady Miejskiej w Redzie.
Pojemniki zostały ustawione w dwóch 
lokalizacjach: przy Szkole Podsta-
wowej nr 4 przy ul. Łąkowej 36 oraz 
przy Szkole Podstawowej nr 3 na ul. 
Brzozowej 30.
Do zbiórki nadają się wszystkie plasti-
kowe nakrętki, byle były oczyszczone 
i pozbawione tekturowych, plastikowych 
czy metalowych elementów. Zbieramy 
zatem zakrętki z plastikowych butelek, 
zakrętki po nabiale czy soku w kartonie, 
różnego rodzaju nakrętki po kosmety-
kach, płynach do prania, płukania czy 
innych środkach czyszczących. Nawet 
jeśli nie mamy pewności, czy jakaś na-
krętka się nadaje, lepiej ją zachować, niż 
wyrzucać – zostanie ona odpowiednio 

zaszeregowana podczas sortowania.
Jak podaje portal niepełnosprawni.
pl, w Polsce ideę zbierania nakrętek 

rozpropagowali studenci Uniwersytetu 
Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krako-
wie. Ta jednorazowa chęć pomocy 
znajomemu przerodziła się w akcję, 
która ogarnęła całą Polskę. W 2006 
r. pomysłodawcy zebrali ponad 8 ton 
zakrętek, za co kupiono wózek dla 
niepełnosprawnego dziecka.
- Pomagać można na różne sposoby, 
a mieszkańcy Redy wiele razy udowod-
nili, że można na nich liczyć – mówi 
burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński 
– Na początek mamy dwa pojemniki 
i zobaczymy, jak pomysł będzie się 
sprawdzał. Wybraliśmy lokalizacje 
przy szkołach, gdzie każdemu łatwo 
dotrzeć. Zebrane nakrętki zostaną 
przekazane na cel charytatywny, za 
pośrednictwem jednej z organizacji 
pożytku publicznego.

Reda zbieRa nakRętki
Reda | W Redzie stanęły dwa specjalne pojemniki do zbiórki plastikowych nakrętek. Metalowe kosze w kształcie serca 
mogą pomieścić nawet 100 kilogramów nakrętek.
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Wejherowski Budżet 
Obywatelski 2020

WEJHEROWO | Pięć zrealizowanych projektów inwestycyjnych i trzy nieinwestycyjne – to kolej-
ne efekty Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Pomysły zgłaszane są przez mieszkańców.

Wejherowski budżet Obywatelski – 
zrealizowane projekty inwestycyjne 
w 2020 roku:
- budowa wiat rowerowych i miastecz-
ka ruchu drogowego przy Szkole Pod-
stawowej nr 8 w Wejherowie
- budowa wiat rowerowych przy Szkole 
Podstawowej nr 9 w Wejherowie
- budowa wiat rowerowych i miastecz-
ka ruchu drogowego przy Szkole Pod-
stawowej nr 11 w Wejherowie
- budowa ogólnodostępnego boiska do 
piłki nożnej na Os. Sucharskiego, przy 
ul. Mostnika (I i II etap)
- zakup sprzętu ratowniczy niezbędny 
podczas akcji ratowniczych, gaśni-
czych, zabezpieczeń imprez kultural-
nych i sportowych oraz materiały pro-
mujące bezpieczeństwo wśród dzieci 
i młodzieży dla strażaków z jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejhe-
rowie
Trwają postępowania przetargowe na 
wyłonienie wykonawców kolejnych 
projektów inwestycyjnych z budżetów 
obywatelskich:
- budowa boiska "Jedenastka” – etap II 
- budowa placu rekreacyjnego na os. 
Tysiąclecia "Wejherek" - od przedszkola 
do seniora”
- budowa boiska do piłki nożnej przy 
Osiedlu Dzięcielskiego

Są również projekty społeczne i kulturalne
Zrealizowane projekty nieinwestycyjne w 2020 roku:
- Spichlerz Sztuki 2020 "Przepływ Informacji"
- Srebrna Nitka rozplata wspomnienia wejherowian
- Dziecięca Wejherowska Liga Piłki Nożnej – WLPN Kids 2020
W tych projektach organizatorzy znaleźli taką formułę wydarzenia, która pomimo ogra-
niczeń związanych z COVID-19, zaoferowała atrakcyjną formę przy zachowaniu podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa.
W związku z utrzymującym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, co 
uniemożliwiło prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie zadań, zawieszonych zostało 
7. projektów. Ich realizacja została przesunięta na 2021 rok, jeśli pozwoli na to sytuacja 
epidemiczna:
- Rodzinne z bajkami zGRYwanie; 
- „Szkoła łączy pokolenia” – Festyn Szkoły Podstawowej nr 9 z okazji 50. rocznicy po-
wstania budynku na Osiedlu 1000 lecia PP 15; 
- "UMIEM PŁYWAĆ" - Nauka pływania dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat mieszkają-
cych w Wejherowie; 
- Pierwsza pomoc dla każdego; 
- Warsztaty integracyjno-rozwojowe na os. Sucharskiego; 
- Międzynarodowy Turniej Koszykówki Młodzików – Wejher Cup 2020; 
- Otwarte Biegi Przełajowe/Nordic Walking – VI Memoriał im. Macieja Kanteckiego.

Wejdź na naszą stronę » 
www.expressbiznesu.pl
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Chodzi o ulicę Obwodową w Redzie 
i Pomorską w Rumi. Remonty przyczynią 
się do poprawy bezpieczeństwa i płynno-
ści jazdy na kluczowych ciągach komuni-
kacyjnych obu miast.

Zakończyła się przebudowa dróg po-
wiatowych – ulicy Obwodowej w Redzie 
i ulicy Pomorskiej w Rumi, na które Po-
wiat Wejherowski pozyskał dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządowych 
oraz z rezerwy subwencji   ogólnej. Inwe-
stycje były realizowane przy współpracy 
Miasta Reda i Miasta Rumia. W spotka-
niu wziął udział Wicewojewoda Pomor-
ski Michał Bąkowski.

– Aktywnie pozyskujemy środki ze-
wnętrzne na remonty i modernizacje 
drogowe, dzięki czemu możemy reali-
zować więcej zadań na naszych drogach 
– mówi Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius. – Łączny koszt obu inwestycji wy-
niósł ponad 10 mln zł, z czego 50 procent 
pokryła rządowa dotacja.

Prace w Redzie prowadzone były etapowo. 
Pierwszy etap objął odcinek od mostu na 
Kanale Łyskim do ul. Łąkowej. W ramach 
zadania powstało rondo na skrzyżowaniu 
ulic Obwodowej, Rolniczej i Olimpijskiej 
oraz zatoki autobusowe. Kolejny fragment 
dotyczył odcinka od skrzyżowania z ul. Łą-

kową do ronda przy ul. Młyńskiej, a ostat-
ni od ronda przy ulicy Młyńskiej do ulicy 
Gdańskiej. W ramach robót od skrzyżowa-
nia z ul. Łąkową do ulicy Gdańskiej prze-
budowano m.in. zatoki autobusowe, oświe-
tlenie drogowe, kanalizację deszczową oraz 
doświetlono osiem przejść dla pieszych.

– Zakończyliśmy przebudowę jednej 
z najważniejszych ulic w Redzie, która 
jest alternatywą dla zatłoczonej w okresie 
letnim drogi krajowej numer 6 – wyjaśnia 
Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel. – 
W ten sposób ulica została kompleksowo 
przebudowana, co przyczyni się do pod-
niesienia poziomu bezpieczeństwa kie-

rowców i pieszych. Przypomnę, że w po-
przednich latach, dzięki dobrej współpracy 
Powiatu Wejherowskiego z Miastem Reda 
zmodernizowany został ciąg pieszo-rowe-
rowy wzdłuż ulicy Obwodowej. 

Koszt zadania to blisko 6,4 mln zł, bli-
sko 3,5 mln zł pokryły środki z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Pozostałymi kosz-
tami Powiat Wejherowski i Gmina Reda 
podzieliły się po połowie. 

Drugą inwestycją zrealizowaną przy 
współudziale środków rządowych był re-
mont ulicy Pomorskiej w Rumi. 

– Przebudowany został odcinek od ron-
da Unii Europejskiej do ronda Rotmistrza 
Witolda Pileckiego, gdzie pojawiła się 
nowa nawierzchnia, chodniki oraz ścież-
ka rowerowa – mówi Starosta Wejherow-

ski Gabriela Lisius. – Ulica Pomorska to 
bardzo ważna dla lokalnego ruchu arteria, 
łącząca Rumię z Gdynią i stanowiąca al-
ternatywę dla ruchliwej krajowej drogi nr 
6 – dodaje starosta.

W ramach inwestycji wykonano zada-
nia dodatkowe, które znacząco wpłynęły 
na poprawę bezpieczeństwa użytkowni-
ków drogi.

– Zadanie rozszerzyliśmy o dodatko-
wy zakres prac – wyjaśnia Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel. – Dla poprawy 
bezpieczeństwa pieszych powstała sygna-
lizacja świetlna i doświetlone przejścia. 
Całkowity koszt zadania to około 4 mln zł, 
z czego 50 procent pokryło dofinansowa-
nie z Funduszu Dróg Samorządowych.
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Finał z głową - takie jest hasło przewod-
nie tegorocznej zbiórki. 

- Tym razem skupiamy się na zakupie 
sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii 
i diagnostyki głowy – informują przedsta-
wiciele Fundacji WOŚP. -  Jest to już drugi 
Finał WOŚP dedykowany laryngologii. 
29. Finał WOŚP odbędzie się w najbliższą 
niedzielę, 31 stycznia. Nieprzerwana trans-
misja internetowa ruszy już 30 stycznia 
wieczorem. Głównym punktem działań 
WOŚP w stolicy kraju, po rocznej przerwie, 
będą okolice Pałacu Kultury i Nauki.

A co się będzie działo w powiecie wej-
herowskim? Już dziś można wesprzeć cel 
29. Finału WOŚP, czyli oddziały dziecię-
cej laryngologii, otolaryngologii i dia-
gnostyki głowy.

W Wejherowie Finał online WOŚP 
transmitowany będzie z Filharmonii 
Kaszubskiej. Impreza ponownie będzie 
podzielona na osobne bloki obejmujące 
kilka prezentacji i występów. Na scenie 
zobaczyć będzie można następującycxh 
artystów: Orkiestrę „Fermata", uczest-
ników zajęć w ramach Teatru Tańca Sa-

rasvati oraz Dziecięcego Teatru Tańca, 
zespół Achat, Studio Tańca Rytm Dance, 
Anetę Todorczuk, zespół Fucus, Koło 
Animacji filmowej dla dzieci, Grupę fil-
mową Focus, grupy taneczne Elżbiety 
Czeszejko, Chór Męski "Harmonia", Kac-
pra Kuszewskiego, Wejherowski Chór 
Mieszany „Camerata Musicale" i Klub 
Taneczny Świat Tańca. 

Relacje z finału prezentowane będą na 
profilach społecznościowych WCK – 
youtube i facebook. 

A jak można wesprzeć Orkiestrę? Na 
ulicach pojawią się wolontariusze, można 
rteż wpłacać pieniądze do e-skarbonek, 
na konto bankowe, licytować w interne-
towych aukcjach. W Wejherowie Orkie-
strobus pojawi się o godz.: 13.00 na os. 
Fenikowskiego, 14.00 na os. Kaszubskim, 
15.00 na os. Sikorskiego, 16.00 na ul. 
Sucharskiego (parking przy przedszkolu 
Mapeciaki) i 17.00 na ul. Hallera (par-
king przy Filharmonii Kaszubskiej). 

Wolontariusze będą kwestować od godz. 
9.00 do 17.00. Ponadto w 10 miejscach 
w Wejherowie, Redzie oraz Gościcinie 
ustawione są Sztabowe Puszki Stacjonar-
ne. Lista miejsc: Przedszkole Mapeciaki 
w Wejherowie (ul. Sucharskiego), Przed-
szkole Mapeciaki w Wejherowie (ul. płk. 
Dąbka), Przedszkole Mapeciaki w Redzie, 
Firma Wikęd w Luzinie, Twoje Biuro Ra-

chunkowe w Wejherowie ( ul. Sobieskie-
go), Body Space w Wejherowie ( Osiedle 
Kaszubskie), Sklep Łasuch w Gościcinie, 
TK Chopin w Wejherowie. Eskarbonka – 
eskarbonka.wosp.org.pl. 

A tak gra sztab WOŚP w Rumi! Obraz 
rumskiego artysty z wiejskim kościół-
kiem, zestaw kaw i herbat, bon na sesję 
fotograficzną, a także skarpetki, brelo-
czek oraz kalendarze – takie gadżety 
trafiły na aukcje Allegro w ramach 29. 
Finału WOŚP w Rumi.

Sztab orkiestry działa w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi. 
Jego szefem jak co roku jest Jolanta Król, 
dyrektor MOSiR Rumia. W tym roku, 
w związku z obostrzeniami spowodowa-
nymi pandemią, nie będzie tradycyjnej 
imprezy z występami i licytacjami. Sztab 
Miejski przygotował jednak inne atrakcje.

Już od godz. 10.00 startuje sklepik z ga-
dżetami WOŚP w hali MOSiR Rumia. Na 
miejscu będzie można kupić m.in. kubki 
i koszulki. Oprócz tego darczyńcy prze-

kazali także różne unikatowe przedmio-
ty, które zostały wystawione na aukcjach 
Allegro. Użytkownik nazywa się wosp_
rumia. Fantów przybywa każdego dnia, 
a emocje związane z licytacjami przenio-
sły się do internetu. W aukcji ze skarpet-
kami WOŚP (jedyna taka para w Rumi!) 
brało udział 10 osób, a sam przedmiot 
„poszedł” za prawie 200 zł!

W zeszłym roku udało się zebrać ponad 
115 tysięcy złotych. W tym roku, z uwa-
gi na wprowadzone ograniczenia, trudno 
liczyć na rekord, ale sztab i wolontariusze 
nie ustają w staraniach, aby zebrana kwota 
była jak najwyższa. W dniu finału na uli-
ce Rumi wyjdzie 30 kwestujących osób. 
Tych, którzy z różnych przyczyn nie będą 
mogli wrzucić datku do puszki, zachęca-
my do zasilenia kwotą eSkarbonki. 

Natomiast w Redzie na placu przed Fa-
bryką Kultury (ul. Łąkowa) w godz. 15.00 
– 17.00: licytacje na wolnym powietrzu, 
sprzedaż pakowanych ciast i ciasteczek. 

/raf/

WOŚP zagra po raz 29!
WEJHEROWO | To będzie wyjątkowy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Inny, 
niż w latach ubiegłych, ponieważ przeprowadzony zostanie w czasie trwającej pandemii 
koronawirusa. Nie odbędą się właściwie żadne wydarzenia (tylko on-line).
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Dwie kluczowe inwestycje drogowe
POWiat | Oficjalnie podsumowano dwie największe inwestycje drogowe zrealizowane na terenie powiatu wejherowskiego 
w 2020 r., które otrzymały wsparcie rządowe. To ulice w dwóch miastach - W Rumi i Redzie - które niedawno oodano do użytku.
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Kongres Restytucyjny ZMP odbył się w dniach 
18-20 stycznia 1991 roku w Poznaniu. Jednak 
w tym roku ze względu na pandemię nie mogło 
odbyć się świętowanie tego jubileuszu. 

Przypomnijmy, że oficjalne otwarcie Kon-
gresu nastąpiło 19 stycznia 1991 r. Głównym 
wydarzeniem tego dnia były wybory władz sta-
tutowych Związku. W głosowaniu powszech-
nym delegaci wybrali na Prezesa Związku, 
prezydenta Poznania - Wojciecha Szczęsnego 
Kaczmarka. Wybrano także 17-osobowy Za-
rząd, do którego kandydowało 21 delegatów.  
Podczas Kongresu delegaci dyskutowali na 
temat Statutu, a także przyjęli uchwałę pro-
gramową i prowizorium budżetowe. Na za-
kończenie Kongresu (20 stycznia 1991) nowo 

wybrany Zarząd Związku powołał – na wnio-
sek prezesa ZMP – wiceprezesów (Franciszkę 
Cegielską – Gdynia, Jana M. Czajkowskiego 

– Zgierz, Janusza Zawadzkiego – Sieradz) i se-
kretarza (Tadeusza Wronę – Częstochowa), 
a także – zgodnie ze Statutem – dyrektora Biu-
ra (Andrzeja Porawskiego). Dyrektor Porawski 
pełni tę funkcję do dziś.

Kongres Restytucyjny Związku Miast Pol-
skich odbył się z udziałem delegatów z 60 
miast: Białegostoku, Braniewa, Bydgoszczy, 
Bytomia, Częstochowy, Dolsk, Działdowa, 
Elbląga, Ełku, Gdańska, Gdyni, Gniezna, Go-
lubia-Dobrzynia, Gołdapi, Grudziądza, Iławy, 
Kamienia Krajeńskiego, Kielc, Konina, Kra-
kowa, Krosna, Leszna, Lęborka, Limanowej, 
Lwówka Wielkopolskiego, Łodzi, Miastka, 
Mielca, Młynarów, Nowego Sącza, Ostrołęki, 

Ostrowca Świętokrzyskiego, Poznania, Prze-
myśla, Radomia, Redy, Rypina, Rzeszowa, Sa-
noka, Sępólna Krajeńskiego, Siedlec, Sieradza, 
Sosnowca, Starachowic, Starogardu Gdańskie-
go, Sulejówka, Szczecina, Szczecinka, Ślesina, 
Świdnika, Tarnobrzega, Tczewa, Tucholi, Wał-
brzycha, Warszawy, Wejherowa, Włocławka, 
Zgierza, Zielonej Góry, Żor.

Obecnie Prezesem ZMP jest Zygmunt Fran-
kiewicz – prezydent Gliwic. Funkcje Wicepre-
zesów pełnią: Jacek Majchrowski - prezydent 
Krakowa, Paweł Osiewała - prezydent Sieradza, 
Krzysztof Żuk - prezydent Lublina. Sekretarzem 
jest Krzysztof Kosiński - prezydent Ciechanowa 
a Skarbnikiem - Andrzej Pietrasik, burmistrz 
Płońska. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt pełni funkcję Członka Zarządu.

/raf/

30 lat Związku Miast
WEJHEROWO | Miło nam poinformować, że Związek Miast Pol-
skich niedawno obchodził jubileusz 30-lecia.
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Rozpoczęły się 
szczepienia
WEJHEROWO | Rozpoczęły się szczepienia na Covid-19. Zobacz, 
gdzie można zaszczepić się w Wejherowie. 

Od 15 stycznia możliwa jest rejestracja na szczepienia przeciwko Co-
vid-19 na terenie całego kraju. W Wejherowie powstało siedem punk-
tów szczepień.

Od 15 stycznia Seniorzy powyżej 80. roku życia mogą zarejestrować 
się na szczepienia przeciwko COVID-19 na konkretny termin. Od 22 
stycznia mogą to zrobić osoby, które skończyły 70 lat. Pozostali będą 
mogli zgłosić chęć zaszczepienia poprzez krótki formularz online. 
Dzięki temu otrzymają informacje, gdy ruszy rejestracja na konkretny 
termin dla konkretnych grup wiekowych lub zawodowych.

Formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 
18. roku życia (aktywny od 15.01) dostępny jest na stronie www.gov.
pl/szczepimysie.

Osoby spełniające powyższe kryteria wiekowe mają 3 możliwości 
zapisu na szczepienie:

1. Skorzystanie z całodobowej, bezpłatnej infolinii 989 – Wystarczy 
numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Podczas rejestracji 
będzie można wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia.

2. Elektroniczna rejestracja poprzez stronę internetową pacjent.gov.
pl – W tym przypadku konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego. 
Osoby, które go nie posiadają, powinny skontaktować się z infolinią 
Narodowego Funduszu Zdrowia (tel. 989), bezpośrednio z wybranym 
punktem szczepień lub skorzystać ze wsparcia swojej przychodni.

3. Bezpośredni kontakt z wybranym punktem szczepień – Mapa 
i dane kontaktowe wszystkich punktów szczepień dostępne są na stro-
nie www.gov.pl/web/szczepimysie.

/raf/
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Od kiedy jest Pan związany z gminą 
Wejherowo i jakie do tej pory działania 
podejmował Pan na rzecz rozwoju gmi-
ny i poprawy życia mieszkańców?

- Moja rodzina związana jest z gminą 
Wejherowo od pokoleń. Ja mieszkam 
tu od urodzenia, 10 lat w Gościcinie, 15 
w Bolszewie, a obecnie jestem miesz-
kańcem Orla. Jestem radnym gminnym 
i przewodniczącym Klubu Radnych 
Wspólny Powiat w Radzie Gminy Wej-
herowo, autorem różnych inicjatyw i po-
mysłów. Byłem członkiem rady sołeckiej 
w Orlu, w której współorganizowałem 
liczne przedsięwzięcia wynikające z lo-
kalnych potrzeb. Były to między innymi: 
obchody dnia seniora, sprzątania świata, 
paczki świąteczne. Działam społecznie  
na terenie całej gminy, co zaowocowało 
cyklicznymi imprezami organizowanymi 
z myślą o mieszkańcach. Są to między 
innymi: Piknik z Tytanami, Mikołajki, fe-
styny z okazji 3 Maja czy imprezy chary-
tatywne takie jak chociażby „Turniej piłki 
nożnej im. Michała Mazura”, „Charyta-
tywne kolędowanie”, Szlachetna Paczka 
i wiele innych. Ponadto z działalnością 
społeczną związał mnie również sport, 

a dokładniej piłka ręczna i Klub Tytani, 
którego jestem współzałożycielem. W Ty-
tanach, poza seniorskimi zespołami, zrze-
szamy trenujące grupy dziecięco – mło-
dzieżowe w każdej kategorii wiekowej. Od 
lat prowadzę treningi dla dzieci, również 
w szkołach na terenie gminy Wejherowo. 
Zawodowo jest przedsiębiorcą i rozwijam 
lokalnych rynek produkcji żywności, kul-
tywując wieloletnią tradycję rodzinną. 

Dlaczego zdecydował się Pan kandydo-
wać na stanowisko wójta gminy?

- Do startu przekonali mnie przede 
wszystkim mieszkańcy, z którymi jako 
wieloletni działacz społeczny, a obecnie 
również radny, mam codziennie kontakt. 
Kto jak nie oni zna lepiej problemy i po-
trzeby naszej Gminy? Wielu mieszkańców 
oczekuje zmian i szybszego rozwiązywania 
problemów w gminie. Każde sołectwo bo-
ryka się z odrębnymi trudnościami, o czym 
wiem, gdyż jak mówiłem mieszkałem 
w Gościcinie, w Bolszewie, obecnie w Orlu. 
Moje doświadczenie zdobyte w działal-
ności samorządowej, społecznej, sporto-
wej i zawodowej, daje pewność, że będę 
w stanie nie tylko kontynuować ważne dla 

gminy Wejherowo projekty, ale również za-
pewnić jej uczciwy rozwój. Przy aprobacie 
moich bliskich oraz koleżanek i kolegów 
z klubu radnych postanowiłem ubiegać się 
o funkcję Wójta Gminy Wejherowo.

Jeśli uda się Panu wygrać wybory to ja-
kie najważniejsze cele będzie chciał Pan 
zrealizować?

- Pierwszy cel: współpraca. Chcę 
podkreślić, że jako wójt będę słuchał 
i współpracował z mieszkańcami, ra-
dami sołeckimi, samorządami i orga-
nizacjami społecznymi. Jestem otwarty 
na współpracę ze wszystkimi radnymi. 
Nikogo nie wykluczam, nie chcę do-
tychczasowych podziałów. Drugi cel: 
uczciwość i przejrzystość działania. 
Nie będę tolerował żadnych tzw. ukła-
dów politycznych czy towarzysko-biz-
nesowych. Myślę, że realizacja dwóch 
powyższych celów wprowadzi ocze-
kiwane przez mieszkańców zmiany 
i nową jakość, czyli przyjazną gminę. 
Trzeci cel: dynamiczny rozwój gminy. 
Program rozwoju budowaliśmy wspól-
nie z mieszkańcami, lokalnymi dzia-
łaczami i radnymi. Czasu jest  mało, 
gdyż wybory są przedterminowe a do 
tego pandemia utrudniająca spotkania, 
ale przecież działam od lat w gminie 
i wiele razy rozmawiałem o tym czego 
mieszkańcy oczekują. Przedstawię naj-
ważniejsze zadania z programu.

Pierwsze zadanie - w celu poprawy 
komfortu życia mieszkańców będę kon-
tynuował trwające i ważne inwestycje, 
jak m.in. dalsza rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej oraz budowa 
i remonty dróg. Zamierzam skutecznie 
sięgnąć po fundusze rządowe i unijne na 
ten cel. Po drugie, stoi przede mną wie-
le niecierpiących zwłoki wyzwań – jest 
to m.in. uzupełnienie braków sprzęto-
wych Ochotniczych Straży Pożarnych, 
poprawa bezpieczeństwa w gminie oraz 
rozbudowa szkół w Gowinie, Górze 
i Nowym Dworze Wejherowskim. Sam 
mam dzieci w wielu szkolnym i znam 
problemy młodych rodzin. Po trzecie, 
zadbam o czyste środowisko w ra-
mach programu „Czyste powietrze”. Po 
czwarte, zwiększę współpracę z organi-
zacjami społecznymi, stowarzyszenia-
mi, fundacjami i klubami sportowymi 
działającymi na rzecz mieszkańców. Po 
piąte, bardzo ważne, chcę postawić na 
kontakt z mieszkańcami i skutecznie 
reagować na zgłaszane wnioski, które 
często nie wymagają dużych środków 
a zainteresowania i dobrej woli ze stro-
ny administracji.

OgłOSzEniE 5/2021/DB

Mieszkańcy oczekują zmian 
i szybszego rozwiązywania problemów
Gm. WEJHEROWO | Rozmowa z Przemysławem Kiedrowskim, kandydatem na wójta Gminy Wejherowo, który jako pierwszy zadeklarował ubieganie się o ten 
urząd i jako pierwszy zebrał wymagane do rejestracji 1500 głosów poparcia od mieszkańców.

Ulica Obwodowa to najważniejsze, al-
ternatywne do drogi krajowej połącze-
nie drogowe Redy. Prace trwały kilka 
lat i były dzielone na etapy. W pierw-
szej kolejności, w latach 2016-2018, za-
jęto się chodnikami i ścieżką rowerową 
wzdłuż całej długości ulicy, od ul. Kazi-
mierskiej do ul. Gdańskiej. W ostatnich 
dwóch latach przebudowano sieci 
kanalizacji deszczowej, oświetleniowej 
i teletechnicznej, a przede wszystkim – 
położono nową nawierzchnię. Inwe-
stycja była prowadzona przez Powiat 
Wejherowski, będący jednocześnie 
beneficjentem pozyskanego dofinan-
sowania ze źródeł krajowych. Pozosta-
łe koszty Powiat i Gmina Miasto Reda 
podzieliły między sobą po połowie.
Piątkowa uroczystość podsumowała 

ostatnie dwa lata, czyli trzy etapy 
przebudowy nawierzchni. W pierw-
szym etapie przebudowy, obejmują-
cym odcinek od ulicy Kazimierskiej 
do skrzyżowania z ulicą Łąkową, 
oprócz nawierzchni ulicy przebudo-
wano skrzyżowanie ulic Olimpijskiej 
i Rolniczej, gdzie powstało rondo. Ten, 
realizowany wiosną, etap inwestycji 
niemal w połowie sfinansowano z Fun-
duszu Dróg Samorządowych (FDS). 
Kolejny odcinek, od skrzyżowania 
z ulicą Łąkową do ronda z ul. Młyńską, 
również został dofinansowany z FDS, 
tym razem w wysokości 75 % kosztów. 
- Dzięki pozyskanemu przez Powiat 
Wejherowski dofinansowaniu z re-
zerwy subwencji ogólnej środków 
rządowych udało się zakończyć 

wszystkie prace jeszcze w grudniu – 
mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy. – Niewątpliwie najtrudniejsze 
były ostatnie tygodnie, gdy nałożyły 
się na siebie etap drugi i trzeci, czyli 
prace na odcinku od ronda łączącego 
ulice Morską, Obwodową i Młyńską do 
ulicy Gdańskiej. Taka kumulacja była 
konieczna, gdyż zakończenie inwesty-
cji przed 31 grudnia 2020 roku było 
warunkiem dofinasowania ostatniego 
etapu prac.
Na wszystkie trzy etapy inwestycji 
wydano w sumie ponad 6 milionów 
złotych, z czego prawie połowa 
stanowiła dofinansowanie ze środków 
rządowych.
W uroczystości wzięli udział: Wice-
wojewoda Pomorski Michał Bąkowski, 
Starosta Powiatu Wejherowskiego 
Gabriela Lisius, wicestarosta Jacek 
Thiel, Ludwik Zegzuła – członek Za-
rządu Powiatu Wejherowskiego i radny 
Rady Powiatu Wejherowskiego oraz 
Marek Kamiński – radny Rady Powiatu 
Wejherowskiego. Gminę Miasto Reda 
reprezentowali: Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój, 
radni Rady Miejskiej w Redzie Karolina 
Bochan, Zbigniew Kisiel i Radosław 
Farion; Burmistrz Miasta Redy Krzysz-
tof Krzemiński oraz Halina Grzeszczuk 
– zastępca burmistrza. Zarząd Drogo-
wy dla Powiatu Puckiego i Wejherow-
skiego reprezentował dyrektor Robert 
Lorbiecki.

ŚWiętO na pRzebudOWanej ulicy ObWOdOWej
Reda | W piątek, 22 stycznia, świętowano zakończenie przebudowy ulicy Obwodowej. W uroczystości wzięli udział 
wicewojewoda pomorski, władze powiatu wejherowskiego oraz przedstawiciele redzkiego samorządu.

fot. Michał Kaczmarek
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OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski 

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1363. ze zm./ oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm/ zawiadamia, że w dniu 26.01.2021r., na wniosek z dnia 24.09.2020r. (uzupełniony dnia 
22.10.2020r. oraz ostatecznie uzupełniony dnia 16.12.2020r.) wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

„Rozbudowie drogi powiatowej nr 1479G (Ulice: Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna) w Wejherowie i Bolszewie”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Miasta Wejherowa oraz gminy Wejherowo określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:
teren gminy Miasta Wejherowa: 
- obr. 02 działki nr ewid.: 14/6, 14/1, 9/1, 10/1, 10/2, 33, 8, 11/7, 12/9, 10/12, 11/9, 1/6, 1/4, 37/9, 15/59 (powstała z dz. nr 15/26), 15/65 (powstała z dz. nr 
15/29), 15/61 (powstała z dz. nr 15/30), 15/50 (powstała z dz. nr 15/5), 15/24, 15/57 (powstała z dz. nr 15/40), 15/43, 7/1, 48/1, 3/10, 3/7, 12/19, 45/4, 37/27 
(powstała z dz. nr 37/10), 36/11 (powstała z dz. nr 36/9), 35/5 (powstała z dz. nr 35/2), 35/3 (powstała z dz. nr 35/1), 34/17 (powstała z dz. nr 34), 32/1 
(powstała z dz. nr 32), 19/1 (powstała z dz. nr 19), 15/54 (powstała z dz. nr 15/27), 15/55 (powstała z dz. nr 15/27), 15/52 (powstała z dz. nr 15/38), 15/47 
(powstała z dz. nr 15/37), 15/48 (powstała z dz. nr 15/37), 15/63 (powstała z dz. nr 15/32), 14/16 (powstała z dz. nr 14/4), 14/14 (powstała z dz. nr 14/3), 
3/11 (powstała z dz. nr 3/6), 3/13 (powstała z dz. nr 3/8), 1/7 (powstała z dz. nr 1/3), 1/9 (powstała z dz. nr 1/5), 47/3 (powstała z dz. nr 47), 10/31 (powstała 
z dz. nr 10/23), 45/9 (powstała z dz. nr 45/5), 45/11 (powstała z dz. nr 45/6), 45/13 (powstała z dz. nr 45/7), 45/15 (powstała z dz. nr 45/8), 9/41 (powstała 
z dz. nr 9/20), 6/4 (powstała z dz. nr 6)

- obr. 03 działki nr ewid: 8/6, 5/1, 3/1, 6/1, 5/46, 11/29, 16/27, 16/26, 11/69, 11/55, 6/62 (powstała z dz. nr 6/13), 6/63 (powstała z dz. nr 6/13), 5/50 
(powstała z dz. nr 5/34), 6/65 (powstała z dz. nr 6/15), 11/74 (powstała z dz. nr 11/28), 6/67 (powstała z dz. nr 6/19), 5/58 (powstała z dz. nr 5/43), 5/56 
(powstała z dz. nr 5/45), 5/60 (powstała z dz. nr 5/31), 3/112 (powstała z dz. nr 3/12), 5/62 (powstała z dz. nr 5/8), 3/114 (powstała z dz. nr 3/13), 8/34 
(powstała z dz. nr 8/13), 16/44 (powstała z dz. nr 16/21), 5/54 (powstała z dz. nr 5/28), 5/52 (powstała z dz. nr 5/26), 3/110 (powstała z dz. nr 3/9), 16/42 
(powstała z dz. nr 16/33), 11/76 (powstała z dz. nr 11/68), 27/60 (powstała z dz. nr 27/2), 27/62 (powstała z dz. nr 27/1)

- obr. 06 działki nr ewid: 19/1, 22/29, 21/30 (powstała z dz. nr 21/19), 21/31 (powstała z dz. nr 21/19), 11/1 (powstała z dz. nr 11)

teren gminy Wejherowo: 
- obr. Bolszewo działki nr ewid: 324/1 (powstała z dz. nr 324)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:
teren gminy Miasta Wejherowa: 
- obr. 02 działki nr ewid.: 6/5 (powstała z dz. nr 6), 15/49 (powstała z dz. nr 15/37), 20, 39, 36/10, 38, 35/6 (powstała z dz. nr 35/2), 35/4 (powstała z dz. nr 
35/1), 34/18 (powstała z dz. nr 34), 32/2 (powstała z dz. nr 32), 19/2 (powstała z dz. nr 19), 15/60 (powstała z dz. nr 15/26), 15/66 (powstała z dz. nr 15/29), 
15/62 (powstała z dz. nr15/30), 15/18, 15/2, 7/2, 15/51 (powstała z dz. nr 15/5), 15/58 (powstała z dz. nr 15/40), 15/64 (powstała z dz. nr 15/32), 14/17 
(powstała z dz. nr 14/4), 5/2, 5/1, 2, 13, 12/15, 12/8, 1/8 (powstała z dz. nr 1/3), 1/10 (powstała z dz. nr 1/5), 46/12, 10/32 (powstała z dz. nr 10/23), 45/10 
(powstała z dz. nr 45/5), 45/12 (powstała z dz. nr 45/6), 45/14 (powstała z dz. nr 45/7), 45/16 (powstała z dz. nr 45/8), 9/42 (powstała z dz. nr 9/20)

- obr. 03 działki nr ewid.: 11/30, 3/113 (powstała z dz. nr 3/12), 5/63 (powstała z dz. nr 5/8), 8/5, 3/73, 6/14, 6/64 (powstała z dz. nr 6/13), 5/51 (powstała 
z dz. nr 5/34), 6/66 (powstała z dz. nr 6/15), 11/75 (powstała z dz. nr 11/28), 6/68 (powstała z dz. nr 6/19), 5/32, 5/47, 5/61 (powstała z dz. nr 5/31), 5/53 
(powstała z dz. nr 5/26), 3/111 (powstała z dz. nr 3/9), 3/83, 11/57, 16/45 (powstała z dz. nr 16/21), 27/63 (powstała z dz. nr 27/1), 16/43 (powstała z dz. nr 
16/33), 11/77 (powstała z dz. nr 11/68), 11/67, 27/7, 27/21

- obr. 06 działki nr ewid.: 21/1, 21/32 (powstała z dz. nr21/19), 

teren gminy Wejherowo: 
- obr. Bolszewo działki nr ewid.: 324/2 (powstała z dz. nr 324), 341/3, 342/3, 344/3, 345/4, 345/2

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców 
i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Budownictwa i nieruchomości, 
Referat Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne 
zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi interesanta na parterze, w pon.-czw. w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
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. 
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nieruchOmOści
— Kupię —

KuPię mieszkanie za gotów-
kę, w Trójmieście, do remontu, 
zadłużone, tel. 572 48 55 29

KuPię mieszkanie w Wejhero-
wie, bez pośredników, płatność 
gotówką, tel. 693 480 624

— sprzedam —

sPrzedam mieszkanie - 2 
pokojowe, garaż, Kębłowo, tel. 
693 033 160

mOtOrYzacja

— Kupię —

sKuP, złomowanie aut, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

eduKacja

POradY z matematyki, fizyki 

i chemii udzielę uczniowi przez 
telefon. Tel: 58 677 01 50

sPrzęt eleKt.

sPrzedam komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, mo-
nitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 500 zł, 505-56-70-34 

usługi

usługi dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

OPaKOWania jednorazowe, 
tel. 501 175 330

KOtłOWnie, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, 
całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

PrOfesjOnalna fotografia 
okolicznościowa: śluby, we-
sela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013   

usługi remontowe i wykoń-
czenia wnętrz, kafelki, malo-
wanie, cekolowanie, panele, 
itp, wolne terminy, tel. 667 023 
678

różne

słOma w balotach 120x150 
siano, słoma w kostkach z ma-
gazynu, możliwość transportu, 
tel. 506 250 477

dreWnO opałowe buk, so-
sna i gałęziówka, porąbane, 
ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

lOdóWKę side by side fir-

my DAWEOO, 3 letnią, tanio 
sprzedam, tel. 576 204 945

sPrzedam stół, ławę 
szwedzką rozkładaną, express 
do kawy firmy braun, żelazko 
tefal - nowe, szynkowar - nowy, 
szybkowar 2 szt., tor samocho-
dowy dla dzieci w wieku od 10 
lat (autodracha) tel. 576 204 
945

sPrzedam drzwi metalowe 
80x185, 2 żyrandole lustrzane, 
tel. 576 204 945

sPrzedam chodnik dywano-
wy, beżowo-brązowy, 1x6 m, 
tel. 576 204 945

złOta rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

sPrzedam lodówkę, dwu-
drzwiową, typ daewoo, cena 
do uzgodnienia, stan idealny, 
tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 
54

sPrzedam materac rehabi-
litacyjny, grzejnik z lampą kar-
bonową, moc. 900 W, nowa, 
tel. 502 647 767

sPrzedam szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, 
brązowa, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

sPrzedam grobowiec 
w Pierwoszynie, 4 osobowy, 
tel. 607 291 564

Jest praca!!!
szukamy ambitnych 
i Pozytywnych osób.

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

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

Wymagania 18+

Niedawno ukazała się książka pióra Henryka Po-
łchowskiego pt. "WRZASK", w której prezentowane 
są jej korzenie rodzinne, a także wspomnienia.

Książka powstała dzięki szczęśliwie ocalałej teczce 
ze zdjęciami i dokumentami WRZASK-u przecho-
wywanej przez Wiktorię Klimaszewską - patriotkę, 
działaczkę harcerstwa i więźniarkę obozu Auschwitz, 
która była matką chrzestną Bogusławy Zubrzyckiej. 
Prowokacyjny tytuł książki jest tylko skrótem na-
zwy klubu towarzyskiego działającego przed wojną 
w Warszawie jako Wioślarsko-Rozrywkowe Zrze-
szenie Autonomiczne Sportowych Klubów. Jego 
członkowie uczestnicząc w spływach kajakowych po 
Wiśle organizowali we własnym gronie zabawy ko-
stiumowe, spotkania towarzyskie, wyjścia do teatru, 
na basen oraz wyjazdy zimowe na narty i latem nad 
morze. Założycielami klubu byli przyszli rodzice Bo-
gny Zubrzyckiej - Romek i Halina. Ich rozwijająca się 
znajomość jest główną kanwą powieści.

Przebieg akcji jest fikcją literacką oddającą atmosfe-
rę życia stolicy z 1930 roku ze wzmiankami nawiązu-
jącymi do historii, ale i życia kulturalnego ówczesnej 
Warszawy. Bogna zasypia nad teczką przeglądanych 
starych zdjęć i papierów WRZASk-u. Po przebudze-
niu z drzemki odpowiada na pytania Werosi - gospo-
si nie żyjącej już Wiktorii Klimaszewskiej, wyjawiając 
losy ukazanych w powieści postaci. Zawarte w epilo-
gu treści wspomnień oparte są na faktach.

Na końcu książki znajdziemy zdjęcia głównych bo-
haterów - Romana Burzyńskiego i Haliny Grzywiń-
skiej, a także kserokopie wybranych dokumentów 
klubu WRZASK. Znajdziemy też biografię ojca Bo-
gny - Romana Burzyńskiego: fotoreportera i dzien-
nikarza Ilustrowanego Kuriera Codziennego a po 
wojnie "Przekroju", autora wielu książek o fotografii, 

a także biografię jej babci - aktorki Zofii Ordyńskiej, 
matki Romana Burzyńskiego. Ciekawy wątek doty-
czy też Hallerowa i pensjonatu "Jasny Brzeg", gdzie 
mieszkała Bogna Zubrzycka.

Autorem książki, którą wydało Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej przy wspar-
ciu Starostwa Powiatowego w Wejherowie, jest red. 
Henryk Połchowski z Wejherowa. Książka licząca 
176 stron jest dostępna wysyłkowo w Oficynie CZEC, 
w Muzeum, a być może trafi niebawem do wejherow-
skich księgarń. 
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Korzenie wejherowianki 
zapisane na kartach książki
WEJHEROWO | Bogna Zubrzycka, działaczka Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, znana 
jest z licznych wypowiedzi publicznych, występów w amatorskim teatrze „Srebrna Nitka” oraz wspomnień prezento-
wanych w odcinkach na stronie youtube.pl przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie. 
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To piękny czas, w którym odbywały 
się zarówno wydarzenia sportowe różnej 
rangi (w tym ogólnopolskie oraz świato-
we), jak i imprezy kulturalne dla miesz-
kańców miasta. 

Dokładnie 29 października ukazało się 
Zarządzenie nr 24/75 w sprawie utworze-
nia MOSiR Rumia. Dokument ten wszedł 
w życie 1 stycznia 1976 r. Od tamtej pory 
MOSiR zarządza rumskimi obiektami 
sportowymi, których na przestrzeni lat 
przybywało.

- Jestem związana z jednostką od 34 lat 
– wspomina Jolanta Król, dyrektor MO-
SiR Rumia. - Pracę podjęłam 1 paździer-
nika 1987 r. Na stanowisko kierownika 
obiektu przyjął mnie ówczesny dyrektor 
Maciej Kowalczyk. Gdy dyrektorem został 
Jan Nowicki, zmienił się charakter mojej 
pracy i zakres obowiązków. Pracowałam 
jako kierownik administracyjny obiektu 
i organizacji imprez. Następnie podwyż-
szyłam swoje kwalifikacje oraz zostałam 
menadżerem organizacji imprez sporto-
wo-rekreacyjnych. Infrastruktura uległa 
w tym czasie ogromnym przeobrażeniom. 
Dla mnie to obecnie inny „świat”.

zeSpół ludzi, StadiOn i bieżnia 
Najpierw, w 1975 r. powstał stadion 

miejski z zapleczem w postaci pawilonu 
sportowego. Przez lata służył rumianom, 
a w roku 2000 tuż obok niego wyrosła hala 
widowiskowo-sportowa wraz z antresolą, 
siłownią i pokojami dla gości hotelowych. 
W 2004 r. MOSiR Rumia objął pieczę nad 
boiskiem przy ul. Gdyńskiej, natomiast rok 
później przy stadionie powstały żelbetowe 
trybuny, rozbudowane następnie w 2009 r. 
Z kolei wraz z początkiem roku szkolnego 
2006/2007 została oddana do użytku kryta 
pływalnia przy ul. Rodziewiczówny. W lu-
tym 2010 r. powstało boisko Orlik przy ul. 
Świętopełka, zaś w roku 2016 przekazano 
do użytku nowoczesny kompleks boisk 
wielofunkcyjnych przy ul. Bukowej.

Rok 2019 był dla MOSiR Rumia nie-
zwykle ważny. Stadion miejski przeszedł 
od dawna wyczekiwaną, gruntowną 
modernizację, połączoną z instalacją 
nowego oświetlenia, odwodnienia i upo-
rządkowaniem okolicznej zieleni. Dzięki 
remontowi dysponuje obecnie bieżnią 
tartanową najnowszej generacji. 

- Przez te wszystkie lata nasz zespół sta-
rał się przygotowywać wydarzenia spor-
towe i imprezy kulturalne na najwyższym 
poziomie – mówi Jolanta Król, dyrektor 
MOSiR Rumia. - Dzięki temu obiekty 
zawsze tętniły życiem i służyły dobrze 
mieszkańcom Rumi. Kiedy rozpoczyna-
łam pracę, w ośrodku zatrudnionych było 
6 osób. Obecnie mamy zatrudnione 44 
osoby. Najdłużej ze mną pracuje gospo-
darz obiektu, Witold Prena.

SpORtOWa hiStORia z gWiazdaMi
Z kolei najdłużej pracującym dyrekto-

rem MOSiR Rumia był Jan Nowicki, który 
sprawował tę funkcję przez 29 lat. Duży 
wkład w rozwój rumskiego sportu miał 
nieżyjący już Kazimierz Bielicki - działacz, 
niezapomniany komentator sportowy oraz 
organizator imprez.

- Przez ten okres w historii naszego ośrod-
ka przewinęło się kilka bardzo dobrych 
drużyn sportowych – opowiada Jolanta 
Król. - W roku 2001 rozpoczął rozgrywki 

I-ligowy zespół koszykówki VIKING Ru-
mia, również w tym samym roku awans 
do I ligi unihokeja wywalczył zespół UKS 
Zagórzanka Rumia, prowadzony przez 
Lidię Lipińską. Odbywały się rozgrywki 
I Ligi Piłki Siatkowej Kobiet ALPAT Ru-
mia w sezonie 2003/2004 oraz Rugby Arka 
Rumia sezon 2005/2006 I liga siódemek 
rugby. W sezonie 2009/2010 zespół zdobył 
Puchar Polski w siódemkach, a trenerem 
i grającym zawodnikiem był obecny bur-
mistrz miasta Michał Pasieczny. 

Inne ważne rozgrywki to: ORKAN Ru-
mia SSA III liga piłki nożnej sezon 2011, 
Plus Liga Kobiet w piłce siatkowej, zespół 
Sandeco EC Wybrzeże TPS Rumia sezon 
2010/2011 (trenerem był Jerzy Skrobecki). 
Dużym osiągnięciem był udział zespołu 
(trenowanego przez Jarosława Sapińskie-
go) Junior A w rozgrywkach Makroregio-
nu Pomorze w sezonie 2012/2013 SAPA 
Rumia Janowo w piłce nożnej.

Znanymi sportowcami, którzy współpra-
cowali z MOSiR Rumia przy organizacji 
imprez, byli Robert Korzeniowski, Marcin 
Gortat, Mariusz Pudzianowski.

MiliOn użytkOWnikóW
- Mamy dwie imprezy, które organizu-

jemy najdłużej – mówi Jolanta Król. - Są 

to Otwarte Mistrzostwa Rumi w Tenisie 
Stołowym i Bieg Pokoju. Nie ma takiego 
wydarzenia, które by się odbywało nie-
zmiennie od 45 lat, ponieważ wcześniej 
nie było obiektów przystosowanych do 
organizacji imprez. 

Od początku działalności z ośrodka 
mogło skorzystać około miliona użyt-
kowników. 

- Możemy przypuszczać, że regularnie 
w ciągu dnia korzysta z naszych obiek-
tów ponad 2000 osób - szacuje dyrektor 
MOSiR Rumia. - Wydarzeniem o najwięk-
szym dla nas znaczeniu jest Rumski Finał 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którego 
organizację zaangażowane jest miasto.

Najwięcej mieszkańców Rumi i oko-
lic przyciągały koncerty z okazji urodzin 
naszego miasta, w których występowały 
takie gwiazdy, jak Maryla Rodowicz czy 
Elektryczne Gitary. Festyn 3-Maja tak-
że cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Były to imprezy plenerowe. Natomiast 
w hali widowiskowo-sportowej zawsze był 
komplet publiczności podczas rozgrywek 
I Ligi Koszykówki mężczyzn oraz Plus Ligi 
Piłki Siatkowej kobiet. W ostatnich latach 
dużym powodzeniem cieszyły się koncerty 
kolęd i te z okazji Dnia Seniora. Na wystę-
pach kabaretowych za każdym razem 100 

proc. miejsc było zajętych. Podobnie, jak 
wtedy, gdy występowali artyści estradowi 
– Krzysztof Krawczyk, Beata Kozidrak, 
Zbigniew Wodecki, Golec uOrkiestra 
i wielu innych. 

Na obiektach startowali zawodnicy 
wszelkiej rangi – zarówno w Mistrzo-
stwach Świata, jak i w szkolnych oraz 
powiatowych zawodach sportowych. Kto 
wie, może wśród nich także są przyszli 
mistrzowie, którzy korzystają teraz z rum-
skiej kuźni talentów? 

uROdziny W cieniu pandeMii
- Cieszymy się z jubileuszu, choć z po-

wodu epidemii nie możemy go uczcić tak, 
jak byśmy tego chcieli – dodaje Jolanta 
Król. - W grudniu na Koncercie Kolęd 
miał wystąpić zespół Pectus. Natomiast 
z okazji 45-lecia dla rumian ponownie 
mieli zaśpiewać bracia Golec. Koronawi-
rus pokrzyżował plany, jednak nie usta-
jemy w staraniach. Zawody odbywają się 
nadal, tylko w reżimie sanitarnym, bez 
udziału publiczności. Robimy nasadze-
nia, remontujemy, byśmy mogli spotkać 
się z mieszkańcami po pandemii. Naj-
większym naszym wyzwaniem jest utrzy-
manie obiektów sportowych w co naj-
mniej takim stanie, w jakim są obecnie, 
a także umożliwienie wszystkim grupom 
trenującym w naszym mieście działania 
na naszych obiektach.

Z okazji jubileuszu podziękowania za 
pracę zespołu MOSiR Rumia złożyli na 
ręce pani dyrektor burmistrz Michał Pa-
sieczny oraz zastępca burmistrza Piotr 
Wittbrodt. MOSiR zaprasza w najbliższych 
tygodniach do śledzenia fanpage’a na face-
booku. Z okazji urodzin przewidziane są 
bowiem ciekawe konkursy. Będzie można 
wygrać cenne nagrody, a dla uczestników 
przygotowano także piękne gadżety, które 
powstały z okazji 45-lecia. 

- W imieniu swoim i pracowników ży-
czę wszystkim tego, co najlepsze w No-
wym 2021 Roku – mówi Jolanta Król. 
- Do zobaczenia w MOSiR Rumia! Jeste-
śmy z Wami i dla Was!
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MOSiR Rumia ma 45 lat!
Rumia | Nadszedł moment jubileuszu - właśnie mija 45 lat od powstania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi.

WzMOcnienie 
Składu gRyfa

Skład Gryfa Wejherowo zo-
stał wzmocniony o nowego 
zawodnika.
Jest nim Dawid Blok. To 
młodzieżowiec, rocznik 
2000, który został wypo-
życzony z drużyny Arka 
Gdynia i dla Gryfa Wejhe-
rowo będzie grał do końca 
czerwca br.
W drużynie żółto-czarnych 
będzie grał na pozycji 
obrońcy (stopera).
(R.K.)

WejheROWO | dawid blok, 
wypożyczony z drużyny 
arka gdynia, zagra w żółto-
czarnych barwach.

Podopieczni Piotra Rembowicza 
zmierzą się z drużyną SMS ZPRP 
Gdańsk. W rundzie jesiennej górą 
był zespół z Gdańska 33:27.

W ostatnich meczach rundy 
pierwszej Tytani w porównaniu 
do początku sezonu spisywali się 
dużo lepiej, co widać nawet po sa-
mych wynikach. Co prawda były 
to mecze przegrane, ale nieznacz-
nie. W spotkaniu z Warmia Ener-
ga Olsztyn zabrakło jednej bramki 
do remisu i upragnionych punk-
tów, a to właśnie zespół z Olsztyna 
po 10 kolejkach jest liderem tabeli 
z 24 punktami na koncie. Tytani 
zajmują niestety ostatnie miejsce.

W przygotowaniach do rundy 
rewanżowej Tytani wzięli udział 
w dwóch turniejach, w Żukowie 
oraz Koszalinie. Obydwa kończy-
ły się podobnie. Zespół odnosił 
po jednym zwycięstwie i po jed-
nej porażce.

Mimo kontuzji barku obroto-
wego Roberta Wiconia oraz kilku 
drobnych urazach w kadrze, Ty-
tani powinni być gotowi na naj-
bliższy mecz.

Spotkanie odbędzie się co 
prawda bez udziału publiczności, 
jednak będzie można obejrzeć 
transmisję na żywo 30.01 o go-
dzinie 17:00 na koncie Facebook 
Tytanów: facebook.com/tytani.
wejherowo.

Przed nimi duże wyzwanie by 
utrzymać się w 1 lidze.

/K.C./

W sobotę runda 
rewanżowa I ligi
WEJHEROWO | Już w naj-
bliższą sobotę wejherowscy 
szczypiorniści rozpoczynają 
drugą rundę 1 ligi mężczyzn.


