
Biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie

nowiny Nr 3 (237) / 2019 /Marzec

ISSN 1508-6208

Egzemplarz bezpłatny

Dotacje dla stowarzyszeń 

str. 5

Szkolenia „Ja w Internecie” 

dla mieszkańców 
str. 15

Wejherowski Budżet Obywatelski 

– start 1 kwietnia 
str. 4

s. 3

TRWA BUDOWA 
WĘZŁA WEJHEROWO 

(KWIATOWA)



www.wejherowo.pl2

AKTUALNOŚCI 

Zastępca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz przypomniał, że  mieszkańcy 
i  sympatycy Wejherowa, głosujący 
w  plebiscycie „Świeć się z  Energą”, już 
po  raz trzeci wywalczyli dla miasta do-
broczynne nagrody od  Grupy Ener-

Każdy uczestnik biegu na mecie otrzy-
mał medal w  kształcie serca i  właśnie 
tego serca było w całej imprezie najwię-
cej. Bieg połączony był z  festynem ro-
dzinnym i  jak wszyscy podkreślali: Tego 
dnia, to dla Darii wyszło słońce! Daria 
wzięła udział w biegu, a wcześniej na ma-
łej scenie w wejherowskim parku, moty-
wowała biegaczy i  podziękowała za tak 
liczną pomoc.
– 

-

ga w  postaci sprzętu AGD o  wartości 
10 tys. zł.  Wejherowo w 2019 roku uzy-
skało tytuł najładniej oświetlonej miej-
scowości w  województwie pomorskim 
w  okresie świątecznym, a  w  plebiscycie 
ogólnopolskim zajęło wysokie 4. miejsce 
otrzymując w  głosowaniu internautów 
1535 głosów.
– 

powiedział Arkadiusz 

Kraszkiewicz dziękując dyrektorowi 
Piotrowi Lidzbarskiemu za tę szczytną 
inicjatywę.
– 

-

-

-

 – mówi Arkadiusz 

Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa, który dekorował na mecie bie-
gaczy wspólnie z  Bogusławem Suwarą, 
sekretarzem miasta i  wejherowskimi 
radnymi: Tomaszem Grothem i  Rafałem 
Szlasem. – -

. 
Organizatorem biegu było Małe Trój-
miasto Biega. 

Nagrody Grupy 
Energa

Decyzją Prezydenta Miasta Wejherowa nagroda Grupy Energa 
w postaci sprzętu AGD  za zwycięstwo w plebiscycie wojewódzkim 
„Świeć się z Energą” trafiła do Kuchni Św. Franciszka przy 
Klasztorze OO. Franciszkanów oraz przytuliska Zgromadzenia 
Sióstr Albertynek w Wejherowie. 

-

 
– powiedział dyrektor Departamentu 

Lidzbarski. 
Jak podkreślił o. Bonus Tomasz Dą-
browski – zastępca gwardiana Klasztoru 
OO. Franciszkanów sprzęt AGD w Kuch-
ni św.  Franciszka jest już bardzo mocno 
wyeksploatowany i  myślano o  zakupie 
nowego.
Nowy Sprzęt AGD, w  tym m.in.  duża 
lodówko-zamrażarka, pralka automa-
tyczna, kuchnia mikrofalowa, parowar 
i  blender trafił również do  przytuliska 
Zgromadzenia Sióstr Albertynek przy 
ul. Kopernika 16 w Wejherowie.
Organizatorami X jubileuszowej edycji 
konkursu-plebiscytu „Świeć się z  Ener-
gą” była Grupa Energa przy współpracy 
z Dziennikiem Bałtyckim.

W Parku im. Aleksandra 
Majkowskiego 
w Wejherowie ponad 
setka osób wzięła udział 
w biegu charytatywnym 
“Pomagamy Darii 
Styn”. Uzbierana kwota 
przeznaczona będzie 
na rehabilitację i zakup 
protezy dla Darii.
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Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, kilkusetme-
trowy łącznik pomiędzy ul. Dworcową 
(obok budynku Kaszubsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej), a  ul. Spacerową zosta-
nie wyłożony kostką betonową. Wyre-
montowane zostaną chodniki i  miejsca 
postojowe. Wzdłuż chodników zostaną 
wykonane pasy zieleni. 
Prosimy o  zachowanie szczególnej 
ostrożności w  rejonie tej ulicy i  stoso-
wanie się do oznakowania pionowego. 
Dołożymy wszelkich starań, aby zmini-
malizować utrudnienia podczas prowa-
dzenia prac budowlanych w tym rejonie, 
jednak są one nieuniknione. Liczymy 
na wyrozumiałość – budujemy dla nas 
mieszkańców!

Obecnie trwa jeden z  najważniej-
szych i  najtrudniejszych etapów 
prac przy budowie Węzła Integra-
cyjnego Wejherowo (Kwiatowa). 
Rozpoczęła się budowa wiaduktu 
kolejowego w ulicy Kwiatowej. 
– 

 – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 
– 

-

-

-

-

-

-

-

. 

– 

 – mówi 
Anders Truedsson, przedstawiciel wy-
konawcy – firmy SKANSKA. Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
podkreśla, że budowa Węzła Wejhe-
rowo (Kwiatowa) usprawni i spopu-
laryzuje transport zbiorowy. Z nowej 
infrastruktury korzystać będzie wielu 
pasażerów publicznego transportu 
zbiorowego, poprzez możliwość prze-
siadania się na różne środki komuni-
kacji. 

Trwa także budowa parkingu po 
północnej stronie dworca PKP 
– pomiędzy torami kolejowymi, 
a  drogą krajową nr 6. Wielofunk-
cyjny, ogólnodostępny  parking  dla 
samochodów i rowerów oraz przy-
stanków autobusowych w  pasie 
drogowo-kolejowym jest ważnym 
elementem Węzła. Połączony on 
zostanie istniejącym przejściem 
z  dworcem. Cały teren wokół 
budowy Węzła Integracyjnego 
Wejherowo (Kwiatowa) zostanie 
zagospodarowany z  uwzględnie-
niem terenów zielonych.

W  ramach inwestycji przebudowa-
na została już ulica 10 Lutego i  część 
ulic: Kopernika, Dworcowej i  Kwia-
towej. Wybudowane zostało rondo 
przed dworcem PKP, miejsca postojowe 
dla taksówek, samochodów i  rowerów 
oraz przystanki autobusowe. 

Rozpoczął się remont łącznika drogowego pomiędzy ul. Dworcową, 
a ul. Spacerową. Inwestycja realizowana jest w ramach Rewitalizacji 
Śródmieścia. W związku z pracami, które potrwają ok. dwóch miesięcy, 
ulica zostanie zamknięta.

Trwają prace związane z budową metropolitalnego węzła 
integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej 
w Wejherowie. Budowę odwiedzili: Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa i Per Anders Truedsson przedstawiciel 
wykonawcy – firmy SKANSKA.  
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W  tegorocznej edycji Wejherowskie-
go Budżetu Obywatelskiego, na jego 
realizację przeznaczono 1 mln złotych 
– 900  tys. zł na projekty inwestycyjne 
i  100 tys. zł na nieinwestycyjne. Skła-
danie przez mieszkańców propozycji 
projektów rozpocznie się 1 kwietnia 
i  potrwa do 30 kwietnia. Głosować bę-
dzie można od 9 do 29 września. Wyniki 
poznamy w październiku br. 
– -

– podkreślił 
, prezydent Wej-

herowa. – -

-

-

-

. 
Jak powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa, w tym 
roku Wejherowo włącza się do metropo-
litalnego budżetu obywatelskiego, który 
w tym samym czasie będzie realizowany 
m.in. w  Gdańsku, Sopocie, Gdyni oraz 
innych miejscowościach z  okolic Trój-
miasta. Głosowanie odbywać się będzie 
elektronicznie na stronie internetowej 
miasta Wejherowo oraz w formie pisem-
nej we wskazanych punktach. 
– -

-

 – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. – 

-

. 

Projekt Budżetu Obywatelskiego  
–

-

-

-

 – powiedział zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.
– -

-

-

– mówi 
Katarzyna Dowgan, autorka projektu do-
dając, że do szkoleń zgłosiło się około stu 
osób. Szkolenie trwa 3 godziny i prowadzą 
je zawodowi ratownicy medyczni.  
– -

-

– mówi -

. – -

– dodaje.
W  otwarciu szkolenia wzięli udział: za-
stępca prezydenta Arkadiusz Kraszkie-
wicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara, 
przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
i  Samorządów Tomasz Groth, który jest 
ratownikiem medycznym oraz Katarzy-
na Dowgan, autorka projektu. Szkolenia 
prowadzą ratownicy medyczni Łukasz 
Wodziński i Łukasz Omernik. 
Następne szkolenie z  zasad udzielania 
pierwszej pomocy odbędzie się 9 kwiet-
nia br. o  godz. 16 w  Sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca 195.

1 kwietnia 2019 r. rozpocznie się 

składanie wniosków w piątej już 

edycji Wejherowskiego Budżetu 

Obywatelskiego – poinformował 

o tym prezydent Wejherowa 

Krzysztof Hildebrandt podczas 

konferencji w wejherowskim ratuszu. 

Procedury składania wniosków 

i głosowania pozostają bez zmian. 

Głosowanie na projekty, które przejdą 

pomyślną weryfikację, odbędzie się 

we wrześniu.

- Start 1 kwietnia 

W Urzędzie Miejskim 
w Wejherowie rozpoczęło się 
szkolenie pt.  „Pierwsza pomoc 
dla każdego” organizowane 
w ramach projektu Budżetu 
Obywatelskiego. Temat ten 
dotyczy nas wszystkich. Czym 
więcej osób pozna zasady 
udzielania pierwszej pomocy, 
tym bardziej będziemy się 
czuć bezpieczni w przestrzeni 
publicznej.
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– 
-

– powiedział 
prezydent  skła-
dając gratulacje dyrekcji i  załodze MZK 
z  okazji zakupu 41. nowo zakupionego 
autobusu, w  tym 21. niskopodłogowego 
autobusu marki Solaris.
–

-

-

 – mówi 
, prezes MZK Sp. z  o.o. podkre-

ślając, że  od 2011 roku wszystkie nowo 
kupowane autobusy są klimatyzowane 
i  wyposażone są w  systemy przeciwpo-
żarowe. Posiadają wewnętrzny monito-
ring pojazdu, co umożliwia go podglądać 
w  trakcie jazdy, a  w  określonej sytuacji 
pomaga reagować na żywo. Każdy nowy 
autobus niskopodłogowy przystoso-
wany jest do  przewozu osób niepełno-
sprawnych oraz osób mających trudności 
z  wchodzeniem do  pojazdu. Ważne też 
jest bezpieczne i  komfortowo zorgani-
zowane miejsce kierowcy. Autobus speł-
nia normę Euro 6. Posiada lżejszy silnik 
o  większej mocy, który zużywa mniej 
paliwa i oleju. - Można powiedzieć, że bie-
gniemy blisko za rozwojem najnowszych 
technologii.
Koszt zakupu autobusu wyniósł oko-
ło 870 tys. zł. Pojazd został zakupiony 
ze środków Miejskiego Zakładu Komuni-
kacji Sp. z o.o. 

-

-

-

 zapewnia Tomasz 

.

W  Wejherowie powstała jedna Rada 
Osiedla – na osiedlu Sucharskiego, gdzie 
frekwencja wyniosła 22,38%. Radnymi 
Rady Osiedla Sucharskiego zostali wy-
brani: Mirosława Buja, Brygida Hono-
rata Buras, Teresa Barbara Butowska, 
Krystyna Dąbk, Irena Halina Formela, 
Dariusz Kreft, Jakub Filip Miotk, Iwona 
Musiał, Alicja Barbara Piekielny, Jaro-
sław Plichta, Michalina Maria Potrykus 
i Gracjan Marek Stencel. 
– -

 – powiedziała Iwona 

, przewodnicząca rady. – -

. 
– 

 –  mówi 
, prezydent Wej-

herowa. –  -

-

 

Gratulacje radnym złożyli także: prze-
wodniczący Rady Miasta Jacek Gafka, 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa oraz Bogusław Suwa-
ra, sekretarz miasta.  
Przewodniczącym Miejskiej Komisji Wy-
borczej był Henryk Jarosz, a  zastępcą 
przewodniczącego Ewa Michalik. Człon-
kami Komisji Wyborczej byli: Wojciech 
Dzieliński, Marcin Drewa, Aleksandra 
Kwidzińska, Ewa Osipowska-Rakwał, 
Wiesława Sobkiewicz, Wojciech Wasia-
kowski i Sylwia Wójtowicz.

Wysoki standard 

W wejherowskim ratuszu spotkali się podczas pierwszej 
uroczystej sesji nowo wybrani radni Rady Osiedla 
Sucharskiego. Przewodniczącą rady została wybrana 
Iwona Musiał wiceprzewodniczącymi: Michalina Potrykus 
i Alicja Piekielny, a sekretarzem - Irena Formela.  Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt gratulując nowo 
wybranej przewodniczącej podkreślił, że były to bardzo 
ważne wybory z punktu widzenia społecznego.

 

Kolejny nowo zakupiony autobus 
Miejskiego Zakładu Komunikacji 
Sp. z o.o. poprawi jakość komunikacji 
miejskiej w Wejherowie. Nowy 
nabytek MZK niebawem pojawi 
się na ulicach Wejherowa 
oraz okolicznych miejscowości.
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Mieszkanka Wejherowa złożyła w  dniu 
01.03.2019 r. skargę na  Prezydenta 
Miasta w  związku z  uniemożliwieniem 
pochówku jej męża na  cmentarzu pa-
rafialnym przy ul.  Roszczynialskiego, 
gdyż – jak napisała – Prezydent nie dys-
ponuje miejscami na  cmentarzu. Radni 
uznali skargę z  bezzasadną. W  dyskusji 
argumentowano, że  Prezydent Miasta 
nie miał możliwości dokonania pochów-
ku, gdyż  właścicielem cmentarza jest 
Parafia pw.  Trójcy Świętej w  Wejhero-
wie i podlega on administracji kościelnej. 
Jednocześnie Prezydent nie został poin-
formowany przez administrację kościel-
ną o  tym, że  w  marcu 2019 r. zabraknie 
miejsca na  cmentarzu, nie mógł więc 
z  wyprzedzaniem temu przeciwdziałać. 
Prezydent podjął wszelkie konieczne 
czynności w celu poszerzenia istniejące-
go cmentarza, co obecnie jest w toku.
W uzasadnieniu uchwały o uznaniu skar-
gi za bezzasadną czytamy m.in:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

W  związku z  zaistniałą sytuacją rad-
ni uznali za  konieczne uruchomienie 
na  terenie Wejherowa cmentarza 
komunalnego prowadzonego przez 
miasto na  terenie, który pierwot-
nie przeznaczony był na  poszerzenie 
cmentarza parafialnego. Trwa tam 
obecnie wycinka drzew przez miasto 
i  1,5 ha gruntu czeka na  zagospoda-
rowanie. Bezpośrednie prowadzenie 
cmentarza przez miasto zagwarantuje 
w  przyszłości możliwość pochówku 
swoich bliskich wszystkim mieszkań-
com Wejherowa. Procedury konieczne 
do  uruchomienia cmentarza komunal-
nego   potrwają od  dwóch do  sześciu 
miesięcy.
Radni przyjęli na  sesji następujący 
wniosek:

-

-

-

-

-

W tym celu, można zastosować różne-
go rodzaju zapięcia techniczne. Trzeba 
również unikać sytuacji, w której rower 
będzie pozostawiony bez odpowied-
niej ochrony, np. klatki schodowe czy 
okolice sklepów. 
Wejherowscy policjanci apelują, aby 
zabezpieczać swoje jednoślady, nawet 
jeśli wchodzimy tylko na chwilę do skle-
pu, urzędu lub załatwiamy inne sprawy. 
Nawet proste zabezpieczenie może 
uchronić nas do kradzieży. Pamiętajmy 
aby blokadę zakładać na ramę (nigdy 
na koło), ponieważ zdarzały się takie 
przypadki, że złodziej odkręcał koło 
i zostawiał je na miejscu. 

 

 postaw na profesjonalne zabezpie-
czenie, warto skorzystać z mocnych 
i  profesjonalnych blokad, nawet 
najprostsze zabezpieczenie może 
utrudnić kradzież, 

 dwa zabezpieczenia są lepsze niż 
jedno. Im więcej czasu zabierze 
czasu złodziejowi pokonanie zabez-
pieczeń, tym mniejsze prawdopodo-
bieństwo, że stracisz swój rower, 

 stosujmy blokady rowerowe zawsze 
– odchodząc nawet na chwilę przy-
pnijmy rower do nieruchomej części 
otoczenia. Blokada powinna trzy-
mać nie koło, które łatwo zdjąć, ale 
ramę z kołem, dobrym zabezpiecze-
niem jest tzw. „U-LOCK” –blokada 
w kształcie literki U,

 zadbajmy o  jak najlepsze zabezpie-
czenia naszej piwnicy – złodzieja 
goni czas, więc dobrze zabezpieczo-
ne piwnice będzie omijał, 

 miejmy oczy otwarte na to, kto 
wchodzi do naszej klatki schodowej. 
Często zdarza się, że bez spraw-
dzenia, po usłyszeniu przyciśnięcia 
guzika domofonu, wpuszczamy do 
środka budynku rożne osoby, wśród 
których może znaleźć się i złodziej.

Głównym punktem obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa była 
skarga mieszkanki związana z uniemożliwieniem pochówku na cmentarzu 
parafialnym przy ul. Roszczynialskiego. Radni uznali za konieczne uruchomienie 
na terenie Wejherowa cmentarza komunalnego prowadzonego przez miasto.

Zabezpiecz 

swój rower 

Wraz z rozpoczęciem sezonu 
rowerowego zwiększa się zagrożenie 
kradzieży rowerów. Aby zapobiegać 
utracie jednośladu, rower warto 
odpowiednio zabezpieczyć. 
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Zdjęcia do  filmu powstały m.in.  w  Wej-
herowie, Pucku i  na obrzeżach Zatoki 
Puckiej. – 

-

-

 – po-
wiedział zastępca prezydenta Arkadiusz 

Kraszkiewicz dziękując reżyserowi i  ak-
torom oraz  całej ekipie TVN za  bardzo 
dobrą współpracę podczas zdjęć.
– 

 
–  powiedział reżyser Tomasz Konecki 
wyrażając zadowolenie, że przed projek-
cją nikt nie wyjawił fabuły filmu. 
O swoich refleksjach związanych z pracą 
nad  filmem “Całe szczęście” i  pobytem 
w  Wejherowie oraz  na Kaszubach wy-
powiadali się też m.in.  producenci filmu 
–  Anna Waśniewska-Gil   i  Tomasz Jach-
nicki oraz aktorzy - Joachim Lamża i Ja-
cek Borusiński.

– 
-

– 
-

-

-

– mówi Beata Rossman, wiceprezes 
Wejherowskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z  Autyzmem. – -

-

-

.
– 

-

-

-

-

-

-

– mówi Arkadiusz Raguza, prezes Wej-
herowskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z  Autyzmem – 

-

. 

W wejherowskiej Filharmonii 

Kaszubskiej odbył się 

przedpremierowy pokaz specjalny 

filmu „Całe szczęście” w reżyserii 

Tomasza Koneckiego. Film został 

nakręcony przez zespół filmowy 

TVN w oparciu o scenariusz 

Marcina Baczyńskiego i Mariusza 

Kuczewskiego. 

Kurkowego 

Bractwa 

-

-

-

 – powiedział prezydent Krzysztof 

 wręczając statuetkę Kazi-
mierzowi Gołąbkowi, prezesowi wejhe-
rowskiego bractwa.   

Podczas zawodów Kurkowego 

Bractwa Strzeleckiego 

o Strzałę św. Sebastiana 

w strzelnicy Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego 

nr 2, prezydent Wejherowa 

Krzysztof Hildebrandt 

uhonorował wejherowskie 

bractwo miniaturą Statuetki 

Jakuba Wejhera.

Osoby 
niepełnosprawne 
m.in. z Wejherowa będą 
mogły już wkrótce 
korzystać z poradni 
stomatologicznej 
z leczeniem 
w znieczuleniu ogólnym 
na terenie Szpitala 
św. Wincentego a Paulo 
w Gdyni. W ten sposób 
znacznie skróci  się 
termin oczekiwania 
na leczenie 
stomatologiczne 
dla osób 
niepełnosprawnych. 
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Umowy podpisali przedstawiciele: Zrze-
szenia Kaszubsko – Pomorskiego, Chóru 
„Camerata Musicale”, Fundacji Ochrony 
i Promocji Zabytków Pomorza „Pro Tur-
ris”, Stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina 
–  Zdrowa Gmina”, Polskiego Związku 
Głuchych, Wejherowskiego Stowarzy-
szenia Na Rzecz Osób z Autyzmem, Pol-
skiego Towarzystwa Laryngektomowa-
nych, Fundacji „Uśmiech Dziecka”, UKS 
„Basket - Ósemka”, Klubu Sportowego 
Maximus, Klubu Sportowego „Wejher”, 
WKB „GRYF”, Klubu Sportowego „Ty-
tani”, Integracyjnego Stowarzyszenia 
Sportowego „START”, Karate Klub Wej-
herowo, Wejherowskiego Stowarzy-
szenia Sportowego, Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czar-

nieckiego, Wejherowskiej Wspólnoty 
Pokoleń, Wejherowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia „Żyj 
Godnie”, Polskiego Towarzystwa Stward-
nienia Rozsianego, Puckiego Hospicjum 
pw. Św. Ojca Pio, Stowarzyszenia „Pomoc-
na Dłoń”, Klub Sportowy CHOPINA Wej-
herowo, Klub Karate Kyokushin i Sportów 
Walki, UKS „Jedenastka”, Wejherowskiej 
Akademii Piłki Nożnej „Błękitni”.
– 

-

Obchodzona uroczyście w ostatnią niedzielę lutego br. 362. rocznica śmierci Jakuba Wejhera, 

założyciela naszego miasta, przyciągnęła na plac Jakuba Wejhera wielu gości i mieszkańców.  

Tradycyjne obchody rozpoczęły się zło-
żeniem kwiatów w krypcie kościoła klasz-
tornego OO. Franciszkanów na  trumnie 
Jakuba Wejhera, a  następnie udziałem 
w Mszy św. w kościele pw. św. Anny. 
– -

-

-

-

-

-

 
– podkreślił prezydent Wejherowa.
Delegacje władz miasta i  powiatu, oko-
licznych oddziałów Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego i  innych środowisk 

złożyły kwiaty przed  pomnikiem Jakuba 
Wejhera. Prezes wejherowskiego oddzia-
łu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
Mirosław Gaffka podkreślił, że  dorocz-
ne obchody śmierci Jakuba Wejhera są 
zawsze ważnym wydarzeniem w  życiu 
miasta, gdzie wspólnie z władzami miasta, 
powiatu i przedstawicielami różnych śro-
dowisk, oddawany jest hołd założycielowi 
grodu Wejhera i  kultywowana jest jego 
pamięć.

Przedstawiciele większości 
stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych podpisali 

umowy dotacyjne z 
prezydentem Wejherowa 

Krzysztofem Hildebrandtem. 
Prezydent przyznał dotacje 

na 2019 rok dla 58. organizacji 
pozarządowych na łączną 

kwotę 652 tys. zł.

-

-

– mówi 
, prezydent 

Wejherowa. – 
-

-

.
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W podchodach wzięło udział sześć szkół 
z terenu Wejherowa. Uczestnicy musie-
li się wykazać m.in. historią i  topografią 
Wejherowa oraz umiejętnościami detek-
tywistycznymi.  W tych zmaganiach naj-
lepszą okazała się drużyna Szkoły Pod-
stawowej nr  8 wyprzedzając drużynę 
Szkoły Podstawowa nr 11 oraz drużynę 
Szkoły Podstawowej nr 9. Czwarte miej-
sce zajęła drużyna Społecznej Szkoły 
Podstawowej nr 1, piąte – drużyna Szko-

Polska Federacja Nordic Walking, któ-
ra  jest najlepszym w  Europie  organi-
zatorem zawodów nordic walking, chce 
swoje doświadczenia chce przekazy-
wać innym organizacjom. 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt wraz z  posłem na Sejm RP 
Grzegorzem Raczakiem oraz dr. Krzysz-
tofem Piechem wręczyli nagrody Do-

ły Podstawowej nr 5, a szóste – drużyna 
Szkoły Podstawowej nr 6.
Gratulując zwycięzcom i  uczestni-
kom zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz po  wręczeniu nagród 
powiedział, że  choć komisja dokonała 
szczegółowej oceny rywalizacji i  wy-
łoniono zwycięzcę, to  najważniejsza 
była jednak atrakcyjna i  pożyteczna 
zabawa, której wszyscy uczestnicy są 
zwycięzcami.

Na wspólne przeżywanie nabożeństwa 
zapraszają Ojcowie Franciszkanie. 
W  Niedzielę Palmową o  godz. 10.00 
rozpocznie się inscenizacja Wjazdu 
Jezusa do Jerozolimy Kaszubskiej. 
O  godz. 15.00 na Kalwarii Wejhe-
rowskiej rozpocznie się inscenizacja 
Misterium Męki Pańskiej. W  Wielki 
Czwartek o 15.30 w kościele Św. Anny 
odbędzie się  Misterium Pojmania, 
a w Wielki Piątek o 10.00 - Misterium 
Męki Pańskiej.

W Wejherowie miało miejsce 
wyjątkowe wydarzenie dla 
społeczności nordic walkerów, 
czyli ludzi maszerujących 
z kijami. Do Wejherowa 
zjechały grupy z Chorwacji 
oraz Austrii, aby korzystać 
z polskich doświadczeń. Po raz 
pierwszy wręczono też  nagrody 
Domesticus za promocję nordic 
walking.

 

Kolejna 74. rocznica zakończenia działań wojennych 

w Wejherowie była okazją do zorganizowania XII Miejskich 

Podchodów dla wejherowskich szkół. Organizatorem 

podchodów była Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie. 

W każdy piątek Wielkiego Postu 
na Kalwarii Wejherowskiej 
odbywa się Droga Krzyżowa. 

XII Miejskie 

mesticus czterem samorządowcom 
z  różnych stron Polski – z  Hajnówki, 
Kolbuszowej, Osielska k. Bydgoszczy 
oraz pobliskiego Potęgowa, którzy naj-
bardziej zasłużyli się w ostatnich latach 
dla rozwoju nordic walking w  swoich 
gminach czy powiatach. Dawid Litwin, 

Jan Zuba, Andrzej Skiepko, Wojciech 
Sypniewski zostali za wyjątkowy wkład 
w promocję tej dyscypliny uhonorowani 
przez Polską Federację Nordic Walking. 
Jednocześnie odbył się kurs trenerski 
dla najlepszych instruktorów nordic 
walking, obejmujący wykłady naukowe 
oraz warsztaty i  treningi różnego typu, 
w  tym rajd nordic walking dla miesz-
kańców po ścieżkach Parku Miejskiego 
i Kalwarii Wejherowskiej.
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Zwierzęta pozbawione możliwości roz-
mnażania są spokojniejsze, zmniejsza się 
u  nich poziom niekontrolowanej agresji 
powodowanej hormonami, zmniejsza się 
ryzyko wystąpienia groźnych dla życia 
schorzeń układu rozrodczego. 
Miejsce zamieszkania właściciela zwie-
rzęcia ustala się na podstawie oświad-
czenia i weryfikowane jest na podstawie 
ewidencji prowadzonej przez Urząd 
Miejski w Wejherowie.
Akcja prowadzona będzie przez Wejhe-
rowski Zarząd Nieruchomości Komunal-
nych do wyczerpania środków finanso-
wych, przeznaczonych na ten cel w ramach 
Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Program realizują gabinety 
weterynaryjne:

a) przychodnia weterynaryjna ul. Chopi-
na 11, tel. 58-672-15-62,

b) gabinet weterynaryjny, ul. Pucka 33, 
tel. 58-672-13-04,

c) gabinet weterynaryjny, ul. Sobieskie-
go 241, tel. 58-672-22-61,

d) przychodnia weterynaryjna, ul. Mor-
ska 9A, tel. 58-351-28-06,

e) przychodnia weterynaryjna, ul. Ofiar 
Piaśnicy 4, tel. 603-395-712;

 

Koszt zabiegu ponosi Gmina Miasto 
Wejherowo. 

Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 mie-
siąca życia oraz kwalifikujących się do 
znieczulenia ogólnego.

Gmina nie finansuje zabiegów przygoto-
wujących zwierzę do zabiegu (np. odro-
baczenie, szczepienie, odpchlenie), opie-
ki stacjonarnej po wykonanym zabiegu 
ani dodatkowego leczenia w  razie nie-
przewidzianych powikłań wynikających 
np.  z  samookaleczenia się zwierzęcia 
z powodu niedopilnowania przez właści-
ciela (np. wygryzanie szwów), bądź wy-
stąpienia uczulenia na szwy. Gmina nie 
finansuje też zapewnienia przez gabinet 
weterynaryjny kaftanika pooperacyjne-
go lub kołnierza  dla zwierzęcia.

Co trzeba zrobić,  
aby skorzystać z zabiegu 
finansowanego przez miasto?

 W  przypadku psa zaczipować zwie-
rzę, jeżeli nie jest jeszcze oznakowane 
lub jeżeli jest oznakowane na terenie 
innej gminy, wypełnić i złożyć formu-
larz zgłoszenia do ewidencji Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie (formularz 
dostępny w  BIP UM w  Wejherowie). 
Czipowanie zwierząt jest darmowe 
dla każdego mieszkańca naszego 
miasta, można je wykonać w  każdym 
gabinecie weterynaryjnym na terenie 
miasta. W  przypadku kota, jeżeli nie 
został wcześniej zaczipowany, w dniu 
przeprowadzanego zabiegu steryliza-
cji będzie on dodatkowo oznakowany. 

 Udać się z  wypełnionym ww. for-
mularzem do Wejherowskiego 

-

84-200 Wejherowo nie wcześniej 
niż 1 kwietnia br., celem wstępnej 
weryfikacji wniosku. W  tym celu 
wnioskodawca będzie zobowiązany 
do okazania dowodu tożsamości lub 
innego dokumentu potwierdzające-
go zamieszkanie na terenie miasta 
(np. rachunek za prąd czy wodę), 
natomiast w  przypadku gdy zabieg 
będzie dotyczyć psa – dodatkowo 
dokumentu potwierdzającego ak-
tualne szczepienie psa przeciwko 
wściekliźnie. 

 Po otrzymaniu informacji od Wejhe-
rowskiego Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych, udajemy  się do wska-
zanego gabinetu weterynaryjnego, 
gdzie, po wizycie kwalifikacyjnej, zo-
stanie ustalony termin zabiegu stery-
lizacji/kastracji zwierzęcia. 

Od 1 kwietnia br. po raz pierwszy 
rusza Program sterylizacji 
suk i kotek należących do 
mieszkańców Wejherowa, który 
finansowany będzie w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. 
Celem akcji jest popularyzacja 
tej najbardziej skutecznej 
i humanitarnej metody 
ograniczenia nadpopulacji 
zwierząt domowych (szczególnie 
psów i kotów), co w efekcie 
końcowym zminimalizuje 
liczbę zwierząt trafiających do 
schronisk.

Psie odchody na skwerach, placach, 
chodnikach czy ulicach stwarzają za-
grożenie dla zdrowia, a nawet życia 
człowieka, wywołują one groźne cho-
roby zakaźne i pasożytnicze. 
Właściciele czworonogów mają obo-
wiązek posprzątania po swoich pupi-
lach. Obowiązek ten wynika z uchwa-
ły w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymywania czystości i porządku na 
terenie miasta Wejherowo. W różnych 
częściach Wejherowa znajduje się 
także kilkadziesiąt podajników na wo-
reczki do psich odchodów, ale podkre-
ślić należy, że to do właścicieli należy 
posiadanie przy sobie woreczków czy 
torebek na odchody. 

-

po swoim psie 

To nie wstyd sprzątać po swoim psie. 
Bardziej wstydliwe są zostawiane 
po nim brudy. Przypominamy 
wszystkim właścicielom 
czworonogów o obowiązku 
zbierania nieczystości po swoim 
pupilu. Psie odchody muszą być 
zebrane do opakowania – woreczka 
lub torebki papierowej, w które 
właściciel musi się zaopatrzyć, 
aby zagwarantować sobie i innym, 
komfort bezstresowego spaceru 
po mieście. Postarajmy się zadbać 
o najbliższe otoczenie, a nasze 
miasto będzie piękniejsze i czystsze.
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Zwycięzcą turnieju okazała się bezapela-
cyjnie drużyna gospodarzy – Karate Klub 
Wejherowo, która wyprzedziła AKT Ko-
szalin i KK Bytów. Natomiast w turnieju 
sportowym „Przedszkolandia”, w którym 
udział wzięło ponad 60 przedszkolaków 
zwyciężyło Przedszkole Przyjaciele Ku-
busia Puchatka. Nagrody i puchary wrę-
czał najmłodszym karatekom Mirosław 
Ellwart, prezes Karate Klubu Wejhero-

Na matach spotkali się początkujący 
adepci judo, nie tylko z całego Pomorza, 
ale i z ościennych województw. Wejhe-
rowianie wywalczyli sześć medali. Naj-
lepiej poradził sobie Jan Trybull, który 
w kategorii wagowej do 36 kg wywalczył 
złoty medal. Srebrne medale, po bardzo 
dobrych walkach, zdobyli  Lew Orze-
chowski, Maciej Wirkowski i Igor Miotk, 
a na najniższym stopniu podium stanęli 
Bochentyn Mikołaj i Sawa Orzechowska.

W rozegranym po raz 8. Turnieju GRIZZLY JUDO CUP, 

który odbył się w Gdańsku Osowej, wystartowała liczna 

ekipa reprezentantów UKS Team DRAGON Wejherowo, 

która wywalczyła aż sześć medali.

W rozegranym po raz 8. Turnieju GRIZZLY JUDO CUP, 

który odbył się w Gdańsku Osowej, wystartowała liczna 

ekipa reprezentantów UKS Team DRAGON Wejherowo, 

która wywalczyła aż sześć medali.

W hali sportowej 
Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 w Wejherowie 
odbył się Pomorski Turniej 
w Karate Tradycyjnym. 

Turniej 
w Karate 

Tradycyjnym 

Obliczenia punktu – środka ciężkości 
ludności – dokonał dr Mieczysław 
Wojecki, wejherowski geograf-regio-
nalista. Do obliczenia dr Wojecki za-
stosował wzór Weinberga. Obliczony 
w ten sposób środek geograficzny 
ludności powiatu wejherowskiego 
znajduje się w zachodniej części ob-
szaru miasta Wejherowa (współrzęd-
ne: 18°12’E i 54°35’N. 

wo, Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa i  Rafał Szlas, 
wejherowski radny. 
W  turnieju sportowym „Przedszkolan-
dia”, ponad 60 przedszkolaków starto-
wało w siedmiu konkurencjach: tor prze-
szkód, elementy karate, próba szybkości 
– bieg na 20 m, próba mocy – skok w dal 
z miejsca, próba siły – rzut piłką lekarską 
1 kg, celność, gimnastyka.
Pierwsze iejsce w turnieju zajęło Przed-
szkole Przyjaciele Kubusia Puchatka, 
drugie miejsce – Przedszkole z  Ciekoci-
na, trzecie – drużyna przedszkolna Kara-
te Klubu Wejherowo, czwarte – Przed-
szkole Przygoda, a  piąte – Przedszkole 
Bajkowy Dworek. 

 

Jak mówi potrzebne były do tego 
punkty ważone (środki geome-
tryczne) dziewięciu gmin po-
wiatu wejherowskiego – Wej-
herowo, Rumia, Reda, Szemud, 
Luzino, Łęczyce, Gniewino, Linia  
i Choczewo – i ich współrzędne geo-
graficzne (szerokość i długość geo-
graficzna oraz wartość wagowa gmin 
(liczba ludności). 
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Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszub-

ska – Wejherowskie 

Centrum Kultury

Miejska Biblioteka 

Publiczna 

w Wejherowie

>

>

Kwiecień 2019

W  Tłusty Czwartek wystarczyło kupić 
jednego pączka w  cukierni przy Pl.  Ja-
kuba Wejhera, aby pomóc spełnić ma-
rzenia potrzebującym dzieciom. 5 proc. 
ze  sprzedaży każdego pączka trafiło 
w tym roku do Fundacji Wspierania „Ra-
zem Po Sukces” na dofinansowanie dzie-
cięcego klubu integracyjnego TAO. Ce-
lem działania klubu jest integracja dzieci 
o różnym stopniu niepełnosprawności. 
Darczyńcom dziękowali m.in. Artur 
Ostrowski, prezes Fundacji Wspierania 
„Razem Po Sukces”, Izabela Minga, kie-
rownik warsztatów klubu TAO i Iwona 
Mostowska, kierownik projektów klubu.  
- 

– po-
wiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa. – 

-

. 
Przypomnijmy, że  w  pierwszej edycji 
Cukiernia Wenta przekazała 1  100 zł 
Fundacji Serce Dziecku, w drugiej edycji 
1 500 zł otrzymał Wojtek na rozwijanie 
sportowej pasji, w trzeciej - Elżbieta Wen-
ta przekazała 2 000 zł na kolonie rehabi-
litacyjne dla chorej na  cukrzycę Marysi, 
w czwartej – 2 700 zł powędrowało dla 
Wejherowskiego Stowarzyszenia Osób 
z  Autyzmem,  w  piątej edycji 3  500  zł 
otrzymało Wejherowskie Stowarzy-
szenie Osób z Autyzmem. W 2018 roku 
cukiernia wsparła kwotą 4 300 zł Funda-
cję Wspierania Razem po  Sukces, która 
w tym roku otrzymała 4  200 zł. 

2.04, godz. 18 
Spektakl  Ulotne – Teatr Ruchu MO-sHe, 
bilety: 10 zł 

4.04, godz. 19 
Koncert Grupa Bez Jacka – Cztery Pory 
Miłowania, bilety: 19 zł – 39 zł 

5.04, godz. 19 
Biesiada Literacka – Wojciech Mann, 
wstęp wolny – Bezpłatne wejściówki do 
odebrania w kasie

6.04, godz. 19 
Spektakl – Nasze Żony – Teatr Syrena 
z Warszawy, bilety: 69 zł – 89 zł  

7.04, godz. 19 
Koncert – Alicja Majewska, bilety: 95 zł 

8-13.04 
Kiermasz – Wielkanocny Kiermasz Ce-
ramiczny, foyer Filharmonii Kaszubskiej 

11.04, godz. 11:30 i 17 
Spektakl – Przygody Remusa  Teatr Miej-
ski w Gdyni, bezpłatne wejściówki 

16.04, godz. 19 
Koncert Mela Koteluk, bilety: 69 zł – 89 zł 

14, 18, 19. 04 
Inscenizacja – Misterium Męki Pańskiej. 
Więcej na stronie 9. 

26-27.04, godz. 19 
Festiwal XXIV Ogólnopolski Festiwal 
Pieśni O Morzu, bilety: 69 zł – 89 zł 

30.04,  godz. 18 
Wernisaż  prac Aleksandry Baliszewskiej 
– Walickiej

Elżbieta Wenta, właścicielka cukierni 

Wenta w Wejherowie przekazała 

czek w wysokości 4200 zł  Fundacji 

Wspierania „Razem Po Sukces” na 

dofinansowanie dziecięcego klubu 

integracyjnego TAO. Cukiernia Wenta 

już po raz siódmy zorganizowała akcję 

„Super Pączki Pomagają Dzieciom”. 

Inicjatorce akcji pogratulował 

Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 

prezydenta Wejherowa. 

4.04,  godz. 16.15
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dorosłych poświęcone książce „Ucho 
igielne” Wiesława Myśliwskiego

4.04, godz. 16.00 
Warsztaty twórcze w ramach projektu 
„Saga rodzinna `89” z okazji 30 rocznicy ob-
rad Okrągłego Stołu. Organizatorzy: Miej-
ska Biblioteka Publiczna i Wejherowskie 
Centrum Kultury (zapisy w Wypożyczalni 
dla Dorosłych, ilość miejsc ograniczona) 

5.04, godz. 17.00
Wernisaż prac słuchaczy Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

9.04, godz. 11.00
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika  
(grupa Puchatki) 

10.04, godz. 11.00
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika  
(grupa Tygryski) 

23.04, godz. 11.00
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika  
(grupa Puchatki) 

24.04, godz. 11.00
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika  
(grupa Tygryski) 

23.04, godz. 17.00
Aula Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Sobie-
skiego 300 – premiera spektaklu chary-
tatywnego „Mieszczanin szlachcicem” 
J.  B.  Moliera w wykonaniu osób z życia 
publicznego Wejherowa. Bilety w cenie od 
20 zł do nabycia w siedzibie biblioteki od 
1.04. Całkowity dochód ze sprzedaży bile-
tów zostanie przekazany na rzecz wejhe-
rowskiego Hospicjum Domowego p.w. św. 
Judy Tadeusza. Organizatorzy: Miejska Bi-
blioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa nr 
9 w Wejherowie, Hospicjum p.w. św. Judy 
Tadeusza w Wejherowie. 

26.04
Proza na scenie – etiudy teatralne na pod-
stawie fragmentów książki „Sen o teatrze. 
Listy z tomaszowskiego getta” (oprac. Ju-
styna Biernat), w wykonaniu grupy „Srebr-
na Nitka” Wejherowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

kwiecień 
 Zajęcia komputerowe w ramach pro-

jektu „Ja w Internecie” organizowane-
go przez Urząd Miejski w Wejherowie 
(rekrutacja trwa, zapisy w bibliotece) 

 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży 

 Kolejne spotkanie z cyklu „W kręgu 
zdrowia i urody”
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Przewodnik turystyczny PTTK Renata Makiła zaprasza na spacer po Kalwarii 
Wejherowskiej w drugi dzień Świąt Wielkanocnych – poniedziałek 22 kwietnia 
br. o godz. 17. Zbiórka przy ratuszu w Wejherowie. Przewidywany czas zwiedza-
nia to ok. 2 godzin.

SPOŁECZEŃSTWO

– Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
 Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: ; 

Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie. 

 Urząd Miejski w Wejherowie.  6 000 egz. Wejherplast.

 58 677 70 00, fax 58 672 12 57 
Krzysztof Hildebrandt

 Sekretariat Prezydenta Miasta
 58 677 70 19, 58 677 70 20

Arkadiusz Kraszkiewicz

Beata Rutkiewicz

 Sekretariat Zastępców Prezydenta
 58 677 70 03, 58 677 70 04, fax 58 677 70 50

 58 677 70 20

 58 677 71 59 

(w nawiasie – kierownicy)

 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 
Sekretariat Rady Miasta 

 58 677 70 26, 58 677 70 27

( ) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38

( ) 
 986, 58 677 70 40, fax 58 672 64 49

Kancelaria Ogólna

( ) 
 Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15 
 Dowody osobiste: 58 677 70 45

 (
 

 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59

 
 58 677 71 08, 58 677 71 13

( ) 
 Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04 

( ) 
 Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44
Miejski Konserwator Zabytków

58 677 71 41

 58 677 71 25 
( ) 

 58 677 71 31 

 58 677 71 34, 58 677 71 36

Kryzysowego

 58 677 71 37, 58 677 71 39
(

) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19

(
ul. Obrońców Helu 1, 58 676 95 20, 58 676 95 50

( ) 
 ul. Tartaczna 2, 58 572 29 30, 58 572 29 32

 
ul. Sobieskiego 251, 58 677 50 00, 58 672 47 97

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa 

( ) 
 ul. Parkowa 2A/20, 58 677 46 16, 58 672 47 26

( ) 
 ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70 

( ) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75

 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

>

>

>  26.04.2019 r. (piątek)  
– postoje przy szkołach

– Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Gdań-
ska 30 

 – Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 2, Os. Kaszubskie 27 

 – Społeczna Szkoła Podstawowa 
nr 1, ul. Obrońców Wybrzeża 1 

 – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Na-
nicka 22 

 – Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 3, ul. Budowlanych 

  

 – Powiatowy Zespół Kształcenia 
Specjalnego, ul. Sobieskiego 279

 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4, ul. Sobieskiego 344 (postój na 
ul. Inwalidów Wojennych)

 – Szkoła Podstawowa nr 9, 
Os. 1000-lecia Państwa Polskiego 15

 – LO nr 1, ul. Bukowa 1
 – Zespół Szkół Ponadgimnazjal-

nych nr 2, ul. Strzelecka 9
– Wojewódzki Zespół Szkół Poli-

cealnych, ul. Kalwaryjska 3
 – Szkoła Podstawowa nr 6, 

ul. Śmiechowska 36 (parking z  tyłu 
szkoły)

Zbiórka 

Co można przekazać: zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny (do 20 kg), baterie 
i akumulatory,  termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne, środki ochrony roślin 
i owadobójcze, farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (pustych opakowań nie przyjmuje-
my), przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań i ulotek, 
przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań i ulotek.

Przypominamy też o  możliwości odda-
nia zużytych sprzętów elektrycznych 
i elektronicznych oraz pozostałych odpa-
dów niebezpiecznych w  Punkcie Zbiór-
ki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) 
w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych 
Sp. z o. o., ul. Obrońców Helu 1. Punkt jest 
czynny od poniedziałku do piątku w  go-
dzinach 7:00-20:00, w soboty 9:00-16:00. 
Zużyte baterie zbierane są również 
w  systemie pojemnikowym w  pla-

26 kwietnia oraz 10 maja mieszkańcy Wejherowa 
będą mieli możliwość oddania odpadów 
niebezpiecznych. Należy je dostarczyć osobiście do 
samochodu Komunalnego Związku Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki” i przekazać kierowcy. 

cówkach oświatowych, sklepach oraz 
w  Urzędzie Miasta Wejherowa nato-
miast przeterminowane leki w aptekach 
na terenie miasta. 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny o wadze powyżej 20 kg odbierany jest 
bezpośrednio z domów i mieszkań po ich 
zgłoszeniu telefonicznym – 58 624 66 
11, bądź za pośrednictwem formularza 
internetowego: www.kzg.pl/formularz-
-odbiory
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SPOŁECZEŃSTWO 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak chro-
nić swoje dziecko przed  zagrożeniami 
związanymi z  korzystaniem z  internetu, 
jak załatwić codzienne sprawy przez in-
ternet, jeżeli chcesz dowiedzieć się jak 
podnieść skuteczność działań marke-
tingowych, zaopatrzeniowych, finanso-
wych lub   poznać usługi e-administracji 
w  biznesie albo nauczyć się jak wypeł-
niać dotacje i  korzystać z  rozliczeń po-
datkowych - wystarczy złożyć formularz 
rekrutacyjny dostępny w Urzędzie Miej-
skim lub w  Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w  Wejherowie (formularz dostępny 
również na stronie internetowej miasta).
Program szkolenia zbudowany jest 
z  siedmiu modułów tematycznych 
–  po  12 godzin na  każdy. Pozostały na-
stępujące wolne tematy: Rodzic w  in-
ternecie, Mój biznes w sieci, Moje finan-
se i  transakcje w  sieci, Tworzę własną 
stronę internetową (blog), Rolnik w sieci 
i 

-

-

 – mówi zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz. 
–

-

. 

 8, 10, 11 kwietnia, godz. 16-20, Urząd 
Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 
195 – Rodzic w sieci 

 10 kwietnia, godz. 13-17; 11 kwietnia, 
godz. 14-18, 13 kwietnia, godz. 10-14 
– Miejska Biblioteka Publiczna w Wej-
herowie, ul. Kaszubska 14 – Rodzic w 
sieci 

 23, 24, 25 kwietnia, godz. 8-12 – Urząd 
Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 

W  auli Powiatowego Zespołu Kształ-
cenia Specjalnego zgromadzili się za-
proszeni goście wśród których znaleźli 
się m.in. wicestarosta Jacek Thiel oraz 
przedstawiciele instytucji, placówek 
i  darczyńcy, z  którymi stowarzyszenie 
współpracowało przez ostatnie 5 lat.

195 – Tworzę własną stronę interne-
tową (blog)

 23, 24 kwietnia, godz. 13-17; 25 kwiet-
nia, godz. 14-18 – Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie, ul. Kaszub-
ska 14 – Rolnik w sieci 

 6, 8, 9 maja, godz. 16-20 – Urząd Miej-
ski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195 
– Rodzic w sieci 

 16, 17 maja, godz. 14-18; 18 maja, 
godz. 10-14 – Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Wejherowie, ul. Kaszubska 
14 – Moje finanse i transakcje w sieci 

 16, 17 maja, godz. 9-15 – Urząd Miej-
ski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195 
– Mój biznes w sieci 

 23, 24 maja, godz. 14-18; 25 maja, 
godz. 10-14 – Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Wejherowie, ul. Kaszubska 
14 – Moje finanse i transakcje w sieci 

 28, 29, 30 maja, godz. 16-20 – Urząd 
Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 
195 – Mój biznes w sieci 

 3, 4, 6 czerwca, godz. 9-13 – Miejska 
Biblioteka Publiczna w Wejherowie, 
ul. Kaszubska 14 – Rolnik w sieci 

 3, 4, 6 czerwca, godz. 14-18 – Urząd 
Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 
195 – Rolnik w sieci 

Członkowie stowarzyszenia ze wzru-
szeniem przyjęli wszystkie gratulacje, 
życzenia oraz słowa uznania złożone 
przez gości. Oprawę muzyczną zapew-
nił występ   trio akordeonowego ze 
Szkoły Muzycznej pod opieką Ryszar-
da Borysionka.

W Wejherowie trwa-

-

-

go i bezpiecznego funk-

 

-

Szkolenia realizowane są w  ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 
na  lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na  rzecz rozwoju kom-
petencji cyfrowych”. Operatorem programu w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji jest 
Fundacja Legalna Kultura.
Szczegółowe informacje na  temat projektu można pod  numerami telefonu 
58 677 70 57 oraz 58 677 70 53.
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EDUKACJA 


