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Obchody rozpoczęły się modlitwą 
w  krypcie klasztornej rodu Wejherów 
i Przebendowskich oraz złożeniem kwia-
tów na trumnie Jakuba Wejhera. W  ko-
ściele pw. św. Anny została odprawiona  
uroczysta Msza św., którą w asyście ka-
płanów poprowadził o. Joel Stanisław 
Kokott – gwardian Klasztoru OO. Fran-
ciszkanów.  Gwardian w  swojej homilii 
nawiązał do lat poprzedzających zało-
żenie miasta przypominając wyprawę 
Jakuba Wejhera z królem Władysławem 
IV pod Smoleńsk, podczas której Jakub 
Wejher przysypany gruzami po wybuchu 
miny złożył ślubowanie, że jak wyjdzie 
cało z  tej opresji wybuduje w  swoich 
dobrach dwa kościoły. Po nabożeństwie 
uczestnicy uroczystości, z orkiestrą dętą 
i  pocztami sztandarowymi, przemasze-
rowali na plac Jakuba Wejhera, gdzie 
okolicznościowe przemówienie wygłosił 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. 
Prezydent przypomniał, że 13 stycznia 
1650 roku wojewoda malborski Jakub 

Wejher, otrzymał od króla Jana Kazi-
mierza przywilej, na mocy którego Wej-
herowska Wola została podniesiona do 
godności miasta o  nazwie Wejheropo-
lis. Przywilej gwarantował osadzenie 
miasta na prawie chełmińskim, określał 
uprawnienia samorządu miejskiego oraz 
sposób wyboru władz Wejherowa. Król 
zadecydował, że w herbie miasta będzie 
„biały krzyż rycerzy maltańskich na nie-
bieskim polu, otoczony zielonym wień-
cem wawrzynowym i  czerwoną różą  
w środku”. 
– Świętowanie 370. rocznicy lokacji nasze-
go miasta,  to  czas  refl eksji  nad  upływem 
wieków, ale też możliwość sięgnięcia do hi-
storii, z której wynika nasza teraźniejszość 
i przyszłość – mówi Krzysztof Hildebrandt 
dodając,  że    przez  te  lata  w Wejherowie 
żyło wiele pokoleń wspaniałych ludzi, któ-
rzy na stałe w wpisali się historię naszego 
miasta. Dziś korzystając z dorobku naszych 
przodków,  sami  odciskamy  ślad  naszej 
działalności  dla  potomnych  pieczołowi-
cie rewitalizując ważne dla historii miasta 
obiekty.  Miasto  harmonijnie  i  dynamicz-
nie  się  rozwija.  Z  każdym  rokiem  przyby-
wa  miejsc,  z  których  możemy  być  dumni 
– podkreślił prezydent.
Przed pomnikiem Jakuba Wejhera kwia-
ty złożyły delegacje m.in. Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego, Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia 
Rodzina Piaśnicka, Rady Kombatantów, 
służb mundurowych oraz szkół i  harce-
rzy. Wśród osób składających kwiaty 
byli. m.in. wiceminister Infrastruktury 
Marcin Horała, posłowie Marek Bier-
nacki i Kazimierz Plocke, przedstawiciele 

Jubileusz 370. rocznicy 
miasta Wejherowa

władz miasta z Krzysztofem Hildebrand-
tem na czele, starosta wejherowski Ga-
briela Lisius, burmistrz Redy Krzysztof 
Krzemiński, wiceburmistrz Rumi Piotr 
Wittbrodt, wójt Gminy Krokowa Adam 
Śliwicki, z-ca wójta Gm. Wejherowo Ma-
ciej Milewski i inni. 
Na zakończenie głos zabrał również 
Krzysztof Zdunkowski, prezes Stowa-
rzyszenia Pułk Czarnieckiego, a  jego 
członkowie w historycznych mundurach 
uświetnili uroczystość oddając salut ar-
matni oraz kilka salw z  rusznic i  musz-
kietów, za co uczestnicy uroczystości 
nagrodzili ich brawami.  

Wystrzał artyleryj-
ski z salwą z musz-
kietów i rusznic na 
rynku w wykona-
niu Stowarzysze-
nia Pułk Czarniec-
kiego uświetniły 
370. rocznicę nada-
nia praw miejskich 
dla Wejherowa. 
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Zakres prac objął przede wszystkim 
budowę drogi o  długości 295 m i  po-
wierzchni   jezdni 1811 m2. Powstały 
chodniki, zjazdy, oraz  zatoki z  kostki 
betonowej – postojowe i  autobusowa. 
Wykonano również kanalizację desz-
czową oraz  łącznik z  kostki betonowej 
pomiędzy ul. Krofeya i Mostnika o dłu-
gości ok. 100m i  powierzchni blisko 
400 m2.
– To bardzo ważna inwestycja dla miesz-
kańców  osiedla  Sucharskiego.  Popra-
wi  ona  nie  tylko  bezpieczeństwo  ruchu 
drogowego  w  tym  rejonie,  ale  zwiększy 
także  komfort  jazdy – mówi prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
który wraz z zastępcami – Arkadiuszem 
Kraszkiewiczem i Beatą Rutkiewicz, se-
kretarzem miasta Bogusławem Suwarą, 
radnymi miasta i  Rady Osiedla Suchar-
skiego, Kurkowym Bractwem Strzelec-
kim oraz  okolicznymi mieszkańcami, 
dokonali uroczystego otwarcia ulicy.
W  ramach przebudowy sieci oświetle-
nia ulicznego, na ul. Krofeya ustawiono 
10 nowych latarni ulicznych oraz  wy-
mieniono 24 oprawy na  ledowe w  się-
gaczach prostopadłych do tej ulicy. Po-
nadto, od września 2020 roku zostanie 
wydłużona trasa linii nr 16, która kurso-
wać będzie właśnie do ul. Krofeya.
Z realizacji inwestycji nie kryli zadowo-
lenia też mieszkańcy osiedla Suchar-
skiego. – Jesteśmy  zachwyceni  nowym 
wyglądem  ulicy.  Droga  zmieniła  się  nie 
do  poznania.  Czekaliśmy  trochę  czasu 
na  tę  chwilę  i  jesteśmy  za  to  wdzięczni, 
bo naprawdę było warto. Uważam, że jest 
to  teraz  najpiękniejsza  ulica  na  naszym 
osiedlu – mówi pani Mirosława, miesz-
kanka ulicy Krofeya.

Inwestycja kosztowała prawie 6,5 mln zł,  
a  dofinansowanie z  Funduszu Dróg Sa-
morządowych wyniosło 2,3 mln zł. Swój 
udział w tej inwestycji ma spółka PEWiK, 
który przebudował na własny koszt swo-
ją sieć – 484 tys. zł.
Jak powiedział podczas odbioru wicewo-
jewoda pomorski Mariusz Łuczyk w przy-
szłym roku zaplanowane są –  wspólnie 
z miastem Wejherowo – dwie inwestycje 
drogowe m.in. budowa nowego odcinka 
od ul. Strzeleckiej do ul. Sobieskiego.
– Cieszymy się, że zostało zakończone bardzo 
duże przedsięwzięcie,  które  jest  częścią Za-
chodnio-Północnego Połączenia Drogowego, 
który docelowo odciąży ruch w Wejherowie 
w  momencie,  kiedy  powstanie  nowa  Trasa 
Kaszubska – podkreśla prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt.
W  ramach prac na ok. 0,5 kilome-
trowym odcinku ul.  Karnowskiego 
wykonano nową nawierzchnię, wy-
budowane zostały chodniki, ścieżka 
rowerowa, także zjazdy do  posesji 

i trzy zatoki autobusowe. Powstał po-
nad dwustumetrowy ciąg pieszo-jezd-
ny o  nawierzchni z  kostki betonowej. 
Inwestycja to  także przebudowa sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
gazowej oraz  budowa nowego oświe-
tlenia ulicznego. Na  skrzyżowaniu 
ul.  Karnowskiego z  Przemysłową wy-
budowane zostało rondo i przebudo-
wano kilkudziesięciometrowe odcin-
ki na  ul.  Przemysłowej – dojazdach 
do ronda.
W  odbiorze inwestycji uczestniczyli 
m.in. zastępcy prezydenta Wejherowa 
– Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkie-
wicz, starosta powiatu wejherowskiego 
Gabriela Lisius, wicestarosta Jacek Thiel 
oraz radni miasta Wejherowa – Leszek 
Szczypior (wiceprzewodniczący Rady 
Miasta), Paweł Formela i Bartłomiej Frey 
i radni powiatu wejherowskiego – Józef 
Reszke (przewodniczący Rady Powiatu) 
i Bogdan Tokłowicz (wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu).

Zakończono budowę ul. Krofeya 
na odcinku od ul. Mostnika do ul. Jana 
Kotłowskiego wraz z kanalizacją 
deszczową, chodnikami, zatoczkami, 
oraz linią kablową oświetleniową, 
teletechniczną i elektroenergetyczną. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
ponad 1,6 mln zł.

Ulica Krofeya 
oddana do użytku

Zakończona budowa 
ul. Karnowskiego i ronda 
na ul. Przemysłowej

Nowa nawierzchnia, rondo na skrzyżowaniu 
z ul. Przemysłową, chodniki, ścieżka rowerowa, nowe 
zatoki autobusowe, przebudowa sieci podziemnych 
– to zakres prac, realizowanej przez miasto Wejherowo, 
kompleksowej przebudowy ul. Karnowskiego na odcinku 
od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej. 
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Inwestycje drogowe:
 Budowa bezkolizyjnego węzła integra-

cyjnego Wejherowo (KWIATOWA) 

 Budowa ul. Karnowskiego wraz z bu-

dową ronda na ul. Przemysłowej 

 Budowa ul.  Krofeya na  odcinku od 

ul. Mostnika do ul. Jana Kotłowskiego 

 Współfinansowanie wraz z  powia-

tem budowy ronda u  zbiegu ulic 

12 Marca i Sikorskiego

 Budowa ulic z płyt drogowych:

– część ul. Południowej

– ul. Pogodna

– część ul. Waśkowskiego 

– część ulicy Gryfa Pomorskiego 

 W  ramach Programu Rewitalizacji 

Śródmieścia:

– ciąg pieszo – rowerowy przy 

ul. Sobieskiego

– remont łącznika drogowego po-

między ul.  Dworcową a  ul. Za-

chodnią 

– zagospodarowanie terenu po-

między ul. Wałową i  rzeką Ce-

dron, zwanym Parkiem Cedron

– wykonanie fontanny na Placu Ja-

kuba Wejhera 

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt:
– To  był  kolejny  rok  rozwo-
ju  naszego  miasta.  Tak  na-
prawdę to kontynuacja zadań 

i  projektów,  które  konsekwent-
nie  realizujemy  etapami  od  wielu  lat. 

Wejherowo się zmienia. Priorytet stanowią 
oczywiście zadania drogowe, z których naj-
bardziej  kosztowną,  największą  inwestycją 
w 2019  roku  była  budowa Węzła Wejhe-
rowo  (Kwiatowa)  z  tunelem,  która  weszła 
w decydującą fazę prac. Drugą ważną pozy-
cją była budowa hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 5, którą oddamy do użyt-
ku w 2020 r. Istotne miejsce zajmują także 
remonty  budynków  mieszkalnych,  w  tym 
ich  termomodernizacja  i  wymiana  pieców. 
Oddaliśmy  także  do  użytku  inwestycje 
w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego,  kilka 
jest w trakcie realizacji. Prowadzimy szereg 
zadań  mniej  spektakularnych,  ale  również 
ważnych  dla  mieszkańców.  Warto  dodać, 
iż  na  inwestycje  w  roku  2019  wydaliśmy 
łącznie 39 mln zł. Inwestycje to jednak nie 
wszystko.  Staraliśmy  się  stworzyć  dla mie-
szańców szeroką ofertę wydarzeń kultural-
nych  i  sportowych,  tak  aby  każdy  znalazł 
coś  atrakcyjnego  i  ciekawego  dla  siebie. 
Wszystko po to, aby mieszkańcom żyło się 
w Wejherowie jeszcze bardziej komfortowo. 

Inwestycje drogowe i oświa-
towe, realizacja kolejnych 

projektów w ramach Budże-
tu Obywatelskiego, a także 

wiele wydarzeń kulturalnych 
i sportowych – tak wyglądał 

2019 rok w Wejherowie. 

– co wydarzyło się w Wejherowie?Rok 2019 
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Inne zadania inwestycyjne:
 Budowa hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej nr 5
 Budowa   strefy wypoczynkowo-

-rekreacyjnej dla dzieci,  młodzieży 
i  osób dorosłych na  terenie boiska 
za hotelem „Bliza” 

 Remont nawierzchni ze sztucznej 
trawy boiska przy ul. Kochanowskie-
go „Jamajka”  

 Wymiana starych pieców na proeko-
logiczne systemy grzewcze

 Remonty w  budynkach i  mieszka-
niach komunalnych, w tym komplek-
sowa termomodernizacja budynków 

 Dotacje na  prowadzenie prac kon-
serwatorskich, restauratorskich i ro-
bót budowlanych przy zabytkach

 Współpraca i  pomoc dla wspólnot 
mieszkaniowych w  remontach bu-
dynków w ramach Programu Rewita-
lizacji Śródmieścia

 Doświetlone przejścia dla pieszych, 
m.in. w  ul. Słonecznej oraz I  etap 
oświetlenia w ul. Norwida  

Realizacja projektów 
z Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego 
 Rozbudowa terenu rekreacyjnego 

na Os. Fenikowskiego etap III (boisko 
do piłki nożnej o nawierzchni trawia-
stej, piłkochwyty, park linowy) 

 Budowa świetlicy osiedlowej przy 
ul. Mostnika na os. Sucharskiego

 Dokumentacja projektowa:
– Szkoła na kołach – budowa wiaty 

rowerowej wraz z  częściowym 
zagospodarowaniem  terenu 
o  miasteczko ruchu drogowego 
przy SP 8

– Budowa wiaty rowerowej wraz 
z  częściowym zagospodarowa-
niem  terenu na terenie SP 9 

– Budowa boiska „Jedenastka”- 
etap II

Wydarzenia kulturalne 
i rozrywkowe

Rok 2019 w Wejherowie to wiele imprez 
o charakterze kulturalno-rozrywkowym. 
Mieszkańcy uczestniczyli w  cyklicz-
nych wydarzeniach festiwalowych, jak 
m.in.: Open Air Rock Festival, Laddies 
Jazz Festival, Festiwal Polskich Filmów 
Fabularnych, Ogólnopolski Festiwal 
Pieśni o  Morzu, Festiwal Przygody Wa-
noga, Wejherowski Konkurs Literacki 
„Powiew Weny”. Gościliśmy ponownie 
Fanów Gwiezdnych Wojen podczas Zlo-
tu Forcecon.
Nie zapominamy o  corocznych wyda-
rzeniach plenerowych dla mieszkań-
ców. W  ubiegłym roku odbyły się m.in. 
Urodziny Miasta – Dzień Jakuba, Wejo-
granie, Potańcówka Miejska, Noc Mu-
zeów, Dzień Dziecka w  Parku Majkow-
skiego, koncerty wakacyjne, Kino Pod 
Gwiazdami, Stragany Art na Wałowej, 
rekonstrukcje historyczne oraz obcho-
dy Święta Niepodległości 11 listopada, 
Mikołajki na rynku,  Jarmark Bożona-
rodzeniowy oraz Sylwester w  parku. 
Wspieraliśmy również projekt Verba 
Sacra i Misterium Męki Pańskiej na Kal-
warii Wejherowskiej. 

Imprezy sportowe 
i rekreacyjne

W  Wejherowie w  2019 r. mieszkańcy 
byli aktywni m.in. podczas kolejnej akcji 
„Wejherowo biega”, w  Pucharze Polski 
Nordic Walking i Wejher Cross Games. 
Gościliśmy różne wydarzenia sporto-
we, np. Wejherowską Nocy Basketu 
i Streetball Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego, a także strongmenów na rynku. 
Na wejherowskich kortach rozgrywano 
mistrzostwa tenisowe.  Kibicowaliśmy 
wejherowskim Tytanom w  I  Lidze Piłki 
Ręcznej Mężczyzn i  piłkarzom II-ligo-
wego Gryfa. Mieszkańcy sportowo ry-
walizowali m.in. w Wejherowskiej Lidze 
Piłki Nożnej. Miasto wspierało finan-
sowo kluby i stowarzyszenia sportowe, 
podobnie jak stowarzyszenia kultural-
no-społeczne.



www.wejherowo.pl6

SPOŁECZEŃSTWO

Inicjatorem pomysłu nadania miastu 
kaszubskiej nazwy było stowarzysze-
nie Kaszëbskô Jednota i  wejherowski 
oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego. Wniosek jednogłośnie poparła 
Rada Miasta, a wcześniej w konsultacjach 
społecznych wyrazili swoje poparcie w tej 
sprawie sami mieszkańcy Wejherowa.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. 
o  mniejszościach narodowych i  etnic-
znych oraz o  języku regionalnym na ter-
enach zamieszkanych przez mniejszości 
narodowe, etniczne lub społeczność 
posługującą się językiem regionalnym, 
istnieje możliwość wprowadzenia naze-
wnictwa geograficznego w językach tych 
mniejszości.
–  Wejherowo  nazywane  jest  „Duchową 
Stolicą  Kaszub”,  ze  względu  na  Kalwarię 
Wejherowską,  stanowi  ona  centrum  życia 
duchowego  w  regionie,  stąd  decyzja,  aby 
to  zaakcentować  nazwą  miasta  w  języku 
kaszubskim  – mówi Krzysztof Hildeb-
randt, prezydent Wejherowa.
– Staramy  się  kultywować  tradycję  i  nie 
wstydzimy  się  swojej  tożsamości  – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa.

W  elewacji frontowej dokonano 
wzmocnienia podłoża, wykonano 
spoinowanie murów z  cegły, odre-
staurowano konsole okienne, wyko-
nano robótki blacharskie z  wymianą 
podokiennic włącznie oraz  odnowio-
no całość frontowej elewacji budyn-
ku. Urząd Miejski wybrał  Wspól-
notę Mieszkaniową Sobieskiego 
318 w  drodze otwartego konkursu 
na  partnerów do  udziału w  realizacji 
zintegrowanego  unijnego projektu 
pn.  „Rewitalizacja Śródmieścia Wej-
herowa”.
Umożliwiła to  ustawa z  dnia 11 lipca 
2014 r. o  zasadach realizacji progra-
mów w  zakresie polityki spójności 
finansowanych w  perspektywie fi-
nansowanej 2014-2020. Dzięki temu 
Wspólnota Mieszkaniowa „Sobieskie-
go 318” stała się jednym z partnerów 
projektu.
Zadanie otrzymało współfinansowa-
ne ze  środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w  ramach 
Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Pomorskiego 
na  lata 2014-2020 w  ramach projektu 
„Rewitalizacja Śródmieścia Wejhero-
wa”. Całkowita wartość zadania wynio-
sła 147  595  zł, z  tego dofinansowanie 
84  000 zł, a  wkład własny Wspólnoty 
Mieszkaniowej – 63 595 zł.
– Cieszymy  się,  że  dzięki  pomocy  mia-
sta  mieliśmy  możliwość  skorzystania 
ze  środków  unijnych  na  remont  tej  ele-
wacji. Bardzo dziękujemy pani prezydent 
Beacie  Rutkiewicz  i  dyrektorowi WZNK 
Jarosławowi  Jędrzejewskiemu  za  okaza-
ną  pomoc  i  zrozumienie – mówi Hanna 
Buczkowska z Zarządu Wspólnoty So-
bieskiego 318.
Pobliże Parku Kaszubskiego i  Filhar-
monii Kaszubskiej powoduje, że  prze-
chodzi tędy wiele osób. Ludzie oglądają 
ten budynek i  podziwiają odnowioną 
elewację. Poprawiło to  znacznie wize-
runek budynku, a  także estetykę ulicy 
i tego rejonu miasta, z czego mieszkańcy 
Wspólnoty Mieszkaniowej 318 są teraz 
bardzo dumni.

Oficjalny odbiór inwestycji odbył się 
w  obecności m.in.  zastępcy   prezydenta 
Wejherowa Beaty Rutkiewicz, przedsta-
wicieli administratora budynku – Wejhe-
rowskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego sp. z o.o., zarządu Wspólnoty 
Mieszkaniowej „Dworcowa 3”, wykonawcy 
- konserwatora zabytków.
W  ramach zadania wyremontowano 
drewnianą werandę znajdującej się 
w  elewacji południowej budynku po-
łożonego przy ul.  Dworcowa 3 w  Wej-

herowie. Łączny koszt zadania wyniósł 
85,5 tys. zł, z czego kwota wkład własny 
wspólnoty mieszkaniowej – 13,7 tys. zł.
Warto nadmienić, że  zabytkowa weran-
da podlega ochronie konserwatorskiej.
Zadanie zostało współfinansowane 
ze  środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na  lata 2014-
2020 w  ramach projektu „Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa”.

Wjeżdżający do Wejherowa kierowcy 
witani są tablicami z nazwą miasta w 
języku polskim i kaszubskim. Prezydent 
Wejherowa, radni i mieszkańcy podkre-
ślają w ten sposób własną tożsamość.

Wejherowo wita 
polsko-kaszubskimi 
tablicami

Odnowiona elewacja  
budynku ul. Sobieskiego 318
Dzięki pomocy miasta 
i współpracy ze Wspól-
notą Mieszkaniową od-
restaurowano elewację 
frontową budynku przy 
ul. Sobieskiego 318. 
Na realizację inwestycji 
pozyskano środki unijne 
w ramach projektu „Re-
witalizacja Śródmieścia 
Wejherowa”.

Kolejny wejherowski obiekt został odnowiony w ramach realizacji unijnego 
projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Tym razem wyremonto-
wano werandę zabytkowej kamienicy z XIX wieku przy ul. Dworcowej 3.

Zabytkowa 
kamienica 
odzyskała dawny 
blask

Dzięki pomocy miasta 
i współpracy ze Wspól-
notą Mieszkaniową od-
restaurowano elewację 
frontową budynku przy 
ul. Sobieskiego 318. 
Na realizację inwestycji 
pozyskano środki unijne 
w ramach projektu „Re-
witalizacja Śródmieścia 
Wejherowa”.

Odnowiona elewacja  
budynku ul. Sobieskiego 318
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Koncert prowadziła dyrektor szkoły Ka-
rolina Szczepańska przedstawiając kolej-
no wykonawców, a  w  przerwach między 
występami prowadząc licytację płyt, któ-
re na  cel charytatywny przekazali znani 
wejherowscy artyści m.in. Weronika Kor-
thals i Tomasz Fopke. Licznie zebrani słu-
chacze, wśród których był obecny zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, 
nie szczędzili braw małym wykonawcom, 
uczestniczyli też aktywnie w licytacjach. 
Jak powiedział Marcin Szczepański celem 
koncertu była możliwość zapewnienia 
młodym wykonawcom okazji do  wy-
stępów artystycznych i  podsumowania 
pewnego etapu ich pracy. Zaś celem 
charytatywnym była zbiórka pieniędzy 
na leczenie byłego ucznia szkoły Tomasza 
Nowaka, który uległ poważnemu wypad-
kowi i czeka go długa oraz kosztowna re-
habilitacja. W Szkole Muzycznej Yamaha 
na  terenie dwóch filii – w  Wejherowie 
i  Rumi – uczy się ponad 250. uczniów. 
W  gronie kadry nauczycielskiej pracują 
m.in.  Wiesława Szypelt, Marta Bagniew-
ska, Mateusz Wiskorski, Mariusz Czajka 
i Piotr Góra. 

Uroczystego wręczenia statuetek 
wraz z  listami gratulacyjnymi prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt dokonał 
w  obecności swoich zastępców – Be-
aty Rutkiewicz i Arkadiusza Kraszkie-
wicza, a także posła na Sejm IX kaden-
cji – Marka Biernackiego, który z kolei 
wręczył wyróżnionym pamiątkowe 
albumy. 
- Chciałbym podziękować pani dyrektor za 
olbrzymie serce oraz pracę na rzecz potrze-

“Wiatr w żagle” pod takim hasłem prze-
biegał tegoroczny finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Podobnie jak 
w poprzednich edycjach, także i tym ra-
zem cel był niezwykle szczytny. Zbiera-
no na zakup najnowocześniejszych urzą-
dzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci 
potrzebujących różnego rodzaju opera-
cji, a  także wyposażenia dla oddziałów 
intensywnej terapii pooperacyjnej.
Jak zwykle do  akcji włączyło się także 
Wejherowo. Blisko 100 wejherowskich 
wolontariuszy kwestowało przez nie-
mal cały dzień. Można ich było spotkać 
na ulicach miasta oraz w budynku Filhar-
monii Kaszubskiej. Wśród kwestujących 
znaleźli się m.in. sekretarz miasta Bogu-
sław Suwara i  wejherowscy radni: Ma-
riusz Łupina, Justyna Ostrowska, Doro-
ta Chodubska i  Piotr Bochiński. Całość 
zwieńczył koncert zespołu M3tropolis.
- Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć cegieł-
kę do tego wyjątkowego wydarzenia i swo-

bujących  wsparcia  mieszkańców  Wejhe-
rowa, a co najważniejsze za empatię oraz 
wrażliwość  wobec  ludzkich  problemów. 
Podziękowania  należą  się  również  panu 
Robertowi  za  profesjonalizm  oraz  olbrzy-
mią wiedzę z zakresu wdrażania i realizacji 
projektów  dotyczących  pomocy  społecz-
nej,  a  także  trud  włożony  w  wypełnianie 
tej  niezwykle  ważnej  i  szlachetnej  służby 
– podkreślił prezydent Krzysztof Hilde-
brandt.

W kościele NMP Królowej Polski 
na Śmiechowie miał miejsce Kon-
cert Wigilijny Szkoły Muzycznej 
Yamaha. 

Koncert charytatywny 
Szkoły Muzycznej 
Yamaha

114 901,40 zł - dokładnie tyle pieniędzy uzbierali wejherowscy wolon-
tariusze działający w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
przy Wejherowskim Centrum Kultury podczas trwania 28. Finału WOŚP. 
Zeszłoroczny rekord został pobity o ponad 21 tys. zł!

Rekordowa zbiórka 
WOŚP w Wejherowie

im  udziałem  wspomóc  ten  szczytny  cel, 
jakim była zbiórka na dziecięcą medycynę 
zabiegową - podkreślił sekretarz miasta 
Bogusław Suwara.
W sumie sztab Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy przy Wejherowskim 
Centrum Kultury uzbierał 114 901,40 zł, 
czyli o  ponad 21 tys. zł więcej niż 
w 27. Finale WOŚP (w zeszłym roku było 
93  468,75 zł). Dodatkowo w  puszkach 
wolontariuszy znalazła się również obca 
waluta, pierścionek i medalik.

Podczas spotkania w wejherowskim ratuszu prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt wyróżnił miniaturą Statuetki Jakuba Wejhera 
dyrektor wejherowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Annę Kosmalską oraz jej zastępcę - Roberta Kozłowskiego.

Miniatura Statuetki 
Jakuba Wejhera 

dla MOPS
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REKREACJA

Podczas najdłuższej zimowej przerwy 
w nauce, na terenie naszego miasta od-
bywały się rozmaite zajęcia. W  ramach 
corocznej akcji „Zima” bardzo ciekawą 
ofertę dla najmłodszych przygotowało 
nie tylko Wejherowskie Centrum Kul-
tury, ale również Miejska Biblioteka Pu-
bliczna i szkoły podstawowe. 

Twórczo i kreatywnie w WCK-u
Na nudę nie mogły narzekać dzieci, które 
zdecydowały się spędzić ferie z  Filhar-
monią Kaszubską. Wśród tegorocznych 
warsztatów, znalazły się zajęcia m.in. 
z  ceramiki, plecionkarstwa i  fotografii 
analogowej. 
– Ceramika to zarówno doskonała zabawa, 
jak i forma relaksu i terapii dla osób w każ-
dym wieku. Dzięki pracy w glinie, dzieci mo-
gły  rozwijać  swoje  zdolności  artystyczne, 
a także kreatywność i wytrwałość – mówi-
ła Katarzyna Olechnicka-Śliwińska, któ-
ra poprowadziła warsztaty z ceramiczne. 
Sporym zainteresowaniem cieszyły się 
również warsztaty komiksowo-muzycz-
ne i  cyrkowe, które były zróżnicowane 
pod względem wieku, czasu trwania 
i specjalizacji.
– Podczas  warsztatów  cyrkowych  naj-
młodsi mieli okazję nauczyć się żonglować, 
jak  utrzymywać  równowagę  na  rola-boli 
i  szczudłach,  czy  choćby  jazdy  na  mono-
cyklu.  Ponadto,  wprowadziliśmy  dzieci 

w arkana iluzji, co wywarło na nich chyba 
największe wrażenie – powiedziała Kinga 
Rybarczyk, która wspólnie z Norbertem 
Ogoniakiem była odpowiedzialna za 
warsztaty cyrkowe.

Atrakcje w bibliotece
Ciekawe zajęcia miały również miejsce 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
– Podczas  warsztatów  „Pobawmy  się  lal-
kami” nasi milusińscy mieli  okazję poznać 
budowę  lalek  i  sposoby  ich  animacji  oraz 
wykonać  swoją  własną  marionetkę  czy 
pacynkę.  Z  kolei  zajęcia  ze  smartgrafii 
były przeznaczone dla tych, którzy chcieli 
nauczyć się w jaki sposób za pomocą wła-
snych  telefonów  robić  ciekawe  i  efektow-
ne  zdjęcia  rodzinne.  Natomiast  podczas 
warsztatów  cyrkowych  najmłodsi  zostali 
wtajemniczeni w tajniki akrobatyki cyrko-
wej  i  iluzji – mówiła Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek dyrektor MBP w Wejhe-
rowie,
Oprócz warsztatów dla dzieci, które od-
bywały się praktycznie codziennie, or-
ganizatorzy przygotowali też spektakle 
teatralne i to jakie! Przedstawienia były 
bowiem adaptacjami znanych bajek, jak 
np. „Podróże Baltazara Gąbki”, czy „Reni-
fer Niko ratuje zimę” (na zdjęciu). 

Tegoroczne ferie w Wejhe-
rowie wielu dzieciom upły-
nęły radośnie, przyjemnie 
i w twórczej atmosferze. 
Organizatorzy jak zwykle nie 
zawiedli oczekiwań dzieci, 
przygotowując szereg atrakcji 
dla naszych milusińskich.

Na feriach zimowych 
wesoło, aktywnie 
i kreatywnie
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Codziennie od poniedziałku do piątku 
w  halach sportowych SP nr 6 im. Tade-
usza Kościuszki i  SP nr 11 im. Teodora 
Bolduana odbywały się ćwiczenia spor-
towo-ruchowe. Nie zabrakło zajęć z piłki 
ręcznej i  nożnej, siatkówki, czy choćby 
z badmintona.
Co prawda śniegu podczas tegorocz-
nych ferii można było szukać ze świecą, 
ale iście zimowego aspektu nie zabrakło 
przy Szkole Podstawowej nr 8, gdzie 
dzieci, młodzież i  studenci codziennie 
mogli korzystać z  lodowiska w  cenach 
promocyjnych. 
Podczas warsztatów oraz zajęć edu-
kacyjnych i  sportowych najmłodszych 
mieszkańców Wejherowa osobiście od-
wiedzał zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, który nie krył zadowole-
nia z  dużego zainteresowania feriami 
w Wejherowie.
– Cieszę    się,    że    młodzi    wejherowia-
nie  mogli  skorzystać    z  szerokiej    oferty  

Klubowicze zwiedzili sale historii mia-
sta, po których oprowadzał ich zastęp-
ca prezydenta. Duże zainteresowanie 
wywołały makiety miasta i  kalwarii, 
a  przede wszystkim sala lat trzydzie-
stych z mówiącym burmistrzem Teodo-
rem Bolduanem.
Podczas zwiedzania ratusza Arkadiusz 
Kraszkiewicz opowiedział dzieciom i ich 
rodzicom o  założycielu miasta Jakubie 
Wejherze oraz rozwoju Wejherowa na 
przestrzeni dziejów. Przypomniał też, 
że w  tym roku Wejherowo obchodzi 
370. rocznice nadania praw miejskich. 
Bardzo ciekawy przebieg miało spo-
tkanie w  sali obrad, gdzie zastępca 
prezydenta odpowiadał na pytania 
dzieci. Mimo, że pytania dotyczyły 
często spraw osobistych Arkadiusz 

Kraszkiewicz wyjaśniał wszystkie po-
ruszone sprawy, zarówno te dotyczące 
jego pracy i zainteresowań, jak i rodzi-
ny. Padły też pytania o przebieg spraw 
inwestycyjnych, a  w  szczególności 
o  budowany tunel w  rejonie ul. Kwia-
towej, węzeł integracyjny przy dwor-
cu kolejowym oraz „Wodne Ogrody”. 
Na zakończenie wszyscy otrzymali 
pamiątkowe upominki, wśród których 
były również materiały informacyjne 
o Wejherowie. 
Kierownik Klubu Dziecięcego TAO Iza-
bela Minga podziękowała za możliwość 
zwiedzenia ratusza i spotkania z zastęp-
cą prezydenta miasta podkreślając, że to 
spotkanie było bardzo ważnym punktem 
planu zajęć dla dzieci w  okresie ferii zi-
mowych.

Feliks  Makurat, zastępca dyrekto-
ra  ds.  technicznych i  eksploatacji Miej-
skiego Zakładu Komunikacji w  Wejhero-
wie, rozpoczął swoją pracę w  1969  roku. 
Przechodził przez różne stanowiska 
–  od  ucznia w  przyzakładowej szkole, 
przez elektromechanika, pracownika dzia-
łu techniczego, po  dyrektora techniczne-
go. Współpracownicy podziękowali dyrek-
torowi za jego dotychczasową pracę pełną 
zaangażowania, które, jak podkreślają, nie 
osłabło nawet ostatniego dnia w firmie.
– Przechodziłem  przez  wiele  stanowisk, 
od najniższego  szczebla  do  zastępcy dyrek-
tora – dodaje Feliks Makurat. – Trzeba tylko 
chcieć i iść do przodu, to chyba wystarczy.
W  samych superlatywach o  odcho-
dzącycm na  emeryturę dyrektorze 
wypowiada się także jego przełożony 
– Czesław Kordel, prezes MZK sp. z o.o. 
w Wejherowie.

W trakcie ferii nie mogło 
zabraknąć również sporto-
wych atrakcji, a było ich co 
niemiara. O dobrą kondycję 
podczas dwutygodniowej 
przerwy zadbały wejherow-
skie szkoły. 

na sportowo

Grupa dzieci i rodziców zrzeszonych 
w Klubie Integracyjnym TAO odwiedzi-
ła w wejherowskim ratuszu zastępcę 
prezydenta miasta Arkadiusza Krasz-
kiewicza, który oprowadzał gości po 
obiekcie i odpowiadał na różne pytania 
dotyczące grodu Wejhera.  

Dzieci Klubu Integracyjnego 
TAO zwiedziły ratusz

Ferie 
Feliks Makurat, zastępca dyrektora 
ds. Technicznych i Eksploatacji Miej-
skiego Zakładu Komunikacji Wejhero-
wo sp. z o.o. w Wejherowie przeszedł 
na zasłużoną emeryturę. Współpra-
cownicy i włodarze Wejherowa poże-
gnali wieloletniego pracownika, który 
w MZK przepracował pół wieku.

Pożegnanie 
Feliksa Makurata

atrakcyjnego  wypoczynku i rekreacji, jaką 
stworzyli pracownicy  jednostek  samorzą-
du  miejskiego  na terenie naszego miasta 
– mówił Arkadiusz Kraszkiewicz.
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Festiwal Serc zgromadził wielu wejhero-
wian, którzy słuchając pięknych polskich 
kolęd wrzucali datki do puszek z przeznacze-
niem na leczenie małej Agatki. Ukoronowa-
niem datków były licytacje. Tu tradycyjnie 
nie zawiedli sportowcy i  działacze wejhe-
rowskich klubów przeznaczając na ten cel 
koszulki sportowe z  podpisami m.in. WKS 
Gryf, KS Tytani (podpisy kadry Polski junio-
rek), WKB Gryf, Karate Klub Wejherowo, 
a także inni m.in. rysownik Tomasz Mering. 
Podczas 8. Festiwalu Serc, a także podczas 
nabożeństw wystąpili: Zespół „Dominus” 
z  Kariną Ziemann, Zespół wokalno-instru-
mentalny „Gdyńska Bryza”, Schola dziecię-
ca „Chrystusowe Owieczki”, Artyści 3 Flo-
tylli Okrętów z  Gdyni, Diakonia muzyczna 
„Jerozolima” i  Chór „Laudate Dominum”. 
Gwiazdą wieczoru był Zespół „Joszko Bro-
da z Rodziną” z Istebnej.
Organizatorami imprezy byli: Jacek Dre-
wa i  Caritas przy współpracy z  Parafią 
pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotowskiej, 
Muzeum Piśmiennictwa i  Muzyki kaszub-
sko-Pomorskiej oraz Wejherowskim Cen-
trum Kultury. Patronat Honorowy nad 
imprezą sprawował m.in. Prezydent Mia-
sta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Im-
prezę sponsorowali m.in. Fundacja Energa 
i Port Gdynia. 

Przed publicznością wystąpiły trzy wej-
herowskie chóry: Chór Laudate Domi-
num z kościoła pw. NMP Królowej Polski 
pod dyrekcją Wiesława Tyszera, Chór 
Męski Harmonia – pod dyrekcją Marcina 
Grzywacza, Chór Cantores Weiherovien-
ses – dyrygowany przez Tomasza Chyłę 
oraz Chór „Lutnia” z  Luzina, którym jako 
dyrygent od 20 lat kieruje Tomasz Fopke. 
Podziękowania i  kwiaty wykonawcom 
wręczali zastępca prezydenta miasta 
Arkadiusz Kraszkiewicz i  dyrektor Wej-
herowskiego Centrum Kultury Jolanta 
Rożyńska. Wszyscy chórzyści za swój wy-
stęp otrzymali  gorące brawa.

Tegorocznej uroczystości Objawienia 
Pańskiego przyświecało hasło „Cuda, 
cuda ogłaszają”, czyli fragment refrenu 
kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. Na trawni-
ku za pałacem była okazja do wspólne-
go kolędowania i obejrzenia historycz-
nych scen odnoszących się do  święta 
Trzech Króli, które odgrywali aktorzy 
ze  stowarzyszenia Wejherowscy Mi-
sternicy.

Organizatorem wydarzenia byli Wejhe-
rowscy Misternicy, Parafia Trójcy Świę-
tej i  Muzeum Piśmiennictwa i  Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w  Wejherowie. 
Patronat honorowy nad  uroczystością 
sprawowali Prezydent Miasta Wejhero-
wa i Starosta Wejherowski.

– W przedstawieniu wzięły udział grupa bi-
blioteczna  „Errata”  oraz  „Srebrna  Nitka”  ze 
Stowarzyszenia  Wejherowski  Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Bardzo nas cieszy, że autor 
tekstu Maciej Tamkun powierzył nam do re-

alizacji swoje opowiadanie – mówi Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek dodając, że tym 
spektaklem chciano pokazać w jaki sposób 
zbrodnia piaśnicka odbiła się na emocjach 
i przeżyciach ludzi naszego regionu.
Maciej Tamkun mówi, że zarówno w swo-
im malarstwie, jak i  poezji, wielokrotnie 
podejmował wątki patriotyczne, a zwłasz-
cza problem martyrologii ludności polskiej 
i kaszubskiej. 
– Zafascynowała mnie opowieść pani Ellwart, 
przywołana m.in. przez Reginę Osowicką. któ-
ra była naocznym świadkiem zbrodni w Pia-
śnicy,  kiedy  to 11  listopada 1939  roku  szła 
lasem do Leśniewa z Orla i widziała przebieg 
egzekucji. Motyw ten stał się kanwą scenariu-

sza tej sztuki – mówi Maciej Tamkun, który 
za opowiadanie „Reguiem w  leśnej kate-
drze” otrzymał nagrodę Złotego Pióra.
W  przedstawieniu wystąpili: Aleksandra 
Ucińska-Makowska, Wanda Kantecka, 
Wioletta Urbańska, Bogdan Krawczyk, 
Mateusz Odowski i Krzysztof Powałka.

Ponad 10 tys. zł zebrali organiza-
torzy VIII Festiwalu Serc podczas 
charytatywnego kolędowania 
w kościele  pw. Chrystusa Króla 
i bł. Alicji Kotowskiej.  

VIII Festiwal Serc 
w Wejherowie

Tradycyjnie 6 stycznia ulicami 
miasta przemaszerował 
kolorowy i rozśpiewany Orszak 
Trzech Króli. Uczestników 
nie zniechęciła kapryśna 
pogoda, którzy na  wydarzenie 
przybyli również z okolicznych 
miejscowości.

Orszak Trzech Króli w Wejherowie

Tradycyjny styczniowy 
koncert chóralny kolęd, 
który w tym roku 
odbywał się w kościele 
pw. św. Stanisława Kostki 
w Wejherowie, dostarczył 
zebranym wielu miłych 
wrażeń.

Koncert kolędniczy 
wejherowskich 
chórów

Premiera widowiska „Requiem w leśnej 
katedrze” według Macieja Tamkuna 
została zaprezentowana w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Wejherowie. 
Sztukę wyreżyserowała Ewelina 
Magdziarczy-Plebanek. 

Requiem 
w leśnej katedrze
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Jak przyznał komendant hufca pwd Da-
wid Schwann 2019 rok upłynął pod zna-
kiem sporych zmian. 
– Uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach, 
m.in.  w  przekazaniu  Światełka  Betlejem-
skiego  Pokoju.  Harcerze  z  naszego  hufca 
pojechali  aż do Zakopanego, aby odebrać 
je  od  słowackich  skautów  i  przywieźć  je 
do  Gdańska,  a  stamtąd  do  Wejherowa. 
W ubiegłym roku odbył się też zjazd hufca, 
na którym została wybrana nowa komen-
da. Powiększyła nam się także liczba jedno-
stek. Obecnie zrzeszamy prawie 350 har-
cerzy  –  mówi  pwd. Dawid Schwann, 
komendant hufca ZHP Wejherowo.
W  spotkaniu uczestniczyli m.in. prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 

i  zastępca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz, którzy złożyli wszystkim najlep-
sze życzenia na 2020 rok.
O  działalności harcerzy mówiono rów-
nież podczas zbiórki Szczepu ZHP „So-
koły” w salce Domu im. Jana Pawła II, na 
które przybyli m.in. zastępca prezydenta 
miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, ks. pra-
łat Tadeusz Reszka i dyrektor SP s. Zgro-
madzenia Pańskiego s. Marlena Wil-
manska. W  skład „Sokołów” wchodzą 
harcerze gromady zuchowej z Wejhero-
wa, drużyna harcerska z Kostkowa i dru-
żyna harcerska z Bożegopola.
– Mamy  wspaniałą  kadrę  instruktorską 
i dzieci chętnie uczestniczące w zajęciach. 
W tym roku byliśmy na obozie żeglarskim 
w Garczynie, a w ferie zimowe organizuje-

Cele, które zakłada projekt, to m.in. 
zwiększenie poczucia empatii u  nauczy-
cieli, uczniów i  rodziców, przełamanie 
uprzedzeń wobec uczniów znajdujących 
się w  niekorzystnej sytuacji, podniesie-
nie umiejętności językowych uczestni-
ków oraz opanowanie umiejętności ada-
ptacji i współpracy w grupie.
Projekt polega na współdziałaniu szkół 
z  różnych krajów nad wspólnym tema-
tem, bądź problemem do rozwiązania. 
Krajami partnerskimi wejherowskiej 
szkoły są Turcja, Macedonia Północna 
oraz Bułgaria. W spotkaniu w Izmirze na 
terenie Turcji uczestniczyło po troje na-
uczycieli z każdego kraju partnerskiego. 
„Dziewiątkę” reprezentowali dyrektor 
szkoły Olga Tomaszewska oraz nauczy-

cielki Martą Dettlaff i  Anna Korzonek.
Każda szkoła przedstawiła informację 
dotyczącą swojego kraju, miasta, regio-
nu, szkoły, systemu edukacji i  zrealizo-
wanych wcześniej projektów. Delegacja 
„dziewiątki” zaprezentowała najważniej-
sze informacje o Polsce, w tym o Wejhe-
rowie. Omawiając kulturę kaszubską 
dyrektor Olga Tomaszewska zaśpiewała 

a capella „Kaszëbsczé nótë”. Prezentacja 
„dziewiątki” sprawiła, że uczestnicy pro-
jektu zgodnie zadeklarowali chęć odwie-
dzenia Wejherowa i SP nr 9. 
– Szkoła Podstawowa nr 9 wraz ze swoimi 
partnerami chcą przez projekt Erasmus+ po-
kazać, jak ważne jest rozpoznawanie uczuć 
swoich, jak i drugiego człowieka w codzien-
nym życiu – mówi Olga Tomaszewska. 
Oprócz warsztatów na temat empatii 
wejherowianie wzięli też udział w warsz-
tatach artystycznych – Sztuka „Ebru” (ma-
lowanie obrazu w  wodzie). Gospodarze 
zorganizowali dla uczestników wycieczkę 
z  przewodnikiem do Efezu, Domu Marii 
Panny, Jaskini Siedmiu Śpiących, Kusadası 
i Sirince. Tydzień spędzony w Izmirze za-
owocował ustaleniami dotyczącymi dal-
szych etapów projektu i  wieloma pomy-
słami na pracę z uczniami.

my zimowisko w puckim HOM dla 60 osób. 
W  wakacje  planujemy  obóz  w  pobliżu 
Krakowa  dla  około  80.  harcerzy - mówi 
komendant szczepu phm Rafał Hebel 
wyrażając podziękowanie dla ks. prałata 
Tadeusza Reszki za udostępnianie Domu 
na zbiórkę szczepu.
– Cieszymy się, że na nasze coroczne zbiór-
ki oprócz władz miasta przychodzą również 
nasi seniorzy, którzy utrzymują z nami stały 
kontakt – mówi hm Zofia Wysocka, druży-
nowa gromady zuchowej w Wejherowie. 
Zastępca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz przekazał harcerzom i  kadrze 
życzenia na nowy rok i  podarował ko-
mendantowi szczepu kalendarze miej-
skie na rok 2020.

Polskie Towarzystwo 
L a r y n g e k t o m o w a -
nych serdecznie za-
prasza na bezpłatną 
naukę mowy zastęp-

czej wszystkich chorych, którzy w wy-
niku przeprowadzonej operacji utracili 

głos i  dotknięci zostali dolegliwościami 
utrudniającymi normalne życie.
Nasze stowarzyszenie zajmuje się re-
habilitacją poszpitalną głosu i  mowy. 
Dla członków Towarzystwa organizo-
wane są obozy rehabilitacyjne z nauką 
mowy zastępczej oraz prowadzone 
są spotkania z  różnymi specjalistami. 
Zadanie finansowane jest ze środków 

KOMUNIKAT Miasta Wejherowa dla mieszkańców 
Wejherowa.
Wszystkich, którzy chcą wstąpić do PTL 
zapraszamy na zajęcia, które odbywają 
się w  każdy czwartek od godz. 13°° do 
15°° w  Gdyńskim Centrum Organizacji  
Pozarządowych Gdynia ul. 3 Maja 27/31. 
Kontakt do przewodniczącego: Henryk Pi-
lawski – tel.  58/698 07 56  lub  604 184 017.

W Filharmonii Kaszubskiej miało 
miejsce coroczne spotkanie 
harcerskie zorganizowane przez 
Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego 
w Wejherowie, które było okazją do 
podsumowania mijającego roku.

Harcerze ZHP o swojej pracy

Szkoła Podstawowa nr 9 przystąpiła do realizacji projektu Erasmus+ 
w ramach sektora edukacji szkolnej - współpraca szkół. Tytuł projektu 
to „Find my echo in you”, a tematem przewodnim jest pojęcie empatii. 

„Dziewiątka” 
przystąpiła do 
projektu Erasmus+

¸
¸
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W  słowie pożegnalnym były prezes 
O.  ZKP w  Wejherowie Tadeusz Trocki 
przypomniał drogę zawodową Leona 
Wesserlinga, który był m.in. dyrekto-
rem Oddziału Spółdzielni Transportu 
Wiejskiego w  Wejherowie, dyspozyto-
rem WP PKS w  Gdańsku, dyrektorem 
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kielnie, 
kierownikiem Zakładu Transportu Kó-
łek Rolniczych w  Rumi i  prezesem Rol-
niczej Spółdzielni Produkcyjnej “Kłos” 
w  Strzelnie. Po przejściu na emeryturę 
w 1995 roku Leon Wesserling poświęcił 
się całkowicie pracy społecznej w  ZKP, 
gdzie był m.in. członkiem Zarządu Od-

Podczas uroczystego wręczenia certyfi-
katu, które miało miejsce w Centralnym 
Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygoto-
wań Olimpijskich   „Cetniewo” we  Wła-
dysławowie, podkreślono że  certyfi-
kat został przyznany dla „Błękitnych” 
w  uznaniu za  dotychczasową pracę, 

w  tym m.in.  wysoki poziom treningów,   
wykształcenie trenerów, nienaganną 
organizację, a  także – co było ważnym 
elementem – dyscyplinę i  kondycję fi-
nansową klubu.
Certyfikat odebrała grupa trenerów 
z  Prezesem WAPN Dariuszem Germa-
nem na czele.
– Będziemy rozbić wszystko, aby utrzymać 
wysoki  poziom  sportowo-organizacyjny. 
Zamierzamy podnosić kwalifikacje naszych 
trenerów i budować bazę piłkarską – mówi 
Dariusz German. – Dziękujemy wszystkim, 
którzy swoją pracą przyczynili się do otrzy-
mania tego wyróżnienia. Wszystkich chęt-

kujemy  uczniom  za  udział  w  zawodach, 
a  prezydentowi  Wejherowa  Krzysztofowi 
Hildebrandtowi za ufundowanie nagród dla 
zwycięzców – mówi Andrzej Byczkowski, 
dyrektor PZPO-W w Wejherowie.
Nagrody najlepszym zawodnikom wręczali 
m.in. Michał Jeliński – kierownik Wydziału 
KSSSP iT UM w Wejherowie, Andrzej Bycz-
kowski – dyrektor PZPO-W  oraz Michał 
Litwin – dyrektor SP Nr 6. 
Wejherowianie na podium:

Leon Wesserling 
- wspomnienie

7 stycznia 2020 roku na 
wejherowskim cmentarzu 
przy ul. Roszczynialskiego 
spoczął w wieku 85 lat 
znany działacz kaszubski 

śp. Leon Wesserling. W jego 
ostatniej drodze oprócz 

rodziny wzięło udział liczne grono 
przyjaciół i działaczy ZKP z pocztem 
sztandarowym Oddziału ZKP na czele. 

Szkółka Piłkarska „Błękitni” 
Wejherowskiej Akademii Piłki Nożnej 
otrzymała certyfikat Polskiego 
Związki Piłki Nożnej podpisany przez 
Zbigniewa Bońka - Prezesa PZPN 
oraz Sekretarza Generalnego PZPN 
Macieja Sawickiego. 

Certyfikat PZPN dla Błękitnych

W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 odbyły się XVIII Powiatowe Igrzyska Dzieci w Halowej 
Lekkoatletyce. Do rywalizacji, podobnie jak w poprzednich edycjach, przystąpiło ponad 200 uczniów 
z Wejherowa, Redy, Rumi oraz pobliskich gmin.

Halowe zawody młodych lekkoatletów

Młodzież rywalizowała w pięciu kon-
kurencjach. W  klasyfikacji generalnej 
zwyciężyli uczniowie reprezentujący 
szkoły z  Redy, zdobywając łącznie 
12  medali (w  tym 6 złotych). Na dru-
gim miejscu uplasowała się młodzież 
z Wejherowa, a podium zamknęła Ru-
mia. 
–  Jesteśmy  bardzo  zadowoleni  z  duże-
go  zainteresowania  lekkoatletyką.  Dzię-

Dziewczęta. 
Bieg na 30 m: 1 m-ce – Oliwia Rolbiecka 
(SP 11) – 4,67 s. Skok wzwyż: 2 m-ce We-
ronika Skiba (SP 6) – 130 cm. Pchnięcie 
piłką lekarską: 3 m-ce Martyna Goszczyń-
ska (SP 8) – 9,35 m. Bieg na 600 m: 2 m-ce 
Martyna Bielińska  (SP 6) – 2:08,11 min. 
Chłopcy. 
Bieg na 30 m: 1 m-ce Norbert Lemke (SP 11) 
– 4,60 s. Skok wzwyż: 2 m-ce Mateusz Wasi-
lewski (SP 11) – 140 cm.  Skok w dal z miej-
sca: 3 m-ce Filip Paczul (SP 9) – 2,20 m. 

nych  zapraszamy w szeregi naszej wejhe-
rowskiej „Błękitnej”  szkółki piłkarskiej.
Jak informuje Jacek Przybylski – kie-
rownik biura WAPN, w  certyfikowa-
niu szkółki „Błękitnych” bierze udział 
17  drużyn, z  których każda posiada 
dwóch trenerów. Certyfikat przyznano 
na lata 2019-2021 i będzie on obowią-
zywał do 30 czerwca 2021 roku.

działu, gospodarzem Domu Kaszub-
skiego, a także kronikarzem. Opracował 
w sumie 12 tomów Kronik O. ZKP Wej-
herowo oraz 4 tomy materiałów pra-
sowych z  cyklu “Piszą o  nas”. Za pracę 
społeczną został odznaczony Medalem 
Róży w  2010 roku przez Prezydenta 
Miasta Wejherowa, a  decyzją Zarządu 
Głównego ZKP został uhonorowany 
Złotą Odznaką Gryfa. O Leonie Wesser-
lingu napisała w “Bedekerze Wejherow-
skim” Regina Osowicka. Wspomnienia 
Leona Wesserlinga zamieścił również 
Henryk Połchowski w  książce “Wojen-
ne losy”.  
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Co, gdzie, kiedy

Filharmonia Kaszub-
ska – Wejherowskie 
Centrum Kultury

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Wejherowie

> >

Luty 2020

5.02 (środa) godz. 18.00
Spotkanie z podróżnikami – Kasią i Ma-
ciejem Marczewskimi na temat Kocie-
wia, które rozpoczyna cykl comiesięcz-
nych spotkań podróżniczych o  Polsce 
i polskich regionach. 

6.02 (czwartek) godz. 16.00 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki dla Dorosłych poświęcone książce 
„Błoto słodsze niż miód” i  zbiorowi 
opowiadań „O  kotach” Małgorzaty 
Rejmer.

11.02 (wtorek) godz. 10.30
Spotkanie Klubu Małego Czytelnika 
(grupa Puchatki i Tygryski)

15.02 (sobota) godz. 12.00
Scena czytelnika. Raz w  miesiącu czy-
telnicy będą mieli okazję do zaprezen-
towania swojej twórczości: recytator-
skiej, muzycznej itp. na bibliotecznej 
scenie. Będzie to okazja, zwłaszcza dla 
dzieci, do pokazania swoich talentów. 
W  kameralnej i  przyjaznej atmosferze 
biblioteki mali czytelnicy będą mogli 
pochwalić się swoimi uzdolnieniami 
przed rówieśnikami i  najbliższymi. 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: 
krzysztof.p@biblioteka.wejherowo.pl. 

25.02 (wtorek) godz. 10.30
Bal karnawałowy w Klubie Małego Czy-
telnika (grupa Tygryski i Puchatki)

Luty 
Deser literacki – cykl spotkań dla osób 
piszących połączony z  promocją tomiku 
„Powiew Weny”

Luty
Zajęcia komputerowe dla osób do-
rosłych E-Czytelnik. Cykl mający na 
celu zwiększenie kompetencji w  za-
kresie korzystania z  komputerów 
i  smartfonów, w  tym korzystania 
z  usług bibliotecznych za ich pomocą 
(np. z  e-booków). Zapisy i  informacje 
w Czytelni.

Luty
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży. 

1.02, godz. 17.00
Biesiada Literacka – Jerzy Dziewulski, 
wstęp wolny.

2.02, godz. 11.00 
Koncert – Poranek Muzyczny: Niezapo-
mniane piosenki z Akademii Pana Kleksa, 
bilety: 10 zł. 

4.02, godz.19.00 
Koncert – Barock Quartet, Sala Główna, 
bilety: 20 zł – uczniowskie, 25 zł – ulgo-
we, 35 zł – normalne.

6.02, godz. 19.00 
Spektakl: Więzi Rodzinne, Sala Główna, 
bilety: 40 zł – uczniowskie, 50 zł – ulgo-
we, 60 zł – normalne.

10.02, godz.17.00
Widowisko: Rekonstrukcja wkroczenia 
wojsk gen. Józefa Hallera do Wejhero-
wa. 100-lecie Powrotu Pomorza w  Gra-
nice Rzeczypospolitej i  Zaślubin Polski 
z  Bałtykiem, Plac J. Wejhera – wstęp 
wolny.

11.02, godz.19.00
Koncert: 100-lecie Powrotu Pomo-
rza w Granice Rzeczypospolitej i Za-
ślubin Polski z  Bałtykiem (zorgani-
zowany przez Urząd Marszałkowski 
Woj. Pom. i  UM Wejherowo z  udzia-
łem Leszka Możdżera, Agnieszki 
Duczmal, Mirosława Baki i  muzy-
ków PFBałtyckiej, Sala Główna, 
bilety: bezpłatne wejściówki wyd. 
od godz. 12.00. 

13.02, godz.19.00 
Koncert: Lemon akustycznie (roman-
tyczne aranżacje w  przeddzień Święta 
Zakochanych),  Sala Główna, bilety: 89 zł 
– uczniowskie, 99 zł – ulgowe, 109  zł 
– normalne.

20.02, godz.9.00, 11.15
Spektakl: Marysia Marysia, bilety – 25 zł.

22.02, godz.19.00
Bal w  Filharmonii Kaszubskiej (w  pro-
gramie wydarzenia spektakl „Rewia 
–  lata  20., lata 30.”), Sala Główna, foyer, 
bilety: 250 zł od osoby.

24.02, godz.19.00 
Koncert: Klasycy Big-Bandu – Glenn 
Miller (artyści Teatru Muzycznego z Ło-
dzi, wokaliści Marta Wilk i Piotr Płuska, 
tancerze Teatru Muzycznego w  Łodzi, 
oraz duet Joanna i  Chris Ernest), bile-
ty: 89 zł – uczniowskie, 99 zł – ulgowe, 
109 zł – normalne.

26.02, godz. 19.00 
Koncert: Marcin Kydryński Prezen-
tuje –  Maria Emilia z  Brazylii, bilety 
89 – 149 zł (zależnie od rzędu).

28.02, 17.30, 20.30
Spektakl: Dobry Wieczór Kawalerski, 
Czyli Na Drugą Nóżkę (obsada m. in.: 
Waldemar Błaszczyk, Michał Żurawski 
i Marcin Rogacewicz), bilety: 100 zł.

29.02, godz. 17.00 
Biesiada Literacka: Michał Fajbusiewicz, 
Wstęp wolny. 

01-29.02
Wystawa: Przenikanie – Katarzyna Żu-
kowska, (absolwentka UMK w  Toruniu), 
Galeria, Wstęp wolny.

Jak informuje dyrektor biblioteki Ewe-
lina Magdziarczyk-Plebanek z  ebo-
oków legimi.pl można  korzystać na 
czytniku, smartfonie, tablecie i  kom-
puterze, także offline. Jest to możliwe 
dzięki włączeniu się do Konsorcjum 
Bibliotek Pomorskich. 
– Od tej pory Czytelnicy będą mieli jesz-
cze większy i łatwiejszy dostęp do e-bo-
oków.  Logowanie  odbywa  się  poprzez 
stronę https://www.legimi.pl/pomorskie. 
Kody działają przez miesiąc, nie ma limi-
tu  stron.  Liczba  kodów w  każdym mie-
siącu  jest  ograniczona – wyjaśnia pra-
cownik biblioteki Krzysztof Powałka.
Zainteresowanych zapraszamy po od-
biór kodów do siedziby Biblioteki przy 
ulicy Kaszubskiej 14. 

Bezpłatny dostęp 
do zbiorów legimi.pl  
Od stycznia Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie 
uruchomiła usługę darmowego 
dostępu do platformy Legimi, czyli 
do ponad 32 000 e-booków.
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NOWINY – Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
Redaktor prowadzący: Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: nowiny@wejherowo.pl; 
Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie. 
Wydawca: Urząd Miejski w Wejherowie. Nakład 6 000 egz. Druk: Wejherplast.

Informacja: 
 58 677 70 00, fax 58 672 12 57 
Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt
 Sekretariat Prezydenta Miasta
 58 677 70 19, 58 677 70 20
Zastępca Prezydenta: Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta: Beata Rutkiewicz
 Sekretariat Zastępców Prezydenta
 58 677 70 03, 58 677 70 04, fax 58 677 70 50
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara 
 58 677 70 20
Skarbnik Miasta: Marzena Ćwiklińska 
 58 677 71 59 

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
(w nawiasie – kierownicy)

Plac Wejhera 8
Wydział Ogólno-Organizacyjny 
 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 
Sekretariat Rady Miasta 
 58 677 70 26, 58 677 70 27
Wydział Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki (Michał Jeliński) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38
Straż Miejska (Zenon Hinca) 
 986, 58 677 70 40, fax 58 672 64 49
Kontakt dla prasy Iwona Rogacka tel. 58 677 70 56
Ulica 12-go Marca 195 – Kancelaria Ogólna
Wydział Spraw Obywatelskich 
(Mariola Pokraczyńska) 
 Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15 
 Dowody osobiste: 58 677 70 45
Wydział Finansowy (Justyna Kisielewska – zastępca 
skarbnika) 
 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy 
Zewnętrznych (Agnieszka Szulakowska) 
 58 677 71 08, 58 677 71 13
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska (Stanisław Brzozowski) 
 Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
i Urbanistyki (Mirosław Ziemann) 
 Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44
Miejski Konserwator Zabytków
(Anita Jaśkiewicz-Sojak) 
  58 677 71 41
Wydział Spraw Lokalowych (Aleksandra Borkowska)
 58 677 71 25 
Urząd Stanu Cywilnego (Grzegorz Gaszta) 
 58 677 71 31 
Ewidencja Działalności Gospodarczej 
 58 677 71 34, 58 677 71 36
Inspektorat Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego
 58 677 71 37, 58 677 71 39
Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych (Dorota 
Popiołek) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie 
Sp. z o.o. (Roman Czerwiński) 
  ul. Obrońców Helu 1, 58 676 95 20, 58 676 95 50
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
(Czesław Kordel) 
 ul. Tartaczna 2, 58 572 29 30, 58 572 29 32
Wejherowski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych (Jarosław Jędrzejewski) 
  ul. Sobieskiego 251, 58 677 50 00, 58 672 47 97
Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego (Ewa Puchowska) 
 ul. Parkowa 2A/20, 58 677 46 16, 58 672 47 26
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
(Anna Kosmalska) 
 ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70 
Wejherowskie Centrum Kultury 
(Jolanta Rożyńska) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75
Miejska Biblioteka Publiczna 
(Ewelina Magdziarczyk-Plebanek), 
 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

URZĄD MIEJSKI w Wejherowie 
Plac Wejhera 8 – Ratusz Miejski

>

>

>

W krajach Unii Europejskiej komposto-
wanie jest popularną praktyką, w Polsce 
także jest coraz częstsze. Komposto-
wanie to organiczny, najprostszy recy-
kling – tlenowa degradacja odpadów, 
której produktem jest kompost. Kom-
postowanie to proces bardzo pomocny 
w gospodarowaniu odpadami, szczegól-
nie w  zakresie redukcji ilości odpadów 
trafiających na składowiska i  związaną 
z tym emisją metanu. Produkcja kompo-
stu jest też okazją do dostarczenia ma-
teriału, który może być używany jako 
składnik podłoży hodowlanych (ziemia 
doniczkowa, szklarnie, uprawy konte-
nerowe), nawóz organiczny lub ulep-
szacz gleby. 
Jeżeli masz przydomowy ogródek lub 
działkę, możesz bezpośrednio włą-
czyć się w  procesy recyklingu poprzez 
indywidualne kompostowanie. Wiele 
cennych informacji jak to robić można 
znaleźć w  zasobach Internetu, lokal-
nych bibliotekach czy też w rozmowach 
sąsiedzkich z  doświadczonymi w  tym 
zakresie osobami. 
Jeżeli nie mamy możliwości komposto-
wania, naszym ważnym zadaniem jest 
właściwe segregowanie odpadów w  ra-
mach obowiązującego systemu gospo-
darki odpadami. Co istotne, zwracajmy 
uwagę, w jaki sposób pozbywamy się 
bioodpadów z domu. Odpady z naszej 
kuchni (głównie pochodzenia roślin-
nego*) powinniśmy wyrzucać bez do-
datkowych opakowań do brązowego 
pojemnika na bioodpady. Jeżeli chcemy 
używać małych worków, to niech będą 
papierowe albo z tworzyw komposto-
walnych. Do zbiórki odpadów orga-
nicznych nie można stosować worków 
foliowych z tworzyw sztucznych ani 
z dodatkami przyśpieszającymi rozkład 
folii. Takie torby nie podlegają pełnej bio-
degradacji, czyli rozpadowi na związki 
proste (gazy czy substancje organiczne), 
tylko rozpadają się na drobne kawałki 
lub zamieniają w  mikroplastik w  ciągu 

około 24 miesięcy. W związku z tym nie 
nadają się do kompostowania i  należy 
umieszczać je w  żółtym pojemniku na 
tworzywa sztuczne.
Zwracajmy uwagę na oznaczenia, któ-
re znajdują się na woreczkach na bio-
odpady. Przykłady takich symboli za-
mieszczono obok. Jeśli znajdziemy takie 
symbole na opakowaniu, dostajemy in-
formację o tym, że:

 przynajmniej 90% opakowania ulega 
degradacji w ciągu od 6 do 12 miesię-
cy kompostowania,

 poziom zawartości metali ciężkich 
nie przekracza ustalonego limitu,

 w  uzyskanym podczas testów kom-
poście nie było widocznych pozosta-
łości opakowania,

 opakowanie nie ma negatywnego 
wpływu na sam proces komposto-
wania ani jakość wytworzonego 
kompostu.

Certyfikaty kompostowalności produktu 
są coraz częściej stosowane, zwłaszcza 
na tych produktach, które nie są oczywi-
stymi przyszłymi wsadami kompostow-
nika. Są wygodnym i  jasnym oznacze-
niem, które mówi: to tworzywo nadaje 
się do kompostowania. Jeśli używamy 
kompostowalnych toreb na bioodpady, 
możemy je wrzucać do  kompostownika 
lub pojemnika na bioodpady w całości. 

*Szczegółowe informacje co należy wrzucać 

do pojemnika na bioodpady znajdują się na 

stronie urzędu gminy lub www.kzg.pl. 

– odpady kuchenne! 
Bioodpady Część III

Znaki informujące o tym, 
że opakowanie nadaje się 

do kompostowania  
(stosowane zamiennie)
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Aby jeszcze efektywniej chronić nasze 
środowisko, konieczne są dalsze działa-
nia, m.  in. selektywna zbiórka odpadów 
kuchennych (BIO). Modyfikacja zasad 
obejmować będzie jedynie wydziela-
nie z  odpadów zmieszanych odpadów 
kuchennych (BIO), czyli biodegrado-
walnych resztek żywności pochodzenia 
roślinnego (patrz obrazek). Trafiać one 
będą do brązowego pojemnika na BIO-
odpady kuchenne. 

Dlaczego warto zagospodarowywać 
BIOoodpady? 
Efektem tej zmiany będzie zmniejsze-
nie objętości odpadów zmieszanych 
o  te odpadki, które zawierają w  sobie 
najwięcej wilgoci, najszybciej się psują 
i odpowiadają za powstawanie nieprzy-
jemnego zapachu w  naszych domach. 
Segregując BIOodpady, efektywnie 
zmniejszamy ogólną ilość śmieci z  na-
szych domów. Szacuje się, że mniej wię-
cej 30% śmieci produkowanych w kuch-
ni jak najbardziej nadaje się na kompost. 
Zebrane z pojemników odpady kuchen-
ne zostaną „odzyskane” w  EKO DOLI-
NIE Sp. z  o.o. w  Łężycach – w  postaci 
kompostu lub polepszaczy gleby oraz 
biogazu, który może być przetwarzany 
na energię elektryczną. Kompost to nie 
tylko najtańszy, ale także najlepszy na-
wóz organiczny. 

Ochrona środowiska kosztuje 
Tym samym należy liczyć się z podniesie-
niem opłaty za gospodarowanie odpada-
mi. Jednak jeżeli będziemy segregować, 
ten koszt będzie i tak dużo mniejszy, niż 
gdybyśmy wszystkie odpady wrzucili 
razem do jednego kosza! Przede wszyst-
kim wartość czystego środowiska jest 
bezcenna. Dlatego należy o nią zabiegać 
wszelkimi sposobami.

Na podstawie materiałów: 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” www.kzg.pl

SEGREGACJA OPADOW KUCHENNYCH 
(BIO) JUŻ OD 1 MARCA 2020 ROKU

Mieszkańcy Wejherowa 
są świadomi konieczności 
podejmowanych działań na 
rzecz ochrony środowiska. 
Radzimy sobie coraz lepjej 
np. z segregacją odpadów 
dzieląc je na takie frakcje 
jak tworzywa sztuczne, 
metale, szkło czy papier. 
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Kolejna edycja wydarzenia cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem. W  Wej-
herowie zjawili się Rycerze Jedi, sztur-
mowcy, księżniczki, był Han Solo i oczy-
wiście Lord Vader w różnych wcieleniach. 
Jedną z  nowości jaką wprowadzono, 
była gra miejska „Po moc”, którą przygo-
towało Wejherowskie Centrum Kultury 
wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną 

Postaci jasnej i ciemnej strony 
mocy tłumnie uczestniczyły 
w IV Zlocie Fanów Gwiezdnych 
Wojen - Forcecon 2019 w 
Wejherowie, największym 
spotkaniu fanów sagi 
„Gwiezdnych Wojen” w Polsce. 
Wzorem ubiegłych lat, datę 
Zlotu połączono z datą premiery 
kolejnej części sagi Georga 
Lucasa. 

Najazd fanów 
Gwiezdnych 
Wojen „Forsecon”

w  Wejherowie. Udział w  grze wzięło aż 
11 drużyn, które rywalizowały ze sobą 
na terenie całego miasta. W ramach wy-
darzenia, grupa rekonstruktorów Legion 
501 spotkał się także z chorymi dziećmi 
w wejherowskim szpitalu.
Zlot przed pomnikiem Jakuba Wejhe-
ra, który przybrał postać Lorda Vadera, 
otworzył prezydent miasta, Krzysztof 
Hildebrandt przypominając, że  pomysł 
zlotu narodził się w 2016, kiedy ośnieżony 
pomnik założyciela miasta został sfotogra-
fowany przez pracownika Urzędu Miejskie-
go Artura Hutnika. Zdjęcie to łudząco przy-

pominało  postać  Lorda  Vadera  i  zyskało 
międzynarodową sławę. 
O  wysokiej randze Forcecon w  świecie 
miłośników Gwiezdnych Wojen świad-
czył fakt, że zaproszenie na zlot w roli go-
ścia honorowego przyjął Gerard Home, 
aktor grający w słynnym „Powrocie Jedi”. 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt wręczył gościowi Miniaturę Sta-
tuetki Jakuba Wejhera.
– „Gwiezdne  wojny”  to  fi lm,  który  łączy 
pokolenia – mówi uczestnik Zlotu Michał 
z Wejherowa. – Pamiętam, jak mnie ojciec 
zabrał na ten fi lm. Dziś sam jestem ojcem 
i zabieram swoich synów na kolejne zloty. 
Jeden z organizatorów „Forcecon” Piotr 
Kalka mówi, że dzięki pomnikowi Jakuba 
Wejhera Wejherowo zostało uznane za 
najlepsze miejsce w Polsce na zorganizo-
wanie Zlotu Fanów Gwiezdnych Wojen. 
Fani Star Wars poza możliwością obej-
rzenia najnowszej część gwiezdnej sagi 
„Skywalker. Odrodzenie” mogli także 
m.in. wyposażyć się w gadżety i pamiąt-
ki związane z  fi lmem, czy uczestniczyć 
w  grach planszowych i  komputerowych 
oraz prelekcjach. 
Organizatorami wydarzenia był Urząd 
Miejski w Wejherowie, Wejherowskie Cen-
trum Kultury, Fundacja Ochrony i Promocji 
Zabytków Pomorza „Pro turris” oraz Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Wejherowie.


