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– W tym roku obchodzimy 30-lecie sa-

-

mówi -

ska, dyrektor Wejherowskiego Centrum 
Kultury. 

-

-

-

Główne zmiany jakie zaszły w  obrazie miasta 
znamy z  ogólnego przekazu mediów, albumów 
i  książek. Osobliwością tych zdjęć jest osobisty 
punkt widzenia na upływ czasu i przeobrażeń.
– -

-

-

-

– mówi zastępca prezydenta 
.

Zdjęcie nadesłane przez Dagmarę Maciejewską, 
dziękujemy!

Dobiegła końca zabawa 

fotograficzna „Wejherowo 30 lat 

temu a dziś”. Plonem zabawy jest 

17 zestawów zdjęć, które nadesłało 

11 autorów. Zdaniem organizatorów 

akcja spełniła swój cel, pokazała 

bowiem zmiany jakie w tym okresie 

zaszły w najbliższym otoczeniu 

mieszkańców. Dziękujemy za 

nadesłane zdjęcia!
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Obiekt powstał obok wejścia do  bu-
dynku szkolnego, a  w  czterech wiatach 
znalazły się miejsca w  stojakach na  56. 
rowerów. Ważną rolę edukacyjną peł-
nić będzie miasteczko ruchu drogowego 
z oznakowaniem drogowym, na którego 
terenie znajdą się m.in. gry podwórkowe 
z lustrem i kompasem. Cały teren został 
objęty moniotringiem szkolnym. Na  te-
renie miasteczka ruchu drogowego będą 
też nasadzenia zieleni, mała architektura 
miejska, a  także tablica z  regulaminem 
określającym zasady funkcjonowania 
miasteczka ruchu drogowego.
Wykonawcą, wyłonionym w  drodze 
przetargu, był Zakład Usług Komunal-
nych w  Wejherowie, który to  zadanie 
wykonał za około 198 tys. zł brutto.
Autorką zwycięskiego projektu w  ra-
mach Wejherowskiego Budżetu Oby-
watelskiego „Szkoła na kołach – budowa 
wiaty rowerowej wraz z częściowym za-
gospodarowaniem terenu o  miasteczko 
ruchu drogowego przy Szkole Podsta-
wowej nr  8 w  Wejherowie” jest Dorota 
Chodubska, wejherowska radna i  na-
uczyciel SP nr 8 w Wejherowie.

-

 mówi autorka projektu Dorota 

, radna Wejherowa.
-

-

-

-

-

-

Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, tego typu infra-
struktura jest skuteczną zachętą do więk-
szej aktywności dzieci i młodzieży.

Przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie powstały 

wiaty rowerowe i miasteczko ruchu drogowego  

w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Ta inwestycja będzie nie tylko skuteczną zachętą 

do większej aktywności dzieci i młodzieży, ale także 

będzie służyła do nauki przepisów ruchu drogowego. 

-

-

mówi 
. -

-

-

mówi 
, zastępca pre-

zydenta -

W  otwarciu tego obiektu uczestniczyła 
również m.in.  Danuta Czernewska, dy-
rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 (SP nr 8) oraz wykonawca – Zakład 
Usług Komunalnych sp. z  o.o. w  Wejhe-
rowie.
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Inwestycje drogowe 

 Węzeł Integracyjny Wejherowo 
(Kwiatowa) 

 Ul. Karnowskiego wraz z budową ron-
da na skrzyżowaniu ulicy Karnowskie-
go i Przemysłowej

 Utwardzenie ulic płytami drogowymi 
wraz z chodnikami: ul. Pogodna, część 
ulicy Południowej, Gryfa Pomorskiego 
i ul. Waśkowskiego

 Doświetlenia przejść dla pieszych, 
m.in. w ul. Słonecznej oraz ul. Norwida.

 Współfinansowanie wraz z  powia-
tem wejherowskim budowy ronda na 
skrzyżowaniu ulicy 12 Marca i  Sikor-
skiego

 Ul. Krofeya i  rondo na skrzyżowaniu 
ulicy Chopina, Nadrzeczna i  Starom-
łyńska – rozliczenie finansowe

 Wykupy i  odszkodowania za grunty, 
m.in. pod drogi.

Inne inwestycje

 Hala sportowa przy Szkole Podstawo-
wej nr 5 wraz z  zagospodarowaniem 
terenu wokół szkoły

 Modernizacja budynku szkoły na cele 
wychowania przedszkolnego w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym nr 2

 Cmentarz komunalny
 W  ramach Rewitalizacji Śródmieścia 

Wejherowa wykonano: 
– ostatni odcinek ciągu pieszego 

wzdłuż ulicy Sobieskiego,
– ciąg pieszo-jezdny łączący 

ul. Dworcową z ul. Spacerową,
– Park Cedron, zagospodarowanie 

terenu pomiędzy ul. Wałową a rze-
ką Cedron

– zmodernizowano fontannę na wej-
herowskim rynku. 

 Plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna 
na placu za Hotelem Bliza

 Remont nawierzchni ze sztucznej tra-
wy boiska „Jamajka”    przy ul.  Kocha-
nowskiego

 Dofinansowania na prace związane 
z  poprawą stanu technicznego i  este-
tycznego zabytków 

 Dotacje na wymianę starych pieców 
na  proekologiczne systemy grzew-
cze dla wspólnot mieszkaniowych, 
ponadto w ramach współpracy z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku podpisano 51 umów na li-
kwidację pieców i  instalację proeko-
logicznego ogrzewania

 Remonty w  budynkach i  mieszka-
niach komunalnych, w  tym komplek-
sowa termomodernizacja budynków 
oraz wymiana ogrzewania.

Dokumentacja projektowa  

dla kolejnych inwestycji:

 Budowa połączenia ul. Strzeleckiej 
z ul. Sucharskiego

 Budowa ul. Łęgowskiego
 Przebudowa układu drogowego 

Oś. Przyjaźni – ul. Sobieskiego – ul. In-
walidów Wojennych

 Budowa ul. Budowlanych 
 Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego 

(koło szpitala)
 Przebudowa ul. Zamkowej wraz z par-

kingiem
 Połączenie ul. Reformatów z ul. 12 Marca 
 Budowa ciągu pieszo – rowerowego 

wzdłuż rzeki Cedron
 Przebudowa ul. Hallera
 Przebudowa ul. Kopernika  
 Zagospodarowania terenu pomiędzy 

ul. Strzelecką a ul. Kalwaryjską
 Zagospodarowania terenu pomiędzy 

ul. Kopernika a ul. Dworcową
 Rewitalizacją Parku Kaszubskiego
 Przebudowa kanalizacji deszczowej 

z elementami małej retencji
 Prace projektowe „Wodnych Ogro-

dów” oraz wieży widokowej wraz 
z kolejką linową.

Wejherowski Budżet Obywatelski 

 Wybudowano świetlicę osiedlową 
przy ul. Mostnika z zapleczem gospo-
darczo-sportowym 

 Powstał teren rekreacyjny przy wia-
cie piknikowej na Osiedlu Fenikow-
skiego  (boisko do  piłki nożnej o  na-
wierzchni trawiastej, piłkochwyty, 
park linowy) 

 Zrealizowano projekty nieinwesty-
cyjne: „Umiem pływać” nauka pły-
wania dla dzieci i młodzieży w wieku 
7-15 lat mieszkających w  Wejhe-
rowie, Dziecięca Wejherowska 
Liga Piłki Nożnej WLPN Kids 2019, 
Sterylizacje Kotek i  Suk Właściciel-
skich, Festyn dla małych i dużych na 
sportowo, Pierwsza pomoc dla każ-
dego.

Oświata 

71.018.704 zł – tyle wyniosły wydatki na 
oświatę w 2019 roku, co stanowi 27,5% 
całości wydatków budżetowych miasta.

Pomoc społeczna

Budżet MOPS w  roku 2019 wyno-
sił 84.572.358 zł, z  czego: na zadania 
zlecone, powierzone oraz realizację 
projektów ze środków unijnych wyda-
no 76.469.802 zł, na zadania własne 
- 8.102.556 zł.

Wydarzenia kulturalne i rozrywkowe

 W 2019 r. w wydarzeniach artystycz-
nych organizowanych przez Wej-
herowskie Centrum Kultury w  Fil-
harmonii Kaszubskiej wzięło udział 
180.266 osób.

 W  Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w  Wejherowie zarejestrowano 
6.580 czytelników, w tym 6.143 czytel-
ników wypożyczających książki na ze-
wnątrz, udzielono 118.175 wypożyczeń. 

Rok 2019 w Wejherowie to wiele imprez 
o  charakterze kulturalno-rozrywkowym. 
Mieszkańcy uczestniczyli w  cyklicznych 
wydarzeniach festiwalowych, jak m.in.: 
Open Air Rock Festival, Laddies Jazz Festi-
val, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 
Ogólnopolski Festiwal Pieśni o  Morzu, 
Festiwal Przygody Wanoga, Wejherowski 
Konkurs Literacki „Powiew Weny”. Gościli-
śmy ponownie Fanów Gwiezdnych Wojen 
podczas Zlotu Forcecon.
Nie zapominamy o  corocznych wyda-
rzeniach plenerowych dla mieszkańców. 
W ubiegłym roku odbyły się m.in. Urodzi-
ny Miasta – Dzień Jakuba, Wejogranie, 
Potańcówka Miejska, Noc Muzeów, Dzień 
Dziecka w Parku Majkowskiego, koncerty 
wakacyjne, Kino Pod Gwiazdami, Stragany 
Art na Wałowej, rekonstrukcje historycz-
ne oraz obchody Święta Niepodległości 
11 listopada, Mikołajki na rynku, Jarmark 
Bożenarodzeniowy oraz Sylwester w par-
ku. Wspieraliśmy również projekt Verba 
Sacra i Misterium Męki Pańskiej na Kalwa-
rii Wejherowskiej. 

Imprezy sportowo-rekreacyjne

W  Wejherowie w  2019 r. mieszkańcy byli 
aktywni m.in. podczas kolejnej akcji „Wejhe-
rowo biega”, w Pucharze Polski Nordic Wal-
king i Wejher Cross Games. Gościliśmy róż-
ne wydarzenia sportowe, np. Wejherowską 
Nocy Basketu i Streetball Małego Trójmia-
sta Kaszubskiego, a także strongmenów na 
rynku. Na wejherowskich kortach rozgry-
wano mistrzostwa tenisowe. Kibicowali-
śmy wejherowskim Tytanom w I Lidze Piłki 
Ręcznej Mężczyzn i  piłkarzom II-ligowego 
Gryfa. Mieszkańcy sportowo rywalizowali 
m.in. w  Wejherowskiej Lidze Piłki Nożnej. 
Miasto wspierało finansowo kluby i stowa-
rzyszenia sportowe, podobnie jak stowa-
rzyszenia kulturalno-społeczne.

-
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-
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-
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Jak informuje dyrektor wejherowskiej 
biblioteki Ewelina Magdziarczyk-Pleba-
nek to kolejna z odsłon teatrologii, którą 
biblioteka prowadzi w  trybie zdalnym 
wspólnie z  grupą teatralną „Srebrna 
Nitka” SWUTW. Wcześniej w  tej formie 
został spopularyzowany wiersz Bogny 
Zubrzyckiej.   Filmik jest odpowiedzią 
na nominację Biblioteki Sopockiej w ak-
cji #kochanowskichallenge zapocząt-

kowanej z  okazji 490. rocznicy urodzin 
Jana Kochanowskiego przez Bibliotekę 
Publiczną w Piasecznie oraz jedną z form 
popularyzacji utworów Mistrza z  Czar-
nolasu przez wejherowską bibliotekę.
W wejherowskim filmiku występują słu-
chacze Stowarzyszenia Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku:  Bożena 
Krywald, Kazimierz Wójcik, Krystyna 

Bolc, Teresa Malinowska, Alina Mazur-
kiewicz-Sychowska, Elżbieta Kilikowska 
(na  zdjęciu ze  stopklatki), Wanda Kan-
tecka, Bogdan Krawczyk i Beata Myszka. 
Montaż: Krzysztof Powałka.
Do dalszej zabawy literackiej wejherow-
ska biblioteka nominowała MBP w  Lę-
borku, Bibliotekę Szkolną Piątka oraz Bi-
bliotekę PZS3.

Radni podczas sesji w dniu 16 czerwca udzielili prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi absolutorium 

za 2019 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych, 4 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Radni 

udzieli prezydentowi również wotum zaufania: 16 za, 3 przeciw, 1 osoba wstrzymał się od głosu. Wotum zaufania 

to nowość wprowadzona od zeszłego roku przez przepisy. Sesja odbyła się z zachowaniem szczególnych środków 

ostrożności z uwagi na pandemię koronawirusa. 

Krzysztof Hildebrandt

prezydent Wejherowa

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie wspólnie z grupą teatralną „Srebrna 

Nitka” Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

przygotowały filmik na podstawie fraszki Jana Kochanowskiego „Na zdrowie”. 

Nie przypadkowo temat zdrowia w okresie pandemii koronawirusa nabrał 

wyjątkowego znaczenia.
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Rozpoczęło się finałowe głosowanie 
w XXIV edycji ogólnopolskiego plebiscy-
tu internetowego na  najpopularniejsze 
budowy i modernizacje w Polsce. Wśród 
kilkudziesięciu finalistów znalazła się 
„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 5 w Wejherowie”. Głosy 
można oddawać do 3 sierpnia na stronie 
organizatora: modernizacjaroku.org.pl.

– -

 
– podkreślił  prezes Oddziału Pomor-
skiego SDW Bernard Skorowski, który 
wręczył odznaczenie i  poinformował, 
że  zostało ono przyznane Prezydento-
wi na  wniosek Oddziału Pomorskiego 
uchwałą Zarządu Głównego SDW w Ło-
dzi. Prezydent Krzysztof Hildebrandt 
otrzymał również dyplom uznania pod-

pisany przez Zarząd Oddziału 
Pomorskiego SDW, Wejhe-
rowską Wspólnotę Pokoleń 

– Muzeum Solidarności, Związek Soli-
darności Polskich Kombatantów – Koło 
i  Region Pomorski oraz  Koło Emerytów 
i Rencistów Solidarność Wejherowo.

-

-

-

 – powiedział pre-
zydent  dodając, 
że wejherowianie bardzo cenią przywią-
zanie do morza i do historii. 
– -

-

-

-

du – mówił 

Decyzja o przywróceniu opłat w Wejhero-
wie wynika z wprowadzenia kolejnego etapu 
znoszenia obstrzeń związanych z  ogłosze-
niem epidemii i wprowadzeniem ograniczeń 
związanych z walką z COVID-19.

-

-

mówi Beata 

, zastępca prezydenta Wej-
herowa.

-

-

Błękitny Krzyż Zasługi przyznany 

przez Zarząd Główny Stowarzyszenia 

Dzieci Wojny otrzymał Prezydent 

Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

– Wysoko cenimy patriotyczną 

postawę Prezydenta Wejherowa, 

który jako gospodarz miasta 

bardzo przychylnym okiem patrzy 

na stowarzyszenia społeczne, w tym 

kombatanckie – mówiła Renata 

Krystoszek. 

Od  1 czerwca 2020 roku w Wejherowie przywrócone zostały opłaty 

za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania. Pobór opłat na parkingach 

administrowanych przez Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, 

ze względu na epidemię koronawirusa, zawieszony był od 16 marca.

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca uru-
chamiania fontann, gdyż aerozol wodno-po-
wietrzny może być dodatkowym nośnikiem 
dla cząstek wirusa:
„W związku z trwającą epidemią koronawi-
rusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 
COVID-19, jak również dynamiczną sytu-
acją w zakresie ogłaszania kolejnych etapów 
znoszenia ograniczeń oraz zbliżającą się 
korzystną aurą pogodową uprzejmie infor-
muję, iż nie zaleca się uruchamiania fontann, 
ulicznych instalacji wodnych z wyrzucanymi 
na wysokość kilku metrów strumieniami 
wodnymi (fontanny typu „dry plaza”) lub in-
nych tego typu obiektów z uwagi na fakt, iż 
aerozol wodno-powietrzny może być dodat-
kowym nośnikiem dla cząsteczek wirusa”
– 

-

-

-

 – mówi , 
zastępca prezydenta Wejherowa. – -

. 

-
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W 2020 roku obchodzimy 30 lat demokra-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

, 
prezydent Wejherowa
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Ścieżka pieszo-rowerowa nad 
Cedronem od ul. Rzeźnickiej
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Niestety, tegoroczne miejskie obchody 
z powodu pandemii koronawirusa, a tak-
że wprowadzonych zakazów i obostrzeń, 
nie mogły odbyć się w tradycyjny sposób. 
Dlatego przy Filharmonii Kaszubskiej 
Dzień Dziecka naszym milusińskim umi-
lała grupa cyrkowa Mosaic z Trójmiasta.

Dzień Dziecka to jedno 

z najważniejszych świąt dla 

każdego malucha. Pamiętając 

o najmłodszych mieszkańcach 

miasta, prezydent Wejherowa 

Krzysztof Hildebrandt wspólnie 

z Wejherowskim Centrum 

Kultury przygotował dla naszych 

milusińskich atrakcje także 

i w tym roku.

Wejherowo razem z Gdynią, Gdańskiem 
i Tczewem, jako jeden z 11 europejskich 
regionów skorzysta ze wsparcia Project 
Development Assistance (PDA) - kom-
pleksowego doradztwa dotyczącego 
koncepcji wdrożenia pojazdów wodoro-
wych w  komunikacji miejskiej. Wniosek 
o  wsparcie PDA został przygotowany 
przez konsorcjum samorządów przy 
współpracy przedstawicieli Grupy LO-
TOS, członków Klastra Wodorowego 
– sygnatariusza Pomorskiej Doliny Wo-
dorowej.
Wstępna koncepcja wdrożenia wodo-
ru w  regionie pomorskim opiera się na 
założeniu wykorzystania autobusów 

zasilanych wodorowymi ogniwami pali-
wowymi w komunikacji miejskiej oraz na 
wykorzystaniu wodoru produkowanego 
przez Grupę LOTOS w  ramach realizo-
wanego projektu PURE H2. W  pierw-
szym etapie założono wprowadzenie do 
taboru 10 – 15 autobusów zasilanych 
wodorem, a w drugim kolejnych 41 auto-
busów w Gdańsku, Gdyni, Tczewie i Wej-
herowie. 
Zastępca Prezydenta Miasta Wejhero-
wa Beata Rutkiewicz potwierdza - zero-
emisyjne pojazdy dla całego transportu 
komunalnego są pożądanym rozwiąza-
niem dla wkładu w ochronę środowiska 
i przyczynią się do wzrostu gospodarcze-

go. Zastosowanie do napędu silników pa-
liwa, które nie jest uzależnione od rynku 
ropy naftowej to epokowe wyzwanie. 
Zdajemy sobie sprawę ze skali kosztów 
i  dlatego cieszy mnie fakt, że wypowie-
dzą się w  tej kwestii również specjaliści 
innych państw. Celujemy w lobby nafto-
we – na początku będzie ciężko, ale zdro-
wie człowieka jest najważniejsze.
W  ramach koncepcji Pomorskiej Doliny 
Wodorowej rozważane jest również wy-
korzystanie wodoru z instalacji PURE H2 
dla potrzeb regionalnych pociągów i ma-
łych morskich promów pasażerskich na 
linii Gdańsk, Gdynia - Hel.
Projekt PDA będzie realizowany we 
współpracy z  doświadczonymi dorad-
cami w  zakresie wdrażania technologii 
wodorowych w  krajach, w  których pali-
wo wodorowe jest już stosowane na sze-
roką skalę. Konsultanci będą odpowia-
dali za dopracowanie koncepcji tak aby 
odpowiadała najlepszym światowym 
praktykom i  mogła być wykorzystana 
w  aplikowaniu o  środki unijne na zakup 
infrastruktury i  autobusów zasilanych 
wodorem.
Wsparcie jest udzielane w  ramach pro-
gramu FCH Regions finansowanego 
przez FCH JU (Fuel Cells And Hydrogen 
Joint Undertaking - Wspólne przedsię-
wzięcie na rzecz ogniw paliwowych i wo-
doru). To działająca na zasadach partner-
stwa publiczno-prywatnego inicjatywa 
mająca na celu wspieranie badań, roz-
woju technologicznego i  wdrożeń tech-
nologii wodorowych i ogniw paliwowych 
w Europie. Głównymi partnerami przed-
sięwzięcia są: Komisja Europejska, part-
nerzy przemysłowi zrzeszeni w  Hydro-
gen Europe oraz środowisko badawcze 
zrzeszone w Hydrogen Europe Research.

 dla 

Miasto Wejherowo zostało beneficjentem programu FCH Regions 

EU, wspierającego wdrażanie wodoru w transporcie i energetyce 

w krajach Unii Europejskiej. W ramach niego skorzysta z 

kompleksowego doradztwa, dotyczącego wdrażania ekologicznych 

pojazdów wodorowych, które nie emitują szkodliwych spalin do 

taboru komunikacji miejskiej MZK.
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Konkurs każdego roku pozwala docenić 
najpiękniejsze wejherowskie balkony, 
ogrody i ogródki działkowe. Organizo-
wany jest w trzech kategoriach: balkony, 
okna w  domach jedno- i  wielorodzin-
nych; ogrody przydomowe oraz  ogrody 
działkowe. 

Ze względu na panującą epidemię koro-
nawirusa, tegoroczna edycja przepro-
wadzona zostanie w zmienionej formule. 
Konkurs zostanie przeprowadzony bez 
wizyty komisji, na podstawie nadesła-

nych fotografii, a informacja o przyzna-
niu nagrody  zostanie przekazana pocztą. 
Każdy zgłaszany obiekt do konkursu 
musi być sfotografowany przez właści-
ciela – należy przesłać tegoroczne foto-
grafie – maksymalnie 5 szt. dla kategorii 
balkony, okna w domach jedno – i wielo-
rodzinnych lub 10 szt. dla kategorii ogro-
dy przydomowe i ogrodów działkowych. 
Zdjęcia powinny przedstawiać całą aran-
żację balkonu, rabaty lub ogrodu, tak aby 
pokazać obiekt w pełnej okazałości, a nie 
tylko pojedyncze kwiaty czy elementy 
dekoracyjne. Zdjęcie takiego elementu 

może znaleźć się jako uzupełnienie do 
zgłoszenia – maksymalnie 1-2 zdjęcia. 
Zgłoszenia należy przekazać drogą ma-
ilową: ochrona.srodowiska@um.wej-

herowo.pl w tytule: „Konkurs ogrody, 
balkony 2020” lub na skrzynkę podaw-
czą Urzędu Miejskiego w Wejherowie, 
ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo do 
dnia 31 lipca 2020 r. 
Do 31 sierpnia 2020 r. komisja wyłoni 
spośród zgłoszonych ofert konkurso-
wych, po trzy miejsca w każdej kategorii, 
za których zdobycie zostaną przyznane 
nagrody pieniężne. 

W  roczniku znajdziemy wiele intere-
sujących publikacji o  działalności Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w  Wejhero-
wie, Muzeum Piśmiennictwa i  Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w  Wejherowie, 
Państwowej Szkoły Muzycznej I  stop-
nia w  Wejherowie oraz  Wejherowskie-
go Centrum Kultury-Filharmonii Ka-
szubskiej. W  skład redakcji wchodzili: 
Henryk Połchowski – redaktor naczel-
ny oraz  Iwona Block (MBP), Zuzanna 
Szwedek-Kwiecińska (MPiMK-P), Beata 
Felczkowska (PSM) i Adam Szulc (WCK).
Oprócz wyżej wymienionych autorami 
zamieszczonych artykułów byli: Arkady 
Saulski, Danuta Lowenau, Daniej Odija, 

Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, Gra-
żyna Dettlaff, Ewelina Roszman, Sylwia 
Jawień, Paulina Melcer, Bogna Zubrzyc-
ka, Józefina Opczyńska, Tomasz Fopke, 
Gabriela Lisius, Barbara Borzyszkowska, 
Bogusława Cirocka, Dorota Muża-Szlas 
i  Jolanta Rożyńska. W  roczniku zostało 
zamieszczonych wiele zdjęć czarno-bia-
łych i  kolorowych ciekawie ilustrujących 
wydarzenia kulturalne i  artystyczne. Ca-
łość uświetnił swoimi zabawnymi ilustra-
cjami wejherowski grafik i  rysownik To-
masz Mering, autor m.in. wielu komiksów.   
– 

-

-

-

-

-

bliotece – mówi -

k, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.
Dodajmy, że biblioteka była w tym roku 
głównym wydawcą Wejherowskiego 
Rocznika Kulturalnego 2019 w  imieniu 
czwórporozumienia, które tworzą Miej-
ska Biblioteka Publiczna im.  Aleksandra 
Majkowskiego w  Wejherowie, Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury-Filharmo-
nia Kaszubska, Muzeum Piśmiennictwa 
i  Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w  Wej-
herowie oraz  Państwowa Szkoła Mu-
zyczna I  stopnia im.  Fryderyka Chopina 
w Wejherowie.
Książka ukazała się w  Wydawnictwie 
REGION w  Gdyni w  nakładzie 200 eg-
zemplarzy. Projekt okładki opracował 
Jarosław Ellwart. Skład komputerowy 
dzieląc się swoim doświadczeniem re-
daktorskim wykonał Grzegorz Szczepa-
niak, zaś korektę języka kaszubskiego 
wykonał Roman Drzeżdżon. Zapraszamy 
do  lektury rocznika, na  który składa się 
bardzo bogaty plon artykułów i informa-
cji, kalendarium wydarzeń oraz  ponad 
tysięczny indeks nazwisk.

Dzięki czwórporozumieniu wejherowskich instytucji 

kultury ukazało się już szóste wydanie Wejherowskiego 

Rocznika Kulturalnego, tym razem za 2019 rok.

Miłośnicy kwiatów i pasjonaci uprawiania ogrodów będą mieli okazję pochwalić się swoimi zielonymi 

balkonami i pięknymi ogródkami. Prezydent Miasta Wejherowa już po raz dwudziesty trzeci 

ogłosił „Konkurs na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon, okno lub ogród na terenie Miasta 

Wejherowa”. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2020 r. 
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Początkowo warsztaty z  młodzieżą 
miały odbyć się „tradycyjnie” – zajęcia 
w  pracowni komputerowej, a  następnie 
testowanie w terenie gry opartej na „Bal-
ladynie” Juliusza Słowackiego.

-

-

 – opowiada -

, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Wynikime warsztatów są trzy, prototy-
powe, gry mobilne: „Kto wygra: Alina czy 
Balladyna?”, „Wielkie śledztwo” i  „Balla-
dyna: The Kirkor Edition”. Teraz zostaną 
one przetestowane przez pozostałych 
uczniów. Ponadto, na  ich podstawie 
zostanie stworzona jedna, główna gra 
mobilna, którą każdy będzie miał oka-
zję sprawdzić. Jej premiera odbędzie się 
we wrześniu podczas Narodowego Czy-

tania, którego lekturą w  tym roku jest 
właśnie „Balladyna”.
W  zależności od  sytuacji epidemiolo-
gicznej, gra będzie miała formułę w peł-
ni mobilną, w której uczestnicy będą się 
poruszać po Wejherowie, lub „domową”, 
z  której będzie można skorzystać, nie 
wychodząc z domu.
Projekt dofinansowano ze  środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z  Funduszu Promocji 
Kultury.

W  ramach prowadzonych zajęć online 
Dziecięcego Teatru Tańca oraz  Teatru 
Tańca Sarasvati Airdance instruktorka 
Sangmo Borysiewicz pracowała nad  tą 
formą realizacji wspólnie z uczestnikami 
i rodzicami od ponad 1,5 miesiąca. Zdal-
nie instruowała, omawiała szczegóły 
oraz pracowała nad choreografią. Każdy 
uczestnik filmowany był indywidualnie 
w domu czy też w plenerze przez rodzi-
ców, z  zachowaniem wyznaczonych za-
sad bezpieczeństwa.
Spektakl „Matka Ziemia” to  swoistego 
rodzaju manifest. Głos Ziemi - upomnie-

nie człowieka, wołanie o pomoc. Twórcy 
chcą uwrażliwić odbiorców na  otacza-
jącą nas naturę i  jej degradację. Przypo-
mnieć, jak ważne jest jej poszanowanie 
i życie w zgodzie z nim. Pokazać piękno, 
bezkres i wszechmoc. Wskazać również, 
do  czego może doprowadzić nieodpo-
wiedzialne działanie człowieka – jak bar-
dzo potrafi zmienić środowisko, pozosta-
wiając po sobie ogromne zniszczenia.
Spektakl w  reżyserii Sangmo Borysie-
wicz powstał we współpracy sekcji pro-
wadzonych przez Wejherowskie Cen-
trum Kultury – Teatru Tańca Sarasvati 

oraz Studia Jogi i Baletu w leśnym Cen-
trum koło Krakowa, a także Sangter Fo-
undation. Czas trwania: 17 minut.

Miejska Biblioteka Publiczna 

w Wejherowie we współpracy 

z firmą szkoleniową zorganizowała 

projekt „Smart_lektury”, dzięki 

któremu uczniowie klas ósmych 

Szkoły Podstawowej nr 11 

w Wejherowie, bez wychodzenia 

z domu, mogli stać się projektantami 

gry mobilnej. 

W związku z obecną 

sytuacją, która 

uniemożliwia 

tradycyjny sposób 

pracy nad spektaklem, 

proponujemy nową, krótką 

formę teatralną, która 

jest zgodna z wszystkimi 

obowiązującymi 

obostrzeniami: spektakl 

w formie online pt. „Matka 

Ziemia”, który od 1 czerwca 

br. można oglądać 

na stronie: wck.org.pl.

spektakl online: 
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– 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. Druk: 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
Anna Lewandowska 

 58 677 71 59 

(w nawiasie – kierownicy)

 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 

 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

Iwona Rogacka tel. 58 677 70 56
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

 58 677 71 41

 58 677 71 25 
( ) 

 58 677 71 31 

 58 677 71 34, 58 677 71 36

 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

( ) 
 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

>

>
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Jak dowiedzieliśmy się w  Komunalnym 
Związku Gmin „Dolina Redy i  Chylonki”, 
wspólnie z  placówkami oświatowymi ze-
brano z terenu ośmiu gmin członkowskich 
Związku zebrano prawie 18,5  tony elek-
troodpadów, 10 ton baterii oraz 9,5  tony 
plastikowych nakrętek, otrzymaliśmy 
242  prace plastyczne wykonane przez 
dzieci oraz 113 fotografii w  ramach kon-
kursu fotograficznego „Na leśnym szlaku”. 

-

-

-

-

-

Wejherowskie szkoły i przedszkola bar-
dzo aktywnie włączają się w  działania 
związane z  ochroną środowiska, czego 
efektem – poza wzrostem świadomo-
ści ekologicznej - są nagrody za udział 
w  konkursach ekologicznych. Wśród 
laureatów indywidualnych nie zabrakło 
uczniów z Wejherowa.

Konkurs „Małe dzieci nie chcą śmieci” 

XXII edycja

 Sara Nagórska, III miejsce w  kat. 
SP klasa I, Szkoła Podstawowa nr 7 
Specjalna z  oddziałami szpitalnymi 
w Szpitalu Specjalistycznym 

 Ksawery Krywald, I  miejsce  w  kat. 
SP klasa II, Szkoła Podstawowa nr 8 
w ZSP nr 2

 Antonina Bolanowska, wyróżnienie 
w  kat. SP klasa III, Społeczna Szkoła 
Podstawowa 

Konkurs Fotograficzny XII edycja

 Tymoteusz Dawidowski, III miejsce 
w kat. SP klasy IV – VI, Szkoła Podsta-
wowa nr 8 w ZSP nr 2

 Oliwia Szpakowicz, III miejsce w  kat. 
SP klasy VII – VIII, Szkoła Podstawo-
wa nr 8 w ZSP nr 2

 Karolina Mielewczyk, I miejsce w kat. 
Szkoły Ponadpodstawowe, Powiato-
wy Zespół Szkół nr 3

 Zofia Bartoszewska, III miejsce w kat. 
Szkoły Ponadpodstawowe, Powiato-
wy Zespół Szkół nr 3

 Dawid Szymichowski, wyróżnienie 
w kat. Szkoły Ponadpodstawowe, Po-
wiatowy Zespół Szkół nr 3

 Karolina Thiel, wyróżnienie w  kat. 
Szkoły Ponadpodstawowe, Powiato-
wy Zespół Szkół nr 4

 Michalina Dąbrowska, wyróżnienie 
w kat. Szkoły Ponadpodstawowe, Po-
wiatowy Zespół Szkół nr 4

Konkurs „Ekspert E.E. czyli w trosce 

o środowisko”

 Igor Gibas, II miejsce w  kategorii 
uczniowskiej, Niepubliczne Przed-
szkole „Słoneczne Przedszkole” 
w Wejherowie

 Piotr Piaseczny, I miejsce w kategorii 
uczniowskiej, Społeczna Szkoła Pod-
stawowa nr 1

 Bartosz Chlechowicz, III miejsce w ka-
tegorii uczniowskiej, Zespół Szkolno 
– Przedszkolny nr 2

W roku szkolnym 2019/2020 szkoły i przedszkola 

z Wejherowa po raz kolejny uczestniczyły w działaniach 

edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska naszego 

regionu. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 

i Chylonki”, którego członkiem jest miasto Wejherowo, 

w minionym roku zapraszał do udziału w warsztatach 

terenowych, konkursach, projektach edukacyjnych oraz 

przekazywał mieszkańcom liczne wydawnictwa dotyczące 

ochrony powietrza, wód i ziemi. 

 ponownie 

Wręczanie nagród odbędzie się 
we wrześniu br. Jest to termin 
orientacyjny, o  ile sytuacja praw-
na i  epidemiologiczna na to po-
zwoli. Szczegóły dotyczące zmian 
w ofercie edukacyjnej Związku do-
stępne są na stronie internetowej  
www.kzg.pl.
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-

Jolanta 

-

-

-

-

-

-

-

Jak zapewnia prezentowana obecnie 
wystawa to  dopiero początek. Za  nią 
będą kolejne, w  tym na  placu Jakuba 
Wejhera i  na słupach reklamowych 
WCK, dlatego Jolanta Rożyńska zachęca 
do  regularnych odwiedzin Filharmonii, 
nawet gdy  nie można zaprosić widzów 
do jej wnętrza. Prezentowane na wysta-
wie prace są dziełem twórców aktywnie 
współpracujących z GKF i zamieszczają-
cych systematycznie w nim swoje publi-
kacje. Autorami miniatur komiksowych 
są: Adam Mateja, Tomasz Mering, Agata 
Plank, Paulina Śliwa, Jan Plata-Prze-
chlewski i Grzegorz Szczepaniak. 

Wszystkie formacje zespołowe, które 
wystąpiły w  tym festiwalu tanecznym 
wytańczyły pierwsze miejsca: Bąbel-
ki – w kategorii jazz do lat 11, Bąbelki 
mini formacja – kategorii modern do lat 
11, Baccara Junior – w  kategorii jazz 
12-15  lat, Baccara – w  kategorii mo-
dern pow. 15 lat oraz Baccara – w kate-
gorii inne formy pow. 15 lat.
W  tańcach indywidualnych najlepiej 
zaprezentowała się Antonina Ber-
man zdobywając 1 miejsce w  katego-
rii modern do  lat 11. Drugie miejsca 
wytańczyli:   Magdalena Gawin i  Kry-
stian Siwieć (inne formy do lat 11, Ania 
Witkowska (inne formy 12-15 lat) 
oraz  duet - Maja Grodzicka i  Paulina 
Szymańska (modern 12-15 lat). Trzecie 
miejsce wytańczyła Ania Witkowska 
(modern 12-15 lat). 
Z  wyróżnieniami powróciły: Julita 
Kołwzan i  Natalia Góralska (inne for-
my do  lat 11), Marta Cilińdź (modern 
do  lat 11), Maja Grodzicka (modern 
12-15 lat), Ania Witkowska (jazz  
12-15 lat).

Wśród mieszkańców Wejherowa i okolic 
z pewnością znajdą się i inni kolekcjone-
rzy, pasjonaci i osoby pozytywnie zakrę-
cone! 
Zespół WCK wierzy, że są osoby, które 
posiadają niepowtarzalne rzeczy. Teraz 
jest znakomita okazja, by zaprezentować 
wystawę własnej, unikatowej kolekcji 

w  Wejherowskim Centrum Kultury 
– Filharmonii Kaszubskiej. 
Czy Wy też coś zbieracie? Pochwalcie się 
swoimi kolekcjami. Pokażcie swoje zbiory! 
Czekamy na Wasze propozycje! Najcie-
kawsze wybierzemy i zaprezentujemy 
mieszkańcom i turystom odwiedzają-
cym nasze miasto!

Mało kto wie, że Filharmonia Kaszubska zbiera wszelkie gadżety 

związane z Hello Kitty. To po tej kolekcji czasami rozpoznają tę 

scenę artyści odwiedzający to miejsce po raz kolejny. Kolekcja cały 

czas się rozrasta i uzupełniana jest o kolejne elementy. 

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres: projekty@wck.org.pl. 
Czekamy z niecierpliwością!

 

Z ciekawą inicjatywą wystawy 

na szybach Filharmonii Kaszubskiej 

pt. „Miniatury Komiksowe” 

wystąpiło Wejherowskie Centrum 

Kultury zapraszając Gdański Klub 

Fantastyki do współpracy w jej 

zorganizowaniu. Od 19 maja 

do 3 czerwca br. na zewnętrznych 

szybach tego obiektu  możnabyło  

podziwiać rysunki cenionych 

autorów komiksów z Trójmiasta 

i Wejherowa.  

Znakomicie zaprezentowała 

młodzież z sekcji tanecznych 

Wejherowskiego Centrum Kultury 

prowadzona przez Elżbietę Czeszejko 

podczas I Ogólnopolskiego Festiwal 

Tańca „Białobrzeski E - dance 

show” zdobywając wiele nagród 

indywidualnych i zespołowych 

w kategoriach:jazz, modern i inne 

formy. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym, a  szczególnie Elżbie-
cie Czeszejko, której podopieczni nie 
po raz pierwszy tak znakomicie zapre-
zentowali się na  festiwalu tanecznym 
potwierdzając po  raz kolejny bardzo 
wysoki poziom tańca w  sekcjach Wej-
herowskiego Centrum Kultury. 
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