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Wejherowo 30 lat temu a dziś – w obiektywie mieszkańców 

W bieżącym numerze zamieszczamy dwa zdjęcia Pana Krystiana, który sfotografował fragment ulicy Śmiechowskiej przed skrzy-
żowaniem z ulicą Wniebowstąpienia. Ukazana na zdjęciach zmiana jaka zaszła na tym odcinku ulicy jest ogromna i robi wrażenie. 
Wyrażamy wdzięczność i uznanie autorowi, że udało mu się tak znakomicie pokazać tę przemianę. 

Zabawa fotograficzna „30 lat temu 
a dziś” wywołała zainteresowanie 
wśród wejherowian. Jej efektem 
są zdjęcia nadesłane przez 
mieszkańców obrazujące fragment 
miasta sprzed wielu lat i wobecnie. 
Zdaniem organizatorów akcja 
spełniła swój cel, pokazała bowiem 
zmiany jakie w tym okresie 
zaszły w najbliższym otoczeniu 
mieszkańców.

Inwestycja drogowa obejmuje budowę 
nowej jezdni, chodników i ścieżki rowero-
wej wraz z  towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną na odcinku od ronda ul. Chmie-
lewskiego i  ul. Asnyka do  ul. Orzeszkowej 
w Wejherowie. 
Jak informuje zastępca prezydenta Beata 
Rutkiewicz, inwestycja otrzymała dofi-
nansowanie z  rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych. Dofinansowanie z  Fun-
duszu Dróg Samorządowych wyniesie 50% 
kosztów kwalifikowanych, które obejmą 
m.in.  branżę drogową, kanalizację desz-
czową, oświetlenie, czy też branżę mosto-
wą – przepusty, zieleń i małą architekturę. 
W kosztach realizacji zadania partycypuje 
również Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, które zapłaci 
za wykonaną sieć wodociągową i kanaliza-
cję sanitarną. Natomiast Okręgowe Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka 
z  o.o. ze  środków własnych wykona prze-
budowę sieci ciepłowniczej na  odcinku 
ul. Gryfa Pomorskiego.

Aspekt społeczny i koordynacja działań
Realizacja tej inwestycji wymaga koordy-
nacji i   wspólnych działań z  prywatnymi 
właścicielami działek położonych w  tych 
ulicach, co związane jest budową podziem-
nej i  nadziemnej infrastruktury.  Chodzi 

o to, aby w przyszłości nowych ulic wybu-
dowanych wspólnym wysiłkiem i  dużym 
kosztem podatników, nie niszczyć budową 
np. przyłączy do okolicznych działek, które 
można wykonać wcześniej. Dlatego miasto 
apeluje do właścicieli o zainteresowanie się 
sprawą i realizację swoich zamierzeń. Pra-
ce koordynuje Wydział Inwestycji i Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie. 
Należy pamiętać, że po wybudowaniu ulic 
Necla i  Gryfa Pomorskiego na  odcinku 
od ronda z ul. Chmielewskiego i ul. Asnyka 
do  ul. Orzeszkowej, wejście w  nowo wy-
budowane ulice i wykonanie np. przyłącza 
będzie trudne z uwagi na konieczność do-
stosowanie się do  nowej infrastruktury 
i  zdecydowanie droższe, choćby z  uwagi 

na  koszty odtworzenia nawierzchni ulicy 
i jej otoczenia w wysokim standardzie wy-
konania.

Wiele korzyści dla mieszkańców
Z  rychłej budowy ul.  Necla i  ul. Gryfa Po-
morskiego nie kryją satysfakcji wejherow-
scy radni ze Śmiechowa – Jacewk Gafka, 
Mariusz Łupina, Henryk Kanczkowski 
i  Tomir Ponka, którzy podkreślają, że  bę-
dzie to  nie tylko jedna z  większych inwe-
stycji drogowych w  najbliższym czasie, 
ale również jedna z ważniejszych z punktu 
widzenia mieszkańców, która  poprawi bez-
pieczeństwa ruchu oraz zwiększenie kom-
fortu jazdy. To również namacalny dowód 
bardzo dobrej współpracy Prezydenta Miasta 
Krzysztof Hildebrandt z Radą Miasta. 

Wkrótce rozpocznie się budowa 
ul. Necla i Gryfa Pomorskiego

Już wkrótce rozpocznie się bu-
dowa ulic Necla i Gryfa Pomor-
skiego, których realizacja przewi-
dziana jest przez miasto na lata 
2020-2023. To długo wyczekiwa-
na przez mieszkańców inwestycja. 
Aktualnie trwają przygotowania 
do tej budowy. 

W Ratuszu odbyło się spotkanie dotyczące przygotowań do budowy ulic Necla i Gryfa Pomorskiego.  
W spotkaniu uczestniczyli zastępcy prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz oraz 
radni z dzielnicy Śmiechowo, którzy zabiegali o realizację inwestycji: Mariusz Łupina, Jacek Gafka, Henryk 
Kanczkowski i Tomir Ponka. Celem spotkania było omówienie stanu zaawansowania przygotowań. Radni 
interesowali się także pomocą, którą mogą udzielić na etapie realizacji prac np. w kontaktach z mieszkańcami. 
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Jak informuje zastępca prezydenta Be-
ata Rutkiewicz roboty budowlane wy-
konywane są zgodnie z harmonogramem 
i pomimo stanu epidemii wprowadzone-
go w  Polsce w  związku z  COVID-19 nie 
ma – na chwilę obecną – większych za-
grożeń przebiegu robót i terminu zakoń-
czenia prac. Od lutego br. postęp prac 
jest bardzo widoczny. Wszystko wskazu-
je na to, że mieszkańcy będą mogli prze-
jechać tym tunelem jeszcze pod koniec 
tego roku. 
Przypomnijmy, że przedmiotem tej 
największej inwestycja miejskiej ostat-
nich lat jest budowa układu drogowego 
z  tunelem pod torami kolejowymi oraz 
miejsc postojowych w  ramach Węzła 
Integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa). 
Na realizację zadania władze Wejhero-
wa pozyskały środki unijne. Inwestycja 
odbywa się w  sąsiedztwie dworca kole-
jowego w  Wejherowie, a  jej celem jest 
usprawnienie ruchu drogowego oraz 
połączenie transportu indywidualnego 
ze środkami transportu zbiorowego. 
Dotychczas wykonano m.in. układ dro-
gowy przed dworcem PKP i  duży par-
king wielofunkcyjny pomiędzy drogą 
krajową nr 6 a torami PKP przy dworcu 
wraz z infrastrukturą podziemną i towa-
rzyszącą, jak ciągi komunikacji pieszej 
i rowerowej, sieć kanalizacji deszczowej, 
sanitarnej, wodociągowej i  gazowej, sy-
gnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne, 
monitoring, a także zejścia i windy do ist-
niejącego tunelu pieszego przy dworcu.

Autobusy Miejskiego Zakładu Komuni-
kacji należą do  najnowocześniejszych 
w Polsce. Spełniają nie tylko ekologiczne 
normy, ale  posiadają także innowacyjne 
rozwiązania, w  tym m.in.  czytniki elek-
troniczne kart, nagłośnienie, monitoring, 
klimatyzacje, czy choćby system samo-
gaszenia. Są w  pełni przystosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
– Jest to kolejny autobus, który posiada 
system pokładowy biletu elektronicznego 
już trzeciej generacji. Obecnie jesteśmy 
na etapie przygotowań do uiszczania opła-
ty kartą płatniczą oraz korzystania biletów 
z funkcją QR kodu – mówi Krzysztof Na-

lewajko, zastępca ds. eksploatacji i infor-
matyki MZK Wejherowo.
Przypomnijmy, że  wejherowska spółka 
kursuje nie tylko na terenie Wejherowa, 
ale też sąsiednich gmin jak: Reda, Luzino 
czy chociażby gmina Wejherowo. Rocz-
nie wejherowskie MZK obsługuje ponad 
6 mln pasażerów.
– W dobie kryzysu, gdy gminy i spółki ko-
munalne zmagają się z różnego rodzaju 
trudnościami, to w wejherowskim MZK wi-
dzimy rozwój. Dlatego cieszy nas to, że jest 
też ciągła dbałość o pasażerów – podkre-
śliła Beata Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta miasta Wejherowa.
Poświęcenia autobusu dokonał ks. Tade-
usz Reszka w  obecności zarządu spółki, 
pracowników oraz zastępców prezyden-
ta Wejherowa: Beaty Rutkiewicz i Arka-
diusza Kraszkiewicza.

Przebicie tunelu 
na Węźle 
Wejherowo-
Kwiatowa
Budowa tunelu na Węźle 
Wejherowo-Kwiatowa jest 
na zaawansowanym etapie 
realizacji robót budowlanych. 
Wykonawca wykonał wykop 
otwarty z zabezpieczeniem ścian 
pod torowiskiem kolejowym, 
część konstrukcji  i widoczne 
jest już przebicie tunelu. Do 
wykonania został ostatni etap 
pełnej konstrukcji obiektu. 

Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji 
w Wejherowie wzbogacił się o kolejny 
nowoczesny pojazd marki Solaris. 
Nowy autobus stanowi już 44 nabytek 
wejherowskiej spółki. W uroczystym 
przekazaniu autobusu do publicznego 
użytkowania uczestniczyli 
m.in. zastępcy prezydenta Wejherowa 
– Beata Rutkiewicz i Arkadiusz 
Kraszkiewicz.

Kolejny nowy autobus na liniach MZK Wejherowo

W  drugiej turze swój głos zdecydowało 
się oddać w  sumie 24  008 mieszkańców 
(68,76 proc. osób uprawnionych do  gło-
sowania), czyli o  1216 więcej osób niż 
dwa tygodnie temu. Największym popar-
ciem wśród wyborców w naszym mieście 
cieszył się ponownie Rafał Trzaskowski, 
który tym razem otrzymał 14 027 głosów 

(58,43 proc.). Na Andrzeja Dudę zagłosowa-
ło zaś 9 981 wejherowian, czyli 41,57 proc. 
wszystkich głosujących. Przypomnijmy, że 
w  Andrzej Duda ubiegając się ponownie 
o stanowisko Prezydenta RP uzyskał w dru-
giej turze poparcie 51,03% wyborców, a Ra-
fał Trzaskowski 48,97%. Frekwencja wybor-
cza w skali kraju wyniosła 68,18%.

Wybory Prezydenta RP 2020. 
Wyniki drugiej tury w Wejherowie
Rekordowe 69 procent sięgnęła frekwencja w stolicy powiatu wejherowskiego 
podczas niedzielnych wyborów prezydenckich. Drugą turę wyborów 
w Grodzie Wejhera, podobnie jak i pierwszą, wygrał Rafał Trzaskowski.

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca 
uruchamiania fontann, gdyż aerozol wod-
no-powietrzny może być dodatkowym no-
śnikiem dla cząstek wirusa:
„W  związku z  trwającą epidemią korona-
wirusa SARS-CoV-2 wywołującego cho-
robę COVID-19, jak również dynamiczną 
sytuacją w  zakresie ogłaszania kolejnych 

etapów znoszenia ograniczeń oraz zbliża-
jącą się korzystną aurą pogodową uprzej-
mie informuję, iż nie zaleca się uruchamia-
nia fontann, ulicznych instalacji wodnych 
z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów 
strumieniami wodnymi (fontanny typu 
„dry plaza”) lub innych tego typu obiek-
tów z uwagi na fakt, iż aerozol wodno-po-
wietrzny może być dodatkowym nośni-
kiem dla cząsteczek wirusa”
– Fontanny – na wejherowskim rynku, 
w parku, na pl. Osowickiej, przy ul. Pół-
nocnej czy w Parku Cedron - są ważnym 
elementem miejskiego krajobrazu, jednak 
ze względów sanitarnych i bezpieczeństwa 
mieszkańców na razie nie planujemy ich 
uruchamiać –  mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. –   Naj-
ważniejsze jest bezpieczeństwo miesz-
kańców. 

W związku z zapytaniami mieszkańców 
w sprawie nieczynnych fontann, Urząd 
Miejski w Wejherowie informuje, że 
w związku z zaleceniami SANEPIDU 
z uwagi na niebezpieczeństwo 
związane z epidemią 
koronawirusa, fontanny miejskie 
w Wejherowie pozostaną nieczynne 
do odwołania. 

Fontanny nieczynne 
do odwołania
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Jak mówi dyrektor Zakładu Usług Ko-
munalnych w Wejherowie Andrzej Gor-
czycki, punkty zbiórki będą miały rów-
nież na celu poprawę estetyki otoczenia 
oraz zapewnienia łatwego dostępu i er-
gonomii użytkowania. Przewiduje się 
zbiórkę pięciu frakcji odpadów: maku-
latura, szkło, plastik, bio i odpady zmie-
szane (dwa pojemniki o  pojemnościach 
5m3 dla makulatury i  plastiku i  trzy 
pojemniki 3m3 dla szkła, bio i odpadów 
zmieszanych).
Warto dodać, że  pojemniki podziemne 
pozwalają ukryć większą część zbior-

nika pod  powierzchnią gruntu dzięki 
czemu oczom użytkowników ukazuje 
się jedynie ich estetyczne, atrakcyjne 
i  niewielkie w  swych rozmiarach wy-
kończenie. Rozwiązanie jest szczegól-
nie przydatne na  teren o  gęstej zabu-
dowie, np. w centrach miast. Na terenie 
Wejherowa powstanie 8 podziemnych 
gniazd na  odpady. Trzy zlokalizowa-
ne zostaną wzdłuż ul.  Wałowej, dwa 
– przy ul.  Północnej, oraz  po jednym - 
w pobliżu Parku Cedron, przy parkingu 
przy ul. Reformatów i Starym Cmenta-
rzu przy ul. 3 Maja.

Inwestycja jest wciąż w trakcie reali-
zacji. Do zakończenia robót i oddania 
parkingu do użytkowania pozostało do 
wykonania przez wykonawcę: ozna-
kowanie poziome i pionowe, zasilanie 
oświetlenia, podłączenie słupów oświe-
tleniowych oraz wykonanie niezbęd-

nych prób i badań, a także procedury 
formalne związane z oddaniem do użyt-
kowania.

– Po wykonaniu prac budowlanych wyko-
nawca, zgodnie z umową, do 31 sierpnia br. 
dopełni wszelkich formalności w celu odda-

Trwają prace wykończeniowe  
na parkingu przy szpitalu

Wciąż trwa budowa parkingu przy wejherowskim szpitalu, pomiędzy 
ul. Jagalskiego, a lądowiskiem dla helikopterów. Zostały zakończone już 
podstawowe prace budowlane, ale aktualnie prowadzone są jeszcze prace 
wykończeniowe. Inwestycję realizuje miasto Wejherowo przy wsparciu 
finansowym starostwa i  gmin powiatu wejherowskiego. Parking zaplano-
wany na 154 aut będzie bezpłatny.

Podziemne 
pojemniki 
na odpady

Do końca 2020 roku na terenie miasta zostaną utworzone nowe 
punkty zbiórki odpadów selektywnie gromadzonych przez użyt-
kowników indywidualnych. Będą one stanowiły uzupełnienie 
systemu gospodarki odpadami. Powstanie 8 podziemnych gniazd 
na odpady. Każde gniazdo-punkt zbiórki odpadów stanowić bę-
dzie zestaw pięciu podziemnych pojemników z kioskami wrzuto-
wymi ponad gruntem.

nia do użytkowania parkingu – mówi  Be-
ata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. 

Przypomnijmy, że niemal 2/3 kosztów 
budowy pokryje miasto Wejherowo,  
a pozostałą cześć – wspólnie powiat 
wejherowski i sąsiednie samorządy: 
miasto Rumia, miasto Reda, gmina Wej-
herowo, gmina Szemud, gmina Gniewi-
no, gmina Linia, gmina Luzino, gmina 
Łęczyce. 



www.wejherowo.pl 5

INWESTYCJE

Umowę na realizację inwestycji podpisa-
li w  ratuszu: dyrektor Wejherowskiego 
Centrum Kultury Jolanta Rożyńska i Ma-
riusz Gustowski firma WOJ-MAR. Przy 
podpisaniu umowy obecni byli zastępcy 
prezydenta miasta Beata Rutkiewicz 
i Arkadiusz Kraszkiewicz. Wartość umo-
wy wynosi 1.683.628,98 zł.  Zakończenie 
inwestycji planowane jest na 31 grudnia 
2022 roku.

Przedmiotem projektu jest przebudowa, 
remont i  wyposażenie budynku zlokali-
zowanego w  sąsiedztwie siedziby Wej-
herowskiego Centrum Kultury tj.  przy 
ul.  Sobieskiego 257 w  Wejherowie 
oraz  zmiana jego sposobu użytkowania 
na  potrzeby prowadzenia działalności 
kulturalnej. Głównym celem zadania 
jest rozwój infrastruktury kulturalnej 
Wejherowa przeznaczonej na  edukację 
kulturalną i animacyjną, pobudzającą ak-
tywność twórczą i kreatywność społecz-
ną w nowy obiekcie kultury.
Budynek sąsiadujący z Filharmonia Ka-
szubską, który po  zakończeniu inwe-
stycji nosić będzie nazwę „Kamienica 
Sztuki”, mieścić będzie: klub młodzieżo-
wy (realizacja działań twórczych), sala 
do  nauki muzyki, pracownia robotyki, 
galeria wystawowa, a  także pokoje go-
ścinne dla artystów. Kamienica Sztuki 
stanie się miejscem sprzyjającym roz-
wojowi kreatywnych inicjatyw społecz-
ności lokalnej, a  dzięki zastosowanym 

rozwiązaniom i  wyposażeniu w  pełni 
dostępny będzie dla osób z  niepełno-
sprawnościami.

Inwestycja, której zakończenie planowa-
ne jest na  koniec 2021 roku,   ma   kosz-
tować 3,1 mln zł,   z  czego udział miasta 
i środki unijne to 2,7 mln zł. Swój udział 
w tej inwestycji ma spółka PEWiK, które 
przebuduje na  własny koszt swoją sieć 
– 202 tys. zł oraz Polska Spółka Gazow-
nicza – 175 tys. zł. Wykonawcą inwesty-
cji jest firma Produkcja i  Eksploatacja 
Kruszywa „Formella” z Niepoczołowic.
Ulica Kopernika to  jedna z  najstarszych 
ulic w  Wejherowie; jest objęta opieką 
konserwatora zabytków. Jej wyjątko-
wość stanowią oryginalne, choć często 
wymagające remontu   stare kamienice. 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt już kilka lat temu podjął decyzję 
o  gruntownej modernizacji ulicy przy 
jednoczesnym zachowaniu niepowta-
rzalnego charakteru okolicy.

  Zakres inwestycji
Kompleksowa przebudowa ulicy wraz 
infrastrukturą podziemną, nowy asfalt, 

chodniki, przydrożna architektura w  tym 
odtworzenie przydomowych ogródków, 
ogrodzenia i parking – tak będzie wygląda-
ła ta ulica po zakończeniu prac. W ramach 
rewitalizacji, oprócz nawierzchni ulicy, 
przebudowana zostanie kanalizacja desz-
czowa, sanitarna   oraz  sieć wodociągowa 
i  gazowa. Wybudowane zostaną chodniki, 
zjazdy na posesję, a po jednej stronie ulicy 
przewidziano budowę zatoki parkingowej. 
Najważniejszym aspektem tej  inwestycji – 
ze względu na historyczną przestrzeń tego 
miejsca – jest odtworzenie i zagospodaro-
wanie przydomowych ogródków oraz ogro-
dzeń i  schodów do  budynków. Inwestycja 
obejmuje także wykonanie zieleni, małej 
architektury oraz oświetlenia ulicy.

  Kopernika – ulica z klimatem
– Ulica Kopernika jest objęta opieką kon-
serwatora zabytków, zależy nam zatem 
na przywróceniu klimatu ulicy z czasów 
jej powstania – mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejhero-
wa. – Wówczas każda kamienica miała 
przedogródek i każdy był ogrodzony 
pięknym ogrodzeniem. W ramach prac 
przywrócony zostanie dawny blask. Prze-
prowadzona rewitalizacja przyczyni się 
do polepszenia warunków życia miesz-
kańców, a przede wszystkim do podwyż-
szenia poziomu estetyki tych nierucho-
mości i ich otoczenia. 

  Zrewitalizowane podwórka i ogródki 
– Bardzo cieszę się, że rozpoczyna się re-
mont tej jednej z piękniejszej w Wejherowie 
ulic – mówi Rafał Szlas, radny Wejhero-
wa. – Mieszkańcy długo czekali na remont 
ul. Kopernika, która była często zalewana. 
Przy okazji tej inwestycji zrewitalizowane 
zostaną niektóre podwórka i ogródki przy-
domowe, co w sposób szczególny upiększy 
tę ulicę.

Wejherowskie Centrum Kultury 
zrealizuje projekt inwestycyjny 
pn. „Kamienica Sztuki 
w Wejherowie”, na który pozyskało 
dofinansowanie ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Zaadaptowanie i modernizacja 
budynku przy ul. Sobieskiego 
257 na działania twórcze jest 
odpowiedzią na ogromne 
zainteresowanie mieszkańców 
Wejherowa ofertą edukacji 
artystycznej i kulturalnej.

Kamienica Sztuki powstanie w Wejherowie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

Rozpoczęły się prace związane 
z modernizacją ulicy Kopernika 
w Wejherowie. Inwestycja 
prowadzona jest w ramach projektu 
„Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa”, na które miasto 
Wejherowo zdobyło dofinansowanie 
ze środków unijnych. 

Rozpoczęła się przebudowa ul. Kopernika 

Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 08. Konwersja, Działanie: 08.01. Kompleksowe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie: 08.01.01. Kompleksowe przed-
sięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.
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Od  2015 roku Stowarzyszenie Obszar 
Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot   
sformalizowało współpracę samorzą-
dów leżących w  obrębie Metropolii 
nad  Zatoką Gdańską. Stowarzyszanie, 
które zrzesza 56 miast, gmin i powiatów 
z  województwa pomorskiego, w  tym 
miasto Wejherowo, jest m.in. jedną z in-
stytucji pośredniczących we  wdrażaniu 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na  lata 
2014-2020. Obecnie Stowarzyszenie 
OMGGS zarządza funduszami europej-
skimi o wartości 1,76 mld zł, co przekła-
da się na  pakiet prawie 180 projektów 
o całkowitej wartości 3,13 mld zł. 
– Największą korzyścią dla samorządów 
z przynależności do obszaru metropolital-
nego są przede wszystkim  środki unijne 
z tzw. ZIT, czyli Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych – podkreśla Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 
– To także wymiana doświadczeń i do-
brych praktyk w zakresie przedsięwzięć 
wykonywanych przez samorządy, zasad 
udzielania zamówień publicznych, dyscy-
pliny finansowej. Razem możemy osiągnąć 
więcej w myśl zasady Związku „Wszyscy 
dla jednego. Jeden dla wszystkich”.
– Z przynależności samorządów do związ-
ku metropolitalnego wynika wiele korzy-
ści – m.in. węzły integracyjne, wspólne 
programy społeczno-gospodarcze, a także 
wspólna promocja – wylicza  Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejhero-
wa oraz  współprzewodnicząca komisji 
ds.  społeczno-gospodarczych OMGGS. 
– W Wejherowie, które jest członkiem Ob-
szaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-
-Sopot, widać wiele efektów działań, które 
poprawiają komfort i jakość życia miesz-
kańców naszego miasta.

PONIŻEJ PREZENTUJEMY INWESTY-
CJE I INNE ZADANIA REALIZOWANE 
PRZEZ URZĄD MIEJSKI W WEJHERO-
WIE ZWIĄZANE Z PRZYNALEŻNO-
ŚCIĄ DO METROPOLII.

  Węzeł integracyjny
Jedną z  największych i  najtrudniejszych 
inwestycji drogowych w  Wejherowie 
jest budowa Węzła Integracyjnego Wej-

herowo-Kwiatowa oraz  tunelu w  ciągu 
ulicy Kwiatowej w  Wejherowie. W  ra-
mach inwestycji przebudowana została 
już ulica 10 Lutego i  część ulic: Koper-
nika, Dworcowej i  Kwiatowej. Wybu-
dowane zostało rondo przed  dworcem 
PKP, miejsca postojowe dla taksówek, 
samochodów i rowerów oraz przystanki 
autobusowe. Niedawno oddano także 
do  użytku parking po  północnej stronie 
dworca PKP – pomiędzy torami kolejo-
wymi, a  drogą krajową nr  6. Połączony 
on został istniejącym przejściem z dwor-
cem. Trwa budowa tunelu pod  torami 
kolejowymi. Cały teren wokół budowy 
Węzła Integracyjnego Wejherowo-
-Kwiatowa zostanie zagospodarowany 
z uwzględnieniem terenów zielonych.

  Termomodernizacja budynków
W Wejherowie realizowany jest projekt 
unijny termomodernizacji budynków, 
który służy ograniczeniu wydatków 
na ogrzewanie oraz ochronie środowiska 
i poprawie jakości powietrza w metropo-
lii. Ponadto w ramach projektu ZIT, z któ-
rego środki pochodzą z  Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i  Środowisko, 
na  terenie Wejherowa trwa termomo-
dernizacja sieci ciepłowniczych OPEC. 
Celem tych projektów jest poprawa 
efektywności istniejącej infrastruktury 
oraz  przyłączenie nowych odbiorców 
do sieci ciepłowniczej.

  Rewitalizacja Środmieścia
W  Wejherowie realizowany jest także 
projekt Rewitalizacji Śródmieścia Wej-
herowa. Zadania dotyczą aktywizacji 
społecznej i  zawodowej mieszkańców 
oraz odbudowy infrastruktury publicznej 
w tym. remont budynków komunlanych, 
wspólnot mieszkaniowych wraz z  zago-

spodarowaniem otoczenia, przestrzeni 
publicznych, w  tym parków, skwerów. 
Do  tej pory odnowiono m.in.  budynek 
na  potrzeby Klubu Integracji Społecz-
nej, wykonano remont sześciu elewacji 
w budyn kach wspólnot mieszkaniowych,  
urządzono Park Cedron oraz zrealizowa-
no ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Dworco-
wąz ul.Spacerową i ciąg spacerowy wzdłuż 
ul. Sobieskiego. Warto dodać, iż program 
rewitalizacyjny to jeden z trudniejszych 
programów unijnych. Uczestniczy w nim 
zaledwie osiem miast na obszarze OMGGS. 

  Wspólne zakupy
Duże korzyści samorządy z  obszaru 
metropolitalnego, w  tym Wejherowo, 
uzyskują dzięki wspólnym zakupom. 
Oszczędności sięgają 80 mln złotych. 
Metropolia uzyskuje upusty cenowe 
w  wysokości nawet 30 procent. Wspól-
nie kupowane są: energia elektryczna, 
gaz ziemny, paliwo do samochodów służ-
bowych, olej opałowy, usługi pocztowe, 
a także urny wyborcze.
Wejherowo uczestniczy w pilotażu ana-
lizy wydatków w zamówieniach publicz-
nych w samorządach metropolii. Z grupy 
8 samorządów jednym z  najwięcej wy-
dających na lokalnym rynku było miasto 
Wejherowo – 85,1 proc.

  Metropolitalny Budżet Obywatelski
Wejherowo było jednym z  dziewięciu 
samorządów uczestniczących w  Metro-
politalnym Budżecie Obywatelskim. Gło-
sowanie odbywało się w  tych samorzą-
dach w tym samym terminie, co pomogło 
m.in. w promocji budżetu obywatelskiego. 
Średnia frekwencja we  wszystkich mia-
stach wyniosła 13,26 proc., rekordową 
frekwencje odnotowano w  Wejherowie, 
gdzie głosowało 21,64 proc. mieszkańców.

Środki finansowe na Węzeł 
Integracyjny Wejherowo-Kwia-
towa, rewitalizację śródmieścia 
miasta, termomodernizację 
budynków - to tylko niektóre 
korzyści, jakie zyskało Wejhero-
wo z przynależności do obszaru 
metropolitalnego nad Zatoką 
Gdańską.  

Warto być 
w Metropolii
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SPOŁECZEŃSTWO

Prezes Zarządu Oddziału Stanisław Ha-
rasiuk przypomniał, że wejherowskie 
koło Związku Inwalidów Wojennych RP 
powstało 20 marca 1920 roku, a więc nie-
długo po wkroczeniu wojsk gen. Hallera 
do Wejherowa i  odzyskaniu przez mia-
sto niepodległości. Zaznaczył też, że je-
den ze współzałożycieli koła i późniejszy 
jego prezes Franciszek Donarski został 
zamordowany przez Niemców w  Piaśni-
cy, podobnie jak i  jego najbliżsi działacze 
związku. Do przeszłości i współczesnych 
działań Oddziału ZIW RP w Wejherowie 
odniósł się również wiceprezes Zarządu 
Głównego Związku płk Stanisław Skrzyp-
ski, którzy powiedział, że na 100-lecie 
składają się nie tylko lata po odzyskaniu 
niepodległości i  lata wojny, ale również 
trudne lata powojenne.

W  trakcie obchodów Sekretarz Kan-
celarii Premiera Małgorzata Zwiercan 
odczytała List okolicznościowy Jana Jó-
zefa Kasprzyka - Szefa Urzędu ds. Kom-
batantów i  Osób Represjonowanych 
skierowany do uczestników obchodów, 
a  Zastepca Prezydenta m. Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz uhonorował 
Medalem Róży Stanisława Harasiuka – 
Prezesa Zarządu Oddziału ZIW RP Wej-
herowo. 
W trakcie uroczystości Krzyże 100-lecia 
Związku Inwalidów Wojennych RP za 
pomoc i  wsparcie udzielane Związkowi 
otrzymali: Gabriela Lisius, Arkadiusz 
Kraszkiewicz, Henryk Skwarło, Marek 
Panek, ks. pralat Tadeusz Reszka, Kry-
styna Miszke i Henryk Połchowski.  Me-
dal za Zasługi dla Związku Inwalidów 
Wojennych RP otrzymała Małgorzata 
Zwiercan oraz Gmina Wejherowo. Ho-

norowe Odznaki ZIW RP otrzymali: zło-
te - Rafał Miszke i Zenon Hinca, a srebr-
ne - Danuta Szymańska, Ewa Olejnik 
i Czesław Makowski. Medal Pamiątkowy 
„Zwycięska Nike” otrzymała Aleksandra 
Zieleniecka, a Honorowe Złote Odznaki 
Sybiraków - Krzysztof Sapieha i  Euge-
niusz Konkol. 
W obchodach uczestniczyli m.in. płk Ro-
man Rakowski, ppłk Robert Hryckowian, 
kmdr por. Eugeniusz Konarski, kmdr 
ppor. Paweł Michowski,  kmdr ppor. Je-
rzy Wiśniewski, Maria Niemunis, Kry-
styna Laskowska, Jacek Thiel, Michał 
Kowalski, Leszek Szczypior, Rafał Szlas, 
Joanna i  Tomasz Stachowiakowie, pwd. 
Dawid Schwann i inni.
W części artystycznej w oparciu o scena-
riusz Wandy Kanteckiej wystąpiła grupa 
wokalno-recytatorska Stowarzyszenia 

WUTW pod kierunkiem Aliny Mazurkie-
wicz-Sychowskiej. Obchody poprzedziła 
Msza św. polowa, którą odprawili wspól-
nie w intencji Związku - ks. prałat Tadeusz 
Reszka i kapelan wojskowy ks. kpt. Adam 
Tur. Działacze Związku dziękują Muzeum 
Techniki Wojskowej GRYF za udostęp-
nienie obiektu do przeprowadzenia ob-
chodów, grupie wokalno-recytatorskiej  
SWUTW za przygotowanie  występu ar-
tystycznego oraz Przychodni SIN-MED 
za oddelegowanie ratownika medyczne-
go do zabezpieczenia uroczystości.

W Muzeum Techniki Wojsko-
wej GRYF w Dąbrówce świę-
towano obchody jubileuszu 
100-lecia Związku Inwalidów 
Wojennych RP Oddziału Wej-
herowo. Prezes wejherowskie-
go Oddziału ZIW RP Stanisław 
Harasiuk otrzymał Medal Róży.

Oddziału Związku 
Inwalidów 
Wojennych RP

100 lat 
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Jak informuje Krzysztof Powałka 
podczas pierwszej części warszta-
tów „Odkrywcy z  Wysp Papierowych” 
przeniosły się do  magicznego świata 
ukrytego na kartach książek. Przeżywa-
jąc fantastyczne przygody przekonały 
się się, że każdy posiada moc tworzenia. 
Pamiątką po  tej podroży była własno-
ręcznie napisana i zilustrowana historia. 
W  części drugiej pod  hasłem „Jak to  się 
kręci?” dzieci poznawały techniki anima-
cji poklatkowej. Zapoznały się też z  bu-
dową lalek do animacji oraz samodzielnie 
wykonały scenariusz filmu, przygotowa-
ły scenografię oraz wykonały krótki film.
Była to propozycja miasta skierowana 
do  dzieci i  młodzieży dotycząca cieka-
wego oraz  pożytecznego spędzenia lata 
w Wejherowie.

Jak informuje instruktor Karolina Pa-
łasz jako pierwsze warsztaty plastyczne 
na początku wakacji, odbyły się zaję-
cia „Mobilna fotościanka – monidło” 
prowadzone na boisku Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Bukowej, 
a następnie zajęcia budowy lampio-
nów z butelek plastikowych i Zpagetti. 
W  trzeciej dekadzie lipca były zorgani-
zowane dla dzieci warsztaty cyrkowe, 
taneczne, teatralne oraz plener malarski.   
– Celem zajęć warsztatowych podczas 
wakacji jest przede wszystkim zabawa. 
Chcemy, żeby dzieci odeszły od komórek, 
tabletów, komputerów i telewizji, a rozru-
szały się na świeżym powietrzu. Stąd duże 
formaty do rysowania i malowania oraz 
zajęcia na boisku. W przypadku mobilnej 
fotościanki  dzieci z konieczności musiały 
czasem kucnąć, położyć się, a potem ubrać 
się w wykonane przez siebie monidło. Nie 
było to łatwe i wymaga sporo ruchu, ale 
o to przecież chodzi – wyjaśnia instruktor 
Karolina Pałasz.
Zajęcia rozpoczynaliśmy zabawą z  piłką 
na boisku. Dziecko, które łapało piłkę 
mówiło jak ma na imię i odrzucało piłkę 
do kolejnej osoby. Po krótkiej zabawie 
z  piłką wszyscy znali się już po imieniu 
i  łatwiej im było współpracować. Co 
ważne, fotościanki były wykonywane 
na odwrocie starych i  nieaktualnych już 

bannerów. Poza tym dzięki pomocy in-
struktora dzieci uczyły się jak przeno-
sić projekt rysunku wykonany na małej 
kartce na dużo większy format. Na ko-
niec mogły zrobić sobie zdjęcia w wyko-
nanych przez siebie monidłach. 
– Zajęcia warsztatowe z WCK są bardzo 
ciekawe i pożyteczne. W wakacje moje 
dzieci zawsze biorą udział w różnorodnych 
zajęciach. To czego nauczą się w warszta-
tach wakacyjnych jest później kontynu-
owane w domu i dziewczyny na długo mają 
zajęcie - mówi pani Joanna.

W pierwszej dekadzie lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
miały miejsce warsztaty dla dzieci pt. „Wakacje w bibliotece”. 
Najmłodsze dzieci w wieku 7-10 lat brały udział w zajęciach 
pod hasłem „Odkrywcy z Wysp Papierowych”, a nieco starsi 
- w wieku 10-12 lat, uczestniczyli w warsztatach animacji 
poklatkowej „Jak to się kręci?”.

Wakacje w bibliotece

Letnie warsztaty z Wejherowskim 
Centrum Kultury w czasie 
wakacji, to już kilkuletnia 
tradycja. Dzieci podczas 
warsztatów biorą udział 
w zajęciach, które uczą 
umiejętności w zakresie tańca 
i baletu, a także różnych form 
edukacji plastycznej. To kolejna 
propozycja wejherowskiego 
samorządu na spędzenie lata 
w mieście. 

Warsztaty z WCK 
- pożyteczna 
zabawa
Letnie warsztaty z Wejherowskim 
Centrum Kultury w czasie 
wakacji, to już kilkuletnia 
tradycja. Dzieci podczas 
warsztatów biorą udział 
w zajęciach, które uczą 
umiejętności w zakresie tańca 
i baletu, a także różnych form 
edukacji plastycznej. To kolejna 
propozycja wejherowskiego 
samorządu na spędzenie lata 
w mieście. 
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Joga w Parku
W każdą niedzielę, aż do 30 sierpnia 
w godz. 9.30-10.30 w wejherowskim 
parku będą odbywały się zajęcia z jogi. 
Jak mówi pomysłodawczyni wydarzenia 
Magda Kamińska, założycielka Szko-
ły jogi 12 asan w Wejherowie, to cykl 
otwartych spotkań z jogą na świeżym. 

Letnia biblioteka 
czeka na 
czytelników
 
Wejherowska książnica zaprasza 
wszystkich miłośników książek 
do Letniej Biblioteki w Pałacu 
Przebendowskich i Keyserlingków. 
W każdy czwartek i piątek w okresie 
wakacji będzie można wypożyczać 
książki podczas wizyty w parku. W tym 
roku urozmaiceniem Letniej Biblioteki 
będą mobilne gry miejskie.

Po raz kolejny w okresie wakacyjnym na 
tarasie wejherowskiego pałacu zagościł 
plenerowy punkt biblioteczny, który już 

na stałe wpisał się w harmonogram let-
nich wydarzeń organizowanych przez 
wejherowską bibliotekę. Znajdzie się  
w nim zarówno oferta książek do wypo-
życzenia, jak i do czytania na wygodnych 
parkowych ławkach. Letni punkt biblio-
teczny otwarty będzie w czwartki i piątki 
w godz. 10 – 15. Urozmaiceniem tego-
rocznej edycji Letniej Biblioteki są gry 
mobilne, które zostały przygotowane 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną we 
współpracy z Wejherowskim Centrum 
Kultury oraz Muzeum Piśmiennictwa  
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
W uroczystym otwarciu Letniej Biblio-
teki uczestniczył zastępca prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, 
który podkreślił bardzo dobrą współ-
pracę na linii miasto-muzuem-biblioteka, 
jednocześnie zachęcając do korzystania 
z plenerowego punktu bibliotecznego. 
W wydarzeniu udział wzięli także m.in. 
dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultry 
Jolanta Rożyńska, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Ewelina Magdziar-
czyk - Plebanek i prezes Stowarzyszenia 
Wejherowskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku Krystyna Laskowska.

Warsztaty 
wrotkarskie na 
skateparku
W każdy czwartek wakacji szkolnych 
na skateparku przy ul. Konopnickiej  
w Wejherowie odbywają się 
nieodpłatne warsztaty wrotkarskie, 
które prowadzi Stowarzyszenie 
Wrotkarskie „Gdańskie Lwy’’. Jedyny 
warunek do  przeprowadzenia zajęć 
to bezdeszczowa pogoda.
Jak informuje Julian Ziółkowski – in-
struktor nauki jazdy na rolkach i pre-
zes  Stowarzyszenia Wrotkarskiego 
„Gdańskie Lwy” w zajęciach może brać 
udział każdy, bez względu na wiek  
i umiejętności, choć organizowane są  
z myślą o najmłodszych. - W trakcie 
warsztatów uczymy podstaw jazdy na 
rolkach i wrotkach od pierwszych kro-
ków począwszy, po  doskonalenie tech-
niki jazdy. Ćwiczymy jazdę po prostej, 
jazdę w slalomie, zarówno przodem jak  
i tyłem, a także na jednej nodze. Aby uroz-
maicić ćwiczenia w trakcie zajęć organizu-
jemy różne gry i zabawy z wykorzystaniem  
jazdy na rolkach – mówi Julian Ziółkow-
ski. Warsztaty odbywać się będą w każdy 
czwartek do końca wakacji w godz. od 11 
do 14. Każdy uczestnik zobowiązany jest 
do posiadania własnego kasku.

Wakacje 2020  
z Bakcylem 
Przedsiębiorczości
Warszawski Instytut Bankowości zapra-
sza dzieci i młodzież do udziału w cyklu 
wydarzeń w ramach kampanii #BAK-
CYLprzedsiębiorczości – Wakacje 2020.
Organizatorzy proponują interesujące 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami pod 
hasłem: „Podróże finansowe i cyberbez-
pieczeństwo”, które pozwolą rozwijać 

Jest to już 5. edycja tego wydarzenia. Zaję-
cia są bezpłatne i otwarte dla każdego.
- Ćwiczymy na trawniku za Pałacem Przeben-
dowskich - mówi Magda Kamińska. - W razie 
deszczu ćwiczymy pod wiatą na małej scenie. 
Zabierzcie swoją matę lub koc. W tym roku 
prosimy Was o szczególną uważność na dru-
giego człowieka - obowiązują nas zalecenia 
sanitarne i prosimy o zachowanie ok. 2 me-
trów odległości od innych osób. Osoby z ob-
jawami przeziębienia prosimy o pozostanie 
w domu. Serdecznie dziękujemy dyrektorowi 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej za możliwość użytkowania traw-
nika, a Miastu Wejherowo za wsparcie w pro-
mocji wydarzenia. 
Zajęcia prowadzą nauczyciele jogi ze Szko-
ły jogi 12 asan.

różne pasje i myślenie przedsiębiorcze, 
a zarazem stwarzają szanse na zdobycie 
atrakcyjnych nagród. 
Oferują także cykl warsztatów i spotkań 
online z ciekawymi i inspirującymi osobami 
ze świata finansów i nie tylko: dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych i starszych klas 
szkół podstawowych oraz cykl spotkań on-
line na platformie clickmeeting (transmisja 
live na Facebooku – prowadzącymi: eks-
perci bankowi).
Zachęcamy do zapoznania się z konkursa-
mi organizowanymi przez Bakcyl przed-
siębiorczości - Wakacje 2020 takimi jak: 

„Finansowa podróż w czasie – czyli jak 
zmieniał się pieniądz na przestrzeni 
lat”, „Jaki obiekt w Polsce lub na świe-
cie związany z finansami warto zoba-
czyć i dlaczego?”, „Jak zwiedzić więcej 
za mniej”, „Wakacje z Krzyżówka Fi-
nansową”. 
Szczegóły publikowane są sukcesyw-
nie do końca wakacji w internecie: 
- BAKCYLprzedsiębiorczości – waka-
cje 2020
- facebook.com/projektbakcyl, 
- wib.org.pl/wakacje-2020/
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Warto skorzystać z  bezpłatnych wycie-
czek po Wejherowie, bo dzięki przewod-
nikom usłyszymy informacje o  historii 
miasta, znaczących postaciach, inwesty-
cjach z  ostatnich lat oraz  wiele innych 
ciekawostek.
Uczestnicy wycieczek zwiedzają 
m.in.  Kalwarię Wejherowską,   Klasztor 
i Kościół franciszkański pw. Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych na  Duszy i  Cie-
le i  św. Anny (z  zewnątrz), który został 
ufundowany w XVII wieku przez Jakuba 
Wejhera. Znajduje się tam obraz Mat-
ki Bożej Wejherowskiej Uzdrowicielki 
na Duszy i Ciele namalowany w II poło-
wie XVII wieku. W 1999 r. został on uko-
ronowany przez Jana Pawła II. W planie 
wycieczki jest także piękny wejherowski 
park z Pałacem Keyserlingów i Przeben-
dowskich.
Turyści   poznają także miasto kierując 
się Szlakiem Nut Kaszubskich – to  frag-
menty tradycyjnej kaszubskiej wyliczan-
ki umieszczone na  14. postumentach 
w różnych częściach miasta, a które two-
rzą trasę wiodącą pośród najpopularniej-
szych atrakcji turystycznych. 

Turyści i wszystkie chętne 
osoby, które chcą poznać 
atrakcje turystyczne 
Wejherowa i posłuchać 
opowieści o historii 
naszego miasta, mogą 
codziennie od początku 
lipca do 30 sierpnia 
skorzystać z bezpłatnej 
oferty zwiedzania miasta 
z przewodnikiem. Zbiórka 
codziennie o godz. 11 
przed pomnikiem Jakuba 
Wejhera.

Poznaj 
Wejherowo 
z przewodnikiem

Wystawa na  placu Jakuba Wejhera 
przedstawia rys historyczny rekon-
strukcji, jak również informacje o  sa-
mym wydarzeniu i  jej twórcach. Wy-
stawa dotyczy również Nocy Kupały 
– imprezy organizowanej przez Wejhe-
rowskie Centrum Kultury, która co roku 

towarzyszy Rekonstrukcji Historycznej 
w  Wejherowie oraz  nawiązuje do  sło-
wiańskiego święta związanego z  letnim 
przesileniem słońca.
– Zapraszamy na Plac Jakuba Wejhera, 
gdzie dowiecie się więcej zarówno na te-
mat rekonstrukcji, jak i dawnych wierzeń 
naszych słowiańskich przodków – mówi 
Adam Szulc z Wejherowskiego Centrum 
Kultury.
Przypomnijmy, że rekonstrukcja histo-
ryczna organizowana przez Wejherow-
skie Centrum Kultury jest od 2014 roku, 
kiedy to przedstawiciele Stowarzysze-
nia Rekonstrukcji Historycznych Pułk 
Czarnieckiego zgłosili się z pomysłem 
przybliżenia mieszkańcom historii mia-
sta, jak i dawnych wierzeń naszych 
słowiańskich przodków.

Ze względu na obecną sytuację 
i wciąż trwające zakazy 
dotyczące organizowania 
zgromadzeń i imprez masowych, 
gdzie w poprzednich latach 
odbywały się m.in. fantastyczne 
koncerty i występy kabaretowe, 
wciąż nie możemy spotkać 
się na placu Jakuba Wejhera. 
Dlatego specjalnie dla 
mieszkańców przygotowaliśmy 
kolejną wyjątkową wystawę, 
która przybliży wszystkim 
genezę Nocy Kupały 
i Rekonstrukcji Historycznej.

Rekonstrukcja 
Historyczna i Noc 
Kupały w formie 
wystawy

Inicjator i  pomysłodawca warsztatów 
Tadeusz Trocki informuje, że wejherow-
scy artyści będą tworzyć w miejskim ple-
nerze przez całe lato, aż do września. Jak 
tylko dopisze pogoda będą bywać rów-
nież w inne dni tygodnia. 

– Każdy, kto ma tylko ochotę popatrzeć jak 
malują wejherowscy artyści, porozmawiać 
o malarstwie lub spróbować swoich sił 
twórczych w pracy z pędzlem, może śmiało 
podejść i podjąć dialog – mówi Tadeusz 
Trocki, który zaprasza mieszkańców i tu-
rystów do oglądania obrazów, jak i  do 
rozmów z nimi.
Warsztaty i  towarzysząca im wystawa 
obrazów tworzą klimat turystyczny 
miasta, na co składa się też muzyka 
różnych artystów grających i  śpiewa-
jących na deptaku. W  ubiegłym roku 
odwiedziła ich Anna Dymna wyraża-
jąc duże zainteresowanie warsztatami 
malarskimi na rynku, a  prezes stowa-
rzyszenia Teresa Uzdrowska podaro-
wała jej swój obraz, z czego pani Anna 
była bardzo zadowolona. 
Teresa Uzdrowska (na zdjęciu) podkre-
śla, że warsztaty mają walor edukacyjny, 
a wejherowscy plastycy chętnie udziela-
ją wszystkim różnych informacji na te-
mat miasta i technik  malowania.
Warsztaty malarskie są na pewno atrak-
cyjną formą promowania miasta. Po-
dobne warsztaty i  ekspozycje można 
oglądać w Warszawie, Krakowie, Gdań-
sku, czy w  Sopocie. To godne uznania, 
że wejherowscy artyści-amatorzy po-
stanowili ponownie wyjść ze sztuką na 
ulicę. 

W każdą środę i sobotę, a także 
w dni słoneczne, na wejherowskim 
rynku można spotkać pod drzewami 
w pobliżu fontanny grupę malarzy 
ze Stowarzyszenie Plastyków ZK-P 
im. Stefana Lewińskiego. Warsztaty 
twórcze połączone z wystawa prac 
odbywają już po raz szósty pod 
patronatem Prezydenta Miasta 
Wejherowa. 

Warsztaty 
malarskie na rynku 
promują miasto 
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W  tym roku, ze  względu na  wciąż obo-
wiązujący na terenie kraju stan epidemii 
i związane z tym ograniczenia, w wejhe-
rowskich szkołach nie zorganizowano 
tradycyjnych, uroczystych akademii dla 
wszystkich uczniów. Świadectwa wyda-
wane były uczniom w ustalonych termi-
nach, w różnych salach.
– Ten rok szkolny zapisze się jako wyjątkowy 
na kartach historii oświaty w Polsce, bo ko-
jarzyć się będzie z koronawirusem, ze zdal-
nym nauczaniem, z konsultacjami on-line, 
a także z egzaminami, które do końca stały 
pod znakiem zapytania, a które odbyły się 
w reżimie sanitarnym – mówi Arkadiusz 

Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa. – Chciałbym podziękować dy-
rektorom szkół, nauczycielom, uczniom, 
a przede wszystkim rodzicom, którzy mieli 
w tym roku znacznie większy wkład w edu-
kację, jak w latach poprzednich, a to za spra-
wą lekcji prowadzonych zdalnie. Wszyscy 
zdali ten egzamin na szóstkę. Życzę Wam 
pięknych wakacji, udanego wypoczynku, 
słonecznej pogody, mnóstwa pomysłów 
oraz wielu pasjonujących przygód. 
Podczas zakończenia roku we  wszyst-
kich szkołach odbyły się krótkie spotka-
nia z  wychowawcami, z  zachowaniem 
wszystkich środków bezpieczeństwa. 

Szkoły i  przedszkola z  Gdyni, powiatu 
puckiego i  wejherowskiego z  każdym 
kolejnym rokiem coraz chętniej włącza-
ją się w  działania edukacyjne mające 
na celu wzrost świadomości ekologicz-
nej. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 
w Wejherowie, w skład którego wchodzi 
Szkoła Podstawowa nr 8, zajął trzecie 
miejsce w kategorii zespołów szkół – ze-
brano 530 kg nakrętek.  
– Cieszymy się z wyniku, który udało się 
naszym uczniom osiągnąć – mówi wej-
herowska radna Dorota Chodubska, 
koordynator konkursu z ramienia Szkoły 
Podstawowej nr 8 w  Wejherowie. – Do 
konkursu przystąpili z wielkim zaanga-
żowaniem wszyscy uczniowie - od przed-
szkolaków po ósmoklasistów. Dzieci 

Ósmoklasiści z  wejherowskiej „Szóstki” 
zmagali się zdalnie w następujących kon-
kurencjach: test wiedzy informatycznej, 
budowa komputera, arkusz kalkulacyjny 
oraz strona WWW. Organizatorem tych 
zawodów było IX Liceum Ogólnokształ-
cące w Gdyni we współpracy z Zarządem 
Rejonowym Ligi Obrony Kraju w Gdyni.
Maciej Klawikowski i  Igor Roszman są 
również zwycięzcami jubileuszowych 

XV Mistrzostw Wiedzy Komputerowej 
Szkół Podstawowych Miasta Wejhe-
rowa, które odbyły się w  lutym 2020  r. 
pod  patronatem Prezydenta Miasta 
Wejherowa. Na  uwagę zasługuje rów-
nież fakt, iż Igor Roszman jest tegorocz-
nym finalistą kuratoryjnego konkursu 
z informatyki.
Gratulujemy zwycięstwa i  życzymy dal-
szych sukcesów!

Jak podkreślają dyrektorzy szkół, te-
goroczna uroczystość była wyjątkowa 
– bez akademii, rodziców, pożegnań.
– Był to dla nas wszystkich bardzo trudny 
czas, musieliśmy zmierzyć się z kryzysem, 
o którym nikt sobie nie mógł nawet wy-
obrazić – mówi Danuta Czernewska, dy-
rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 w Wejherowie (SP nr 8). 

i młodzież chętnie przynoszą nakrętki, 
które zresztą zbieramy już od lat, przeka-
zywaliśmy je wielokrotnie na cele chary-
tatywne. Jest to nie tylko recykling i for-
ma edukacji młodych ludzi, ale może być 
także formą pomocy.
W  roku szkolnym 2019/2020, pomimo 
trudnej sytuacji spowodowanej stanem 
epidemiologicznym wywołanej CO-
VID-19, Związek odebrał plastikowe 
nakrętki z  39. placówek oświatowych. 
Zaangażowanie  placówek, które zbie-
rały nakrętki od początku roku szkol-
nego,  przełożyło się na sukces, którego 
rezultatem jest zebranie ponad 9,5 tony 
cennego surowca wtórnego. Wszystkie 
nakrętki zostały już przekazane do firmy 
recyklerskiej w celu powtórnego ich wy-

korzystania. KZG aktywnie wspiera pla-
cówki oświatowe, które chcą edukować  
w  zakresie ochrony środowiska dzieci, 
młodzież, a także lokalne społeczności.
W  kategorii przedszkola pierwsze miej-
sce zajęło Przedszkole Niepubliczne 
„Słoneczne Przedszkole”, a  opiekunem 
konkursu była Anna Figlon. Placów-
ki, które zebrały najwięcej nakrętek 
w  przeliczeniu na jednego ucznia/dziec-
ko otrzymują nagrody dla szkoły/przed-
szkola. Wręczenie nagród odbędzie się 
we wrześniu br. Jest to termin orienta-
cyjny, o ile sytuacja prawna i epidemiolo-
giczna na to pozwoli.
Gratulujemy laureatom i  dziękujemy 
wszystkim dzieciom, uczniom, rodzicom 
za udział w konkursie!

Maciej Klawikowski i  Igor Roszman ze Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Wejherowie, zajęli odpowiednio-pierwsze i drugie 
miejsce podczas  XXIV Wojewódzkich Otwartych Zawodach 
Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni, które 
odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni.

Sukces młodych 
informatyków 
z SP nr 6

4,5 tysiąca uczniów odebrało świadectwa w szkołach podstawowych, 
w tym 600. ósmoklasistów. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
w Wejherowie pożegnali się uczniowie klas ósmych.

Zakończenie roku szkolnego w reżimie sanitarnym

Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie zajęła trzecie miejsce w konkursie organizowanym 
przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” - „Mała nakrętka – duży problem”. 
Uczniowie „ósemki” zebrali ponad 500 kg plastikowych nakrętek. Angażując się do udziału 
w konkursie – symbolicznie zbierając plastikowe nakrętki w szkole i przedszkolu –  dzieci 
oraz uczniowie uczą się prawidłowej segregacji odpadów już od najmłodszych lat.

Konkurs 
„Mała nakrętka 

– duży problem” 
rozstrzygnięty!
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Najbliższy Powszechny Spis 
Rolny będzie przeprowadzony 
w całej Polsce od 1 września 
do 30 listopada 2020 r., według 
stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.   

Powszechny Spis 
Rolny 2020

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia tego ba-

dania przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-

stycznego (GUS) reguluje Ustawa z dnia 31 lipca 

2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).  Spis rolny zostanie 

przeprowadzony w gospodarstwach rolnych: 

osób fizycznych (gospodarstwach indywidual-

nych), osób prawnych oraz jednostek organiza-

cyjnych niemających osobowości prawnej.

Zakres informacyjny Powszechnego Spis Rolne-

go  2020 (załącznik do ustawy) określają wymaga-

nia międzynarodowe oraz krajowe akty prawne  

i strategie, a także potrzeby krajowe różnych 

grup użytkowników danych zebrane przez GUS 

w trakcie konsultacji społecznych spisu. Wykaz 

danych zbieranych w ramach spisu rolnego do-

tyczy m.in.  

 informacji o  osobie będącej użytkownikiem 

gospodarstwa rolnego (m.in. płeć, wiek, nr 

telefonu i adres e-mail ), 

 informacji o  gospodarstwie rolnym (m.in. 

położenie, powierzchnia gruntów ogółem 

i zasiewów według rodzaju upraw),

 użycia nawozów mineralnych i naturalnych, 

 pogłowia zwierząt gospodarskich według 

grup wiekowo-użytkowych, 

 liczby maszyn i  urządzeń w  gospodarstwie 

rolnym, 

 liczby i rodzaju budynków gospodarskich, 

 wkładu pracy w  gospodarstwo rolne użyt-

kownika i  członków jego gospodarstwa do-

mowego oraz pracowników najemnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które 

pozwala dokładnie scharakteryzować polskie 

rolnictwo. Co ważne, spisy rolne to jedyne bada-

nia statystyczne z zakresu rolnictwa, które  dają 

możliwość zebrania szerokiego zakresu danych, 

Rejestr danych kontaktowych osób fi-
zycznych prowadzi w  systemie teleinfor-
matycznym minister właściwy do spraw 
informatyzacji. Przekazanie danych oso-
bowych do RDK przez osobę, której dane 
dotyczą jest całkowicie dobrowolne, 
a  przetwarzanie danych w  tym rejestrze 
odbywa się na podstawie zgody udzielonej 
przez tę osobę. Przekazane do RDK dane 
osoba, której dane dotyczą, może je w każ-
dej chwili usunąć bądź dokonać zmiany 
przekazanych danych w  zakresie numeru 
telefonu komórkowego i  adresu poczty 
elektronicznej.
Wymagane dane osobowe, które groma-

dzi RDK to: 1.  imię i  nazwisko; 2.  numer 
PESEL; 3.  numer telefonu komórkowego; 
4. adres poczty elektronicznej.
Dane do RDK może przekazać:  osoba 
pełnoletnia posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych oraz osoba, która 
uzyskała pełnoletność poprzez zawarcie 
związku małżeńskiego. Dane do RDK moż-
na wprowadzić osobiście – przez internet 
lub za pośrednictwem urzędnika przy oka-
zji wizyty w  urzędzie np. przy składaniu 
wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Rejestr Danych Kontaktowych to sposób, 
by szybko i  wygodnie uzyskać informacje 
na przykład o: dokumentach gotowych 

do odbioru, rozpatrzeniu złożonych wnio-
sków i  potrzebie uzupełnienia dokumen-
tów lub informacji w zainicjowanych przez 
ciebie sprawach urzędowych. 
Jak wyjaśnia Mariola Pokraczyńska – kie-
rownik Wydziału Spraw Obywatelskich 
w  Urzędzie Miejskim w  Wejherowie, 
przekazanie swoich danych osobowych 
do Rejestru Danych Osobowych nie jest 
obowiązkowe, lecz dobrowolne. Warto 
to uczynić, gdyż przyśpiesza załatwianie 
spraw urzędowych i  gwarantuje ochronę 
danych osobowych. Składając wniosek 
o wydanie lub wymianę dowodu osobiste-
go wnioskodawca odpowiada na pytanie 
„Czy wyraża zgodę na przekazanie do RDK 
imienia i nazwiska, nr PESEL, telefonu Ko-
mórkowego i  adresu e-mail”. Odpowiedź: 
TAK – oznacza automatyczną zgodę i  nie 
wymaga dodatkowej osobistej rejestracji 
przez internet. Należy pamiętać, że taką 
zgodę można wyrazić tylko we własnym 
imieniu.  
System RDK automatycznie powiadamia 
o  terminie odbioru dowodu osobistego 
lub dowodu rejestracyjnego pojazdu w od-
powiednim urzędzie. Powiadamia także 
o zbliżającym się terminie ważności doku-
mentu, o unieważnieniu dowodu osobiste-
go lub masowego unieważnienia warstwy 
elektronicznej przez ministra właściwego 
ds. wewnętrznych. 
Podstawę prawną stanowi Ustawa z  dnia 
16 października 2019 r. o zmianie ustawy 
o  informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne oraz nie-
których innych ustaw http://www.dzienni-
kustaw.gov.pl/DU/2019/2294/1

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) zaczął funkcjonować od 22 grudnia 2019 r. 
Przekazywanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Z założenia RDK 
ma poprawić komunikację pomiędzy administracją publiczną a obywatelami. 
Jest to kolejny krok w kierunku odchodzenia od tradycyjnych form komunikacji 
przeważnie w formie papierowej na rzecz kontaktów telefonicznych i e-maili. 

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

ich analizy oraz prezentowania na najniższych 

poziomach agregacji.

Celem PSR 2020 jest: dostarczenie informacji  

z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach okre-

ślonych przez Komisję Europejską na potrzeby 

Wspólnej Polityki Rolnej, zebranie informacji  

o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi go-

spodarstwach domowych, koniecznych dla reali-

zacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rol-

nej i społecznej na wsi, analiza zmian, jakie zaszły  

w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020, wy-

konanie zobowiązań Polski w zakresie dostar-

czenia informacji dla potrzeb innych niż EURO-

STAT organizacji międzynarodowych (m.in. FAO, 

OECD).

Obowiązek realizacji spisów rolnych nakłada na 

państwa członkowskie Unii Europejskiej rozpo-

rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, za-

warty w dokumencie pn. Światowy program spisów 
rolnych rundy 2020 r. W państwach członkow-

skich ONZ pełne badanie realizowane jest raz 

na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rol-

ne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się   

w Polsce w 2010 r. 
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KULTURA

– Dołożyliśmy wszelkich starań, aby za-
dbać o  bezpieczeństwo widzów po prze-
kroczeniu progu Filharmonii Kaszubskiej. 
Wierzymy, że uda nam się zapewnić atrak-
cyjne formy spędzania czasu  przez znako-
mite propozycje filmowe, czy interesujące 
wystawy prezentowane w foyer i w galerii 
– mówi Adam Szulc, kierownik Działu Pro-
mocji i Marketingu WCK. – Przestrzegamy 
wytycznych Ministerstwa Kultury. W tro-
sce o zdrowie naszych gości poczyniliśmy 
odpowiednie uzgodnienia ze Stacją Sani-
tarno-Epidemiologiczną i wprowadziliśmy 
kilka nowych zasad, które będą obowią-

zywały w Filharmonii Kaszubskiej. Mamy 
nadzieję, że zostaną one przyjęte ze zrozu-
mieniem i będą przestrzegane.
Udział w  organizowanych przez WCK 
seansach kinowych dopuszczalny jest 
wyłącznie pod  warunkiem zakrywa-
nia ust i  nosa (maseczkę trzeba założyć 
przed  wejściem do  budynku Filharmo-
nii). Obowiązuje  zakaz jedzenia i  picia 
w  trakcie seansów. Na widowni jest 
zmniejszona liczba miejsc – rzędy po-
winny być zajmowane naprzemiennie, 
z  zachowaniem jednego wolnego miej-
sca między widzami. Ważne, aby zajmo-
wać miejsca wyznaczone na  biletach. 
Zakup biletów do  kina będzie możliwy 
za  pośrednictwem strony internetowej  
www.wck.org.pl oraz  w  kasach od  po-
niedziałku do  piątku w  godz. 15-20, 
a w weekendy – na godzinę przed pierw-
szym wydarzeniem do godz. 21.
– Kontrola biletów odbywa się w sposób 
bezdotykowy. Podczas zakupu biletów 
trzeba podać swoje dane kontaktowe, 
na wypadek stwierdzenia u któregoś z wi-
dzów lub pracowników kina zakażenia 
SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu po-
informowania o ewentualnym kontakcie 
z osobą zakażoną i nie będą wykorzysty-
wane w żadnym innym celu – zapewnia 
kierownik WCK dodając, że wprowadzo-
na jest także obowiązkowa dezynfekcja 
dłoni przez widzów i pomiar temperatu-
ry przy wejściu do  Filharmonii.   Wyma-
gana jest też dezynfekcja dłoni do  sali 
kinowej i WC. 
Więcej informacji na www.wck.org.pl.

W odsłonięciu nowego elementu dekora-
cyjnego w bibliotece wzięli udział uczest-
nicy warsztatów animacji poklatkowej, 
które zakończyły się pokazem stworzo-
nych przez nich filmów. Młodzi czytelnicy, 
zadowoleni z  możliwości udziału w  inte-
resujących zajęciach, żartowali, że  zegar 
będzie odmierzał czas do  ich kolejnego 
spotkania w  bibliotece. W  Wypożyczalni 
dla Dzieci i Młodzieży czekają na nich spe-
cjalne paszporty. To  propozycja na  okres 
wakacyjny, polegająca na  zbieraniu pie-
czątek z  literackich podróży. Każda wi-
zyta w  Wypożyczalni to jedna pieczątka 
z danego kraju. Dla wytrwałych podróżni-
ków czekają nagrody. W czasie trwającej 
pandemii jest to wyjątkowa alternatywa 

dla dalekich podróży. Przywrócona jest 
także możliwość wypożyczania gier plan-
szowych. 
W  wypożyczalniach można już wędro-
wać między regałami, co ułatwia wybór 
lektury. Książki można zamawiać za-
równo zdalnie (mailowo), jak i  samemu 
wybrać interesującą nas pozycję z  półki. 
W  pierwszym przypadku książkę poda 
bibliotekarz przy ladzie. Oczywiście nadal 
obowiązują zasady rygoru sanitarnego, 
w tym – zachowania dystansu społeczne-
go, zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji 
rąk. Warto śledzić na bieżąco ofertę Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, w której każdy 
znajdzie coś dla siebie w wakacyjne, także 
te deszczowe, dni.

– Proponujemy 3 gry mobilne, które moż-
na uruchomić za pośrednictwem bezpłat-
nej aplikacji ActionTrack. Po jej zainstalo-
waniu wystarczy zeskanować kod QR i już 
można grać – wyjaśnia Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wejherowie.
Jedna z  gier opowiada o  Wejherow-
skim Roczniku Kulturalnym, publikacji 
wydawanej przez tzw. czwórporozu-
mienie, w którego skład wchodzą MBP, 
Muzeum PiMK-P, PS Muzyczna I st. oraz  
WCK. Gra zawiera pytania dotyczą-
ce wydarzeń, które w  minionym roku 
odbyły się w  ramach działalności tych 
instytucji. Druga z udostępnianych gier 
dotyczy nagrody Gryf Literacki, którą 
corocznie przyznaje Miejska Biblioteka 
Publiczna w  Wejherowie. Gra pomaga 
w zapoznaniu się z historią tej nagrody 
i jej główną ideą. Trzecia z aplikacji opar-
ta jest na książce Moniki Kubisiak „Dur-
widal”. Grając w nią można lepiej poznać 
historię miasta w inny sposób, niż trady-
cyjne czytanie książek. Gracze wcielają 
się w  postaci z  książki i  w  toku gry od-
powiadają na pytania dotyczące historii 
Wejherowa. Jak informuje pracownik 
biblioteki Krzysztof Powałka twórcami 
gier jest Miejska Biblioteka Publiczna. 

Kino w Wejherowskim Centrum 
Kultury z początkiem wakacji 
wznowiło swoją działalność.  
Można dokonywać zakupu biletów 
w kasach WCK oraz przez internet. 
Wprowadzone jednak zostały 
istotne środki bezpieczeństwa, 
o których należy pamiętać.

Kino w WCK zaprasza 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie zaprasza do 
korzystania z gier mobilnych 
proponowanych na stronie 
internetowej biblioteki. Dzięki nim, 
bez wychodzenia z domu, można 
przypomnieć sobie wydarzenia 
kulturalne z 2019 roku, sprawdzić 
swoją znajomość historii Wejherowa, 
bądź dowiedzieć się czym jest 
biblioteczny konkurs „Gryf Literacki”. 

Gry mobilne 
pozwalają  poznać 
historię i kulturę 
Wejherowa

O tym, że czytanie książek to dobry pomysł o każdej porze dnia, 
przypomina nowy zegar, który pojawił się na parterze Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wejherowie. Zamiast cyfr znajdziemy tam 
okładki książek. Z wyborem lektury nie będzie problemu, bo czytelnicy 
będą mogli wędrować już między regałami. To jedna z wprowadzonych 
zmian od połowy lipca.

Każda pora dobra na książkę
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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: Anna Lewandowska 
 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

>

>

>

 EKOLOGIA

Częściej słyszymy o tym, aby trawniki za-
mienić na łąki kwietne, a trawie pozwolić 
rosnąć wysoko i ograniczyć  jej koszenie.  
Trawnik, zwłaszcza w  dużych aglomera-
cjach, pełni też inne, znacznie ważniejsze 
funkcje: utrzymuje wilgoć i  zapobiega 
erozji gleby – czyli mówiąc wprost, prze-
ciwdziała jej przesuszaniu się, obniża 
temperaturę powietrza. Poza tym trawa 
to jeden z większych producentów tlenu 
i  pochłaniaczy dwutlenku węgla. Trawy 
wyłapują z  powietrza szkodliwe pyły 
i  cząsteczki odpowiedzialne za  zanie-
czyszczenie powietrza. Ich skuteczność 
jest większa im wyższa jest trawa. Do ko-
szenia trawników często wykorzystywa-
ny jest sprzęt spalinowy. Ograniczając 
koszenie zmniejszamy hałas.
Miasto testuje metodę ograniczania ko-
szenia na  wybranych obszarach w  Wej-
herowie. Dla przykładu obecnie prowa-
dzone jest pierwsze koszenie terenów 
miejskich w  tym sezonie, choć zwykle 
pierwsze koszenia rozpoczynają się z już 
początkiem maja.
– Wszyscy obserwujemy gwałtowne zmia-
ny klimatu, susze są bardziej intensywne, 
podobnie jak opady – podkreśla Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa. – Mając na uwadze nie tylko 
zmiany klimatyczne i problemy ekologicz-
ne, ekolodzy i naukowcy zachęcają nas 
do ograniczenia koszenia trawnika. Im 

mniej ingerujemy w naturę, tym większą 
szansę dajemy na przetrwanie nie tylko 
rozmaitym gatunkom roślin i zwierząt, 
ale i sobie. Wysoka trawa lepiej zatrzymuje 
cenną wilgoć w glebie. Natomiast wystrzy-
żona kosiarkami ziemia wysycha bardzo 
szybko, a wraz z nią wysycha też wszelka 
zieleń. Podjęliśmy decyzję o ograniczeniu 
koszenia trawników miejskich, ponieważ 
jest to ekologiczne i ekonomiczne.

  Bądź EKO w swoim ogródku!
Zmiany mogą nastąpić nie tylko na  te-
renach miejskich, ale  również proeko-
logiczne rozwiązania mogą zawitać 
do  ogrodów mieszkańców Wejherowa. 
Zachęcamy do: koszenia trawnika wy-
soko (na  najwyższym poziomie kosiar-
ki), sadzenia roślin odpornych na suszę, 
ściółkowania gleby (np.  kompostem),  
zamontowanie zbiornika na  deszczów-
kę i  nawadnianie trawników rzadziej 
(najlepiej co 2-3 dzień, a  nie codzien-
nie), a  dłużej tak, aby trawnik „napił 
się” wody, a korzenie mogły sięgać głę-
boko w  ziemię. W  miejscu cienistym 
zamiast trawnika posadzenie roślin 
lubiących cień, zadarniających (np. bar-
winek, bluszcz) – co prawda nie można 
po  nim chodzić, ale  pięknie zazieleni 
obszar, na  którym trawy nie chcą ro-
snąć, a  posadzona zieleń ochroni glebę 
przed przesuszaniem.

W Wejherowie koszenie trawników na wybranych terenach 
będzie ograniczone. Jest to kolejne proekologiczne 
działanie władz miasta, które ma na celu nie tylko ochronę 
gleby przed wysychaniem, ale wzbogacenie miejskiego 
ekosystemu przyrodniczego, oczyszczenie powietrza i gleby 
z zanieczyszczeń, a także ma dać schronienie pszczołom i innym 
pożytecznym owadom. 

Miasto ogranicza 
koszenie trawników 
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SPORT

Drugie miejsce na  podium wywalczył 
Władysław Dominik zdobywając Puchar  
Wójta Gminy Wejherowo, a trzecie zajął  
Jerzy Szreder, który  został uhonorowa-
ny Pucharem Prezesa ZKP Wejherowo.
Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli ko-
lejno: 4 – Stanisław Bresiński, 5 – Marian 
Matysik, 6 – Stefan Szczypior, 7 – Mie-
czysław Bryła, 8 – Władysław Szreder,   
9 – Stanisław Stefański, 10 – Kazimierz 
Kreft. Najstarszym zawodnikiem turnie-
ju był liczący 87 lat Józef Dorsz (11 miej-
sce), a  jedyna kobieta Brygida Skrzyp-
czak 14 miejsce na 20 zawodników.
Gratulacje zwycięzcy i  najlepszej trójce, 
a także wszystkim uczestnikom turnieju, 
który trwał od stycznia do kwietnia, zło-
żył Mirosław Gaffka prezes ZKP O. Wej-
herowo. Prezes podkreślił, że  cieszy go 

fakt iż turniej rozgrywany jest co roku 
już 22 lat i cieszy się niesłabnącym zain-
teresowaniem.
Prezes Klubu Skata Jerzy Szreder powie-
dział, że  skat   jako gra karciana rozpo-
wszechniona była kiedyś w  Niemczech 
oraz  na Śląsku i  Kaszubach, ale  obecnie 
znana jest na  całej Europie. W  zeszłym 
roku reprezentacja Polski wywalczyła 
4.  miejsce drużynowo w  Mistrzostwach 
Europy, w  których brało udział około 
400 zawodników. W skład  polskiej druży-
ny wchodził Stefan Szczypior, który znalazł 
się w gronie najlepszej 50-tki mistrzostw.
– Dla nas ludzi wiekowych gra w skata daje 
wiele przyjemności i satysfakcji. Mamy 
okazję spotkać  się ze znajomymi i poroz-
mawiać ze sobą. Szkoda tylko, że młodzież 
nie garnie się do gry w skata, bo ta gra 

na Kaszubach, jak kiedyś nas zabraknie, 
może zaniknąć – mówi Jerzy Szreder.  
W  grze biorą udział trzy osoby, przy 
czym w  każdej rozgrywce dwie osoby 
grają przeciwko jednej, która wygrała li-
cytację poprzedzającą daną rozgrywkę. 
W  skacie sportowym partia, czyli poje-
dyncza sesja, na  której zbierają się gra-
cze w  skata, składa się z  24 rozgrywek. 
W  turnieju biorą udział skaciści z  wielu 
miejscowości Północnych Kaszub, w tym 
Wejherowa, Gm. Wejherowo, Gdyni 
i okolic Pucka.
W  uroczystości zakończenia Turnieju 
Skata Sportowego uczestniczyły m.in.   
Lidia Müller – członek Zarządu O. ZKP 
oraz  Barbara Jaedtka-Walaszkowska 
– nowy prezes Klubu Haftu “Tulpa” przy 
wejherowskim O. ZKP.

W  rozgrywkach amatorskich zawodni-
cy rywalizowali łącznie w  5 kategoriach. 
W  grze pojedynczej panów wśród 20 
uczestników najlepszy okazał się Ignacy 
Szyca (Sopot), który w finale wygrał z Szy-
monem Wiśniewskim (Rumia) 6:1, 4:6, 6:0. 
W kategorii gry pojedynczej “+55” zwycię-
żył Wiesław Kaszubowski (Gdańsk) poko-
nując w finałowym pojedynku Bronisława 
Trzpisa (Gdańsk) 6:3, 6:0. W kategorii PRO 
triumfował Maciej Kos (Wejherowo), który 
w decydującym starciu odniósł zwycięstwo 
nad Ignacym Szycą (Sopot) 6:3, 6:7, 6:2.
Najlepszym deblem mistrzostw okazał 
się gdański duet Bogucki Tomasz i Byzdra 
Mirosław. Drugie miejsce zajęli wejhero-
wianie Brusiło Mirosław i Smagowski Piotr. 
W  grze podwójnej mieszanej zwyciężyła 
para Sandrine Boraczyńska i  Ignacy Szyca 
(Sopot/Sopot) pokonując w finale duet Be-
ata Mnichowska i  Wiesław Kaszubowski 
(Gdynia/Gdańsk) 6:3, 6:1.
W  ramach zawodów, poza turniejem 
amatorskim, zorganizowano również 
Mistrzostwa Województwa do  lat 16. 
W  singlu chłopców zwyciężył Maciej Kos 
(Gat Gdańsk) pokonując w  finale Marci-

na Andrzejczaka (Tenisowy Uczniowski 
Klub Sportowy LEO Trąbki Małe) 6:3, 6:0. 
W grze pojedynczej kobiet Martyna Mac-
kiewicz (GAT Gdańsk) zwyciężyła w  fina-
łowym starciu z Hanną Koporowską (GAT 
Gdańsk) 6:1, 6:4.
Najlepsi zawodnicy mistrzostw otrzymali 
pamiątkowe puchary i  nagrody rzeczowe, 
które wręczali m.in.  kierownik Wydziału 
Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Pro-
mocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie Michał Jeliński oraz pomysłodaw-
cy reaktywowanego turnieju –  Grzegorz 
Śmietana oraz Dawid Wasiniewski z Mor-

skiego Towarzystwa Tenisowego.
– Cieszymy się z bardzo wysokiej frekwencji 
podczas turnieju. Jednocześnie w tym roku 
mieliśmy rekordową pulę nagród 4500 zło-
tych. Warto zaznaczyć, że pomimo sytuacji 
w kraju związanej z epidemią udało nam się 
spełnić wymogi sanitarne dot. rozgrywania 
turnieju, za co dziękujemy zarówno uczest-
nikom, jak i kibicom. Nowością była przepro-
wadzona transmisja meczów online dla osób, 
które z jakiś powodów nie mogły pojawić się 
na kortach, a chciały obejrzeć mecze – pod-
sumowali organizatorzy.

Waldemar Zduńczyk zwyciężył w 22. Turnieju Skata Sportowego 
zdobywając Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa. W imieniu 
prezydenta miasta zdobyty puchar wręczył mu Mirosław Gaffka, 
prezes wejherowskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Waldemar Zduńczyk zwycięzcą  
Turnieju Skata Sportowego 

Trwające cztery dni tegoroczne Tenisowe Mistrzostwa Morskie dostarczyły kibicom tenisa ziemnego 
sporej dawki sportowych emocji. W siódmej edycji największego amatorskiego turnieju tenisa 
ziemnego na Pomorzu wzięło udział łącznie ponad 70 uczestników. Spośród nich najwięcej powodów 
do radości miał wejherowianin Maciej Kos, który triumfował zarówno w grze pojedynczej w kategorii 
PRO, jak i Mistrzostwach Województwa kadetów.

Sukces wejherowianina w Tenisowych Mistrzostwach Morskich
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SPOŁECZEŃSTWO

Zwiedzając obie wystawy jest okazja 
poznać niezwykłe bogactwo kultu-
rowe społeczności cygańskiej! Wę-
drowne tabory, zupy z pokrzyw, wesela 
z wielkim rozmachem, wróżenie z kart, 
kolorowe stroje, muzyka, taniec i śpiew 
– to tylko część skojarzeń. Jak informu-
je Jolanta Rożyńska – dyrektor Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury, projekt 
„Tradycje romskie na Kaszubach” to 
przedsięwzięcie artystyczne o  ogrom-
nym znaczeniu edukacyjnym, a przede 
wszystkim – popularyzatorskim. Pre-
zentowane eksponaty pochodzą ze 
zbiorów Muzeum Okręgowego w  Tar-
nowie. Autorką wystawy jest Izabela 
Katarzyna  Bukowska.
Obie wystawy można oglądać bezpłatnie 
do 3 sierpnia br. w  godzinach otwarcia 
kas: od poniedziałku do piątku - od godz. 
15.00 do 21.00, w weekendy - na godzinę 
przed pierwszym seansem do 21.00.

Wystawa o kulturze Romów 
w Filharmonii Kaszubskiej

Zapraszamy do galerii Filharmonii Kaszubskiej, gdzie można 
obejrzeć interesującą wystawę pt. „Romowie - kolorowe wolne 
ptaki”. Stanowi ona początek projektu odnoszącego się do tej 
fascynującej społeczności. Ponadto w foyer eksponowana jest 
wystawą planszowa „Tradycja, zwyczaje i historia polskich Romów”. 


