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AKTUALNOŚCI

Hołd poprzez złożenie wiązanek pod po-
mnikiem oddali m.in.  przedstawiciele 
władz, instytucji oraz  stowarzyszeń, 
a  także delegacje służb mundurowych 
i placówek oświatowych. W imieniu pre-
zydenta Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta, kwiaty przed  pomnikiem złożył 
zastępca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz wspólne z wiceprzewodniczącym 
Rady Miasta Leszkiem Szczypiorem. Ce-
remonię uświetnił program artystyczny 
przygotowany przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej im.  Jana Penconka w  Gowinie. 
Uroczystość zakończyła msza polowa.

Uroczystości odbyły się na  Starym 
Cmentarzy przy ul.  Kalwaryjskiej. 
Podczas ceremonii prezydent miasta 
– Krzysztof Hildebrandt wspólnie z  za-
stępcą – Arkadiuszem Kraszkiewiczem 
złożyli symboliczną wiązankę kwia-
tów i  oddali hołd na  grobach żołnierzy 
1 Morskiego Pułku Strzelców poległych 
podczas II wojny światowej. 
W  wydarzeniu brali także udział człon-
kowie Oddziału Związku Inwalidów Wo-
jennych Rzeczpospolitej Polskiej.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Koszt parkingu wyniósł prawie 2 mln zł. 
2/3 kosztów budowy pokryło miasto Wej-
herowo, a pozostałą cześć – wspólnie po-
wiat wejherowski i  sąsiednie samorządy: 
miasto Rumia, miasto Reda, gmina Wej-
herowo, gmina Szemud, gmina Gniewino, 
gmina Linia, gmina Luzino, gmina Łęczyce.

-

-

mówi 
, prezydent Wej-

herowa –
-

-

-

Prezent dla pacjentów

ogromny prezent – powiedziała -

. – Prezes Zarządu Szpi-

tali Pomorskich sp. z  o.o., która wspólnie 
z  Andrzejem Zieleniewskim, wiceprezesem 
Zarządu podziękowała samorządowcom za 
tę inwestycję. 

-

-

 – mówi , 
zastępca prezydenta Wejherowa – Wybu-

-

-

-

-

-

-

Rozbudowa szpitala 

-

powiedział 
podczas otwarcia , 
marszałek województwa pomorskiego. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

O 154 miejsca postojowe wzbogacił się 
Szpital Specjalistyczny w Wejherowie. Nowy, 
bezpłatny dla mieszkańców parking, powstał 
pomiędzy ul.  agalskiego, a lądowiskiem dla 
helikopterów. Inwestycję realizowało Miasto 
Wejherowo we współpracy ze starostwem 
i gminami z powiatu wejherowskiego. 
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Z  budowy ulic cieszą się mieszkańcy 
i  wejherowscy radni, którzy zabiegali 
o realizację tej inwestycji: -

. Jak podkreślają radni, bę-
dzie to nie tylko jedna z większych inwe-
stycji drogowych w  najbliższym czasie, 

ale również jedna z ważniejszych z punk-
tu widzenia mieszkańców. 

-

, pre-
zydent Wejherowa

W  związku z  rozpoczęciem inwestycji 
nastąpią utrudnienia w   ru chu, chociaż 
prace będą prowadzone etapami, aby 
komunikacja w tym rejonie odbywała się 
sprawnie. Na odcinku ul. Necla – od ronda 
z ul. Chmielewskiego do ul. Staffa – zosta-
nie wprowadzone zwężenie jezdni do po-
łowy szerokości i ruch wahadłowy obecną 
lewą połową jezdni. O kolejnych etapach 
będziemy informować na bieżąco.

 1,6 km nowej drogi
Inwestycja drogowa obejmie przebudo-
wę ul. Necla na odcinku od ul. Chmielew-
skiego do ul. Patoka, gdzie powstanie ok. 
600-metrowa jezdnia i  skrzyżowania. 
Ul. Gryfa zostanie przebudowana na ki-
lometrowym odcinku od ul. Patoka do 
ul. Orzeszkowej. Na obu ulicach, w miej-
scach przejść dla pieszych oraz skrzyżo-

wań zaprojektowano azyle dla pieszych 
i  wyspy rozdzielające kierunki ruchu. 
Powstaną chodniki, ścieżka rowerowa, 
zatoki autobusowe,  miejsca postojowe 
wraz z  jezdnią manewrową  oraz zjazdy 
do posesji. Wybudowana zostanie ka-
nalizacja deszczowa. Usunięte zostaną  
kolizje z  siecią gazową, ciepłowniczą, 
elektroenergetyczną oraz z  sieciami te-
letechnicznymi. W  ramach inwestycji 
wybudowane zostanie oświetlenie.

 Duże środki zewnętrzne
Inwestycja, której zakończenie zapla-
nowano w  2023 r. ma kosztować ponad 
10,9  mln zł. Jak mówi zastępca prezy-
denta , władze miasta 
pozyskały na inwestycję 4,3 mln zł dofi-
nansowania ze środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych. W  kosztach realizacji 
zadania kwotą 1,8 mln zł partycypuje 
również Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i  Kanalizacji Sp. z  o.o. w  Gdyni, które za-
płaci za wykonaną sieć wodociągową i ka-
nalizację sanitarną. Natomiast Okręgowe 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Spółka z o.o. ze środków własnych wyko-
na przebudowę sieci ciepłowniczej na od-
cinku ul. Gryfa Pomorskiego.

Wartość projektu przekroczyła kwo-
tę przewidywaną w  ramach Budżetu 
Obywatelskiego, ale ten projekt kończy 
realizację kompleksowej dokumentacji 
projektowej wykonanej w  2017 roku 
dotyczącej zagospodarowania tego te-
renu. Trzeba podkreślić starania Rady 
Osiedla Sucharskiego, w  szczególności 
jej przewodniczącej – , któ-
ra zabiegała o inwestycję w tym właśnie 
kształcie, bez konieczności zmniejszania 
powierzchni boiska. Prezydent Wejhe-
rowa, biorąc pod uwagę wszystkie te 
argumenty, podjął decyzję o zwiększaniu 
finansowania i realizacji budowy boiska. 

-

prezydent Wejherowa -

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, boisko do piłki 
nożnej będzie uzupełnieniem sportowo-

projekt Budże-
tu Obywatelskiego, autorstwa -

, będzie ogólnodostępny dla 
wszystkich mieszkańców. W  ramach in-
westycji powstanie boisko o powierzchni 
ok. 1,8 tys. m o nawierzchni ze sztucznej 
trawy. Poza tym zamontowane zosta-
ną piłkochwyty i  bramki. Teren będzie 
oświetlony i ogrodzony. 

-

-

-

-

-

-

-

-

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Gryfa na odcinku od 
ul.  Patoka do ul. Orzeszkowej” dofinansowano ze 
środków Państwowego Funduszu Celowego, Fun-
dusz Dróg Samorządowych.
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-

-

-

-

-

-

-

Urząd Miejski w Wejherowie i wykonawca 
robót - firma Produkcja i Eksploatacja Kru-

szywa „Formella” dołożą wszelkich starań, 
aby zminimalizować utrudnienia podczas 
prowadzenia prac budowlanych w tym re-
jonie, jednak są one nieuniknio ne. 
Wykonawca planuje rozpoczęcie prac 
budowlanych w  drugiej połowie paź-
dziernika 2020 r. Jest to spowodowane 
trwającymi procedurami i  oczekiwaniem 
na – niezbędne do rozpoczęcia prac bu-
dowlanych – pozwolenie na prowadzenie 
badań archeologicznych od Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. Ponadto  do 15 października obo-
wiązuje zakaz wycinki drzew ze względu 
na okres ochronny lęgowy ptaków. 

 Inwestycja prowadzona etapami 
mówi  

-

-

-

-

-

-

 Inwestycja będzie kosztowała 
miasto ok. 90 tys. zł. 

– W ramach inwestycji powstanie inte-

-

-

-

-

mówi , 
zastępca prezydenta Wejherowa -

-

-

Jak mówi Paweł Formela, radny miej-
ski tej części Wejherowa, jest to in-
westycja w bezpieczeństwo pieszych, 
ale i kierowców. – 

-

-

 – podkreśla 
 – Inteligenta sygnalizacja 

-

-

-

-

-

-

-

Zakończenie wszystkich robót budowla-
nych przewidziano na połowę paździer-
nika 2021 r. Inwestycja prowadzona 
jest w  ramach projektu „Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa”, na  które mia-
sto Wejherowo zdobyło dofinansowanie 
ze środków unijnych. 

 Ulica z potencjałem

-

-

– mówi 
, radny Wejherowa. – Poza 

-

-

-
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Miasto Wejherowo zachęcało m.in.  kie-
rowców, aby na kilka dni w roku odstawili 
swoje samochody do  garażu i  skorzystali 
z alternatywnych, ekologicznych środków 
transportu, a  młodzież – do  częstszego 
chodzenia pieszo i  używania roweru jako 
formy podróżowania. 
Ze względu na trwającą pandemię CO-
VId-19, tegoroczne działania edukacyjne 

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pra-
cy sprawdzą m.in. czy  urzędnicy stosują 
maseczki lub przyłbice, czy zachowa-
ne są odległości podczas spotkań, czy 
stosuje się rozwiązania organizacyjne 
zmniejszające ryzyko np. wizyty w urzę-
dzie po  wcześniejszym umówieniu tele-
fonicznym, itd.
– 

-

-

i  promocyjne odbyły się w  ograniczo-
nym zakresie. Urząd Miejski w Wejhero-
wie poprowadził facebookową zabawę 
z  nagrodami. Trzeba było zrobić zdjęcie 
uwieczniając na nim siebie i  środek trans-
portu inny niż samochód – rower, pieszo, 
pociąg, rolki, autobus, itp. i przesłać w ko-
mentarzu. Autorzy trzech najlepszych 
zdjęć zostali nagrodzeni. Europejską kam-

panię tradycyjnie zakończył 22 września, 
„Dzień bez Samochodu”. Tego dnia za-
równo na terenie Wejherowa, jak i całego 
województwa pomorskiego, właściciele 
samochodów na  podstawie okazanego 
dowodu rejestracyjnego jeździli komuni-
kacją miejską MZK za  darmo (także po-
ciągami SKM ). 

-

-

-

-

-

-

-

W wejherowskim ratuszu odbyło się spo-
tkanie dyrektorów miejskich placówek 
oświatowych z  prezydentem Wejhero-
wa Krzysztofem Hildebrandtem i  jego 
zastępcą Arkadiuszem Kraszkiewiczem, 
które poświęcone było kwestiom związa-
nym z  planowanym od  września powro-
tem uczniów do szkół.
– -

nauczycieli – podkreśla -

, zastępca prezydenta Wejherowa. 
– -

-

-

-

. 
Miasto zakupiło 700 przyłbic dla nauczy-
cieli i  pracowników szkół oraz  dozowniki 
automatyczne do  dezynfekcji rąk, które 
znajdą się przy wejściu do  szkoły. Wszyst-
kie wejherowskie szkoły prowadzone 
przez miasto zostały zabezpieczone w pły-
ny do  dezynfekcji oraz  maseczki. Łącznie 
do  wejherowskich szkół Ochotnicza Straż 
Pożarna dostarczyła prawie 2 tony płynów.

-

-

We wrześniu w Wejherowie odnotowano trzy przypadki zakażenia koro-
nawirusem w Szkole Podstawowej nr 5 i 9. W związku ze stwierdzeniem 
zakażenia COVID-19 u jednego z uczniów SP nr 5 w Wejherowie decyzją 
Sanepidu uczniowie i nauczyciele z bezpośredniego kontaktu z dzieckiem 
zostali objęci kwarantanną. Natomiast w  SP nr 9 stwierdzono zakażenie 
COVID-19 u  dwojga uczniów i  decyzją Sanepidu dwie klasy oraz  24. na-
uczycieli mający bezpośredni kontakt z zarażonymi dziećmi objęci zostali 
kwarantanną, a wszyscy uczniowie klas 4-8 – objęci nauką zdalną. Ucznio-
wie z klas 1-3, oddziałów przeszkolnych oraz korzystających ze świetlicy 
uczęszczały do szkoły w normalnym trybie.
Jednocześnie zwracamy się z  apelem o  rozwagę, ograniczenie spotkań, 
a w przypadku pojawienia się niepokojących objawów o niezwłoczny kon-
takt z  lekarzem pierwszego kontaktu. Przypominamy także wszystkim 
uczniom, że dla dobra i  bezpieczeństwa nas wszystkich, konieczne jest  
bezwzględne przestrzeganie zasad przebywania i przemieszczania się na 
terenie szkoły, zachowywania dystansu oraz zasłaniania ust i nosa w prze-
strzeniach wspólnych.

cy mieli zapewnione bezpieczne warunki 

 – mówi główny inspektor 
pracy .
Władze Wejherowa podejmują koniecz-
ne i  wymagane przepisami działania 
w  Urzędzie Miasta i  innych placówkach 
samorządowych oraz  w  Radzie Miasta, 
chociaż niekiedy utrudniają one bieżące 
funkcjonowanie i są uciążliwe dla miesz-
kańców, a także dla radnych i pracowni-
ków. Prosimy o  wyrozumiałość, to  dzia-
łania dla wspólnego dobra.
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Zostały one zaprojektowane z  okazji 
Światowego Dnia Wiedzy o  Autyzmie 
przez rodziców z  Wejherowskiego Sto-

warzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem 
celem przekazania w  sposób czytelny 
i  ciekawy najważniejszych informacji na 

temat autyzmu oraz pracy naszego sto-
warzyszenia. 
Jak mówi Arkadiusz Raguza, prezes 
Wejherowskiego Stowarzyszenie na 
rzecz Osób  z  Autyzmem, liczba osób 
z diagnozą spektrum autyzmu znacznie 
wzrasta i  analogicznie powinna wzra-
stać świadomość na temat autyzmu. 
Tegoroczna pandemia wszystkim po-
krzyżowała plany, w  związku z  tym nie 
odbyła się również planowana konfe-
rencja. 
– -

-

-

szej ekspozycji – mówi Arkadiusz Ragu-
za. – 

. 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, która 
wyreżyserowała to  widowisko, podkreśla 
że  najważniejsze jest przesłanie płynące 
z  „Balladyny”, które mimo upływu czasu 
nadal wciąż jest aktualne. Pęd do  karie-
ry i  bogactwa nie usprawiedliwia intrygi, 
zdrady i zbrodni w celu dążenia do władzy. 
W  spektaklu wystąpili aktorzy amato-
rzy z grupy teatralnej SWUTW „Srebrna 

Nitka” i  grupy teatralnej przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej „Errata” w  skła-
dzie: Celina Niebylska, Wioleta Urbań-
ska, Krystyna Laskowska, Aleksandra 
Ucińska-Makowska, Beata Myszka, Ma-
rzena Wirkus, Teresa Malinowska, Elż-
bieta Kilikowska, Wiesława Cywińska, 
Krystyna Bolc, Mieszko Weltrowski, 
Mateusz Odowski i  Wojciech Wołod-
kiewicz. 

Przypomnijmy, że  dzięki środkom Mini-
sterstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodo-
wego został przygotowany przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną, wspólnie ze  Szkołą 
Podstawową nr  11 w  Wejherowie, inno-
wacyjny projekt „Smart-Lektury”. Pierwszą 
Smart-Lekturą była właśnie „Balladyna”, 
do  której wypracowano scenariusz miej-
skiej gry mobilnej o nazwie „Balladyna: the 
Kirkor edition”. Godne podkreślenia jest to, 
że w pierwszym etapie powstawania pro-
jektu, czyli w okresie pandemicznym i pra-
cy zdalnej, młodzież sama tę grę przygoto-
wywała. Pracowały nad tym trzy drużyny 
(zespoły) opracowując trzy różne wersje, 
które następnie zostały skompilowane 
w  całość. Premierowa rozgrywka tej  gry 
odbyła się w ramach Narodowego Czyta-
nia „Balladyny” a sama gra zostanie później 
udostępniona wszystkim i każdy zaintere-
sowany będzie mógł z niej skorzystać. 

-

-
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Mieszkańcy Wejherowa kazdego 
roku udowadniają, że ich zachwyt 
zielenią nie jest kwestią przepadku. 
Bez względu czy to duże ogrody, okno 
a  nawet balkon, potrafią stworzyć 
piękne miejsce do wypoczynku.

-

-

kursie organizowanym przez miasto 

Krzysztof 

Hildebrandt,

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-
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Jury pod przewodnictwem Teresy Patsi-
dis,  a w składzie którego znaleźli się: Sta-
nisław Brzozowski, Tacjanna Bielawa, Le-
szek Miś, Antonina Łuczyńska-Niemczyk, 
Natalia Borkowska-Mudlaff i  Rafał Pa-
czoska przyznało następujące nagrody: 

 
 pierwsze 

miejsce zajęła  Elżbieta Malewska 
z  ul.  Nanickiej, drugie – Ewa Ell-
wart z  ul. Rejtana, a  trzecie – Aniela 
Bartnicka z  os. Kaszubskiego. Wy-
różnienie otrzymali – Elżbieta Firlej 
z  ul.  Jana III Sobieskiego i  Wiesław 
Ziętkowski z ul. Harcerskiej; 

  
zwyciężył Dariusz Mielke z ul. Okręż-
nej, drgie miejsce zajęli Teresa i  Ta-
deusz Kaweccy z  ul. Kusocińskiego, 
a trzecie – Beata Szymańska z ul. Ro-
gaczewskiego. Wyróżniono ogród Ali-
cji Kobielli z ul. Kotłowskiego i Henry-
ka Teclafa z ul. Kusocińskiego; 

  pierw-
sze miejsce zajęła Violeta Drawc 
–  Rodzinne Ogrody Działkowe im. 
mjr Henryka Sucharskiego, drugie 
– Jan Suprunowicz z ROD im. Floria-
na Ceynowy, a trzecie - Grażyna Bigus 
z ROD im. mjr Henryka Sucharskiego. 
Wyróżnienie otrzymała Wiesława 
Witbrot z ROD im. Jakuba Wejhera.
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Wyniki konkursu przedstawił przewodniczący komisji 
konkursowej Edmund Szymikowski podkreślając, że  ideą 
konkursu jest propagowanie kaszubskiej sztuki hafciar-
skiej jako czołowego rękodzieła regionu. Pierwsze miejsce 
w konkursie zdobyły: Mirosława Dargacz, Teresa Demb-
kowska, Teresa Domnik, Barbara Jaedtka-Walaszkowska, 
Wanda Mironkiewicz, Małgorzata Szmidtka i Ludwika We-
sserling. Drugie miejsce otrzymały: Irena Bartczak-Nowak 
i Zofia Magulska, a trzecie – Elżbieta Malewska.
Nagrody wręczali: zastępca prezydenta Wejherowa Arka-
diusz Kraszkiewicz i prezes Oddziału ZKP Mariusz Gaffka
Nagrodzone prace można oglądać w  siedzibie Oddziału 
ZKP w  Wejherowie. Prezentujemy je również na  galerii 
foto na stronie miasta: www.wejherowo.pl

Doroczne zebranie sprawozdawcze 
poprzedzone zostało tradycyjną Mszą 
św.  w  języku kaszubskim, którą odpra-
wili w kościele pw. św. Stanisława Kost-
ki – proboszcz ks.  kan. Marian Detlaff 
i ks. kan. Roman Skwiercz.
Po  nabożeństwie uczestnicy zebrania 
udali się do  Dąbrowy, gdzie w  warun-
kach plenerowych odbyło się zebranie. 
Referat sprawozdawczy z  działalności 
za 2019 rok przedstawił prezes Zarządu 
Oddziału ZKP Mirosław Gaffka podkre-
ślając, że zebranie sprawozdawcze miało 
odbyć się w marcu br., lecz przez pande-
mię koronawirusa zostało przesunięte 
z konieczności o prawie pół roku później. 
Sprawozdanie prezesa zostało przyjęte 
jednogłośnie. W ramach dyskusji rozma-
wiano na temat form prowadzenia dzia-
łalności w warunkach koronawirusa.

W siedzibie Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego 
w Wejherowie ogłoszono 
wyniki 14. Powiatowo-Miejskiego 
Konkursu Haftu Kaszubskiego 
organizowanego przez Klub 
Hafciarski „Tulpa”.

Działacze wejherowskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
przeprowadzili zebranie sprawozdawcze w Dąbrowie koło Wejherowa 
w warunkach plenerowych zachowując wszelkie środki ostrożności 
związane z koronawirusem Sars CoV-2.
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Dzięki głosom wejherowian oddanym 
w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywa-
telskiego na projekt „Bezpieczne miasto 
– sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Wejherowie”, do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Wejherowie trafił sprzęt 
ratowniczy niezbędny podczas akcji ra-
towniczych, gaśniczych, zabezpieczeń 
imprez kulturalnych i  sportowych oraz 
materiały promujące bezpieczeństwo 
wśród dzieci i młodzieży. Sprzęt koszto-
wał ok. 56 tys. zł. 

-

– podkreśla , pre-
zydent Wejherowa. 

-

 

Jak mówi autor projektu Kamil Groth, 
ważnym elementem działalności OSP 
jest profilaktyka, a  realizacja projektu 
przyczyni się do poprawy bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego wszystkich 
mieszkańców Wejherowa.
– 

prelekcjach organizowanych w remizie 

 – mówi , 
autor projektu. – 
w tym zakresie nikogo nie trzeba przeko-

-

-

-

-

-

-

 ponad połowa środków przeznaczona 
jest na zakup -

 z  nagrzewnicą, agregatem prą-
dotwórczym i  oświetleniem. Namiot 
ma szerokie zastosowanie, może być 
wykorzystywany m.in. jako namiot 
ratowniczy na miejscu działań do pro-
wadzenia czynności ratowniczych, do 
zabezpieczenia medycznego podczas 
imprez masowych;

  m.in. do cięcia 
blachy 

  dla ratowni-
ków m.in. rękawice, buty ochronne

 dla dzieci, maskotki prze-
kazywane podczas prelekcji dla naj-
młodszych nt. bezpieczeństwa 

-

-

-

Uczestnicy wycieczek zwiedzali m.in. 
Kalwarię Wejherowską, a także Klasz-
tor i Kościół franciszkański pw. Matki 
Bożej Uzdrowienia Chorych na Du-
szy i  Ciele i  św. Anny, gdzie znajduje 
się obraz Matki Bożej Wejherowskiej 
Uzdrowicielki na Duszy i  Ciele z  dru-
giej połowy XVII wieku. Turyści pozna-
li także Park Miejski, Pałac Przeben-
dowskich i Keyserlingów oraz przeszli 
trasę Szlakiem Nut Kaszubskich. 

Sezon wakacyjny już za nami. 
Warto wspomnieć, że w tym 
roku dużą popularnością 
cieszyły się  bezpłatne wycieczki 
z przewodnikiem po Wejherowie. 
Turyści oraz wszyscy, których 
ciekawiła historia miasta oraz 
jego atrakcje turystyczną mogli 
m.in. zobaczyć lokalne zabytki, 
zwiedzić Kalwarię Wejherowską 
czy przejść się szlakiem Nut 
Kaszubskich. W ciągu dwóch 
letnich miesięcy Wejherowo 
zwiedziło ponad 600 osób. 
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Bezkonkurencyjną okazała się w katego-
rii +65 kg Żaneta Stenka  która w formu-
le light contact, czyli w  walce ciągłej na 
planszy, wszystkie swoje walki wygrała 
przed czasem i  zdobyła tytuł mistrzyni 
Polski. Drugi tytuł mistrzowski zdobyła 
podczas rywalizacji w  systemie pointfi-
ghting (walka przerywana). Tym samym, 
Żaneta obroniła tytuł w formule pointfi-
ghting z poprzedniego roku z Węgrowa. 
W dobrym stylu brązowy medal wywal-
czył także Kacper Labudda w  formule 
pointfighting (Wejherowskie Stowarzy-

szenie Sportowe), który dostał się do 
półfinału, wygrywając walkę z  zawodni-
kiem ze Świdnika 8:3, niestety w półfina-
le uległ zawodnikowi z Częstochowy.
W  zawodach wzięło udział prawie 
200. zawodników z  ponad 40. polskich 
klubów kickboxingu. Kickboxerów  
z  Wejherowa i  Luzina czekają kolejne, 
bardzo ważne sprawdziany. Mistrzostwa 
w  Krynicy były pierwszymi zawodami 
krajowymi w  dobie pandemii koronawi-
rusa. Zachowane były wszelkie środki 
ostrożności, higieny i  bezpieczeństwa, 

– -

-

w grupie – mówi , oli-
gofrenopedagog i  terapeuta integracji 
sensorycznej, która od  15 lat współpra-
cuje z  dziećmi i  młodzieżą z  autystycz-
nym spektrum zaburzeń.
Jak wyjaśnia u  młodzieży autystycznej 
największy problem stanowią relacje 
międzyludzkie i  komunikacja społeczna. 
Dlatego w  warsztatach kładziony jest 
nacisk na relacje społeczne, komunikację 
i współpracę w grupie. Zaś w tym czasie 
matki mają czas dla siebie, uczestnicząc 
w  zajęciach praktycznych m.in.  opiece 
psychologicznej, warsztatach kosme-
tycznych i zielarskich.

– -

-

– do-
daje  – -

-

-

-

Specjalista ds.  marketingu Kamila Para-
dies-Domnik podkreśla, że  warsztaty są 
zróżnicowane tematyczne, po to żeby za-
chować równowagę pomiędzy psychiką, 
dietą i  całym dobrostanem psychicznym 
rodzin, zwłaszcza tych z autyzmem. A że 
przez pandemię koronawirusa ta równo-
waga została zaburzona, trzeba ją przy-
wrócić podczas warsztatów kosmetycz-
nych, zielarsko-dietetycznych, a  także 
na  spotkaniach z  psychologiem i  seksu-
ologiem.

– 
-

-

– wyjaśnia -

.
– -

 – mówi  
– 

-

.
Gratulacje organizatorom warsztatów 
przekazał zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz wyrażając Paniom 
uznanie za tę inicjatywę.
– 

-

– podkre-
śla .
Uczestnicząca w otwarciu warsztatów 
dyrektor biblioteki Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek wyraziła przekonanie, 
że dzięki otwartości biblioteki na tego 
typu zajęcia, zarówno młodzież, jak 
i  rodzice, znajdą swoje szanse na  po-
zytywny rozwój oraz  racjonalne i  po-
żyteczne zagospodarowanie czasu 
wolnego. Kolejne warsztaty w  biblio-
tece odbędą się 2 i  10 października 
o godz. 17.00.

zgodnie z  wytycznymi organów pań-
stwowych. 
Można jeszcze zapisać się na treningi do 
sekcji w  Wejherowie i  Luzinie. Informa-
cje  

W rozegranych w Krynicy Zdroju Mistrzostwach Polski kadetów 
starszych (zawodników do 15 roku życia) w kickboxingu, wejherowianie 
trenowani przez Rafała Karcza odnieśli znaczące sukcesy. 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
rozpoczęły się warsztaty 
ogólnouodporniające dla rodzin 
z dziećmi spektrum autystycznego 
połączone z opieką wytchnieniową. 
Organizatorem warsztatów przy 
współpracy z biblioteką jest grupa 
inicjatywna w składzie: Agnieszka 
Drabata, Iwona Rathenow, Izabela 
Minga i Kamila Paradies-Domnik.

-
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dokumentalistka spek-
takli i baletów, portrecistka. Absolwent-
ka kierunku fotografii artystycznej Pań-
stwowego Liceum Sztuk Plastycznych. 
Otrzymała dyplom z wyróżnieniem z fo-
tografii socjologicznej. Po  pięciu latach 
zdobyła podwójny dyplom magistra sztu-
ki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu 
za prace naukowe o poznańskich spekta-
klach i szeroko rozumianym zbieractwie: 
Fotografia Intermedialna – „Włosokosy” 
– u Krzysztofa Baranowskiego oraz Pla-
kat- „Spektakle Polskiego Teatru Tań-
ca” – u  Grzegorza Marszałka. Patrycja 
Kruk jako studentka działała w  Teatrze 
Ulicznym „Malta”. Uczestniczyła w  wie-
lu warsztatach fotograficznych, kilku 
teatralnych oraz  ceramicznych. Jest mi-
łośniczką baletu. Przez kilka lat owoc-
nie współpracowała z  Teatrem Tańca 
„Sarasvati” i  jego założycielką – Yeshe 
Sangmo. Ma na  swoim koncie wystawy 
indywidualne i zbiorowe w Wejherowie, 
Poznaniu, Gdyni, Brnie i Oświęcimiu.

Na fotografiach możemy oglądać drew-
niane kaszubskie kościółki, które wpi-
sane są w krajobraz wsi. Są często pełne 
uroku, a  w  ich wnętrzach odczuwa się 
atmosferę, które służy skupieniu i modli-
twie. W ich wnętrzach czas się zatrzymał. 
Widać, że wystawa zrodziła się z  pasji 
i  umiejętności obserwacji kaszubskiego 
krajobrazu. Fotografie prezentujące za-
bytki drewnianej architektury sakralnej 

Kaszub, przenoszą nas – odbiorców 
w świat małych, drewnianych świątyń. 
Autor wystawy – Andrzej Liszewski 
jest miłośnikiem fotografii, wrażli-
wym na piękno przyrody, architektury 
i sztuki. Pasjonat wędrówek po Kaszu-
bach. Jego prace można było podziwiać 
na wystawach indywidualnych i  zbio-
rowych m.in. w  Kartuzach, Kościerzy-
nie, Przodkowie, Stężycy, Wejherowie.

Fotografia to jej zawód, pasja, 
ale także miłość i życie. 

W foyer Filharmonii Kaszubskiej 
zaprezentowano wystawę „Drewniane kościoły 
Kaszub”. Swoje prace, w  ramach cyklu „Kolekcje”, 
prezentuje tym razem fotograf Andrzej Liszewski. 
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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. 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

 (
skarbnika) 
 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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Z okazji 40. rocznicy podpisania 
Porozumień Sierpniowych 
w wejherowskiej kolegiacie 
została odprawiona uroczysta 
Msza św. z udziałem wielu gości 
oraz przedstawicieli władz miasta 
i powiatu. 

W ostatnim, w tym roku odpuście kalwa-
ryjskim – tzw. odpuście szkolnym, wzięła 
udział młodzież ze  szkół z  Wejherowa 
i  powiatu wejherowskiego.  W  niedzie-
lę rano, z  kościoła klasztornego ulicami 
miasta, wyruszyła na  Kalwarię procesja 
z Najświętszym Sakramentem. 
W  uroczystej mszy św.  wzięli udział 
przedstawiciele samorządu wejherow-
skiego m.in. Gabriela Lisius, starosta 
powiatu wejherowskiego i  Arkadiusz 

Kraszkiewicz, zastepca prezydenta 
Wejherowa.
– 

-

-

tu – mówią wejherowscy franciszkanie. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
św. koncelebrowana przez ks. prałata Ta-
deusza Reszkę, a główne obchody 40-le-
cia Porozumień Sierpniowych odbyły 

się przy Pałacu Przebendowskich, gdzie 
okolicznościowe wystąpienie na  temat 
przemian w  Polsce w  okresie 100-lecia, 
a zwłaszcza w ostatnich 40 latach po po-
wstaniu NSZZ Solidarność, wygłosił 
dr Aleksander Kozicki.
W  trakcie spotkania wręczono wiele 
odznaczeń, jedno z nich otrzymał za-
stępca prezydenta miasta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz, który został 
odznaczony medalem „Roku Jana Paw-
ła II”. Wręczył  go Kanclerz Orderu Św. 
Stanisława Stefan Kukowski. Natomiast 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt wręczył Medal Róży 
inicjatorowi tej  uroczystości Henrykowi 
Jaroszowi podkreślając, że  jako wielo-
letni działacz „Solidarności” i  działacz 
społeczny różnych środowisk przez 5 ka-
dencji był radnym Rady Miasta Wejhero-
wa wykazując się wieloma inicjatywami 
i olbrzymią wrażliwością społeczną.

Na Kalwarii Wejherowskiej 
obchodzony był w miniony 
weekend odpust Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Sumę 
odpustową przed kościołem 
Trzech Krzyży odprawił 
o.  Hieronim Stypa OFM, 
rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego we Wronkach.
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NA ŁAM ACH NOWIN P RE ZE NTUJE M Y  CHWILE  ZATRZY M ANE  W KADRZE  I P RZY-
P OM INAM Y, JAK WE JHE ROWO WY GLĄDAŁO W  P RZE SZŁOŚCI, A  JE DNOCZE ŚNIE  
P OKAZUJE M Y  ZM IANY, JAKIE  ZASZŁY  W M IE ŚCIE  NA P RZE STRZE NI TYCH LAT. 

PRZED

PO

PRZED

PO

PRZED

PO

PRZED

PO

PRZED

PO
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