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AKTUALNOŚCI

Zastępcy prezydenta Wejherowa – Be-
ata Rutkiewicz i  Arkadiusz Kraszkie-
wicz odebrali nagrodę dla Wejherowa 
podczas gali, która odbyła się na Zamku 
Królewskim w Warszawie. Do 24. edycji ogólnopolskiego konkursu „Moderni-

zacja Roku &Budowa XXI wieku” zgło-
szono   460 inwestycji z  całej Polski, 
a  do ścisłego finału zakwalifikowało się 
76. obiektów. 
– 

-

stycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 

–  mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa ds. społecznych i eko-
nomicznych. – -

-

. 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. rozwoju miasta podkre-

 

 objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 
szkół podstawowych;

 w  godzinach 8:00-16:00 obowiązek 

przemieszczania się dzieci do 16. roku 
życia pod opieką rodzica lub opiekuna;

 zawieszenie działania sanatoriów 
z  możliwością dokończenia ostatnich 
turnusów rozpoczętych przed 26 paź-
dziernika;

 zawieszenie stacjonarnej działalno-
ści lokali gastronomicznych i restau-
racji przy dopuszczeniu prowadzenia 
działalności w  zakresie dowozu lub 
na wynos;

 max. 5 osób spoza wspólnego gospo-
darstwa domowego podczas imprez, 
spotkań i  zebrań w  przestrzeni pu-
blicznej (z wyjątkiem spotkań służbo-
wych). Dotyczy to także zgromadzeń 
w  rozumieniu ustawy o  zgromadze-
niach publicznych;

 ograniczenie przemieszczenia się osób 
powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem 
wykonywania czynności zawodowych, 
zaspokajania niezbędnych potrzeb 
związanych z bieżącymi sprawami życia 
codziennego czy też udziału we  mszy 
świętej lub obrzędów religijnych.

Sala gimnastyczna przy wejherowskiej 

śla, że  inwestycje konsekwentnie re-
alizowane w  mieście,   mają na  celu za-
chęcenie mieszkańców do  aktywnego 
spędzania wolnego czasu. 
– 

-

-

szeroki -

– mówi 
. 

To  kolejna w  ostatnich latach nagroda 
dla Wejherowa za  zrealizowane inwe-
stycje miejskie. 

-

-

-

-

-

-

, 
kolejne zasady 

 Rząd uruchamia również infoli-
nię dla seniorów pod  numerem 
22 505 11 11.

W  całej Polsce obowiązują wcześniej 
ustalone limity i  ograniczenia dla strefy 
czerwonej, w  tym m. in. w  zakresie wy-
darzeń wydarzenie religijnych odbywa-
jących się w kościele, istnieje obowiązek 
zakrywania ust i  nosa, z  wyłączeniem 
osób sprawujących kult. W  uroczysto-
ściach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

 

Skala rozprzestrzeniania się korona-
wirusa zależy od  nas samych. Dlate-
go ważne jest przestrzeganie ustalo-
nych obostrzeń i  reżimów sanitarnych. 
Wszystkim zalecamy pozostawanie 
w  domach, o  ile jest to  możliwe. Ogra-
niczajmy wychodzenie z domu do abso-
lutnego minimum, poza wykonywaniem 
pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych 
potrzeb związanych z bieżącymi sprawa-
mi życia codziennego.
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INWESTYCJE

Prezydent Wejherowa Krysztof Hilde-
brandt podpisał umowę z  wykonawcą 
robót – firmą Produkcja i  Eksploatacja 
Kruszywa „Formella” S.C. reprezento-
waną przez Mariusza Formellę. W parku 
ruszyły już prace wykonywane w ramach 
projektu „Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa”, na który miasto zdobyło 
unijne dofinansowanie. Koszt inwestycji 
to prawie 3 mln zł. 
– 

-

 – mówi 
, prezydent Wejherowa. 

– 

-

rza ewangelickiego oraz cmentarza z okre-

. 

Satysfakcji nie kryją wejherowscy radni, 
którzy zabiegali o  realizację inwesty-
cji: 

– 

– mówi radny  – Takie zie-

.
– -

 – do-

daje radna  – 

.

Jak podkreśla , za-
stępca prezydenta Wejherowa, miasto 
kompleksowo podeszło do zagospodaro-
wania tego terenu. Przy planowaniu kon-
kretnych rozwiązań rewitalizacyjnych 
wzięto pod uwagę m.in. głos  mieszkań-
ców, którzy mogli wyrazić swoje opinie 
podczas konsultacji społecznych. Co cie-
kawe, Urząd Miejski wspólnie z Politech-
niką Gdańską zorganizował konkurs dla 
studentów architektury na najciekawszą 
koncepcję zagospodarowania parku, a na 
podstawie najlepszych prac powstał pro-
jekt Parku Kaszubskiego. Pierwsze miej-
sce zajęła praca wykonana przez 

-

. Opiekunem 
konkursu ze strony Politechniki Gdań-
skiej była dr hab. Anna Górka z Wydzia-
łu Architektury. Koncepcja była bardzo 
dobra i  prawie wszystkie elementy z  tej 
pracy wykorzystano w  realizowanym 
właśnie projekcie. Drugą nagrodę otrzy-
mał projekt wykonany przez Konstancję 

Olszewską, Karolinę Michalak, Magdale-
nę Prusik i Mateusza Robaka. 

 Strefa wejściowa do parku znajdo-
wać się będzie w  północnej części 
parku. Będzie się tam znajdował 
duży placyk przylegający do istnie-
jącego szerokiego ciągu pieszego 
wzdłuż ul.  Sobieskiego. W  części 
przy wejściu na główną aleję zostaną 
ustawione siedziska, natomiast w za-
chodniej części strefy przewidziano 
miejsce dla pojazdów gastronomii 
mobilnej, tzw. foodtrucki. Dla ich po-
trzeb będą tu znajdowały się przyłą-
cza wodociągowe, kanalizacyjne oraz 
elektroenergetyczne.

 Strefę relaksu stanowić będą okrągłe 
placyki z ustawionymi na nich leżan-
kami i  siedziskami. Wokół placyków 
o nawierzchni mineralnej posadzone 
będą grupy roślin. 

 W  centralnie położonej strefie spo-
tkań ustawione zostaną ławki, le-
żanki drewniane z dodatkową funk-
cją siedzisk oraz spójne stylistycznie 
kosze i  donice. Oprócz siedzisk 
przewiduje się też zastosowanie 
platform wykonanych z  desek kom-
pozytowych.

 Strefę zabaw stanowić będzie plac 
zabaw o  bezpiecznej nawierzchni 
w formie pola piaskowego. Znajdą się 
tu m.in. zestaw sprawnościowy, ze-
staw huśtawek, linarium i  huśtawka 
bocianie gniazdo.

 Utworzona zostanie strefa pamięci. 

Wzdłuż zachodniej granicy parku przy 
alejce i  w  sąsiedztwie terenu nadleśnic-
twa znajdą się huśtawki dla dorosłych 
i dzieci. Elementami łączącymi wszystkie 
strefy parku mają być elementy małej ar-
chitektury – spójne dla całego założenia 
oraz kolorystyka nasadzeń. W północnej 
części forma nasadzeń inspirowana bę-
dzie wzorem haftu kaszubskiego z  bar-
wami - niebieską, żółtą i czerwoną, uzu-
pełnionymi  zielenią, w środkowej części 
nasadzenia będą miały przewagę koloru 
białego, natomiast dominującą barwą 
w południowej części będzie kolor fiole-
towy. Cały teren będzie oświetlony i ob-
jęty monitoringiem. 

Rewitalizacja parku zostanie przeprowadzona w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, 
na który miasto zdobyło dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.

-
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Cmentarz komunalny w  Wejherowie 
funkcjonuje od  stycznia br.  Dotychczas 
wykorzystywany był teren na  działce 
o powierzchni 3080 m2 położnej bezpo-
średnio przy ogrodzeniu starego cmen-
tarza wyznaniowego. Na  pozostałym 
istniejącym terenie (obok parkingu) pro-
wadzone są roboty związane z urządza-
niem cmentarza.
Podczas sesji radni formalnie rozszerzy-
li cmentarz o  tę właśnie działkę o  po-
wierzchni 12744 m2. Jest to kontynuacja 
powstawania cmentarza komunalnego 
w Wejherowie.

Gdy wykupujemy mieszkanie komu-
nalne, stajemy się właścicielami lokalu. 
Zgodnie z  uchwałą Rady Miasta Wej-
herowa z  17 grudnia 2019 r. (

) 
w  sprawie ustalenia zasad sprzeda-
ży lokali mieszkalnych stanowiących 
własność miasta, najemca lokalu może 
złożyć wniosek o  wykup mieszkania. 
Od ceny lokalu udzielane są korzystne 
bonifikaty. Do końca 2020 r. można wy-
kupić swój lokal z bonifikatą w wysoko-
ści 80 proc., do końca 2021 r. – 70 proc., 
a do końca 2022 r. – 50 proc. Ta bonifi-
kata może być mniejsza w  przypadku, 
kiedy Miasto Wejherowo od 1 stycznia 
2014 r.  poniosło nakłady na lokal 
– 

 – mówi , zastęp-
ca prezydenta Wejherowa ds. Rozwoju 
Miasta. – 

-

-

. 

Dodatkowe informacje na temat 
wykupu lokalu mieszkalnego na rzecz 

najemcy można uzyskać pod 
nr tel. 58 677 71 52.

Radni podjęli decyzję o zmniejszeniu do-
chodów budżetu miasta o  kwotę ponad 
7,8 mln zł. To  bezpośrednio (np.  spadek 
dochodów z podatku PIT o 4 mln zł) lub 
pośrednio skutek pandemii. Jednocze-
śnie konieczne było zwiększenie wydat-
ków na oświatę o 1,5 mln zł oraz na inwe-
stycje drogowe o 5,6 mln zł. W tej sytuacji 
podjęto decyzję o  emisji w  tym roku 
obligacji miejskich za 8 mln zł oraz prze-
sunięto spłatę zaciągniętych kredytów 
i  obligacji z  tego roku na  lata przyszłe. 
Celem tych działań jest pokrycie ubyt-
ków w  dochodach miasta oraz  zabez-
pieczenie realizacji przede wszystkim 
inwestycji drogowych i  funkcjonowania 
oświaty. Miasto wdrożyło również pro-
gram oszczędnościowy, m.in. kilkanaście 
osób straciło prace w urzędzie i instytu-
cjach samorządowych.
– -

-

-

. – pod-
kreśla , prezydent 
Wejherowa – Mamy do czynienia z kryzy-

-

-

-

-

.

Rząd uchwalił podwyżki dla nauczycieli, 
ale  nie przeznaczył na  ten cel dodatko-
wych środków dla samorządów. Również 
Wejherowo musi poszukać pieniędzy, 
aby te podwyżki wypłacić. 
– -

-

– wy-
licza , zastępca 
prezydenta Wejherowa – -

5 procent, co oznacza wzrost o kilka 

-

-

-

zmianie. 

komunalnego
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W   budynku przy ul. Sobieskiego 328 C 
wykonano remont dachu budynku oraz 
elewacji wraz z  dociepleniem budynku 
mieszkalnego. Łączny koszt zadania wy-
niósł 119,7 tys. zł, z  czego kwota unij-
nego dofinansowania – 30 tys. zł. Pozo-
stałe środki stanowią wkład wspólnoty 
w kwocie – prawie 90 tys. zł. 

Z kolei w budynku współnoty mieszkanio-
wej przy ul. Sobieskiego 328 C, wykonano 
remont elewacji, remont dachu i  klatki 
schodowej wraz z  zagospodarowaniem 
podwórza zgodnie z  projektem i  progra-
mem prac konserwatorskich budynku. 
Łączny koszt zadania wyniósł 294 tys. zł, 
z  czego kwota unijnego dofinansowania 
– 151 tys. zł. Pozostałe środki – 143 tys. 
zł stanowią wkład wspólnoty. 
  

Obie Wspólnoty Mieszkaniowe są jed-
nym z  partnerów uczestniczących w  re-
alizacji projektu „Rewitalizacja Śród-
mieścia Wejherowa”. Zadanie zostało 
współfinansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego 
na  lata 2014-2020 w  ramach projektu 
„Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.

Każda wspólnota partycypowała w kosz-
tach zadania, którego całkowita wartość 
wyniosła blisko 347 tys. zł.
– 

 – mówi Bogumiła -

, przewodnicząca Zarządu Wspólno-
ty 20A dziękując za wykonanie kanaliza-
cji deszczowej oraz  zagospodarowanie 
terenu z  utwardzeniem miejsc parkin-
gowych oraz  nasadzeniem trawników 
i krzewów włącznie.

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta ds. rozwoju miasta, w  ra-
mach projektu w Wejherowie wykonano 
sieć hotspotów z  bezpłatnym dostępem 
do internetu w miejscach, które są szcze-
gólnie odwiedzane i  uczęszczane przez 
mieszkańców i turystów. 
Miejscami z bezpłatnym dostępem do in-
ternetu są m.in.: Park im. Majkowskiego, 
Skwer im. Reginy Osowickiej, Park nad 
Cedronem, Jakubowa Polana na os. Fe-
nikowskiego, Plac Piłsudskiego przy wej-

herowskim dworcu, Plac Jakuba Wej-
hera, boisko oraz plac zabaw i rekreacji 
na os. Konopnickiej, Plac im. Ryszarda 
Jakubka na os. Sucharskiego oraz bo-
isko przy SP nr 8. 

Zgodnie z umową o udzielenie dotacji 
Miasto Wejherowo zapewnia dostęp 
do szybkiego internetu na poziomie 
przynajmniej 30 Mb/s. Inwestycja 
jest w 100% finansowana ze środków 
unijnych.

-

-

-

-

-

WIFI4EU

Wspólnoty Mieszkaniowej Pl. 

-

-
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EKOLOGIA

W  sierpniu Okręgowe Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej rozpoczęło 
budowę sieci przesyłowej do komplek-
su budynków Szpitala Specjalistyczne-
go im. Floriana Ceynowy w  Wejhero-
wie. Łączna długość liniowa tej sieci 
to 872,5 mb. Zbudowanych, dostar-
czonych i  zainstalowanych zostanie 
11 węzłów kompaktowych o  różnych 
mocach cieplnych. 
– 

-

-

 – mówi 
, kierownik Zakładu Energe-

tyki Cieplnej Wejherowo – 
-

-

-

. 
Prace remontowo – inwestycyjne oraz 
innowacje w  Zakładzie Energetyki 
Cieplnej w Wejherowie
OPEC na bieżąco dba o  stabilne 
działanie całego systemu, aby przez 

cały rok zapewnić nieprzerwaną dosta-
wę ciepła i  w  tzw. sezonie grzewczym 
uniknąć zdarzeń awaryjnych. W  tym 
roku m.in. zmodernizowano techno-
logię wodną w  ciepłowni Nanice, co 
pozwoli zaoszczędzić energię elek-
tryczną, zwiększy stabilizację przepły-
wu wody przez pracujące kotły oraz 
poprawi wydajność pomp i  sprawność 
całego układu pompowego. Zbudowa-
no odrębną pompownię mającą zasilać 
w  ciepło szpital. Zakupiono i  zamon-
towano pompy gorącego zmieszania 
i  rozdzielnicy sterująco-zasilającej dla 
tych pomp. 
Od października 2017 roku przedsię-
biorstwo realizuje europejski program 
LowTEMP, promujący systemy cie-
płownicze IV generacji wykorzystują-
ce ciepło niskotemperaturowe. Firmę 
wspiera Polska Akademia Nauk. Na po-
czątku tego roku został sfinalizowany 
projekt pilotażowy w  zakresie zadania 
dotyczącego obniżenia parametrów 
pracy instalacji wewnętrznej na bu-
dynku biurowym przy ul. Staromłyń-
skiej  41 w  Wejherowie. Zamontowano 
wysokoefektywne grzejniki w pomiesz-

Do  PSZOK przyjmowane są odpady ko-
munalne pochodzące z  gospodarstw 
domowych zlokalizowanych na  terenie 
miasta Wejherowo, dostarczone przez 
właścicieli nieruchomości zamieszka-
łych lub nieruchomości mieszanych: pa-

czeniach, ustalono krzywą grzewczą, 
dostosowano niezbędną  automatykę 
i wyregulowano instalację wewnętrz-
ną. Od lutego 2020 zbierane są dane, 
w  celu potwierdzenia założonego 
celu.

Polski kapitał, nowoczesność, bezpie-
czeństwo i ekologia
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej, to firma ze 100 proc. ka-
pitałem polskim, której właścicielami 
są: Komunalny Związek Gmin „Dolina 
Redy i  Chylonki” oraz  Gmina Miasta 
Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa 
i Gmina Miasta Rumi. OPEC w sposób: 
nowoczesny, bezpieczny, niezawodny 
i  przyjazny środowisku zapewnia cie-
pło mieszkańcom: Gdyni, Rumi i Wej-
herowa oraz  części gminy Kosakowo, 
obsługując ponad 60 proc. mieszkań-
ców i  pokrywając około 70 proc. za-
potrzebowania na  energię cieplną. 
Spółka poza bieżącą działalnością 
związaną z  produkcją, dystrybucją 
i dostawą ciepła do budynków, podej-
muje także liczne działania na  rzecz 
lokalnych społeczności.

pier i  tektura, metale, tworzywa sztucz-
ne, opakowania wielomateriałowe, 
szkło, odpady zielone, meble i inne odpa-
dy wielkogabarytowe, przeterminowane 
leki, chemikalia, zużyte baterie i akumu-
latory, zużyty sprzęt elektryczny i  elek-

-

-

-

ogrzeje wejherowski szpital

-

troniczny, opony z  samochodów osobo-
wych, odpady budowlane i rozbiórkowe 
(ilości 160 l/na rok/na lokal mieszkalny)

Nowe zasady 
W  trosce o  bezpieczeństwo mieszkań-
ców oraz  naszych klientów związane 
z  zagrożeniem rozprzestrzeniania się 
koronawirusa na  PSZOK będą obowią-
zywać nowe zasady przyjmowania odpa-
dów m.in. obowiązek noszenia maseczek 
i  rękawiczek przez klientów, na  terenie 
może znajdować się jeden klient/jeden 
samochód, zakaz korzystania z  PSZOK 
osobom przebywającym na  kwarantan-
nie, do  PSZOK należy przywieźć wcze-
śniej wysegregowane odpady, przypo-
minamy, że  rozładunek leży po  stronie 
Klienta.
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SPOŁECZEŃSTWO

Z  uwagi na obowiązujące obostrzenia 
epidemiczne Inauguracja miała kame-
ralny charakter. Udział w  niej wzięli 
samorządowcy, posłowie, dyrektorzy 
placówek oświatowych i  współpracują-
cych z  uczelnią szpitali, w  tym szpitala 
wejherowskiego. Podczas uroczystości 
dokonano również ślubowania  studen-
tów, którymi byli reprezentanci poszcze-
gólnych kierunków studiów. 
– -

-

 – powie-
dział , zastępca 
prezydenta Wejherowa, który uczestni-
czył w  inauguracji roku akademickiego 
KPSW. – -

-

-

-

. 
Jak mówi kanclerz uczelni Rafał Gier-
szewski, w  Kaszubsko – Pomorskiej 
Szkole Wyższej w Wejherowie rozpocz-
nie naukę ok. 130. W  tym roku kształci 
się w uczelni prawie 400 studentów. 

Zmodernizowany na potrzeby powsta-
nia książnicy budynek, znajdujący się 
przy ul. Zamkowej w Wejherowie, po-
wiat otrzymał w formie darowizny od 
miasta Wejherowo. Inwestycja dofina-
sowana została ze środków unijnych 
i  z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Całkowity koszt inwesty-
cji wyniósł ok. 5,7 mln zł.  
Jak mówi Tomasz Fopke, dyrektor 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 
Książnica to nowa przestrzeń eduka-
cyjno-naukowa, która przyczyni się nie 
tylko do zapoznania z dorobkiem pro-
fesora i historią regionu Kaszub oraz do 
wzrostu atrakcyjności turystycznej Po-
morza, ale także planowane jest tu orga-
nizowanie wielu wydarzeń kulturalnych 
i rozmaitych spotkań propagujących lo-
kalną kulturę. Obiekt będzie służył oso-

bom związanym z nauką, a także miesz-
kańcom, dzieciom i młodzieży. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt dziękując Gabrieli Lisius, staro-
ście powiatu wejherowskiego podkre-
ślił znaczenie tej instytucji nie tylko dla 
Wejherowa, ale także Kaszub. 
– -

-

-

-

 – podkreśla 
, prezydent Wejherowa. 

– 

-

-

-

-

-

-

-

-

– nowy 
 

Projekt „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Po-
morza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Ogrodowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego” realizowane jest w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Prioryte-
towa 8 Konwersja; Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.
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W tym roku, z powodu trwającej epidemii 
koronawirusa, uroczystość ograniczy-
ła się do wąskiego grona zaproszonych 
gości. W  imieniu Prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta, podziękowanie i  uzna-
nie nauczycielom wejherowskich szkół 
i  przedszkoli, a  także pracownikom ad-
ministracji i  obsługi, rodzicom i  uczniom 
przekazał Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta ds. ekonomicznych 
i społecznych. 

Nagrodą Prezydenta Miasta Wejherowa 
zostali uhonorowani: Anna Kreft i  Bo-
żena Kubińska – Szkoła Podstawowa nr 
5; Maria Dickert – Szkoła Podstawowa 
nr 6, Aleksandra Klawitter – Pohnke, 
Anna Wróblewska, Bożena Wójcik, Be-
ata Szałaj, Olga Tomaszewska - Szkoła 
Podstawowa nr 9; Justyna Brunka, Bo-
żena Chudzik, Ewa Seredyn, Agnieszka 
Stanasiuk -  Szkoła Podstawowa nr 11; 
Maria Stubińska, Olga Bank, Białk Ewa, 
Danuta Czernewska, Marzena Fehlauer, 
Wioletta Kwiatkowska, Dorota Tandek 
– Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2. 
Podczas uroczystości na stopień nauczy-
ciela mianowanego zostali awansowani: 

Natalia Kurek - Klein - Szkoła Podstawo-
wa nr 5,  Anna Gazarkiewicz - Szkoła  Pod-
stawowa nr 11, Paula Quandt  - Siewert, 
Magdalena Czachor, Alina Kowalewska – 
Zespół Szkolny - Przedszkolny nr 2. 

Przed uroczystością zastępca Arkadiusz 
Kraszkiewicz z  okazji Dnia Edukacji 

Narodowej wspólnie z  dyrekcją Szkoły 
Podstawowej nr 9 w  Wejherowie zło-
żyli kwiaty przed  pomnikiem Pamięci 
nauczycieli powiatu wejherowskiego 
poległych w  czasie działań wojennych 
i  w  miejscach kaźni hitlerowskiej w  la-
tach 1939-1945. Tablica z  kilkudziesię-
cioma nazwiskami poległych nauczycieli 
znajduje się przy Szkole Podstawowej 
nr 9, przy ul. Sobieskiego 300. 

Jak powiedziała komendant zlotu Beata 
Myszka tegoroczny zlot organizowany 
został z okazji Światowego Dnia Turystyki 
i XVI Dni Powiatu Wejherowskiego. Celem 
zlotu bylo spotkanie i integracja seniorów 
powiatu oraz wymiana doświadczeń w za-
kresie organizacji imprez turystycznych. 
– -

 – powiedziała -

, prezes Stowarzyszenia Wej-
herowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
– 

-

 – powiedział zastępca -

 przekazując pozdro-
wienia dla wszystkich uczestników zlotu 
od  prezydenta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta.

Nauczyciele 

-

-

SWUTW
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Konkurs ma charakter otwarty i skie-
rowany jest zarówno do  debiutan-
tów, jak i  dojrzałych autorów, miesz-
kających na  terenie województwa 
pomorskiego. Celem konkursu jest 
inspiracja i  popularyzacja twórców 
literatury, ujawnienie ich talentów 
oraz stworzenie możliwości publikacji 
najlepszych utworów.
Konkurs rozgrywany jest w  dwóch 
grupach wiekowych: A  - od  16 
do 19 lat oraz  B - od 20 lat. W grupie 

Jolanta Rożyńska informuje, że Wejhe-
rowskie Centrum Kultury otrzymało 
dofinansowanie projektu pn.  „Kaszu-
by i Pomorze w walce z bolszewikami” 
w  ramach Programu „Koalicje dla Nie-
podległej #wiktoria1920” ze  środków 
finansowych Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. 
– 

-

-

-

-

- mówi dyrektor 

 dodając, że  do reali-
zacji projektu zostali zaproszeni wejhe-
rowscy twórcy i artyści.

W  Galerii Filharmonii Kaszubskiej 
otwarto nową wystawę „Klasycy polskiej 
awangardy po 1945 roku.” Jak mówią 
pracownicy Filharmonii, w tych trudnych 
czasach to właśnie obcowanie ze sztu-
ką jest dla wielu z nas ukojeniem. Mimo 
pandemicznych obostrzeń wciąż można 
odwiedzać Galerię i  podziwiać prace: 
Tadeusza Doroty, Jana Dubiela, Edwar-
da Dwurnika, Stefana Gierowskiego, 
Jerzego Handermandera, Jarosława 

wiekowej „B” obowiązują dwie katego-
rie: proza i  poezja. Natomiast w  grupie 
wiekowej „A” obowiązuje tylko jedna 
kategoria, w której można przedstawiać 
utwory poetyckie lub prozatorskie.
Nad  przebiegiem konkursu czuwać bę-
dzie komisja konkursowa powołana 
przez Dyrektora biblioteki w  składzie: 
Daniel Odija, Piotr Schmandt, Michał 
Jeliński oraz Ewelina Magdziarczyk-Ple-
banek. 

Jak wyjaśnia Beata Rutkiewicz – zastępca 
prezydenta miasta Wejherowa, umowa 
dotyczy gruntów Skarbu Państwa znaj-
dujących się w  zarządzie Nadleśnictwa 
Gdańsk. Chodzi o zmianę kierunku spływu 
wód opadowych i  zatrzymaniu wzbiorni-
kach małej retencji, które nie będą powo-
dować: ograniczeń w  gospodarce leśnej, 
konieczności wyłączania gruntów leśnych 
z  produkcji oraz  konieczności uzyskiwa-

nia zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, 
a  nadal będą zgodne m.in.  z  ustawą o  la-
sach, ustawą o ochronie przyrody, ustawą 
o prawie wodnym, bądź budowlanym.
– Sprawa dotyczy miejsc na terenie mia-

-

-

wód do miasta – informuje -

, kierownik Wydziału Inwestycji, 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miejskiego w  Wejherowie. 
– 

-

.

Modzelewskiego, Romana Nowotar-
skiego, Włodzimierza Pawlaka, Ludwika 
Poniewiery, Stefana Poniewiery czy Le-
ona Tarasewicza. Prace każdego z  nich 
to zupełnie inna opowieść o  malarstwie 
i artystycznych inspiracjach. 
Ekspozycja czynna będzie do 20 paź-
dziernika br. 

 

Kaszubskiej 

-

-

-

-

-

-

-
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– -

-

-

na czasie, a twórcy odpowiedzieli na to 

-

wane na wystawie prace przygotowane 

-

-

-

 
– mówi , współorga-
nizator wystawy.
Swoje prace wystawili: Alina Zając, Ar-
tur Wyszecki, Anna Baranowska, Anna 
Maria Brandys, Bogna Klaman, Czesław 
Podleśny, Dobrochna Walicka, Elvin 
Flamingo, Jacek Michałowski, Katarzy-
na Michałowska, Marta Papierowska, 
Marta Duda, Natalia Ostrowska, Paweł 
Młodkowski, Piotr Tarnowski, Tomek Si-
kora, Tytus Grodzicki i Zbyszek Gorlak.

– 
– mówi dy-

rektor biblioteki -

. – 

-

-

-

-

klimat czytania.
Jak informuje dyrektor na  miejscu w  bi-
bliotece zaproponowano odwiedzającym 
mobilną grę rodzinną „Po prostu miś”, która 
pozwalała na  aktywność w  zasięgu biblio-
teki na otwartej przestrzeni. Zaś w ramach 
oferty on-line była możliwość skorzystania 
z rodzinnej projekcji filmu przy pomocy wy-
generowanego kodu. Biblioteka miała swo-
ją pulę kodów dostępu, które były udostęp-
niane zainteresowanym. Oferowany film 
to „Jakub Mimi i gadające psy”, nagrodzony 
na festiwalu „Kino dzieci”. 

W związku z dużym zainteresowaniem 
zajęciami prowadzone są one w dwóch 
grupach. Pierwsza grupa o godz. 17.00, 
natomiast druga o godz. 18.00. Treningi 
odbywają się w  Parku Miejskim na  po-
lanie piknikowej. Więcej informacji 
na  profilu Facebookowym -

.
Głównym organizatorem zajęć jest 
Polska Federacja Nordic Walking, któ-
ra stworzyła nowy program działania 
dostosowany do  wyzwań związanych 
z  ograniczeniami spowodowanym roz-
przestrzenianiem się wirusa Covid-19. 
Specjalnie przygotowany projekt „New 
Walking na  Receptę” spełnia wymogi 
prowadzenia treningów w  ograniczo-
nych ilościowo grupach. Jest to  nowa 
forma bezpiecznej aktywności fizycznej 
i rywalizacji sportowej w obecnej sytu-
acji epidemiologicznej. 
Treningi „New Walking na  Receptę” są 
autorskim projektem, który ma wspar-
cie kilku ośrodków naukowych w Polsce 
W oparciu o wybrane ośrodki samorzą-
dowe prowadzone są badania naukowe 
dotyczące ekspresji genów odpowie-
dzialnych za  procesy starzenia, bada-
nia dotyczące integracji sensorycznej 
oraz  badania psychologiczne związane 
z przeciwdziałaniem demencji starczej.

Miejskim 



www.wejherowo.pl 11

SPOŁECZEŃSTWO

z dzieckiem, rozmowy telefoniczne i spa-
cery pozostają, ale zmienia się ich zna-
czenie. Człowiek boi się drugiej osoby, 
ulice są puste, sklepy zamknięte. Reżyser 
dokumentuje pozornie opuszczone mia-
sto i  ukazuje jak wyglądałby świat bez 
ludzi, świat, w którym ludzkość wyginęła. 
Tegoroczne produkcje to kolejne pra-
ce grupy MWM Art Film, powstałej 
w 2008 roku w Trójmieście i stworzonej 
przez artystów i ówczesnych studentów 
Filologii Polskiej, a później absolwentów 
Filologicznych Studiów Doktoranckich 
Uniwersytetu Gdańskiego, Wandę Dit-
trich, Mariusza Wirskiego i  Mariusza 
Hybiaka oraz twórcę audiowizualnego 
z Warszawy, Piotra Zarzyckiego. 
Dotychczasowy dorobek Mariusza Wir-
skiego oraz MWM Art Film to około 
200. filmów różnych gatunków, przede 
wszystkim dokumentów i animacji.

Książka Marty H. Milewskiej to dosko-
nała lektura dla wszystkich młodych 
miłośników przygód. Akcja rozwija 
się szybko. Nie brakuje zaskakujących 

wydarzeń na Kalwarii Wejherowskiej 
i w podziemiach klasztoru. Są także cie-
kawe historie m.in. legenda o założeniu 
Wejherowa. Książkę czyta się jednym 
tchem. Jest tu wszystko, co dzieci lu-
bią – tajemnica, czarne charaktery 
i  sekrety. Jest walor edukacyjny, ale 
przede wszystkim rozrywka. Jak mówi 
autorka, to książka o  tym, że wygrana 
nie jest najważniejsza, a babcia zawsze 
zdąży na czas.
Marta Honorata Milewska jest medio-
znawcą i  malarką. Absolwentka Akade-
mii Sztuk Pięknych w  Poznaniu, Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie i Uni-
wersytetu Warszawskiego. Doktor nauk 
społecznych w zakresie nauk o mediach. 
Urodziła się nad morzem, studiowała 
w  pięknej Wielkopolsce, a  zamieszkała 
w sercu Polski – na Mazowszu.
Książka wydana przez Wydawnictwo 
Dreams, swoją premierę miała 25 wrze-
śnia br. 

– 

-

-

-

– mówi .

Największe sukcesy odnosiły dotąd fil-
my  „Pan Werner”  (pokaz na Festiwalu 
Filmowym w Gdyni oraz w ramach sekcji 
Short Film Corner na Festiwalu w  Can-
nes) czy  „Performance” (prezentowany 
m.in. na European Media Art Festival 
w Osnabrueck w Niemczech). 
Krótka fabuła Mariusza Wirskiego opo-
wiadająca o  społecznych następstwach 
kwarantanny, „Quarantine” była pre-
zentowana na festiwalu Kameralne Lato 
w  Radomiu, The Lift-Off Sessions oraz 
w  międzynarodowej kolekcji Corona? 
Shut Down! w Koeln.

Pomorskiego

Film, który  wyreżyserował Mariusz Wir-
ski, a za scenariusz i produkcję odpowia-
dał razem z Wandą Dittrich,  był nomino-
wany w czterech kategoriach - Najlepszy 
Film, Najlepszy Krótkometrażowy Film 
Dokumentalny, Najlepsza Reżyseria 
i  Najlepsze Zdjęcia. Zakwalifikował się 
także na wrześniową edycję festiwa-
lu The Lift-Off Sessions organizowany 
przez brytyjskie Pinewood Studios. 

Jak mówi autor, film został zrealizowany 
podczas ogólnoświatowej izolacji spo-
wodowanej pandemią koronawirusa. 
Zdjęcia powstały w okresie od marca do 
czerwca 2020 roku na południu Wielkiej 
Brytanii. Jest to intymna rejestracja tego 
dziwnego czasu w domu reżysera. Kame-
ra skupia się na detalach życia, a codzien-
ne rytuały zyskują nowy wymiar. Zabawy 
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* * *

otwarłem Biblię
na chybił trafił

Pan mówi
człowieku

jeszcze dziś
będziesz ze mną 

w raju

przeczytałem Biblię
od deski do deski

Pan mówi
człowieku

od dziś
jesteś ze mną

w raju

Preludium senne

Umilkły już ptaki nad Dąbrową
w ciszy młodej jesieni się chowam

w duszy świata zamknąć siebie
i ratunku wołać i nadziei i ciebie

Opowieść o niezwykłej postaci – s. Alicji 
Kotowskiej i  okrutnych wydarzeniach, 
jakie rozgrywały się podczas wojny 
z  Rosją i  podczas II wojny światowej 
w  Wejherowie i  Piaśnicy, zostały opo-
wiedziana bardzo sugestywnie bez słów, 
ale  z  przejmującą muzyką, światłem, 
ogniem i  siłą obrazów. Spektakl, który 
połączył różne techniki tańca i akrobacji 
z płonącymi przyborami, zachwycił zgro-
madzoną na rynku publiczność.

Oglądający spektakl zastępca prezy-
denta Wejherowa -

 wyraził najwyższe słowa uznania 
o  jakości artystycznej widowiska i  za-
angażowaniu młodzieży w  to przedsię-
wzięcie. Spektakl, mimo późnej godzi-
ny wieczornej, oglądała spora rzesza 
widzów nie żałując oklasków młodym 
aktorom-amatorom, którzy na  zakoń-
czenie zaprezentowali znakomity pokaz 
tańca z ogniem.

Poeta z  Puszczy Darżlubskiej. Lau-
reat wielu nagród poetyckich, w tym 
„GRYFA  LITERCKIEGO – 2016” za 
„Poezje wybrane”; autor kilku książek 
poetyckich i prozatorskich, w których 
melancholijnym strofom poświęco-
nym pięknu przyrody i  przemijaniu 
wszystkiego towarzyszą wiersze hi-
storiozoficzne i  filozoficzne na czele 
z liryką myśli, gdzie w obiegu poetyc-
kim dominują pojęcia.

Przedsiębiorstwo Przedsiębior-
stwo Wodociągów i  Kanalizacji 
Sp.  z  o.o. informuje, że osoby, któ-
rych nieruchomości są obecnie 
przyłączone do kanalizacji sani-
tarnej Przedsiębiorstwa, a  które 
dotychczas odprowadzają ścieki 
do sieci kanalizacyjnej bezumow-

nie, mogą do 31 grudnia 2020  roku 
zgłosić się do Spółki w celu zawarcia 
umowy o odbiór ścieków.
W  stosunku do osób zgłaszających 
przyłączenie nieruchomości do sie-
ci, Spółka rezygnuje z  dochodzenia 
jakichkolwiek roszczeń finansowych 
z  tytułu przyłączenia się do jej sieci 

i  bezumownego odprowadzania 
ścieków.
Niezgłoszenie faktu bezumowne-
go odprowadzania ścieków w  po-
wyższym terminie skutkuje m.  in. 
obciążeniem klienta kosztami 
świadczenia tej usługi za 36  mie-
sięcy wstecz.
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Z  obowiązku tego zwolnione są osoby 
z  dysfunkcją wzroku (niewidzące lub nie-
dowidzące), a  także osoby, które właści-
wym służbom złożyły oświadczenie, że nie 
są abonentami lub użytkownikami sieci 
telekomunikacyjnej lub nie posiadają urzą-
dzenia mobilnego umożliwiającego zain-
stalowanie tego oprogramowania.
Dzięki aplikacji potwierdzisz przestrzega-
nie kwarantanny i  miejsce swojego poby-
tu, sprawnie skontaktujesz się ze służbami 
odpowiedzialnymi za nadzór nad osobami 
w  kwarantannie, zgłosisz do  lokalnego 
ośrodka pomocy społecznej swoje naj-
pilniejsze potrzeby i  masz szybki dostęp 
do  sprawdzonych informacji dotyczących 
aktualnej sytuacji związanej z  koronawi-
rusem. Wszystkie informacje dot. działa-
nia aplikacji znajdziesz w  jej Regulaminie 
dostępnym pod adresem: 

Jeśli musisz odbyć kwarantannę domo-
wą, korzystanie z  aplikacji jest Twoim 
obowiązkiem prawnym. Podstawa praw-
na: art. 7e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o  szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z  zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i  zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

Osoby podlegające kwarantannie 

w  związku z  podejrzeniem zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2, które wbrew cią-
żącemu na  nich prawnemu obowiązko-
wi nie zainstalują lub nie będą używać 
aplikacji „Kwarantanna domowa” mogą 
zostać ukarane karą grzywny. Osoby, 
które niezgodnie ze  stanem faktycznym 
oświadczyły, że  nie są abonentami lub 
użytkownikami sieci telekomunikacyjnej 
lub nie posiadają urządzenia mobilnego 
umożliwiającego zainstalowanie tego 
oprogramowania, mogą ponieść odpo-
wiedzialność karną za złożenie fałszywe-
go oświadczenia określoną w art. 233 § 1 
Kodeksu karnego.

Obowiązek zainstalowania aplikacji po-
wstaje, gdy otrzymasz SMS-a zachęcają-
cego do ściągnięcia i zainstalowania apli-
kacji. Ten SMS oznacza, że  Twoje dane 
są już w  systemie i  możesz aktywować 
aplikację. Aplikację aktywuj po  przyby-
ciu na miejsce odbywania kwarantanny.

Uczestnicy podróży odwiedzili Las Szpę-
gawski - ważny ślad niemieckiej zbrodni 
z  1939 r. na  cywilnej ludności polskiej, 
gdzie zostały złożone kwiaty. Po drodze 
obejrzeli zamek krzyżacki w  Malborku 
i miejsce bitwy pod Grunwaldem. Na po-
lach grunwaldzkich zwiedzili tamtejsze 
muzeum z przewodnikiem.
Krótka i niedaleka wyprawa na pobliską 
Warmię   spodobała się uczestnikom, 
którzy wyrazili zadowolenie, że  po pół-
rocznym okresie uciążliwej izolacji mieli 
okazję wypocząć aktywnie, zrelakso-
wać się i  zwiedzić ważne miejsca zwią-
zane z  historią Polski. Z  uwagi na  pan-
demię zachowywali szczególne środki 
ostrożności. Podziękowania za  pomoc 
w przygotowaniu tej podróży historycz-
nej organizatorzy i  uczestnicy kierują 
do  sponsorów: Prezydenta Miasta Wej-
herowa, Starostwa Powiatowego w Wej-
herowie, Wójta Gminy Wejherowo a tak-
że firm: Dolfit, FB Świder, Ślusarstwo 
Stanisław Wójcik oraz firmy ubezpiecze-
niowej Inter-Teresa Kapłon-Woźniak. 

 

 (plik – pytania i odpowiedzi)
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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

 (
 

 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 
(Grzegorz Gaszta) 

 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

>

>

>

SPOŁECZEŃSTWO

papiery termiczne, 
jak kalki i pergaminy, w tym papier do pieczenia, to celuloza powleczona substan-
cjami nadającymi im funkcjonalne właściwości, ale jednocześnie uniemożliwia ich 
recykling.

 szkło szkłu nierówne! Do recyklingu nadaje się 
jedynie szkło opakowaniowe (po produktach spożywczych, kosmetykach i chemii), 
natomiast pozostałe rodzaje zawierają dodatki, których obecność uniemożliwia 
ponowne przetopienie tego surowca w hucie. Warto też pamiętać, że wyroby cera-
miczne (zastawa stołowa, kubki itp.) ze szkłem nie mają nic wspólnego – wytwarza-
ne są z glinki.

– zostaną one umy-
te w zakładzie przetwarzania. Musimy jedynie pamiętać o ich opróżnieniu, zdjęciu 
etykiet termokurczliwych (papierowe mogą pozostać) oraz oddzieleniu wieczek 
i nakrętek, a następnie umieszczeniu ich we właściwym pojemniku. Warto pamiętać, 
że plastikowe nakrętki często zbierane są przez placówki oświatowe na cele chary-
tatywne lub w ramach konkursów ekologicznych.

 wykonane są ze 
spienionych mieszanek gumowych i tworzyw sztucznych. Z uwagi na skład i złożo-
ną budowę nie są zbierane selektywnie – ponowne wykorzystanie surowca nie jest 
możliwe.

 –  nieraz mylimy te dwie frakcje. Należy 
rozgraniczyć - odpady zielone to pozostałości z prac ogrodowych, natomiast odpa-
dy po przygotowywaniu posiłków należy wyrzucać do odpadów BIO (z  wyłączeni 
mięsa, kości, ości i innych odpadów pochodzenia zwierzęcego – te wrzucamy do od-
padów resztkowych).

obecność foliowych worków 
w  kompoście jest niewskazana – odpady można wyrzucać w  dedykowanych wor-
kach kompostowalnych lub papierowych, które ulegają biodegradacji.

 częścią organiczną jest jedynie ro-
ślina, którą należy obsypać z ziemi. Ziemia stanowi balast, który nie powinien trafić 
do kompostowania (wrzucamy do odpadów resztkowych). 

Pojęcie segregacji na dobre zagościło 
w  słowniku Polaków, ale mimo upły-
wu lat temat wciąż nie jest na dobre 
przyswojony. Większość z  nas chce 
segregować, ale nie zawsze wiemy 
jak! Od momentu wprowadzenia obo-
wiązku segregacji odpadów przepisy 
ją regulujące uległy kilku zmianom. 
Z  początkowych kilku frakcji, obecnie 

wyszczególniamy ich aż jedenaście*. 
Nic więc dziwnego, że można się 
w  tym pogubić. Aby zapoznać się ze 
szczegółowymi zasadami zapraszamy 
do odwiedzenia strony internetowej 
Komunalnego Związku Gmin Dolina 
Redy i  Chylonki (www.kzg.pl), nato-
miast poniżej znajduje się kilka mniej 
oczywistych przykładów:

* selektywna zbiórka odpadów obejmuje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady 
kuchenne (BIO), zielone, resztkowe; pozostałe grupy to: popiół, odpady wielkogabarytowe, bu-
dowlane, niebezpieczne, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) 

Więcej informacji: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 
www.kzg.pl, tel. 58 624 66 11 
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– 
–  mówi , za-
stępca prezydenta miasta Wejherowa 
ds. społecznych i ekonomicznych. – -

-

. 
GS „Samopomoc Chłopska” została 
założona 18 maja 1945 roku. W  naj-
lepszym momencie funkcjonowania 
Spółdzielni, zatrudnionych było w  niej 
1,5 tys. osób. Była to wówczas jedna  
z  największych firm działających na te-
renie powiatu wejherowskiego. Obecnie 
Spółdzielnia działa m.in. w  Wejherowie, 
Redzie czy gminach Gniewino oraz Sze-
mud. Obecnie zatrudnia około 100  pra-
cowników, szkoli uczniów w  zawodzie 
piekarza, sprzedawcy i cukiernika. Spół-
dzielnia prowadzi piekarnię, w  której 
wypiekany jest chleb według starych 
receptur. 
–
i pracowici –  mówi -

, prezes Zarządu Gminnej Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska”.

Dyrektor biblioteki Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek poinformowała, że  do 
Nagrody Gryf Literacki 2019 nomino-
wane były 32 pozycje książkowe zwią-
zane z Wejherowem i powiatem wejhe-
rowskim. 
– 

-

-

-

 – mówi  histo-
ryk-archiwista dodając, że  kierowało 
nim kilka inspiracji. 
Laudację na  temat autora i  nagro-
dzonej publikacji wygłosił red. Adam 
Hebel z  Radia Gdańsk podkreślając, 
że  Andrzeja Janusza poznał w  latach 
szkolnych jako uczeń Gimnazjum 
w Luzinie, gdzie ten będąc nauczycie-
lem wiedzy o społeczeństwie oraz hi-
storii, dał się poznać jako pedagog 

traktujący swoich uczniów jak dorosłe 
osoby. 
O  wyróżnionej książce pt.  „Oswo-
ić śmierć” opowiedziała jej autorka 
–  Aleksandra Kurowska-Susudorf, któ-
ra w  swojej publikacji niezwykle inte-
resująco opisała kaszubskie zwyczaje 
pośmiertne. Gratulacje nagrodzonym 
autorom złożyli zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz, wicestarosta 
Jacek Thiel oraz dyrektor biblioteki Ewe-
lina Magdziarczyk-Plebanek.
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– -

 – powiedział prezydent Wejhero-
wa .
Odrestaurowany przez miasto Grób nr 2 
jest jedną z dwóch mogił, w której hitle-
rowcy nie zdążyli dokonać w 1944 roku 
spalenia zwłok. Na pomniku znajduje się 
symboliczna postać anioła z  chłopcem, 
nawiązująca do  zamordowanej rodzi-
ny Napierałów - właścicieli Kąpina i  ich 
15-letniego syna.
W  Piaśnicy na  przełomie 1939 
i  1940  roku zostało rozstrzelanych 
i  zamordowanych bestialsko około 
12 tys. osób - w tym wielu mieszkańców 
Pomorza i  Kaszub z  rejonów Wejhero-
wa, Pucka i  Gdyni. Jedynym powodem 
dokonywanych tu zbrodni było polskie 
obywatelstwo i  działalność patriotycz-
na, społeczna, edukacyjna, czy religijna 
na rzecz Polski. Powiedział o tym w swo-

im wystąpieniu wójt gminy Wejherowo 
Henryk Skwarło przypominając agitacje 
publiczne zbrodniarza hitlerowskiego 
gaulaitera NSDAP Alberta Forstera na-
wołujące do o rozliczeń z Polakami i pol-
skością.
– 

 – powiedział 
.

Do  zbrodni piaśnickiej odniósł się rów-
nież w swojej homilii -

 przywołując przypo-
wieść mszalną o  dzierżawionej winnicy 
pańskiej, ma której popełniono bezsen-
sowną zbrodnię na rolnikach przynoszą-
cych dobre plony. Ta metafora z przypo-
wieści była tylko mottem do  szerszych 
rozważań arcybiskupa-seniora na temat 
zbrodni piaśnickiej, który stanowczo po-
tępił te zbrodnie i  dodał, że  do Piaśnicy 
na  październikowe uroczystości przy-

jeżdża od 1993 roku. W celebracji mszy 
uczestniczyli m.in. ks. infułat Daniel No-
wak i  gwardian Klasztoru OO. Francisz-
kańów w Wejherowie o. Joel.
Młodzież Szkoły Podstawowej w  Bol-
szewie wystąpiła z  programem poetyc-
ko-muzycznym. W  trakcie uroczystości 
hodowcy z  gminy Wejherowo wypuścili 
w przestrzeń lasów gołębie, jako symbo-
le pokoju. Delegacje złożyły kwiaty przy 
Kaplicy Piaśnickiej.
Głównym organizatorem uroczystości 
była Gmina Wejherowo przy współpracy 
z Prezydentem Miasta Wejherowa, Wój-
tem Gminy Krokowa, 18 Wojskowym 
Oddziałem Gospodarczym, Batalionem 
Dowodzenia Marynarki Wojennej i  Sto-
warzyszeniem Rodzina Piaśnicka.
Wśród gości obecni byli m.in.  posłowie 
Janusz Śniadek, Kazimierz Plocke, se-
kretarz Kancelarii Premiera RP Małgo-
rzata Zwiercan, starosta wejherowski 
Gabriela Lisius, wicestarosta Jacek Thiel, 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, burmistrz Redy Krzysztof 
Krzemiński, wójt gm. Krokowa Adam 
Śliwicki, wójt gm. Szemud Ryszard Kal-
kowski, przewodniczący wejherowskiej 
Rady Kombatantów Stanisław Harasiuk 
i  inni. Obecne były delegacje Muzeum 
Piaśnickiego w Wejherowie, służb mun-
durowych, szkół, parafii i  stowarzyszeń, 
poczty sztandarowe wojska, więziennic-
twa, ZKP, ZHP, ZPJP, KBS oraz mieszkań-
cy Wejherowa i ziemi kaszubskiej.

Bieg Piaśnicki to niezwykła impreza pro-
wadząca zawodników przez 10 km trasy 
– w tym roku leśne, której zadaniem jest 

kultywowanie pamięci o  zbrodni hitle-
rowskiej popełnionej w Piaśnicy.
Jak powiedział Wojciech Kuziel, współ-
organizator Biegu Piaśnickiego, zawody 
z  powodu COVID nie mogły się odbyć 
4 kwietnia i przeniesione zostały na paź-
dziernik. Odbyły się w zmienionej formie 

– trasa biegu pozostała 10 km, ale były to 
dwie pętle po 5 km - tylko po drogach le-
śnych, a start i meta zlokalizowane były 
przy Sanktuarium w Piaśnicy.
Puchary w  poszczególnych kategoriach   
wręczał m.in. zastępca prezydenta Wej-
herowa Arkadiusz Kraszkiewicz.


