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Autobus będzie rozpoznawalny po nu-
merze bocznym - #803. Dodatkowo wy-
różnia się dosyć ciekawym malowaniem 
zewnętrznym – niebiesko, zielono, bia-
łym. Elektrycznym Solarisem przejechać 
się będą mogli mieszkańcy całej naszej 
sieci, gdyż planowane są testy na prawie 
wszystkich liniach MZK Wejherowo.
Prezes MZK Wejherowo Czesław Kor-
del informuje, że w testowym autobusie 
zeroemisyjnym, tak jak w każdym w sieci 
Wejherowskiej Komunikacji Miejskiej, 
można zakupić bilet u kierowcy z drukar-
ki, a także skorzystać z bezpiecznej i wy-
godnej w obsłudze Karty Elektronicznej, 

Autobusy Miejskiego Zakładu Komunika-
cji należą do najnowocześniejszych w Pol-
sce. Spełniają nie tylko ekologiczne normy, 
ale  posiadają także innowacyjne rozwią-
zania, w  tym m.in.  czytniki elektroniczne 
kart, nagłośnienie, monitoring, klimatyza-
cje, czy choćby system samogaszenia. Są 
w  pełni przystosowane do  potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
– Jest to kolejny nowoczesny autobus, który 
zakupiony przez naszą firmę przekazujemy dla 
mieszkańców – mówi Czesław Kordel, prezes 
Zarządu MZK Wejherowo. – Jest to 29 auto-
bus marki Solaris, wyposażony w klimatyzację 
i spełniający normę Euro 6. Posiada system po-
kładowy biletu elektronicznego. 

w  tym również Portmonetki Elektro-
nicznej. Tak jak w  każdym autobusie na 
wejherowskich liniach są również zapo-
wiedzi głosowe. Wyświetlana jest też 
elektroniczna tablica informacyjna o ko-
lejnych przystankach.
Zasięg elektrycznego autobusu wypro-
dukowanego przez firmę Solaris na jed-
nym ładowaniu w zajezdni autobusowej 
wynosi ok. 200 kilometrów.
Przekazanie autobusu elektrycznego 
na testy przez producenta do wejhe-
rowskiego MZK jest potwierdzeniem 
dużego zaufania dla naszego zakładu 
komunikacji.

Jak informuje Stanisław Brzozowski kie-
rownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska dwa 
stanowiska w stacji zostały wybudowane 
przez miasto jeszcze w grudniu ubiegłe-
go roku. Obecnie trwają przygotowania 
do uruchomienia stacji. Po zamontowa-
niu ładowarek firma GreenWay Polska 
będzie musiała wykonać przeglądy tech-

niczne urządzeń, a następnie dokonać 
ich odbioru oraz zgłoszeń. Stacja samo-
obsługowa będzie funkcjonowała cało-
dobowo. O jej uruchomieniu powiadomi-
my mieszkańców. 
Zasady korzystania z usług na stacji ła-
dowania elektrycznego pojazdów określi 
regulamin, który zostanie umieszczony 
na stacji. Można się z nim zapoznać na 

stronie internetowej firmy. Koszt usłu-
gi naliczany będzie według aktualnego 
cennika usług ładowania. 

Patrz niżej:
https://greenwaypolska.pl/wp-content/
uploads/sites/7/2019/10/gwpl-pl-cen-

nik-01.12.2019-1.pdf

Dzięki zawartemu porozumieniu Gminy Miasta Wejherowa z firmą Green-
Way Polska Sp. z o.o. została zlokalizowana w Wejherowie proekologiczna 
stacja ładowania samochodów elektrycznych. Jest ona usytuowana w po-
bliżu Ronda Solidarności za stacją paliwową BP, a jej uruchomienie zaplano-
wano w I kwartale br.

Tabor Miejskiego Zakładu Komuni-
kacji w Wejherowie wzbogacił się 
o kolejny nowoczesny pojazd marki 
Solaris. Nowy autobus stanowi już 
45. nabytek wejherowskiej spółki. 
W uroczystym przekazaniu autobusu 
do publicznego użytkowania uczest-
niczył m.in. zastępca prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz.

Nowy autobus 
na liniach MZK 
Wejherowo

Elektryczny Solaris  
na testach w MZK Wejherowo

Do Miejskiego Zakładu Komunikacji 
Sp. z o.o. w Wejherowie trafił na testy 
kolejny ekologiczny autobus o napę-
dzie elektrycznym, tym razem Solaris 
Urbino 12 electric. Testowanie auto-
busu w warunkach komunikacji wej-
herowskiej potrwa około 3 tygodni.

Stacja ładowania samochodów 
elektrycznych w Wejherowie
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Na wniosek Klubu Honorowego Daw-
ców przy 43. Batalionie Saperów Flotylli 
Obrony Wybrzeża odznaki zostały przy-
znane następującym osobom: lekarzom 
– Maciejowi Zającowi, Annie Potrykus, 
Iwonie Lesner, Katarzyna Rosenau-
er-Szarzyńskiej, Pauli Franczak, i  Dami-
anowi Czatrowskiemu, ratownikom me-
dycznym – Czesławowi Marczyńskiemu, 
Łukaszowi Maciejewskiemu i  Mariuszo-
wi Dąbrowny oraz pielęgniarce odd-
ziałowej Zdzisławie Ostrowskiej. 
Wręczenia Odznak za Zasługi dla Ochro-
ny Zdrowia w obecności prezes Zarządu 
Szpitali Pomorskich Jolanty Sobier-
ańskiej-Grendy dokonał por. Piotr Igna-

towski z  43. Batalionu Saperów FOW 
w  asyście prezesa Klubu Honorowych 
Dawców, ratownika medycznego mata 
Marka Kukuczki.
– Wyróżnienie z pewnością cieszy i moty-
wuje do dobrej pracy – powiedział doktor 
Maciej Zając, ordynator Oddziału Ra-

tunkowego Szpitala Specjalistycznego, 
jeden z  odznaczonych. – Cieszę, ze nasz 
wysiłek został dostrzeżony i doceniony. 
My z pewnością doceniamy pomoc wojska 
w trudnym czasie pandemii. Nieocenioną 
pomoc udzielają zarówno żołnierze WOT, 
jak i innych jednostek.

Od 15 stycznia Seniorzy powyżej 80. roku 
życia mogą zarejestrować się na  szcze-
pienia przeciwko COVID-19 na  konkret-
ny termin. Od 22 stycznia, mogą zrobić 
to osoby, które skończyły 70 lat. Pozostali 
będą mogli zgłosić chęć zaszczepienia 
poprzez krótki formularz online. Dzięki 
temu otrzymają informację, gdy  ruszy 
rejestracja na  konkretny termin dla kon-
kretnych grup wiekowych lub zawodo-
wych.
Formularz zgłoszenia chęci szczepienia 
dla wszystkich osób powyżej 18. roku 
życia (aktywny od  15.01) dostępny jest 
na stronie www.gov.pl/szczepimysie.
Osoby spełniające powyższe kryte-
ria wiekowe mają 3 możliwości zapisu 
na szczepienie:

 Skorzystanie z  całodobowej, bezpłatnej 
infolinii 989 – Wystarczy numer PESEL 

oraz numer telefonu komórkowego. Pod-
czas rejestracji będzie można wybrać do-
kładny termin oraz miejsce szczepienia.

 Elektroniczna rejestracja poprzez stro-
nę internetową pacjent.gov.pl – W tym 
przypadku konieczne jest posiadanie 
Profilu Zaufanego. Osoby, które go 
nie posiadają, powinny skontaktować 
się z  infolinią Narodowego Funduszu 
Zdrowia (tel. 989), bezpośrednio z wy-
branym punktem szczepień lub skorzy-
stać ze wsparcia swojej przychodni.

 Bezpośredni kontakt z  wybranym 
punktem szczepień – Mapa i dane kon-

Lp. Nazwa podmiotu Adres Telefon

1. Gabinet lekarza POZ – punkt 
szczepień (NZOZ „Medycyna 
Rodzinna”)

84-200 Wejherowo ul. Pucka 11 58 672 17 67 

2. NZOZ „Bukowa” – punkt szczepień 84-200 Wejherowo ul. Bukowa 2a 58 672 24 31 

3. NZOZ „CORMED” 84-200 Wejherowo ul. Pucka 11 58 677 53 53 

4. Poradnia lekarza POZ – punkt 
szczepień (NZOZ „Kaszuby”)

84-200 Wejherowo ul. Pomorska 9 58 672 37 71 

5. Poradnia lekarza POZ – punkt 
szczepień (JKMED)

84-200 Wejherowo ul. Otylii 
Szczukowskiej 7

58 572 55 00 

6. Punkt szczepień (Szpitale 
Pomorskie)

84-200 Wejherowo ul. A.
Jagalskiego 10 

58 572 73 00 

7. Punkt szczepień (NZOZ „SIM-MED” 84-200 Wejherowo ul. Rzeźnicka 9 58 732 22 50

taktowe wszystkich punktów szcze-
pień dostępne są na  stronie www.gov.
pl/web/szczepimysie.

Osoby posiadające aktualne orzecze-
nie o  niepełnoprawności w  stopniu 
znacznym, a  także osoby starsze, któ-
re zarejestrowały się na  szczepienie 
przeciw COVID-19, mające trudności 
z dotarciem do punktu szczepień, mogą 
zgłaszać chęć skorzystania z transpor-
tu organizowanego prosimy o  kontakt 
pod  numerem telefonu: 58 677 70 70 
(od  poniedziałku do  piątku w  godz. 
7.30 – 15.30).

– Gratuluję dyrekcji i wszystkim pracowni-
kom wejherowskiego szpitala, który zajmu-
jąc tak wysokie miejsce w rankingu, został 
doceniony za jakość leczenia, nieustanny 
rozwój i prowadzone inwestycje – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa. – To jednak nie tylko wysoka lokata 
i wynikający z niej prestiż. Jest to potwier-
dzenie, że szpital się wciąż rozwija i wciąż 
podwyższa jakość swoich usług, rozszerza-
jąc ofertę o dodatkowe świadczenia. 

Od 15 stycznia możliwa jest rejestracja 
na szczepienia przeciwko Covid-19 
na terenie całego kraju. W Wejherowie 
powstało siedem punktów szczepień.

Punkty szczepień na terenie Wejherowa: 

W sali konferencyjnej Szpitala Specjali-
stycznego w Wejherowie grupa pracow-
ników szpitala zaangażowana w walką 
z pandemią koronowirusa została 
uhonorowana Odznakami Za Zasługi 
dla Ochrony Zdrowia przyznanymi przez 
Ministra Zdrowia.

Odznaki Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia 
dla pracowników szpitala za walkę z koronawirusem

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie 
zajął 3. miejsce w województwie pomor-
skim w Rankingu Szpitali 2020. Znalazł 
się także na 31. miejscu w rankingu kra-
jowym przygotowanym przez dziennik 
Rzeczpospolita i Centrum Monitorowa-
nia Jakości w Ochronie Zdrowia.

Wejherowski szpital 
trzeci w województwie 

Rozpoczęły się szczepienia 
na Covid-19. 
Zobacz, gdzie zaszczepić się w Wejherowie 
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– Na wniosek Moniki Formelli, głównego 
organizatora biegów parkrun w Wejhero-
wie, zleciliśmy Agencji Reklamowej MANA 
wykonanie tablicy informacyjnej z wyty-
czoną trasą parkrun dla biegaczy. Miasto 
Wejherowo w 2019 roku dołączyło do ogól-
nopolskiej akcji biegania na 5 km. W Polsce 
takich miejsc jest ponad 70, na świecie po-
nad 1900. 12 stycznia br. tablica została 
oddana do użytku, jednak biegi parkrun zo-
staną wznowione dopiero po odwołaniu ob-
ostrzeń związanych z pandemią. Park Miej-
ski w Wejherowie jest miejscem aktywności 
rekreacyjno-sportowej, gdzie co roku odby-

wają się duże masowe imprezy takie np. jak 
Wejherowo Biega, Biegi na Orientacje, Su-
perMaraton TriCity H, Bieg Superbohaterów 
i inne. Teraz doszła kolejna forma aktywno-
ści fizycznej, czyli ogólnopolska inicjatywa 
biegowa parkrun – informuje Michał Jeliń-
ski, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, 
Spraw Społecznych, Promocji i  Turystyki 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
– Zależy nam na popularyzacji imprez 
sportowo-rekreacyjnych w Parku Miejskim. 
Cieszymy się, że zrewitalizowany przez 
miasto park stanowi atrakcję nie tylko dla 
mieszkańców Wejherowa, ale i osób spoza 

naszego miasta – podkreśla zastępca pre-
zydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.
Udział w parkrun jest bezpłatny, a wa-
runkiem uczestnictwa jest  jednorazo-
we dokonanie rejestracji w systemie 
internetowym parkrun oraz posiadanie 
przy sobie nadanego kodu z numerem 
uczestnika. 
Parkrun to doskonała okazja do zmiany 
swojego życia na aktywniejsze, uzupeł-
nienia treningu lub po prostu spotkania 
się z innymi. Jak wynika ze statystyk wej-
herowskiego parkrun dotychczas odbyło 
się już 39 edycji biegowych, w  których 
wzięło udział 455  uczestników, w  tym 
wiele osób brało udział wielokrotnie. 
Średnia uczestników: 44,7 osób.

Więcej: 
https://www.parkrun.pl/parkmiejskiwej-

herowo/

Prace związane z  dalszą budową ciągu 
pieszego wzdłuż rzeki Cedron w Wejhe-
rowie mają zostać zakończone jesienią 
2021 r. Koszt realizacji tej  inwestycji 
to  ok. 1 mln zł. Wykonawcą jest spółka 
UNION INVEST z Lipusza.
– Od wielu lat tereny w centrum miasta 
są systematycznie rewitalizowane - mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds.  rozwoju miasta. – Roz-
poczynamy kolejny etap rewitalizacji, 
czyli budowę ciągu pieszego wzdłuż rze-
ki Cedron i zagospodarowanie terenów 
przy ul. Rzeźnickiej. Rewitalizacja odkryła 

to miejsce na nowo i mam nadzieję, że ko-
lejne prowadzone tutaj prace, jeszcze bar-
dziej uatrakcyjnią ten teren.
Projekt przewiduje m.in. budowę nowych 
ścieżek dla pieszych wzdłuż rzeki Cedron 
w  rejonie ul.  Wałowej oraz  nadbudowę 
istniejących betonowych nadbrzeży rze-
ki Cedron. Będzie też nowe oświetlenie 
i  mała architektura. Inwestycja obejmie 
także zagospodarowanie działek przy 
ul. Rzeźnickiej. W planie jest uporządko-
wanie zieleni – przybędzie sporo nowych 
drzew i krzewów oraz trawniki. Wykona-
na zostanie także kanalizacja deszczowa.

Miasto włączyło się w ideę parkrun, czyli biegów rekreacyjnych na tere-
nie Parku Miejskiego w Wejherowie, fundując tablicę z wytyczoną trasą 
parkrun dla biegaczy. Tablica informacyjna stanęła za mostkiem w pobliżu 
trasy biegowej. Trasa parkrun w wejherowskim parku liczy 5 kilometrów. 
To doskonała okazja do zmiany swojego życia na aktywniejsze.

Parkrun Park Miejski Wejherowo

Będą 
zagospodarowane 
tereny przy rzece 
Cedron 

Kolejne tereny w Wejherowie zostaną zagospodarowane. 
Rozpoczyna się budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron 
w rejonie ulicy Wałowej i Rzeźnickiej. Nie zabraknie miejsc 
do wypoczynku i terenów zielonych. Inwestycja realizowana 
jest w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejhero-
wa” dofinansowanego ze środków unijnych.
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Jako pierwszą biblioteka przypomniała 
grę stworzoną specjalnie na zlot fanów 
„Gwiezdnych Wojen” - „PO MOC!”. 
Dzięki przygotowanej, razem z  Wejhe-
rowskim Centrum Kultury, rozgrywce 
można było wcielić się w jedną z postaci 

i przejść drogą rekruta. Gra przeznaczo-
na jest dla dzieci z rodzicami, młodzieży 
i  osób dorosłych. Przejście gry zajmuje 
około 90 min, jej start ulokowany jest na 
skwerze Reginy Osowickiej, a  meta na 
Placu Jakuba Wejhera.
Drugą propozycją była gra „Morskie 
głębiny”. Dzięki niej najmłodsi, prowa-
dzeni przez przesympatyczną Rozdymkę 
tygrysią, mogą zapoznać się z mieszkań-
cami mórz i  oceanów. Start i  meta gry 
znajdują się w Parku Miejskim, od strony 
tarasu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej. Czas przejścia 
to około 30 min.
Kolejną propozycją była gra „Po prostu 
Miś”. Uczestnicząc w niej można poznać 
historię pluszowego misia, a  także inne 
bajkowe postacie. Gra zlokalizowana 
jest przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
przy ul. Kaszubskiej. Przejście jej zajmuje 
około 20 minut.
Biblioteka serdecznie zaprasza do ko-
rzystania z  gier mobilnych. Mają one 
charakter uniwersalny i można w nie 
grać zawsze, jak tylko jest czas i pogoda 
na to pozwala. Trzeba mieć  przy sobie 
smartfon z  włączoną funkcją lokalizacji 
wraz ze zainstalowaną aplikacją Action 
Track. W celu ściągnięcia gry skorzystaj-
cie z wybranego kodu QR.

Najczęściej nadawane imiona dziewczyn-
kom to Maja, Zofia, Julia, Lena, Zuzanna, 
Oliwia, Maria, Laura, Antonina, Hanna. 
Z  kolei wśród chłopców najwięcej jest 
Antonich, a następnie w kolejności:  Leon, 
Jakub, Jan, Aleksander, Franciszek, Miko-
łaj, Marcel, Stanisław i Tymoteusz.

Skrzat św. Mikołaja o imieniu Urho  zabrał 
Tosię w niezwykłą wyprawę w czasie. Po-
kazywał jej jedną postać z  każdego mie-
siąca mijającego roku, której dziewczynka 
okazała bezinteresowną pomoc, czy też 
zrobiła dla niej coś dobrego. Historia Tosi 
pozwoliła zrozumieć dzieciom, jak ważne 
są dobroć, współczucie i chęć niesienia po-
mocy innym. Pokazała im, że czasami, by 
zrobić coś dobrego – nie trzeba wiele! Wy-
starczy rozglądać się wokół i być otwartym 
na drugiego człowieka.  Słuchowisko po-
budza dziecięcą wyobraźnię, a przy okazji 
nauczy wrażliwości i empatii. 
W słuchowisku wystąpili: Narrator –  Ka-
rol Formela, Skrzat Urho – Monika Płomin, 
Tosia – Joanna Bojke, Mama Tosi – Marzena 
Kordulasińska, Tata Tosi – Grzegorz Kała-
mejka, Babcia – Jolanta Milewska, Dziadek 
– Waldemar Czaja, Właścicielka pieska – Li-
dia Szczygieł, Sklepikarz – Tomasz Bortkie-
wicz, Mama płaczącego dziecka – Izabela 
Bukowska, Dyrektor szkoły – Jolanta Ro-
żyńska, Sprzedawca lodów – Sebastian Nie-
wola, Mama Nikodema – Anna Pobłocka, 
Kloszard – Michał Zacharski, Bibliotekarka 
– Małgorzata Rutkowska oraz Święty Mi-
kołaj – Krzysztof Hildebrandt. Scenariusz: 
Adam Szulc. Nagranie i montaż: Piotr 
Smentoch. Koordynator słuchowiska: Se-
bastian Niewola

Dyrektor muzeum Tomasz Fopke 
informuje, że Kaszubski Spichlerz 
Pamięci, to zbiór relacji świadków hi-
storii Kaszub, jako archiwum historii 
mówionej gromadzące relacje najstar-
szego pokolenia mieszkańców Ziemi 
Kaszubskiej. Aktualnie w  zbiorach 
muzeum znajduje się 11 relacji. Są to 
utrwalone wspomnienia: Genowefy 
Krefty, Jerzego Młyńskiego, Eleonory 
Szopińskiej, Alfonsa Miłosza, Maryny 
Miotk, Jana Zielke, Ireny Kreft, Wik-
tora Rogalewskiego,  Agnieszki Mie-
lewczyk,  Antoniego Maszoty i  Zofii 
Gusman. Zapisy tworzą pracownicy 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej, ale placówka 
otwarta jest  na współpracę z osobami  
spoza muzeum.
– Nagrywamy relacje biograficzne, czyli 
opowieść o całym życiu rozmówców, od 
najwcześniejszych wspomnień po dzień 
dzisiejszy. Zależy nam, aby nagrywane 
relacje zawierały w sobie jak najszerszy 
zakres poruszonych tematów i aspektów 
życia na Kaszubach – wyjaśnia Anna 
Kąkol, adiunkt Działu Oświatowo-Au-
diowizualnego muzeum.

Więcej: https://spichlerzkaszubski.pl 
(w zakładce: Zbiory w internecie).

W związku z tym, że tegoroczne fe-
rie w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
nie mogły odbyć się w tradycyjnej 
formie biblioteka zaproponowała 
dzieciom i młodzieży gry mobilne 
na świeżym powietrzu, które były 
doskonałą okazją do  spaceru na 
świeżym powietrzu. 

Biblioteczne gry mobilne 
na świeżym powietrzu

Z ciekawą inicjatywą upamiętnia-
nia wspomnień mieszkańców Ziemi 
Kaszubskiej wyszło Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie tworząc projekt 
Kaszubski Spichlerz Pamięci. Całość 
zapisanych rozmów przechowywana 
jest w zbiorach muzealnych. Zaś na 
stronie internetowej Muzeum można 
znaleźć wybrane fragmenty relacji 
oraz zdjęcia osób przekazujących swo-
je wspomnienia.

Poznaj Kaszubski 
Spichlerz Pamięci

Interesujące słuchowisko dla 
najmłodszych pt. „Złote serce” 
wyreżyserowało na okres świątecz-
ny Wejherowskie Centrum Kultury. 
„Złote serce” to historia 9-letniej 
Tosi, u której pewnego dnia w po-
koju pojawia się tajemnicza postać 
– skrzat Świętego Mikołaja. 

Słuchowisko WCK 
„Złote serce” 

Wśród dziewczynek – Maja, a wśród 
chłopców - Antoni – takie imiona naj-
częściej w ubiegłym roku nadawali ro-
dzice swoim pociechom. W 2020 roku 
przyszło na świat 396. małych 
wejherowian, z czego większość 
– 207. to chłopcy.

Najpopularniejsze 
imiona w Wejherowie to 
Maja i Antoni
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Rejestrujący porady będą się kierowali 
zasadą rejonizacji.
Porada zostanie udzielona NIE-
ZWŁOCZNIE w  ciągu dnia, w  którym 
została ona umówiona.
Nieodpłatna pomoc prawna od  dnia 
16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy 
związane z  prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej przez osoby fizyczne 
prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą - niezatrudniające innych 
osób w ciągu ostatniego roku.
W  okresie obowiązywania stanu epi-
demii osoba uprawniona przed  uzyska-
niem nieodpłatnej pomocy prawnej NIE 
SKŁADA wypełnionego oświadczenia/
wniosku o  uzyskanie nieodpłatnej po-
mocy prawnej lub nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego za pomocą środ-
ków porozumiewania się na odległość.

Od  1 stycznia 2021   roku, w  związ-
ku z  zapisami ustawy z  dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatel-
skim oraz  edukacji prawnej (j.t. Dz.  U. 
z  2019  r., poz. 294 ze  zm.) nieodpłatna 
pomoc prawna i  nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie przysługują każdej 
osobie uprawnionej, która nie jest w sta-
nie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej, w tym osobie fizycznej prowa-
dzącej jednoosobową działalność go-
spodarczą niezatrudniającą innych osób 
w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed  uzyskaniem 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego, 
składa pisemne oświadczenie, że nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej po-
mocy prawnej. Osoba korzystająca z nie-
odpłatnej pomocy prawnej lub nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego 
w zakresie prowadzonej działalności go-
spodarczej dodatkowo składa oświad-
czenie o  niezatrudnianiu innych osób 
w  ciągu ostatniego roku. Oświadczenie 
składa się osobie udzielającej nieod-
płatnej pomocy prawnej lub świadczącej 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 
Od  1 stycznia 2021 r. udzielanie nieod-
płatnej pomocy prawnej lub świadcze-

nie nieodpłatnego poradnictwa obywa-
telskiego odbywać się będzie według 
kolejności zgłoszeń, po  telefonicznym 
umówieniu terminu wizyty pod  nume-
rem telefonu 58-677-61-37 od  ponie-
działku do piątku w godzinach od 16:00 
do 20:00.
Każdy przypadek udzielania nieodpłat-
nej pomocy prawnej lub świadczenia nie-
odpłatnego poradnictwa obywatelskie-
go dokumentuje się przez wypełnienie 
karty pomocy. Karta pomocy składa się 
z części A i części B.
Część B karty pomocy, obejmującą opi-
nię osoby uprawnionej o udzielonej nie-
odpłatnej pomocy prawnej lub świad-
czonym nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim, wypełnia osobiście osoba 
uprawniona. Wypełnienie części B karty 
pomocy jest dobrowolne.
W  przypadku, gdy  osoba uprawniona 
wyrazi zgodę na  wypełnienie części B 
karty pomocy, osobiście umieszcza wy-
pełnioną część B karty pomocy w  za-
mkniętej urnie, bądź przekazuje staroście 
opinię o udzielonej pomocy w dowolnym 
terminie telefonicznie, za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej lub 
listownie, wraz ze wskazaniem punktu, 
w którym uzyskała pomoc.

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie 
z ustawa obejmuje: 
1. poinformowanie osoby fizycznej, 

zwanej dalej „osobą uprawnioną”, 
o  obowiązującym stanie prawnym 
oraz  przysługujących jej uprawnie-
niach lub spoczywających na  niej 
obowiązkach, w  tym w  związku z  to-
czącym się postępowaniem przygo-
towawczym, administracyjnym, sądo-
wym lub sądowo-administracyjnym,

2.  wskazanie osobie uprawnionej sposo-
bu rozwiązania jej problemu prawnego,

3. sporządzenie projektu pisma w  spra-
wach, o  których mowa w  pkt 1 i  2, 
z  wyłączeniem pism procesowych 
w  toczącym się postępowaniu przy-
gotowawczym lub sądowym i  pism 
w  toczącym się postępowaniu sądo-
wo-administracyjnym,

4.  nieodpłatną mediację 

5. sporządzenie projektu pisma o  zwol-
nienie od  kosztów sądowych lub usta-
nowienie pełnomocnika z  urzędu 
w  postępowaniu sądowym lub usta-
nowienie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowo-
-administracyjnym oraz  poinformowa-
nie o  kosztach postępowania i  ryzyku 
finansowym związanym ze  skierowa-
niem sprawy na drogę sądową. 

Poradnictwo obywatelskie, obejmuje 
działania dostosowane do indywidualnej 
sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające 
do  podniesienia świadomości tej  osoby 
o przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na  niej obowiązkach 
oraz  wsparcia w  samodzielnym rozwią-
zywaniu problemu. W  razie potrzeby, 
sporządza się wspólnie z  osobą upraw-
nioną plan działania i  wspomaga jego 
realizacje. Nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie obejmuje w  szczególno-
ści porady dla osób zadłużonych i  po-
rady z  zakresu spraw mieszkaniowych 
oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej 

o  możliwościach skorzystania z  po-
lubownych metod rozwiązywania 
sporów, w  szczególności mediacji 
oraz korzyściach z tego wynikających;

2. przygotowanie projektu umowy 
o mediację lub wniosku o przeprowa-
dzenie mediacji;

3. przygotowanie projektu wniosku 
o  przeprowadzenie postępowania 
mediacyjnego w sprawie karnej;

4. przeprowadzenie mediacji;
5. udzielenie pomocy w  sporządzeniu 

do  sądu wniosku o  zatwierdzenie 
ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje 
spraw, w których:
1. sąd lub inny organ wydały postano-

wienie o  skierowaniu sprawy do  me-
diacji lub postępowania mediacyjnego;

2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
że w relacji stron występuje przemoc.

Powiat Wejherowski w  2021 r. prowa-
dzi 9 punktów, w  tym: 6 punktów nie-
odpłatnej pomocy prawnej i  3 punkty 
nieodpłatnego poradnictwa obywatel-
skiego w  dziesięciu gminach powiatu. 
W związku z powyższym, Powiat Wejhe-
rowski w dniu 2 października 2020 r. pod-
pisał porozumienia z  gminami Powiatu 
Wejherowskiego w sprawie prowadzenia 
w  2021 roku punktów nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz  punktów nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego na te-
renie Powiatu Wejherowskiego.

W związku z trwającym stanem epidemii, udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefo-
nicznym umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie 
od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 pod numerem telefo-
nu 58 677 61 37.

Nieodpłatna pomoc prawna 
w 2021 roku
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Inicjatorami zorganizowania tej wystawy 
byli: Prezes Wejherowskiej Wspólnoty 
Pokoleń, a  zarazem kawaler Orderu św. 
Stanisława - Henryk Jarosz oraz koledzy 
ze Wspólnoty Pokoleń - Edward Formela 
i Mieczysław Selin. Wystawie patronuje 
Proboszcz Parafii  św. Trójcy ks. prałat 
Tadeusz Reszka. Na wystawie zostały 
zaprezentowane historyczne zdjęcia 
z  wydarzeń grudniowych, a  także różne 
eksponaty, pamiątki, flagi i wydawnictwa 
m.in. z okresu  Solidarności.  
Należy dodać, że na wejherowskim 
cmentarzu przy ul. Roszczynialskiego 
znajdują się groby młodych mieszkań-
ców Wejherowa pracujących w  gdyń-
skiej stoczni, którzy pół wieku temu 
zginęli podczas pamiętnego Grudnia 

w  drodze do pracy. To 33-letni Marian 
Wójcik i  17-letni Zbigniew Nastały. Od 
wielu lat każdego roku w  dniu 17 grud-
nia przy grobach zamordowanych stocz-
niowców z  Wejherowa spotykają się 
wejherowianie z udziałem władz miasta 
i powiatu, byłymi działaczami NSZZ So-
lidarność i młodzieży z „samochodówki”, 
aby uczcić ich pamięć i  złożyć kwiaty. 
Modlitwę nad ich grobami prowadzi tra-
dycyjnie dziekan wejherowski ks. prałat 
Daniel Nowak (były kapelan wejherow-
skiej Solidarności). W  dorocznej uro-
czystości uczestniczą tradycyjnie m.in. 
starosta wejherowski Gabriela Lisius, 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Bogdan Tokłowicz i inni.

W  50. rocznicę wydarzeń grudniowych 
w  wejherowskiej kolegiacie została od-
prawiona uroczysta Msza św. w  inten-
cji ofiar Grudnia 70, która poprowadził 
ks. prałat Tadeusz Reszka.

Budowa tego obiektu o  nowoczesnej 
architekturze trwała od 2017 roku. 
W  budynku na potrzeby wydziałów 
cywilnego i karnego funkcjonuje w nim 
16 sal rozpraw. Przy gmachu znajduje 
się parking dostępny dla interesantów. 
Drugi parking miejski mieści się w pobli-
żu, przy ul. Reformatów.

Prezes Sądu Rejonowego Ewa Kruk in-
formuje, że w  siedzibie głównej przy 
ul.  Wniebowstąpienia 4 znajdują się na-
stępujące komórki organizacyjne Sądu: 
Prezes/Wiceprezes Sądu, Dyrektor Sądu, 
Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Po-
dawcze, Kasa, Oddział Administracyjny, 
Oddział Finansowy, Oddział Gospodar-
czy i Oddział Kadr.
W  nowym budynku przy ul. Wniebo-
wstąpienia 4 funkcjonują także: I  Wy-
dział Cywilny, Sekcja do Rozpoznawania 
Spraw Egzekucyjnych w I Wydziale Cy-
wilnym, II Wydział Karny, Sekcja ds. Wy-
konywania Orzeczeń w  II Wydziale 
Karnym, IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
i II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 
wykonujący orzeczenia w  sprawach 
karnych.

Natomiast III Wydział Rodzinny i  Nielet-
nich, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 
wykonujący orzeczenia w  sprawach ro-
dzinnych i nieletnich pozostają w dotych-
czasowych lokalizacjach do czasu zakoń-
czenia adaptacji budynku Sądowego przy 
ul. Reformatów 9, w  którym docelowo 
mieścić się będzie pion rodzinny.
Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 roku zli-
kwidowane zostały V Zamiejscowy Wy-
dział Ksiąg Wieczystych i IX Zamiejscowy 
Wydział Karny oraz III Zespół Kuratorskiej 
Służby Sądowej.
Jak zapewnia Tomasz Adamski, rzecznik pra-
sowy Sądu Okręgowego w Gdańsku umiej-
scowienie wydziałów i oddziałów w nowym 
budynku poprawi warunki pracy pracowni-
ków, ale przede wszystkim komfort obsługi 
mieszkańców. Większą ilość spraw będzie 
można załatwić w jednym miejscu.
Informacje o planowanych zmianach będą 
ukazywały się na stronie internetowej 
Sądu Rejonowego w  Wejherowie. Nume-
ry Telefonów oraz adresy poczty mailowej 
komórek organizacyjnych Sądu Rejono-
wego w Wejherowie pozostają bez zmian.

W sali Jana Pawła II w Wejherowie przy Parafii Św. Trójcy została 
otwarta w dniu 14 grudnia 2020 roku wystawa upamiętniająca 
50. rocznicę wydarzeń Grudnia 70 w Gdyni. Wystawę przygotowa-
ła i zorganizowała Wejherowska Wspólnota Pokoleń przy udziale 
Komandorii  Wejherowskiej Orderu św. Stanisława.

Informujemy, że w grudniu ub.r. Sąd Rejonowy w Wejherowie rozpo-
czął działalność w nowym budynku przy ul. Wniebowstąpienia 4.

Sąd Rejonowy w Wejherowie 
w nowej siedzibie

Upamiętnienie 
Grudnia 70 
w Wejherowie
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Rekreacja, sport i bezpieczeństwo
Przy trzech wejherowskich szkołach 
– SP nr 8, 9 i 11 powstały wiaty rowero-
we, w tym przy „ósemce” i „jednenastce” 
– dodatkowo miasteczka ruchu drogo-
wego. Na Osiedlu Sucharskiego wybu-
dowano ogólnodostępne boisko do piłki 
nożnej na Os. Sucharskiego (I  i  II etap). 
Strażacy z  jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Wejherowie zakupili sprzęt 
ratowniczy niezbędny podczas akcji ra-
towniczych, gaśniczych, zabezpieczają-
cych imprezy kulturalne i sportowe oraz 
materiały promujące bezpieczeństwo 
wśród dzieci i młodzieży - to inwestycja 
w bezpieczeństwo wejherowian.
Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju 
miasta, budowa zadaszonych wiat rowe-
rowych przy trzech wejherowskich szko-
łach – SP 8, 9 i 11, to kolejny krok będący 
zachętą do większej aktywności dzieci 
i  młodzieży. Warto podkreślić, że przy 
wszystkich szkołach podstawowych 
w  Wejherowie (prowadzonych przez 
miasto) znajdują się wiaty rowerowe.  

– W tym roku ze względu na 
zagrożenie rozprzestrze-
niania się koronawirusa 
musieliśmy wstrzymać 
procedurę szóstego Wej-
herowskiego Budżetu 

Obywatelskiego, ale mam 
nadzieję, że po zakończeniu 

pandemii będzie on kontynu-
owany – mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. – W ubiegłym 
roku – szczególnym i trudnym ze wzglę-
du na pandemię, udało się zrealizować 
kilka projektów inwestycyjnych, a ko-
lejne są w trakcie realizacji. Pięć edycji 
budżetu partycypacyjnego pokazało, że 
wejherowianie aktywnie współuczest-
niczą w tworzeniu i zmienianiu miasta, 
czują się za nie współodpowiedzialni. 
Dziękuję wnioskodawcom, którzy wypra-
cowali ciekawe projekty, ale także wej-
herowianom, którzy oddali swoje głosy 
i zdecydowali o kolejnych inwestycjach 
i wydarzeniach realizowanych w mieście. 

Pięć zrealizowanych projektów inwestycyjnych i trzy nieinwe-
stycyjne – to kolejne efekty Wejherowskiego Budżetu Oby-
watelskiego. Projekty w 2020 roku związane były z  rekreacją, 
sportem, bezpieczeństwem i kulturą. Kolejne trzy zadania 
inwestycyjne są w trakcie realizacji, a siedem projektów niein-
westycyjnych rozpocznie się dopiero jak na to pozwoli sytu-
acja epidemiczna. Pomimo tych trudności, realizacja budżetu 
obywatelskiego w 2020 roku wyglądała w Wejherowie dobrze 
i przyniosła korzyści mieszkańcom.  

Podsumowanie 
Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2020
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– Zapotrzebowanie na tego typu infra-
strukturę jest ogromne, co nas bardzo 
cieszy – mówi Beata Rutkiewicz – Przy 
wszystkich przebudowach, remontach, 
czy budowach nowych dróg inwestujemy 
w ścieżki rowerowe. Wciąż uzupełniamy 
sieć rowerową w mieście. Wiaty rowerowe 
są kolejnym krokiem, aby naszych młodych 
użytkowników dróg zachęcać do korzysta-
nia z  rowerów. Podkreślić należy także bu-
dowę miasteczek rowerowych, które pełnią 
ważną rolę edukacyjną, służąc do nauki 
przepisów ruchu drogowego.
Na Os. Sucharskiego, przy ul. Mostni-
ka w  2020 r. oddano do użytku ogólno-
dostępne boisko do piłki nożnej. To już 
czwarta inwestycja zrealizowana w  ra-
mach Wejherowskiego Budżetu Obywa-
telskiego – obok boiska wielofunkcyjne-
go, placu zabaw i  świetlicy osiedlowej, 
która tworzy Plac Zabaw i Rekreacji im. 
Ryszarda Jakubka w Wejherowie. 
– Boisko do piłki nożnej jest uzupełnieniem 
sportowo-rekreacyjnej bazy osiedla Su-
charskiego – mówi  Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. ekonomicznych i  społecznych – Po-
wstała w tym miejscu kolejna przestrzeń 
sportowa, na której każdy znajdzie coś dla 
siebie. Mam nadzieję, że mieszkańcy osie-

dla będą zadowoleni z kolejnego boiska  
i chętnie będą korzystać z tego obiektu. 

Wejherowski Budżet Obywatelski 
– zrealizowane projekty inwestycyjne 
w 2020 roku:

 budowa wiat rowerowych i  mia-
steczka ruchu drogowego przy Szko-
le Podstawowej nr 8 w Wejherowie 

 budowa wiat rowerowych przy Szko-
le Podstawowej nr 9 w Wejherowie

 budowa wiat rowerowych i  mia-
steczka ruchu drogowego przy Szko-
le Podstawowej nr 11 w Wejherowie 

 budowa ogólnodostępnego boiska 
do piłki nożnej na Os. Sucharskiego, 
przy ul. Mostnika (I i II etap)

 zakup sprzętu ratowniczy niezbędny 
podczas akcji ratowniczych, gaśni-

czych, zabezpieczeń imprez kultu-
ralnych i  sportowych oraz materiały 
promujące bezpieczeństwo wśród 
dzieci i  młodzieży dla strażaków 
z  jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wejherowie 

Trwają postępowania przetargowe na 
wyłonienie wykonawców kolejnych 
projektów inwestycyjnych z budżetów 
obywatelskich:

 budowa boiska „Jedenastka” – etap II  
 budowa placu rekreacyjnego na os. 

Tysiąclecia „Wejherek” - od  przed-
szkola do seniora” 

 budowa boiska do  piłki nożnej przy 
Osiedlu Dzięcielskiego 

Są również projekty społeczne 
i kulturalne
Zrealizowane projekty nieinwestycyjne 
w 2020 roku:

 Spichlerz Sztuki 2020 „Przepływ In-
formacji” 

 Srebrna Nitka rozplata wspomnienia 
wejherowian 

 Dziecięca Wejherowska Liga Piłki 
Nożnej – WLPN Kids 2020

W tych projektach organizatorzy znaleź-
li taką formułę wydarzenia, która pomi-
mo ograniczeń związanych z COVID-19, 
zaoferowała atrakcyjną formę przy za-
chowaniu podstawowych zasad bezpie-
czeństwa (więcej na str. 10). 
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Dziecięca Wejherowska Liga Piłki 
Nożnej – WLPN Kids 2020 
W  2020 roku Błękitni Wejherowo zre-
alizowali w  ramach BO dwa cykle roz-
grywek, których koordynatorem był 
Tadeusz Ciapa. Wiosną w WLPN Kids za-
grało łącznie 120 dzieci, a  jesienią łącz-
nie 142  dzieci. W  kategorii Młodzików 
(roczniki 2007-2009) najlepsze okazały 
się Błękitne Dziewczyny (kpt. Oliwia 
Cielecka). W  kategorii Orlików (rocz-
niki 2010-2011) wiosną triumfowały 
Cytrynki, a  jesienią – Biali. Prowadzono 
również rozgrywki w  kategorii Żaków. 
Klasyfikacji drużynowej nie prowadzo-
no. Wyróżnienia otrzymali: Oskar Lange, 
Olivia   Cholewińska, Jakub Koszałka, 
Ksawery Lebiecki i Tomaek Małecki.

Spichlerz Sztuki 2020 „Przepływ 
Informacji” 
W  wystawie plenerowej „Przepływ In-
formacji” zorganizowanej 20 września 
2020 roku na terenie wejherowskiego 

Parku Miejskiego wzięło udział 20 arty-
stów z Wejherowa i różnych stron kraju 
prezentując różne formy nowoczesnej 
sztuki przestrzennej. Koordynatorem 
przedsięwzięcia, które wzbudziło duże 
zainteresowanie była Marta Papierow-
ska. Ładna pogoda przyciągnęła liczne 
rzesze zwiedzających.

Srebrna Nitka rozplata wspomnienia 
wejherowian 2020. 
Grupa teatralna ”Srebrna Nitka” dzia-
łająca przy Stowarzyszeniu Wejherow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
na zasadach wolontariatu, zrealizowała 
projekt BO, wystawiając dla mieszkań-
ców następujące spektakle: 
1 Z  cyklu „Makatka ze skrawków pa-

mięci”:  „100 – lecie zaślubin Polski 
z  morzem” (Powiatowa Bibl. Pub.) 
i „100 lat Niepodległości Polski” z oka-
zji 100-lecia ZIW RP (Dąbrówka). 

2 Z  cyklu „Znani wejherowianie we 
wspomnieniach literackich” – „Pro-

myk nadziei”, poświęcony pamięci 
Mirosława Odynieckiego (Miejska 
Biblioteka Publiczna)

3 Widowisko historyczne z  cyklu 
„O. Grzegorz”  – „Bohaterstwa brzemię” 
(MBP Luty  - około 30 widzów) i „Ballada 
o obronie Wejherowa” (MBP). 

4 Z  cyklu „Teatralny Pasjans” - wyjątki 
ze sztuki Szekspira „Komedia omyłek 
– próba otwarta” (SP 9).   

Pomimo ograniczeń związanych z epide-
mią koronawirusa organizatorzy znaleźli 
taką formułę wydarzenia, która zaofero-
wała atrakcyjną formę, przy zachowaniu 
podstawowych zasad bezpieczeństwa 
(m.in. relacje na youtube.pl i w prasie). 

Przełożone na 2021 rok
W  związku z  utrzymującym się zagro-
żeniem rozprzestrzeniania się korona-
wirusa, co uniemożliwiło prawidłowe 
przeprowadzenie zadań, zawieszonych 
zostało 7. projektów.  Ich realizacja zo-
stała przesunięta na 2021 rok, jeśli po-
zwoli na to sytuacja epidemiczna: 

 „UMIEM PŁYWAĆ” - Nauka pływania 
dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat 
mieszkających w Wejherowie;  

 Pierwsza pomoc dla każdego; 
 Warsztaty integracyjno-rozwojowe na 

os. Sucharskiego; 
 „Szkoła łączy pokolenia” – Festyn Szko-

ły Podstawowej nr 9 z okazji 50. rocz-
nicy powstania budynku na Osiedlu 
1000 lecia PP 15; 

 Międzynarodowy Turniej Koszykówki 
Młodzików – Wejher Cup 2020; 

 Rodzinne z bajkami zGRYwanie; 
 Otwarte Biegi Przełajowe/Nordic Wal-

king – VI Memoriał im. Macieja Kan-
teckiego.

Budżet Obywatelski – projekty 
nieinwestycyjne, realizacje 2020
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– Forma tej uroczystości dowodzi, jak nie-
typowy był to rok naznaczony pandemią, 
która zmieniła wszystko – powiedziała 
dyrektor biblioteki Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek informując, że na kon-
kurs napłynęło 55 prac, w  tym 26 napi-
sanych przez młodzież, czyli autorów do 
19. roku życia.

Wyniki konkursu
W  kategorii prozy dorosłych I  nagrodę 
zdobył wejherowianin Krzysztof Szkurła-
towski za opowiadanie pt. „Biegnij, biegnij...”. 
II nagrodę za opowiadanie pt. „O Adelaide, 
która wygrała z  czasem, ale przegrała ze 
strachem” otrzymała Daria Kaszubowska 
z  Rąbu, a  III nagrodę – Tomasz Magulski 
z Pętkowic za opowiadanie pt. „Karma”.
W  kategorii poezji dorosłych I  miejsce 
zdobyła Małgorzata Borzeszkowska 

z Lęborka za wiersze pt. „De/ka/meron”, 
„Liść” i  „Strachy”. II nagrodę za zestaw 
wierszy otrzymała Hanna Makurat-
-Suzik z Gdańska, a III nagrodę za swoje 
wiersze otrzymał Aleksander Lewan-
dowski z Wejherowa.
W  kategorii młodzieży, gdzie forma li-
teracka nie była określona, zwycięży-
ły poezje Oliwii Plichty z  Gościcina pt. 
„Upadek Lucyfera”, „Moja jesień” i Krwa-
wy Baron”. II nagrodę za opowiadanie 
pt. „Mój Paryż” otrzymała Paulina Greń 
z Żarnowca, a III nagrodę za opowiadanie 
pt. „Balladyna”  otrzymała Oliwia Lejman 
z Wejherowa. Komisja przyznała też dwa 
wyróżnienia.  Jedno z nich za opowiada-
nie pt.  „Strach. Opowieść Orfeusza” tra-
fiło do Julii Bieniek z Rumi, a drugie – za 
opowiadanie pt. „Wybór” przyznano Zu-
zannie Dębiec z Wejherowa.

Konkurs przebiega dwuetapowo: jed-
nego roku odbywa się konkurs literacki na 
tekst piosenki pod patronatem Prezyden-
ta Miasta Wejherowa, którego głównym 
organizatorem jest Miejska Biblioteka 
Publiczna. W nastepnym roku realizowa-
ny jest konkurs kompozytorski do uprzed-
nio nagrodzonych tekstów literackich, 
który organizuje Muzeum Piśmiennictwa 
i  Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej pod pa-
tronatem Starosty Wejherowskiego. 
Podczas ogłoszenia wyników dyrek-
tor muzeum Tomasz Fopke poinfor-
mował że na tregoroczny konkurs 
kompozytorski wpłynęło 9 prac z  całej 

Dobiegła końca XV edycja Wejherowskiego Konkursu 
Literackiego „Powiew Weny” pod patronatem Prezydenta 
Miasta Wejherowa. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu 
miało miejsce 21 grudnia 2020 roku na stronie internetowej 
biblioteki - w formie multimedialnej audycji. Relacja została 
wzbogacona prezentacją fragmentów nagrodzonych 
utworów  w wykonaniu bibliotecznej grup teatralnych 
„Errata” i „Srebrna Nitka”.

Oceny i wypowiedzi
Wysoko tegoroczny poziom konkursu 
literackiego ocenił pisarz i  juror Daniel 
Odija, dla którego pozytywnym zasko-
czeniem był fakt, iż w  tak licznej grupie 
prac nadesłanych przez młodzież zwy-
ciężyła poezja. 
– Mam nadzieję, że przyznane nagrody 
i sam udział w konkursie będą dla Państwa 
zaczynem do dalszego rozwoju uzdolnień li-
terackich, a w przyszłości kariery pisarskiej 
lub poetyckiej – powiedział prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt dzię-
kując wszystkim za udział w konkursie. 
Prace konkursowe  oceniało jury w skła-
dzie: Ewelina Magdziarczyk-Plebanek 
– przewodnicząca, oraz członkowie: Mi-
chał Jeliński, Piotr Schmandt, Daniel Od-
ija i  Krzysztof Powałka – jako sekretarz 
komisji.

Polski. Prace oceniało jury w  składzie: 
Anna Rocławska-Musiałczyk – przewod-
nicząca komisji oraz członkowie – Alek-
sandra Janus i Tomasz Fopke.  
Pierwsze miejsce i  nagrodę główną 
zdobyła Magdalena Garbecka z  Elblą-
ga za muzykę do utworu “Wejherowski 
wietrzyk” Jerzego Kozerskiego. Dru-
gie miejsce otrzymała melodia skom-
ponowana przez Annę Barszcz z Gdańs-
ka do tekstu Jerzego Kozerskiego pt. 
“Hej, dziewczyny”. Trzecie miejsce uzus-
kał Filip Cieszyński z Gniewu za melodię 
do tekstu Krzysztofa Szkurłatowskiego 
pt. “Miasto z duszą”. Wyróżnienia otrzy-

mali: Wiesław Tyszer z Wejherowa oraz 
Piotr Orliński z  Poznania, obaj za kom-
pozycję do tekstu Jerzego Kozerskiego 
pt. “Wejherowski wietrzyk”. 
– Dziękuję wszystkim za udział w konkursie, 
gronu sędziowskiemu za pracą nad oceną, 
a także wszystkim zaangażowanym w jego 
organizację – powiedziała Gabriela Lis-
ius zachęcając zainteresowanych wraz 
z  Prezydentem Miasta Wejherowa do 
udziału w kolejnej edycji konkursu.
Dyrektor muzeum Tomasz Fopke zapo-
wiada wydanie zbioru nagrodzonych 
i  wyróżnionych piosenek z  obu edycji 
konkursu w celu ich popularyzacji.

Finał II Ogólnopolskiego Konkursu na piosenkę o Wejherowie

Ogłoszenie wyników konkursu 
literackiego „Powiew Weny 2020”

Magdalena Garbecka z Elbląga zwyciężyła w II Ogólnopolskim 
Konkursie na piosenkę o Wejherowie za muzykę do słów  
Jerzego Kozerskiego pt. “Wejherowski wietrzyk”.  Konkurs 
organizowany był wspólnie przez wejherowskie Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz 
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Majkowskiego 
w Wejherowie. 
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I nagroda w kat. młodzież
Moja jesień

Już drzewa zranione czerwienią
I twoje włosy mignęły mi kasztanem
Ostatni raz
Za oknem pociągu 
Jadącego nawet dalej niż moje myśli 
o Tobie
A więc tak:
Stoję pod zakrwawionym drzewem
Teraz to moje, moje drzewo
Usta jego gałęzi całują niebo
Moje drzewo wie, że życie uchodzi wraz 
z ostatnim lściem — włosem, zębem, pa-
znokciem
Patrzę 
Dworzec tonący w pożegnaniach
Patrzę 
Zmarznięte dłonie moje liście strzepują 
z ławek
A więc tak: 
Stoję na granicy
Między tym, co było, a tym, co stanie się 
wiecznością
Moje liście spadają na tory
Chcą już do Ciebie

Słyszę
Twój szept, twój w moich liściach
Słyszę
„Nie chcę być w  świecie nieobecnych, 
martwych ludzi
Mówię, że będzie lepiej
kiedy przyjdzie wiosna”

Oliwia Plichta

II nagroda w kat. młodzież
Mój Paryż
(fragment) 

Paryż widziany od zewnątrz był pięny, był 
miastem tysiąca snów i  marzeń pełnych 
gwiazd oraz miłości. Na kartkach historii 
zapisał się delikatnośią, której pozazdro-
śiłby niejeden muzyk tworzący symfonie. 
Gracja, wrażliwoś, piękno, dobro, takie 
przymiotniki najlepiej go okreśały. Nie 
dość na tym, było to miasto zakochanych, 
szalonych artystów i pięknych istot. 
Ludzie patrzyli zbyt płytko na Paryż zbu-
dowany dla kruchych duszyczek, szu-
kających inspiracji oraz romantycznych 
przygód. Fałszywe piękno ulic oraz bu-
dowli miało swoje podłe tajemnice, skry-
wane w  mrocznych kątach, niedostęp-
nych dla osób niewłaściwych. Zakurzone 
zapomniane sekrety nie interesowały 
już nikogo. Wydawały się tak nierealne 
i burzliwe, że większość wolała o nich nie 
wspominać. Brudziły idealny obraz Pary-

III nagroda w kat. młodzież
Balladyna 
(fragment)

Różniło nas absolutnie wszystko. Kolor 
skóry, bo matka dała dupy na wakacjach 
w  Kenii. Charakter, bo Róża wdała się 
w plemiennego ojca, a ja w dystyngowane-
go ojczulka z  Francji, który wyrwał matkę 
na erasmusie w  dziewięćdziesiątym pią-
tym. Różniłyśmy się też poczuciem este-
tyki, bo ja zawsze ceniłam sobie porządek, 
podczas gdy Róża prawie zawsze zosta-
wiała stare majtki po środku łazienki. Róż-
niłyśmy się stylem, bo ja prawie nigdy nie 
zakładałam spodni, a Róża za to nigdy su-
kienki na sobie nie miała. Generalnie różnic 
było wiele, były one rażące i przeszkadzały 
wszystkim tym, którzy brali udział w  na-
szym życiowym przedstawieniu.
Byłam starsza od Róży o cały rok, bo na-
sza matka lubiła podróżować, a  najbar-
dziej w  podróżach to kochała mężczyzn. 

Poezja - I nagroda w kat. dorośli
Strachy

Strach ma wielgachne oczy - 
jak kot w zaroślach przy drodze,
jak strach co w podartej kapocie
stoi na jednej nodze.
Strach ma oczy zielone,
jak kot się chowa w koszyku,
boi się swego strachu,
straszy się swego krzyku.
Drży strach, gdy biją kuranty,
gdy dzwoni telefon z nowiną,
najchętniej by się w firanki
lub w koc z polaru zawinął.
I ma takie oczy okrągłe,
dwa ciężkie guziki srebrzyste,
przykryte mchu powiekami,
przykryte czerwonym liściem.

A gdyby zamknął na długo 
te oczy w strachu skąpane,
a potem znów je otworzył?
Na mgnienie oka. Nad ranem.

Małgorzata Borzeszkowska

ża. Ten obraz, dla którego artyści marno-
wali lata, żeby uwiecznić go na płótnie. 
Obłudny ideał. 
 Wydawało się, że kawa w Paryżu ma lep-
szy smak. Jakby była robiona z idealnych 
ziarenek, zalewana idealną wodą, poda-
wana w  idealnej zastawie dla idealnego 
klienta, którym był każdy Paryżanin. Tu-
taj nawet dania rozpływały się w ustach 
już przy pierwszym gryzie. Pieściły pod-
niebienie rozkosznymi smakami. 
Iluzja za iluzją tworzyły obrazy, które 
przestały odzwierciedlać realny świat, 
bo ani razu jej nie dostrzegłam, a przecież 
cały czas krążyła wokół. Śmierć dawała 
wyraziste znaki, które ja zapijałam różny-
mi trunkami, tańcząc do wschodu słońca. 
Ludzie patrzyli w  Jej oczy, w  desperacji 
chcieli sprzedać duszę diabłu, aby zacząć 
oddychać. 
Bo w Paryżu coraz gorzej się oddychało. 
I ta melodia... 

Paulina Greń

Co tam dla niej jakieś magnesy na lodów-
kę, czy pocztówki, ona zawsze musiała 
przebić wszystkich, więc jako pamiątki 
przywoziła sobie dzieci zrobione przez 
tubylców w  swoim rozpalonym łonie. 
Cała wioska jej za to nienawidziła, bo 
krążyła opinia, że za rzeką mieszka dziw-
ka, co każdemu da, tylko nie Polakowi. 
Dlatego nasza wspaniałomyślna matka 
wpadła na pomysł, żeby przeprowadzić 
się do Niemiec, z dwójką dzieci   z czego 
jedno wyglądało jak milky way. No, ale 
po sześciu latach jej german dream wziął 
w łeb i wróciliśmy do wioski, a tam jak się 
okazało, cała nasza trójka przestała szo-
kować, bo nasza szanowna mamusia roz-
poczęła modę na dzieci mieszane. Z tego 
wszystkiego chodziłam do podstawówki 
z  prawie Mongolką, prawie Meksykanką 
i  prawie Włochem. Sycylijczykiem do-
kładnie... 

Oliwia Lejman

Poezja - II nagroda w kat. dorośli
Historia strachu
(fragment)

Historia strachu od początków świata 
nie nauczyła nas niczego.
Przez pokolenia lata śmiertelne nie ustały. 
Wyje w  nas ciągle ten sam ryk, jeden 
z  największych pośród bezimiennych 
głosów.
Ze wszystkich stworzeń boimy się naj-
bardziej i  nieustannie. Niby coś więcej 
wiemy, a jednak nic takiego.
I niczego w istocie nie wiemy na pewno.
Mimo że rzeczywistość straszy nas sobą,

sami pozostajemy swego smutku winą.
Pod adresem nocy na placu Pogrzebo-
wym jesteśmy wykonawcami mordów 
starych smutnych świateł czy eutanazji 
kwiatów.
Ukrywamy się potem przed samymi sobą 
w dożywotnich dziuplach. W czeluściach 
swych czasów wzajemnie ślemy do sie-
bie listy jadowite.
Mówimy jedynie w językach śmierciono-
śnych.
Gdy Boga oblicze nic nie widzi, przesta-
jemy wierzyć…

Hanna Makurat-Suzik
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Proza - I nagroda w kat. dorośli 
Biegnij, biegnij...
(fragment)

...We fryzyjskim gospodarstwie, do któ-
rego trafiła z  Emden, Karolina musiała 
doić wielkie stado krów dwa razy dzi-
ennie. Cierpiała przy tym nieustannie. 
Bolały sińce spowodowane kopnięci-
ami krów i  była zmęczona od ciągłego 
przepracowania. Nocami szlochała 
z rozpaczy. Tęskniła za tatą, za mamą, za 
braćmi, za Rutką. Przepłakała trzydzieś-
ci osiem długich miesięcy. Nie dostała 
z domu ani jednego listu, choć sama wy-
syłała kartki co miesiąc...
Kiedy wojna była już niemal skończo-
na, a  szeptali o  tym wszyscy dookoła, 
pojawili się ci Amerykanie. Pędzili dwo-
ma łazikami przez płaskie jak naleśnik 
pola, byle szybciej, byle do mostu. Ona 

zaś stała między krowami na podmokłej 
łące. Zobaczyła ich z daleka. Kiedy tylko 
zorientowała się gdzie jadą, rzuciła się bi-
egiem by ich zatrzymać. Choć brakowało 
jej tchu, pędziła co sił. Gnał ją lęk przed 
tym, że znów będzie musiała oglądać 
ludzką śmierć. Dość napatrzyła się na 
nią w  swoim młodym życiu. Wszystkimi 
komórkami ciała czuła każdą upływającą 
sekundę. Biegła i  wymachiwała rękami 
jak fryzyjski wiatrak skrzydłami. Biegła, 
by wyprzedzić czas i  śmierć. Biegła 
i wrzeszczała jak stado wściekłych eses-
manów – Halt! Achtung! Halt!
W  końcu ją zauważyli i  gwałtownie się 
zatrzymali. Wyskoczyli z  willisa  i  wy-
celowali w  nią automaty. Natychmiast 
stanęła i  odruchowo poniosła ręce do 
góry w geście poddania. Podeszli bliżej, 
a  ona, zasapana, ale z  uśmiechem od 
ucha do ucha, próbowała mieszaniną 

polskiego i  niemieckiego wytłumaczyć 
co się stało. Nie znała angielskiego, oni 
jednak zrozumieli to złowieszcze słowo, 
choć wypowiedziane po niemiecku 
– „Minen”. Na jego dźwięk twarze im 
zamarły, stężały. I  już wiedzieli, że sza-
leńczy bieg tej Polki dał im szansę na 
dalsze życie. Pobladli i bez słów patrzyli 
to na siebie, to na Karolinę. Potem coś 
pękło i wszyscy zaczęli się śmiać, rzucili 
się do ściskania dziewczyny. Zabrali ją 
do samochodu i  obdarowali workiem 
pełnym czekolady, Cameli, konserw 
z  napisem „Spam”, znalazła się tam 
nawet flaszka szampana i  puszka na-
jprawdziwszej kawy! Na pożegnanie, 
na migi, kazali sobie zapisać na kartce 
imię i nazwisko swojej wybawczyni oraz 
nazwę wsi, w której mieszka.”... 

Krzysztof Szkurłatowski  

Proza - II nagroda w kat. dorośli
O Adelaide, która wygrała z czasem, 
ale przegrała ze strachem 
(fragment)

...Ojciec umierał powoli. Adelaida do 
ostatniej chwili wierzyła, że wyzdrowie-
je. Przysunęła skrzynię jeszcze bliżej 
jego łóżka, by nawet w nocy wsłuchiwać 
się w  ciężki oddech i  mieć pewność, że 
wciąż żył. Nie odchodziła od niego ani na 
krok. Nie chciała jeść posiłków przy stole 
z Neclami, nie chciała słyszeć, jak Józwa 
Necel mruczał pod nosem coś, co brzmia-
ło jak „przeklęci Niemcy” – by to zrozu-
mieć nie musiała znać dobrze ani języka 
kaszubskiego, ani polskiego, ale jeszcze 
bardziej nie chciała widzieć litości w do-
brych oczach Trudy Neclowej, czuć 
współczującego uścisku drobnych dłoni 
Zosi, domyślać się, że Szczepan specjal-
nie dla niej uczył się języka niemieckiego, 
którego unikał przez całą wojnę, ponoć 

nawet do spowiedzi nie chodził, bo była 
po niemiecku, a teraz nagle „bitte”, „dan-
ke”, „du bist wunderschön”. Nie chciała 
tego. Chciała, by ojciec wyzdrowiał i  by 
mogli uciec do Niemiec i zbudować życie 
od nowa. Do tej pory była przekonana, że 
Westpreußen są bardziej niemieckie niż 
polskie – teraz, patrząc na tych Kaszu-
bów, pojęła jak bardzo się myliła.
Czasami próbowała się modlić. 
Vater unser im Himmel… - szeptała bez-
głośnie z głową wspartą na sienniku ojca. 
Ale głos zamierał, a  myśli uciekały. Mo-
dlitwa rwała się na strzępy. Może zresztą 
Boga już nie było, może strąciły go z Nie-
ba radzieckie bombowce.
Ojciec umarł nagle. Tak zwyczajnie, bez 
żadnych wielkich słów pożegnania, jak to 
działoby się w powieściach. Przed chwi-
lą jeszcze w  pokoju rozbrzmiewał jego 
ciężki oddech, a potem zapadła cisza... 

Daria Kaszubowska 

Proza - III nagroda w kat. dorośli
Karma
(fragment)

... Eryk otworzył oczy. Za oknem zrobiło 
się zupełnie ciemno, ale deszcz chyba 
przestał padać. Nie było słychać bębnie-
nia kropel o szybę. Zrobił głęboki wdech 
i spojrzał w róg biurka. Stało tam zdjęcie 
starszej kobiety. Na fotografii był nakle-
jony czarny pasek.
To już 10 lat …- pomyślał.
Matka pierwszy raz zachorowała, gdy 
był dwunastolatkiem. Leczenie trwa-
ło pół roku i  zakończyło się sukcesem. 
Przez kolejne osiem lat była zdrowa, ale 
potem nagle pojawiły się przerzuty. On 
miał wtedy 20 lat i był studentem medy-

cyny. Bezradnie patrzył jak choroba wy-
niszcza jego matkę. Nikt na to nie mógł 
nic poradzić. Nawet on. Pomimo obiet-
nicy jaką złożył dawno temu matce, nie 
udało mu się jej wyleczyć. Może dzisiaj 
byłoby to możliwe… Ale tego już nikt ni-
gdy się nie dowie.
Po raz drugi wziął głęboki oddech i spoj-
rzał na leżące na biurku dokumenty. Zo-
baczył na nich krople wody, co trochę go 
zastanowiło. Nerwowo przetarł łońmi 
oczy i  zdziwił się, że dłonie zrobiły się 
wilgotne. Po chwili zrozumiał co się stało 
i  trochę go to zawstydziło. Wstał, pod-
szedł do ściany i zapalił światło sufitowe. 
W  pokoju zrobiło się przyjemnie jasno 
i  jakby ciepło. Usiadł za biurkiem i  spo-
kojnie zaczął wertować dokumentację 

Edmunda Lassarda. Zasępił się. To był pa-
skudny nowotwór, który wymagał bardzo 
drogiego leczenia. Na szczęście udało się 
go zwalczyć. Problem polegał na tym, że 
pomimo ubezpieczenia zdrowotnego fir-
ma ubezpieczeniowa zakwestionowała 
część wydatków. Polisa nie przewidywa-
ła aż tak szerokiego zakresu leczenia. To 
oznaczało, że pacjent będzie dłużnikiem 
kliniki na prawie dwieście tysięcy.
Eryk na chwilę odsunął się od biurka i za-
myślił. Po kilku sekundach wiedział już 
co zrobić. Sięgnął po smartfona i zalogo-
wał się do swojego banku - do swoich ra-
chunków. Nieco ponad minutę zajęło mu 
zrobienie przelewu...

Tomasz Magulski  

Poezja - III nagroda w kat. dorośli
Gdyby jutra nie było 

Gdyby jutra nie było 
Gdyby dziś było ostatnim 
tchnieniem wszechświata 
Komu powiedziałbyś „kocham”
Gdyby dziś ostatni raz 
Słońce musnęło ciepłem twoje ciało 
Kogo byś przytulił 
Gdyby dziś ostatnia kropla wody 
Obmyła twoje oblicze 
Nad kim byś zapłakał 
Gdyby dziś ostatni raz tworzyło się 
wspomnienie 
Kogo byś pamiętał 
Gdyby w nieistnieniu istniało życie 
Który z  bytów zabrałbyś w  bezkresną 
podróż 
Gdyby jutra nie było 
Czy ktoś wybrałby Ciebie

 Aleksander Lewandowski
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Informacja: 
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 Sekretariat Prezydenta Miasta
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WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
(w nawiasie – kierownicy)

Plac Wejhera 8
Wydział Ogólno-Organizacyjny (Iwona Piastowska)
 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 
(Grzegorz Gaszta) 
 Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15 
 Dowody osobiste: 58 677 70 45
Wydział Finansowy 
 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

>

>

>

SPOŁECZEŃSTWO

Średnica domowej instalacji kanaliza-
cyjnej i przyłączy wynosi od 11 do 16 cm 
więc drobne przedmioty mogą skutecznie 
zatkać wewnętrzną instalację w budynku. 
Może to doprowadzić do cofnięcia się ście-
ków i zalania mieszkania, piwnicy, ogro-
du lub okolicy. Takie zjawisko powoduje 
duże straty materialne, jest uciążliwe dla 
mieszkańców i szkodliwe dla środowiska. 
Wrzucanie opadów do toalety czy używa-
nie w domach młynków koloidalnych jest 
sprzeczne z prawem. Usuwanie awarii spo-
wodowanych zatorami zwiększa koszty 
użytkowania systemu, a tym samym cenę 
odbioru ścieków,  

 Skutki 
Odpady organiczne (resztki jedzenia) przy-
czyniają się do wzrostu populacji gryzoni 
w kanalizacji, oleje i inne płynne tłuszcze 
w chłodnej wodzie gęstnieją i osadzają się 
na ściankach rur zmniejszając ich średnicę 
i utrudniając przepływ. Zaś szkodliwe sub-
stancje chemiczne zawarte w wylewanej 
chemii (lekarstwa, rozpuszczalniki, środki 
ochrony roślin itp.) szkodzą mikroorgani-
zmom znajdującym się w biologicznej czę-
ści oczyszczalni ścieków, co powoduje że 
procesy oczyszczania są mniej skuteczne.  
Prawie wszystkie zatory i awarie (90-95% 
przypadków) są powodowane niewłaści-
wym wprowadzaniem do instalacji sani-
tarnych odpadów stałych tj. chusteczek 
nawilżanych, pieluch jednorazowych, pod-
pasek, ręczników papierowych, patyczków 
kosmetycznych, wacików, żwirku z kuwet.

 Co robić z kłopotliwymi odpadami?
1. Pieluchy jednorazowe, podpaski, tampo-

ny, chusteczki nawilżane, ręczniki papie-
rowe, żwirek z kocich kuwet, patyczki do 
czyszczeniu uszów, płatki kosmetyczne, 
waty, ligniny, środki opatrunkowe, pla-
stry, bandaże, gazy, torebki foliowe, folie 
z opakowań, gumy do żucia, prezerwaty-
wy, włosy itp.
Uwaga! Wrzucane do toalety tworzą 
zbitą masę, zatykają rury kanalizacyjne 
i uniemożliwiają swobodny przepływ, 
nawijają się na wirniki pomp powodują 
awarie lub uszkodzenia!

Zalecenie: Wrzucić do kosza na śmieci 
uwzględniając zasady segregacji odpa-
dów.

2. Leki, tabletki, syropy itp.
Uwaga! Zawarte w nich substancje 
chemiczne są szkodliwe dla mikro-
organizmów oczyszczających ścieki 
w biologicznej części oczyszczalni!
Zalecenie: Leki wrzucić do pojemników 
znajdujących się w aptekach.  

3. Środki ochrony roślin. Farby, lakiery, roz-
puszczalniki.
Uwaga! Zawarte w nich substancje 
chemiczne są szkodliwe dla mikroor-
ganizmów oczyszczających ścieki!
Zalecenie: Oddać do punktu zbiórki od-
padów niebezpiecznych (PZON – wy-
kaz na stronie www.kzg.pl).

4. Oleje, tłuszcze.
Uwaga! Oblepiają rury i są trudne do 
usunięcia!
Zalecenie: Olej należy zlać do pojem-
nika i zakręcić. Patelnię przetrzeć ręcz-
nikiem papierowym, który wchłonie 
resztki tłuszczu. Te odpady wrzucamy 
do kosza na odpady zmieszane (reszt-
kowe).

5. Materiały budowlane, gruz, cement, gips, 
gładź tynkowa, masa bitumiczna, piasek, 
popiół itp.
Uwaga! Opadają na dno przewodów 
kanalizacyjnych i tworzą zwarte, trud-
ne do usunięcia zatory!
Zalecenie: Przekazać firmom wywozo-
wym na indywidualne zgłoszenie.

6. Igły, strzykawki.
Uwaga! Stwarzają ryzyko ukłucia i za-
każenia groźnymi chorobami pracow-
ników kanalizacji. Tworzą zatory!
Zalecenie: Dostarczyć do Punktu 
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
(PZON) – wykaz na stronie www.kzg.pl 
lub wrzucić do pojemnika na zużyte igły 
w przychodni zdrowia.

7. Odpady kuchenne.
Uwaga! Zalegając w rurach sprzyjają 
rozmnażaniu się gryzoni!
Zalecenie: Wrzucić do pojemnika na 
odpadu BIO (kuchenne) lub odpady 
zmieszane zgodnie z zasadami se-
gregacji. 

Wielu mieszkańców nie zdaje sobie sprawy ze skutków 
wrzucania do toalety odpadów, choć wszyscy wiedzą, że odpady 
należy segregować i wrzucać do kosza albo przekazywać do 
odpowiednich  punktów zbiórki np. w Punktów Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Toaleta nie może być śmietnikiem
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Dzięki temu urządzeniu podłączonemu do 
telewizora może trenować w domu na ro-
werze i czuć się jak na trasie w górach. Po 
zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji na 
telefon obraz pokonywanej trasy można 
oglądać na ekranie telewizora. Trenażer 
jest zsynchronizowany z  obrazem, więc 
jadąc pod górę trzeba włożyć dużo więcej 
sił, aby wjechać na wzniesienie. Ponadto 

urządzenie monitoruje tętno, prędkość, 
warunki drogowe m.in. wiatr i  kąt nachy-
lenia trasy, a  także wykonywaną energię 
w watach i zużyte kalorie. 
– Jestem bardzo zadowolony z tego trena-
żera. Ćwiczę na nim około 2 godzin dziennie 
i mam coraz lepszą kondycję fizyczną – za-
pewnia Gerard Patok, który powiedział, 
że bardzo dobrze wypadł na wiosennych 
testach wysiłkowych w poradni sportowej 
w Gdańsku, gdzie lekarze byli zachwyceni 
jego sprawnością.

Kolarstwo dla Gerarda Patoka receptą 
na dłuższe życie

Okres zimowy zmusza kolarzy szosowych do podtrzymywania formy 
na trenażerach. 81-letni nestor wejherowskiego kolarstwa Gerard 
Patok zawsze zimą jeździł w domu na rowerze montowanym na 
rolkach. Obecnie ma do dyspozycji profesjonalny trenażer. Otrzymał go 
w prezencie pod choinkę od swego kolegi kolarza Henryka Charuckiego 
z Wrocławia, prowadzącego sklep i serwis rowerowy.

W ubiegłym roku z powodu pandemii ko-
ronawirusa wziął udział tylko w  dwóch 
wyścigach – Cyklo Cedry Wielkie (na 
trasie 70 km) i Kaszebe Runda w Koście-
rzynie (na trasie 75 km). Był jedynym 
zawodnikiem w  kategorii wiekowej po-
wyżej 70 lat w obu wyścigach. W sumie 
przejechał 4,5 tys. km. Mimo pandemii 
był dla niego dobry rok, bo zdobył rów-
nież I  miejsce w  plebiscycie Dziennika 
Bałtyckiego na osobowość roku powiatu 
wejherowskiego. 
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– Zakończyliśmy w naszym sztabie rekru-
tację wolontariuszy kwestujących z pusz-
kami. Dziękujemy tym, którym się udało 
zarejestrować. Pozostałych zapraszamy do 
grania z nami w przyszłym roku. Jeśli jed-
nak macie ciekawe pomysły, pojazdy, które 
mogłyby nam pomóc 31 stycznia to za-
praszamy do kontaktu z naszym sztabem 
– mówi koordynator akcji Sebastian Nie-
wola podkreślając, że celem tegorocznej 
akcji będzie zapewnienie najwyższych 
standardów diagnostycznych i  leczni-
czych w  dziecięcej medycynie zabiego-
wej, czyli zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia oraz zdro-
wia dzieci potrzebujących różnego ro-
dzaju operacji.

Jest szereg opcji wsparcia online, 
z  których można skorzystać kwestu-
jąc z rodziną i przyjaciółmi w interne-
cie. Jedną z nowości tegorocznej akcji 
jest eSkarbonka. Poniżej zamieszcza-
my kilka propozycji wspierania Or-
kiestry.

eSkarbonka
Sztab 111 przy Wejherowskim Centrum 
Kultury utworzył eSkarbonkę, do której 
można wrzucić datki za pomocą kilku 
kliknięć, (uzbierana kwota zostanie do-
liczona do tego, co zbierze Sztab 111): 
https://eskarbonka.wosp.org.pl/wyyd4y 

Tradycyjnie do tekturowej puszki
31 stycznia 2021 roku wolontariusze 
będą kwestować od godz. 9.00 do 17.00 
w Wejherowie.

Sztabowa Puszka Stacjonarna
W  7. miejscach w  Wejherowie, Redzie 
oraz Gościcinie będzie Sztabowa Puszka 
Stacjonarna.
Oto lista miejsc, gdzie znajdziesz puszkę 

Książka powstała dzięki cudem ocala-
łej teczce ze zdjęciami i  dokumentami 
WRZASK-u  przechowywanej przez Wik-
torię Klimaszewską – patriotkę, działaczkę 
harcerstwa i  więźniarkę obozu Auschwitz, 
która była matką chrzestną Bogusławy Zu-
brzyckiej. Prowokacyjny tytuł książki jest 
tylko skrótem nazwy klubu towarzyskiego 
działającego przed wojną w  Warszawie. 
Członkowie klubu uczestnicząc w  spły-
wach kajakowych po Wiśle organizowali 

i będziesz mieć możliwość dołożyć się do 
zbiórki:

 Przedszkole Mapeciaki w  Wejhero-
wie ( ul. Sucharskiego)

 Przedszkole Mapeciaki w  Wejhero-
wie ( ul. płk. Dąbka)

 Przedszkole Mapeciaki w Redzie 
 Firma Wikęd w Luzinie 
 Twoje Biuro Rachunkowe w  Wejhe-

rowie ( ul. Sobieskiego)
 Body Space w Wejherowie ( Osiedle 

Kaszubskie)
 Sklep Łasuch w Gościcinie

Przedmioty na aukcjach Sztabowych
Przedmiot na licytacje można wysłać/ przy-
nieść do Wejherowskiego Centrum Kultury. 

Licytacje
Na profilu Allegro: WOSP_Wejherowo, 
https://allegro.pl/uzytkownik/WOSP_Wej-
herowo już niebawem pojawią się cieka-
we aukcje i  będzie można zdobyć jeden 
z wartościowych przedmiotów.
Kontakt: wosp@wck.org.pl, tel. 58 672 27 75, 
ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo. 

we własnym gronie zabawy kostiumowe, 
spotkania towarzyskie, wyjścia do teatru, 
na basen oraz wyjazdy zimowe na narty 
i latem nad morze. Założycielami klubu byli 
przyszli rodzice Bogny Zubrzyckiej – Ro-
mek i Halina. Ich rozwijająca się znajomość 
jest główną kanwą powieści. 
Przebieg akcji jest fikcją literacką oddają-
cą atmosferę życia stolicy z  1930 roku ze 
wzmiankami nawiązującymi do historii, ale 
i  życia kulturalnego ówczesnej Warszawy. 
Bogna zasypia nad teczką przeglądanych 
starych zdjęć i  papierów WRZASk-u. Po 
przebudzeniu z  drzemki odpowiada na 
pytania Werosi – gosposi nie żyjącej już 
Wiktorii Klimaszewskiej, wyjawiając losy 
ukazanych w  powieści postaci.  Zawarte 
w  epilogu treści wspomnień oparte są na 
faktach. 
Na końcu książki znajdziemy zdjęcia 
głównych bohaterów – Romana Burzyń-
skiego i Haliny Grzywińskiej, a także kse-
rokopie wybranych dokumentów klubu 
WRZASK. Znajdziemy też biografię ojca 
Bogny - Romana Burzyńskiego: fotore-
portera i  dziennikarza IKC a  po wojnie 
„Przekroju”, autora wielu książek o  foto-

grafii, a także biografię jej babci – aktorki 
Zofii Ordyńskiej, matki Romana Burzyń-
skiego.  Ciekawy wątek dotyczy też Hal-
lerowa i  pensjonatu „Jasny Brzeg”, gdzie 
mieszkała Bogna Zubrzycka. 
Autorem książki, którą wydało Muzeum 
Piśmiennictwa i  Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej przy wsparciu Starostwa 
Powiatowego w  Wejherowie,  jest red. 
Henryk Połchowski z Wejherowa. Książ-
ka w  przystępnej cenie będzie dostępna 
wysyłkowo w Oficynie CZEC, w Muzeum, 
a być  może też w wejherowskich księgar-
niach. Polecamy.   

Choć Finał 29. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ze względu na 
obostrzenia koronawirusowe został przełożony na 31 stycznia 2021 roku, 
to dzięki inicjatywie Sztabu 111 przy Wejherowskim Centrum Kultury już 
od dzisiaj można wspierać datkami cele tegorocznej akcji. 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zaprasza

Miłośnicy opowieści Bogny 
Zubrzyckiej „Co ludzie (wy)
powiedzą?” - prezentowanych 
w odcinkach na stronie youtube.
pl przez Powiatową i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Wejherowie, 
mają okazję poznać ich fragmenty 
w wydanej niedawno książce pt. 
„WRZASK”. 

WRZASK 
– książka o korzeniach 
popularnej wejherowianki


